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INHOUD
VAN PI E T

ACHTSTE DEEL.

DERDE DOEK.

Bevattende het derde tijdperk; van de regeering van den

Keizer konstantyn den Grooten, in het begin der

vierde eeuw , tot de opkomst van moham]vied , in de

zevende eeuw.

VERVOL G VAN HET

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Manicheën, Priscilliiinisten , Donatisten, Aria-

nen, ApoUinaristen , enz. Bijzonderheden

van



INHOUD.

Vnil ATHANASIUS, HILARIITS , CYRILLUS ,

BASiLius den Grooteii , gregorius van

Nazi:inziis, enz. . . • Bladz. u

t'ï

a

KER-
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GESCHIEDENIS-

DERDE BOEK.
BEVATTENDE HET DERDE TYDPERK ; VAN DE

REGEERING VAN DEN KEIZER KONSTANTYN

DEN GROOTEN , IN HET BEGIN DER VIERDE

EEUW, TOT DE OPKOMST VAN MOHAM-

MED, IN DE ZEVENDE EEUW.

VERVOLG VAN HET

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Maniche'ên , Priscillianisten , Donnthten , Arlancn.

Bijzonderheden van Athanafius, Hilarius, Cyrii-

lus , Bafillus den Crooten , enz.

nder de verfchillen , welken, na de dood van III

noEK
VII f

O
Keizer JULIANUS, bij de Christenen herleefden, en

met veel drifts werden voortgezet, verdienen de Moofdd.

Ariaanfche voornaamlijk onze aandacht: dewijl ^ü «^ C. G.

niet alleen de Christelijke Kerk , maar het geheele tot \?i,

Romeinfche Rijk , en het Keizerlijke Hof, bezig •

hielden en beroerden. In het Romeinfche Riik zei- °^"r

ve, verloren wel de Ariiinen reeds tegen het einde Ari^an»

Vm. Deel. A der
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III der vierde eeuw hiiiincii invlocil; maar zij hadden

BOEK onder de Duitfche Voliven ffrooten on2;anji , bii

Hoofdft. welken zij zicli , tot in de zesde , ja tot in de ze-

na C. G. vende eeuw liandliaafden.

Jaar 363. ^^^^ ^^.. ^^ ffefchiedenis dezer verfchillen, in het
tot 4. o. J o 7

, voorgaande ( * ) gebracht hebben tot de dood van
fclie se- ^^^-^ Keizer konstantius , in liet jaar 361 , moeten

,' wij den draad van ons verhaal daar weder aanhech-

Ariaan- ten. De gemelde Vorst, die (leeds de Arianen be-

fche ver- gunftigde , liet , bij zijn overlijden , de ftrenge Ariii-

biide '^^" ^'^ ^^"^^ h^^TAX. der aanzienlijkfle Bisdommen; eu-

dood van Doxius te Konflantinopolen', euzojus te Anti'óchi'é;

'^^"^ AKACius te Ccefarea in Pahefiina; auxentius te
KONSTA^- ' '

Tiüs. Mediolannm ^ (^Milaan.') De Bisfdiop van Rome^

LiBERius, hoewel hij zich zedert het jaar 358 we-

der bij de Katholijken voegde, had echter, bij zij-

nen voormaligen overgang tot het Ariaansch ge-

voelen , de meeste Bisfchoppen in Italië medegc-

fleept. De ijverigfte voorflanders van het Niceensck

geloof, de Bisfchoppen athanasius van Alexan-

drië, iNiELETius van Antiöchië ^ lucifer van Ca-

laris , EUSEBius van Vercellen , enz. , waren in

ballingfchap verdreven , of moesten zich fchuil hou-

den , zelfs waren de Halve Arianen door de ftrengt

alömmc verdrongen. Met

(*) Men leze van den oorfprong en voortgang de-

zer verfchillen onder konstantyn den Qrooten ons IVde

Deel, Bladz. 157-237. en onder konstantius aldaar

Bladz. 281-355. van het Aridnendom der Gothen in

hetzelfde Deel, Bladz. 271. bij de fVandalen^ Bur-

gmnliers enz. Deel V. Bladz. 78. enz.
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Met de komst van julianus op den Keizerlijken llI

troon , in het jaar 361 , veranderden de zaken van ^°Jl'j

gedaante. De invloed van het Hof op de verfcliillende i-ioofdft.

o-evoelens en gezindten der Christenen hield op, iw C. G,

de Christen Leeraars werden aan zich zelven, en
'^^"^

-^ %*
^ cot 4/0.

hunne eigene krachten , overgelaten ; en het gevaar ,

hetwelk zelfs de veiligheid van de Christenen in Toefland

het gemeen , onder dezen het Heidendom zoo ge- nenonder

negenen Vorst , noodwendig lopen moest , nood- juliainus

zaakte hen, volgends. sozomenus (*), om eenig-

2ins vreedzamer jegens eikanderen te wezen. Toen

JULIANUS de afgezette en verdrevene Bisfchoppen,

van welke gezindte of gevoelens zij ook waren,

terug riep en in hunne ambten herflelde (f) ,

keerden dezelve tot hunne Gemeenten weder, hoe-

wel niet zonder onrusten, welke daar bij plaats

hadden, en niet zelden door de Heidenen ook wer-

den aangeftookt; gelijk zij, onder anderen, in eenen

oploop , in het jaar 3^2 , den Ari'danfchen Bisfchop

van Alexandrie , geoPvGIus , die zich bij hen

,

niet min dan bij de Katholijken
^ gehaat gemaakt

had, vermoorden (§).

Kort daar na kwam atiianasius weder te Akx- athana-

éinc^-ië , alwaar hem de inwoners de hand bo- ^^"^^ ^*^^^^

den , om aan de Arianen hunne Kerken te ont- Aicxap-

nemen , zoodat zij , onder hunnen nieuw verko- drie.

zenen Bisfchop lucius , alleen in bijzondere hui-

zen

(*) Hist. Eccles. Libr. VI. Cap. 4.

(t) Zie Deel IV. Bladz. 441.

(5) Zie IV. Bed, Bladz. 449.

A a
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ui zen hunne voqpderingen konden houden C
*

)•

BOEK Ej<j,c der cciflc verrichtingen van athanasius,

Hoofdfl. "^ ^y"^ hcrriclling, was het bijeenroepen eener

ua c. G. Kerkvergadering in het jaar 3()2. Het oogmerk der-

tori-'ó
^^^'^ \yiis, de verfchillen onder de Katholijkcn zel-

1- ven weg te nemen , en te beraadflagen , hoe te han-
Kerkvcr- ^\qx\ met lüsfchoppen , die door de Arianen ge-

aldaar
^ noodzaakt, hunne gelooi'sbelijdenisfen te onderfchrij-

doorhem ven, tlians zich gewiUig betoonden, om tot de

\q^^' KathoUjkcn terug te keeren; inzoaiderheid gaven

twee vermaarde ijveraars voor het Niceenfche ge-

loof, EUSEBius, Bisfchop van Vercelkn ^ en luci-

fer, van Calaris , die zich thans , als ballingen , in

Egypte onthielden (f), aanleiding, dat deze Kerk-

vergadering pogingen in het werk (lelde, om de

Meletiamifche Scheuring , die reeds meer dan 30

jaren, de Gemeente te Antïóchi'è verdeeld had (§),
te heelen (**). Het befluit der Kerkvergadering

was, in de cerfte plaats, de Arianen^ die tot de

Kathoiijken overkwamen, in de Kerkelijke gcmeen-

fchap , maar niet in hunne Kerkelijke ambten , aan

te nemen, uitgezonderd die genen, die zich naar

den loop der tijden , ( cizovciAiKut;
, ) geichikt , en

. uit

(*) SOCRAT. //. E. L. III. C. 4. SOZOM. L. V. C. 7.

(f) Zie van hen IV Dee/, Bladz. 375.

(§) Zie IV Deel^ Bladz. 350. volgg.

(**} ]Mea zie de berichten van deze Kerkvergadering

bij ATHANASIUS Epiit. ad Rufinianum Opp. T. I. P. II.

p. 768. RüFINÜS H. E. L. I. C. 28. S0CRATE3 //. £.

L. III. C. 7. sozoMEN. H. E. L, y. C. 12.
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liit nood bij de Jr/iinen gevoegd hadden, die hun-' III

ne ambten behouden zouden. Deze toegevendheid ^^^^

der vergadering, welke ook elders van anderen werd fjoofdfï,

nagevolgd , had eenen gcwenschten uitflag , alzoo '^^ ^'' G»

zeer vele Bisfchoppen zich uu weder openlijk aan
tot'^^yl*

de zijde der KathoUiksn voegden (*). Maar in de

onderneming, om den vrede in de Gemeente te

Anti'óchVè te herllcllen. Haagde de vergadering niet

zoo wel, door de overijling en verkeerden ijver. van

den Bisfchop lucifer, gelijk wij reeds te voren

gezien hebben (f). JNIerkwaardig ondertusfchen is

de Brief dezer Kerkvergadering, door athanasius,

als Voorzitter, (7r«7r«f,) en andere Bisfchoppen

ondertekend, bij deze gelegenheid, aan eusebius,

LLXiFER en anderen , naa Antlochïè afgezonden (§),

in welken de vergadering , van de Bisfchoppen , te

Anti'óchi'é tegenwoordig, begeert, dat zij de Aria-

iien 5 als Vaders hunne Kinderen , zullen aannemen

,

indien zij flechts deze Ketterij , als ook de dwa-

ling, welke den Heiligen Geest voor een gefchapen

wezen hield, en de gevoelens van sabellius, pau-

lus van Samofaten^ valentinus, basilides, en

der Mnnichehi veroordeelden, en het geloof van

ISIicea belijden wilden. Hen , die befchuldigd wer-

den, dat zij drie v^ö^ao-s*? in de Godheid geloof-

den, daar toch deze uitdrukkingen niet in de Heili-

ge Schrift voorkwamen, en dus verdacht waren,

ver-

(*) ATHAK. /. c. et in Ep. adjovian.lmp.l.c.p. 623.

(t) Zie Bed IV. Bladz. 377.

(5) ATHA.\. Tomtn ad Antiockenfes l. c. p, 615.

A3



^ KERKELIJKE
III verzocht de vergadering insgelijks , dat zij het hij

ROEK
fj^ Niccifche helijdenis zouden laten blijven. Doch,

Hoofdrt ^vij vraagden hen, zoo lezen wij verder in dezen

na C. G. Brief, of zij ,
gelijk de Aviducn , van elkandcrcn

Jaar 363.
y(,^.f^.lJilI^.,^(^e vreemde , in Wezen onderfclieidenc

tot 4~6»

ü/Tfls-rt«<f daar door verftondcn, van welken elk van

de anderen op zichzelve afgezonderd was , gelijk

andere Schepzelen , en die van menfchen geboren

zijn ? dan of zij daar mede onderfcheidcne Wezens

,

gelijk goud, zilver, en koper, meenden? dan of

zij daar mede, gelijk andere Ketters, drie Grond-

wezens en drie Goden wilden aanduiden? Maar zij

verzekerden ons, dat zij iet dergelijks nooit gezegd,

noch gedacht hadden. Als wij hen verder vraag-

den: Waarom zij dan deze uitdrukking gebruik-

ten ? antwoordden zij , omdat zij aan de Heilige

Drievuldigheid geloofden , niet alleen blootlijk in den

naam maar waarlijk, nademaal zoo wel de Vader,

nis de Zoon , en de Heilige Geest waarachtig en

perfoonlijk bcftaat. Zij erkenden eene Heilige Drie-

vuldigheid en ééne Godheid, den Grondwezen, en

den Zoon éénswezens ^ Q6fAoa<rio?,^ met den P^ader

^

gelijk de Vaders gezegd hadden; den H. Geest,

niet als een Schepzel, of als iet vreemds, maar die

aan het Wezen des Vaders en des Zoons eigen, en

daar van onafTchcidelijk is. Op gelijke wijze vraag-

de de vergadering hen, die men berispte, dat zij

maar ééne uTto^ata-if noemden , of zij dit niet in den

Sahellidanfchen zin deeden, om daar door het per-

foonlijk beftaan des Zoons en des Heiligen Geests

weg te nemen? Dezen ontkenden zulks, en gaven,

als
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als eene reden van hunne ftclling op, dewijl zij III

nc-t» en Ctto^oco-is' voor hetzelfde hielden ; dienvol- ^^^
gends geioofden zij ééne vTofaff/r, dewijl de Zoon Hoofdft.

uit het Wezen des Vaders is, en ééne Natuur met 'W C.G.

denzelven heeft. Op deze wijze ftemden de beide -^^^ L5]

partijen met malkanderen overeen , vervloekten

ARius en de andere Ketters, en bekenden, dat het

Niceenfche geloof het beste was, met welks voor-

dragt men zich vergenoegen moest. Nog vindt

men in dezen Brief eene verklaring van fonimigen

,

die over de JN'Ienschwording van den Verlosfer ge-

twist hadden, en dan fluit de Brief met eene ver-

maning, om verders gene woordentwisten of onder-

zoekingen toe te laten , behalven het gene in de

Niceifcke Geloofshslijdenis is vastgefteld.

Op deze wijze bleek de woordentwist over de

woorden >S(tix en u7ro5-«(r<r, welke als van gelijke

betekenis in de Kerkvergadering van Nicea gebruikt

waren (), doch welke woordentwist, door deze

toegevendheid der Alexandriners ^ niet is weggeno- .

men, gelijk wij, in het leven van mëRONYMUs
, ge-

zien hebben ( f ). Doch , tevens zien wij , hoe

men zich toen reeds vergenoegde, wanneer Ketter-

Iche namen vervloekt, en een woord, (o'^sjjo-zof,

)

bij de Vaderen^ in eene Kerkvergadering vastge-

fteld, aangenomen en erkend werd.

De Kerkgefchiedfchrijver socrates , waar hij van socra-

deze Kerkvergadering een verhaal geeft CS}? ver-
'J^^^°^'

haalt

(*) Zie Beel IV. Bladz. 198.

Ct) Vergel. Deel VII. Bladz. 128. volgg. (§) i. e.

A4
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III haalt ons, geheel tegen den inhoud van den aan*-".-

noEic a^^haaUlcn Brief, dat deze Kcrkvcrr^aderinc: vcrbo-
VIII

<-^ o

Hoofdft. t-c" licbbc, de woorden na-ix en utos-«o-<? van God
m C. G. te.ffcbruik-cn, omdat men het ecrtle in de Heiliire

"f"^ ?_J* Schrift niet vindt, en het laatflc enkel uit nood-
IOC 4^ ü»

. ' zaaklijkheid van den Apostel üjj zekere lecrlleliing

de woor- ^ toegepast. Maar op eene andere wijze, vervolgt
oen acix , .. i • < ,

en On-o- liij^ S^^ ^0 ^^^9 ^^^ "^'^'^ ^'^'^ ^''^'^ °^^^ woorden

5ccc-if. bedienen kon, om naamlijk de SabeJliönen te we-

derleggen, opdat wij niet, uit gebrek aan woor-

den, de Godlijke Drievuldigheid voor iet houden,

hetwelk alleen drie namen heeft; maar opdat wij

veel meer eiken daar in genoemden, als een eigen

perfoon, in het Leerflelfel aannemen, (sv ilict. Ctto^

^ctc-:i ^ioKoyoilo.') Of socRATES dit uit een ver-

keerd bericht, of verkeerd verdaan, van den Sijno-

dalen Brief, hcbbe, kunnen wij niet bepalen; alleen

zoo veel is zeker, dat hij zelf niet gunflng dacht

van het gebruik dezer woorden in de leere van

God. Ook haalt hij ten dien einde den raad van

EVAGRius C*)? m zijn Boek MorAx^Kos , aan, om
niet ligtvaardig en onbedacht van God te leeren.

,, Men moet," zegt deze, van de Drieëenheid

fprekende , „ het gene zich door woorden niet

„ verklaren laat, ftilzvvijgend aanbidden."

iiiLARius Reeds vroeger dan te Alexandri'è en in het Oos-

ten,

(*) Deze was een vermaarde Nitrifche Monnik en

Origcnist , die kort na het jaar 400 fchiint gefliorven te

zijn, en vnn wien socrates elders (^Libr. IV. C 23.)

breeder bericht geeft.
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ten , had men in de Westerfchc Gemeenten pogin- III

gen in het werk gefield, om aan het Leerfleirel van
!J°J:'f

Nicea zijn aanzien weder te geven , waar toe hila- lioofdft.

Rius , Bisfchop van Pictaviiim , ( Poitiers
, ) zijnen "'"^ C. G.

vlijt bijzonder aanwendde. Mij was reeds in het }^^ L|*

jaar 3(jo, nog bij het leven van konstantius , uit

zijne ballinrfchap in GalLi'é terug gekeerd. Hier Y'^xK^
'^

^ ^ ^ ^ deWes-
hicld hij , volgends sulpicius severus (*), ver- lerfche

fcheidene Kerkvergaderingen, om den vrede met die ^'^^'^'^' '^'^"

genen te herftellen, die berouw hadden, dat zij de
ig v^^„ i^g,.

vergadering van Ariminum hadden aangenomen. Kiceïsch
ir

Onder deze vergaderingen hebben wij alleen van die ^^ *

te Par'^js in het jaar 361 gehouden , eeneii Brief

aan de Oosterfche Bisfclioppen gefchreven, ove-

rig (f). De zoo evengemelde Bisfchoppen, Halve-

Arianen^ die door de Ari'diien in het jaar 360 te

Konftantinopolen veroordeeld en afgezet waren (5),
hadden aan hilarius gefchreven, om zich met hem

en andere Westerfche Bisfchoppen tegen hunne par-

tijen te verëenigen , dewijl zij,, het woord ofAo^trioc

uitgezonderd, niet ver af waren van het Niceïsch

geloof, gelijk hilarius zelf, bij hen zijnde, erkend

had (**). HILARIUS en de overige GalUfche Bis-

fchoppen antwoordden hun, dat zij door het woord
ojAo^ic-iof de vvaare en rechtmatige geboorte van den

eeniggeborenen God uit God den Vader te kennen

ga-

(*) Hisf. Sacr. Libr. II. Cap. 45.

(t ) HiLARii Opp. Fragm, XI. pag. 1353.

(5) Zie IV Deel, Bladz. 348, 349.

(**) Vergel. IV Deel, Bladz. 320.

A5
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III gaven; tevens de leere van sabellius veribeiden;

^PJj'! ook niet geloofden, dat de Zoon een deel van den

Hoüfdn. Vader zij; maar bekenden, dat de gelieele en vol-,

na C. C niaakt eeniggeboren uit den geheelen en volmaakten

tot 476.' ongeteeldcn God geboren en met God den Vader

* dénswezens, Qvel ufiae vel fuhftantïae ^^ zij. TX}

wilden geeni eene gelijkvormigheid van den Zoon

met den Fader toegeven, maar alleen eene waardi-

ge, zoo als tusfchen den waaren God en waaren

God plaats vindt. Men moet niet eene ver'éeniging

der Godheid, maar eene eenheid derzelve verflaan;

zoo als jESus gezegd heeft: Ik en de Vader zijn

een. — Na nog andere bepalingen van hun geloof

tegen de Ari'dnen^ fluiten deze Bisfchoppen auxen-

Tius , uRSAcius , VALENS en dc overige voornaam-

fle deelnemers in de vergadering van Ariminum^

van hunne gemeenfchap uit ; het fchijnt ondertus-

fchen, dat zij niet zoo zeer op het woord Q\A.o)i<nQg

als wel op het denkbeeld, daar mede verbonden ,

hebben aangedrongen , ook wordt in dezen Brief

het eerst, zoo veel men weet, de plaats: De Vu"

der is meerder dan ik, van de menschlijke natuur

van CHRISTUS verklaart.

De Semi- Alhoewel nu de Semi-Arianen of Homoioujianen

Arianen gii (jg KathoUjken of Homooufianen , op deze wijze

,

ook^lnm- eikanderen nader kwamen , zocht echter in den

TIC partij grond elke partij, onder de befcherming der alge-

meene vrijheid , door julianus gefchonken , zich

tot haar voordeel te verfterken. Inzonderheid ver-

gaderden thans de Semi - Ariaanfche Bisfchoppen,

doch die, van dezen tijd af, den naam van Mace-

d9-

te ver-

fterken.
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1

iionianen begonnen te dragen (*), eleusius , eu- III

STATHiüS, en soPHROiMus, die genen, welke met ??^Jf

hen te Sekucia tegenwoordig waren geweest (t),Hoofdfï.

in verfcheidene vergaderingen , en veroordeelden met "^ C- G»

hen zoo wel de Akacidnen (§), als het geloof
, ^^^ .J*^\

hetwelk te Arimtnum was vastgefteld. Ook beves

tigden zij op nieuw de Geloofsbelijdenis van Antio-

ehi'è ^ voor hetwelk zij zich ook te Seïeucië ver-

Idaard hadden. Als men hun tegenwierp , vervolgt

sozor^iENüs m dit zijn verhaal (**), waarom zij

zich van de Akacianen affclieidden , met welke zij

echter voor dezen gemeenfchap onderhouden had-

den, gaf soPHRONius ten antwoord; de Wester-

fchen hadden wel het woord ouona-ioff goedgekeurd;

maar actius (ff) had in het Oosten de ongelijk-

heid ten aanzien van het wezen ^ (^uvsjAoioy Kotf aa-iotv,^

beweerd. De eerflen hadden door het woord c/aoh-

cioff de onderfcheidene perfonen van Vader en

Zoon , op eene onvoegzame wijze , in één ver-

mengd; deze integendeel had de verbindtenis der

natuur des Zoons met de natuur des Vaders te

zeer van elkander afgezonderd. Zij geloofden daar-

om Godzalig te denken , wanneer zij den Zoon aan

den Vader in Wezen gelijkvormig
, ( ofAom x,ot^'

Ü7ro?c6a-tv, ) noemden, en den middenweg tusfchen

de beide uiterften hielden. Op

(*) Zie IV Deel, Bladz. 36Ö, 367.

(t) Zie IV Deel, Bladz. 344.

((J) Zie van akacius IV Deel, Bladz. 283,328.

(**) Hist. Eccles. Libr. V. Cap. i^.

(tt3 Zie IV Deel, Bladz. 321 , 322.
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III Op dezelfde wijze trachtten ook de ztihere ca-

BOEK
fjretif^e Ar'i'dnen hunne partij te verfterkcn. Hiot

Hoofdft. itichu^-'r actius was dcx)r de. Akaclïinen , hoc zeer

na C. G. andei-s nauw inet iien verbonden, op de Kerkvcir-

to^^-ó S''d^i*i"S ts Konftautinopokn ^ in het jaar 360, naar

den wil van den Keizer konstantius, afgezet en

^^'^ '1'^ gebannen (*). julianus riep hem, als zijnen ou-

Ariancn. den vriend , terug , en fchonk hem een hnd-

goed (f). Thans bracht eudoxius, Bisfchop der

Arianen te Konftanttnopokn , met euzojüs van

Antlöchïè , het daar toe , dat aütius door eenige

Bisfchoppen , zijne verëerers , op eene vergade ng te

A'iti'óch.'è vrijgefproken , en alles vernietigd werd^

wat te vooren tegen hem bcdoten was (§).

Keizer Ondertusfchen was geene partij der Christenen

joviANus
Qiificr luLiAiXUS volkomen veilig, allerminst de Ka^

begun- / , .,

fligtde tholijken, athanasius was nauwhjks te Alexan-

Katholij- dfiè terug gekeerd , of deze Keizer noodzaakte

hem, op nieuw de vlucht te nemen ('^'*). julia-

nus overleed , in het midden van het jaar 361 , en

zijn opvolger jovianus was den KathoUjkcn gim-

ftig. Zoodra hij de regering aanvaard had, beval

hij, dat alle Bisfchoppen uit hunne ballingfcbap te-

rug komen, en de Kerken aan de belijders van het

Niceemch geloof zouden ingeruimd worden (ff).

• Bo--

( * ) Deel IV. BI. 321 , 349- (t) Deel IV. BI. 441.

(5) i'iiiLosTORG. Epit. II. E. L. VII. C. 5, 6.p.gi,

(*) Zie IV Deel, Blaclz. 442.

(tt) SOCRAT. H. E. L. III. C. 24. SOZOMEN. Uir^

VI. Crip. 3. THi.ODORET. Libr. IV. Cap. 2»
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B'oven allen vereerde hij athanasius , wien hij niet UI

alleen eenen Brief fchreef, vervuld met loffpraken, ^^^
en in welken hij zich aan zijne voorbidding bij God Iloofdft.

aanbeveelt (*), mnar hem ook verzoekt, om hem "^ ^« G.

eene handleiding tot het waare geloof over te zen- '^^
^ l'

den (t). In gevolge dit verzoek vergaderde atha-

jsTASiüs de voornaamfte Bisfchoppen van Egypte^

Thebiiis, en Lybië; in derzelver en in zijnen eige-

nen naam, vervolgends eenen Brief aan den Keizer

afzendende (§), in welken hij denzelven het A7-

ceensch geloof als het beste, en in de II. Schrift

gegronde, aanprijst. Dit is, zegt hij, het geloof,

hetwelk van oude tijden, (?! «/ircr,) voorgedra-

gen is, waar tegen weinige wederfprekende ArVanen
geen vooroordeel kunnen wekken. Dit was over-

eenkomfiig de gewoonte der KaihoJijken, dat zij de

van hen verfchillende Christenen als een verachtliik

hoopjen affchilderden. Ook fcheptcn zij thans

hoop, op de gunst van het Hof, waar in zij zich

ook niet bedrogen vonden. Door het overkomen

trouwens van AKi\cius en andere Ariaanfche Bis-

fchoppen, kregen zij eene aanzienlijke vermeerde-

ring. Dezen waren reeds lang befchuldigd, dat zij

zich iigtelijk bij de fterkfle partij voegden (**3. Hoe
het zij , toen de Akaclanen zagen , dat het Ni-
ceemch geloof thans het hoofd weder opflak , verëe-

nig-

(*) In ATHANAS. Opp. T. I. P. II. p. 622.

(t) THEODORET. /. C. RUFIN. H. E. L. Il, C. I.

(§) ATHAN. Opp.. L C. p. 522. THEOD. /. C. C. Z-

(*) Zie IV Deel Bladz. 328.
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III nigden zij zich met meletius , Bisfchop van /in-

Bo'''^ ti'óchi'é, en namen op ecuc Kerlivergadering, uldaar

Hoofdft.
<^"'^*-'^' 2y"^ voorzitting, in het jaar 3Ö3 gehouden,

nn C. G. dit geloof openlijk aan. In den Brief van deze ver-

J^^^^l'
gadering aan den Keizer (*), zeggen zij, dat zij,

om aan de vredelievendheid van den Keizer te vol-

doen , het waar geloof ten grondflag wilden leggen ,

waarom zij bij dat van Nicea ftandvastig blijven

wilden. Het woord, ó(Aoac-to^, hetwelk bij fommi-

gen bedenldng maakte , was van die Kerkvaderen

genoegzaam verklaard, zoodat het te kennen gave,

dat de Zoon uit het Wezen des Vaders geboren^

en den Vader naar het Wezen gelijk zij. (^Ójaoiqs

McT na-tocv.) Ondertiisfchen was dit, in de daad,

ecnc ftoute uitvinding, en eene verklaring, (Irijdig

met den zin ' der Katholijken , en met het woord

ê/^osfo-jof, enkel uitgedacht ^ opdat de Halve- Ari'dnen

konden voorwenden, dat zij het Katholijk geloof

aannamen. inhiLetius zelf, die anders als een ijve-

rige KathoUjke vervolging geleden had (f), viel

thans in het vermoeden van dubbelhartigheid. Alle

de partijen deeden thans ook pogingen , om den

Keizer te winnen. Verfcheidene Macedoni'danfche

en tevens Semi - Aridanfche Bisfchoppen , onder

welken basilius van Ancyra de voornaamlte was,

leverden hem een verzoekfchrift over, dat den Ano-

tnoi'én of ftrenge Aridnen hunne Kerken ontnomen ,

en dezelve aan hen overgegeven mogten worden.

(*) SOCRAT. H. E. L. III. C. 25. SOZOM. Z.VI.C.4.

(t) Zie IV Deel, Bladz. 350.
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joviANUS gaf hier op enkel ten antwoord , dat hij de III

twisten haatte, en de vredelievenden beminde (*). "^^^

Even min gelukte den ftrengen Ariiinen hun ver- Hoofdfl.

zoek bij den Keizer. Zij herhaalden meermalen "^ C. G.

hunne bezwaaren tegen athanasius mondeling , en
^^^j.

s^^_

verzochten , dat lucius , die ook tegenwoordig -.

was, tot hunnen Bisfchop benoemd mogt worden;

maar zij werden telkens door den Keizer verachtlijk

en hard afgewezen (f).

Ondertusfchen duurde de zege der KathoUjken valenti-

flechts zeer kort, dewijl jovianus kort na t^et^ wun!
aanvang van het jaar 364 dezer wereld overleed, fligcden

Zijn opvolger, valentiniaan , liet aan zijnen )^^"^^_°''J"

Broeder valens het befluur der Oosterfche Gewes- lens den

ten over; en beiden bewezen zoo veel toegevendheid Arianen.

jegens het Heidendom ; zij fchenen zelfs zoo ge-

neigd te zijn tot eene algemeene Godsdienftige ver-

draagzaamheid , dat alle Christelijke gezindten, bij

den eerften opflag, met hen wel te vrede konden

zijn (§). Dan valentiniaan deed belijdenis van

het Niceisch geloof; valens integendeel was, tot

vervolging toe , tegen de KathoUjken , een Ari'dan.

valentiniaan gedroeg zich zeer befcheiden , in Zacht-

het begin van zijn beftuur , bijzonder in de Ge- ^''^'^ ^^^"

tneente van Mediolanum of Milaanen , waar au- maan.

XENTius, een Ariaan^ Bisfchop was, en alle Ker-

ken

(*) SOCRAT. L. III. C, 25. SOZOMEN. Z. VI. C. 4.

([ I ) Petitio ad Jovian. Imper. Antiochi% facta ah

Arianis quibitsdam T, I. P. II. Opp. Athan. p. 624.

sozoM. L. VI. C. 5. (5) Zie Deel V. Bladz. 6» enz.
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III ken in bezit had, zoodat de KathoUjkcn iii biizon-
BOF.K

^|^.j.^ liiiizcn luiniicii Godsdienst verrichtten, valen-

Hoofdft. TixiAAN , die ann auxkntius de Kerken niet wilde

na C. G. ontnemen , en cclitcr ook niet zijnen Godsdienst,

lot 476.' "^"^ vocgzaam , met de KathoUjkcn in een bijzonder

huis houden, braclit te weeg, dat deze met au-

XENTiL'S in Kcrkchjke gcmcenfchap kwamen, ter-

wijl deze zich niet alleen vrij beftcmd voor het ge-

loof van Niua verklaarde , maar ook zijne klagten

inbracht over iiilarius van Pictavmm ^ en euse-

Bius van Fercellds , die hier thans tegenwoordig;

waren , en de inwoners van Mediolnmim tegen

hem, als ccncn Ketter, opruidden. Als iiilarius

evenwel voortging, en tevens den Keizer voordroeg,

dat AuxENTius hem bedroog, en niet ophield, een

Ketter te wezen , liet valentiniaan een gefprek

houden , tusfchcn iiilarius en auxentius , en

eenige andere Bisfchoppen, in tegenwoordigheid van

twee Hovelingen. De iiitflag hier van was , dat

auxentius cene fchriftelijke belijdenis aflegde, dat

jESus waanichtig God is en gelijkwezens met den

Vader. Dit den Keizer gemeld zijnde, moest au-

xentius zijne verklaring ook openlijk bekend ma-

ken ; maar nu zette hij alles zoodanig op losfe

fchroeven, dat iiilarius genoodzaakt was, zijn be-

drog nogmaal open te leggen. Doch de Keizer

hield zich nu ééns vooral van de Rechtzinnigheid

van auxentius overtuigd , had zich met hem in

den GodsSienst verëenigd, en hilarius kreeg be-

vel, Mediolamim te verlaten. Dezen bleef dus iiijts

anders overig, dan in een bijzonder gefchrift alle

Ka-
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K<ithoUjke Bisfclioppeii en Gemeenten voor aüxr:^- IIJ

Tius te waaifcliuwcn , dien hij daar in eenen AV '^'^^^

^el des Satans en een' Antichrist noemt. Uit dit Moofdft.

gefchrift is het voorgaande verhaal ontleend , in zoo "^^ C. G*

ver men onderftellen kan, dat hilarius zich niet
'^"''

'^ I*
Lot 470»

door partijzucht heeft laten verleiden (*). Indien i.

al VALENTiNiAAN zich , in dit geval, door prijs-

waardige vredelievendheid, mogt hebben laten mis-

leiden , hadden nogthans de belijders van het Ni-

ceensch geloof aan hem te danken , dat zij , in alle

de Westerfche Gemeenten , weinige uitgezonderd ,

tot zijne dood , in het jaar 375 , toe , de overhand

behielden, zonder dat hij daarom anders denkende

Christenen onderdruku; , gelijk hij ook den Mace^

doni'danfche Bisfchoppen ligtelijk vergunde , hunne

vergaderingen te houden (f).

Onder zijnen Broeder valens , integendeel , zat valens

de Arianerij ^ in het Oosten, als het ware, op
^^'^-^'*''

den troon. Volgends socPvATES (Sj, met wien

ook sozoMENUS (**) overëcnkomt , hadden zijne

Godsdienfbgc gevoelens hunnen oorfprong van het

onderwijs van eudoxius , éénen der voornaamfte

Ariaanfche Bisfchoppen , die hem reeds gedoopt

zal hebben, vóórdat hij den troon beileeg. P^Jaar

THEODOREïüS (ff) laat hem eerst in het jaar sol-

den-

(*) HiLAPJi Lïber contra Auxentium p, 1263 -12/ 2.

(t) Zie Deel V. Bladz. 228.

($) Hht. Eccles. Libr. IV. Cap. i.-

(•*) Hht. Eccles. Libr. VI. Cap. 6.

Ctt) Hist. Eccles. Libr. IV Cap. 6, I3.

Vm. Deel. B
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III den Doop van den gcmckicn Bisfchop ontvangen,

uoEK
^^Qi- ^vicii ook iiicRONYiMus (*), een tijdgenoot

Hoofdih van valens, iiiflemt, waarom dit ook het meeste

na C. G. geloof verdient. Evenwel vervolgde deze Keizer

]ot^l%' ^^ -^^//^o//y/^^/; reeds vóór zijnen Doop (f), vvcs-

halven zijne Gemaalin, gelijk theodoretus zelf te

vcrfliaan geeft, veel eer dan eudoxius, hem tot het

^ntkiTjfche gevoelen kan overgehaald hebben.

De Mn- ivjct lang nadat valens de regeering aanvaard
cedoniLi-

j^.^^^ ^ verzochten hem vele Macedoni'danfche Bis-

deneene fchoppen , om eene Kerkvergadering te mogen hou-
Kerkver-

^^^j^ ^^^ verbetering van het geloof. Hij ver^^unde
caderiii"'. ^ i.

^ hun dit des te ligter , omdat hij - hoopte , dat zij

met EUDOXIUS en akacius volkomen zouden over-

eenftemmen (S), waar uit men zou moeten beflui-

tcn , dat akacius toen reeds weder tot de Ari'dnen

was overgegaan. Deze Kerkvergadering -werd ge-

houden , in het jaar 365 , te Lampfacus , eene

Afi'dtifche ftad, bij den Hellespont. De hier verga-

derde Bisfchoppen verklaarden alles voor nietig

,

wat EUDOXIUS en akacius te KonfiantimpoJen on-

dernomen hadden; zij veroordeelden de geloofsbelij-

denis , welke de Eiidoxianen , als uit liet Westen

afkomllig, (die van Ariminum^') van velen hadden

laten ondertekenen , en bevestigden het geloof der

Kerkvergadering van Antiüchi'è. Zij boden eudo-

xius en zijnen aanhangeren wel vergeving aan, in-

dien

(*) Chron. ad ann. 367.

(f) Verg. TiLLEjMONT Méfiiotr. Tomé VI. />. 531.

(5) SOCRAT. //. E. L. IV. C. 2.
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dien zij daar binnen zekeren tijd om zouden vcrzoe- III

ken; dan dewijl deze niet verfclicenen, werden zij ^?^^

voor reclitmatig afgezet verldaard, en deze bcflui- iloordll.

ten onder de Gemeenten bekend gemaakt ( * ).
«a C. G.

Door deze Kerkvergadering te Lampfacm kregen \^^ J^|*

de Macedoniaiien ^ onder aanvoering van eleusius,

Bisfcliop van Cizycus , zoo veel fterkte , dat zij ,
J^!^"'^^^,"

van toen af, inzonderlieid aan den Hellsspont ^ de lens ge-

overhand kregen, en in het gemeen, in verfchei- ^''^^'^^»

dene Landfchappen van Afi'é ^ zoo wel de Katlio-

lijken als de Arlanen^ in getal en Gemeenten over-

troffen (f). EUDOxius kon in het eerst, niette-

genftaande zijn aanzien ten Hove , hunnen voort-

gang niet hinderen, dewijl valens ten dezen tijde

-éoor een gevaarlijk oproer belemmerd was, hetwelk

hij eerst in het Jaar 36Ö beteugelen kon. Van toen

af veranderde de voorfpoed der Macecloniatien.

Hunne afgevaardigden , met den Sijnodalcn Brief

aan den Keizer, vonden den Vorst reeds tegen hen

vooringenomen door eudoxius, en kregen ten ant-

woord, dat zij zich met dezen moesten verëcnigen.

Als zij daartegen inbrachten, dat eudoxius in het

jaar 359 te Konftanünopoïen bedrieglijk gehandeld,

en de befluiten der Kerkvergadering van Seïeucia

omvergcftoten had , ontdak de Keizer in toorn ,

zoodat hij hen bande, maar hunne Kerken aan de

Eudoxi'dnen deed inruimen (§).

Om
(*) SOCRAT. /. C. C. 4. SOZOM. L. VI. C. 4.

(t) sozoMEN. Hisit. Ecc/es. L. VI. C. lo.

(§) SOZOMEN. Hisf. Ecc/es. L. VI. C ;'.

B a
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III Om het echte Arianhmm nog meer op te beu-

B<^EK re„^ liet valens, in et jaar 366, terwijl hij zich

Hoofdft. ^^ Nikomedi'é 'm Bhhynië bevond, aldaar eene ver-

na C. G. gadenng houden van Ari'danfche Bisfchoppen. Hier
Jaar 363.

j^,^^ hij ook eleusiüs komen, wien hij gebood,
tot 4-0. • ' j o 7

, het geloof dezer Bisfchoppen aan te nemen. Na
VALENS i;^n(re -weigering werd deze, door de bedreiging van
belect PC-

o o

neKerk- ballinglchap en verbeurdverklaring zijner goederen,

vergade- genoodzaakt te gehoorzamen. Spoedig echter had

ïi^kome- ^^y ^^''^'^" ^'^^'^" ^^ berouw, en te Cizycus terug

dié en gekeerd , beklaagde hij zich voor 2ijne Gemeente

,

drukt de
^^j. ^^^^^ geweld was aangedaan. Tevens begeerde

Katho- ^
1 T.. ri

lijken en hij , dat men eenen anderen Bisfchop zou verkiezen ,

Novatia- omdat hij toch, hoewel gedwongen, zijn eigen ge-
°^*

loof verluchend had. Maar de inwoners dezer flad

hadden hem te lief, dan dat zij dit zouden gedaan

hebben (*)• Behalven de Macedonidnen en Semi-

Arianen onderdrukte valens, om dezen tijd, ook

de KathoUjken en Novatidncn^ die hij beiden uit

Konftantinopokn verdreef, en hunne Kerken ont-

nam; evenwel kregen de Novati'dnen de hunne we-

der , door toedoen van dénen van hunne Ouder-

Un-

(*) socRATEs Libv. IV. Cap. 6. Deze voege 'er wel

C. 7. bij , gelijk ook sozomenus L. VI. C. 8. dat eu-

NOMius in zijne plaats door eudoxius tot Bisfchop zou

ingewijd zijn, mar deze, die veel vroeger Bisfchop te

azyciis was , leefde thans in balHngfchap , gelijk uit fi-

LosïORGJUs Epit. II. E, L. V. C. 3. en theodoretus

//. E. L. II. C. 27 , 2p. blijkt. Vergelijk valesiüs nou

ad Socrat. /. c.
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Kngen , die aan des Keizers Dochter Oiiderwijs llï

gaf ( * ). In andere Gewesten van het Oosterlche °^'^"^

Rijk werden de Katholijken insgelijks vervolgd (f;. Hoofdff.

In dezgn ftaat van zaken , bcfloten de Macedo- "^ ^- G.

üJaiien , Op vcrfcheidene vergaderingen, zich totJ^J^'^S'

des Keizers Broeder valentiniaan, en den Bis
*

fchop van Rome , liberius , te wenden , met vvien ^*^ ^?„'

zij zich liever, dan met eüdoxius, in het geloof nen wen-

wilden verëenigen. Hunne afgevaardigden, de Bis- den zich

fchoppen, eustathius van Sebaste^ silvanus van „^-„,

Tarfus , en theofilus van Castahaice , vonden , lsntini-

toen zij , in het jaar 366 , te Rojne kwamen , den
"'"''^^ ^^

Keizer valentiniaan daar niet , maar aan libe- rius Bis-

Rius overhandigden zij den Brief van hunne Sijno- f'-^opvaa

den. liberius , die de opftellers voor Arianen

hield , wilde denzelven eerst niet aannemen , tot

dat de afgevaardigden hem verklaarden, dat zij ge-

zamenlijk de leere der Anomoim voor lang verwor-

pen, en beleden hadden, dat de Zoon den Vader

in alles gelijk is; en dai ''er tnsfchen dit leerfiuk

en het woord quoüo-ios' geen onderfcheid is. Te ge-

lijk verzekerden zij liberius als hunnen Broeder en

Mededienaar, ( (TüAAstrs^^yar , ) in eene Geloofsbe-

lijdenis, dat zij het Niceenfche Geloofsformttlier ^ cri

met hetzelve het woord c^o^e-iog ^ hetwelk zoo heilig

an godzalig tegen arius gefield was , hadden aan-

genomen , en altijd zouden behouden. Zo men ,

'm

(*) socRAT. L. IV, Cap. 9. sozoM. L. VI. C. p.

(^t) SOCRAT. /. c. Cap. 12. GREGOR. Nazïanz» Orat..

XX. Tom. I. Opp. pag. 337.

B %
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III in het vervolg, iemand van licii zou mogen hé-

^^^^ ichiildigen , dat zij niet getrouw bleven bij dit ge-

Hoofdft. loof, wilden zij met cenen Brief van zijne Heilig-

mC. G. /jeid, voor die Rechtzinnige Bisfchoppen , die hij

J^j^^_2j
zou goedkeuren, verfchijnen, en zoodanige befchul-

i

'— diging laten onderzoeken (*}.

LicERii's LiBERius dus, die eerst zelf voor weinige Jaareit

neemt
^,.^j^ zijnen afval tot het Arianisimis terug gekeerd was,

hen i!i de • o o >

Kerkgc- en op nieuw den roem van Rechtzinnigheid verkre-

5^^^"-
^ ken had ( f ) , nam thans de Macedonianen in de

Kerkgemeenfchap op. Ter bevestiging gaf hij de-

zen afgevaardigden eenen Brief mede aan 59 van

hunne Bisfchpppcn ; in welken hij betuigt , dat zij

met zijne Geringheid en niet alle Italiaanfclie en

iVesterfche Bisfchoppen, in het geloof bijzonder in

de Belijdenis te Nicea vastgefteld , overëenftemmen.

Doch, van de leere der Macedonianen aangaande

den Heiligen Geest , rept hij geen enkel woord;

waar uit men zou mogen afleiden, dat de Katholij-

kcn zich voldaan hielden, wanneer de Ketters

(lechts de Geloofsbelijdenis van Nicea overna-

men

(*) socRAT. L. IV. C. 12. sozo.M. L. VI. Cap. 10.

ïiLLEMONT (^Méin. l. c. p. 542.) fchrijft hier van den

Paus LIBERIUS , als of Papa en Tiia Sanctitas niet de toen-

malige eerbenamingen van alle Bisfchoppen waren. Ook

2iet men duidelijk, dat deze Macedonianen geen rechts-

gebied over zich aan liberiüs toekennen, maar dewijl

in het Oosten alles verward was, alleen zijne Kerkge-

jBeenfchap tot hunne onderfteuning zoeken.

(f) Zie Lecl IV. Bladz, 333.
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n]en (*). Ook brachten deze ufgcvaardigden der- lli

gelijke Brieven van de Katholijke Bisfchoppen in
^'f^'^

Sicillè, Italië, Gallie ^ en Afrika, met zich terug, fioofdft.

De verzoening met zoo vele Sevti-Ariaanfchè ^^- ^-G,

Macedonianen kon gcwigtige gevolgen hebben; tn^^^/^^l'
COC A/O*

in de daad , in de Westerlche Kerk , alwaar auxen-

Tius te Blediolanum , ursacius re Singidon , in Gcvol-

„ -1^^.. -I/T n ^ -^ i>enhier
Opper - Moefte ^ valens te Miirfa m Opper- Panno- van in de

nië , en GERaiiNiüS te Sinmum , de voomaamfte We^-ter-

Arianen waren, verklaarde de laatstgemelde q^
'*^"<^^^'^'

zich zedert insgelijks bij eenen Brief (§) , dat

CHRISTUS de eenige Zoon van God, en onze Hce-

re God , vvaare Zoon Gods , van den waaren God

,

den Vader, vóór alle dingen geboren, in Godheid,

Liefde , Majefteit , Kracht , Heerlijkheid , Leven

,

Wijsheid en ^^'etenfchap , den Vader in alles gelijk

is. VALENS en nog een Ariaanfche Bisfchop fpra-

ken hem daar over aan, en toen hij hun geen ant-

woord gaf, vergaderden zij cene Kerkvergadering

,

in het jaar 367 , te Singidon , welke fchriftelijk (**)

van hem begeerde, dat hij zich duidlljk verklaarde,

of hij gezegd had , dat de Zoon den Vnder in dies

gelijk is, In plaats van dit te doen , fchreef hij aan

acht andere Bisfchoppen (ff) uitvoerig, uat hij dit

Leerftiik geloofde en openlijk leerde, zich op de

Ge-

(*) SOCRATES /. C. SOZüM. /. C. Cnp. 12.

(t) Zio vp.n hem Deel IV. Bladz. 332, 339.

(5) Bij HiLARius Fragin. XIII. ex Operc Hist.

pag. 1359. (**) I" iiiLAR. Frngm. XIV. p, 1360.

(ft) niLAR. Fragm, XV. pag, 13Ö1.

Ii4
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III Geloofsbelijdenis der Sijnodc van Sirmium in het

BOEK
jj^j^j, 2jp beroepende , welke hetzelfde bevatte ( * ).

Hoofdfl. Iri ^^ Oosterfche Kerk had de verceniging der

mC.G. j^athorijken c\\ Halve - Arianen ook gcfladig haren

tot \~6. voortgang. Op eene Kerkvergadering in het jaar

— 367 te Tyana in Kappadocïé gehouden, maakte men
ï" ^*^ geene zwariglieid, de Macedonianen ^ op het verto

fcheKerk "i^^i ^'^" ^^^ Brief der JVesterfche Bisfchoppcn , tot

de Kerkelijke gemeenfcbap toe te laten; men was

ook bedaclit , om eene algemeene vergadering te

Tarfus te houden (f)? ten einde van alle verfchil-

len een einde te maken; vierendertig Macedoniaan'

fcrie Bisfchoppcn echter, te Anti'óchi'è in Cari'è bij-

eengekomen ,
prezen wel deze vredelievende pogin-

gen , maar, bleven echter zich ten fterkflen tegen

het invoeren van het woord óiAo'^io-iog aankanten (§).

De Ka- Doch alle deze pogingen tot vrede bepaalden zich

tliolijken
g^^|,gj ^^j. ^^ Halve-Arianen ^ die reeds lang beweerd

LENS ver- hadden , dat hun o/ytoi^crio9 'm betekenis overeenkwam

volgd. met óuona-io^. De zuivere Arianen daartegen, wiqr

»vo(Aom en klzoo^iaio? regelrecht tegen het leerflelzel der

Katholijken inliep , kwamen geen' (lap nader ; zelfs

wist EUDOXius door zijnen invloed bij den Keizer

VALENS de beraamde vergadering te Tarfus te verij*

delen (**). Ook gebood deze Vorst zijnen Stad-

houderen, onder harde ftrafFcn, dat zij de Katholij-

H
(*) Zie Deel IV. Bladz. 339.

(f ) sozoM. /. c. socRAT. Lïbr. IV. Cap. 12.

(5) SOZOMEN. /. C.

^**) SOCRAT. en SOZOMEN. /. c.
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ie Bisfclioppen , die onder konstantius gebannen , III

maar onder julianus wedergekeerd waren , uit ??':^

liiinne Gemeenten verdrijven zouden , waar door Hoofdfl,

eene menigte Bisfclioppen in het jaar 3615 hunne "^ C. G,

ambten verloren , hoewel de Keizer zich genood-
J^J'^

^„^'

zaakt zag, athanasius, uit hoofde van een oproer, '

dat om zijnen wil ontftond, naa Alexandri'é terug

te laten keeren (*). theodoretus verzekert (]-)

ook, dat EUDOxius, van wien valens zich om
dezen tijd liet doopen, den Keizer door eenen eed

vcrpligt heeft, om bij zijn geloof te volharden, en

de anders denkenden te vervolgen.

Op deze wijze bleef voor de KathoUjke Bisfchop- De Ka-

pen van het Oosten niets overig, dan zich ftand- f^^o''J'<en

zoekci
vastig te toonen, en nader met de Westerfche te huiDbij

verëenigen , bij welken dainiasus , Bisfchop van Ro- ''"^ ^^'^es-

me , in het jaar 369 eene Kerkvergadering ten dien Gemeen-
einde bijeen riep , op welke de Ariaanfche Bis- ten.

fchoppen valens, ursacius, en anderen, werden

in den ban gedaan , doch aan auxentius durfde

men zich niet wagen , die te zeer in gunst fiiond

bij Keizer valentiniaan. athanasius, en met

hem omtrent 90 Bisfchoppen in Egypte en Libyï

betoonden hier over hunne verwondering (§), waar

op DAiMASus met meer dan 90 Bisfchoppen , in

-eenen Sijnodaalen Brief aan de Illyrifche Gemeen-

ten

(*) socRATEs Libr. IV. Cnp. 11. sozomenus /. f.

ïMEODORETUS Ltbv, IV. Cap. 7.

(t) Libr. IV. Cap. 13.

(§) ATHA.NAs. Epist. ad Jfros T. I. P, II. p. 71 g,

B 5
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III ten (*) fchrevcn, dat ook auxentius veroordeeld

BOF.K
^vjij;^ Poch zoodanige Kerkelijke befluiteii voerden'

Hoofdft. weinig uit , zonder de onderftcuning des Keizers

,

m C. G. zoodat auxentius zijn Bisdom behicki tot zijne

. In bet Jaar 370 overk'cd eudoxius, Bisfchop van
Doodvfii Konflantinopolen , en Opperhoofd der flrenge Aria-*

us,go- «^'^' ^^ KathoUjken, dit tijdftip giinftig oordek^n»

volgdvnn de, verkozen zekeren euagrius tot zijnen Opvol-
verwar- T •• J x^.

riii'^eii S^^' '^ ^y' '^
EusTATHius, te vooren Bis-

fchop van Antiochi'è^ lieten inwijden (f). Maar

VALEXS, die zich thans te Nikomeclie onthield, dit

vernomen hebbende , en tevens , dat de Arianen op

de Katholijken waren aangevallen , zond , uit vrees

voor verdere verwarringen , foldaaten naa Konftanti"

nopolen ^ die zoo wel euagrius als eustathius in

ballingfchap moesten voeren. De Arianen , hier

door ftouter geworden, mishandelden vele Katholij'

ken met flagen en bcfchimpingen , wierpen hen in

de gevangenis , ftraften hen met geldboeten , en oe-

fenden allerleié geweld tegen hen (§).

Tachti" Zoodanige onderdrukkingen moede, reisden tach-

Geeste- tig Geestelijken naa Nikomedi'è ^ alwaar zij aan den

cen^fciiip
Keizer valens een verzoekfchrift overleverden, het-

verbrand. welk zijn toorn nog meer ontvlamde , zoodat hij aan

MO-

(*) Bij SOCRAT.Z^.VI. C. 23. en THEOD. L.W.C. 22.

. (t) SOCRAT. L. IV. C. 14. SOZOMEN. L. VI. C. I3.

hoewel omtrent eustathius bedenkingen kunnen gemaakt

worden.

(S) SOCRAT. /. C. Cup. 15. SOZOMEN. /. f.



GESCHIEDENIS. 27

iMODESTUS hst gaf 5 deze afgevaardigden gevangen Hl

te nemen en ter dood te brengen, modest es ,
?°"J

voor 'oproer vrezende, fchccptc hen in een fchip, Hoofdfl.

•onder voorvvendzel , dat zij in ballingfchap zonden "^ C. G.

vervoerd worden, maar gebood tevens den fchepe-
jJ^'^J-^*

lingen , om het fchip , in volle zee , in brand te '

ilcken , en zich met de boot te redden
, gelijk zij

tJeeden; maar een hevige wind dreef het fchip ia

•cene haven van Biihynië, alwaar het met deze Gees-

telijken verbrandde, zoodat hun dood niet verbor-

gen Ivon blijven (*). socrates Voegt 'er bij, dat

tieze gruwUjke wreedheid door God terftond gefiirafn

werd, met eenen hongersnood, welke bijna alle de

inwoners van Frygië noodzaakte, hun Vaderland te

verlaten , even of de misdaad van valens aan deze

onfchuldige inwoners geftraft kon worden. Men
\indt dit geval ook door gregorius ran Nazian-

-zus, doch meer als Iledenaar dan wel nauwkeurig,

•befchreven (f).

Thans konden de Arianen den zetel van Kon- De ver-

•üantinopokn met iemand van hunnen aanban?, de- '^'°'Si"g

neemt
MOFiLus , vervullen ( § ). Ondertusfchen fchijnt toe.

deze de:mofilus flechts een Halve- Ariaan geweest

te z"yii, die de Etmomianen zelve vervolgde (**),

hoe-

(*) socRAT. L. IV. C. 1(5. sozoMSN. L. VI. C. 14.

ti:eodoret. L. IV. C. 24.

(t) Oi-at. XXIIl. p. 416. en Orat. XXV. p. 433.

(5) SOCRAT. Libr. IV. Cap. 14.

(**) FILOSTORG. L. IX. C. 13.



tS KERKELIJKE
I!I hoewel FiLOSTORGiüS (*), zelf een Ariaan ^ heitt

BOF.K een los verwaand mensch noemt, die alles, büzott-
VI II

7 J

Hoofdfl.
^^'^ ^^ l^^Q.'^Q. van den Godsdienst, in wanorde en

na C. G. verwarring bracht. Ondertnsfchcn namen de vervol-

ioiV-\ S^^g'^^^ ^^"^ KathoHjken 'm het Oosten , zedert het

I jaar 371 , meer en meer toe. Men zou misfchien

de treurige affchildering van deze vervolgingen bg

GREGORius Nazianzenus (f), als van eenen Re-

denaar, verdacht kunnen houden, maar andere Tijd-

genoten, de beide Broeders, basilius de GrootCy

en GREGORius van Nysfa, insgelijks de Gefchied-

fchrijvers, socrates, sozomenus en theqdorE't

Tus, flemmen met hem overeen, en bepalen zijne

berichten nauwkeuriger; zonder dat wij echter we-

ten, welke bijzondere redenen oorzaak tot zooda-

nige vervolging gegeven hebben, en ons dus daar»

omtrent moeten vergenoegen , die in de verbittering

der partijen, en den tegcnfland, dien de Kai/ialij^

ken fomtijds boden , als de An'anen huu hunne

Kerken ontweldigden , en in de woede van het

graauw, Joodcn en Heidenen, die 'er deel in na»

men, te zoeken.

Dezever- In bijna alle de Oosterfche Gewesten liet valens
volging: ^g Katholijke Bisfchoppen ver van hunne Gemeen-
meer bi]-

-^

^ . . r- y • ^

zonder ten wegvoeren, en Arihanfche m hunne plaats ftel-

befchre-
id-,. meletius, Bisfchop van Antiöchl'è ^ was i^n

der voornaamflen , wicn dit lot te beurt viel. Ook

wer-

(*) L. c. Cap. 14.

(f) Orat. XXV. pag. 433.. Orat, XXXII. ^. 512,
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"berden liiet doodflirafFen tegen de Katholijken uit- III

geoefend , en onder anderen velen van hen in den ?^°^1^

Orontes verdronken ( * ). Daar werden ook de Ka- Hoofdf!.

thoUjken , die hunne Godsdienflige vergaderingen in "^ ^* ^'

holen en onder den blooten hemel hielden , door de
^qJ

^-5*

foldaaten van de ééne plaats naa de andere ge

jaagd (l). De Keizer vond te Edesfa in Mefopo-

tami'é de Katholijken in hunne Hoofdkerk verga-

derd, en gebood modestus , hen met Soldaaten en

Gerichtsdienaren daar uit te Jaagen; deze Staatsdie-

naar iiet hen waarfchuvven , om 's anderen daags niet

weder in die Kerk te komen, maar zij begaven zich

met vrouwen en kinderen derwaards. modestus

dit ziende , gaf den Keizer te kennen , dat hij zijn

bevel niet kon volvoeren, zonder deze allen tot

Martelaren te maken. Deze gereedheid der Katho-

lijken^ om hun leven te wagen, bragt dus te we-

ge, dat dit bevel werd 'ingetrokken (§). Vele Bis-

fchoppcn muntten bij deze gelegenheden uit, door

hunne ftandvastigheid en moed
,

gelijk gregorius

Nazlanzenus dit bijzonder van basilius , Bisfchop

van Ccefarea in Kappadocie meldt (**). De Kei-

zer, die zelf te Cafarea gekomen was, kon niets

op iiem verwinnen, het bevel, om hem te bannen,

werd

(*) SOCRAT. L. IV. C. 17. SOZOMEN. L. VI. C. 1%.

THEODORET. Libf. IV. Cap. 23.

(t) THEOD. L. IV. C. 21. Fit. Patr. C. 2.

(5) SOCR.Z. IV.C. 18. SOZOM./. CTHEOD. L. IV. C. 17.

(**) Orat. XX. pag. 348. Vergel. 's mans eigene Erie-

ven op verfciieidene plaaczen.
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ITI werd meer dan cciis iiigetrokkeii , en zijne ftandvas-
BOEK tighcid maakte , dat Koppadod'è minder te lijden

Hoofda. 'i^^^ ^^'^'^ ^^^^^i'c Gewesten in Aft'è (*), eusebius
na C. G. van Samofata ^ daartegen, waarlchuwde zelf de Bo-

iot\-^6^'^'> ^^^ ^^^'^ Keizerlijk bevel tot zijne ballingfchap

>« overbracht, om hetzelve niet openlijk bekend te ma-

ken , uit vrees , dat het volk den Bode in het water

werpen, en dat men hem eusebius zijne dood ver-

volgends wijten zou. Liever begaf hij zich, tegen

den nacht, de Rad uit naa de plaats zijner balling-

fchap. Ilicr kwamen hem vele leden zijner Gemeente

opzoeken, en bidden, om terug te komen, welken

hij de vermaning van den Apostel voorhield , dat

men der Ovcihcid onderdanig behoort te zijn. Bij het

groot gebrek , hetwelk vele Gemeenten aan Ouder-

lingen en Kcrkcndienaaren hadden, waagde hij het,

als een foldaat verkleed, in Syrië, Fenki'é, en Pa-

laflina rond te reizen, om dezeh^en te bezorgen,

en zelfs hier en daar Katholijke Bisfchoppen aan te

ftellen (f).

Zijwocdt Nergens hadden de KathoVijken grooter mishande-

hevigstte
jjj^ggj^ door te ftaan, dan te Alexandrië. Hier was,

drie.' "^ ^i^'^ i^^'^ 3739 athanasiüs overleden, hebbende

zijnen ouden getrouwen lotgenoot , den Ouderling

petrus, welken hij zelf daar toe aangeprezen had,

tot zijnen opvolger in het Bisdom. Maar deze was

naauwlijks ingewijd , of de Stadhouder van Egypte
,

PAL-

(*) socRAT. Lihr. IV. Cap, 16. sozomen. Libi\ Vf.

Qap. 16. THEODORET. Libf. IV. Cap. ip.

(f) THEOD. H. E. L. IV. C. 13 , 14.
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pALLADius, een ijverig Heiden, bezette, met eenen III

hoop Heidenen en Jooden , de Kerk , in welke pe- ?P^^

TRUS leerde , eifchende , dat hij dezelve zou inrui- Hoofdfï.

men, indien hij 'er niet uit gejaagd wilde worden ; "^ C. G.

waar bij palladius niet weinig bedoelde , zijne
J^j

J*^^

vete tegen de Christenen te voldoen. De menigte

,

'

die bij hem was, viel in de Kerk, befpotte den

Godsdienst, mishandelde de daar zijnde Christenen,

bijzonder de Godgewijde Maagden , en brachten

zelfs velen om het leven. Al hetwelk den Bisfchop

PETRUS noodzaakte, zich heimlijk uit de Kerk weg

te begeven. Intusfchen kwam de tijding van het

overlijden van athanasius aan het Keizerlijke Hof,

hetwelk zich thans te Antiöchi'é bevond. Terftond

begaf zich euzojus, Bisfchop dezer ftad, ddn van

de hoofden der Arianen^ naa AkxandrVè^ om lu-

cius , welken Ouderling de Artanen aldaar, zoo

lang ATHANASIUS leefde, vergeefs gepoogd hadden,

in de plaats van hunnen voormaligen Bisfchop geor-

cius te ftellen, nu daadlijk aan dit Bisdom te hel-

pen (*). EUZOJUS had foldatcn bij zich, en was

vcrzcid van den Keizerlijken Schatmeester wagnus.

Bij zijne komst riepen hem de . Heidenen te Alex'

andrï'é toe: „ Welkom, Bisfchop! die den Zoon

„ niet voor God erkent! serapis heeft u, uit lief-

„ de, hier gebracht! " magnus liet tcrflond 19

Ouderlingen en Kerkendienarcn vatten en te recht

ftellen, zoekende hen door beloften en bedreigingen

over

(*) EPiFAN. Hjir. LXVIII. Cap. 10. socrat. L, IH.

SOZOM. Libr. VI. Cap, 5.
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III over te halen , om de lecrc der Ariancn a.in te ne-»

^PJ'jf men. Alzoo zij flandvastig zulks weigerden, vver-

Hoofdrt. den zij, bij flornnvêer naa Heliöpolis^ ecne geheel

na C. G. Ucideufcha Had van Fenicïé , in ballingfchap ge-

tot 476 ^'^^'^ '

9 ^"'^ ^'^^'^ ingezetenen van Alcxandri'è , die

hun leedwezen deswegcns betoonden , gegcesfeld

,

gepijnigd, en naa de Bergwcrkcn en Marmergroeven

verzonden. Eindelijk werden nog verfcheidene an-

. dere Bisfchoppcn naa PaUftiua gebannen, petrus

zelf redde zich ter naauwcrnood, met de vlucht,

naa Rome, alwaar hij, door het vertooncn van zijn

bebloed kleed, traanen verwekte (*). lucius haal-

de zelfs Kluizenaars en Monniken uit hunne Klui-

zen en WoeRijnen, welke hij op een Eiland ban-

de (t). Ook maken de Schrijvers (§) gewag van

een bijzonder bevel van valens , ten dezen tijde

,

dat alle aanhangers van het Niceenfche geloof uit

Alexandrië en geheel Egypte verdreven zouden

worden. In het geheel duurde deze vervolging te*

gen de KathoJijken, die in het jaar 371 cencn aan-

vang nam, de volgende zes jaaren voort; geduuren-

de welke ook verfcheidene wonderen , ten voordctle

der Katholijken, zullen gebeurd zijn (**).

Niet

(*) GREGOR. Ndzianz. Orat. XXIII. /». 418. petrus

heeft deze gebeurenisfen zelf befchreven in een gcfchrifr,

waar van men een uittrekzel leest bij theod. //. E. L. IV.

Cap. 11. (t)TMEOD. /. c. C. 21. Verg. ons VlDeel,Bl. 35*

(§) socRAT. L. IV. C. 21. sozoM. L. VI. C. 19.

(^**) Men zie de berichten verzameld bij tille:jqnt

Mém. Tom. W. pag. 558-591.
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-.Niet om deze vervolging te verfchoonen , maar m
om ze te behoorlijker te beoordeelcn , moeten wij

^^^-'J

hkr aanmerken, dat wij alle de berichten, des aan- HoofdfT.

gaande, alleen aan KnthoJijke Schrijvers te danken "» C. G,

hebben. Van den eenigen Ariaanfchen Gefchicd- ^^^^ ^^5]

fchrijver filostorgius hebben wij' flechts uittrek ^—
zeis, bii fotius, die hem zoo veel laat zeegen ^ f

\^"'"'-''''

' *'

1 ,

^o
-^ kingover

als hij goedvindt , en m deze uittrekzels vinden wij ^leze ver-

niets van deze vervolging , alleen weet filostor- volgiug.

Gius (*) ons ook wonderwerken, ten voordeele

der Ariaanfche partij, te verhaalen, met welken fo-

tius den fpot drijft , zonder te bedenken , dat de

Arianen dit even ligt met de KathoUjke wonder-

verhaalen doen konden. JVIen moet hier bijvoegen,

dat deze vervolging, bijzonder te Akxandri'é^ als

ccne wraakneming , (reprefaUhs ,) zou kunnen aange-

merkt worden, wanneer men zich herinnert, hoe al-

daar te vooren de -^r/^^;;^;^*? Bisfchop georgiuSjWcI

• door de Heidenen , maar aan welken de Christenen

zulks gèmaklijk hadden kunnen beletten, vermoord

was geworden. Ook had athanasius, zoo dik-

wijls hij de magt in handen had, de Ariaanfche

Bisfchoppen verjaagd en vervolgd. Helaas! de pnr-

tijhaat floeg van weerskanten tot uiterften over, en

de Schrijvers vernederen zich, om zelfs, met zek(r

genoegen , in de daad , belagchlijke voorbeelden

daar van te verhaalen. „ Ik wil," fchrijft theo-

DORETus (t), 5, hier den ijver voor het Geloofd

en

(*) Libr, IX. Cap. i.

Ct) Hht. Ecclcs. Libr. IV. Cap. 15.

Vffl. Deel. C
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Ift en de oprechte gezindheid der ingezetenen van .S*^-

"^^ vjofata, gewagen. " En nu verhaalt hij, dat 'deze

Hoofdft. Gemeente, in plaats van haren wct%n Herder,

na C. G. eenen Ariaanschgezhiden , met name eunomius , tot

tor 47I*
Bisfchop gekregen hebbende

, geen van derzelver le-

.. den de Godsdiendige vergaderingen bezocht, dat

de Bisfchop geheel alleen leven moest, en dat nie-

mand met hem fpreken wilde. Evenwel moet hij

een zachtzinnig man geweest zijn. Op zekeren dag

zich willende baden, gebood hij het bad te openen,

voor hetwelk eene menigte volks ftond, nu liet hij

aan ieder vrij, om zich met hem te baden, van

welk aanbod niemand gebruik maakte, waarom hij

zelf heen ging , denkende , dat de eerbied voor hem

de menfchen terug hield. Maar zoodra hij weg

was, liet het volk het warme ^vatev ^ hetwelk zij

door de Ketterij hefmet achtten , weglopen , en an-

der aanvullen, eunomius, dezen algcmeenen haat,

befpeurende , verliet de ftad gewillig. Maar lu-

cius, insgelijks een Ari'dan ^ 'm zijne plaats aange-

^
fteld zijnde, was niet zoo gemaklijk. Eenige jonge

lieden vermaakten zich met balfpclen op de markt,

als Lucius op zijnen ezel voorbij kwam rijden, en

de bal viel tusfchen de pooten van den ezel. Ter-

ftond ging 'er een gefchreeuw op, dat de hal daar

door verontreinigd ipas. De Bisfchop reed voort,

maar gebood dénen van zijne bedienden, om toe te

zien, wat men met den bal doen zoude. Deze

zag, dat men denzelven door een aangefloken vuur

wierp, om hem, in dezer voege, te zuiveren, lu-

cius , dit hoog opnemende , bracht hier op te

weeg..
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Weeg , dat verfcheidene Geestlijken gebannen vvcr- Ilt

den. ^^1^-

Ondertusfchen werden in het Oosten niet overal [looftift,

Ariaanfche Bisfchoppen aangcfleld. Men heeft dit "^ C. G.

reeds aan basilius van Cafarea gezien ; en in het \^^^ ^-5*

jaar 374 kreeg een ander ijverig belijder van het Ni
ceensch geloof, amphilociiius , het Bisdom Ikoni-^'^^'^'^^^

um in Lykadm'è. In hetzelfde jaar verloor de Art- sar,tvoor6

aanfche partij haar fteunpilaar in het Westen , door ^JpK^^tho-'

de dood van auxentius , Bisfchop van Medioïa-
be'o-unai*

tium , die door ambrosius , eenen der gelukkigfte gen.

verdedigers van het 'Katholijk Leerftelfel , werd op-

gevolgd. Ook verklaarde valentinianus zich fteeds

duidlijker voor de KathoUjken; hij nam niet alleen

de krachtigfle vermaningen van ambrosius vriendlijk

op , maar , van de Godsdiensttwisten in Afle ge-

hoord hebbende, gebood hij in het jaar 375, dat

'er in Illyriciim^ alwaar hij zich toen onthield,

eene Kerkvergadenng zou gehouden worden, ten

einde het Niceensch geloof op nieuw te bevesti-

gen ( * ). De Kerkvergadering voldeed aan zijn

Verlangen, en fchreef eenen Brief aan de Gemeen-

ten in het ProconfulariSch Afiè en Frygië (f), al-

len , die de Niceenfche leere niet aannamen , in

den ban doende, en voegde 'er bij: F'oor aïlen\

die keren , dat de Drievuldigheid eenswezens is , is het

Hemelrijk bereid, elpidius , een Illyrisch Bis-

fchop, was de overbrenger van dezen Brief, die,

tg

(*) THEODOR. L. IV. H. E, C. ^i

(t) Bij THEODOa. /. Ci C. 9.

C a
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III te gclijker tijd , eeiitn Brief van den Roomfchen Bis*

BOEK
^'^.llop DAMASus mcdenïim (), zonder dat daar uit

Hoofdft. echter volgt, d-at klpidius volmagt van dezen Dis-

na C. G. fchop tot deze zending nodig zou gehad hebben.
Jaar 3 3. ^lpidius werd veel meer ook door den Keizer
toe 47*^«

vALENTiNiAAN afgczoudeu , dic te gelijk met den
Verörde-

siji^odalcn Brief eene verordening zond aan de ge-

vALENTi- melde Afiatifche Bisfchoppen, in welks hoofd zijn

NiA.\i\. Broeder valens en zijn Zoon gratianus, als

Medekeizers , genoemd worden , omdat hij zich de

hoogde magt in het Rijk had voorbehouden. Ver-

ders gemeld hebbende in den Brief, dat de allerza-

ligfte Bisfchoppen , na veel onderzoek over het

heilzaam woord , vastgefteld hadden , dat de' Drie-

vuldigheid des Vaders, Zoons, en Heiligen Geest

eenswezens zij; vervolgt hij: Zij hielden ook dien"-

volgeuds hunnen Godsdienst , en hij had insgelijks

geboden , dat nxcn deze leere overül zou voordra-

gen; doch zoo , dat niemand zeggen moest, dat

hij, met geringiichting van- onzen Godlijken Leer-

aar, het geloof des Keizers volgde. Het Euangelie

van onzen God zegt: Geeft den Keizer, wat des

Keizers, en Gode, wat Godes^is! Wat zegt gij

dan, Bisfchoppen en Leeraars des Heiligen Woords?

Indien uwe Geloofsbcflisfing ook zoo gefield is,

zoo bemint malkanderen, en misbruikt het Keizer-

lijk gezag niet! Vervolgt dit genen niet, die God

oprecht dienen, door wier gebed de oorlogen op

aarde gedempt , en de aanvallen der afgevallene

gees-

(*) VALES, ad Theodor, l, c.
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geesten afgeweerd worden, die ook ons gehoorza- ÏII

men ! Maar gijlieden zijt wedcrfpannig , alhoewel ^Ji^

wij alles met ulieden beproefd hebben. Gijlieden lïoofdfl.

hebt uzelven verkocht; maar wij willen onfchuldig "^ ^* G*

zijn aan uwe misdaad, zoo als pilatus aan het J^j'^J^I*

bloed van christijs. Hier op verbiedt de Keizer ^
alle onderdmkkingen der KathoUjken ; hij verzekert,

dat hi.i met het groot en rechtzinnig Srjnode ^ wier

handelingen en belijdenis hij overzond, beleed, dat

de Zoon met den Vader vnn hetzelfde wezen is;

doch dat hij dit niet, zoo als velen, van eene bloo-

te gelijkheid verflond, waar door de Zoon hetvoor-

iiaariifte Schepzel zon zijn; maar dat hij, met de

onlangs te Rowe en in Galli'èn gehoudene Kerkver-

gaderingen, geloofde, dat de Vader ^ Zoon^ en H.

Geest ^ één en hetzelfde Wezen in drie Perfonen^

( TT^oiTümoig
, ) dat is , in drie volkomene zelfsbefiaan-

lijkheden , C ^'' r^ici tzXuchs vTro^ao-sa-iv^ ') hehbe.

Eindelijk voegt de Keizer 'er de Niceenfche Geloofs-

belijdenis bij ; en vervloekt niet alleen éï^ genen

,

die anders denken, maar ook zulken, die de Aria-

nen niet oprecht vervloeken.

Dit bevel had echter geene uitwerking , door de tus- Nn de

fchenkomende dood van valentiniaan , in het faar
^^°'' ^^"
V/VLENTIr

375 , te minder , omdat zijne beide Zoonen , cratia- maan
Nus en valentinianus JI, nog heel jong waren, ^^uuren

valens ging dan voort de Katholijken in het Oosten te tolgS-

onderdrukken. Onder anderen betoonde deiviosthe- genin^et

NES, Stadhouder van Cappadoci'è^ en Pontus^ zicli
^^^'^"

^ * ' voort.
daar zeer ijverig in. basilius de Groote^ die hier

van zeer dikwijls in zijne Brieven fpreekt, gewaagt

C 3 in.
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III iiizoiklcrlicid van de Sijnoden , die- hij in de jaami

V^^^ 375 en 376 te Aitcyra en Nysfa door Ariaanfchc

Hooidil. Bisfchoppcn liet l.oudcn , om de Katholieken uit

tm C. G. hunne Bisdommen te verdrijven (*). Gemeenlijk

Sr 476.' brengt men hier ook toe de vervolging, welke de

*
"

Monniken, om dezen tijd, van valens dulden

moesten. Evenwel , hoe zeer de Monniken voor

(leunpilaren van het Nice'isch geloof gehouden wer-

den (t), is het nogthans niet duidelijk, dat dit hun

geloof de oorzaak dezer vervolging geweest zij (§).

Te midden van deze vervolging , behielden de

Kathotijken nogthans de vrijheid , om hun Leerftel-

fel op bijzondere Kerkvergaderingen te bevestigen.

Zulk ecne vergadering werd , in het jaar 377, to

Iconium gehouden, door den Bisfchop dier ftad,

AMPiiiLOcnius. Uit den Brief, welken hij in de-*

zelver naam afvaardigde , ziet men , dat op dezelve

het Niceenfche geloof bevestigd, en bijzonder het

Leerftuk van den Heiligen Geest bepaald is gewor-

den (**).

De dood Met de dood van valens, die in het jaar 378,
vf.nvA-

^^^ eenen ongelukkigen veldflng, met de Gothen ^ bii
LENS ^ J

maakt Adriampdlen , om het leven kwam , kregen de Ka^

een einde tholijken allengs in het Romeinfche Rijk eene over-
van de

^^^ ^ vvelke zij nooit weder verloren hebben. Hij

had

(*) Epht. CCXXXVII. pag. 365. Tom. III. Opp,

(f } sozoMEN. Lihr. VI. Cap. 20.

(5) Zie Deel VI. Blaclz. 7 en 8.

(**) ïn COTELER. Monum. Eed. Grac. T, II. p. f)%

en in harduin Act. Concilior, T. I. /. '^(^Z<,
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had reeds, bij gelegenheid van zijnen veldtogt tegen III

de Gothen^ de onderdrukking hten verflnppen , en ^°^;|

zelfs keerde de KathoUjke Bisfcliop van ^/exandrlê, Hüofdïl.

PETRUS van Ro!?ie terug , aan vvicn men de Kcr- "'• C. G.

ken van Alexmidrië inruimde , terwijl lucius , de '^j .J^^

Ariaanfche Bisfchop aldaar, naa Konflanttnopolen

moest vluchten ( * ). Hét fchijnt over het geheel , ]^'P^^'°^"

dat VALENS meer door het opdoken van zijne Ari-
"^

ïianschgezinde Staatsdienaars en Bisfchoppen, dan

wel uit eigen aandrift tot deze onderdrukkingen

,

verleid is geworden (f).

Door de dood van valens, was zijn Broeders gratia-

Zoon GRATiANUS Meester van het gantfche Rijk ^"!S^^"
, . Oeioofs-

gevvorden. Deze fchonk terftond in het jaar 378 vrijheid.

aan alle zijne ondcrdaanen vrijheid van Godsdienst;

alleen verbood hij den Maniche'én^ Fotinianen en

Eunomianen ^ het houden van Godsdienftige verga-

deringen. Tevens riep hij alle gebannene Bisfchop-

pen tot hunne Gemeenten terug C^). Hier op keer-

den de verdrevene Oosterfche Bisfchoppen weder tot

hunne Gemeenten, hoewel hier en daar niet zonder

nieuwe moeilijkheden ; alzoo vele Ariaanfche Bis-

fchoppen niet voor hen wilden wijken , maar veel

meer hunne aanhangers tot gewelddaadigheden op-

ruiden. Onder anderen werd eusebius, KathoUjke

Bisfchop van Samofata^ van de Arianen aldaar ge-

ftee-

(*) socRAT. H. E. L. IV. C. 35. sozoM. L. VI. C. 39.

(t) Zie Deel V. Bladz. 153.

(§) SOCRAT. Libr. V. Cap. 3. sozoM. L. VII. C. i.

THEODOR. Libr. V. Cap, 2.

C4
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III llocMigd (*). ües te zachtmocdijrer gedroegen zich

ï^o'-'^ f )minic;e wederkcerciide Bi slclioppen , die aan de
Vlll

Hoofdil. Arïaaiifche Bislchoppcn in hunne Gemeenten aan-

na C. G. [loftcn , hen als hunne Mede - Opzieners te willen

•^^^"^
^^5' erkennen , indien zij zich met hen in het geloof

. verëenigen wilden. Zulken voorOag deed onder an-

deren EULALius, Bisfchop van Jmasca in Pontus ^

aan den Bisfciiop der /Irianen aUlaar, die denzel-

ven wel niet wilde aannemen, maar zelf kort daar

na van de 50 perfoncn , die zijne Gemeente uit-

maakten, verlaten werd (f).

Te Anti- Onder die Bisfchoppen , die bij deze gelegenheid

^f^^^ , uit hunne ballingfchap terug keerden, was ook me-
duurt de „. ^ , ^ ... , ... , ,

fcheurinr LETius , Bisfchop van Antioclne ^ vermaard door de

• van ME- icheuring , die aldaai* om zijnen wil plaats had (§) ,

uogvoort welke thans eer vergroot dan vcrmniderd werd. Te

weten, paullinus , dien valens altijd ontzien

had, bleef zijne aanhangers aldaar fteeds beliouden ;

om niet te gewagen van de Ariancn , die eerst in

het jaar 376 hunnen aanzienlijken Bisfchop euzo-

jus verloren hadden, of van de Apollinaristen^ die in

deze Had ook een' eigen' Bisfchop hadden. De

Meletianen deeden thans wel ecnen voorflag , dat

MELETius en PAULLINUS gemecnfcliappelijk het Bis-

dom bij de Katholijken zouden bedienen , maar welke

door de partij van paullinus verworpen werd

,

omdat MELETIUS van Arianen gewijd was. De

par-

(^*) TUEODORKT. /. C. Cup, p.

(-f) sozoMEN. Libi\ VII. Cap. 3.

(5) Z\QDeel IV. 5/. 350,377. Deel Vil. BI. 127, 13?.
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partij van imeletius bragt hem toen in cene Kerk m
in de Voorllad, alwaar zij hem op den Bisfchoppe- ^^^^

lijken Stoel zetten. Evenwel toen het tot iiiterllen noofdd.

tusfchcn de beide partijen dreigde over te Haan , iw C. G.

kwam men tot een vergelijk, te weten, flavianus l^^\yl\

en vijf anderen , die te Auti'óchi'è , in geval van cene

Bisfchoppelijke verldezing , naar die waardigheid

konden dingen, beloofden met eenen eed, dat zij,

bij aflijvigheid van meletius of faullinus, zich

niet laten verkiezen, maar den langstlevenden voor

rechtmatigen Bisfchop erkennen zouden (*).

Verfcheidene Macedonianen , of Halve - Ariamn Gedrag

maakten , van de verleende vriiheid van Godsdienst , ^^^, ^^?"

gebruik , om zich weder van de Kntholijken ar te jjgn,

fcheiden , met welke zij zich zedert het jaar- 366

verëenigd hadden , om den gemeenen vijand , de

ftrenge Arianen ^ te keer te gaan. Op eene Kerk-

vergadering, waarfchijnlijk nog in het Jaar 378, te

Aut'wchïè in Cari'è gehouden, befloten zij de uit-

drukiiing éénswezens volftrekt niet van den Zoon te

gebruiken, maar hem enkel een gelijk wezen met

den Vader toe te leggen, en ook met de Homoou-

fianen geene gemeenfchap te onderhouden. Doch

zij benadeelden zich zclven door deze onbeftendig-

heid

(*) socRATEs Libr. V. Cup. 5. sozomenüs LiBr.VIÏ.

Cap. 3. TKEODORETUs Libr. VII. Cap. 2, 3, 4, 23.

heeft wel eenige omftandigheden anders , doch hij

fchijnt ' het voordel der Meletianen en het daadlijk

getroffen vergelijk niec recht onderfcheiden te heb-

ben.

C 5
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III licid het meest, alzoo veieii van dien tijd af hunne
BOEK partij vei'lieten en tot de KathoUjken overgingen ().

IIoofdiL l^e KathoUjken oordeelden ook in het vervolg van

na C. G. de overblijvende Macedonianen zacht, dewijl velen
Tont* '^^0

tot A-ó! tJerzelven omtrent de leere van den Heiligen Geest

— enkel twijfelden, maar niets beilisten, en hunne ze-

den vrij onbcrispeiijk waren (f).

Bewcgin- Te Konflantinopolen zelve ging het langzaam
gen te

^^qq^i met de herltelling van de openbare Godsdicnst-

tinopo- oefening der KathoUjken, 7a] bezaten in deze

*^"' Hoofdltad niet ééne Kerk meer, en waren genood-

zaakt, toen zij in het jaar 379 gregorius van Na-

ztanzus herwaards beroepen hadden , een klein huis

tot hunne Godsdienftige lamenkomften gereed te ma-

ken, hetwelk men daarom Anaflajia of Opflanding

noemde, omdat in hetzelve het Niceensch geloof

voor de Hoofdflad, als het ware, weder opgeftaan

wras. sozoMENus (§) gewaagt wel van een won-

der, van eene vrouw, die door eenen val in dit

huis haar leven verloren, maar op het gebed der

Gemeente wedergekregen had, waar van deze bena-

ming oorfpronglijk zou zijn , doch van dit geval

weet GREGORIUS zelf geheel niet, hoe veel hij ook

van deze zijne geliefde Kerk in zijne Brieven fchrijft.

Ondertusfchen werden de KathoUjken met hunnen

Leeraar ook in dit huis door eenige Ariaanfche

Mon-

() socR. L. V. C. 4. sozoM. L. VII. C. 2.

(t) GREGOR. Naziauz. Orat. XXXVII. /i^J^-. 5P5-6oo.

Orai. XLIV. pag, 710. Tom* I. Opp,

(§) Libr. VII. Cap. 5.
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Monniken en gemeen voUi des nachts overvallen en III

inishandeld (*). ^^^^^

In de eerltc jaaren dus van gratianus regee- Hootii.%

ring, bevond zich alles nog in zekere gisting, bij- "^ C. G.

zonder in het Oosten , alwaar de Arianen tot hier
\^^ ^_^[

toe zoo talrijk geweest waren. Men leest wel in

het Wetboek van theodosius nog twee wetten ,
^^'^^"c"

° ' van GKA-
die hij, terftond in het begin van zijne regeering, tiaiNus.

tegen de Ketters gegeven heeft»- In de eerde, waar-

fchijnlijk van het jaar 37B ( f ) , beroept hij zich op

eert" vroeger bevel, hetwelk hij bevestigt, dat naam-

lijk, behalven de Kerken der Katholijken, Qextra

Ecclejias ,
qtias nostra pax oht'met

, ) gcene Gods-

dienftige vergaderingen van Ketters gehouden , en

dat de plaatzen, waar zulks gefchiedde, ten behoe-

ve des Keizers verbeurd verklaard zouden worden.

In de tweede, van het jaar 379 (§), wordt de

vrijheid van Godsdienst, door den Keizer aan alle

partijen , drie alleen uitgezonderd , vergund (**)

,

weder ingetrokken, en daartegen uitdruldijk verbo-

den, dat geene Ketterfche Leeraars of Kerkendie-

naars ergens vergaderingen houden zuUen , dewijl zij

niet ééns voor Christenen gehouden werden. Even-

wel hadden deze wetten, die te Treviri en Medio-

ïanum gegeven werden, meestal hare geheele kracht

alleen in het Westen, Maar

C*} GREGOR. Nazianz. Carmen de Vita fua pag, 17.

Carm, IX. p. 78. Tom. II. Opp. Orat.XLlX. pag. 710,

Ep:st. LXXXI. pag. 839. Tom. I. Opp.

Ci) L. XVI. C. TL t. 5. de Haret. l. 4.

(5) /,. f. /. 5, (**) Boven Blad:^, 39.
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III

BOF.K

VIII

Hoofda.
na C. G.

J.nnr363.

tot 476.

THEOi)0-

SIU5

nood-
zaakt de

Arianen

Ininne

Kerken

te Kon-
ftantino-

polen

over te

geven.

]\Jaar toen gratianus in het jaar 379 tiieodo-

sius tot zijnen medehelper in het Beftuur des Rijks

aannam, verüniierde de toeftand der Katholijken en

Arianen fpocdig. Deze liet in het jaar 380 , de

rust in zijn Rijksgedeelte bijna herflcld hebbende,

die vermaarde , maar eenen vcrfianch'gcn en verdraag-

zamen V^urst min waardige wet naa Konflantinopo*

len afgaan (*), in weJke liij zijnen wil vcrldaarde,

dat alle zijne onderdaanen het KathoUjk Leerrtelfel

zullen belijden, met bedreiging van ftrafFen aan de

Ketters, die hij allerliande fchimpnaamcn geeft. Kort

daar na, in pcrfoon te Konflantimpohn gekomen,

gaf hij aan den Ariaanfchcn Bisfchop aldaar, de-

MOFiLUS, de keuze, om het Niceensch geloof aan

te nemen , of zijne Kerken aan de Katholijken in te

ruimen, demofilus riep hier op zijne aanhangers

in eene Kerk famen, en zeide hun, in hun midden

ftaande: „ Mijne Broeders, in het Euangelie (laat

gefchreven: Wanneer zij xi in de édne flad ver-

volgen, vliedt naa de andere'. Dewijl nu de Keizer

ons uit onze Kerken fluit, zoo weet, dat wij mor-

gen onze vergadering buiten de ftad zullen houden."

Zedert hielden de Arianen ook hunne vergaderingen

buiten de ftad, en de Katholijken kwamen dus, na

veertig jaaren, weder in het bezit van hunne Ker-

ken (t).
* Eene

(*) Cod. Thcod. Lihr. XVI. /. i. de fide CathoL /.2.

Vergel. Deel VI. Bladz. 237.

(f) SOCRAT. L. V. C. 7. SOZOM. Z. VII. C. 5. FI-

LosT. £/>. //. E. L. IX. C. 19. noemt die een verdrijven

van de Arianen uit Konjiantinopokn,

{
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Eene andere wet van dezen Keizer , in het jaar lïl

S8i (*), fti-ekte zich nog duidelijker tot zijn ge-
^^^^

ieele gebied uit. Volgends dezelve , zouden gee- Hoofdft.

-ne Ketters, onder welke bijzonder de Fotnn'anen , n^ C G,

^Arianen^ en Eimomianen genoemd worden, eenen J^^^^*^^*
tot 470.

openbaren Godsdienst in de (leden houden. Ook -.

zouden alle de Kerken aan de Katholijken overgele- ^V'etvati

verd worden. De Arianen verwekten daartegen wel
<;ius ea

.-liier en daar bewegingen (f), van dezen tijd af gevolg

ïiield nogthans hun Godsdienst in de ftcden op , en ^gl^ g

*

duurde alleen nog ten platten lande voort (§). Een

gevolg hier van was , dat verfcheidene Ariaanfcke

Bisfchoppen hunne Gemeenten verheten , en naa

hunne Vaderftad terug keerden. Dus was het ook

geen wonder, dat thans zoo vele Arianen^ gelijk

men het noemde, zich bekeerden, dat is, van hun-

ne Leere en Kerken beroofd, zich met de Katkolij-

ken vei'ëenigden.

Tot de hulpmiddelen , om de Arïanerij geheel te Tweede

onderdrukken , behooit ook de tweede algemeene:^ algemee-

(^Oecoiiomifche , ) Kerkvergadering te Konflantino- vergade^"

polen ^o"^ last van den Keizer theodosius in het ""S ^^

jaar 381 gehouden, welke ook de eerfle Kouftanti-^^^^^^^"

mpolitaanfche genoemd wordt. Daar wij van- de- len.

jzelye reeds voorheen melding gedaan hebben "(**),

jzeggen wij hier alleen het volgende;

On-

C*) L. 6. Cod. T/ieodos. de Heeret.

(t ) THEODORET. /. C. Cap. 9.

(§) socRAT. Libr. V. Cap. 15.

(**) Zie ons Deel VI. Bladz. 232.
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IIT Onilcr de i^o KathoJijke Bisfchoppen uit het

»"'-'t Oosten, die deze vergadering uitmaakten, waren de
VIII

jloofda. voornaainften , meletius, Bisfchop vati Anti'ócM'ê^

na C. G. TiMOTiiEUS van Alexaudrïè^ cyrillus. van 'Jeru-
Janr 363.

^^^,^^ GREGORius van Nazidnzus bcRcnid tot Bis-
tOt 470. •' '

n '

fcliop van Konjtanttnopolen ^ Cregorius van A/jy>-

fa^ AMPiiiLOCHius van Iconium^. ASciibLUS vau

Thcsfahnica enz. Hier kv»?am nog, gedunrendc de

vergadering, nectarius bij, die in plaats van cre-

GORiüs Bisfchop van Konjiantinopolen werd. theo-

Dosius riep uitdruldijk zulke Bisfchoppen famen

,

door welke het Niceensch geloof zou bevestigd wor-

den (*). Evenwel liet hij ook de Macedonianen

opkomen , hopende , dat deze tot eenigheid met de

KathoUjken zonden" gebracht worden ; van dezelven

verfcheenen 36 Bisfchoppen, de meesten, uit de fle-

dcn van den Hellespont, Eigenlijke Arianen werden

niet opgeroepen. De vergadering wilde , als cene

Kerkelijke Rechtbank , hen liever oordeelen , dan

met hen een onderzoek van de vcrfchillende gevoe-

lens ondernemen ; alzoo 'er ook te weinig hoop

was, van verëcniging met hen. Zelfs mislukte deze

hoop, met de Macedonianen. Deze verklaarden

zich liever Ariaansch , en verlieten , met eleusius ,

Bisfchop van Cyzicus , é<^nen van hunne voornaam-

fte hoofden, de vergadering. Waarfchijnlijk , om-

dat zij wisten, dat de vergadering ook hunne leere

van den Heiligen Geest zou verwerpen en veruor-

deelen. Nu hadden de vergaderde Bisfchoppen de

han-

(*) socR. Z. V. C. 8. sozoM. L. VII. C. f
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Itóiiden ruim , om eenparig befluitcii te maken tegen III

alle Ketterfche gezindheden. Men heeft van haar ^^^^'

zeven Canones of Kerkregelen^ van welkende echt- Hoofdfl*

heid , zonder reden , door fommigen in twijfel ge- na C. G,

trokken wordt (*). De eerfte Camn bevestigt
, J^J^

L|[

cverëenkomftig het hoofddoel der vergadering , de ——-.

Niceenfche Geloofsbelijdenis, en bant of vei-vlodtt

alle Ketterijen , bijzondef der Eitnomianen of Ano^

moi'èn , der Ariamn of Eudoxianen , der Halve-

Ar'wmn , of Pneumatomnchen , deze laaiden alS

vijanden van het zuiver geloof omtrent den Heili-

gen Geest ; der Sabellianen , Marcellianen , Fotinia-

iten en ApoUinaristen. — In den tweeden Canon

verbood de vergadering, dat geen Bisfchop inbreuk

zou maken op het Kerspel van ecnen anderen (f).

De derde bepaalde den rang van den Bisfchop van

Konflanünopolen , terllond naa dien van Rome ( § )*

De vierde beveelt, dat imaxiimus, de Cynicus^ die

zich, in plaats van gregojeiius, tot Bisfchop van

Konftantinopolen had laten imvijden, daar volftrekt

«iet voor erkend zou worden. — In den rijfden

Canon nam de vergadering nog eenig deel in de

voortduurende Meletiaanfche Scheuring te Antio-

chie. Volgends denzelven toch zou het befluit der

Westerfche Gemeenten
, ( waarfchijnlijk door déti

Bisfchop DAMASus aan den Bisfchop paullinus

al-

(*) Men vindt ze bij BEVERmcE Pandect. Canon. T.

I. p. 85. itARDuiN y^ci. Comil. Tom. l. pag, 8op. mansi

Concil. T. III. p, $11. (t) Zie Deel V. Bladz. 262.

C§) Zie DeelY. Bladz. 262.
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111 aldaar overgezonden, ) om alle Christenen 'm dit

fioEK jtjKi als Broeders te erkennen, die éóne Godheid

Hoofdd. ^^s Vaders, des Zoons, en des Heiligen Gcestes

jra C. G. belceden-, in acht genomen worden, liet is waar,
Jnar363.

^ yerffadering erkende niet paullinus, maar me-
tot 470. 00 ^—— LETius voor rcchtmatigen Bisfcliop van Antidchi'è^

evenwel kon toch dit bevel iet tot vermindering der

Scheuring aldaar toebrengen j waar toe ook de dood

vnn MELETius , die op deze vergadering zelve ge-

beurde, nog meer had kunnen toebrengen. De te-

genwoordig zijnde Bisfchoppen zagen hem als hun

Hoofd en Vader aan; de beide gregoriussen en

CHRYSOSTO.Aius licbbeu aan zijne gedachtenis rcden-

voeringen en gedichten gewijd. Hij is, zoo wel in

de Griekfche als in de Latijnfche Kerk naderhand,

als een Heilige^ vereerd geworden; hoc zeer de

Bisfchoppen van Rowe hem , bij zijn leven , nooit

als cenen rcchtmatigen Bisfchop erkend hebben.

Doch, wel verre, dat zich de aanhangers van me-

LETius te Anti'óchi'ê zicli met paullinus zouden

verëcnigd hebben , verkozen zij veeleer flavianus

tot hunnen Bisfchop; en de onücniglieid werd ftcr-

ker, dan zij te vooren geweest was (*). De bei-

de laatfle belluiten, over de befchuldigers van Bis-

fchoppen, en het aannemen van Ketters, die zich

' bekeeren , zijn elders door ons reeds gemeld ( f ).

Bevelen Op deze befluiten der Kerkvergadering, die door

(*) socaAT. Libi: V. Cap. 9. sozom. Libr. VII. C,

10. THEODOR. Libr. V. Cap. 23.

(t) Zie Deel V. BL 256. Deel V. BL 233.
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'^eii Keizer bekrachtigd werden, tegen t'c Aria-.m'i^ III

volgden nog 'm het jaar 3<Si ariuerc bevelen, met
^J^':^

welke hij hen zelf in de engte dreef. Mij gebood iiooiUft.

aan den Proconful van Afiè ^ dat alle Kerken aan i^^ C, G;

de KathoUjke Bisfchoppcn zouden ingeruimd wor- ^^^^ | ||

den (*). Ten zelfden tijde gtbood theodosius '—

•

aan éénen der voornaamltc Bevelhebbers iu het Oos- yj'".
'^^'^

. , ,
Keizer

tQ.ïi^ (^Comes Orientts ,) dat het den Liowmianen, oincrent

^ja/ten, en Aêtiaiien
;,

nergens geoorloofd zou «-l^Aria-

^ijn , nieuwe Kerken öp te bouwen ( j: )* Evenwel

JjÈrichten ons socrates (S) en sozomenus (**),

4at de .Keizer deze en foortgelijke bevelen en we^^i

;tcn''iniet ten ftrengften heeft laten uitvoeren, alzoo

-het meer zijn jp^ogmerk was, om zijne onderdanen

door gezag dan door (IrafFen töt verëeniging in den

Godsdienst te brengen, gelijk dan de bekende ijver

-des Keizers voor het KathoUjke geloof, de naam

van cene algemeene Kerkvergadering, de twisten,

onder de Arianen zelve, en gebrek aan befcherming

der wetten ,
genoegzaam waren , om de Arianen \\\

het Oosten te niet te doen gaan. Alleen zond de

Keizer eunomius in baUingfchap ^ omdat hij te

Kortftantinopolen in een bijzonder huis Godsdienflige

vergadering hield, in welke hij zijne fchriften voor-

las , maar anders zal de Keizer niemand tot zijne

Kerkgemcenfchap gedwongen, eii alle Godsdienst-

oefeningen buiten de fteden ongemoeid gelaten hebben»

Iiï

C*) /. 3- ^od. Taeorl. de fJe Catholica,

(^j) L 2. Cod. Theod. de Heret.

(§) Z. V. C. 20. (**) L. vir. C. 12,

Vm. Deel. D
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III In het Westen , waar flechts enkele overblijfzelen

^^^1^ der Arianen gevonden werden , werden zij nog lig-»

Moo^mi. t^r onderdrukt; onder welke palladius en secun-

na C» G. üiANUs, twee Bisfchoppen in Illyricum^ behoorden,

tot 4.-^5 -^^ eerde derzclven beklaagde zich bij den Keizer

GRATiANUS , dat hij openlijk als een Ariaan be-

Kïrkver- fchouwd werd, en verzocht hem, om desweiïens

teAqui- eene algemeene herkvcrgadering te beroepen. Op
leja. voorflel van ambrosius, dat eenc zoo taliijke ver-

gadering nodeloos was, om den wil van twee per-

fonen, gebood deze Keizer enkel de VVesterfche Bis^

fchoppen , wien het gelegen mogt komen , te Aquu-

leja"Q.<iXit vergadering te houden-; alwaar^ dan ook in

het jaar 381 ruim -30 Bisichoppen uit Italië, Gal-

liëii, lllyrië en anderen, of hunne 'Afgevaardigden,

vcrfchenèn ; van dé'Oosüerlingen , die ook genodigd

waren , verfcheen niemand , gelijk wij • ook niets le-

zen van den Bisfchop van Rome. valerianus,

Bisfchop van Aquileja , was hier de eigenlijke Voor-

zitter, hoewel ambrosius, die zoo veel aanziens

ten Hove, en zoo veel roems van welfprekendheid

en ijver- had, echter meest het woord voerde, tegen

de beide Ariaanfdie Bisfchoppen , van welke alleen

-palladius fprak. Uit deze gefprekken, welke nog

grootendeels voorhanden zijn ( * ) , ziet men duide-

lijk, dat de beide partijen eikanderen, gelijk men

zegt, telkens eene vlieg- zochten af te vangen, pal-

la-

(*) In siRMONDi Opp. Tom. l. pag. 419. in mardujn

Aa. Concil. Tom, I. pag. 826. et mansi Concil. Tom,

III. pag. S99'
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LADiüS gebruikte allerhande uitvluchten, beriep zich III

op eene algemeem Kerkvergadering^ verzekerde, "f.'jj

dat hij Aiirus niet kende, wilde jesus wel den Hoofdf!.

waaren en eeniggeborenen Zoon van God, maar "^ ^- ^*

niet waaren en goeden God noemen. Meermalen tói ^-,5]

riepen de Bisfchoppen het anathema over hem uit , --—

—

èn verklaarden hem eindelijk voor eenen Ariaan^

die verdiende afgezet te worden, gelijk ook de ver-

gadering den Keizer vervolgends verzocht, hem te

verdrijven en weg te jaagen.

Daar thans de Kerkvergaderingen weder de be- Twisten

icherming der Keizeren genoten , waren zii te me- o""^"" ^^
o o ' J Recht-

nigvuldiger, ten einde eene algemeene eenheid , waar zimilgen.

aan zelfs onder de KathoUjken nog veel ontbrak, te

herftellen. Genoegzaam dezelfde Bisfchoppen, die

in het jaar 381 de algemeene Kerkvergadering te

Konflantinopolen hadden uitgemaakt, waren ook in

het jaar 382 aldaar bijeen , toen zij door een aantal

ItaVtaanfche Bisfchoppen tot eene algemeene vergade-

ring te Rome genodigd werden; doch waar van zij

zich verfchoonden (*). Onder de Westerlingen

muntte thans abibrosius uit, die met de Italiaan^

fche Bisfchoppen wenschte , dat zekere verfchillen

onder de Oosterlingen tot hun onderzoek en beflis-

fmg gebracht werden, gelijk zij in twee Brieven aan

den Keizer theodosius voorftelden (f). Zij be-

klaagden zich , dat men te Antiochi'è , fchoon paul-

LiNus nog leefde, in plaats van meletiüs, eenen

an-

(*) THEODORET. Libr. V. Cap. 9.

(t) In iiARDUiN. Act. Coucil, T. l. p. 8^14.

D 2
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III anderen Bisfchop verkozen had; als ook dat men ia

DOEiv plaats van jmaximus, die reeds door drie Bislchop-

Hoofdib P^'" gewijd was, nectarius tot Bisfchop van A'o//-

na CG. fiajiiitwJ>olen had aangcllcld; en wilden over het dén

}a^^ ^-< en ander in ccne ICcrkvergadcring te Rome belhslcn»

Jvhiar zoodanige aanmatigingen mishaagden aan de

Oosterlingen, en voornaamlijk de flap van den Bis-

fcliop DAMASus te Home, op de Kerkvergadering in

liet Jaar 382 aldaar gehouden, in welke paulli-

Nus, die daar zelf tegenwoordig, was, erkend, en

de Kcrkgemeeiifchap n^-t flaviancs en zijnen aan-

hang opgeheven werd , waar door de Scheuring te

AntiÓchi'é tor in de vijfde eeuw gerekt werd (*).

Verdere Bij deze vcrfchillcn der Kaiholijken onderling, en

handelia- dewijl ïheodosius zijne wetten niet ten ftrengften

enteiren l^^t uitvoeren, begrijpt men ligtlijk, dat de Arianen

de Aria- zich in vele Oosterfche Gewesten nog fleeds flaande

*^^"*
hielden. In de lioofdftad Konjlantinopolen ^ waar

zij nog talrijk waren, en door nectarius niet he-

vig beflTeden werden, droegen zij hunne gevoelens,

bij alle gelegenheden, vrij voor. In de laindere fte-

den vielen hunne aanhangers ieder één met dezelve

lastig. 5, Komt men bij eenen Wisfelaar, " zegt

GREGORius van Npfa ( f ) , „ dan hoort men

een lang gefnap van het onderfcheid tusfchen dea

gegenerecrdcn Zoon en den ongegenereerden Vader,

Vraagt men, hoe veel het brood kost? -men krijgt

ten antwoord: dat de Vader grootcr, en de Zoon

aan

(*) sozoM. L. VIL C. II. TiiEOD. L. V. C. 23.

(j-) Orat^ de Deitatc Filii et Spir. f, T, UU p, ^^^^

/ \
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nan hem onderworpen i'. "Wacht men met onge- Ilf

duld , dat het Bad heet gemaakt wordt, men ont- ^^J^

vangt, in plaats, dat daar voor gezorgd wordt, de Hoofdfl.

verzekering, dat de Zoon uit niet is voortgebracht. "'^ C. G,

Vennoeid door zoo vele Godsdiensttwisten, welke/"' ^_^'

geen einde namen, en dikwerf onrusten veröorzaali-

ten , liet THEODOsius, in het jaar 383, Bisfchoppen

van alle partijen te Konftant'inopolen komen, om te

beproeven , of zij malkanderen in een gefprek ver-

flaan konden. Van de zijde der Katholijken waren

hier nectarius, gregorius van Nysfa, en waar-

fchijnlijk nog anderen , tegenwoordig; agelius be-

vond zich hier, als Bisfchop der Novatianen ^ de-

MOPHiLus, als Ariaan ^ eunomius, als hoofd van

zijne partij, en eleusius , als Macedoniaanfche Bis-

fchop; doch allen van velen van hunne aanhangers

verzeld. Deze bijeenkomst liep geheel vruchteloos

af (*); voornaamlijk was de belijdenis, welke eu-

nomius hier overleverde, geheel niet gefchikt, om
een vergelijk te bevorderen. Doch genoeg, de Ka-

tholijken behielden bij d?n Keizer de overhand. De
Ariaanfche partijen verloren niet alleen vele leden,

door hunne onderlinge verfchillen; maar werden ook

weder door nieuwe wetten vervolgd. Nog in het

jaar 383 verbood de Keizer aan alle foorten van Aria-

iien de Godsdiendige vergaderingen , zelfs in bij-»

zondere huizen , met vrijheid aan ieder eenen, onl

hen uit één te jaagen (f). In hetzelfde jaar ver-

bood

(*) Verg. heel Vl.Bladz. 253. socrat. L. V. C. 10.

80Z0.d. L. VII. C. 12. (f) l. II. C.Jh, de Hjevet.

D %

tot 476.



54 K E R K E L IJ K E

in bood liij (*) ilit op nieuw, en tevens liet vcrkie-

BoRK 2cn van Leeriiaren voor deze panij; waar na in liet
Vlll

Hoofdil. P^^ 3^4 ^^^ '^""^'^ ^"^^'^1 volgde , waar bii alle ^r/-

na C. G. aanfche Bisfchnppcn en Kcrkcndicnaars voUbekt uit

J^^"^^.^' Konflantimpolen gejaagd werden (f).

Men behoeft zich over de wankelbaarlieid van de*

Annmer- ^cn Keizer omtrent Godsdienstzaken, in welke hij
kingover

, . i
•

i i •

het ge- meer dan te veel zich mengde, met te zeer te ver-

drag van wonderen. De Biblchoppen en Geestelijken hadden

sius.
' ^^^^'' ^^" ^^ meeste fchuld. Aan den ddnen kant,

vras EüN'OMius toenmaals onder alle Ariaanfchs

Lceriiaren de vcrnuftiglle en welipixkendfle, voor

wicn de KathoUjken zelve vreesden (§). Velen

waren met zijne bcgaafdheden ingenomen ; theodo-

sius zelf verlangde , met hem te fprel<en , hetwelk

echter de Keizerin flaccilla , die zeer ijverig het

Niceemch geloof was toegedaan , door dringende ver-

zoeken , wist te vcrliinderen. Aan den anderen kant

gebruikten de KathoUjken allerhande middelen , om

den Keizer tegen de Arianen op te zetten; waar

toe de handelwijze van aimpiiilochius omtrent des

Keizers Zoon arkadius , wicn de Bi.sfchop,

fchoon de Keizer hem reeds tot Mederegent had

aangcfteld , als een kind behandelde , den Keizer ,

als hij daar over zijn ongenoegen betoonde , te

gemoet voerende, indien hij de verachting van zij-

nen Zoon niet kon dulden, hoe God dan die genen

moest verfoejen,die zijnen Zoon weigerden te verëe-

ren,

(*) /. 12. eod. tit, (f) /. 13. eod. tit.

( § ) sozoM. Libr, V. Cnp. 6.
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i^n , verdient gebracht te worden, wriar van wij III

reeds elders ( *
) gefproken hebben.

^^^^^

Deze AMPHiLOCHius, Bisfchop van Ikouimn, in Hoofdrt.

LycaonVé , was een ijveraar voor het Niceensch ge- "a C. G.

loof. Hoewel HiëRONYMUs (f) flcchts heel weinig !^" ^|*

van zijne fchriften iieeft opgetekend
, getuigen zijne

beide vrienden basilius de Groote en gregorius I^-richten

vniMA-
van Nazianzus te meer van zijne Godzaligheid. Na riin.o.

een tijd lang Plijtbezorger en Pvichter geweest te cnius.

zijn , en ook een gedeelte van zijn leven , in eene

Woestiin, als Monnik, doorgebracht te hebben,

werd hij , in het jaar 375 , zeer tegen zijnen zin

,

tot Bisfchop ingewijd. Bchalven de algemeene Kerk-

vergadering te Konflantinopohn , op welke hij tegen-

woordig was, zal hij ook zelf (§) nog eene Kerk-

vergadering te S'tde in Pamfylie tegen de Mesfalia-

mn gehouden hebben; waar aan echter fommigen

getwiifeld hebben. Van zijne menigvuldige werken

is bijna niets overig gebleven. Hier onder behoor-

de een Boek van den Heiligen Geest ^ JVederkg-

gingen der Mesfalianen en Arianen , ook eene

Uitlegging van jesaia. Het geene franc, com-

BEFisius , onder den naam van amphilochius, te

gelijk met de werken van jniethodius van Patara ^

en andrea s van Creta^ te Parys 1644 heeft uitge-

geven, is meestal uit eene onzekere eeuw. Alleen

eenige afgebrokene Hukken uit zijne verlorene fchrif-

ten,

(*) Zie VI Deel, Bladz. 243.

(t) jD^ Viris Illujir. Cap. 133.

(S) FOTius Biblioth. Cod. LU. pag, 37.

D4



ga . K E Pv K E L IJ K E

III icn, die uit handelingen van fommige I\irkvergadQ*

?°':'J
ringen en Schrijvers der naastvolgende eeuw gctrok-

Hoofdn. ken zijn, kunnen voor echt gehouden worden, maar.

na C. G. zijn van weinig aanbelang. Misfchien zal een Si}-

COC 4-6.' *^°^'^^^^ Brief, welken hij aan de liisCchoppen van

een nabuurig land gefchrevcn iieeft (*), wel het

gewigtiglb zijn, wat men van hem lezen kan. De
bedoeling van dezen Brief is, om de gemelde Bis-

fclioppen in het rechtzinnig geloof van den Heiligen

Geest te bevestigen, amphilochius fcliijnt kort na

het jaar 391 overleden te zijn.

Gundige In het Jaar 383 overleed de Keizer gratianus»

ten^voor ^^J" Broeder, valentiniaan III, wien maximus

de Aria- enkel ItnJie, het ^Vest]ijk Illyriè , en Afrika had

"*;"''''^"' overgelaten, was eerst twaalf of dertien faaren oud.

onder VA- en Itond onder de voogdij zijner Moeder justina.
tENïiM- j)jiar (^cze Vorstin, die te Milaan, (^Meciiolamim ,")

haar verblijf hield , ijverig Ariaamchgezind^ was , open-

de zich in het Westen op nieuw een gunflig uitzicht

voor de Arianen. Doch ambrosius, Bisfchop van

Meclioianum , verijdelde alle de oogmerken der Kei^

zerin. Mij weigerde in de jaaren 385 en 386 , her-

haalde keeren, eene Kerk in die Hoofdftad aan den

Keizer, of in de daad aan de Arianen, af te flaan.

Bevelen, bedreigingen, zelfs foldaaten, vermogteu

niets, om hem te dwingen. Hij bleef 'er op ftaan,

dat de Keizer de Kerk wel met geweld nemen kon,

maar dat hij, ambPvOsius , het eigendom van God

nooit zou overgeven. Het bevel, om de. flad te

rui-

(*} coTELERius Monum. Eed. Grxc. T. II. p. 99-1,04.
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jriumeii, weigerde hij te gehoorzaamen , omdnt dit Ilf

hetzelfde ware, als de Kerk in den loop te laten; ^^-^

terwijl de Kathoïijken , die bijna de gehccle Burgerij Hoofdfl.

uitmaakten, de Kerk en den Bisfchop onder hunne '" C. G.

befchcrming namen. Bij de weinige Arinnen aan ^.^^^ ^A'

het Hof bekleedde een andere auxentius, dan de -^

voormalige /Iriannfche Bisfcliop van Mediolanum^

de Bisfchoppelijke waardigheid. Met dezen weigerde

AMBR.OSIUS , in een gefprck te komen, hetwelk van

het Hof verlangd werd, verklaarende , dat de beflis-.

ling van den twist op eene Kerkvergadering be-

hoorde ( * ). Daartegen predikte hij tegen auxen-»

Tius, en tegen het overleveren der Kerken; gelijk,

hij te vooren in eene Preek , over de vervolging der

Kerk door vrouwen, duidlijk genoeg de Keizerin,

onder de naamen isebel, herodias, qn anderen,

aangeduid had (f). Eindelijk verloste God zelf,

zoo als AMBROSius CU zijne aanhangers voor-

gaven, de zaak van het waare Geloof, door het

ontdekken der lijken van twee Martelaren, en de

wonderwerken, door dezelve verricht (§).

Geduurendei deze pogingen, ten behoeve der Wetten

Arlanen , te Milaan , liet de Keizerin justina , in ^'oordee-

het begin van het jaar 386 , in den naam van haren Arianen

Zoon

(^) Zie V Deel, Bladz, 241.

(t) Hij heeft ons dit alles zelf breedvoerig verknald

in zijne Brieven. Epht, XX, XXI. Tom. \\. Opp. pag.

852. Vergelijk rufinus Hht. Eccles. Libr. XI. Cap. 15.

SOCfiAT. L. V. C. II. SOZOM. L. VII. C. 13. THEOD. L.

y. C. 13. (J) Zie VI. Deel, Bladz. 1^4.

D 5
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III Zoon eene wet afvaardigen , door het gc'icelc Rijks-

°';j gedeelte van haren Zoon ('Oj ^^'dke echter de

Hoofdit. Staatsdienaar benivolus geweigerd had op te üd-
na C. G.

](,,i Ct)» ^^s zijnde voor den waaren Godsdienst

10^4-6 nadeelig, willende liever zijn ambt ncderleggen. Li

»i deze wet, werd aan de genen, die de altijd blijven-

de befluitcn der Algeweene vergadering van Arimi-

num toegedaan waren, of den Arianen^ volkomene

vrijheid gefchonken , om hunne Godsdienftige verga-

deringen te houden. Indien de anderen , welken al-

leen geloofden, zoodanig recht te hebben, (of de

Katholijken^^ zich daar tegen mogtcn verzetten,

zouden zij, als oproermakers , en vcrftoorers van

den vrede der Kerke, ook als fchiildig aan Majc-

fleitfchennis , aan het leven geflraft worden. Zelfs

werden die genen hier mede bedreigd, die om eene

tegengcfteldc wet zouden aanhouden. Deze wet

fchijnt echter weinig uitwerking gehad te hebben,

dewijl MAXIMUS , aan wien de overige Landen in

het Westen gehoorzaamden, kort daar na aan den

jongen Keizer in eenen Brief verweet, dat hij het

zuiver geloof en de Katholijke Kerkwetten vernietig-

de (§), hem zelfs onder dit voorwendzcl met eenen

oorlog dreigende , en daadlijk met een leger tegen

Italïé aanriikkendc (**). De dood der Keizerin

JüS-

(*) /. 4. Cod. Theod. de fide Cathol.

(t) RUI-IN. /. C. Cnp. 16. (5) RUFIN. /. c.

(*) sozoM. /. c. TiiEODORET. /. c. In den Brief vaa

MAXIMUS zeeven bij baronius Ann. Eed. ad Ann, 387.

^ «. 33. wordt deze bedreiging niet gevonden.
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JUSTINA volgde reeds in liet jnar 387, waar mede III

ook de befcherming een einde nam, welke zij aan ??^^

de Ariauen bewezen had. valentiniaan verëe- iloofdfl.

niffde zicli nu nader met de KathoUjken^ dewijl in "^ ^' ^»

hetzelfde Jaar theodosius hem zeer gelukkig tegen
[^^^

.S^^

den aanval van maxiimus verdedigde, die daar bij

zelf het leven verloor, valentiniaan werd ver-

volgends in het jaar 392 vermoord.

Thans was theodosius alleen meester in het Ver-

Rijk. Daar hij in verfcheidene jaaren geene wetten ^j^'^'^''^^'

tegen de Arlanen gegeven , en de voorige niet ten Arinnea

flerkflen gehandhaafd had
,
gingen zij ten dezen tij-

';;"der-

de voort, hunne vergaderingen te houden. In plaats

van hunnen Bisfchop dejniofilus te Konflantinopo-

len , die in het jaar 386 overleden was , verkozen

zij MAXIMUS 5 dien zij uit Thraci'é beriepen. Kort

daar na fchonken zij deze waardigheid aan doro-

THEUS, die tot hier toe hun Bisfchop te AntióchVè

geweest was, en die hun beier beviel dan öiaxi-

Mus. Dit ftrooide onder hen het zaad van twee-

dragt, welke nog vermeerderd werd, door allerhan-

de ftrijdige gevoelens. Daar de Arianen beweerden,

dat de Zoon van God ontdaan was uit niets, (£|

üx, c/wv,) kwamen zij thans op de vrage; of God
ook Vader kan genoemd worden , eer nog de

Zoon befloni? Dit ontkende dorotheus; maxi-

mus verdedigde het , dat de Vader altijd Vader

geweest is. Beiden kregen hunne aanhangers ;

en maximus hield met de ziinen hunne versa-

deringen in een bi'zonder huis. De laatlte partij

werd ook met den naam van Pfathyrianen aange-

duid
,
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III duid, omdat zekere tiif.oktistuï, een kockverko-*

\nVf
^^*^'^' C 4'*^^*o7rö>;^^;^

, ) ijverig liunnc leer voorflond,

Hoofdih 1^*^^^^ ^<^2S P^^f'J ^^'^ weder onder zich hunne ver-

na C. G. decldheden, alzoo agapius, wien marinus tot Bis-

tot i-ó! ^^^^^V ^'^n /y^::;^ htid aangefleld , zich de voorzitting

— over hen wilde aanmatigen. Door zoo veL' beuzel-

achtigc vcrfchillen gebeurde liet meermalen, dat de

andere yin'aan/che Leeraars, die dczelvcn veracht-»

ten , tot de KaiJiolijken overgingen. Eindelijk vcr-

ecnigden zich, 25 jaaren daar na, de Pfithyrianen

met de overige Arianen te Konflantlnopolen , zijnde

daar toe bewogen door plintha, ten dien tijde,

Oppervcldheer , die een lid van dezen aanhang was 5

de vcrëeniging gefcliicdde onder deze voorwaarde,

dat men van deze twistvraag niet meer fpreken zou-,

In andere fleden bleef het vcrfchil nog voortduuren.

Genoegzaam op dezelfde wijze ging het met de

Eunomianen. eunomius zelf had zich reeds ynm

EUDoxius gefcheiden; onder zijnen aanhang werd

zijn Leerhng theofronius, uit hoofde van zekere

fchriften, als een afvallige van zijne partij aange-

zien , en uit dezelve uitgefloten ; waar door een an-

dere aanhang ontftond, die men Eunomiotheofronia-

nen noemde. Andere Etinomianen doopten, onder

aanvoering van zekeren eutychius, in écxi doop

van criRiSTU-s , en heetten naar hem Eunomioeu^

tychianen. Eindelijk waren ook de Macedonianen^

die men als Halve - Arianen befchouwde, in klein©

partijen verdeeld (*). On-

(*) socRAT. L. V. C. 23, sozoM. I. Vil. C. 14, 17.

THEOD. Heer. FahuL L. IV. C. 4.
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Onder deze onrusten , welke de Ariaiien ziclizel- ITI

ven verwekten, namen, van het jaar 38S af, ook
^^"J

;de wetten van Keizer theodüsius tegen hen en an- HoolM,

.dere Ketters vweder eenen aanvang. Enkel in het "^ C. G.

gemelde jaar kwamen 'er drie i;i het hcht; alhoe- Jori-d*
wel de tweede van deze eigenlijk op den naam van

vALENïiNiAAN III gegeven is. De beide eerfle de-
'^'i'^^^ve

^ * N 11 ,1 1 .
wetten

zer wetten
_
(*) verboden alle vergadernigen van vr.nTHEo-

Kcttcrs ten llrengften , zetten alle hunne Bisfchoppen dosiüs%

af, die uit de fleden bannende, en hun zelf^ niet

toelatende, om bij den Keizer gehoor te verzoeken.

.Maar de derde (f) verklaarde het voorgeven der

^Arianen voor onwaarachtig, als of hun door eea

bevel des Keizers vergund was , alles te ondern£r

men', wat tot hun voordeel dienen mogt. De nade-

re aanleiding tot deze nieuwe ftrengheid vindt men

in het' gedrag der Arianen ^ ten dezen tijde, .pp

een los gerucht, dat theodosius eene geheele ne-

derlaag van siAxiMus geleden had, waren zij te

^ö;//?^/v//V;o/o/^/i roekeloos genoeg geweest (^) om
het huis vün den Bisfchop nectarius in brand te \
•ftekeii. Deze Bisfchop werd toen door gregorius

van Nazianzus (^*) juist aangcfpoord, om niet

langer gelaten aan te zien, dat de Arianen ^ als

hadden zij daar uitdruklijk verlof toe gcb-cgen , hun*

ne vergaderingen hielden , eii dat de JSIacedonianen

zelfs Bisfchoppen aanftelden; waar op nectarius

ot)k

() /. 14, 15. C. Th. de H.ei: (f) /. lö. /. c.

(§) socR. L. V. C. 13. süZOM. L. VII. C. 14.

(**) 0!\n. XI^VI. Tüin. I. O/»/. pa§, 721.
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111 ook deswegens vertoogcn aaii den Keizer fchijnt ge-

BOFj<
jjj,3i, te hebben. Van drie andere wetten (*), die

Hoofd II ii^ bet jaar 389 uitkwamen, verbood de eerde aan

nn c. G. de Euuomiancn het recht , van uiterflen wil te ma-

tm'"i-^' ^^^"5 of "^'^ kracht van een testament te erven.

Welk recht hun echter de Keizer theodosiüs, in

. het jaar 394 , weder terug gaf ( f ). Op dezelfde

wijs handelde zijn Zoon en Opvolger arivADius met

de Eiinomianen. Ilij herriep deze vergunning van

zijnen Vader in het jaar 395 (5), en bevestigde ze

nogmaals in hetzelfde jaar (**). Wij willen ver-

ders niet alle wetten hier bijbrengen, welke arka-

Dius', HONORius, TiiEODOSius de Jongere , en va-

LENTiNiAAN III, tcgcu dc Kcttets , tot het jaar

428, gegeven hebben (ff), alleen gewagen wij die,

welke de Arlanen uitdruklijk noemen. Onder dezen

wïtren de Etmomianen bij den ouden theodosius

én AR.KADIUS meest gehaat , niet alleen , omdat zij

het meest van de KathoUjken verfchilden , maar ook

omdat zij verfcheidene veranderingen in den Doop

maakten, en ook leden van andere Gemeenten, die

tot hen overkwamen , herdoopten (§§). In het jaar

396 gebood ARKADius tweemaal (***), dat "^lunne

Leeraars uit de fteden verjaagd zouden worden. In

het jaar 398 verordende hij (fff) , dat het dezen

Leer«i

(*) /. 17 , 18 , 19. C. Th. de User. (f) /. 23. l.c.

CS)/. 25. /. c. (**) /. 27.

(ff) Men heeft ze reeds gedeeltlijk in ons VI Deely

BI. 239. (5§) Zie Deel IV. Bladz. 327.

C***)/. 31 ,32. C. Tk. de Heer. (jfr) /. 34 ^- <^-
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Leeraaren niet édns vrij zou flaan, vergaderingen Hl

ten platten lande te houden; ook zouden hunne ^P^JJ

fchdften opgezocht, openlijk verbrand, en die ge- Hoofdft.

nen, welke ze verbergen wilden, aan het leven ge- na C. G.

ftraft worden. Hij ftond wel, in het jaar 390, den
Jor467!

Eunomianen het recht van Testamenten ^ Donati'èn^ - .

en erfenisfen, op nieuw toe; maar hunne vergade-

ringen verbood hij ten ftrengllen , zelfs op doodftraf-

fen (*). Dit recht ontnam theodosius II hun,

in het jaar 410, op nieuw, hun alleen zulke erfe-

nisfen vergunnende, welke zonder Testament aan-

vaard konden worden (f). In het jaar 413 ver-

bood hij hunne bijëenkomften , eji flelde zwaare

flraffen , zoo wel tegen hunne Geestlijken , als bij-

zonder tegen de bij hen gebruiklijke herdooping der

Katholijken{%y Door eene wet van het jaar 4i5(**)

beval hij, dat hunne vergaderplaatzen te Konfldfiti-

nopolen verbeurd verklaard , verfcheidene burgen-ech-

ten hun ontnomen , en hunne Geestlijken , die ie-

mand zouden herliopen, in eeuwigduurende balling-

fchap verdreven zouden worden. Hier voegde hij,

in het jaar 423, nog deze verklaring bij, dat' zij

evenwel tot zekere dienstpligten bij het Hof vepbon-

den zouden blijven (ff). Eindelijk rekende hij, in

eene Avet van het jaar 428 (§§) , de Eunomianen on-

der die Ketters, aan welke nergens in \it\. Ronicinfche

Rijk

(*) /. 3Ö.'/. c. Cf) /. 49, 50. /. c.

( § ) Lih-, XVI. Cod. Th. tit. 6. ne fanct. baptisma

iterctur l. ó. (**) /. 58. C. Th, de Baret.
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Hl Rijk openbare Godsdienst vergund wordt; in ftedé

?^^':'j dat hij dien aan de ^Iriancn^ Macedoniauen ^ Cn an*

Hoüiuil. deren, alleen in dé (leden verbood.

na C. G. y^^^ dezen tijtl af, of met de eerlle helft van de

tot 47J.* vijfde eeuw , verloor het Arianhmus , in het Ro-

-t meinfche Rijk, allengs alle zijne Ilerkte en vastig--

Onder-
j^^^^|^ -^^^^ ^^^ genng getal van aanhansrers vermin-

i;nng v.'.n
000 o .

het Aria- derd, maakte het plaats voor nieuwe twisten; in het

nismusiii Westen voor de Pdagïaanfche^ in het Oosten voot

nieinfchc ^'^ Nestoriaanfche en Eiitychiantifche. FiLOSTORi

R'j!^'« oius , de beroemde Eunomiaan in Kappadoci'è ^

wiens Gefchiedenis , waar van nog Uittrekzeh voor*

handen zijn , tot hier toe zoo dikwijls dooNons iS

aangehaald , en sadinus , een Halve-Ariaan , Bisfchop

der Macedonianen in Thraci'è ( * ) , waren , om-

Itreeks het jaar 425 , twee der laatllen , die hunne

panij nog eenig aanzien gaven. Met dénen van

hunne Bisfchoppen in Jfiika ^ maximl\us , hield

jvxjGUSTiNUS ten zelfden lijde een iNJondgefprek j

hetwelk hem tot fehriften tegen denzelven gelegen-

heid gaf.

Einde {< Een weinig vroeger had ook de Mektiaanfch'i

van de Scheuring te AnüochVè , die toch ook uit de Arlaan-
Me'.eu-

aanfche f^^^ verfchillen ontftaan Avag , en nu
, 85 jaaren ge-

fclieuring_tluurd had, insgelijks een einde genomen^ .Meermalea

Itf;"^'^ reeds hadden zich gelegenheden aangeboden tot bcvri!-

diging van dezelve , indien het flcchts niet aan billijke

toegevendheid ontbroken, en de verfchillende deel-

neming van Oosterfche en Westerfehe Bisfchop\ieii

dS'

(*) Zie vca hem V Deelt Bladz. 217.



tr

GESCHIEDENIS. é^

dezelve niet fteeds gaande gehouden had. Na de Llt

dood van meletius, in het jaar 381 , was flavia- ^"^
Nus in zijne plaats veitozen, die uit de Gefchicdc- iloofdit.

3iis van cHRYSOSTOiAius met roem bekend is. Even- "^ ^' ^*

wel handhaafde zich paullinus, de Bisfchop der
J^^j"^^-!*

tegenpartij, die zoo overijld was ingewijd, door

LUCIFER ( * ) , des te gcmaklijker , omdat op de

Kerkvergadering te Rome zich vele Westerfche Bis-

fchoppen voor hem verklaarden, zoo als, in het

eerst, athx\nasius, en met hem andere Egypilfche

en Arahifche Bisfchoppen, gedaan hadden. Bij het

overlijden van paullinus , in het jaar 388 , her-

leefde de hoop op herftelling der eenheid. Maar,

hij verkoos weder, of zelf (f), eenen zijner Ou-

derlingen, EVAGRius, tot zijnen opvolgeï; of de

kleine hoop van zijne aanhangers liet dezen tot Bis«

fchop inwijden (§). Alhoewel nu deze evagrius

kort daar na kwam te overlijden, bleef nogtlians de

fcheuring levendig tot in het jaar 398 , wanneer jo-

ANNES CHRYSOSTOMUS, die tocu Eisïchop van Kon-

flantiucpolen werd, daar hij te vooren, ais Ouder-

ling te Anti'óchi'è , de partij van flavianus had

voorgeftaan , het zoo ver bracht, dat alle uitheeni-

fche Bisfchoppen deKerkgemeenfchap herftelden (**)

Eindelijk gelukte het den Bisfchop alexander van

(*) Zie Deel lY. Bladz. 377.

(f) THEODOR. Hist. Eccles. Libr. V. Cap. 23.

(§) socR. H. E. L. V. C. 15. sozoM. L. VII. C. 15.

() PALLAD. ru. Chryf. pag. 51. socrat. ei theod.

/. c, SOZOM. Libr* VIII. Cap. 3,

Vm. Deel. E
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III /^utiöchië, eerst in het Jaar 413, de overblijfzclen

DOF.K
^cj. paummanen , of eigenlijk Eujlathianen , volko-

Hoofdft. ni*-'" "^^^ ^y"^ Gemeente te vercenigen ( * ).

na C. G. Gediiurende deze verfchillendc lotgevallen van het

J^J'' 55* ^rianismus , in het Romeinfchc Rijk , had het zich

. al voor lang vast gevestigd onder de Gothen. Wij
Arianen

i-,e[,|3en reeds in het voorgaande (f) verhaald, hoe

Gothcii het onder deze Duitfche Natie is ingevoerd, en hoe

enz. veel deel hun vermaarde Bisfchop ulfilas daar in

gehad heeft. Het is zeer waarfcliijnlijk , dat deze

onder de Strenge /Irtanen behoord hebbe; als ook,

dat alles eerst gebeurd is, onder de regeering van

VALENS. Dat evenwel flechts een gedeelte der Go-

then de Ariaanfche Icere toegedaan is geweest,

blijkt duidelijk hier uit , dat men Golkifche Bisfchop-

pen, andere Geestlijken en Monniken, ontmoet, die

met CHRYSOSTOMUS , en andere Katholijke Leeraa-

ren, in Kerkelijke gemeenfchap geleefd hebben, of

van hen aangcfleld zijn geworden. Zelfs fchijnt

het, dat de West-Gothen eigenlijk dit Leerftelfel

hebben aangenomen. Deze woonden naast aan het

Romeinfche Rijk, langs den Donau en de Z^varte

Zee-^ en werden, onder de regcering van valens,

bij honderd duizenden, in dit Rijk aangenomen. En

joRNANDES (§) zcgt uitdruklijk, dat de West -Go-

then door dezen Keizer bewogen zijn, om Christe-

nen^

(*) TiiEonoRET. Libr. V. Cap. 35.

( t ) Zie Beel IV. Bladz. 268.

( § ) D^ reh. Qetich C. 25. p» C/^6. in GROTH Histor,

Gothor. Amfleld, 1655. 8vo.
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neft, en te gelijk ^rianen^ te worden. Hij voegt III

'er bij, dat zij ook den met Iicn vermaagdfchapteii. «o^*^

Oost-Gothen en Gepiden, gelijke gevoelens liebben Hoofdfti

ingeboezemd. Men heeft dus eene flcrke bepaling na C. Gi

nodis , wanneer de Ariaanfche Gothen . in de laa-
!^^^ ^^V^ ^ tot 47^*

ter tijden der IVde eeuw , buiten het Romeinfche —i-

Rijk, geplaatst worden. In de laatfte 30 jaaren toch

van die eeuw, waren zij in hetzelve zoo talrijk, en

bekleedden reeds zoo vele Hof- Staats- en Krijgsbe-

dieningen, dat de gisfing van gothofredIjs (^
niet onwaarfchijnlijk is, dat zij het bevel Van va-

l,ENTiNiAAN den Jongeren , of liever van zijne Moe-

der jusTiNA, bewerkt hebben. Ook hebben wij

reeds elders (f) aangemerkt, dat de talrijke Guthen

te Konflantlmpokn ^ omtrent het jaar 40D, nog

grootendeels Ariamn geweest zijn , en ecnen zeer

vermogenden Veldheer van hun volk tot befchermei

gehad hebben. Ook gewagen socrates (|) en

sozoaiENUs (**) van den Ariacnfchen Bisfchop der

Cothen^ SELiNAS, die een kweekling en opvolger

Was van ulfilas , zoo wel in de Gothifche als

Griekfche Taal leerde, en naar wien de partij der

Pfathirianen ook de Gothifche heette. Het wei-

nige, hetwelk men van de aanneming van het Ari^

oanfche Leerftelfel onder de J^andaalen en BurguH'

diers uit deze tijden weet, hebben wij reeds bijge-

bracht , toen wij van derzelver bekeering tot heC

Chris-

( * ) Comm. ad l. 4. Cod. Th. de fide Cathoh

(t) Zie VII Beel, Bladz. (7.

(S) Libr. V. Cap. 23. (**) Lihr, VII. Cap. 17,

E 2
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in Christendom fprnk'pn ( ). Üoch van den oorfprong

BOEK cii ondergang der ^rianerij onder deze volken ,

Hoofdft. zuïl*-'" ^v"y ^'^^^^ ^" ^^ Gefcliiedcnis der twee en drie

na C. G. volgende eeuwen breedvoeriger kunnen berichten.

Jaar 363. /vthanasius heelt zich, iil de Gefchiedenis van
tot 470.

het ^rianismus^ zoo bijzonder, Jils een hoofd en

Leven en voornamen Iteunpilaar van het Katholijk geloof, bc-

vanATHA- roemd gemaakt, dat wij niet voorbij kunnen, van

KAwus. hem , zijne lotgevallen , en fchriften , afzonderlijk

te fpreken , te meer , omdat zijn naam en gezag

zelfs op de nakomelingCchap zijnen invloed fteeds

heeft behouden.

Bijzon- ATHANASius ïiaiifchouwde , gelijlc waaifchijnlijk

der geval
jg tegen het emde der derde , of begin der vierde

kinds- eeuw, het ecrftc levenslicht, te Alexandri'è. rufi-

^'si'^- Nus, die, nog bij het leven van atiianasius, m
deze Had kwam, en van de bekenden van denzel-

ven berichten inzamelde , verhaalt ( f ) cene zeld-

zame gebeurenis uit zijn vroegfte jeugd. Als ééns

de toenmalige Bisfchop van Akxandrïé ^ alexan-

DER, den dag der gedachtenis van zijnen Voorzaat,

den Bisfchop en Martelaar petrus, plegtig in de

Kerk gevierd had, en zijne Geestelijkheid , Qclerus ,^

op eene gemeenfchappelijke maaltijd verwachtte, zag

hij, aan het zeeftrand , een aantal jongens, die,

gelijk niet ongewoon was , al fpelend , het ambt

van eenen Bisfchop en allerhande Kerkelijke plegtig-

heden nabootftcn. Bij nader onderzoek, vond hij

zelfs 5

(•) Zie V Deel, Bladz. 77.

(f) liist, Ecdes. Libr, X. Cap. 14.



GESCHIEDE NIS. 60y

zelfs, dat zij de geheime Godsdienstvénichtingen III

uitoefenden. Alzoo dit hem ontrustte, zond hij 'er ^^^^

terflond Geestlijken heen, die deze jongens bij hem Hoofdft,

jnocsten brengen. Op zijn dringend vraagen , ver- "^ ^* ^»

-jiam hij eindelijk van dezen , dat zij eenige Catechu- {^^^
J_|*

inenen onder zich, door athanasius, die in dit-

fpel hun Bisfchop geweest was, hadden laten doo-

pen, Vervolgends vernam alexander, dat, zoo

wel in de vragen als antwoorden, alles naauwkeurig

in acht genomen was, wat bij zulk een geval ge-

woonlijk was. Met zijne Geestlijkheid hier over ge-

fproken hebbende, befloot hij, dat de dus gedoopte

jiinderen geen' anderen Doop, maar alleen de Kerk-

lijke bevestiging , nodig hadden. . Eindelijk, de ou-

ders van deze kinderen bij zich hebbende laten ko-

men , verpligtte hii hen tot, de belofte , dat zij de-

zclven allen tot den dienst der Kerk zouden opvoe^

den (*). Men heeft dit verhaal wel met eeniga

twijfelingen befh-eden , doch welke echter niet onöp»

loslijk zijn.

Hoe het zij, athanasilts werd in de Letterkun- Geleerd'

de , als ook in andere Griekfche Kunden en Weten- ^'^^^^ ^'^^

fchappen , ondenvezen , tot de Bislchop alexander sius.

hem tot zich nam, om hem tot den Kerklijken leer-

ftand te vormen. Volgends zijn' Lofredenaar

GREGORius van Nazianztis ( f ) , hield hij zich

echter met. de Heidcnfche Geleerdheid alleen 200

veel

(*) Uit RUFiNus hebben socrates H. E. L, I. Cap.

15, en sozoM. L. II. C. 17. dit verhanl overgenomen.

<[t) Encom, S. AtJian. p. XCV. m Opp. Athan.

E 3
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III veel op, als nodig was, om niet geliecl onkundig

BOEic
^^ 2ijn , in het gene hij verachten wilde. Doch , in

HootHih zijne fchriften ontmoet men fpooren genoeg, ilat hij

na C. G. met de oude Grieken heel wel beleend geweest is.

tml%' Waarom sulpicius severus (*) hem cencn Rechts-

geleerden noemt, is niet gcmaklijk te zeggen. Bo-

venal legde hij zich toe op het onderzoek der Heil.

Sclirift, en het lezen der ouder Kerkvaderen. De
Benedictyuen ^ uitgevers van zijne werken (f), gis-

fen, uit eene plaats van zijne werken, alwaar hij

Martelaaren noemt, van welken hij den Godsdienst

geleerd hebbe, dat de Bisfchop petrus bijzonder

daar door van hem verdaan wordt, maar het is

blijkbaar, dat in deze plaats fAx^lu^i^, volgends de

oudfte betekenis van dit woord onder de Christe-

nen, de eer^e Getuigen en Leeraars van het Chris-

tendom, de Apostelen, betekent. Tevens leidde

ATHANASius het leven van eenen Askeet ^ zonder

daarom Alexandri'è te verlaten , hoewel hij , van

tijd tot tijd, den Monnik antonius in zijne Kluis

bezocht mag hebben.

Reeds in het jaar 319 was athanasius Diakon

sïus bij (Je Gemeente van Alexandri'è^ na alle de laagere

Diakon trappen van Kerkelijke Bedieningen doorgegaan te

cnisjre- zijn. Spoedig was hij Aartsdiakon , {Archidiako-

^,'^"i'.'' nus ") seüik men het naderhand noemde, of Opzie-
den Bis- ? y

fchop ner der Kerkendienaaren (§). Hij had toen naauw-

lijks

(*) Hist. Sacr. Libr. II. Cap. 3Ö.

(f) Vit. S. Athanafti pag. VIII.

(5) Zoo noemt hem theod.oretus L» I. H. £, C.%S.

ATHANArr
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lyks den ouderdom van 20 jaarcn bereikt, en was lïl

echter in zoo gi-oote achting , bij den Bisfchop
^^^^

ALEXANDER , dat dczc zïch in de gewigtigfie geval- f loofdft.

len van zijnen raad bediende. ZuHt een geval waren >"i C. G.

de ^/r/^<?«y^'^^ verfchillen, welke, ten dezen tijde, J'^!^'^^|'

ontllonden ; waarom men denkt, dat hij wel de

hand kan gehad hebben in den Brief van alexan- aiexan-

DER. tegen arius; gelijk dan ook eusebius van M- '*
•

komedie , en andere vrienden van arius , het aan

ATHANASius toefchrevcn, dat de Bisfchop dezen

Ouderling volftrckt niet weder in de Kerkelijke ge-

nieenfchap wilde aannemen.

Doch niets verwierf den jongen Diakon meer Zijn ge-

roems , dan zijn gedrag op de groote Kerkvergade- ^'''^^^

ring te Nice'è ^ 'm het jaar 325. Derwaards nam vergnde.

hem zijn Bisfchop mede , als medehulp tegen de ^""S ^p
'

IMiceë.
^lianen , en deze jonge Diakon , fchoon niet tot

den Leeraarftand eigenlijk behoorende, muntte dra,

onder zoo vele aanzienlijke Bisfchoppen, als de ge-

vvigtigfte tegenflrrever van arius uit. Bijzonder

fpreekt zijn Lofredenaar gregorius van Nazian-

zus (*) hier over met ophef, terwijl hij ook deze

Kerkvergadering door den Heiligen Geest laat verga-

deren. RUFiNus (f) roemt de wakkerheid, met

welke athanasius de bedrieglijke kunstgreepen de-

zer Ketters ontdekt hebbe; en socrates (§) meldt,

dat hij, inzonderheid, de voornaamfte begunftigers

van arius, eusebius van Nikomedië^ theognis

en

(* ) /. c. /). XCVIII. C t) //. E. L. X. C. 14.

(5) Lihr. I. Ca}>, 8.

E4
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III en MARis, dapper wederftaau heeft. Daar is nog

Bor.K „en aelchrift, hetwelk een gcfprck van atiianasius
VIII

«^

HoofdiL "^^^ A^^^u^ °P ^^^ ïS^iceifche Kerkvergadering bchel-

na C. G. zen zal ( ) , maar eigenlijk een gcCprek met eenen
'^^^^

^^^' ^fiaan , op eenc andere plaats, bclielst; doch dit

•——' gefchrift heelt vericheideiic blijken, van onecht en

van laatcren oorfprong te wezen. Zoo veel echter

kunnen wij 'er uit leeren, dat men de wijze om

met de Arianen te zintwisten , misfchicn in de Vde

eeuw, en hunne tegenwerpingen, doch welke niet

allen even docltreftciid beantwoord worden , daar uit

herkent.

Zijn Met meer recht heeft men geloofd, in deze jon-

\^^'^f* .. gere jaareu van athanasius, zijne twee Boeken te-*

eerfte g-^ ^- Heidenen te moeten plaatzen, welke de be-

werkte- nedictynen daarom ook in hunne Uitgave van zijne

Heidenen werken , de eerfte plaats hebben ingeruimd ; omdat

zij, naar hun gevoelen, nog vóór het jaar 319 op-

gefteld zijn. In het eerjie Boek beftrijdt athana-

sius voor alles den Afgodsdienst ^ vervolgends be-

wijst hij , dat de God der Christenen alleen de waa-

re God is. Het tweede Boek heeft dit opfchrift:

Redmvoering over de Menschwording des fVoords^

en deszelfs verfchijning onder ons in het ligchaam.

Het geheele werk geeft blijken, dat het athana-

sius aan de nodige bekwaamheden tot zulken ai'-

beid niet ontbrak , maar ook , dat hij daar in geluk-

kiger geüaagd zou zijn , indien hij, ftrenger geweest

wa-.

(*) DispuMiio S. Athan. in Concil. Nicano eontrt^

Arium T- II. Opp, p, 159-180. ed. Pijttay.
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ware in de keuze zijner bewijzen, en over het ge- m
heel korter en bondiger in zijne ophelderingen en ''oek

vergelijkingen. HoofcllT.

In het jaar 326 overleed de Bisfchop alexan- na C. G.

DER, hebbende, zoo veel hij vcrmogt , atiiana- J^ï''
^5*

' tot 4^ li«,

sius tot zijnen opvolger aangeprezen, athanasius ^

was, ten dezen tijde, niet te Alexandrië ^ het zij, -'^'r"''^^'''^'

C TT ' C

om de verkiezing te ontwijken ( * ) , of door zijnen ^ordt

Bisfchop, vóór deszelfs dood, over het één of an^ Bisfchop

der naa het Hof gezonden zijnde ( f > Ondertus-
Jn^ji^^""^"

fchen vergaderden vele Egyptifche Bisfchoppen in

Alexandr'ü, tot het doen der verkiezing. Alle de

KathoUjke inwoners, die hier vrij talrijk waren, be-

geerden eenparig, dat athanasius verkozen mogt

worden, dien zij als eenen waaren Bisfchop roem-

den, en velen van hen bleven niet alleen verfcheide-

ne dagen en nachten over in de Kerk, waar de

Bisfchoppen bijeen gekomen waren; maar lieten de-

zen ook niet toe, eer uit eikanderen te gaan, vóór-*

dat athanasius verkozen was. Dus vvordt d^zQ

gebeurenis van de verkiezende Bisfchoppen zelve in

hunnen Sijnodaakn ^r/V/ verhaald (§), die tevens

het verhaal, hetwelk de Arianen van deze verkie-

zing gaven (**), tegenfpreken. Volgends . hetzelve

ZOUf

(*) S0Z05IENUS Hiit. Eccles. Lihr. II. Cap. 17.

(t) EPIFAN. Hares. LXVIII. Cap. 6.

(5) In ATHANAsii Apolagia contra Arianos Tom. L
P. I. pag. ici. Opp,

(**) jVIen vindt dit verhani omftandig bij sozomenux

/t c. et Cap. 25,

E5
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III zouden 54 Bisfclioppcn
,

gcdcclUijk alexander , ge-

BOEK deeitlijk meleti us , dcu Schlsmatïeksn Üisfchop,

Hoofdft. toegedaan, wegens -tleze verkiezing bijeengekomen

na C. G. zijnde, zich onder ecde verbonden hebben, niet
JTir "^ó*^

/i

t't A-6*
^^" "^"^^ algcmcenc Itemmen , en nadat zij eerst

. hunne verfchillen onderling zouden verëficnd heb-

ben, cencn Bisfchop te zullen verkiezen. Maar ze-

ven van deze Bisfchoppen hadden, met verbreldng

van hunnen eed, zonder toeftemming der overigen,

ATHANASius tot Bislchop ingewijd. En dit ware

ook de reden geweest , waarom velen van de Geest-

lijkheid, (^clerus ^') en vau andere Christenen dezer

ftad, zich van alle verbindtcnis met hem onthouders

hadden. De Ariaanfche filostorgius (*) heefc

nog een ander verhaal bewaard. Terwijl de verga-

derde Bisfchoppen onderling in gevoelens verfchil-

dcn , begaf athanasius zich in de Kerk van dio-

NYSius , alwaar hij twee Bisfchoppen vond, die

door zijne aanhangers , na de deuren geilot-jn te

hebben, gedwongen werden, hem tot Bisfchop te

wijden. De overige Bisfchoppen fpraken hierom het

Banvonnis tegen hem uit, maar athanasius meld-

de aan den Keizer, in naam der geheele flad, zijne

verkiezing; en deze bekrachtigde dezelve, alzoo liij

geen bedrog vermoedde. — Wanneer men deze ver-

haaien onderling vergelijkt, en onpartijdig beoor-

deelt, blijkt ons toch zoo veel, zelfs al laten wij

het verhaal der verkiezende Bisfchoppen bij atha-

nasius meest gelden, dat het, bij deze verkiezing,

niet

(*) Epit. Hiit. Ecdes» L. II. C. p.
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niet aan kuiperijen, en zelfs aan geweld, ontbroken IIÏ

hebbe. Men Iiceft dit vervolgends pogen te vcrgoelij-
'^f':'^

ken , door buitengewone en wonderbare omllandig- Hooiuft,

heden te verhalen, die plaats gehad zouden hebbeu. "'"^ ^' ^'•

Dus zou de toen levende vermaarde Monnik pa- !'^?,5'

CMOMius (*) eene Godlijke Openbaring gehad heb- •

ben , dat God zelf athanasius tot eenen pilaar en

licht der Kerk bedenid had; dat hij wel, bij het

verdedigen van het Geloof en de Godzaligh.cid , veel

lijden, maar ook door christus gefterkt, alles over-

winnen , en de waarheid vrij leeren zoude. enz.

Men verwacht ligtlijk , dat athanasius , die reeds Lofvnn

als Diahon zoo in den twist met de Arianen had f.™^"^^'

uitgemunt, thans in zijne nieuwe waardiglieid, het

jeugdig vuur met Godsdienstijver gepaard hebbe , om
aan het hoofd der Katholijken de Arianen te be-

ürijden. Hij deed zulks, met zoo veel nadruk, en

^ijn aanzien rees daar door fpoedig zoo zeer, dat

EPiFANius (f) hem den Vader der Rechtzinnigheid

genoemd heeft, en dat elk, in zijn Xtvtx^^ voor Ka-

thoJijk erkend werd, die met hem de Kerkelijke ge-

uieenfchap onderhield. Tevens, indien wij zijnen

Lofredenaar gregorius van Nazianzus (§) gelo-

ven, en 'er is geene reden, om zijn bericht, in de

hoofdzaak te verwerpen , heeft hij zijn ambt , als

Bisfchop , tot genoegen zijner Gemeente , waargeno-

men, „ ATHANASIUS," zcgt hij, ,, op den Bis-

„ fchop-

(*) Vita S, Pachojnii in acti% SS. Menf. Maji Tom,,

UI. pag. 63. (t) H^eres. LXIX. Cap. 2.

( § ^ Eiicom. S. Aihanas, /. c. pag. XCVI. /^.
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III „ iclioppclijken Zetel gezeten, werd niet terllond

^^.""-'^ „ hoogmoedig, gelijk zoo vele onwaardige Opzie-

Hoofdil. 5» "crs der Gemeenten, die anderen zuiveren willen,

na C. G.
^^ vóórdat zij zelve gezuiverd zijn. 'Zoo verbeven

to^jyó! " ^'•'^ 2'J" ^^'^'*^" ^^''^^' ^^'^ nederig was zijn hart.

. . „ Zijne deugd kon niemand eveniiaren; maar ieder

„ een kon gemaklijk toegang tot hem krijgen. Hij

„ was zachtmoedig, vrij van toorn, medelijdend,

„ aangenaam in gelprckkcn , nog aangenamer in zijn

5, gedrag. Zijn gezicht geleek een' Engel, maar

„ nog meer geleek hij dien, in zijn gemoed. Hij

„ deelde zachte bedraningcn , en leerzame loffpra-

„ ken uit: zoo gematigd in beiden, dat de eerden

„ gezindheden van eenen Vader, de laatften de def-

„ tigheid van eene Overheid vertoonden , en aan

„ beide kanten de Wijsheid zichtbaar was. Uit

„ hoofde van zijn gedrag, hetwelk leerzaam genoeg

„ was, had hij maar weinige woorden nothg, maai'

„ daartegen maakte ook zijne nadruklijke wijze van

„ voordragt bellrafTingen meestendeels overtollig; en

„ nog minder had hij noodig, dewijl hij hier in

5, zoo verflandig maat hield , om tot de uitflaiting

„ uit de Kerkelijke gemeenfchap te komen." Ver-

ders roemt gregoriüs zijn zoo aanhoudend vasten

en bidden, als of hij geen ligcliaam of iet floIFelijks

gehad had; zijne onverwinlijke wakkerheid in waa-

ken en zingen ; zijne zorgvuldigheid voor de behoeft

tigen. Geen wonder, dat hij te Akxandrië en bij

alle Katholijken ten hoogden geëerbiedigd werd.

Zijne po- Eéne der eerde verrichtingen van den Bisfchop

gingen ATiiANASius was nog in het jaar 326 d^ inwijding

varj

9?

93

55
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van FRUMENïius, tot eerften Bisfchop der Ëthid- lil

fiers (*> De Meletiaanfche Scheuring in £5-3^?^ , ^^^^

waar van wij den oorfprong elders ( f ) verhaald fioofdd.

hebben , duurde nog fteeds voort. Derzelver fticli- na C. G.

ter, MELETius, had zich wel, volgends befluit der J^f** ^^J*
' COC 47^*

Nice'ifche Kerkvergadering , met den Bisfchop alex-

ANDER verzoend en verëenigd; maar toen hij, om- negende

trent dien tijd, als athanasiüs Bisfchop geworden „g„ j^

was 5 overleed , benoemde liij vooraf, tegen den wil Hgypte.

der gemelde Kerkvergadering , ecnen opvolger in zijn

Bisdom, joannes (§). Hier door werden de Me~

Jetiaften ^ die van den Bisfchop alexander zeer

verdrukt wareu, in hunne haKlarrigheid verflerkt,

ïilhoewel de geheele twist enkel Kerkelijke Rechten

en Geestlijke ambtsverrichtingen betrof. Zij begon-

nen weder hunne afzonderlijke vergaderingen te hou-

den , waar door de onrust in Egypte grooter werd ,

dan ooit. aïhanasius wendde alles aan , om de-

zelve te beteugelen : onderwijs , vermaningen
, ja

zelfs dwangmiddelen tegen de wederfpanningen. Hij

bezocht, ten dien einde, meermaalen de nabuurige

Kei-ken; waarbij hem velen van zijne Ouderlingen

en Kerkendienaaren , en niet weinige inwooners van

^Icxandn'ê ^vevzQkhii. Zulke togten waren juist niet

de gefchiktfte middelen, om de verftooring van den

vrede te vermijden; voornaamlijk dewijl men de ge-

zindheden van den Bisfchop kende. Dus gebeurde

het ook, bij zulk een bezoek, dat een Kerkedicnaar

en

( * ) Deel IV. BI. 264. (f) D^^^ IV. HL i ip.

(5) sozoM. Li'l!r. II. Caj). 21.
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111 en eenig volk van het gevolg van athanasius, in

ttoEK j,g„g vergaderplaats der Mektianen inbraken , en

Iloofdü. ee» ftuk Kerkelijk huisraad in ftukken braken, waar
im C. G. door het tusfchen xle beide partijen tot een gevecht

IOC 476.
^^^'^"1 l. )'

Daar intusfchcn de Ariaanfche partij weder be-

^^ ^^*^'^' fchcrming aan het Keizerlijk Hof gevonden had, en
lianen . , 'Z

fpnnnen reeds omtrent het jaar 32Ö , de ijisiclioppen euse-
f'men jjius van NikowecU'é , en theognis van Nicea ^ uit

Ariancji.
i^u'^'^e ballingfchap terug geroepen en weder in hun-

ne Bisdommen herfleld waren, wist de eerstgcmel-

de , de gevaarlijkfte tegenpartij van athanasius (f),

door zijne listige maatregelen , de Meletmnen met de

Arianen in ecnc verbindtcnis te brengen tegen den

Bisfchop van Alexandri'è. Hij beloofde hun , bij

den Keizer voor hen vrijheid van hunne Godsdienst-

oefening te zullen bezorgen, indien zij met arius^

wiens verbanning thans ook opgeheven werd. Ker-

kelijke gemeenfchap wilden houden (§)i Hier in

bewilligd hebbende, verkregen zij ook de gemelde

vrijheid , en waren zedert zoo naauw met de Aria-

nen verëenigd , dat de Arianen ook den naam van

Mektianen voerden, terwijl deze laatften ook ver-

feheidene Hellingen van de Arianen overnamen (**)<

Eü-

(*) EPiFAN. Rtcr. LXVIII. Cap. 6, pag, 723.

(t) Zie Deel IV. Bladz. 228.

(5) EPIFAN. /. C. pag. 721.

(**) ATHANAS. Apol. contra Arianos pag. 140. tiist.

Arianor. ad Monachos T. I. P. I. pag. 309. Opp. socR.

Libr, I. Cap. 6. sozom. Libr, II. Cap. 21.
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EusEBius, dus verfterkt, eischte van atiiana- III

sius , met bijgevoegde bedreigingen , dat hij arius , ^^^^

ók weder te Jlexandrië gel^omen was , met zijne Hoofdft.

aanhangers in de Kcrl^clijke gcmeenfchap weder aan "^ C. G.

zou nemen. Op de weigering van atiianasius
, J^J'* ^J'

fchreef hem de Keizer zelf, dat dit zijn wil was ^

hem dreigende , zo hij niet gehoorzaamde , hem te ^l'*^^^ ' • ^ " '
eischtvan

zullen afzetten en iiit Egypte voeren. Men had athana-

hem bij den Keizer afgefchildcrd , als den ecnigften sius,d2t

tegenflrcver van" den Kerkelijkcn en Burgerlijken vre- ^^.^.j^,^

de ; evenwel vond ^qzc Bisfchop , met zijne rede- r.nnneme,

ren, waarom arius geen lid der Katholijke Kerk

zijn kon, bij den Keizer ingang (*).

Hier op volgde eene reeks van befchuldigingen , Befchul-

door de Eufchianen , Arlanen en BIdetianen , te- ^'S'^Sen

gen athanasius ingebracht, welke niets minder be- ];e^ii in-

troffen, dan moord, ontucht, tooverij, onderfleu- Ssbracht<r

ring van oproer, invordering van eene eigendunklij-

ke fchatting, en mishandeling Y^i\ Kerkelijke goede-

ren (t)- Hier tegen verdedigde athanasius zich,

zelfs gedeeltelijk mondeling, bij den Keizer zoodanig,

dat deze ter zijner rechtvaardiging eenen Brief afzond j

aan de Katholijke Gemeente te Alexandrïé ^ welken

de Bisfchop in één zijner werken heeft inge-

lascht (§). Eéne en andere van deze befchuldi-

gingen hadden fchijn van waarheid. Zoo begon men

bij-

(*) ATHANAS. Apolog. contra Anan. pag. 140, 141.

h c. socRAT. Lt'&r. I. Cap. 27. sozomen. L. II. C, 22,

(t) Vergel. IV Deel, Bladz. 228.

(§} Jpol. contra Arian. pag. 141.
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I!I bijna te geloven, dat de Bisfcliop arsenius dooi*

^JJt'J
ATHANASius veriiioord was, omdat hij in langen

Hoofdft. ^'J^^
nergens te vinden was. Doch eindelijk kwam

n.-> C. G. hij te voorfchijn , en verklaarde, dat bij zich, op

ro' 1-6 ^^^^ dringend aanliouden der JMekttanen, verborgen

had moeten houden, doch dat hij nu, met zijne

Gcestlijkheid, ook van de Mektianen tot de Katho"

lijken overging. Ook fchrecf konstantyn weder

aan den Bisfcliop van Akxandr'ü ^ tot een getuige-»

nis van zijne onichuld, welke Brief' openlijk voor-

gelezen moest worden (*). Zekerer fcheen het,

dat MAKARius, dén der Ouderlingen van athana*

sius , toen deze de Gemeente in het Marebtisch Ge-

west bezocht , een' Kerkenbeker gebroken had , wel-

ken iscHYRAS , een Mektiaa72schOi\dQïXmg^ opeen

der Dorpen aldaar, bij den Godsdienst gebruikte*

I\]en voegde 'er bij, dat iniakariüs tevens het Al-

taar omvergeworpen, de Heilige Boeken verbrand,

en behalven meer ancJere wanvoeglijkheden , de

Kerk , waar in dit gebeurd was ,
geheel verwoest

had. ATHANASIUS beantwoordde dit, met te zeg-

gen, dat ISCHYRAS nooit wettig tot Ouderling was

ingewijd; dat het een huis, en geen Kerk was ge-

weest, in hetwelk hij hem ziek, maar niet dienst-

doende had gevonden; en dat hij hem alleen had

laten verbieden, om voortiian geen dienst meer te

doen. En in de daad, meletius zelf had ischy-

RAS

(*) ATHAN. /. c. png. 145. RUFiN. Hiit. Eccks. Libi\

X. Cap. 15. socR. Libr. I. Cap. 27, 29, 30. sozomen.

Libr. II. Cap. 23.
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RAS niet op de door hem overgeleverde lijst van nt

Ouderlingen, en ischyras betuigde naderhand zelf
^'^^^

fchriftelijk zijn berouw, over de door hem uitge- Hoofde.

ftrooide onwaarheden , waar toe de Meletianen hem »a C. G»

genoodzaakt hadden (*). Evenwel moet 'er, vol-
^^^"^ ^*^^*

° tot 470»
gcnds het boven (f) aangehaalde bericht van epi-

FANius, toch zekere gewelddaadiglieid gebeurd zijn,

maar welke misfchicn van de Meletianen vergroot

is geworden.

Hoe het zij, de Meletianen bleven met de Eufe- Kerkver-

lianen op deze en meer andere befchiildigingen aan-
^^ ,g"^

dringen, en verkregen van den Keizer, na veel aan- genste

houden , dat 'er in het jaar 333 of 334 eene Kerk- C^farea

vergadering te Cafarea in Palaftlna gehouden werd , den ,voor

op welke ook athanasius bevel kreeg, om te ver- ^^'^^^^A'

fchijnen. Doch hij, zoo mm als iemand van zijne ^.^ „jgt

vrienden, verfcheen niet op de vergadering, waarom verfcbijut

dezelve, na lang wachten, onverrichter zaken, uit

één fcheidde. athanasius heeft deze zijne onge-

hoorzaamheid aan het Keizerlijk bevel nergens iii

zijne fchriften verdedigd , maar uit laater Gefchied-

fchrijvers C ^ ) weten wij , dat hij bezorgd was , dat

de beide eusebiussen van Ccfarea^ die het Voor-

zitterfchap waarnam, en van Nikomedi'é^ met ande-

re 5 hem mm genegene Bisfchoppen , hem on-

recht-

(*) ATHANASIUS ^polog. coutva Artanos^ pag. 105,

143 , 148. mLARii Fragni. III. pag. 131 1. socrates

Libr, I. Cap. 27.

(t) Boven Bladz. 78.

C5) SOZOM. Z. II. C. £-. THEOD. L. I. C. fl8,

Vm. Deel. F
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ni rechtvaardig behandelen , en veröordeelen zou-

BOKK den C * ).

Hoofdft. ^P nieuw werd athanasius, op uitdruklijk be-

na C. G. vel ÓQS Keizers , die hem dreigde , met geweld te

r ^76 2^^^^^" ^'^'^*^" overbrengen , indien hij zich onwillig

. betoonde, genoodzaakt, in eene Kerkvergadering te

Kerkver- Tyrtis, in het jaar 335, te verfchijnen (f), atiia-

^Tyiüs ï^^ASius kwam derhalven , doch verzeld van 49
hettnk de Egy/)tifcke Bisfchoppcn, waar door hij in (laat ge-

varuTiiA-
^^^^ ^^"^^^

' ^^ ^^^^^ ^^j"*^ vijanden op deze verga-

MAsius. dering een evenwigt te hebben ; fchoon hem dit ech-

ter ten kvvaade geduid werd, als een middel, om

onrust en tweedragt in de vergadering te verübrza-

ken (§). Misfchicn was dit ook de reden , waarom

de Keizer zoo bijzonder voor de orde en rust op de-

zelve zorgde , zendende den Staatsdienaar diony-

sius derwaards , met andere grooten , en een gevolg

van gewapenden, om de leden der vergadering in

toom te houden; waar over cene volgende Kerkver-

gadering te Alexandri'é, alwaar athanasius zelf

Voorzitter was , uitriep (**) : ,, Hoc kunnen zij

5, zoo flout zijn , om dit eene Kerkvergadering,

59 iSijnode,^ te noemen, op welke een Comes het

„ Voor-

(*) ATHANASIUS fchijnt zelfs EusEcius van Crfarea,

fchoon deze geen /Iriaan was, verdacht te hebben ge-

houden, ylpol. contra Arian. pdg. 153.

(f) EUSEB. de Vit. Conftant. L. IV. C. 42. atiian.

Apol. contra Arian. p. 147. socrat. L. I. C. 28.

(5) sozoM. Libr. II. Cap. 25.

C*) ^P'^^' contra Arian. pa^. 103. /. c.
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5, Voorzitteifchap waarnam? aan wiens zijde een m
„ trauwant ftond; waar een Gcrichtfchriivcr ons in- ^'^^^ •

VIII
„ leidde, in plaats van een Kerkendicnaar. Wan-

[Jq^-^^-^^j^^

„ neer de eerfte Iprak, zwegen de aanwezenden; of nn C. G.

„ liever, zij gehoorzaamden den Comes, Door zijn'
J^"^

^'^•V" -^ tot 470.
„ raad werd verhinderd , dat de Bisfchoppen wer-

„ den afgevaardigd, die zulks verdiend hadden.

5, Zoodra hij het gebood, werden wij door foldaa-

5, ten opgeleid; of liever, wanneer de Eufehianen

5, geboden, luifterde hij naar hmme uitfprakcn. INIet

„ één woord , wat was dit voor een Sijuock , het-

„ welk, wanneer het den Keizer goeddacht, met

5, uitbannen en doodflrafFen eindigde?" Zoo be-

klaagde zich ATHANASius CU de zijnen, waar zy de

zwaklten waren ; waar het tegendeel plaats had,

klaagden hunne partijen. In de daad, daar het hier

bijzonder aankwam op befchuldigingen tegen atha-

NASius, die in het Burgerlijk Rechtsgebied t'huis

hoorden, zou men, misfchien, verltandiger gehan-

deld hebben, indien men dezelve door onpartijdige

Burgerlijke Richters had laten beöordeelen , dan door

Bisfchoppen , die , zoo vrienden als vijiinden , door

de fleeds hooger ftijgende verbittering bevooroor-

deeld waren, en bijzonder bedoelden, hunne partijen

gehaat te maken, zoo als, volgends het verhaal van

EPiFANius (*), POTAMO, Bisfchop van HeracleO'

polis ^ misnoegd, omdat eusedius van Ccefarea de

Voorzittersplaats bekleedde , terwijl athanasius,

als befchuldigdc , ftaan moest, fclii-eeuwde : „ Gij

„ zit

(*) Heer. LXVIII. Cap. 7. pag. 723.

F s
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III ,j zit dan, eusebius? en de onfchuldige atiiana-
o^'tt sius wordt van u geoordeeld? Wie kan dit dul-
VIII
Hoofdd. 59 den? Zeg mij toch: Waart gij niet, gcdimren-

na C. G.
jj de de vervolging, met mij, in de gevangenis?

tot "^ i-d " ^^^ '"'^^ ^'^^^ ^^^ waarheid een oog verloren; maar

„ gij zijt geheel onverminkt gebleven van ligchaam,

59 gij '^^'^^ ^*^^^ Marteldood niet geleden , en leeft

„ nog gezond! Hoe zijt gij anders de gevangenis.

„ ontkomen , dan omdat gij aan onze vervolgers be-

„ loofd hebt , eene fchandüjke zonde te begaan , of

„ die wezenlijk begaan hebt? " eusebius , dus

onredelijk aangevallen , (lond , vol misnoegen , op ,

en verliet voor dien dag de vergadering, zeggende

tegen potaimo: „ Als gij hier gekomen zijt, om

„ ons, in ditrvoege, tegen te fpreken; dan moet

„ het wel waar zijn, wat uwe befchuldigers u te

„ last leggen. Want als gij hier den dwingeland

„ wilt fpeelen, dan moet gij in uw Vaderland nog

„ veel verder gegaan zijn." Deze befchuldiging te-

gen EUSEBIUS , dat hij zich , door het offeren op

de Altaren der Goden, uit de gevangenis gered had,

is ook door athanasius naderhand herhaald ae-

worden (*), maar verdient met dit alles geen ge-

loof (f).

Vervolg. Niettegenftaande athanasius op deze Kerkverga-

dering zelve, van twee befchuldigingcn , onkuisch-

heid en mqord, volkomen werd vrijgefproken (§),

evcn-

(*) /Ipol. contra Arian. pag. 103.

: (t) Vergel. boven Deel III. Bladz. 391.

(J) RUFiN. Hist. Eccles. Lihr. X. Cap. 11* socn^r.

Libt\
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evenwel fcheen de meerderheid zijne afzetting beflo- III

ten te hebben. Daar bleven nog verfchcidenc ande-
^^^

re bcfchukligingen over. Ook vernieuwde ischy- lloofdff.

RAS, met andere Blektianen^ de zijne, over het '^^ ^' ^*

misliandelen der Godsdienflige gereedfchappen. De
/^t 475!

versaderinü vaardigde daar op, iiicttegendaande de

tegenbetuiging der Egyptifche Bisfchoppen , en de

vermaning van den Staatsdienaar dionysius, eenige

Bisfchoppen uit haar midden af, om in de Mareoti-

fche Landfi:reek zelve onderzoek te doen. Deze in Egyp-

te gekomen, ontvingen in AïexandrVè van de Gees-

teliikheid dier flad en van het Maredtifche Gewest

verzekeringen van de onfchuld van athanasius (*)*

Door dit alles lieten zich echter deze afgevaardig-

den , die Arianen waren , niet affchrikken van ge-

vvelddaadigheden , indien men anders hunne tegen-

partij volkomen geloven mag (f), makarius, die

eigenlijk de befchuldigde was, hadden zij te Tyrus .

gelaten , als een' gevangenen ; vergeefs bood atha-

NASïüs aan , zich aldaar insgelijks te verantwoor-

den, véerraecr reisden zij, na de Ouderlingen van

Alcxandrïè geweigerd te hebben , bij het onderzoek in

Mareotis tegenwoordig te zijn , vergezeld van "den

befchuldiger ischyras , onder geleide van den Hei-

denlchen Stadhouder van Egypte , filagrius , en

van Ileichnfche Soldaaten , naa gemelde 'Landfchap

,

al-

L.ihr, I. Cap, 29. sozoM. Lihr. II. Cap. 25. theodoret.

h, I. C. 28. ATiiAN. Apol. contra Arian. p, 103, 104.

(*) ATHANAS. Apol. pag. I49 , I50. I56.

(t) /« Athatu Apol. pag. io5.
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ni alwaar zij, met list en geweiJ verklaringen van Ka^
B<^f''^ techtmeucny [leidenen en Jooden ^ tegen aïhana-

Hoofdft. sius opzamelden, terwijl te AlexandrVè voor hunne

na C. G. oogen het ichandelijkst geweld gepleegd werd.

10^4-6* ^"^ brachten zij te Tyus een bericht terug, zoo

» als men van hen verwachten kon; doch hier von-

den zij ATHANASius niet meer; die, op de vergade-

ring in levensgevaar geraakt was, door een' oploop

van het volk, roepende, dat men dien Tooveraar

en Dwingeland uit den weg moest ruimen, zoodat

de Keizerlijke Gevolmagtigden , uit vrees, dat men

licm onvoorziens overvallen mogt, hem hcimlijk lie-

ten wegbrengen (*). Volgends verhaal van epifa-

Nius (f) vluchtte hij zelf 's nachts weg, omdat hij

hier voor vreesde. Thans hadden de Eufebianen

de handen ruim, om hem af te zetten, gelijk dit

door deze Kerkvergadering gefchiedde (§}.

H'iwordt ATHANASIUS had zich ondertusfchen tot den Kei-

door den 2er naa Konftantinopolen begeven, alwaar hij zich

^\!,'t,1 • bij den Vorst beklaagde, over het onrecht, hetwelk

veri, hij van de Kerkver^^adering te Tym geleden had.

Clrier,)
j^^ j^^j. ^^^^.^ ^QQViiS. hij bij den tegen hem opgezetteii

gebannen , . ,, , , ,

Vorst geheel geen mgang; allengs echter kwam het

zoo ver , dat deze den Bisfchoppen , te Tym verga-

derd, maar die vervolgends eene andere talrijker verga-

dering, nog in het jaar 335 te Jerufalem gehouden,

en daar op arius in hunne Kerkelijke gemcenfchap

aaiN

(*) SOZOM. L. II. C. 25' THEOD. L. I. C 28.

(t) lUre$. LXVIII. Ct/). 8.

(5) Zie IV Deel^ Bladz, 230.
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ntingcnomcii hadden ,
gebood , voor hem te verfchij- III

nen, opdat atiianasius, in hunne tegenwoordig- ^^^
heid , zijne kiagten zou kunnen inbrengen ( * ), Hoofdft.

Doch 'er verfcheenen 'er maar weinigen ^ onder na C. G,

welke, volgends athanasius, de beide eusebius- 5?'^ 5„|'
' ^ tot 47^

SEN de voornaamflen waren , waar tegen echter so-

CRATES alleen dien van Nikomedië noemt. Deze

Bisfchoppen brachten eene nieuwe befchuldiging te-

gen ATHANASIUS iu , dat hij gedreigd zou hebben,

dat hij geen koorn meer van Alexandri'é naa Kon»

ftantinopokn zou laten voeren. De Keizer ontvlam-

de daar over in toorn; en als athanasius voor-

droeg, dat hij veel te arm en onvermogend was,

om zoodanig iet uit te voeren; verklaarde eusebius

van Nikomedië bij eede, dat hij 'daar rijk en mag-

tig genoeg toe was (f). Volgends sozo.^ienus,

herhaalden de Eufehinnen alle voorgaande befchul-

digingcn tegen hem , en beriepen zich ten dien einde

op getuigen. Keizer konstantyn, die, of dezelve

gedeeltlijk geloofde , of ten minflen athanasius

aanmerkte, als den genen, onder alle Bisfchoppen,

wiens tegenwoordigheid , bij zijne Gemeente , den

\Tede der Kerke het meest verftoorde, verzond hem

naa Treviri^ (^Trier ^^ in GalH'èn ^ in ballingfchap.

Men moest het zelfs als eene genade des Keizers

befchouwen, dat hij hem, in plaats van doodflrafFe,

eene fchuilplaats voor de woede zijner vijanden had

aan-

(*) ATHANASIUS /. C. püg. I59. SOCRATES Libr, I.

0?^. 34. sozoMENus Libr. II. Cap. 28.

(t} ATHANASIUS /. f. pag. I04.

F4
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111 aangewezen (*). Ook verbood de Keizer, onder
BOEK

fcher|")e bedreigingen, aan de Etifehicncn^ dat zij

HoofdiT. f^<^- pl^^ts van ATiiANASius, zoo als zij reeds ge-

na C. G. i-eed waren, niet vervullen mogten (f).

lox \-6 '-It-'r^vijl AïiiANASius zich ie Trevlri bevond , al-

waar hij door den Keizerlijken Prins konst-antyn
Doodvan

^^^^r wel onthaald en onderhouden werd , kwam

ARii-'S, die vruchtLJoos gepoogd had, om te Alex"

andri'è weder aangenomen te worden, te Konftanti*

nopolen^ door eene plotslijke dood, om het leven,

iti het jaar- 336 (§),-Vvaar voor de Katholieken

God dankten , terwijl de Ananen argwanende ver^»

moedens omtrent deze dood openbaarden, atiia-.

NASiiTs zag daar in , gelijk zijn gehcele partij , een

Godlijk flrafgericht ; ja twintig jaren laater ontdekte

hij nog dezelfde gevoelens , in eenen Brief aan d^n

Egyptifchen Abt, en naderhand Bisfchop, serapion,

die hem om berichten omtreirt de dood van arius

gevraagd had (**), De Ouderling tniakarius, toen

te KonftantinopoUn tegenwoordig, had hem dit ver-

haal medegedeeld, maar de bijgevoegde aanmerldn-*

gen, welke de helft van den Brief iiitmaaken, zijn

van hem. „ Zelfs die genen," zegt hij, „ welke

5, tot hier toe over de Ariaanfche Ketterij twistvra-

,5 gen

(*) ATHAN. /. C. Ct p, 160. SOCR. et SOZOM. /. C.

(f) ATHANAs. Hist. AHün. ad Mon. Tom. I. P. I

Opp. pcig. 296.

(§) Zie Bed IV. Bladz. 233.

(•*3 Epist. ad Serapion. de Morte Arii Tom. I. P. ï.

Opp. pag. 26^-2^1,
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,,
gen op\verpc:i, zullen niet meer twijiclcii , of de- III

„ zelve bij God sehaat zij. God heeft ziclizclvcn ^'?/;^

„ tot Richter gefteld tiisfchen de bedreigingen der [looi'dtl.

„ Eufchianen en het gebed van den Bisfchop alex-"^ C- ^'

5, ander; hij heeft openlijk bekend gemaakt, datjoj''^^^!

„ deze Ketterij , al wilden ook de Keizer en alle

5, mcnfchcn ze onder hunne bcfcherming nemen,

3, toch van de Kerk veroordeeld is."

Ongeern droeg de Gemeente van Alexandri'è jde atiiana-

afwezendheid van haren Bisfchop , zij dceden open-
^.^deraaa

liikö gebeden om zijne herfleiling, en de vermaarde A'cxnn-

Monnik ANTONius fchreef ook, met dat oogmerk ,
^^"^*

meermaalen aan den Keizer, \Aien hij vvaarfchuvvde

,

aan de lasteringen der MeJetiamn geen gehoor .te.

«even. konstantyn daartegen beflrafte ^t.Alexan-^,

dryners over hun onverfl:and en ongebondenheid, en:,

gebood de Gecstlijkheid en Gewijde INlaagden aldaar

zich ftil te houden, verzekerende, dat hij zulken

wargeest, als athanasius was, die ook door een

Kerklijk vonnis veroordeeld was, niet terug zou

roepen. Aan antonius fchreef de Keizer, dat hij

de uitfpraak eener Kerkvergadering niet kon verjich-

ten, op welke zoo vele kundige en goede Bisfchop-

pen met eikanderen overëengeftemd hadden. Ook

was athanasius een trotseh mensch, die twist en

verdeeldheid verwekte (*). Evenwel befloot kon-

stantyn nog, in het laatst van zijn leven, hem

aan zijne Gemeente weder te geven, maar werd

in het jaar 337 van de dood overvallen , eer

hij

(*} sozoMEN. Libr. II. Cap. 31.

F5
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III Iiij zijn voornemen ten uitvoer kon brengen (*).
Bot:«: Tlians bclloten de drie Zoons van dezen Keizer,

Iloofdd. ATiiANASius weder te herftcUen, gelijk hrj dan ook,.

nn C. G. in het jaar 338 , te Jle.xafuJri'è aankwam , alwaar

50^4-6 ^^y ^^^^ algemeene vrcugdebetooniiigcn ontvangen

werd. Spoedig echter ontftonden nieuwe twisten^
Nieuwe

jrelijlc men van vooren te j^emoct kon zien , daar
befchul- j- 1 ^ ,

digiiT^cii KONSTANTius, dic lict üostcn , en dus ook Egyp^
legeii te^ beheerschte, den Ariancn genegen was Ct)?

en ATiiANASius eenen Brief van den Jongen kon-

vSTANTYN aan de Alexandryners medebracht, zoo

roemrijk voor hem, als nadeelig voor zijne tegen-

paitrj (§). Eéne zijner eerfle fchikkingen, na zijne

aankomst, was, dat hij overal KathoUjke Bisfchop-

pen en Leeraaren aanftelde, in plaats der Arianen-^

en dat niet alleen, zoo ver zijn Kerspel reikte,

maar, gelijk de Arïanen hem befchiildigden , ook

in landüireeken , waar hij niets te zeggen had (**}.

Zij brachten dus ook fchielijk weder klagten tegen

hem in , aan het Keizerlijk Hof; dat zijne inhaling

te Alexandrïè met buitenfpoorigheden verzeld was

gegaan; dat hij, door eene Kerkvergadering afgezet

zijnde, ook alleen door eene Kerkvergadering her-

llcld kon worden. Ondertusfchen kón hij ligt aan-

tooncn, dat de bedoelde ongeregeldheden reeds vóór

zij-

(*) ATUANAS. Apolog. contra /Irian. png. 160, SOCR»

Lihr. II. Cap. 3. sozomen. Libr. III. Cap. 2.

(t) Zie Deel IV. Bladz. 281.

( 5 ) ATHAN. SOCRAT. et SOZOMi:N. /. c.

(**) SOCR. Z,. II. C. 24. SOZOM. L. III. C. 21.
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-zijne komst hadden plaats gehad , en tegen de ver- III

gadcring van Tyrus had hij veel in te brengen. ?P'|^

-Maar de Arianen en Eiifehianen herhaalden ook de Hoofdd.

oude beicluildigingen ; waar bij nog kwam , dat hij "^ C. G.
Tim* '**^'^

het graan , hetwelk de oude konstantyn tot on-
J^^

\S
derhoud van Weduwen , Gewijde Maagden , en der

Geestlijkheid bcllcmd had, tot zijn eigen voordeel

verkocht zou hebben (*). Ten dezen tijde wies

de partij der Arianen weder fterk aan. Hun Op-

perhoofd, EUSEBius van Nikomedië^ werd, in het

jaar 339, Bisfchop van Konftantinopoïen ^ akacius

kreeg het Bisdom van Cafarea in Palajïïna; ook

zonden zij van Anti'óchi'é ^ waar zij insgelijks hun-

nen Bisfchop hadden , èi^n Ouderling pistus naa

Akxanclrië ^ om daar het hoofd van hunne Gemeen-

te, en de wettige Bisfchop dier ftad te zijn.

Tegen deze aanvallen verdedigde zich athaxa- atiiana-

sius , door het bijeenroepen van eenc Kerkvergade- V'^^ ,

ring van meer dan 100 Bisfchoppen uit Egypte^ eene

Liby'è , en PentapoUs , in het jaar 340. Dezen Kef'^Y^'"'

saderiii""
verdedigden hem in eenen rondgaanden Brief aan

"'

alle Katholijke Bisfchoppen in het Rijk, met bijge-

voegde bewijzen van zijne onfchuld, welken wij in

de verantwoording van athanasius tegen de Aria-

nen \tzt\\ (f).

Ondertusfchen zochten beide de partijen de gunst De Aria-

van den Bisfchop van Rome en de overige VVcster-^
"'-'^^ ^^'^~

fche

(*) ATiiANAS.^/ö/. contra Arinn. pag. ()C). socrat.

Lilfr. II. Cr:p, 3. sozom. Li/;r. III. Cap, 2.

Ct} ^^J^oL contra Ariau. p. 99- uo. :
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III fche Bisfchoppcii , die zoo vccl meer gcvvigts krc-
BOFK

^^^,p^ ],j^, j^(,^,j. jjjig fig Oostcrfche Gemeenten ver-

Hoofdih ^^'•'^'^ waren. De Eufebiauen zonden afgevaardig-

na C. G. deii aan julius, die thans het Bisdom van Rome

wt 476^ bekleedden , bij wien zij op eenc Kerkvergadering

aandrongen, maar als deze vervolgends door den
kiezon in

|3j.j^p ^, .j. Kerkvergadering van j^lexandrië tot de

plaats zijde van athanasius werd overgebraclit , en dezen en
GREGo-

j-ien tot eene Kerkvergadering uitnodigde, bleven zit
luus 7 j

achter, onder voorwendzel, dat de tijd te kort

was. Daartegen hielden zij zelve , in het jaar 341

,

verëenigd met een aantal Katholieke Bisfchoppen

,

in tegenwoordigheid van Keizer konstantius, die

vermaarde Kerkvergadering te Antiochï'è ^ van welke

op hare plaats gefproken is (*) , alwaar zij, fchoon

de zwakften in getal , echter een befluit wisten door

te drijven: dat geen Bisfchop, die door eene Kerk-

vergadering afgezet was , hoop kon hebben, om
ooit weder tot zijn Bisdom te geraaken. Op ètztü

grond verkozen zij, in de plaats van athanasius,

eerst eusebius , naderhand Bisfchop van Emefa^

en toen deze bedankte, gregorius, uit Kappacio-

cië^ tot Bisfchop van Jlexandnè (f).

DieATHA- Geduurende deze vergadering was athanasius te-

NAsius
i^^j. ^.jj^jj, ^^^ ]^^|.

i^r^^ -^p j^gj. j-^y^g Monni-

weid ver- ken te Rome gekomen, om de Kerkvergadering bij

drijft. jg wonen; hier maakte hij het Monnikenleven het

eerst

(*) Zie IV Deel, Bladz. 287.

(f) ATHANAS. /. C. png. IIO, 112, II4, I28. SOCR.

L. II. C. 9, 10. sozoM. Z. III. C. 5.
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eerst bekend (*) en geliefd. Vergeefs op de komst III

der Eufehianen gewacht hebbende, keerde hij, in ??^j

het volgende jaar , nna Alexandrië terug. Doch Hoofdft.

hier had gregorius , met geweld , bezit van het "^ C. G.
T 1 3 r ^o ^

Bisdom genomen ( f ) , zoodat athanasius , ter
J^j

,S
naauwemood, met de vlucht ontkwam. Waar op •

hij , waarfchijnlijk nog in het jaar 341 , cenen Brief

fchreef aan alk Katholijke Bisfchoppen ( § ) , daar

in de ellende en rampen befchrijvende , welke deze

opgedrongene Bisfchop gedicht had , en h^n ver-

zoekende, om van gregorius, of zijne vrienden,

geene Brieven aan te nemen, maar die te verfchcu-

ren.

ATHANASIUS nam , gelijk natuurlijk was , den toe- athana-

vUicht naa Rome , alwaar hij ook het genoejien had ,
^'^^/^'^"^

door eene Kerkvergadering van 50 Bisfchoppen, inme,al-

het jaar 341 , vriigeforoken te worden; welke verga- ^^''.T'.^'^

dering hem ook in eenen Brief aan de Eufehianen ^yy ygj..

verdedigde (**). l^l^ard

Bii gelei^enheid van zijne verdediging voor deze ^^ ^ '

Kerkvergadering, zal athanasius te Rome ^ of ge- j^,,Ji„

lijk een ander verhaal wil , reeds te vooren , te Tre- Geloofs-

r/W, het Sym,hohim^ oï de Geloofsbelijdenis ^ hebben "5'|i'^e-
' -^ ^ y ?

nis heeft
opgefleld, welke naar hem genoemd wordt; en die opge-

ook het Symbohim Qtiicunque heet , omdat zij met *^*^ld ?

dc-

(*) Zie Deel IV. Bladz. 284.

(t) Zie Deel IV. Bladz. 291.

( § ) Ep. Encycl. ad omnes Episc. T. I. P. I. Opp.p. 87-94.

(**) Epist. Julii ad Etifebianos, in athanas. Jpolog.

contra AriaiQS, pag. 1 1 1 - 121.
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ni deze woorden begint : Otticuwque vult falvus eS'

BOEK r^ fl}jt(> omuia opus habet ^ ut teneat CathoUcam
VIII

Hoofdft. f'^^^^^' Deze Gclüofsbelijdenis heeft zeer veel aan-

na C. G. zien in de Christen - Kerk verkregen, en wordt be-

•'"^^^_^' nevens de zoogenaamde Belijdenis der /Ipostekn ^

. en die van de Kerkvergadering van Niceë^ als eene

algemeen erkende Geloofsbelijdenis , aangemerkt.

Niets evenwel is zekerer, dan dat d^zo. Geloofsbe-

lijdenis niet van athanasius is, en dat de Kardi-

naal BARONius ons een verdichtzel verhaalt, wan-

neer hij zegt, dat athanasius deze Geloofsbelijde-

nis aan den Roomfchen Bisfchop julius eerst heeft

moeten overleveren, eer hij door dezen in de Ker-

kelijke Gemeenfchap kon aangenomen worden. Trou-

wens, deze Geloofsbelijdenis wordt niet gevonden

in de oudfte en beste Handfchriften der werken van

ATHANASIUS. Zij is in liet Latijn opgcfteld , in

welke Taal athanasius niets gefchreven heeft, en

die hij ook niet verftond, raisfchien het weinige uit-

gezonderd, hetwelk hij te Treviri mogt hebben aan-

geleerd. Vergeefs zoekt men daar in het woord

Confühftantialis^ (o//<(3»(r/of ,) hetwelk zoo beflisfend

was in den twist met de Arianen. Daartegen leest

men 'er uitdrukkingen in , die openlijk behooren tot de

naderhand eerst opgekomcnc verfchillen met nesto-

Rius en EUTYCHES. Als ook, dat de Heilige Geest

uitgaat van den Vader , en van den Zoon , welk

laatfte iet geheel ongewoons was in de Oosterfche

Kerken. Om niet te zeggen, dat athanasius, en

de Katholijken in het gemeen, tegen de Arianen^

beweerden, dat men, na de Niceifche ^ geenc nieu-

we
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we Geloofsbelijdcnisfen belioefde. Ook is deze Ge- ITT

loofsbelijdenis niet voor de Vilde eeuw aan atha- "J^Jj^

NASius toegekend; men heeft onderfcheidene opftcl- iio,.fd(L

Iers van dezelve genoemd ; in de Griekfchc Over- "^ <^- G.

zetting van dezelve, die verfcheidene eeuwen P"Ser J^J^ ^
|'

is, heeft men vele veranderingen en bijvoegzeleu

gebracht, en zij is van de Griekfcbe Kerk nooit

aangenomen. Voor het overige is het onzel^er

wien men voor den waaren opdellcr te houden heb-

be, waar toe fommigen vigilius , Bisfchop van

Tapfus in Afrika^ omtrent het einde der Vde eeuw,

anderen vincentius van Lirinum^ eencn beroem-

den Monnik in Galli'è ^ omtrent liet midden der Vdc

eeuw, anderen venantius fortunatus , eenen

Frankifchen Bisfchop der Vide eeuw, eindelijk an-

deren HiLARius, Bisfchop van Jlrclate^ (^Arles ^')

omtrent het midden der Vde eeuw benoemen (*).

Evenwel, al heeft athaNx\sius de gemelde Geloofs-

belijdenis niet opgefteld, men vindt echter eene an-

dere in zijne fchriften, bij welke eene breedere uit-

legging gevoegd is (f), waar in de leerftellige be-

grippen der Katholijken van dezen tijd, wat den

Zoon van God betreft, uitvoerig ontvouwd zijn,

ofTchoon het den Schrijver doorgaands aan gegronde

Uitlegkunde hapert.

Noch de vrijfpreking van atiianasius , op de Kcrkvcr-

Kerkvergadcring te Rome, in het jaar 341, noch de S^-^iering

dood

(*) ]\Ten zie g. j. vossius Disf. tres de tv'ih. Symh.

Amjl. 1642. 4. c. w. F. WiSLCH Bibi. Symb. Fct.p. 156.

Ct) E^'pofitio fidci T. I. P. I. Opp. p. 7p. fi.



ca.

9Ö K E R K E L IJ K E

in t^ood van zijnen magtigftcn tcgcnftrever , eusebiu*
BOH.K yaii Konjlantimpoleu , konden hem vvcdcr in het

IlnofJih b*^^'^ van zijn Bisdom herftellen. De Arianen bc-

na C. G. liielden hier te ineer de overhand , omdat een oproer

toc''A76'
^°^'' ^^^'^ graauw te Konftantinopokn geflicht,ten ein-

. de zijnen Bisfchop te befchermen , den Keizer kon-
te Sardi- stantius tegen deze partij verbitterd had (*). In het

^Vesten vond athanasius veel ondcrfteuning, en ook

dien troost , dat de Geloofsbclijdcnisfen , door de

Oosteriche Arlancn aan den in het Westen regee-

renden Keizer konstans overgezonden, inzonder-

heid die van Anti'óchi'é, in het jaar 343, door de

Westerfche Bisfchoppen zoo v^^el als van hem zel-

ven vcrwoqoen werden (f), met dit alles moest

nogthans athanasius te Rome, als in ballingfchap,

blijven. Eindelijk bracht zijn vriend, de Keizer

konstans , zijnen Broeder konstantius zoo ver,

dat zij beiden , om van dezen twist , die nu voor-

naamlijk athanasius betrof, een einde te maken,

eene algemeene Kerkvergadering te Sardien^ in het

jaar 344, bijeenriepen (§). Op dezelve was atha-

nasius in perfoon tegenwoordig; maar als hij, met

andere door de Arianen veroordeelde Bisfchoppen,

op dezelve ook zitting wilde nemen, ontftond 'er

eene fcheuring in de vergadering, dewijl de Ooster-

fche Bisfchoppen dezelve verlieten , en zich naa huis

begaven. Dan de overigen, die het grootlle getal

uitmaakten, bleven te Sardica , en namen een, te-

gen

(*) Zie Deel IV. BI. 294. (f) Deel IV. BI. 2p6.

(5) Zie Deel W. Bladz. 297.
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^n de toenmalige gefleklheid der Kerken , flrijdig be- III

fluit: dat, wanneer een Bisfchop, die van ecne Kerk- "°^*

vergadering veroordeeld en afgezet was , op nieuw Hoofdft.

een gerichtlijk onderzoek mogt verlangen , de Bis- "^ C. G.

fchoppen , die zijne Richters geweest waren , des-
J^J""

^S*

wegens aan den Bisfchop van Rome zouden fchrij-——

.

ven. Deze zou als dan of de naastbijvvonende Bis-

fchoppen tot Richters aanflellen ; of het bij het von-

nis laten berusten ; of het aan eenigen van zijne af-

gevaardigde Ouderlingen opdragen, om de zaak op

nieuw te onderzoeken, athanasius won hier ech-

ter niets mede, en kreeg zijn ambt hier door niet

weder; ook verkreeg dit bcfluit, zoo min als deze

vergadering zelve , nooit een algemeen , ( Oecume-

nisch , ) gezag in de Kerk ; zij werd veel meer eene

oorzaak van langduurige fcheuring tusfchen de Oos-

ter- en \Vesterlingen. Bovendien hielden ook de

eerfle, na hun vertrek van Sardica^ eene vergade-

ring te FilippopoUs , alwaar zij de ergfte befchuldi-

gingcn tegen athanasius herhaalden , het gedrag

der Westeriingen , als onwettig , berispten , en zijne

befchermers in den ban deeden. Thans vervolgden

ook de Eiifehianen de aanhangers van athanasius

zelfs tot lijf- en levensftralFen toe; en namen, in-

zonderheid te Akxandri'é, tegen hem en zijne vrien-

den, de firengfte maatregelen (*).

Dan , tegen alle verwachdng , fchreef konstan- athana-

mus, omtrent het jaar -ïaö, of twee iaaren laater,
-^^^^.'^^^r^

aan ATHi.\NASius , dat hij ongehmderd naa zijn Bis- Alexau-

dom ^"^'•

(*) Zie Deel IV. Bla<h. 30 t.

Vin. Deel. G
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III dom tcrng kon kceren; zoiulor dat wij zeker weten-,

BORR of dc7c verandering van gezindheid aan de bedrei-

Hoofdn. g'n^e" van zijnen Broeder konstans , of aan eenige

na C. G. nndcre reden zij toe te fclirijven. athanasius kecr-

10^4-6 ^^ '^''-'^* op Tiaa zijn Bisdom terug, alwaar de inge-

I dirongcne Bisfcliop gregorius juist overleden was.

Schrander wist hij nu de begeerte des Keizers, dat

den Eufehicinen in deze fl:ad eene Kerk zou inge-

ruimd worden, te ontwijken, en bediende zich veel

meer, als overwinnaar, van zi.in gezag, om dfe

Artanen^ in geheel Egypte^ te vervolgen (*).

Hijv\'ordt Thans genoot athanasius eenige jaarcn rust,

zerKoN-'"
zijnde zijn gezag bij de KathoUjken liooglijk ten top

sTANTius gedegen, terwijl zijne tegenpartij ftceds zwakker
vervolgd ^^j.^^ , ^^^^ ^r^^ derzelver aanvoerers , in het Wes-

ten, de Bisfchoppen valens en ursacius, verklaar-

den , in een bijzonder gefchrift , alles voor onwaar-

achtig , wat zij tegen hem te berde gebracht had-

den. Hij zelf hield eene Kerkvergadering te Alex'

eindri'è^ op welke alles bevestigd werd, wat, ter

zi.iner rechtvaardiging, op de Kerkvergadering te

Sardien , en op nog eene andere te Jerufalem , be-

(loten was (f). Maar na het jaar 350, toen zijn

vermogende befchermer, de Keizer konstans, ver-

moord werd, begon athanasius weder fpocdig, in

zijne hoogheid , te wankelen. De Enfebianen be-

proefden andermaal den Keizer konstantius , door

velerhande bczuaarcn , tegen hem op te zetten. In

het

(*) Zie Bed IV. Bladz. 307.

(f) süCR. L. IV. C. 25. sozoM. L. IV. C. i.



G E SC H I E DE N 1 S. 99

het eerst echter wilde dit niet gelukken; zij flangden III

zelfs eenigermate eerder bij den nieuwen Bisfchop ^^f-^

van Rowe , liberius , die reeds de Kerkgemeen- Hoofdll.

fchap met athanasius verbrak. Allengs echter be- "^ ^' ^'

toonde ook konstantius zijnen afkeer tegen hem, '^!"^^_l*^ ' tot 4/0*
voornaamlijk , omdat hij vond , dat bijna alle Bis-

fchoppen in verbindtenis met hem ftonden ; velen

van welken genoodzaakt werden , de Kerkelijke ge-

meenfchap met hem te breken, terwijl anderen afge-

zet werden , en fommigen zelfs lijfrtrairen ondergingen.

In het- jaar 353 het oproer in zijn Rijk geheel gedempt

hebbende , fpaarde de Keizer noch athanasius,

noch zijne vrienden. Op zijn bevel moest de Kerk-

vergadering van Arelate , die hij nog in dat

jaar houden liet, de veröordeeling van athanasius

onderfchrijven ;
gelijk zulks ook plaats had, ten

opzichte van die te Mediolanum ^ in het jaar 355.

De Keizer was zoo verbitterd op athanasius, dat

hij het de gevvigtigfte zijner overwinningen noemde ,

athanasius uit het Kerkenbeftuur te weeren , wien

hij befchuldigde , niet ,alleen den ondergang van zij-

nen oudflcn Broeder bevorderd, maar ook den jong"

ften tegen hem opgeflookt te hebben. Deze befchul-

digingen kan men niet wel voor bloote lasteringen

uitmaken, hoewel het waar is, dat zij vrij onbe-

paald zijn, zonder opgave van om handigheden; ook

is 'er geen reden , om het gefprek van den Bisfcliop

LIBERIUS, met den Keizer, waar in zij voorko-

men , voor een verdichtzel te verklaren. Gtlijktij-

dige Godzalige perfonen , zegt theodoretus (*),

(*) Libr. II. Cap. 15. heU-

G 2



loo K E R K E L rj K E

III hebben hetzelve opgetekend , om daar door de vricn-

BOEK
(|(,j^ yjij^ t^eii Godsdienst tot naarijver aan te fpoo-

Hoofdfl. ren. Men kan dit, tot verfchoniiig van athana-
na C. G sius , alleen zeggen , dat , gelijk deze Bisfchop in de

tot 470^^^^^ weinig wist van infchikken en toegeven, dus

ook KONSTANTius, die ook al vroeg tegen hem in-

genomen was, uit zijne naauwe betrekking op den

Keizer KONSTA^?s , kwaad vermoeden opgevat , en

dat plaats gegeven zal hebben ().

Iliiwordc Desniettemin bleef athanasius nog tot het jaar

^^^ ^^' 355 in ^^^^ bezit van zijn Bisdom. In het jaar 353

ziinBis- bracht wel een Hofbediende hem eene fehriftelijke

dom ver- vergunning des Keizers, om in Ita/i"é bij hem te

dre\ en.
jjQjy,£ij ^ j^gar athanasius , dit voor een' ftrik aan-

ziende , om hem uit AlexancJri'è te trekken , zond

flechts cenige Bisfchoppen en Ouderlingen, om den

Keizer te bevredigen (f). Voorts ging hij ijverig

voort, in het waarnemen van zijn ambt. Op aan-

drang des volks, omdat de Kerken te Alexandri'è

voor de volksmenigte te klein waren, hield hij den

Godsdienst in eene ruimere, maar nog niet geheel

voltooide , en dus nog niet gewijde Kerk ; dit werd

hem naderhand, tot eene misdaad, gerekend (§).

Ook was het vvaarfchijnlijk , om dezen tijd, dat hij,

die één der eerfle Bisfchoppen was, die aan Mon-

niken den post van Leeraaren vertrouwde, den Abt

DRACONTius bcwoog , om een hem opgedragen

Bis-

(*) Zie ons Deel IV. Bladz. 309.

( t ) ATHAN. Apol. ad Covjlant, T. I. P. I. Opp. pag.

243. sozoii. L. IV. C. J). C§) /. c. pag, 240.
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Bisdom aan te nemen (*). Eindelijk befloot het III

Hof ATHANASius niet langer te Alexandnï te dul- ^"^^^^

den ( f ). Nadat , in het jaar 355 , twee Staatsdie- Hoofdfl.

naars vergeefs getracht hadden , hem uit de Had te na C. G.

verdrijven , waar bij het volk gewapend wederftand
J^J''

^„|*

bood , en men de krijgslegiöenen had moeten laten .

aanrukken; overviel hem, in het volgende jaar, de

Veldheer syrianus, als hij met zijne Gemeente bij

nacht den Godsdienst vierde , met eenige duizenden

Soldaaten in de Kerk. athanasius verloor echter

hier bij den moed niet; alhoewel 'er verfcheidene

Christenen rondom hem het leven bij infchoten,

was hij toch één der laatilen, die in de Kerk bleef,

toen hij , met groote moeite , nog gered werd.

Evenwel week hij nog niet uit de ftad, ook bleven

de Katholijken bij hunne weigering volharden , om
.de Kerken aan de Arianen in te ruimen, konstan-

Tius echter de uiterfte dwangmiddelen willende door-

gezet hebben , werd een Ariaanfche Bisfchop , ge-

ORGius , te Alexandri'è door Soldaten op den Zetel

gezet; hier en in geheel Egypte werden de Katho-

lijke Leeraars afgezet, en velen van deze partij

gruwlijk mishandeld, athanasius zelf, op wien

het voornaamlijk gemunt was , moest zich verfchui-

len in de Egijptifche Woeftijnen , onder de Kluize-

naars en Monniken; alwaar hij, van het jaar 356,
tot des Keizers dood toe, in het Jaar 361, zijne

da-

(*) Epist. ad Dracont. Tom. I. P. l. pag. 207. Qpp^

Vergelijk V Deel, Bladz. 382.

(t) Zie IV Deel, Bladz. 314.

G3
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in daacn doorbracht ( * ). Mcii zocht hem wel in zlj-

^l'll ne eenzaamheid op, maar de Monniken, die hem

Hoofdd. ongemeen vereerden , (telden zich liever voor levens-

m C. G. „ r^^ |j|qq|. dji,, tiat 2ij ]ieiTi zouden verraaden
Jaar 363. '^

tot 476. hebben (f). Omtrent het Jaar 360 drong inzonder-

'

heid de Veldheer artemius , met eene bende Sol-

daaten , in de Tabetmefijche Monnikenwoningen in

,

doch zonder zijn oogmerk te bereiken (§). atha-

^'ASIUS begaf zich om- die reden nog dieper in de

Wocftijncn , en zal zelfs zich, een' tijd lang, op

den grond van een' droogen regenput vcrfcholen

hebben (**)•

Sclirifcen In deze afzondering van de Wereld, en van zijne

vanATiiA- ^g^^gj^fg ^ fchr^ef ATHANASius verfchcidene wer-

gediiu- ^^"9 '^^^^'^ ^^^ ^y'^ '^y^^^ ^'°°^ ^^ Rechtzinnigheid

rendezijn hem aanfpoorde. Tusfchen de jaaren 350 en 354

deWoes" P^^^^^^
'''"^" zijnen Brief over de hejïiiiten der Ni-

lijnen. ce'ifcke Kerkvergadering (ff). Eén zijner vrienden

had, in een gcfprek met de ^riauetj^ waur bij ook

Kafholijken tegenwoordig waren, hunne Leerftellin-

gen

(*) PALLADius Ih'sf. Lnvf. L. VIII. C. 136. heefc

een verhaal , dat hij ,
gedurende dezen lijd , bij eene

heel fchoone Juffer zijnen toevlucht zou genomen heb-

ben; maar dit is zcffs met zijne eigene berichten, niet

min dan met die van anderen , (Irijdig.

(t) GREGOR. Nazianz. Orat. XXI. T. I. Opp.p. 385.

(5) Fita S. Panchomii in Act. SS. 3Iaii. T. Ul.p./^2.

(*) RUFiN. H. E. L. X. C. 18. sozoM. L. IV. C. 10.

(^It) De Decretis Nictena Sipiodi Tom» I. P. I. Opp*

pag. 164- ip2.
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gen pogen te wederleggen. Eindelijk maakten zy III

hem de tegenwerping: waarom de Niceïfche Kerk-' ^*^^

vergadering , onfchriftmirlijke woorden, ( ayfA^^iif HoofdH.

Aêltif , ) als u/t het wezen en éénswezens , ter be-- na C. G.

paaling van Geloofsftukken gebruikt had? Deze
JjJ''J_|*

had daar op wel, zoo goed hij kon, geantwoord;.

maar verzocht echter van athanasius, eene opgave,

wat daaromtrent in de vergadering was voorgevallen.,

ATHANASIUS wecs hem , in zijn antwoord , aan , hoe-

de Arianen de vergadering , als' het ware, daar toe

genoodzaakt hadden , door hunne dubbelzinnigheden

;

en , zegt hij onder anderen : „ Indien zij 'er al op

ftaan , om de gemelde woorden te willen verwerd

pen , laat hen dan flechts het gevoelen aannemen

,

hetwelk de vergadering daar mede had uitgedrukt;

doch , doen' zij dit , dan zullen zij ook geene zwn-

righeid maken, de woorden goed te keuren. Zij

zelven hebben de fchuld , dat men zich van deze

woorden heeft moeten bedienen, omdat zij te voo-

ren onfchriftuurrnke uitdrukkingen hadden uitgedacht."

Over het geheel is dit ftuk vrij wel , in het leerfiel-

lig ontvouwen en verdedigen van het Katholijke

Leerftelfel, getroffen, maar. de ftijl is te bitter, ook

is ATHANASIUS Verlegen, dewijl hij, op het gezag

van eenige oude Kerkleeraaren , 'de Wijsheid , in de

Spreuken van salomO, van den Zoon van God vei-

ftaat , hoe de tegenwerpingen der Arianen , uit dat

Boek ontleend , op te losfen , waar bij hij zich

vrij moeilijk uit de geopperde zwarigheden zoekt te

redden.

Zijn Brief over de gevoelens van dionysius van

G 4 Alex'
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III ^lexatjdri'è (*), heeft met den ecrstgemclden iiaaii*-

BOEK ^y^. betrekkina;; en 'er doen zich blijken in voor,
VIII ."

Hoüfdft. waar uit men gist, dat ook deze tuslchcn de jaaren

m C. G. 350 en 354 gelchrcvcn is. Op zijne plaats (f),
jaar 363.

i^^j^j^j,,^ ^^jj gezien, hoe Ariaansch deze Kerkleeraar

„ zich, in den twist met de Sabelliane?i, had uitge-

drukt. AIzoo nn de Ariaiien zich op hem berie-

pen, toont ATHANASius in dezen Brief vooreerst:

dat het een bewijs is van de flechthcid der zaak,

van de Arianen ^ dat zij zich niet op Gods woord,

en redenen, maar op het gezag van een' mcnsch

beriepen. Vervolgends bewijst hij , dat deze Bis-

fchop altijd, en met recht, onder de Rechtzinnigen

geteld was geworden. Wat de woorden betrof, op

welke zich de Ariancn beriepen, zij behelsden gee-

ne Geloofsbelijdenis, maar hadden tegen de SahelUa'

nen moeten dienen, om te bewijzen, dat de Vader

en de Zoon twee verfcheidene Perfoonen zijn ; hij.

merkte aan, dat dionysius , in andere fchriften,

uitdruklijk geleerd had: „ 'Er was nooit een tijd

„ geweest , dat God niet Vader geweest was

;

„ CHRISTUS was altijd het Woord, de Wijsheid en

„ Kracht geweest ; dewijl hij de glans en het affchijnfel

„ van het eeuwig Licht is, zoo is hij ook zelf eeu-

>9 wig ; de ondeelbare Éénheid verbreidt zich in de

„ Drieheid, en de Drieheid, voor geene verminde-

5, ring vatbaar, wordt in de Éénheid faamgetrok-

„ ken," Eindelijk noemt athanasius de betwiste

plaats

(*) Epht. de Sentev.tia Dionyfti Alexandr. T. I. P.

I. Opp. p. ipï-207. (t) Zie Deel III. Bladz, 159-161.
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pJnats van dionysius eene kundige wijze van ftrij- III

den, (oiKovofAix,) die tegen de Sabelliatjen hare nut- ^°^'5

tigheid Iiad gehad. Iloofdft.

De Arianen , athanasius in het jaar 356 ge- "^ C. G.

noodzaakt hebbende , uit AJexandrië te vluchten
, J^J^ ^^^\\

deeden vele moeiten , om in geheel Egypte en Libyè

de overhand te krijgen, waarom athanasius nodig

oordeelde, alle de Bisfchoppen dezer landen daarte-

gen te waarfchuwen, en tot flandvastigheid in het

Geloof te vermaanen , hetwelk hij deed , in eenen

rondgaanden Brief aan de Bisfchoppen van Egypte

en Lihy'è ^ tegen de Arianen (*).

De. Fenveerfchriften^ door athanasius opzetlijk ter

zijner verdediging , in de Jaaren 356 en 357opgefl:eId,

bevatten eene menigte Bijlagen, Brieven van Keizers ,

Kerkvergaderingen, bijzondere Bisfchoppen, en an-

deren, waar door hij zijne verhaalen en berichten

ftaaft, en zijn dus, fchoon niet vrij van partijdig-

heid, welke doorgaands, in zulke gefchriften, den

boventoon heeft , nogthans eene hoofdbron in de

Gefchiedenis der Ariaanfche verfchillen. Het voor-

naamfle onder dezelven is, zijn Verweerfchrift tegen

de Arianen (f), hetwelk men, gemeenlijk, zijn

tweede Verweerfchrift noemt , en hetwelk, vvaar-

fchijnlijk , in het jaar 356 is opgcftcid. Dit vervat

eene uitvoerige verdediging tegen alle de befchul-

di-

(*) Epi%t. encijclica ad Episcopos jEg^pti et Libya

contra Arianos l. c. pag, 213-233.

(t) Apologia contra Arianos, feu Apoïogia Secunda

Tom. I. P. I. Opp. pag. 5)7-162.

G5
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III digingen , welke men tegen hem liad ingebracht.

BOEK
jf, jjit zelfde jaar fchrecf hij zijn f^erweerfchriji

Hoofdft. ^^" ^^« Keizer koxstantiüs C*)» hetwelk zijne

na C. G. 2aak eere aandoet , eii wanr in hij alle befchuJdigin-

tori-ó' S^" ^^§^" ^^*^"^ duchtig vvederlcgt. Hij bekent wel,

. dat het cene misdaad zij voor eenen Bisfchop, dat

hij zijne Gemeente verlaat, en dat hij juist, om die

reden, lang te Alexandri'é flandvastig gebleven was;

doch hij hoopte ook , dat de Keizer bet goed zal

keuren, dat hij, om een openlijk doodsgevaar te

ontgaan, van daar gevlucht zij.

Dewijl deze zelfde vlucht hem zoo bitter door de

Ariaanfche Bisfchoppen werd tegengeworpen , vatte

bij, in het jaar 357, de pen andermaal op, om de-

ze .ajne. .vlucht" te verdedigen (f), aantoonende,

hoewel niet zonder hevigheid, dat zoodanige vlucht

,

door JESUS zelven gebo'Jen, door het voorbeeld van

Profeeten en Heilige Mannen gebillijkt, en niet zel-

den prijswaardig en nuttig voor de Gemeente zel-

ve is.

Ondertusfchen was athanasius , door vele Mon-

niken, verzocht, om. hun -een verhaal te zenden van

de vervolgingen, welke hij, en de Katholijken m
het gemeen , door de Artanen hadden uitgeftaan

,

en hun tevens gronden tot beftrijding der Ariaan*

fche Dwalingen mede te deelen. Hij deed beide ,

maar het laatflie met veel fchroomvalligheid. Het

was genoeg, fchreef hij aan deze Monniken, de

val-

(*) Apol. ad hnper. Confiant. l. c. p. 233-253.

(f) Aj>ol. de fuga fua pag. 253-266.
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valfche gevoelens van den Zoone Gods- te wederleg- III

gen: maar van deszelfs Godheid een naauwkeurig; ^^^^
VIII

denkbeeld te geven, ging zijne krachten te boven; Hoofdfl.

zij moesten daarom zijn opflel niet afTchrijven , noch na C. G,

van anderen laten lezen, maar terug zenden, opdat •^^^'"^^l*^ tot 470,
zulk eene fobere proeve niet tot de nakomelingfchap

overkwame. Dit is ook in de daad niet gebeurd,

en 'er is enkel het tweede deel van dezen Brief over-

gebleven ( * ) 5 doch waar aan ook het begin ont-

breekt; het gene nog voorhanden is, loopt van het

jaar 335 tot 357, en fchijnt in het volgende jaar

gefchreven te zijn. Men leest daar in met genoe-

gen , dat het aan het Christendom eigen is , niemand

te dwingen, maar te overtuigen, dewijl de Heere

zelf niet geweldig gehandeld, maar het aan ieders

wil overgelaten heeft, of hij hem volgen, of verlaa*

ten wilde. Doch, als men terftond daar op leest,

dat ATHANASius den Keizer , zijnen Oppervorst
,

den Antichrist noemt, en hem met saul, met pi-

Latus , en met de Jooden , die kruis hem ! roepen

,

vergelijkt, dan weet men niet, waar die zachtere

gevoelens van eenen onfchuldig lijdenden Godzaligen

man gebleven zijn.

Behalven deze Gefchiedkundige, en Verweerfchrif-

ten, werkte hij, in zijne afzondering, ook zijne

voomaamfte Wederlegging van de Dwalingen dtr Aria-

fien af (f). Sommige Geleerden hebben gedacht, dat

dit werk eigenlijk het eerde deel der voorgemelde

Ge-

(*) Hhtoria Arianortnn ad Monachos p. 271-312./. f,

(t) 0/V7/. IV. contra Ariauos p. 319-51 1. /. c»
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III Gefcliicdenis der Ariamn aan de Monniken licbbe

BOEK uitgemaakt , hetwelk men gemeenlijk voor verloren

Hoofdll. l'oiidt. Doch, men heeft daar voor gcene gronden

na C. G. aangevoerd. In het vervolg van tijd zijn deze /^ifJewyog-

wt \-6 ^'"S^^* oïVerhandelingen niet altijd even eens verdeeld,

——^ FOTius ( * ) 9 die ze ten hoogften prijst , noemt 'er

vijf o^. In de nieuvvdc uitgave zijner werken telt

jnen 'er maar vier, alzoo de eerfie^ of de Briefaan

de Bisfchoppen in Egypte en Libyë^ daar in van

dezelven onderfcheiden wordt. De eerfie dan, vol-

gends de nicuwfte uitgave , dient , om te bewijzen ,

dat de Ariauen geene Christenen zijn, en dat zij

nieuwe en voorheen ongehoorde Leerftcllingen heb-

ben uitgedacht; verfcheidene van hunne tegenwer-

pingen worden opgelost, bijzonder zulken, die uit

den Bijbel ontleend zijn ; waar mede hij in de twee"

de Verhandeling vervolgt, gelijk ook in de derde

^

waar na hij, vervolgends, weder eenige tegenwerpin-

gen der Arianen oplost, in het overige van de der^

de^ en in de vierde Verhandeling. Over het geheel

heeft ATHANASius , in deze Verhandelingen , de lee-

re van Nice'è , aangaande christus, wat de lioofd-

zaak betreft, vrij voegzaam verklaard, en verdedigd,

doch zich meer als een' fijnen en behendigen Twist-

redenaar, dan als een' Wijsgeer en Uitlegger der H,

Schriften vertoond.

Niet lang na deze Verhandelingen, fchijncn ook

de Brieven aan serapion (j) gefchrevcn te zijn,

met

(*) Bihlioth. CorJ. CXL. pag. 315.

Ct) Epiitola ad Serapionem T. I. P. II. p, 5^7-57l'
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met hetzelfde oogmerk , om de Katholijken in hun III

geloof te bevestigen. De gemelde Egyptifche Bisfchop ?5j^^

SERAPiON had hem gefchreven , dat fommigen wel Hoofdfl.

de Ariaaufche Dwalingen verlieten ; maar daartegen na C. G.

weder het gevoelen aangenomen hadden , dat de H. J^" ^ |]

Geest niet alleen een Schepzel was , maar zelfs van

de' dienstbare Geesten, de Engelen, enkel in trap

onderfcheiden. Het zij , dat hij daar mede ei-

genlijke Macedonlanen , of enkel in het gemeen we-

derflrevers der KathoHjke Icere van den H. Geest

bedoele. Tegen dezen handhaaft de Schrijver van

dezen Brief de leere van de H. Drieëenheid , en de

Godheid van den H. Geest, doch zoo, dat eras-

3MUS en andere nieuwere Geleerden dezen Brief aan

ATHANASius ontzcgd , cn voor het werk van een

ander zeer middelmatig vernuft gehouden hebben;

waar tegen echter anderen aanmerken, dat de onge-

lijkheid van ftijl met dien van athanastus, te meer

omdat zij niet algemeen is in dezen Brief, geene- re-

den genoeg oplevert, om denzelven voor onecht te

verklaaren.

Bij den tweeden Brief aan serapion , ontdekt

zich eene andere zwarigheid. In deszelfs aanvang

zegt hij , dat eenige Broeders hem hadden laten ver-

zoeken, een uittrekzel van zijnen Brief, waarfchijn-

lijk bedoelende zijnen eerflen Brief, aan serapion

te maken; en evenwel beweert hij, in dezen twee-

den^ enkel tegen de Ar 'tarren ^ de Godheid van Chris-

tus , ten zij men den tweeden en derden Brief famen

te voegen, en voor dénen Briefte houden hebbe;

doch dewijl fommigen iiog voortgingen, met zwarig-

he-



xio KERKELIJKE,
III lieden te opperen, voegde hij 'er ccncn vierden

BOEK Brief bij.

Hooi'drt. Terwijl atiianasius zich nog in de Woeftijnen

na C. G. onthield , werden in het jaar 359 de beide Kcrkver-
jaJir 363.

crJ^(^^,,4,1^•cn te Ariminum en Seleucia ffchoiiden, door
tot 476. o ^ 03
, welke de Jrianerij

, gelijk wij elders ( * ) gezien

hebben , in het Romeinfche Rijk volkomen de over-

hand verkreeg. Nog in hetzelfde jaar, gaf athAt

NASius een verhaal van deze Wee Kerkvergaderitt'

gen (t) , in een bijzonder gcfchrift, hetwelk hij

aan zijne Gemeente fchijnt gericht te hebben , en

hetwelk hij opdelde , eer de beide vergaderingen

nog waren afgelopen. Zijn hoofddoel met hetzelve

was, aan te toonen , hoe ongefladig de Artanen

handelden , met geduiirig nieuwe Geloofsbelijdenis-

fen te fmeeden, waar van hij de reden bijzonder

daar in vindt , dat zij zoo hevig waren ingenomen

tegen de bewoordingen £;c Iy,? jftr^Xf en o/Aoü(rio?, hoe-

wel hij die genen niet allen als vijanden wil aange-

merkt hebben, die het Katholijk Leerftelfel van Ni-

ce'ê aannamen, maar alleen het woord oiaoüitio^ ver-

wierpen , zoo als BASiLius van Ancyra en andere

Semiariamn ^ ook merkt hij aan, dat de Kerkver-

gadering te Antióchiê ^ in de lilde eeuw, tegen

PAULUS van Samofaten gehouden , fchoon het

woord öjjoüa-io^ venverpende, evenwel met die van

Niceë even déns gedacht had, dewijl zij dit woord

in eenen iigchaamlijken zin had genomen , om de

drogredenen van paulus af te fnijden. Nog

(*) Zie IV Deel, Bladz. 337.

(t) Episiola de Synodis Tom. I. P. II. p. 572 -614.
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Nog liad ATHANASius in zijne afzondering an- IIÏ

dere bezigheden en betrekkingen. Onder anderen ^fJ:^

had LUCIFER, van wien elders gefproken is (),Hoofdft.

een biizonder Verweerfchrift voor athanasius op- "^ C. G.

gefield, en daar voor zijnen vuurigften dank ver-
-[ót 476!

kregen. Nu zijn 'er nog twee Brieven van dezen •

in het Latijn, waarfchijnlijk in het jaar 360, aan

LUCIFER gefchreven , voorhanden ( f ) , in den eer-

ften van welken hij verzoekt , om de ftoutflè ge-

fchriftcn van lucifer, welken hij ook verkreeg,

en in het Grieksch vertaalde, prijzende, in den

tweeden Brief, den Schrijver, als een' man Gods,

door wien de Heiligen Geest fprak, eenen Leeraar

der Waarheid , en wat dergelijke loffpraken meer

zijn.

Eindelijk gaf de dood van den Keizer konstan- athana-

Tius , in het jaar 361, en de daar op gevolgde ^^'^'^}^f^'*'

, „ .

-^ ° ° naa Alex-
vergunning van den Keizer julianus , ook aan andrië

ATHANASIUS gelegenheid , om naa Alexanclri'è te weder,

keeren. Hij geraakte te gemaklijker in het bezit der

Kerken van deze fl:ad, dewijl de Heidenfche inwo-

ners aldaar den Ariaanfchen Bisfchop georgius

kort te vooren vermoord hadden. Van de Kerkver-

gadering , door ATHANASIUS, vcrvolgcnds in het

jaar 362 gehouden , en derzelver gevolgen , hebben

wij reeds hier voor (§) gefproken.

ATHANASIUS geiioot echter niet lang de verkregene Doorju^

Tiist; gelijk hii ook buiten dien den toedand der i^ianus
' ^ -^ •' ,. , vervolgd

Kerk

() Zie IV. BeeU Bladz. 37 T.

(t) Tom. \. P. n. Opp. p, 770. (5) Boven BI. 4.
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III Kerk toenmaals niet vertrouwde. Men had , oii*

BOEK langs, uitgeflrooid , dat het Graf van joannes den

Hoofd ft.
Dooper ^ te Sebaste in PaUftina^ van de Heidenen

na C. G. verwoest, en zijne beenderen verwezen waren, om

,^J ? \' verbrand te worden. Eenige Monniken wisten ech-
lot 470.

°

—

T

ter een gedeelte van dezelven te redden ( * ) , die

naa Alexandri'é aan athanasius gezonden werden;

inaar deze floot dezelven , in tegenwoordigheid van

weinige getuigen , in den uitgeholden muur eener

Kerk op, ten einde zij eens tot nut der nakomeling-

fchap zouden ftrekken. Ondertusfchen hadden de

Heidenen hem bij den Keizer julianus zwart ge-

maakt, als den gcvaarlijkfleu vijand van hunnen

Godsdienst, omdat hij niet weinigen van hen tot

het Christendom overbracht. Om die reden fchreef

de Keizer aan de Alexandriners ^ dat deze zoo dik-

wijls gebannen en roekeloze man, zonder zijne bij-

zondere vergunning, niet terug had moeten keereu,

en dat hij dienvolgends op ftaande voet deze fl;ad

verlaten moest. De Christenen van Alexandri'é ba-

den den Keizer wel , door afgevaardigden , dat hij

hen hunnen Bisfchop wilde laten behouden , maar

hij antwoordde, met te meer hevigheid (f), dat zij

zich konden vergenoegen met de leerlingen van

ATHANASIUS, waar van hij 'er maar al te veel had;

dat hij een flim en ondernemend aanvoerer des volks

was, die geen gevaar ontzag, en den openlijken

vrede fl:oorde; vvien hij daarom niet alken uit Alex-

(*) RUFiNus H. E. L. XI. C. 28.

(t) JüLiAN. £/»;. I. pag, 207.
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éndnè, maar mt gdi^tX Egypte ^ bande. Ook dreig- UI

de hii den Stadhouder van dit land met eene seld- ''°^'^

VI 11

boete, indien athanasius , na verloop van ecnen Hoofdft.

bepaalden tijd , nog in hetzelve gevonden werd (*). "^ C. G.

Zelfs vcrzelvcrt theodoretus ( f 3 , dat de Keizer }t7 ^-.1*

bevel gegQvew had , om hem om het leven te bren-

gen.

Onder deze omfliandigheden , moest athanasius Hij moet

weder fpoedig op zijne veiligheid bedacht zijn. Als weder

, .. . _,, , , . , vluchten.
hij nu eene menigte Christenen weenende om zich

zag ftaan , zeide hij tot hen : „ Weest goeds

5, moeds! Het is maar een wolkjen, hetwelk fpoe-

„ dig voorbij zal gaan !
" Daar op ging hij fcheep

op den Nyl , om naa Thehais te vaaren. Doch

een Bevelhebber, met eenige Soldaaten, vervolgde

hem , en had hem bijkans ingehaald , toen zijne reis-

genooten hem raadden , tot zijn behoud liever in de

Woeftiju te vluchten; maar athanasius gebood,

dat men wenden , en den koers terug naa Alexan*

^rï'è zou nemen. Zijne vervolgers hem dus ontmoe-

tende, vraagden aan het bootsvolk van zijn fcliip,

of zij ATHANASIUS niet tegen gekomen waren; zij

gaven tot befcheid , dat hij niet ver af was , waar. op

zij verder voortvoeren , terwijl hij gelukkig weder te

Alexandrïè^ alwaar hij zich voords verborgen hield,

aankwam (§). sozomenus (**) fchrijft dit geval

aan eene Godlijke Openbaring toe, fchoon wij 'er

niet

C*) Epht. VI. pag, 1 19. Ct) H. E. L. III. C. 9.

(5) RUFiN. L. X. Cap. 34. socuAT. L. Ilt. Cap. 14.

THEOD. /. c. (**) Lihr. V. Cap. 15.

VIII. Deel. H
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ni niet meer dan eene fchrandcre tegenwoordigheid vai!

BOCK geest in ontdekken, doch elders (*), haalt hij nog)

Hoofdft. ^" voorbeeld aan , waar mede hij wil bewijzen , dat

na C. G. ATiiANASius de gave der Voorzegging bezeten bcbi

il^^^-l'^^' Maar, dit zoo zijnde, zou de Bisfchop de
COC 4-/ o,

. moeite hebbon kunnen fpaaren, om Alexandri'é.tt

verlaaten. Ook zal men niet ligt dit Voorzeggingsver-

mogen van ATHANASius willen bewijzen , omdat am-

i^iiANUs aiARCELLiNus hcm Tover- en Starren -Voor-

zeggingskunde uit de vlugt der vogelen toefchrijft (f).

ATHANA- Hoe het zij, deze vervolging van athanasius

wordt
^^^ flechts kort van duur, gelijk hij gezegd had.

herfteld In het volgende jaar 363 fneuvelde julianus, nadat
onder

echter athanasius zich andermaal , uit hoofde van een
Keizer

jovuNus nieuw bevel van dezen Keizer, tot deszelfs dood,

zijnen toevlucht bij de Kluizenaars genomen had (§),

Nu keerde athanasius naa Akxandri'è terug, en

vond in den nieuwen Keizer jovianüs eenen begun-

ftiger en vriend (**). Op deszelfs uitnodiging ver-

fcheen hij voor eene Kerkvergadering te Antió-

chiê (ft)? alwaar de Arlanen, die hem bij den

Keizer zochten zwart te maken , door den Vorst

werden afgewezen (§§), die zelfs eenige klagten,

door Heidenen tegen athanasius ingebracht, niet

wil-

() L. IV. C, 10. (t) L. XV. O. 7.

( § ) Indien men een verbaal mag gelooven in Aet,

SS, Mmf. Maii T. II I. p. 71.

(**) Boven Bltidz. 13.

(ft) sozoMENus Libr. VI. Cap. 5.

(§§) Boven Bladz. 15.
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wilde aanhooren, omdat de Heidenen niets met de III

Christenen te doen hadden (*). boe'c

r>Iet de dood van Keizer joviaan, in het jaar Hoofd fl.

364 , werd de toefland van athanasics weder on- ^^ C. G.

zeker , dewijl de Keizer valens een ijverig Jn- }^"^^ ^ |*

aanschgezinde u^^s. In het eerst echter blccf de

Bisfchop ongemoeid, gelijk hij ó:m ook, omtrent '^'^"'^^•^"

het jaar 365, geheel Egypte en Thebais doorreisde, groot'

om zijne Gemeenten en de talrijke Kloosters in zijn vriend

Geestlijk Rechtsgebied te bezoeken. Bij de Tahen-
j^j|.gjj

fief%fche Monnikenwoningen , kwam hem de Abt

THEODORUS mct ccH gToot getal van zijne IMonni-

ken te gemoet, die gezangen aanhieven, terwijl de

Abt den toom des ezels vatte, op welken athaxa-

sius reed, over welke nederigheid des eerwaardigen

mans athanasius zich verwonderende tot de Bis-

fchoppen , die hem omringden , zeide , dat deze

THEODORUS, Vader van zoo vele Monniken , meer

verdiende , Vader genoemd te worden , dan zij al-'

len. athanasius was, in het gemeen, een vriend

der Monniken, wier levenswijze hij ook had nage-

volgd in de Woeflijn, en die hij, zoo veel moge-

lijc, tot het Kerklijk Leeriimbt bevorderde (f).

Voornaamlijk heerschte 'er eene naauwe betrekking \\\]

tusfchen athanasius en antonius, den Stichter f'-'^'''^^'^

het leven
van het Monniken- en Kluizenaars - leven, anto-

NI-

(*) Petitiq ad Jovian. hup. Antiochije facta ab Arian,

qfiibusdam T. I. P. II. Opp. Aihanas. p. 625.

(t) Zie Deel V. Blaciz. 382. Verg. pap£jjroch. e!e S.

Aihanai. in Act. $S. Afaii Menf. T. l. p. ^61.

H2
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lil MUS had meermalen bij den Keizer konstantyn"

^^'J
den Grooten aanzoek gedaan, om de hcrftelling van

Iloofdft. ATiiANASius (). En toen deze Bisfchop weder,
na C. G. onder konstantius in verlegenheid kwam , begaf

tot X-ó'.
ANTONius zich naa Akxandri'é ( f ) , alwaar hij de

* Ariaanfche leere, openlijk, voor grove Ketterij ver-

van den
j^i^jjij-^^c en daar tegen bij de Christenen athana-

H. ANTO- ö j

MUS. sius aanprees, als een' waarcn Apostolifchen Leer-

aar , ook maakte hij , door zijne wonderwerken , op

de Heidenen zelven zoo grooten indruk, dat eene

menigte van dezelveil het Christendom omhelsde.

Toen hij, eenigen tijd daar na, in het jaar 355,

in ecnen ouderdom vnn over de honderd jaaren , in

de Kluis van zijnen Berg , overleed , liet hij aan

atiianasius zijn' fchaapenpels , en den mantel, wel-

ken hij van hem ten gefchenk gekregen had, ter ge-

dachtenis na. Op verzoek van eenige buitenlandfche

Monniken , ftelde atiianasius , waarfchijnlijk tus-

fchen de jaaren 364 en 367, eene Levenshefchrijving'

van ANTONius (S)op, waar in zoo vele vreemdeen

latFe vertellingen voorkomen, dat velen aan de echt-

heid van dit werk getwijfeld, en het niet aan atha-

NASius hebben willen toekennen (**). Deze echt-

heid, misfchien eenige bijvoegzeis uitgezonderd, is

echter beweerd door monitaucon CtDs ^Ü ^^ien

nïen

(*) Zie IV Deel, Blaciz. 23^.

(t) ATiiAN. Fita S. y^n^on.p. 6^/. THEOD.L. IV. C. 2^,

( § ) Ftta S. Anion. in Opp. Athan. T. I. P. ll.p, 63 1-692»

(**) Zie IV Deel, Blach. 97.

(Il) Monit. in Athanafti Vitam pag, 630. /. c
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men ook lezen kan, hoe hoog dit opdel door gre- III

GORius van Nazianzus ^ en andere Kcikleeriiars , ^^vvi

hoogfchatters van de Monniken -Godzaligheid ge- Hoofdf!.

roemd is geworden ; bij cassianus ( * ) leest men "^ ^* ^•

ook nog een voorbeeld , op welke wijze athana- \'qI 4^5]

sius godvruchtige lieden in de oefeningen en zelfs-—

—

verloocheningen van foortgelijken flempel verftcrkt

hebbe. Eene godzalige vrouw verzocht hem, ééne

der weduwen te Akxandr'ü^ die op kosten der Ge-

meente onderhouden werden , bij haar in huis te

mogen hebben, ten einde daar door geduld en lijd-

. zaamheid te leeren. De Bisfchop meenende , dat zij

, alleen hare milddaadigheid wilde betoonen , bezorg-

de haar eene weduwe, die in zedenlijke hoedanighe-

den alle de, anderen overtrof. Na weinige dagen

beklaagde zij zich bij athanasius, dat hij haar

geene weduwe gegeven had, volgends haren wensch.

Thans befpeurde hij hare waare bedoeling, en liet

bij haar eene weduwe beftellen, die in driftigheid,

twistzucht, verwaandheid, en andere gebreken, de

ergfte van allen was. Dit gefchicdde; en hoe meer

zij hare weldoenfler, door lompheid en fcheldwoor-

den , zelfs ten laatftcn door flaan en kloppen
, plaag-

de, des te zachter en toegevender werd zij door de-

ze behandeld , ten einde daar door hare woede te

overwinnen; ja eindelijk bedankte deze athanasius,

dat hij haar thans wezenlijk eene gezellinne gefchon-

ken had, aan welke zij liefde bewijzen , en door

welke zij geduld en lijdzaamheid leeren kon.

Ge-

(•) Qollat. XVm. Cap. \x. pag. 527.

H 'x
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ni Gc.^iuirendc dezen genisten tijd fch reef athaWa-
BoF.K sius, zoo als MON'TPAUCON, niét omvaarfchiinliik ,
VIII

J J 7

Hoofdfl. gcloort , in het jaar 365 , een ander gerchtift , het-

m C. G. (velk in de Handfdirifcen eencn dubbelen tijtel

;v!!"^?-<' voert. Over de Menschvorclirip van 'hét 'IFobrd
IOC 4^0. .

. Gods, en tegen de Arianon ; of: Over'de Drieeen-

^'^"^ hc'id en de Menschn'ordiiw (*); i" hetzelve 'verde-
fchriften

, . ,, .^ ,„.,_„ ,

tcndezcn 'ligt '"J ^^^^^ "^ Katnohjae Uitlegging van een aan-

tijde. tal Bijbelplaatzen tegen de y/r/<7«^;; ,' veh'olgends be-

wijst hij , dat de Zoon en de Heilige ' Geest gelijk-

•ivezem zijn, bijzonder uit de werken, welke aan ''de

^'drie Perfooncn geraeenfchappelijk worden toegefchre-

ven; eindelijk verzamelt hij nog eenige gronden,

voor de Godheid van christus , uit de ' li. ' Schrift.

Kog zou, volgends montfaucon , tót dit zelfde

jaar, of 'daaromtrent, behooren , een gefchrift van

• foortgciijken inhoud (f), hetwelk enkel nog in eene

•middelmatige Latijnfche Vertaaling overig is, indien

het genoegzaam zeker ware, dat hetzelve van atha-

Ts^ASius hand ware.

INToei- 'Mén weet reeds, uit de Gefchicdenis der Aria-

l'j'^^i"^^^" «^r/; , ten dezen tijde (S), dat Keizer valen'S ze-

ATHANA-" ti^'i't het jaar 367 de KathoUjken in zijn Pvijksge-

sius , on- dcelte begonnen hebbe te onderdrukken. Zijn alge-

geerinr' °^^*^" ^'^^ ^^ ' S'^P^^^'^ ^^^ fcherpe bedreigingen
, dat

de

(J^y De incarnntione Bei Ferbi, et contra Arianes,

'vèl : De ^rinitate et incarnatUne Tom. I. Opp. P.

II. Z»^.?.
696-711.

(f ) Z>f Trinitate et Spiritu S. l. c, pag, 773»

(§) Boven Bladz, 20.
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de Bisfchoppen , die onder konstantius gebannen, III

jnaar onder julianus terug gekeerd waren, weder ?5!^*

uit hunne Gemeenten verdreven moesten worden, Hoofdf!.

fcWam ook te j^lexaudri'é^ en de Stadhouder maakte "^ ^- ^•

zich gereed, om hetzelve te volbrengen. Hier tegen torirl!

droeg hem eene vergadering van KathoUjken iu

die ftad voor, dat dit bevel athanasius niet kon ^^" ^'^'

' LENS.

betreffen, dewijl konstantius zelf hem reeds terug

geroepen , en julianus hem van de gunst uitgezon-

derd had, welke hij aan alle gebannene Bisfchoppen

bewezen had. Hunne voorfpraak richtte wel niets

uit-; doch tevens lieten zij ook niet toe, dat men

pan athanasius de handen floeg. Midierwijl liep

het volk te 'hoop, de ftad geradkte in de uiterfte

verwarring, ea alles dreigde een volkomen oproer.

De Stadhouder zond daar van onmidlijk bericht aan

den Keizer, latende den Bisfchop eene poos in rust.

Eenigen tijd daar na, toen het oproer geheel be-

daard fcheen, ging athanasius, tegen den avond,,

heimlijk , de ftad uit, en verbergde zich in het

Praalgraf van zi-jnen Vader, alwaar hij vier nachten

lang verbleef. In dien zelfden nacht het de Stad-

•houder de Kerk, u^aar hij gemeenlijk woonde, be-

zetten, om athanasius des te gemaklijker, zonder

«enige beweging, in hechtenis te nemen ; maar hij

«noest van zijn voornemen afzien , nadat hij hem
overal, zelfs op de daken, vergeefs had laten zoe-

ken. ;ieder 'één verwonderde zich, dat athanasius

fiich zoo ten rechten tijde had kunnen redden. Som-

jnigen verbeeldden zich , dat hij door eene Godlijke

Openbaring gewaarfchuwd was geworden; maar an-

II 4 de-
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lil ilcro geloofden, en dit hiatlb doet:, in de daad,

BOEK ATHANASius mccT ccFe a.in , dat hij zich weg be-

Hoofdft. geven had, om niet vcriintwoordelijk te zijn voor

na C. G. (Ie gevolgen van een volks - oproer , hetwelk gemakt

tot'^i-ó' ''J*^
had kunnen ontllaan. En, waarlijk, geduu^

— rende zijne afwezigheid , hielden de onrusten in

yJlexanchië niet op (*); waar door valens einde-

lijk genoopt werd , om naa Alcxandrl'è te fchrij-

ven, dat athanasius daar veilig blijven kon. De-

ze keerde daar op terug, en bleef, terwijl de Ka-

tholijke Bisfchoppen- bijkans ovcriil verjaagd wer-

den, niet alleen tot aan zijne dood toe, in het on-

goftoord bezit van zijn Bisdom, maar ook werden,

dien gehcelen tijd , de KathoUjke Gemeenten in

Egypte over het geheel niet gemoeid.

Werk- Van deze gunftige omflandigheden maakte atha-
zaanihc-

j^^gj^s gebruik, tot verderking van zijne partij,

ATMANA- Men gelooft, dat hij, om dezen tijd, den rond-

siuscegen gaanden Brief aan alle Bisfchoppen van Egypte ,

^ '''^ Syrië, Ci/icie , Fenicië , en Arabië
, gcfchreven

heeft, welke in de nieuwe uitgave zijner werken

(laat (t), hoewel deszelfs echtheid door montfau-

CON in twijfel wordt getrokicen. De inhoud daar

van is eene vermaning tot ftandvastigheid onder de

toenmalige vervolging. Omtrent het jaar 369 ver-

toonde zich de ijver van atiianmsius, in het hou-

den van eene vergadering te Alexandrië, van om-

trent 50 Bisfchoppen van Egypte en Libyë, in wier

naam

(*) socR. //. E. L. IV. C. 13. sozoM. L. IV. C. 12.

(t) Ephtola Qatholica T. II. Opp. p. 2% , 23.
*

nen.
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naam hij ecnen Brief fchrecf , aan een aantal j/^fri- iri

kaanfche Bisfchoppcn ( * ) , gclijlv wij Iiier voor (f) ^^17:

gezien liebben, en in zijne deelneming aan het on- Hoofdft.

derdrukken van het Ariamsmus in de A\''esterfche "^ C. G.
,. , Jaar 363.
^'-i'''' tot 476.
Twee jaaren laater , zond epiktetus , Bisfchop van

Korinthe , hem bericht van eenige verfchillen , in die ^"'^^'"P^

^ , , gelchnf-
Gemeente ontltaan , hem om raad verzoekende , hoe. ten van

hij zich daar bij te gedragen had. athanasius ^^'"*

antwoordde hem , met eenen Brief, die één van

zijne vermaardflen is (§) : „ Ik had gedacht,"

zegt hij, in deszelfs begin, ,, dat alle ijdel ge-

„ zwets van alle Ketters , die ooit zijn opgeflaan

,

„ door de Kerkvergadering van Niee'è genoeg bc-

„ teugeld was." Vervolgends op de gevoelens ko-

mende, over welken men het te Korinthe oneens

was geworden, roept hij uit: „ ^Velke Hel heeft

„ die Hellingen uitgefpogen: Dat het ligchaam uit

„ MARIA geboren, eenswezens zij met de Godheid

,, des Woords? of deze, dat het Woord in vleesch,

,, beenen en hairen, in een geheel ligchaam, veran-

„ derd is , en zijne eigene Natuur vervvisfeld heeft ?

,, of wie heeft ooit in de Kerk, of in het gemeen

,, van Christenen gehoord, dat de Heere een ge-

„ waand , maar geen natuurlijk ligchaam omgedra-

„ gen heeft ? of wie was zoo godloos , om te

„ zeggen en te denken , dat de met den Vader

„ eensvvezenlijke Godheid befneden, en van onvol-

„ maakt

(*) Epistola ad jlfros T. I. P. H. /.. 712.

(t) Boven Eladz. 25. (J) /. c. p. 720.

H5
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III „ maakt volmaakter is geworden? dat, het t^ene

^^'j^ „ aan het Kruis heeft gehaniieii, niet het ligchaam

,

Hoofdfr. 5 9 "i^^r die fchcppende wezenlijke AVijsheid zelve gc-
na C. G.

^^ vvecsris ? Wie zuu hem eQuanChrlsien noemen, die

A-6. 5» beweerde , dat het Woord niet uit mmua , maar

„uit zijn eigen wezen, zich een voor lijden vat-

„'baar ligciiaani gelchapen heeft? AVie. heeft de

'Godloosheid te berde gebracht, om te zeggen,

dat men , het ligchaam des Hceren uit maiua af-

i'eidende, niet eene Drieheid, maar eenc Vierheid,

in de Godheid vastftelle? (even als of men daar

„ mede zcidc: het Vleesch , hetwelk de Verlosfer

„'Van MARIA heeft aangenomen, is uit het Wezen

j, der 'Drieheid; ) van waar hebben fommigcn de

niet geringere godloosheid, dat dit ligchaam iniet

4,; jonger is, dan de Godheid des Woords? Hoe
hebben Christenen kunnen twijfelen, of de Heer,

die uit 'MARIA 'kwam, naar het Wezen en de

Natuur, Gods "Zoon, maar naar hot Vleesch,

ïiit het Zaad van david, en uit het Vleesch: der

^, Heilige maria geboren zij? Wie is zoo roeke-

loos geweest, ma te zeggen, dat Christus, die

'in 'het Vleesch geleden heeft, niet is de Heer,

de Verlosfer, God en Zoon des Vaders? of, dat

het Woord op dezen niÊnscli even zoo gekomen

ig', als op édnen der Profeeten; dat het niet

„tri^nsch is geworden, maar dat ciiristus en het

„ eeuwig Woord Gods een ander en een ander is?"

Men verneemt hier een aantal leerRcUingen onder

év-n opgcllcld, waaromtrent athanasiüs den Bis-

fchop befti'aft, dat hij hun, die dezelven hadden

voort-

tot

35
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'voortgebracht, al waren zij oók belijders van het III

'Nice'ischgclooï^'nkt terllond het fiilzwijgen opge-
^^^^

légd had , indien zij niet voor Ketters wilden gehou- Hoofufl.

• den worden , en welke leerlk-llingen atiianasius ^^ C. G.

vervolffends wederlegt. epifanius (*) heeft dezen ;'' .„'V

•Brief aangemerkt, als ecne wederlegging der ^pol/l

naristen, hetwelk echter niet duidelijk blijkt, doch

naderhand fchijnt dezelve, op de twisten met apol-

'LiNARis, toa de dood des Schrijvers, toegepast te

-zijn.

Op dezelfde wijze heeft mc^n zijnen Brief aan den

'Bisfchop ADELPHius (f) , als eene' wederlegging

der ^pollinaristen ^ aangezien, tot dat montfau-

CON getoond heeft , dat 'hij enkel de Arianen be-

treft. Deze naamlijk vergenoegden zich allen niet

daar mede, dat zij de Godheid van Christus ont-

kenden, maar tastten ook de leere van zijne Mensch-

wording aan, en wierpen den Katholïjken ' Xtg^w

^

'dat zij, ingevolge hunnen voordragt van dezelve ,

een Schepzel aanbaden. Dit ontkent athana^iüs:

"Wij aanbidden, zegt hij, den Heer der Sch<!fzelen

,

•die Vleesch geworden is, het' Woord Gods. -—Wij
aanbidden niet het van ' het Woord afgezonderde

'Ligchaam, maar zonderen ook hét Woord niet van

'zijn Ligchaam af, enz.

In alle gewigtige gcfchillen en- de belangen der Zijne po-

-Kerk, van zijnen tijd, was atiianasius gewoon, Si'^Mca

j 1 .. , .1 tot bij-
deel te nemen, waar van wij reeds meer voorbeel- ico-o-en

den

(*) Hfr. LXXVII. C. 3. />. 997. T. I. Opp,

-' -(t) Epiitola ad Adelphiim p. 728-732. /. c.
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lïl den gezien hebben; wij moeten 'er. hier nog één

^i'u ^^ ^^^'^^ bijvoegen. Dus arbeidde hij, met andere

Hoofdrt. IJisfchoppen , aan het bijleggen der Mektiaanfcht
na C. G. Scheuring te Anti'óchi'é ^ hoewel hij, door het goed-

tot 4-6 keuren der onbedachte Iiandelwijze van zijnen vriend

LUCIFER, in het aanftellen van den Bisfchop paul-
derMele-

n^^^js aldaar, deze vcrëcniging mcrkliik achter uit
tiaaiifclie ^^^ , , ,.., , .

verfchil ze"^ (); het blijkt nogthans, uit eencn Brief van

len* BASiLius den Grooten , aan miïletius zelven (f),
dat ATHANASius (lecds op een vergelijk bleef aan-

dringen, wordende de fchuld van het voortduuren

van den twist, aldaar, toegefchreven , aan de Me-
letiaanfche partij ; en waarfchijnlijk zou athai\asius ,

door de pogingen van zijnen vriend basilius, zich

nog nadruklijker verklaard hebben, ware zijne dood

niet tusfchcn beide gekomen (§).

Hij hand- Aan den anderen kant trok athanasius zich zij-

haatcBA- ^^^ vriend basilius aan, tegen eenige Monniken,
siLirs te-

» o o 7

gen de die denzelven verketterden , omdat hij , bij de toen-

Monni- jnalige twisten over de Godheid van den H. Geest

,

hoe zeer hij daar van zelf overtuigd was , zich

nogthans van het gebruik van het woord God om-

trent den H. Geest, voor Toehoorers, die dit hin-

deren kon , onthield. Omtrent het jaar 372

,

fchreef athanasius aan eenige Ouderlingen te Cs-

fa.

(*) BASiL. M. Epht. CCXIV. pag. 321. CCLVIII.

pag. 394. Tom. II. Opp.

(t) Epist. LXXXIX. pag. 180.

(§) BASIL. M. Epist. LXVI. p. T58. LXVII. p. 160.

LXVUhp. 161. LXIX, LXX, LXXIil. /. 161. p, 175.

ken.
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farea ( * ) , dat hij zich over de ftoutheid en praat* III

zucht dezer Monniken verwonderde ; hij had hen ^^^'^
VIII

.zelf vermaand , è.tïi Bisfchop als hunnen Vader te Hoofdd.

gehoorzamen ; deze was eene eere der Kerk , en een "^ C. G.

verdediger der Waarheid , met vvien men niet twis- ^^^^ ^
|*

ten mogt; hij was den zwakken een zwakke, om '»

hen te vyniunen, en bij het befchouwen van eene

zoo wijze toegeeflijkheid, ( Sixava^ist
, ) ten beste der

waarheid moest men God voor zulken Bisfchop dan-

ken. Hoe zacht athanasius ook geoordeeld heeft

over de gevoelens van jniarcellus van Ancyra^ is

reeds elders verhaald (f).

In het waarnemen van zijn ambt , wisfelden ins- Zijn ge*

gelijks flrengheid en zachtheid niet zelden met el-
"!"?Si"

kanderen af. Eens, misfchien wel om dezen tijd,

deed hij eenen wreden en voorts geheel fnooden Be-

velhebber in den Kerklljken Ban. basilius, wien

hij dit, in eenen Brief, bekend maakte, vond dezen

flap billijk (§), en twijfelde 'er geheel niet aan,

dat ieder één den deugniet verfoejen, ja alle Bur-

gerlijke verkeering met hem afbreken zou, (een ge-

volg van den Ban, dien de Bisfchoppen dus ver-

wachtten, en zelfs eischten;) waarom hij ook be-

loofde , dezen Brief alom te zullen verfpreiden.

Doch, als daartegen de inwoners van Palcebisca^

een klein plaatsjen in het Landfchap PentapoUs
,

ongeduldig werden , dat de oude en zwakke Bisfchop

van

(*) Epht. ad Johann. et Antiochim pag. y6z,Epht.

ad Palladium ibid Tom. I. P. II. Opp.

(t) Zie Deel IV. Bh 357. (Jj E-P- LXl./>. 155.
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III van liet Kerspel, wanr zij onder hoorden, menige

^"^ niisrt:ippen beging , en zich , cigcndunklijk ,.zdveien si-

Iloofdft. niïHHJS, een' jongmjin, tot hunnen eerden liisfchop

na C. G. verkozen , en dien van ccnen nalniurigen Bisfchop

tot 4-6 ^^^'^" inwijden , in plaats , dat hij te /llexanchi'è
,

of ten niinflcn , van drie Disfchoppen , met toedcm-

ming van dien van Akxnnchi'é ^ had moeten inge-

wijd worden ; keurde evenwel athanasius, vol-

gends bericht van synesius (*), deze tegen de

Kerkelijke wetten ftrijdige handelwijze goed, omdat

men, volgends de aanmerking van gcmelden Schrij-

ver, bij de toenmalige menigte en magt der /^ria^

nen , op siderius daarom met de keuze gevallen

was, opdat hij, als een jong, werkzaam, en moe-

dig man , hun des te beter het hoofd zou kunnen

bieden. ZelFs gaf atmanasius hem , na eenigen

tijd , de waardigheid van MetropoUtaan te Ptole-

innis.

Schriften «Behalven die fclniftcn van athanasius, welke
vnnATHA- reeds zijn opgenoemd , heeft men , onder zijne vver-

uit onze- ken , nog een aantal anderen , wier tijd van opftel

kere tij- onzeker is , en aan welker echtheid ook getwijfeld,

den enz.
^^,^^^^^ -q^ Egypüfche Disfchoppen van Alexandri'i

fchrcvcn jaarlijks eenen rondgaanden Paaschbricf,

( men noemde ze Epiitol<R ic^']oie;r/.«i , Pafchales , )^

uit, om den tijd van het Paaschfeest te bepalen (f).

Volgends HiërvONYMUS (§) , heeft athanasius

der-

(*) Epht. LXXYII.

(f) Deel IV. BI. 207. Deel VU BI. 3;3.

( § ) Z)(? Firis llhifir. Cap. Z-^.
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dergelijke Brieven van tijd tot tijd gefcbreven. 'Er ITI

is nog een fliilv van eenen overig, in welken men "^^^

eene Lijst oï Canon der FI. Schriften vindt (*). Hoofdit.

Aan de eclitheid van dezen ( f ) wordt ecliter door na C. G.

fi.)mmigen getwijfeld, onder anderen, omdat liij uit de \^^ ^"S*

Synopfis S. Script, is afgefchrevcn , onder welken naam

men een ander vrij lang opflel aantreft, in de wer-

ken van ATiiANASius (§), doch hetwelk zeerwaar-

fchijnlijk het werk van een' laater Schrijver is (**),

doch , ten aanzien van den Paaschbrief , kan voor

deszelfs echtheid nog het één en ander aangevoerd

worden.

Algemeener wordt een bijzonder gefchrift, over

de Uitlegging der Pfalwcn (ff), nis een werk van

ATHANASius aangenomen. Sommigen hebben zelfs

gemeend , dat men daar in de Verhandeling heeft

,

welke HiëRONYMUS (§§) hem toefchrijft, onder het

opfchrift: De Pfalmorum Titulis. In dit gefchrift

wordt een oud man ingevoerd, die aan athana-

sius , in zijne vroegere jaaren , onderwijs gegeven

heeft , over de Pfalmen , en die dezelve hier in ze-

kere clasfen verdeelt, en eenige regelen over derzel-

ver rechte uitlegging, gebruik en gezang opgeeft.

Doch, behalven dit gefchrift, is 'er nog eene Ver-

klaring der Pfalmen voorhanden , welke door

MONT-

C*) Vergel. VI Deel, Bladz. 105.

(t) Ep. Festalis Tom. I. P. II. Opp. p. ^62-76%.

(5)7^- n. p. 96-155. (**) Verg. Deel VI. BI. 106.

(ft) Ephtola ad MarceUiumn , in interpretationev.i

Pfalmorum l, c. p. 784-80.0. (§§) /. c.
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III Mo^'TFAUCON iii lict licht gcbragt, eu die onder de

?9^1 werken van atiiaxasius geplaatst is ( * ) , doch

Iluofdft. ook dit \verk , gelijk ook een van dcnzelfdcn in-

iia C. G. houd (f), als nicdc een, onder het onfchrift:

'tot 1~6. -^ifi^'^^fii Archiep. Alex. Interpretatio Pfalmorum ^

five de Titulis Pfnlmorum , Grcece et Latine Roiine

fol. uitgegeven door nic. antonelli, naderhand

Kardinaal, wordt door velen, als niet van athana-

sius zijnde, voor onecht gehouden. AVaar bij ze-

ker de roem van dezen Kcrkleeraar niets lijden kan,

'l\'ee Boeken tegen apollinaris zullen ons voor-

komen, wanneer wij de gefchillen met dien Leeraar

vcrhaalen. Nog zijn 'er verfcheidene ftukken on-

der de werken van atiianasius, die twijfelach-

tig zijn ; bij voorbeeld , eene verzameling van Schrif"

tuurlijke Getuigenïsfen , over het gemeenfchapïtjk

Wezen , van Vader , Zoon , en Heiligen Geest i

een Boek over den Maagdelijken Staat enz. On-

der zijnen naam , als eenen zoo beroemden Kerk-

leeraar, zijn ook, in vervolg van tijd, vele fchrif-

ten ondergefchoven ; onder welken het voornaamfle

is: Vijf gefprekken over de Goelijke Drieëenheid,-

welke waarfchijnlijk een' laatcr geleefd hebbende

Monnik, maximus, tot Schrijver hebben. Van alle

de verloren geraakte fchriften van athanasius mis-

fen wij het meest aan zijne Paaschbrieven; welke

waarfchijnlijk vele berichten van den toeftand der

Kerk van zijnen tijd zullen bevat hebben.

ATHA-

(*) Expofit. in Pfalm. T. I. P. II. Opp. p. 804-884.

(f) Tom. III. Opp. pag. 52-73.
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SlUS.

ATHANASius ovcrleed, iii het jaar 372 of 373(*), III

ïia 46 jaren lang het Bisdom van Alexandri'è beze- ^^^^

ten te hebben. Vöór zijn overlijden benoemde hij HoofdH-.

zijnen getrouwen vriend en medgezel in zijne lotge- na C. G.

vallen, petrus, tot Opvolger in zijne plaats Cf). |^f ?-ö.*

Alhoewel hij , vvaarfchijnlijk , even als zijn vriend 1-

ANTONius , van vvien hij dit zelf verhaalt , de ffe-
Doodvnn

7^ 11..,
'O ATHANA-

vvoonte der tgyptenaren^ om de lijken van Avaarde

perfoonen, in hunne huizen te bewaaren, zal afge-

keurd hebben; zal echter, volgends de vertellingen

van laatere eeuwen, ook zijn lijk den verëerers van

Reliquiën in handen geraakt, en van het ééne land

naa het ander gevoerd, ja zelfs verminkt zijn ge-

worden. Men verhaalt, dat het eerst naa Kouftan-

tinopolen gebracht is ; maar dat men het, bij de

verovering dezer Hoofdftad door de Turken^ in de

XVde eeuw, naa Venetië in veiligheid gevoerd

heeft, alwaar terftond door dit lijk vele wonderen

gewerkt zijn , en waar het nog in de Kerk der Non-

nen van het Heilig Kruis bewaard wordt. Het

hoofd ontbreekt 'er wel aan ; maar dit bevindt zich

,

of in het Klooster Valvanera , in Spanje , of in de

Kerk van een Dorp Dufervin^ niet verre van Tours

m Frankryk ; want hier over hebben het de Span-

jaarden en Franfchen nog niet édns kunnen wor-

den. De JefuH papebrocii, die met deze fprook-

jens

(*) jusT. FONTANiNi Dhf. de anuo emortiiali S,

Athanafii Tom. III. Opp. Athan. p. XLII-XLVIII.

(t) RLTiN. Hiit. Eccks. Libr, XI. C. 3. theocohet.

Libr. IV. Cap. 17.

VIII. Deel. I
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III jcns acht Bladzijden 'm Folio gevuld heeft (*), wil
Bor.ic ^vei tiisfclicn deze beide volken niet beflisfen, maar

Hoofdft. Seeft tot^ïi duidlijk genoeg te verftaan, dat hij niet

nn C. G. geloofc, dat één van beiden het hoofd van dezen

Zoodanig was het leven van dezen man, wieii de
Karakter ^fiaiisu en Heidenen, als een onrustig, gevaarlijlc

KAsius. mcnsch , die zich zonder noodzakc in ongemak

bracht, befchreven; maar de KathoUjken daarente-

gen, als ^iiw gelukkigften verdediger en vvaardigdeix

belijder van het zuiver Christendom, onder aanhou-

dende vervolgingen, vereerd en geprezen hebben.

En, waarlijk, men behoeft zich niet over dit ftrij-

dig oordeel te zeer te verwonderen. Bijna vijftig

jaren lang was hij het hoofd der KathoUjken in het

Romeinfche Rijk geweest. Hij bezat , onbetwist-

baar , ccne ongemecne bekwaamheid , om mcnlchen

naar zijnen zin te leiden, het volk te Alexandri'é

vloog hem van de hand, en was tot alle onderne-

mingen gereed, om hunnen Bisfchop bij te Haan,

alhoewel men niet kan befpeuren, dat hij zelf deze

onrusten ooit aangcllookt., of geflicht zou hebben;

geen wonder , dat zulk een man , door de tegenpartij

,

zelfs dan als gevaarlijk werd aangemerkt, wanneer

hij vernederd en ncdergedrukt was. In eencn hoo-

gercn zin was hij, in de daad, niet zoo vredelie-

vend , zoo afkccrig van hevige maatregelen , niet

zoo Vlij van den geest van vervolging , ab een

LecTÜar van het Christendom behoorde te zijn; ge-

lijk

(*) In VitaS. Aihan, Act, SS. 3Iaii T. l.p. 250-258.
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Yijk ook zijn oneerbiedig gedrag jegens zijnen Vorst, ut
en zijne lionende uitvallen tegen zijne partijen, niet ^^oek

wel met de eenvoudigheid van den Apostolifchen leeftijd piooVdfl.

kunnen overëengebracht worden , welke men hem heeft na C. G.

willen toefchrijven. Maar daartegen verdient in aan- J^"^"^^^^*

tot 470.
merking te komen , zijn ijver voor leerftellingen , welke -
hij voor hoogst heilig en voor grondwaarheden van

het Christendom hield; en het is gemaklijker te zeg-

gen , dan het voor hem was te doen , dat hij altijd had

moeten toegeven , en wijken ; liever , dan zich , voor

het geen hij als waarheid eerbiedigde , in de bresfe te

Hellen. Zelfs kan men niet ontkennen, dat hij

meermalen de hand leende tot een vergelijk, gelijk

hij dan zelfs het gebruik van het woord ciAma-io^

wilde opgeven, indien zijne partijen flechts met hem

in de leere zelve , vvelkQ hij voor uitgemaakt fchrif-

tuurlijk hield, wilden overeenkomen. Men vcr-

fchoont verders zijne zwakheden, ten aanzien van

te verregaanden ijver, te ligter, wegens zijne onbe-

rispelijke zeden. Trouwens, welke zwaare befchul-

digingen ook tegen hem zijn aangevoerd, dezelve

werden (leeds door hem glansrijk wederlegd. Het

menigvuldig lijden, hetwelk hij, om zijn geloof,

heeft ondergaan , en zoo moedig het hoofd bood

,

voltooide het hooge denkbeeld, hetwelk men van

's mans uitmuntendheid gevormd had. Bij dit alles

had hij eenen grooten naam van geleerde kunde,

welke men nogthans niet verder kan uitftrekken

,

dan tot de vaardigheid , om Lecrdukken van den

Godsdienst te ontvouwen , en daar over te reden-

twisten. In de nieuwfte tijden heeft montfau-

I 2 CON
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III coN (*) liem cJen Fader der hedendaagfche Godgeleerd'

BüKK
z,.^,/^/ frenocmd; welke uitfpraak zou kunnen aelden-

VIII
o 7 J^ Ö »

Hoofdrt. wanneer men die bepaalt tot de ontvouwing en ver-

na C. G. dediging van de leere van de Nice'ifche Kerkvcrga-

l^J ^ ^' derin^ , omtrent de Godlijkc* Di-ieccnheid , en in het
lot 4^ o. *^

'

^

. bijzonder, omtrent de Godheid van ciiristus;

maar algemeen tot het famcnftel der leere uitgeflrekt,

zou ORiGENES rceds , met veel meer recht, dezen

eernaam kunnen dragen. De y^riaanscJigezinde n-

LOSTORGius, die hem doorgaands met zwarte ver-

wen afmaait (f), verzekert van hem Q)» dat hij,

bij BASiLius , GREGORius vait Nazianzus , en

APOLLiNARis, vergeleken, niet meer dan een jon-

gen geweest is. Wanneer wij de fchriften van

ATHANASius zclvc lezcu , zullcu wij dit vonnis wel

fterk doch ook te gelijk vinden , dat hij de gemelde

en andere Kerklecraars van dien tijd, in fchrander-

lieid van geest en fcherpzinnigheid van vernuft, zoo

veel niet overtroffen heeft , als men al vroeg van

hem begon te gelooven. Doch , het is het lot van

dezen Bisfchop, tot in onze tijden toe, geweest,

ter wederzijde, ten voorwerp van buitenfporigen lof

of buitenfporigen laster te moeten ftrekken.

Uitgaven Zedert het jaar löoi , in welk jaar de Griekfche

van zijne
'j'g|.gf der werken van athanasius, welke tot dien

tijd toe enl-Kl in Latijnfche Vertalingen waren uit-

gegeven, voor het eerst uit de Drukkerij van cojvi-

MELiN, te HeideJherg, in het licht verfcheen, is

de

(*) P:\cf. p. XXV. Ct) Epii' H. -E. L.IU. C, 12.

(§) Bij sumAS. V. BxffiMiOf.
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de Uitgave derzelven meermalen herhaald. Onder III

de besten wordt gerekend de Uitgave van b. van ^^^J^

MONTFAUCON, Farys 1698, in drie Deelcn in FoL Hoofdft.

welke herdrukt zijn te Padm 1777 , in twee Deelen "^ C. G.

in Fo/Io , vermeerderd met een derde Deel , in het- ^^^ .-^\

welk geplaatst zyn Hukken van atiianasius, welke

na MONTFAUCON ontdekt en uitgegeven waren, als

ook verfcheidene anderen , welke den naam van

atiianasius drag,en , hoewel zij hem niet toebe-

hooren.

Het ontbreekt ons ook niet aan Levensbefchrijvin- Levens-

gen van dezen beroemden man , doch welke meest . |;^"^'

allen op den hoogen toon van Lofredenen geftemd

zijn. Zijn vriend gregorius van Nazianzus heeft

liem met eene Lofreden vereert, welke vele bijzon-

derheden vervat, maar doormengd met redenrijke

uitweidingen, buitenfpoorige vergelijkingen, en lof-

tuitingen, zoodat men, omtrent de wezenlijke daad-

zaken, dikwijls geheel onzeker gelaten, en aan het

twijfelen gebracht wordt (*). Nog zijn 'er drie

Griekfche Levensbefchrijvingen van athanasius,

en eene, die uit het Arabisch vertaald is, doch van

weinig waarde, en vol beuzelingen. In de nieuwe

tijden heeft gotfried hermant. Leeraar der Sor-

honne te Parys 1671 uitgegeven, Fie de St, Atha-

nafe , Patriarchc d""Alexaiidrié ^ II Deelen in 4to,

waar in echter het hoofddoel te flerk heerscht, om
athanasius tot een beeld van volmaaktheid te maa-

ken.

(*) Orat. XXI. in Laudem Magrd Atlianap.i Tow»

I. Opp. pag. 373-397-

I -?.
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III ken. Niet lang daar na fchreef de Jefuit daniei,

^°^f
PAPEBROcii, met meer geleerdheid, het leven van

Hoofdft. ATHANASius (*), doch Weder, als het leven van
na C. G. eenen Heiligen, die om het geloof vervolgd is,

tot 4-6.* 5^o"t^er zijn karalaer nauwkeurig te ontwikkelen. Zij

zijn beiden overtroffen door montfaucon, den ge-

leerden uitgever van zijne werlccn (f).
Levens- Wij voegen bij atiianasiu.i , als den ijverigen

leWiTien
verdediger en liandhaver van het Katholijk geloof,

van iiiLA- tegen de Arianen , in het Oosten , of liever in de
Rius. geheele uitgelbcktheid der toenmalige Christen- Kerk,

ijHiLARius, die met niet minder ijver, en het dulden

van gelijke vervolgingen , de Ariamrij beflreden

heeft in de Westerfclie Kerk , hoewel fommigen van

zijne Godgeleerde gevoelens in andere doch min be«

langrijke fluklcen , den roem van zijne rechtzinnig-

heid min of meer bevlekt hebben.

Bron- Bchalven vele berichten, tot zijne Levensgefchie-
ncn van

^^^^j^ behorende , welke men in zijne eiffene fchrif-
zijne Le- °

vensge- ten , bij iiiëRONYMUS , en sulpicius severus ,

fchiede- yiiidt, is 'er nog eene bijzondere Levensbefchrijving

van hem voorhanden, welke zekere fortunatus

in twee Boeken heeft opgcfbeld (§). Evenwel is

het

(*) 5". Athanafii Vita in Tom. I. Act. SS. Menf^

'Maii pag. 186-258.

(t) yita Athannfii pag. VII-XC en in zijne Voor-

reden ;'^^. XXI -XXXV. Tom. I. Opp.

(5) FORTUNATi Vita S. Hilarii in Act. SS. Menf,

Januar. T. I. p. /po. et in hilaru Opp. pag. CXXVII,

fq, et. Bencel. Paris i6p3. Folio.

nis.
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het geheel niet waarfchiinlijk , zoo als tille- III

MONT (*) reeds getoond heelt, dat de vermaarde "f'c'j

Bisichop van Pictavinm , vincentiüs fortuna- Hóofdft.

lojs', tegen het einde der Vide eeuw, 'er de Schrij- "^ C. G.

ver van is ; ja het tweede. Boek wijst duidUjk op [0^476!.

Iffit jajtr 5Ó5'of wat laater. Dit gefchrift is, over —
h&t geheel, eene middelmatige' verzameling van Le-

xTflis-'omftandigheden van hilarius, zoo als zij in

de plahts van zijn verblijf verhaald werden , zonder

dat de opfteller veel bezorgd is voor den roem van

geloofwaardigheid.

HILARIUS werd, zonder dat men weet, in welk Zijne ge-

jaar , te Pictavium , thans Poitiers , in Frankryk
, |^^°gg,

'

geboren ; zijn Vader was , volgends fortunatus, ring,en

van goede afkomst. Zijn eigen vei-haal , hoe hij
geleerd-

tot de kennis van God en het hoogfte goed geko-

men is, leeat, dat hij een langen tijd een Heiden

geweest is. ,, Bij mijne onderzoekingen daar over,"

fchrijft hij ( f )
., „ kwam ik tot die Boeken , wel-

,-,; ke , volgends de Godsdienstbegrippen der He-

,,, breën, r>iosES en de Profeeten hebben opgefleld,

„ en waar God, de Schepper, zelf van zichzelven

,, het volgende getuigt: Ik hen die ik hen; als

j, ook: Zeg den Kinderen Isra'èh ^ die is ^ heeft

5, mij tot ulieden gezonden. Ev bewonderde daar

„ in eene zoo volkomene uitdrukking van God, die

„ de onbegrijpelijke kennis der Godlijke natuur, op

„ eene voor het menschlijk verftand zoo voegzame

55 wij-

(*) Mém. T. VII. Not. I. fur S. Htlalre p. 745.

(_\') De Tvinitate Libr. L pftg^.'^6%.

I4
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in „ wijze, te kennen geeft. Want niets is God meer

DOEK
^^ eigen, dan te zijn^ dewijl het aanduidt, dat hij

Hoofdfl. ?5 niet ophouden zal; en dat hij oolv geen begin gehad

na C. G.
^^ heeft." Ook zegt iiiëRONYMUS (*), onder andere

10^ ïi' voorbcchlcn van den overgang van Heidenen tot de

m. !.. Christenen , dat cyprianus en hilarius hooge

boomcn in de Heidenfche Wereld waren, ( in fe^

culo^^ door welke de Kerk van God gebouwd is;

en AUGUSTINUS (f) noemt behalven deze beiden

nog andere beroemde Christen -Schrijvers, die, met

den roof van Egypte beladen , uit dit Land zijn uit-

gegaan. Tegen dit alles kan het gezag van fortu-

NATUS (§) niet opwegen, die in zijnen winderigen

{>ijl fchrijft: „ Reeds zijne eerfte kindsheid was

„ met zoo veel wijsheid gezoogd, dat men toen

„ reeds kon bcfpcurcn, dat christus zich in hem

5, eencn noodzaaldijkcn krijgsknecht wilde bereiden,

„ die voor hem de overwinning bevechten zou.
'*

Wanneer hilarius het Christendom omhelsd heeft,

blijkt ons nergens; maar het wordt zeer waarfchijn-

lijk, dewijl 'er van zijn onderzoek", en van de in

het Heidendom verworvene fchatten van geleerdheid

gewaagd wordt, dat zulks in zijne rijpere jaaren

gebeurd is. Vroeg reeds legde hij zich op de Wel-,

fprekendheid toe , in welke hij, volgends Hiëao-.

fJYMus (**) , QuiNCTiLiANUs zich ten voorbeeld

zal

r*) Comment, in Jefainm C. LX. Tom, III. p. 452,

(t) Doctr. Christ. Libr. II. Cap. 40.

r § ) Fita S. liilarii pag. LXXXV.

(;'*3 E/./5/. LXXXIII. Tom. IV. P. W, pa^. 657,
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zal genomen hebben. Evenwel erkent dezelfde III

BOKK
Schrijver, die hem als een zeer Welfprekend man

roemt (*}, dat hij, naar de Gallifche of Franfche Hoofdft.

gewoonte, zich wat veel aan den gezwollen winderi- "^ C. G.

gen ftijl overgeeft , en dat hij , door den Grickfchcn ^^j. ^_^*

tooi , waar van hij zich bedient , in lange volzin-

nen vervalt , die zijne fchriften voor ongeleerde

Christenen onverflaanbaar maakten (f); en het le-

zen van zijne werken zal dit oordeel van HiëaoNY-

MUS billijken. Hij had ook wel eenige kennis in

de Griekfche Taal; maar die niet zoo ver ging,

dat hij, zonder den bijftand van zijnen vriend he-p

LiODORUs , de werken van origenes zou hebben

kunnen vertaaien (§).

Men kan ook niet bepalen , ten welken tijde hij Hijwordt

Bisfcliop van ziine Geboorteftad Plctavium gewor- Bi«|chop

. . ,
vanPictS'

den IS , alhoewel men uit eene plaats van zijne vium.

fchriften (**) , en uit zekere omflandigheden van

zijn leven, zou mogen befluiten, dat men hem ter-

ftond na het jaar 350 , of zelfs al vroeger , daar toe

verkozen heef?. Het fchljnt ook, dat hij deze waar-

digheid bekomen heeft, zonder eerst de laagere Ker-

kelijke Bedieningen doorgegaan te zijn , waar toe

zijne geleerdheid, ijver, welfprekendheid , en god-

vruchtige zeden, gelegenheid zullen gegeven heb-

ben. Zijn ijver voor het KathoHjk Leerftelfel ging,

vol-

(*) Epht. ad MarcelL To:n. II. Opp. png. 712.

(t) Epht. XLIX. Toiu. IV. P. II. pag. 567.

( § ) HiëRONYM. Epht. ad Marcell, /. o,

^**} Da Synodh pag, 1205.

15
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lil volgends fortunatus (*), zoo ver, dat hij alle:.

BOEic verkccring eii de geoorloofde bctrckkingea des daag-

Hoot'd(l. lijkfchen kvens met Joodcii en Ketters vermijdde,

na C. G. en hun zelfs bij het voorbijgaan de gcwoone Bur-

10^4-^6* Scrlijke beleefdheid niet bewees. Als Bisfchop ver-

• andcrdc hij wel dit gedrag; maar alleen, om hen te

ligtcr tot het waar geloof te brengen. Ook gaf hij

toen reeds aan gemeene Christenen onderwijs in de

Kotholijke Leere van de Drie eenheid.

Zijn ge- Toen hilarius Bisfchop werd, was hij getrouwd,
dragom-

^jj j^^^ j^j: ^nne Vrouw eene Dochter. Of hii zich
tremzijne • ' '

Vrouwen vcrvolgcnds van zijne Vrouw onthouden hebbe

,

Dochter, ^cet iren niet met zekerheid, alzoo wij uit atiia-

NASius weten , dat 'er Bisfchoppen waren , die Kin-

deren verwekten (f), waar tegen mëRONYMUs, te-

gen jovmiANUS twistende , verzekert , dat een Bis-

fchop, die Kinderen verwekt, voor eenen echtbre-

ker moet gehouden worden. Men zou echter tot

zijne onthouding voor het naast beduiten, uit zijn

gedrag jegens zijne Dochter (§). Als hij, ver van

deze afvvezend, vernomen had, door 'eene Openba-

ring van den Heiligen Geest, zegt fortunatus,

dat een edel,, rijk, en fchoon jongeling, haar ten

echt verzocht , fchrecf hij haar , dat hij haar voor

cenen Hemclfchen Bruidegom beflemd had. Men

heeft dezen Brief in de werken van hilarius (**>,

doch, de gezwoUene en tevens kinderachtig dweep-

zuch-

(*) Pag. CXXIX. Ct) Zie Deeiy. Bladz. 384.

(5) FORTUNATUS, ^/?^. CXXX.

(**} In iiiLARU Opp. pag. 1209.



GESCHIEDENIS. 139

zuchtige ftijl van denzelven , deed erasmus reeds III

denzelven de misgeboorte van ledige en onkundige ^f^^

hersfenen noemen. Evenwel verdedigen anderen des- Hoofdff.

zelfs echtheid. Men vindt ook onder zijne wer- "^ C- ^'»

ken () een Morgenlied aan zijns Dochter^ hetwelk JoJ'^LJ]

bijzonder een Gebed om kiiischheid in zich bevat,
'

'- •

HiLARiiTS, weder te Pictavium gekomen, vraagde

zijne Doclitcr, volgends ^fortunatus, of zij met

dien Bruidegom zich verbinden Vv^-ilde, dien bijvoor

haar gekozen had , en -als -zij ja zeide , werkte hij

'd:oor zijn Gebed uit, dat God haar zonder fmart

of ziekte uit de AVerèld nam. Aan zijne Huisvrouw,

die om deze zelfde weldaad wenschte , gebeurde ook

hetzelve. Het -bovengemelde Morgenlied is een heel

middelmatig fluk , hoewel men anders uit HiëRONY-

ïius Ct)? ^" uit de befluiten der vierde Kerkverga-

dering van Toledo (S), weet, dat hilariüs een

aantal Kerkelijke Liederen «n Gezangen gemaakt

heeft ; Schrijvers van laater tijd fchrijven hem , doch

zonder grond, ook de Gezangen Glma in EccIe->

fis , en Te Deum toe.

Omtrent dien tijd , toen hilariüs zijn ambt , als mLARiir?

Bisfchop, aanvaardde, veriinderde de toefland van y^^^^'^'St

TT- . hetka-
Gallt'én grootli|ks. Keizer könstans, de befcher- tholijk

tner der KathoUjken in het "Westen , werd in het Ssloof.

jaar 350 vermoord. Zijn Broeder konstantius,

hem

(*) Hyiimus fiUde fuce Ahr^e misfin pag. 12 13.

{_\^ Be Firis Illuftr. C. 100. Pr^f. L. II. Commcnt,

in Epist. ad Cal, Tom. IV. P. I. Opp. pag. 255.

(5) ^^p' 13. in Hard. Jet. Concih T. III. p. 583.
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IIÏ liem in dit gedeelte des Rijks, 'm het jaar 353, op-
BOEK gevolgd zijnde, liet, nog in dat Jaar, cene Kcikver-

Hoofdlh gadcring te Jre/ate, (yïrks,^ in Gal/ië;? , houden,
na C. G. op Avelkc de Bisrch(3ppen genoodzaakt werden de

tot 470!
Kerkgemccnfchap met aïhanasius af te breken.

PAULLINUS, Bisfchop van Treviri, ( Tn'er
, ) dit

weigerende, werd deswegcns gebannen (*), Op
eene andere vergadering, in het jaar 355, te BJedio*

lanmn , moest de veröordeeling van athanasius

bekrachtigd worden ; wordende de Bisfchoppen , die

dit weigerden , insgelijks gebannen (f). Thans

trad HiLARius op, om de zaak der KathoUjken te

handhaven ; de befchuldigingen van zijn geweten

over een flrafbaar ftilzwijgen , fchrijft hy (^), kon

hij niet langer verdragen. Men meent, dat hij toen,

in zijn naam , en in den naam der GalUfehe Bis-

fchoppen, aan den Keizer konstantius zijn ver-»

zoekfchrifc overgeleverd heeft, hetwelk zijn eerfte

Boek aan konstantius genoemd wordt (**> In

hetzelve verzoekt hij, met woorden en tranen, dat

de onlijdelijke vervolgingen mogten gefluit worden,

welke de KathoUjken van hunne Broederen^ (dus

noemde hij de Arianen toen nog, hoewel de ftijl

in dit vcrzoekfchrift zelf, in het vervolg fcherper

wordt,) dulden moesten. Ondertusfchen heeft men

opgemerkt, dat dit fluk niet geheel, noch zonder

inlasfchingen , tot ons gekomen is.

Thans

() Zie Deel IV. Bladz, 310. (i) /ild. BI. 511.

(5) Fragm. I. ex Opp. Hist, pag. 1281.

(**) Ad Covftant, Aug. Liber primm p. 12 17-1223..
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Thaiis duurde het niet lang, of de beurt, om III

verbunnen te worden, kwam ook aan hilarius. ^°^^

Hij j-jaalde zich dit lot op den hals , doordien hij Hoofdft.

met andere Gallifchc Bisfchoppen de Kerkgemeen- "^ ^' ^'

fchap met saturninus, Bisfchop van AreJate^ ^^'loiX'^è.
SACius en valens , de hoofden der Ariancn , in

het Westen verbrak (*). saturninus wordt ons ""*\^''^^

wordcnaa
door suLPicius severus (f), als een heersch- Frygië

zuchtig en onrustig man, ja in het algemeen als gebannen

een flecht en ondeugend mensch befchrQven, hoe-

wel men hier bij in het oog moet houden, dat de-

ze Gefchiedfchrijver ijverig KathoUjksgezind was.

Aan het Keizerlijke Hof veel vermogende, bezorgde

hij , benevens ürsacius en valens , in het Jaar

358, eene Kerkvergadering te Binirra^ thans ^1?-

^iers ^ 'm Langitedoc^ op welke ook hilarius ge*

noodzaakt was te verfchijnen. Deze zoclit hier te

vergeefs het Leerltelfel van A^/c^è" te verdedigen, alzoo

men hem naauwlijks vergunde, zijn gevoelen over-

haast voor te dragen, waar over hij, in zijne fchrif-

ten , bittere klagten aanheft (§). Of hilarius,

op deze Kerkvergadering, afgezet is geworden, ge-

lijk men uit eene plaats, in zijne fchriften, be-

fiuit (**), is niet duidlijk. Hoe het zij, saturni-

nus, en de overige Ariaanfche Bisfchoppen, wis-

ten

(*) HiLAR. contra Conflant. Inip. pag. 1238.

(t) Hist. Sacr. Libr. II. Cap. 40, 45.

(f) HILAR. contra Conflant. l. c. Idem de Synodis p.

I151. ex opere Hist. Fragm. l, pag. I28i2.

(**3 Contra Auxentium pag. 126/,
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III ten zoo wel JULIANUS, die toen als Cafar in QaU
BOFK /y^-,; ^vjis ^ als den Keizer zelven , gcheellijk voof

HooftUl. zich in te nemen ; en hilarius werd , op hun voor-

na C. G. fi^i^ omdat hij zicli niet aan den wil van konstan-

iot 4-6] "^'^^ onderwerpen , en athanasius veröordeelen

" wilde, van den Keizer naa Frygië gebannen (*).

Met hem werd ook riiodanus, Bisfchop van To-

iofa^ derwaards vervoerd, een man, zegt sulpi-

cius SEVERUS (iO? die meer door het gezelfchap

van iiiLARius , dan door zijnen eigenen moed,

ftandvastig bleef.

Hii Op de plaats van zijne ballingfchap was het voor

^*:l^",l^"^ , iiiLARius treilend , te moeten zien , hoe ver de

over de Arianerij zicli verfpreid had ; nademaal , volgends

Kerkver- gijne uitdrukking (§) , bchalven den Bisfchop eleu-
gnderiii"

sius, (die nogthans ook het Nicelsch geloof niet

volkomen aannam
,
) en eenige weinige andere Bis-

fchoppen, het grootfte gedeelte der tien Afiat'ifche

Gewesten, binnen welken liij zich bevond. God in

de daad niet kende. Ondertiisfchen droeg hij zijnen

ramp met geduld, en verRerktc zichzelven meer en

meer in de Belijdenis van het KathoUjke Leerfliclfel.

Klagen wilde hij niet, over het ongeluk der tij-

den (**), maar zich veel meer daar over verblijden,

dat, door zijne vervolging, de Apostolifchc Voor-

zegging vervuld was. Hij beroemde zich , dat hij,

il

(*) iiiLAR. in Confianl. et de Syn. l. c. HiëaoN. de

Vir. Illujlr. C. 100. (f) liht. Sacr. L. II. C. 39.

( § ) D^ Spiodis pag. 1 1 86.

(**) Zoo fchrljTc hij de Trinitate Libr. X. />. 1039.

;en.
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in het eerst, niets tegen de gewaande Kerk van III

CHRISTUS , maar die cenc Sijnagoge van den Anti- ^j^'^

cht-ist ,
geworden was , gcfchreven of gefproken pioofdft.

had, zoo als zij wel verdiende; zoodat men hem 'lii C. G.

niet bcfchiüdigen kon, als of een partijdig en xver-
^^""^ ^^|"

gramd hart uit hem fprak; ook had hij het voor

geene misdaad gerekend, met de Arianen te fpre-

ken, met lien in de Kerken te bidden, en over het

geheel flappen tot vrede te doen, indien zij gezind

waren zich te verbeteren (*). Van den anderen

kant, gaf het hem te meer genoegen, dat hij van

de GaUifche Bisfchoppen Brieven ontving, in wel-

ken zij hem verzekerden, dat zij even zoo hartlijk

de Kerklijke gemeenfchap met hem vervolgden, als

zij die aan saturninus moedig weigerden. Daar-

tegen gaf hij hun meermalen bericht van den toe-

ftand des Geloofs in de Oosterfche Gemeenten (f).

Deze aanhoudende verbindtenis met de GaUifche

Bisfchoppen gaf hem ook aanleiding , op het

einde van het jaar 358, of het begin van het vol-

gende, tot het opdcllen van zijn Boek, over d:

Kerkvergaderingen^ welke, ten dezen tijde, zoo

menigvuldig in het Oosten gehouden werden (§).

De GaUifche Bisfclioppen hadden zijn oordeel da^r

over gevraagd, bovendien begonnen de Oosterfclie

en GaUifche Bisfchoppen eikanderen te verdenken ,

of van Arianerij of van SaheUianerij. iiilariüs

wil-

(*) Libr. contra Conflant. pag. 1239.

(1) HiLAR. de Sijmd. pag. 1151.

CS) Liber de Synod. feu de f.de Oriënt, p, 1149-1200.
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ïïï wilde daarom in dit Bock daar toe werkzaam zlin,

VI |[ dat beiden dit wederzijdscli kwaad vermoeden niogtcn

lloofcift. laten vaaren, en op cenc in het vervolg te houden

Tanrsös!
Kerkvergadering zich in het geloof verëenigen mog-

toc 47Ö. ten. Hij geeft daar toe de bcfluitcn op, van ver-
'

icheidene Kerkvergaderingen, waar bij hij zijne aan-

merkingen voegt, en tevens zijne eigene belijdenis

opgeeft: „ Wij belijden, zegt hij, altijd onfchul-

dig door de gave des Heiligen Geests, en fchrijven

gewillig, iiiet twee Goden, maar céncn God, en

verdaan door dit fiiet , ( mque per id non et

Deum, ) geenszins ook God, den Zoon van God;

want hij is God uit God. Niet twee voor geboor-

te onvatbare, dewijl één God het aanzien heeft,

van niet geboren te kunnen worden. Ook blijft

door dit niet alszins de eeniggeboren God: want

zijn oorfprong is eene voor geboorte onvatbare

Zelfftandigheid. Wij belijden niet éénen uaadlijk

beftaanden ; maar eene niet verfchillcnde Zelfftandig-

heid; niet éénen naam van God in ongelijke natuu-

ren , maar het volmaakt gelijk ( indisjïmilein , )

Wezen van éénen naam en ééne natuur; niet, dat

de één voortreflijker zij dan de ander, door den

aart der Zelfftandighcid; maar dat de één aan den

anderen, door de geboorte der natuur, onderwor-

pen is; dat de Vader daar in grooter is dm\ de

Zoon, dewijl hij Vader is; en de Zoon daar in

niet minder dan de Vader, dewijl hij Zoon is;

het onderfcheid komt op de betekenis, niet op de

natuur, aan. Men mag den Vader niet binnen de

tijden belijden ; maar ook niet ontkennen , dat de

Zoon
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Zoon even zeer buiten den tijd, {Cointeivporalis ^') lil

met den Vader is; men behoort den Vader in den
^^""'J

Zoon te belijden, vcrmids deze niets ongelijks met Hoofdft.

den Vader heeft; maar ook den Zoon in dtw Va- "^i C. G.

der te belijden, vermids hij van daar Zoon is; men JoTaS!
behoort hunne gemeenfchappelijke en gelijkvormige —
natuur niet te miskennen, dewijl zij geheel gelijk is;

men mag niet gevoelen, dat het een eenige,(w7?/j,)

is, omdat zij édn ,(«««;«,) zijn ; en moet hen, zon-

der eenig onderfcheid , van eene volmaakt gelijke

natuur, zoo ddn, (w/7«w,) belijden, dat het niet

een édne, (unus,^ is." Men voelt, onder het le-

zen dezer woorden, hoe m.oeilijk het voor den goe-

den Kerklecriiar zij, zich hier behoedzaam uit te

drukken; ook erkent hij zelf, dit zoo gefteld te

hebben, als het vermogen der menschlijke taal toe-

liet, en God het hem, op zijn herhaald gebed,

vergund had. Vervolgends waarfchuwt hij , in het

tweede Deel van dit gefchrift, zijne lezers tegen de

misbruiken en afdwalingen, tot welke men zelfs bij

de Katholijke Leere van de Godheid van ciiristus

geraken kan. Eindelijk fluit hij met zijne aanmer-

kingen over de woorden 6/Aoaa-tos' en öf/oinc-to^^ en

betuigt van zich zelven bij God, dat hij, langen tijd,

van geen van deze beide woorden , noch , vóór zij-

ne ballingfchap , van het Niceensch geloof gehoord,

en nogthans altijd met hetzelve overeen geflemd , en

zoo geleerd heeft, dat deze beide woorden bij hem

dezelfde betekenis konden hebben. Over het geheel

fpreekt en oordeelt hilarius , in dit werk , zoo

zacht en gunflig , over de gevoelens der Eiifsbianen

Viir. Deel. K ca
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III en Semi - Ariamn , dat zelfs de onverdraagzame lu-

°?^'J
ciFER en deszelfs aanhangers hem deswcgcns poog-

Hoüfdn. ^<^^^ te verketteren, waar tegen liij zich door korte

na C, G. ophelderingen der voornaamfte plaatzen, die bij hen

tot 476 "^ ^^^ ^^5 liepen ( * ) , verdedigd heeft , aantoo-
'

nende, dat hij de leerwijze der Oosterlingen meer

ontfchuldigd , dan wel volkomen goedgekeurd had,

en dat hij, met zijne zachte behandeling, evenwel

nergens de waarheid te kort had gedaan.

Zijnweik Dat men ook geheel geene reden had, om hem
over de

te' verdenken , als of hij geen ijver genoeg bezat,

beid. voor de KathoUjke Leere, bewijst zijn groot werk,

over de Godlijke Drie'èenheïd ^ ten overvloede (f),

hetwelk hij, om dezen tijd, gefchreven heeft, en

hetwelk bij mëRONYMUs ( § ) , rufinus (**) , en

andere oude Schrijvers , ook andere naamen, bij

voorbeeld, de fide contra Arianos , draagt. Dat

CASSIODORUS (tt) dertien Boekcn van dit werk

meldt, is waarfchijnlljk daar van nf te leiden, om-

dat hij het Boek over de Kerkvergaderingen 'er oolc

toe rekent. In het eerfle Boek van dit werk geeft

HiLARius, na een verhaal van zijne bekeering tot

het Christendom, zijn oogmerk te kennen, om de

woede der Sabellianen aan de éénc, en Aox Arianen^

aan

(*) Apologetica ad reprehenjiones Libri de Synodts

Responfa pag. 1205 - 1208.

(f) Libri XII. de Trinitate pag. ^6^- 1144.

(5) Catol. SS. Ecc/es. Cap. loo.

(**) Hist. Ecc/es. Libr. X. Cap. 31.

(ft) Divin. Injlit. Cap. \6.
,
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aan de andere zijde, te keer te gaan; verders geeft III

hij, in dit eerde Boek, de gcheele fcliikking van ^^^^^

zijn werk op , onder aanroeping tot God , om ken- fioofdd.

nis en krachten , tot eenen zoo gewigtigcn arbeid. "^ C. G.

In het iii^ee^e Boek leert hij , hoe men , naar aanlei-
-^^"^ ^1*

ding van het Formuher des Doops , aangaande den .

Vader , Zoon , en Heihgen Geest , denken moet

;

en handelt in het gemeen van de Leere der Drieëen-

heid, zeer fpitsvinnig , het is waar , zoodat men
fomtijds twijfelen zou , of hij zich zelven verdant

,

maar ook met herhaalde betuigingen , dat de Ket-

ters oorzaak zijn, dat men van deze onbegrijpelijke

leefê- fpreken moet. In het denk Boek fpreekt hij,

bijzonder, van den Heere christus, hoe men het

gene deze , ver boven het menschlijk begripsvermo-

gen, van zich zelven gezegd heeft, verflaan moe»

te; en befluit, na veel woorden gefpild te hebben,

met de waarfchuvving tegen menschlijk vernuft, en

aanprijzing van het Geloof aan God. Alleen dat

wordt met recht van God gelooft, zegt de Schrij-

ver, waar toe hij ons zijn getuigenis en zijn gezag

voorgefleld heeft. In het vierde Boek belooft hila-

Rius, eerst de gevaarlijke gevoelens der Ketters van

den Zoone Gods voor te dragen; vervolgends aan

te toonen, waar in zij zich tegen het Apostolisch

Geloof verzetten , en met welke tegenwerpingen

;

en eindelijk, de kunstgrepen te ontwikkelen, door

welke zij de Godlijke uitfpraken vervalfchen. Na
in het vijfde Boek aangemerkt te hebben , hoe ge-

vaarlijke gevolgen men , door onvoorzichtiglicid , nit

de wederlegging der Arianen zou kunnen afleiden,

K 2 door.
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III door, of twee Goden te erkennen, of met de Sa'-

^^If,
hdUanen den Vader en den Zoon voor c^énen Per-

Hoofdrt. füon te houden , bewijst hij , dat ook de Zoon
na C. G. ^'aarïkhtig God is. In het zesde Bock tast hij dat

tot 4-6 gedeelte der Ariaanfche belijdenis aan , waar in zij

.1 de Manicheifchc ^ Sahelliaanfche ^ en andere Kctter-

fche Lecringcn van den Zoone Gods verwerpende,

tevens, op eene listige wijze, het Katholiek Leer-

(lelfel bedoelen. Vervolgends wendt zich hilarius

in een lang en vrij zonderling Gebed tot God,

hetwelk in den grond hekelingen en befchimpingen

op de Aniinen bevat. Daar in belijdt hij , den

Zoon van God , uit de Eiiangclifche en Apostoli-

fchc Schriften, als den eeniggeborcn God erkend te

hebben, en vervolgt dus: „ Ach! in welke diepte

„ eener hoopcloze terugtred hebt gij mij gedom-

,, peld ! Immers, ik heb dit zoo geleerd, zoo ge-

,, loofd, ik houde het met een zoo vast geloof,

5, dat ik niet anders geloven kan, noch wil. Waar-

„ om hebt gij mij, ellcndigen , omtrent u misleid,

„ en het ongelukkig vleesch met de ziel, door eene

„ van uwe kennis ver verwijderde Icerc, verdorven?

„ Mij heeft de heerlijkheid des na het klieven der

„ Roode Zee van den Berg afklimmenden en alle

5, verborgenheden met u ziendcn moses,"

(david, SALOMO, cuz. Alle de Profeeten tot op

de Euangelisten en Apostelen opnoemende,)

„ bedrogen en misleid. Van hen heb ik geleerd,

„ het gene ik wetc; door hen ben ik ongeneeslijk

5, befmet geworden. En vergeef het mij, Almag-

5, tige, ik kan daar in niet verbeterd worden, maar

w 'er
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'„ 'er op ftciTCii, dat kan ik! Laat heeft mij deze III

„ hoogst godloze Leeraar, zoo als ik geloof, de ^°*|j

„ tegenwoordige wereld voorgerteld. Laat heeft üoofdll.

,, mijn geloof- dat van u onderwezen is geworden, "^ ^•5''

„ dezen Lecraar ontvangen. In dezen , niet ver-
l'^l ^^,6*

„ hoorden naam , heb ik , op zoodanige wijze , in *

„ u geloofd, ben ik door 11 wedergeboren, en de

„ uwe geworden. — Oordeel mij hier in , of ik

5, daar door eene overtreding begaan heb, dat ik

„ uwen Zoon, de Wet, Profeeten en Apostelen,

„ te veel geloof! " Voorts ontvouwt hij uitvoerig

,

in het overige van dit Boek, dai Christus de waa-

re Zoon van God is. Het zevende Bock van dit

werk noemt de Sciu-ijver zelf, het gewigtigfle. Hij

bewijst daar in de gemelde Leerftelling uit de Euan-

gelifche Gefch'tedhoeken ; terwijl hij de moeilijkheid

erkent, om hier den middenweg te houden , tus-

fchen'de Sabellianen en Arlanen; maar tevens aan-

merkt, dat dit de zegepraal der Kerk is, dat de

ééne dezer partijen de andere wederlegt. In het

ïichtfle Boek gaat hilarius eene hoofdtegenwerping

der Arlamn te keer, en toont, dat deze Icere zeer

wel beflaanbaar is met de éénheid van God. De

Arlanen verklaarden de woorden: Ik en de Vader

zijn èén^ van de overëenflemming van den wil, en

helderden deze verklaring onder anderen op uit die

plaatzen, welke eene éénheid der Gelovigen met

CHRISTUS en met malkanderen leeren. Onze Schrij-

ver ondertusfclien wil dit laatfle niet alleen van de

eenheid van wil en zin, maar ook van eene daad-

lijke eenheid der Gelovigen, door de wcdcrgeboor*-e

K 3 ver»
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III vcrlbian licbbcn; de Verlosfcr, zegt hij, zeide nietr

*°J:'J
Ik bid, dat zij allen hetzelfde willen^ maar dat zij

Iloofdft. één zijn, met betrekking tot de heerlijkheid, welke

na C. G. iiiin gelchonkcn is. Ja , voegt hij 'er bij , chris-

10^ 476.
'•''^^ ^'^''^ '^^ Gelovigen niet in onzekerheid , maar

verzekerde, dat hij in hen is, gclijkervvijs de Vader

in hem is. Nu vraag ik, of dan Christus, door

de waarheid der natuur, in ons is, of door de één-

heid van wil? Is het woord waarlijk vlcesch ge-

worden , en ojitrangen wij waarlijk het woord
,

hetwelk vleesch is, in het Avondmaal, Qcibo domi"

nico;') hoe zouden wij niet geloven, dat hij naar

de natuur of het wezen in ons blijft, daar hij zoo

wel de natuur van ons vlcesch , voor zoo ver hij

een mensch was, oniiffcheidbaar aangenomen, als

ook de natuur van zijn vleesch, tot de natuur der

eeuwigheid, onder de verborgenheid van het ons

mede te deelen vleesch , gemengd heeft ? Want

,

zoo zijn wij allen één , nademaal de Vader in

CHRISTUS, en CHRISTUS in ons is. Zijne woor-

den: Mijn vlcesch is waarlijk fpijs, enz. bevesti-

gen dit, dat het waarlijk zi.in vlcesch en bloed is,

door hetwelk hij in ons op eene geheimnisvolle wij-

ze , ( per Sacramentorum Myfierium , ) is , enz.

Na eenige voorafgaande aanmerkingen lost hila-

Rius, in het negende Boek, verfcheidene tegenwer-

pingen der Arianen op; bij voorbeeld, dat Chris-

tus zegt: Niemand is goed, dan God alleen; dat

de Vader de eenige waare God genoemd wordt;

dat de Zoon niets van zich zelven kan doen, maar

het gene hij den Vader ziet doen; het gezegde van
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JEsus : De Vader is meerder dan ik , enz. An- III

dere tegenwerpingen der Arianen^ ontleend uit de
^^^'^^

Lijdensgefchicdenis van jesus , worden beantwoord Hoofdft.

in het üemh Boek , en hier is het merkwaardig , na C. G.

dat de Schrijver met veel omflag zoekt te bewijzen: -^""^^ós.
tot 470»

Dat de Zaligmaker , met allen fchijn van vrees en

fmarten, nogthans geene vrees
^ fmarten ^ of pijnen

gevoeld hehhe. Het elfde Bock bevat de oplosfing

van nog andere tegenwerpingen; onder anderen uit

I Kor. XV. 21. volgg. waar van hilarius deze

verklaring geeft: Wanneer zijne vijanden aan hem

onderworpen zullen zijn, dan zal hij ook onderwor-

pen worden aan hem , die alles aan hem onder-

werpt, naamlijk de Heer, zijnde de Natuur der

'Vaderlijke Godheid in de Natuur van ons aange-

nomen Ligchaam ingevoerd. QNaturce asfumti cor-

poris nostri natura paternee divinitatis invecta.')

ïn het twaalfde Boek behandelt hilarius de woor-

den der Opperde Wijsheid, uit salomo's Spreuk-

boek VIII. 22. welke hem vele onnodige moeite

kosten, even gelijk hetzelfde van athanasius opge-

merkt kan worden hilarius beOiiit zijn werk

met een Gebed tot God, hetwelk tevens zijne Ge-

loofsbelijdenis van God bevat. ,, Mij is het," zegt

hij onder anderen , „ iet gerings , overëenkomflig

„ den pligt van mijn Geloof, en mijne Stem , te

j, loochenen, dat mijn Heer en God, uw Eenigge-

„ borenc , jesus christus , een Schepfel is. Maar

„ deze benaming zal ik niet ééns in uwen Heili-

5, gen Geest dulden, die uit u uitgegaan, en van

K 4 3, hem
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IIÏ
,, hem gezonden is, W;int uwe zaakeit vcrüer ilc

Yjl[ „ ongemeen. Ik zal dezen ook nooit gegenereerd

Iloofdrt. ,, noemen. Hij onderzoekt en kent uwe diepten;

To-r-^*/;/ ij ^" ^ïlc*^" "^^''^ zaak kan u doorzoeken. Die gene

tot 4/6.,, is voor mij onuitfprecklijk , die voor mij onuit-
'

„ fprccklijk bidt. — Verleen mij flechts, dat ik bij

5, die belijdenis van mijnen Doop getrouw volharde,

„ dat ik U, Onzen Vader ^ en uwen Zoon ^ met u

5, aanbidde; en uwen Heiligen Geest ^ die uit u,

„ door uwen Eeniggeborenen is, verdiene!"

Bcoor- Indien dit werk, min gezwollen van ftijl, de helft

deehng
j^orter, en zonder fpitsvinnigheden gefchreven ware,

wedi. zou het, als een hoofdboek tegen de Arianen^

kunnen geoordeeld worden, verfchcidenc goede op-

helderhigen en aanmerkingen te behelzen. Nu zweift

de Schrijver dikwerf buiten het fpoor, en is op

zeer vele plaatzen onvcrflaanbaar, waar hij misfchien

zich zelven niet verftann heeft. Ondertusfchen be-

hoeft men zich niet te verwonderen, dat dit werk,

met zoo veel goedkeuring, in de Katholijke Kerken

van het Westen, ontvangen is. hilarius was, in

deze Gewesten , de eerde, die dus opzetlijk de

Arianen wederlegde; zijn ijver, zijne zegevierende

houding, zijne fchranderheid en vaardigheid, in al-

les te beantwoorden, zijne leerwijze, in het aanha-

len en verklaren van den Bijbel, overeenkomende

met de toen meest geliefde leerwijze, alle deze om-

ftandigheden prezen dit werk ten flerkften aan, en

deeden , ligtlijk, zelfs zijne zeldzame gevoelens,

voor zoo ver zij van de algemeen aangenomene af--

we*
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weken, verfchooiieii en voorbijzien; terwijl men te- III

vens in aanmerking moet nemen het verval der ^°J:'f

taal , en de verbastering van den fmaak , welk toen [loofdft.

zoo zeer de overhand had genomen. na C. G.

Ondertusichen werden de beide Kerkvergaderingen
J^j ^-5]

te Ariminum en Seleucia , in het jaar 359 gehou —
den, beide zoo nadeelig voor de KathoJijken (*). "'larju^

'
.

/ V > woont de
Op de laatstgemelde , die voor de Oosterlingen was Keikvev-

aangelegd , bevond zich hilarius tegenwoordig, ga^enng

te Se^cU"
alhoewel hij nog in zijne ballingfchap verkeerde (f), ciabij.

misfchien door toedoen van basilius van Ancyra ^

dien hij te vooren geprezen had, en die nu op zij-

nen bijftand zal gehoopt hebben. Hij werd van de

liisfchoppen wel ontvangen , en genoot , fchoon een

balling zijnde , achting op deze vergadering, op

welke hij de Gallifche Kerken verdedigde, tegen het

vermoeden van Sahelïianerij (§). Doch in de

hoofdzaak viel voor hem niets te verrichten. Hij

vond hier de Halve- Arianen het talrijkst; zelfs wa«

ren de daar tegenwoordig zijnde Anomoeën talrij-

ker dan de KathoUjken. Men weet , hoe dezen

ook , door het Keizeriijke Hof, de overhand behiel-

den (**).

Van hier reisde hilarius naa Konftantimpolen , hilarius

om

(*) Zie Deel IV. Blach. 339.

Ct) suLPic. SEV. Libr. II. Hiit. Sacr. Cap. 42.

(5) SULPIC. SEV. /. c.

(**) HiLAR. contra Iinpcr. Conftant. pag. 1247. sulp.

SEV. /, c. Cap. 42. socRATEs Htst. Eccles, L. II. C. 39.

Vergel. boven Deel IV. Bladz. 346.

K5
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III om te beproeven , of de Keizer hem misfcbleii nsa

^J:'{ de plaats zijner ballingfchap terug wilde zenden (*),

Hoofdft. Hier ontmoette hij de Afgevaardigden der Kerkver-

na C. G. r-aderiiifi: van ^riwiniim . die zich met de j^twmoeïn
ln?r "6" ^ ^

lot 1-6. verëcnigden , hetwelk hij met de Halve - Arianen

• van Seleucia vergeefs zocht voor te komen, even-
tweece

^^,„j bewerkte hij eene be\Tediging tusfchen ziine
verzoek-

^ ° ^ -"

fchrift Galiifche Bisfchoppen en een aantal Oosterfche, die

aan den j^^j. ]Sjiceïfche geloof, op een klein woordlijk onder-

KoxsTAN- f^beid na , verdedigden ( f ). Ondertusfchen , naar-

TiL-s. dien toch zijne panij (leeds meer en meer aan het

Hof daalde, en de Strenge Arianen^ door de

Kerkvergadering van KonftantinopoJen ^ in het jaar

360 , eene nieuwe fterkte kregen , gaf hilarius een

tweede nadruklijk en vrijmoedig verzoekfchrift in (§),

waar in hij , gezegd hebbende , dat hij niet om
eenige misdaad, maar valschlijk, bij den Keizer be-

fchuldigd zijnde, gebannen was, verzocht, om met

s/iTURNixus, zijn voomaamfle partij, die thans

ook in de Hoofdftad was, gehoord te worden; ook

verzocht hij , om gehoor bij den Keizer , in tegen-

woordigheid der Ariaanfche Bisfchoppen, dan wilde

hij , eerbiedig en vredelievend , fpreken , over de Lee-

re des Geloofs , als eene Leere van het Euiinge-

lie, enz.

Schrijft Een zoo ftoute flap van eenen banneling deed

de

(*) suLPic. sEv. /. c. Cnp. 45.

(t) niLAR. Fragm, X. pag. 1349. XI. pag. 1353.

Zie Deel IV. Bladz. 348.

(**) Ad Cor.jlant^ Aug, Libtv II. pag. 1225- 1232.
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de heerfchende partij befluiten, hem niet langer in III

de Hoofdftad te dulden, hilarius ontving, als ie- "°^j

mand , die onrust verwekte , en den vrede in het HoofJd.

Oosten Hoorde C*) 9 bevel, om naa Galliën terug "^ C. G.

te keeren , zonder dat echter zijne verbanning werd
[^^ ^-.|[

opgeheven. Van nu aan veranderde de toon zeer

ftcrk , op welken hilarius tot hier toe tot of van ^"^^ ^°^'^^

' ^ tegendea
den Keizer gefproken had. Nog te Konftantinopolen Kèjzer

zijnde , of kort , nadat hij in Galli'én terug gekeerd i^on-

vvas, ftelde hij zijn Boek tegen den Keizer kon-

STANTius op. (^Contra Conftnntium Imperat. Li-

ber^) (f). De Inleiding van dit Boek maakt reeds

den getergden Schrijver kenbaar, die zijne hevigheid

ïnet ijver voor den Godsdienst zoekt te verfchoonen.

Thans is het tijd van fpreken, zegt hij, omdat de

tijd van zwijgen voorbij is. Men verwacht Chris-

tus, omdat de Antichrist de overhand gekregen

heeft. HILARIUS verzekert, dat hij lang aan den

vrede der Kerken gearbeid, en tegen de Sijnagoge.

van den Antichrist alle befcheidenheid gebruikt had;

-maar dat hij nu niet langer zwijgen kon , omdat het

de zaak van Christus was. Hij wendt vervolgends

zyne aanfpraak, met geweldige uitroepingen, tot den

Kei-

(*) suLPic. SEV. /. c. Cap. 45.

(f) Pag. 1 237-1 260. Opp. Niet na des Keizers dood,

gelijk HiëRONYMus fchrijft de Virh Ilhiflr, Cap. 100. die

misfchien den tijd van het opfteüen cii van het openlijk

uitgeven van dit werk verwart. Ten minflen het jaar

360 wordt in dit werk zelf gemeld, als de tijd, waar in

'het gcfclireven is,
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III Keizer, dien hij erger alTchildert dan nero, decius

^^'f
enMAXiMiANUs,en voorden godloostender menfchen

Iloofdft. uitmaakt, en zoekt vcrvolgends, uit 's Keizers ge-

iia C. G. Ji-;ig i)ij (^e Ariiianrchc twisten , de daar over qe-

toe 4ó~! 'loiidene Kerkvergaderingen , de op zijn bevel gc-

pleegde gevvelddaadighedcn enz. te toonen, dat hij

zich gedragen heeft , als een verfcheurendc Wolf in

fchfiapskledcren , met Duivelfche arglistigheid, laage

wispcltuurigheid , en openlijke tegenfpraak tegen de

Leere der Heilige Schrift. Vergeefs hebben laater

Schrijvers den Kerkleeraar zoeken te verdedigen; de

waarheid der zaak is, dat konstantyn de Groote

de Bisfchoppcn te zeer gewend had, om zich onbe-

taamlijke vrijheden , zelfs tegen den Keizer , onder

voorwendzel van den Godsdienst, te veroorloven.

Of HiLARius, ten zelfden tijde, ook zijn Boek

tegen ursacius en valens , daar hiürony-

isius (*) van gewaagt, en waar in tevens de

Gefchiedenis der Kerkvergaderingen van Arimi-

jium en Seïeucia befchrcvcn was, hebbe opgefteld,

is onzeker. Men gelooft algemeen , dat zekere His-

torifche Fragmenten of Brokftakken , die nic. fa-

ERR of LE FEVRE , in hct jaar 1598 in het licht

heeft gebracht, en die naderhand bij de werken van

HILARIUS (f) gevoegd zijn: Fragmenta ex Lihro

S. liilarü Pictavienjis ^ Provincice Aqultanics^ in

qiio fuut omnia , qu£ ostendimt , vel quomodo
, qui-

hiisnam camfis ,
quibus infiantihis , fub Imperat.

•Qonflantio factum est Ariminenfe Concilium , contra

For^

(') De Firis Ulujlr. C. ico. (f) Pag. 1279-1364,.
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Formellam Nicceni tractaim ^ qua iiniverfiZ harefes UI

comprchenfa erant ^ afgefcbeurde Hukken, uit ge-
'^?jYr

melde werk zijn. Hoe het zij , dezelve bevatten eene [loofdft.

nuttige verzameling van fliikken en ooirkonden tot "^ C. G.

de Gefchiedenis van het Arlanismus, f^^ ^^|[

Na eene afvvezendheid van omtrent vijf jaaren ,

keerde dan hilarius , in het jaar 360, tot zijne l"^'^^^^^

Gemeente terug. Hier vond hij, dat de meeste Zi^-dtrin

tholijke Bisfchoppen van zijn Vaderland allen , die 5.^'^''5"'

de Kerkvergadering van Arhmmim ondertekend had- tcuende

den , uit de Kerkelijke gemeenfchap voor altijd wil- Aiianeu.

den uitgefloten hebben. Maar hij dacht hier over,

even als athanasius , veel zachter , en wilde A^w

weg van verzoening openhouden voor de genen

,

die op meer dan ééne wijze tot 'de ondertekening

verleid waren geworden; met dit oogmerk hield hij

met de Gallifche Bisfchoppen verfcheidene Sijnoden ^

op welken alles, op den voorigen voet, herftcld

werd. Onder deze kent men alleen nog die van

Parys^ van het jaar 360 of 361 (*). Zijn hevige

tegenfirever saturninus werd, wegens vele mis-

daaden, met nog een' ander Bisfchop van die par-

tij, afgezet. Ieder één erkende, fchrijft sulpicius

SEVERUS (t), dat men de verlosfing van Galli'én,

van Arianenj , aan hilarius alleen te danken had.

Spoedig fti-ekte hilarius zijnen ijver voor het Vervolg,

welzijn van den Godsdienst en der Kerk, dat is,

tot herftelling van het Nice'isch geloof, ook tot lia-

Jië uit. Hier verëenigde hij zich, omtrent het jaar

(*} Zie boven Blatlz. 9. (f) /:. H. C. 45.

rif\n
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III 363, met EUSEBius van FerceJhe; ook hadden hun-

»f
'^j'J

ne pogingen , om de Arlancrij te overwinnen , in

HooWü. IJlyricum gevvensclitcn voortgang (*). Zijn merk--
na C. G. waardig gcfprek met auxentius , den Ariaanfcheit

loi 4-6.' Bisfchop van Mediolanum , is in de Gefchiedenis

der Ariaanfche verwarringen verhaald (f). Hij

flichttc zelfs onrustige bewegingen onder de ingeze-

tenen van die (lad tegen auxentius ; het gefchrift ,

Iietwclk hij tegen dien Bisfchop oplleldc , toen hem

de Keizer, omdat hij alleen den Kerkelijken vrede te-

Mediolanum ftoorde , welken de verklaring van

AUXENTIUS voor het Niceisch geloof, naar het ui-

terlijke, herfteld had, gebood, die fiad te verlaten,

is zoo hevig, als men flechts verwachten kan (§);
evenwel kon hij niet verhinderen , dat auxentius ,

nog vele jaarcn, tot aan zijne dood toe, in het be-

zit van dit aanzienlijk Bisdom gebleven is.

Zijnwerk hilarius zich, tegen het einde van het jaar 3^4
over de

^ycder naa Pictavium begeven hebbende , bracht het
Plalmen.

. .. i 1 1 •

overige van zijne dagen aldaar m rust door. In

dien tijd kan hij zijne Verhandeling over de Pfal-

men^ (Tractatus fuper Pfahnos') (**), bearbeid,

of liever, uit Origenes uitgetrokken hebben. Dit

meldt iiiëRONYMus (ff), ^^s ook (§§), dat hila-

rius bij dezen arbeid door zijnen vriend iieliodo-

RUS

(*") RUFiN. liiit. Eccles. Libr. X, Cap. 30, 31.

(f) Boven Bladz. 16.

(§) Liber contra Auxentium pag. 12(53-1273.

(**) Pa^. 1-596. (ft) De Firis Illiiflr. Cap. 100.

C5D ^pi^i' ad MarcelL Tom. II. Opp. pag. ^12.
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RUS geholpen is geworden. Meer kon ook, in de lir

daad, een man niet doen, die van het Hehreeuwsch "°^'^

volftrekt niets wist, en zeïfs in het Grieksch geene Hoofdfl.

bijzondere fterkte had. Eigenlijk geleerde verfdaring , "^ C. G.

of gegronde naarfporing van den woordelijken zin , J^J''
\A\

kan men hier dan niet verwachten , maar over het

geheel ontmoet men Hechts Myjïiekc toepasfingen

,

en leerftcllige en zedelijke uitweidingen. Evenwel

werd dit werk , met toejuiching , ontvangen , door

den flechten fmaak der Latijnfche Kerk, in de Uit-

legkunde , en voornaamlijk door den lof, welken

HiëRONYMUS aan dit werk gaf. Ondcrtusfchen is

de gisfing niet onwaarfchijnlijk , dat deze arbeid zij-

nen oorfprong beeft uit Predikati'én , door hilarius

over de Pfalmen gehouden , te meer , omdat het

werk zich niet tot alle do, Pfalmen uitfirekt. Voorts

duidt hij doorgaands de Pfalmen op Christus aan.

Onder zijne Uitleggingen komen ook verfcheidene

zeer gewaagde ftellingen voor, omtrent de vrijheid

van den menschlijken wil ^ en de krachten tot het

goede enz.

Eene Uitlegging over het Boek van joc , insge- Over

lijks volgends hicronymus (*), uit origenes ge-

trokken, is, eene plaats bij augustinus (f) uit-

gezonderd , verloren gegaan , echter met weinig

nadeel. Doch , zijne Verklaring der Euangeüe'

Gefchiedenis van ]mattheus , ( in Evangelium

Matthai Commentarius ) ( S ) 5 i^ bewaard ge-

blc-

(*) /. c. (f) Contra JuHamim. Libr, II. C S.

(5) i^^S' 009-752.

IMATTHE-
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III bleven. Deze verklaring is kort, en echter opa;e-

Vn'^'r
viiUi met den zoogenaamdcn Geestlijken zin , of

HooFdil. fp-'lingen van het vernuft. Te weten, de Leeraars

na C. G. ya;i die tijden oordeelden het, beneden hunne waar-
Til r "^^1

rot 47Ó.' digheid , zicli op te houden met den zin van Ge-

— - fchiedvcrhaalcn , welke iedereen, meenden zij, ver-

flaan en begrijpen kon j zij zeilden veel dieper, en

ook iiiLARius geeft te kennen (*_) , dat de rijkdom,

in de Heilige Schrift verborgen, zulk naarfporen

noodzaaklijk maakt en beloont. Ondertusfchen zijn

deze zijne verklaringen gedwongen of laf, en zijne

goede ophelderingen zijn ongemeen weinig in getale

Doodvnn HiLARius overleed , zoo als men het vvaarfchijn-

iiiLARiL's lijkst gelooft, op den i^den Januarij van het jaar

368. Reeds bij zijn leven zou hij wonderen ver-

richt hebben (f). De aanmerkingen van fortu-

NATUS daar over zijn dikwijls grappig, door zijne

eenvoudigheid en gezwollen ftijl, gelijk hij dan,

meermalen , door zijne onkunde in de taal , in zij-

nen held prijst, het geen elk verftandig man laaken

moet, bij voorbeeld, wanneer hij hem roemt, dat

hij , y?/7o tumente et fermone cothurnato , gefchreven

heeft. Als hilarius , op zijne reize van Rome naa

Gallïèn , vernam , dat een Eiland op de GaUifche

Kust, daar hij dicht bij was, wegens de ontallijke

groote (langen , waar het vol van was , niet be-

woond

(^
* ) Commcnt. in Matth. pag. ójo,

(t) FORTUNATUS Füa S. Hilarii Libr. I. pag.

CXXXII. en gregorius van Tours Hist. Franc, Libr.

I. Cap. 3p.
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•ft^oond kon worden; ftapte hij, na vöoriif het te- Üt

ken des Kruis gemaakt te hebben , op hetzelve aan ''^^^

Land ; en zijn gezicht alleen dreef de flangen op de Hoofdd*

vlucht. Daar op ftak hij eenen (lok in den grond j
n^ C. G*

welke tot eene grenspaal dienen moest, die zij niet
J^j'^

?-!*

overkomen zouden, gelijk de flangen dit naderhand

ook nooit gewaagd hebben. In Galli'én zelve wekte

iiiLARius een Kind, hetwelk ongedoopt overleden

^

en dus, zegt fortunatüs, tot eene dubbele dood

verdoemd was, op verzoek der Moeder, weder ten

ieven op. Nadat hilarius overleden was, werden

nog ongelijk meer wonderen verhaald, die bij zijn

Graf, of in Kerken , aan hem gewijd , gebeurd zou-

den zijn, waar mede fortunatüs het geheele

tweede Boek van zijne Levensgefchiedenis vult, en

waar bij anderen nog meer dergelijken gevoegd heb-

ben. Het kan ons niet verwonderen, dat hilariuSj

een hoofdverdediger der Rechtzinnigheid, en dcrzel*

ver herfl:eller in de Westerfche Landen , die ook als

belijder, (^confesfor,^ wegens zijn lijden voor de-

zelve eerwaardig was, in eene eeuw, welke ligtgelo-

vio- senoeff was, omtrent vermeende wonderen, al

fpoedig als wonderdoener is geprezen , wien men

,

als een Heilige., en Voorbidder bij God, ook in

het gebed heeft aangeroepen. Eene Predikatie van

PETRUS DAMIANUS , in dc Xlde eeuw, in welke

verhaald wordt , dat de beenderen van hilarius ,

op zijn eigen bevel , in eene vcrfchijning gegeven

,

kort na het jaar 507, te Piciarium plegtig in

eene nieuwe rustplaats zijn overgebracht, en waar

bij de Engelen het eigenlijk overvoeren verricht zul-

Vm. Deel. L len
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lil k-u hebben (), deze Predikaiic Iccvt genoeg, liofr

^'j'^j'j vroegtijdig de bijgcloovige verëering van iiilarius

Hoofdft. b^ar hoogde toppunt bereikt hebbe. Ondertus-

na C. G.
fj-iicn is men het in Fmnkryk zelve niet écns, of

lot 476.* 2'i" ligchaam te Poii/crs
,

( het oude Pictav'nm
,

)

gebleven is , alwaar het de Hervormden , in het

jaar 1562 , naar eene gemcene vei:telling , verbrand

zullen hebben; dan of het, reeds vele eeuwen te

vooren, naa St, Denys bij Parys overgebracht is,

en daar nog bewaard wordt.

Zijn ka- Wie de fcliriften van iiilarius, onpartijdig, ge-
rakter.

j^^^^^ heeft, zal Wel 'in hem vinden den ijveraar,

die met allen ijver, en niet zonder gelukkig gevolg,

het Niceisch geloof heeft voorgedaan en verdedigd;

nis een Schryver, die tegen 'zijne paitijën vrij wel

was opgewasfen; als een' Bisichop, die zijn ambt

getrouw heeft waargenomen , zoo ver zijne kundig-

heden reikten ; maar ook tevens als iemand , wiens

Üver hem dikwijls zich zelven deed vergeten ; die

zich, voor de zaak, welke hij verdedigde, van bé-

tere wapenen had kunnen bedienen; uit wien men,

eindelijk, veel tot opheldering der Gefchiedcnis van

de Ariaanfche twisten, meer dan waare Godgeleerd-

heid, Iceren kan. En geen wonder, hij was noch

AVijsgcer, noch Uitlegkundige , in den waaren zin

dezer naamen. Zeker zal een onpartijdige in hem

niet vinden, het gene couïant (f) in hem vindt,

dat

(*) Z)<7 Tranf.atione S. Hilarii ^ Petri Damiani Scr^-

mo pag. CXXXIX. Opp. Hilarii. "^

(t) Prcvfat. General, pag. 1. -
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dat deze Bisfchop aan de Kerk gegeven is , opdat III

de Poorten der Helle de Kerk niet zouden overvvel- ^'f^^

'

digen , en dat hij bij de Franfchen bijzonder in waar- Hoofdft.

de behoorde te zijn , omdat hij den eerflen grond ^"' C. G.

tot de Kloosters in Frankryk gelegd heeft. De- I^J"^ ^^1]

zelfde couTANT heeft ook alle moeite aangewend

,

om hem vrij te plijten, wanneer hij zeldzame eu

vreemde gevoelens heeft voortgebracht in zijne fchiif-

ten, bij voorbeeld , dat christus zijn Vtgchaam

niet van de Maagd mar ia aangenomen , maar zich

zeïven. dat Ugchaam gevormd heeft ; dat dit lig-

chaam geene pijn^ vrees ^ honger^ en dergelijke

tnenschlijke zwakheden gehad hehhc^ dat hij hem

den eeniggehorenen God en den Heiligen Geest

noemt; als ook wanneer hij gelooft, dat het Woord

van God Uit het Ligchaam des Stervenden VerloS'

fers geweken was , toen hij klaagde , dat God hem

verlaten had. Voornaamlijk is coutant ijverig,

om HiLARiüS vrij te plijten van Pelagiaanfche uit-

drukkingen en meeningen, bij voorbeeld, dat hij

het begin der bekeering meer dan ééns van d2n

mensch zelven afleidt ^ hetwelk, en foortgelijke meer,

over de kracht van den vrijen wil^ hij enkel weet

te ontfchuldigen , met de aanmerking, dat hilarius

gefchreven heeft vóór den oorfprong der Pelagi-

aanfche Ketterij. Eindelijk , wanneer hilarius

fchrijft (*): Werken en verdienften van andere:}

haaten iemand geheel niet ^ dewijl elk voor zijne

lamp zelf olie kopen moet ; maakt coutant de

aan-

( * ) Comr.ient. in Matth. pag. 73^.

L 2
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Iir aanmerking, dat, wie dit onvoorzichiig leest, mïs^'

BOEK fchien zou kunnen gelooven , dat zulks voor de'

Hoofdft. Ketters gunftig is, die de voorbidding der Heiligen

nn C. G. verwerpen. Hetwelk hij echter , met eene ophelde-

lZ^l%' ""§ ' °1^ ^'^"'^ ^^^^^^
'

^^^'^^ ^^ verlielpen.

Voor het overige zijn in de uitgaven der werken

Verlore-
^^j,^ iiilaRIUS nog verfcheidene óndergcfchovene

ten.
' fchriften , of ten minften , geheel twijfelachtige, ge-

plaatst, doch van weinig aanbelang. Van fomraige

van zijne ve^'lorene Boeken zijn ecnigc kleine Huk-

ken belioudcn. Bchalven zijne Verklaring over job

en zijne GeeneHjke Liederen^ telt niëRONYMus iTOg

anderen op (*). In zijncil Brief aarf saxustius,

Stadhouder van GalUïn , 'tegen den Gcneeslieer

DiosKORUs, had hij, volgends denzelven (f), ge-

toond, wat liij in flaat was, in geleerdheid, te ver-

richteiT. Misfchicn had hij dezen Brief, onder de

regeering van julianus, tegen den gemelden Ge-

neesheer, als eenen vijand der Christenen^ opge-^

fteld. "Wat HiLARius , in ziin Boek der Verborgen-

heden , behandeld hebbe , wordt door hicronyaius

niet verklaard. Deze gewaagt ook nog van eene

verzameling van Brieven , maar erkent , eene Uitleg*

ging van het Hoogelied^ aan hilarius toegefchre-

ven, niet te kennem

Uitgaven De eerfie verzameling en uitgave der werken van

van zijne j^jjy^j^ius , werd door erasjnius bezorgd, te Bafel

'

15513. De voornaamde uitgave derzelven is die van

de

(*) />e Firis Illuftr. Cap. 100.

( t ) Eimt. LXXXHI. Tom. IV. Opp. pag. 65/.
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i\Q Benedictyfien ^ te Parys 1693, bezorgd door III

PETR. couTANT , waai' na in het jaar 1730 te Fe- ^^^^

rona nog eene in liet licht gekomen is van den be- Hoofdft.

roemden scipio maffei. na C. G,

De Levensbefchrijvingen , welke van HiLiüRius g^'^olx-^
geven zijn, hebben doorgaands het gebrek, als bij .

alle de oude Kerkvaders, dat zij, over het geheel, Levens-

te veel hebben van Lofredenen. De beste zijn die vingen,

van TiLLEMONT (*) cn van coütant (f), van

welken in het voorgaande bericht van hii.arius le^

ven reeds genoeg gezegd is.

Wij voegen bij de voorengemclde eenen anderen Levens

Kerkleeraar van dezen tijd, cyrillus, Bisfchop of^^"'^'^^^"
•^ ' ' ^ vnn CY-

Patriiirch van Jerufalew ; die ook wel gemoeid is rillus

geweest , met de Ariaaufche verfchillen , maar zich I^isfchop

zoo onzijdig en gematigd daar in heelt gedragen , niiem,

dat hij bij de nakomelingfchap het vermoeden heeft

gehad, van Semi - Ariaansch geweest te zijn. Zijne

fchriften zijn ooli gcene twistfchriften , maar onder-

wijzingen in den Godsdienst, en zijn, zo dcrzelver

echtheid alszins onbetwistbaar ware, een fchoon ge-

denkftuk, van het gene toen aan de Christenen^

door hunne Leeraaren , vyerd geleprd , en openlijk

voorgehouden.

Men weet het jaar niet , in hetwelk cyrillus Zijne ge-

ter wereld is gekomen , hoewel men , niet onwaar- ^oorte en

fchijn-

(*) Vie de St. Hilaire Mem. Tom. VII. pag. 442-

469. Note fur S. Hil. pag. 745-758.

( f ) nta S. Hilarii ex ipfius pQtisfiimim ScripHs col-!

ifita pag. LXXXVIII-CXXVI.

L3



i66 K E R K E L IJ K E

iri fchijnlijk, aaii het jaar 315, of wat vroegar, den-

bof;k
j.^,,^ i^iag. Hij was, waarfchijiilijk, te Jcrufalem

HootHil. geboren, omdat het fchijtit, dat men aldaar geene

na C. G. anderen , dan geborene Jerufakmmers , tot het Bis-

toe 4-5' <chops- ambt gewoon was, te verkiezen. Laater

' Griek fcJic Schrijvers laten hem, eenigon tijd, in het

levens- ]\ioni]ikenIeven doorbrengen. Doch l]ij zelf geeft

niet duifter te kennen (*), dat hij de ontliouding

en andere oefeningen van dezen fland midden onder

de menfclien heeft waargenomen , en dus geen Mc-»

vctx^g , of Motjnik , die volftrekt in geene (leden

niogten wooncn , maar een Afx.jjDjr, of Askeet
^ ge-

weest is,

Uijwordt Dat makarius , Bisfchop wmjenifalem^ hemom-
Oudér-

xxiiiVi het jaar 335 den post van Diakon gefchonkeu
iingteje- •" "^"^

, , , -^

ruihlem. heeft, beweert touttce (f), maar zeker is het,

dat de volgende Bisfchop, maximus, hem tot Ou-

derling heeft gewijd (§). Dezelfde Bisfchop fchijnt

hem ook het volkomen opzicht over de Leerlingen

in het Christendom, of Catechumenen^ derzelver

onderzoek, voorbereiding en onderwijs, opgedragen

te hebben. Hij was dus tevens de voornaamfle

Katechetes of Katechista , ( Onderwijzer
, ) in de

Gemeente te Jerufalem. Behalven het openbaar on-

derwijs , hetwelk hij aan deze aankomende ChristC'

hen mededeelde, predikte hij ook in plaats van zij-

nen Bisfchop meermalen; hetwelk men als het oud-

fte

( * ) CYRiLLi Catechefes pag. 1 63 , 1 80,

(t) Bilf. I. de Vita S. Cyrilli pag. VI.

(§) HiëRON, in Qhron, ad a. 34^,
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üe voorbeeld kan aanmerken van eenen Ouderling^ III

die in tcffenwoordiglieid van zijnen Bisfchop, den ^?i;'f

j /". . vlli
gewoonen Leeriiar der Cjemeente , is opgetreden. Hoofdft.

Deze gewoonte is meer en meer zedert in gebruik 'i^- C. G.

gekomen; niet alleen wanneer zoodanige Ouderling
j^J'^

^^*

uitnemende gaven bezat, gelijk het geval was met -^

jOANNES CHRYSOSTOMUS (*), maar ook de Bis-

fchoppen vonden allengs goed, om enkel Beftuurcrs

van de Gemeenten te zijn , en hun fehoonlle voor-

recht 5 doch hetwelk veel oefening en infpanning van

den geest vorderde, het leeren en onderwijzen, ge-

heel op te geven.

Toen CYRiLLus Ouderling, (^Preshijter ,^ was, Gedrng

omtrent het jaar 350 , hadden de Ariaanfche twis- '^''" ^^""^

ten , onder de regeenng van konstantius, <ïene u^n-^^Y-

voor de Katholijken geheel ongunffigc wending ge- rillus ,

nomen , waar door ook de Gemeente van Jerufakm "^
r,^"*

gefchokt werd. Reeds bij het leven van konstan- twisten.

TYN den Grooien , had de Kerkvergadering van Ty-

rus, in het jaar 335, welke de Bisfchop maximus

ook bijwoonde, athanasius van zijn ambt ont-

zet ;
ja eene andere te j^erufakm zelve-, in hetzelf-

de jaar, nam arius weder plegtig in de gemecn-

fchap der Kerk aan (f). Als echter de Eufebia-

fï€n\, door konstantius onderfteund, zich op de

Kerkvergadering te Antiöchi'è ^ 'm. het jaar 341, nog

meer verfterkten, nam maxiimus daar g;een deel in;

het berouwde hem zelfs , dat hij zich aan de zijde

der vijanden van athanasius gevoegd had , waar-

om

(*} Zie Deel VIL BI. 18. (f) Deel -IV, BI. cji.

L4
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III om hij verders geene van hunne Kerkve"""c]eringe«

BOEK bijwoonde (*). Met dit al vernieuwde echter deze
VIII

.' ^ '

Hoofda. Bislchop de Kerkehjke gemcenfchap met athana-

na C. G. sius niet, maar bleef onpartijdig, en fcheen zelfs,

Y^^ ^^Ivan den kant van dezen beroemden n;ian, niet alle
tot ^Z^* •

r . , Happen geheel onberispelijk ie vmden. Eerst tegen

het einde van zijn leven, tusfchen de jaaren 34$

en 349, nadat athanasius van den Keizer vrijheid

gekregen had , om naa zijn Bisdom terug te keeren

,

uam makarius hem, op eene Kerkvergadering t^,

Jenifalem, op welke athanasius zelf tegenwoor-

dig was 5 weder in de Kerkelijlce gemeenfchap

rian (f). Men kan zich niets natuurlijker voordel-

len, dan dat, dezen geheelen tijd, de Ouderling,

CYiuLLUS, volkomen eensgezind met zijnen Bi?-

fchop, aan de Ariaanfche twisten ook weinig of

geen deel zal genomen hebben. En dit wordt ook

bevestigd door die Kerkelijke Leerredenen , welke

Ly, in dit Tijdsverloop, gehouden heeft. Hij geefi;

in dezelven aan geene der beide partijen alleen ge-

lijk; maar waarfchuwt veel meer zijne Toehoorers,

om zich niet te ergeren, dat Bisfchoppen tegen Bis-r

fchoppen. Geestelijken tegen Geestelijken, en grootq

\'olksmenigten tegen Volksmenigten , zelfs tot bloed?

vergieten toe, uitvaareü, alzoo dit in de H. Schrift

voorzegd is geworden (S). Hij fpreekt wel van

verborgene Ketters, met welke de Kerk opgevuki

waSj

(* ) socR. Lihr. ÏI. Cap. 8. sozom. L. Hl. C. 6.

(f) ATHAN. ApoL contra Arian^ T, I. P. 1, p. 13,8,

(5) Catech» XV, »/7j, 227.
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\vus, daar door waarfchijnlijk de Eufehianen ver- II!

(laande (*); maar, behalven duidlijke blijken, dat ^.fj';^

hij zelfs met de Katholijken niet in alles voldaan Hoofdal,

was , is ook dit merkwaardig , dat hij noch het na C. G.

^yoord o{AOii<rw in zijn onderwijs van Christus
jot'^^-|*

Godlijkc hoogheid, noch de uitdrukking vTTs^acf,

in éénc van die twee betekenislcn gebruikte, naar

welke men of écne of (In'e Cso^oia-zi^ in de God-

heid leerde.

Doch , men kan de denkwijze van cyrillus best Beiiclit

ontdekken uit zijne XXKl Predikatien of Kerkre-
J^'aLclie-^

4enen, welke hij, als Ouderi'njg
^ gehouden heeft, en of

Over derzelver echtheid is hevig getwist , en de Be- ^?.^^'''

^ ° ' wijzende
nedictyner xouxTéE (j), fchrijft Hout weg: „ De Kerkre-

bewijzen , welke uit de Katechefen van cyrillus ,
denen.

tiF verdediging van ^ö;//^ö//yX'eLeerfi:ellingen, getrok-

ken worden, zijn zoo ongemeen duidlljk, dat eenige

Proteflanten , omdat zij de gekunftelde uitvluchten,

jnet welke zij die zoeken te ontwijken , niet zeer

vertrouwden, gedacht hebben, den knoop liever te

jnoeten doorhouwen, dan ontknopen. Zij hebben

^.aaröm eerst een vermoeden op den uitgever der

Katechefen geworpen; maar naderhand gepoogd,

^ezelvcn aan cyrillus geheel te ontnemen , ten

minften gezocht aan te toonen , dat zij, door te ve-

le bijvoegzelen, verminkt zijn, dan dat zij eenig ge-

zag zouden kunnen beliouden. " Doch , zoodanige

gevolgtrekking zal niet ligt iemand goedkeuren, dcf

wijl

(*) /. c. pag. 228.

(f) Disf. II. de Catechef. S. Cyn/li C. 2. p. XCVI.

L 5
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III wijl zij zoo gemaklijk kan omgekeerd worden , waar
Donrc j.Q£ 200 vele voorliccklcn gelegenheid geven , dat de

Hot'tud. Roomsch-Katholijken alleen daarom een aantal waar-

na C. G.
jiji^ onechte fchriften voor echt willen gehouden

Joi ATó' li^bben , omdat zij hunne Leerflellingcn daar in

meenden te vinden. Ook doet zij thans niets meer

ter zake, dewijl de Protcftaiiten genoeg weten, hoe

Aveinig 'er aangelegen zij , met dezen of genen der

oude Kerkleeriiarcn in alles overeen te ftemmen

,

die, met allen hunnen ijver en goede gezindheden.

Hechts matige Hitlcgkundigen waren , en die met

hun allen tegen de oudheid en het gezag der Heilige

Schrift niet opwegen ; die ook , dikwijls met het

best oogmerk, maar door te zwakke oordeelkunde

,

zedert de tijden van konstantyn (kn Grooten , te

veel tot het bederf van het zuiver Christendom heb-

ben toegebracht. Voor het overige heeft TOUTTéE,

over het geheel genomen , de echtheid van deze

Katechefen wel verdedigd , en de tegenwerpingen

van RIVETUS (*) en anderen, zijn in de daad ook

niet zoo gewigtig, dat zij niet kunnen opgelost en

beantwoord worden, hiüronymus (f) bericht ons,

kort na het overlijden van cyrillus, dat de Kate-

chefen^ door hem in zijne jeugd opgefleld, nog

voorhanden waren; en vele andere volgende Schrij-

vers gewagen van dezelven, bijzonder van de XVIII

eerden; ook komt in dezelven niets voor, hetwelk

niet met die tijden, en met de omdandigheden van

CY-

(*) Crit. Sacr. Libr. III. Cap. i.

(t) -D^ f^ifi^ llluflr. Cap. 112.
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CYRILLUS , ZOU kunneii overcengebracht worden. IIÏ

Deze Leerredenen , welke cyrillus , volgends PPJi'f

HiëRONY.-MUS , heeft opgefleld, (^compofuit ^') ( dit Hoofdll,

zal kunnen zijn , te vooren overdaclit , of wel na "^ C- ^»

het uitfpreken, uitgewerkt en opgefchreven , zoodat ^q'^ ^^^

liet niet ftrijdt met het gene in derzelver opfchrift ge

zegd wordt , dat hij ze voor de vuist heeft uitgefpro- ^'^^r^'^kT?

ken;) worden Katechefen ^ (^«'iK'X^a-iiT^') genoemd,

omdat hij ze voor Katechumencn
, ( Onderwijzelin-

gen,) of voor zulke Toehoorers, gehouden heeft,

die dit nog onlangs geweest waren. Deze Leerlin-

gen in het Christelijk Geloof werden , meesttijds

,

jaaren lang voorbereid, onderzocht , en onderwe-

zen, eer men hen tot leden der Gemeente aannam.

En het waren niet alleen leden uit den Clerus ,

(Geestlijkheidj) maar ook fomtijds andere Christe-

nen, die het opzicht en onderwijs over hen hadden,

daarom Katecheten of Katechisten genoemd (*}.

Deze Onderwijzelingen werden wel onder eenen al-

gemeenen naam, ( x.xjti'xi^fAivot , ^udienies, enz. }

begrepen , maar van de IVde eeuw af, werden zij

in zekere klasfen en trappen onderfcheiden, In de

eerlle bevonden zich de Toehoorers in eenen engercn

zin , ( uKfioufAivot , ) die het voorlezen der Heilige

Schrift en de Predikatie mede bijwoonden. Tot de

tweede behoorden de Biddsndett of Knieïenden ,

( y(^v\jv.Kmv\'ig
, ) die ook bij het openlijk • algemeen

gebed tegenwoordig mogten zijn. Als eindelijk de

tijd van den Doop naderde, legden zij, ten minfleii

(*) Zie II Bcd^ Bladz, 225.
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in IJl de Gemeente te Jerufakm ^ den naam van Ka-
BorK techumenen geheel af. Thans kwamen zij in de

Hoofdft. Ulasfe der Doopelingen , ( /SoiTrJi^owÊVöi
, ) die ook

nn C. G. jiog andere namen hadden , bij vuuibeeld : <P(ó\Jo-^
Toor 'yK'J

'

r£>t A-ó^-*"" » Crer/ic/jten,) omdat (pa>?<f^os-, de verlichting

^

in de taal der Kerken den Z)ö(?/> betekende; Compe^

tentes ^ omdat zij, gemecnCchaplijk , verzochten, tot

den Doop toegelaten te worden; en eJecti , omdat

zij uit het groot getal Katcchitmencn waren uitgeko-

zen. Eerst werd hun de Geloofsbelijdenis bekend

gemaakt en verklaard ; welke zij bij den Doop moes-

ten afleggen; in de Laiijnfche Kerk gaf men bun

ook eene uitlegging van het Onze Vader; verfchei-

dcne oefeningen en ceremoniën, (bij voorbeeld, ge-

beden , vasten , bezvveeringen , enz. ) die men met

hen verrichtte, moesten hen nog gefchikter maken

voor de heilige handeling, die voor hen aanftaande

was , en waar van Paasfchen de gewoone pkgtige

tijd was. Met dezen waren nu niet meer gemeene

Katecheten^ maar de Bisfchop zelf, of een Presbij-

ter^ die daar toe last van den Bisfchop kreeg, on-

ledig. Van dit alles vindt men wel in de zooge-

noemele Apoüolifche InftelUngen (*), en in de Be-

fluiten van verfcheidene Kerkvergaderingen , maar

nergens vollediger berichten dan in de XVIII Kerk-

redenen van cyrillus , voor de Dfjopelingen

,

((püj'^i^o^gvo*,) welke, waarfchijnlijk in het jaar 348

,

en wel in de veertigdaagfchc vasten voor Paafchen

gehouden zijn,

Vó<5l

(*) Libr. VIII. Cap, 5, 6, 8,
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Vóór deze Leerredenen gaat eene voorbereidende lU

Predikatie voor af, QTr^oK»]yixn<n? ^') tot het aan-
^^'J

hooren der volgende: In dezelve roemt hij het {joofdft.

voorrecht dezer Ojiderwijzelingen , terwijl God zeer na C. G.

geneigd is , hun wel te doen , doch God verwacht [^" ^^|*

ook bij elk en een ieder een oprecht voornemen ,
—

volffcnds het zeggen van d^^w Apostel : dsn genen ,
^°" ^^-

, r .. -TT 7 , richt vïin

die naar het voornemen geroepen zijn, Hij wekt derzelver

hen op, om oprecht te handelen, en zich te be- i'il^oud,

keeren. Men mag, zegt hij, zich niet meermaalen

laten doopen, om het gene de eerde keer verkeerd

gedaan is, te verbeteren. Alleen de Ketters worden

herdocpt , omdat hun Doop geen Doop is. God

eischt niets van ons , dan een goed voornemen.

Zegt niet : Hoe zullen mijne zonden uitgedelgd

worden? Ik zeg u: Door willen en gelooven. Hij

wil voorts , dat zij de hezweeringen aannemen

,

want, gelijk goud niet zonder vuur, zoo kan ook

de ziel zonder Exorcismen niet gezuiverd worden.

Dat hun het gezicht bedekt wordt , leerde hen ^

hun oog en hart voor omzwerven te bewaaren; al-

ken het oor was onverhinderd , om de zaligheid te

ontvangen. Hij vvaarfchuwt hen, deze Leerredenen

naarftig bij te woonen, de verborgenheden , die hen

daar in geleerd zullen worden, niet aan Katechtme-

ven mede te deelen ; hij wil , dat zij , zo zij komen ,

eer de bezweeringen beginnen , van Godzalige din-

gen fpreken, en niet naar nieuwtjens vragen zullen;

als de bezweeringen beginnen, behooren mannen en

vrouwen afgezonderd te blijven, opdat alles met

welvoeglijkheid gefchiede. De mannen mogen zit-

tCH'
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III tende naar éciicii uit hen luiftcrcn , die uit ccii Bock

pji'f voorleest; of iet nuttigs fprekcn. De Maagden moe-

Hoofdft. ten ook famen iet zingen of lezen ; maar zoq ftjl ^
m C. G.

(lal- iTicn liaar niet lioore. Vei-volgcnds eindigt hii

tot I76. ^^^ ^^ waarfcbuvving, om zich voor den Helfchen

-
' Draak te hoeden , en de verleidingen der , ongelovi-

gen te verachten, befliiitcndc met eenen wcnsch,

dat God het Handfchrift iiitdelge, dat tegen hen is;

dat hij hunne voorige zonden vergete; hen in de

Kerk plante; tot zijne Krijgsknechten aailneme, hen

vervulle met de Hemelfche zaken des Nieuwen Tes-

taments , en hen. het oniiitwischbaar zegel des H<

Geestcs in eemVigheid deelachtig make!

De eci-Jie Kerkreden , bij welke ^ef. I. 16. wascht

u enz. werd afgelezen, is éénc der kortften, en ger

noegzaam tot de woorden toe met de zoo even ger

melde van denzclfden inhoud, eene uitnodiging tot

den Doop, en het waardig ontvangen van denzel-

ven, waarom zij ook ten opfchrift heeft: Inleiding

tot (len Doop. In dezelve dringt de Leeraar bijzon-

der aan op de belijdenis van zonden^ en de weder-

geboorte door het geloof: „ Indien iemand," zegt

hij, „ van de hier tegenwoordig zijnde , hoopt,

„ dat hij de genade van God misleiden kan, dan

„ bedriegt hij zich zelven. God geeft het Heilige

„ niet aan de honden, maar, waar hij een goed

„ geweten ziet, daar deelt hij dit heil -aanbrengend

„ en wonderbaar zegel, (den Doop,) mede, het-

„ welk de boozc Geesten vreezen, en de Engelen

,, erkennen. Wie het ontvangen wil , moet zijn

„ eigen voornemen medebrengen. Zoo als het bij

„ eene
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5, eene fchrljfpeii of pijl nodig, is, dat iemand ze ^^^

„ gebruikt; zoo heeft ook de genade den Geloovi- yj^

„ gen nodig. God plant tn maakt nat , maar gij Hoofdfl,

„ moet vnicliten dragen." Thans , Vervolgt hij , is
^\l^'.^'

het de tijd der belijdenis of biecht^ beUjdt dan, wat tot 476!

gij gedaan hebt , het zij het met woorden of daaden ,
"

bij dag of bij nacht , gefchied is.

In de tweede Kerkreden , welke ten opfchrift heeft

.

Fian de Boete ^ van de vergeving der Zonden^ eu

(in fommige Handfchriften, ) van den JVederpar-

tijder, of den Duivel, en voor welke Ëzech^ XVJIf.

20. enz. werd voorgelezen, vindt men een vervolg

van den inhoud der eerde. Terwijl hij zijne Toe-

hoorers tegen de Zonde waarfchuwt, zegt hij onder

anderen : Gij zijt wel niet alleen de aanvoerer tot

fiechte daaden; de Duivel geeft die ook in, maar

hij kan niemand overweldigen , die zich daar toe

niet laat verleiden. Ook waarfchuwt hij tegen wan-

hoop : Zegt niet ! Mijne zonden zijn te groot , en

te dikwijls bedreeven, zou God die vergeven wil-

len? Bij deze gelegenheid noemt hij uit den Bijbel

de voorbeelden op, van hun, aan wien grove zon-

den vergeven zijn; en voegt 'er bij: Dit is maar

een deel der in de Schrift verhaalde barmhartigheid

Gods ; maar ^ij weten niet , hoe veel hij aan de

Engelen vergeven heeft; want ook aan dezen ver-

geeft hij y nademaal maar een eenige zonder zonden

is, naamlijk jesus.

Ook kan de derde Predikatie van cyrillus aan-

gemerkt worden , als een vervolg der beide voor-

gaanden. Zij heeft tot opfchrift: Fan den Doop,

en
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tIT en tot Tekst, Rom. VI. 3, 4. maar de Dooi>

\^^'}\ wordt hier bcfchrevcn, als het middel tot verffevins:-
VUI ö ö

Hoofdft c^cr zonden, waar van tot hier toe gcfproken was.

m C. G. In dezelve verdienen deze gezegden aanmerking :

tot 1-6 " ^^^^ "^^'^'^ ^^^ ^'^" ^^'^
' "' tegenwoordigheid der

I „ tienduizenden Engelenfchaarcn gefield worden. De

„ Heilige Geest zal uwe zielen verzegelen. Ziet,

„ bij dit afvvasfchcn , niet op het blootc water,

5, maar op de Geestlijke genade, die met hetzelve

„ gcfchonken wordt I Want, gelijkerwijze het gene

,, men op de Altaaren der Afgoden brengt, eerst

„ door de aanroeping der Afgoden ontreinigd wordt r

,, zoo verkrijgt; ook het hloote water ^ eerst door de

,, aanroeping des Heiligen Geests^ des Zoons ^ en

„ des Vaders^ de kracht van heiligheid. Wie met

„ het Water gedoopt, maar niet met den Geest

,, verwaardigd wordt, die heeft de volkomene ge-

^, nade niet; en wie wel deugdzame werken Ver-

„ richt, maar niet het 2egel des waters ontvangt,

,, die kan in het Hemelrijk niet komen. — M>-

,, mand. kan zonder Doop zalig worden^ behalven

„ alleen de Martelaren.^''

Na deze Voorbereidings - Leerredenen , komt Cy*

RILLUS in de vierde^ nader tot zijn onderwijs, en

geeft den Doopelingen een algemeen Begrip van ds

Hoofdleerftukken van het Christendom; zijnde deze

gewoonte het eerst door cyrillus in de Kerk te

Jerufalem ingevoerd, gelijk toütT(je (*) gist,

hoewel het niet waarfchijnlijk is, dat een jong Ou-

der-

(*} Praloquium pag. 50.
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derling, (^Preshijter,) zich van cenc nieuwe Leer- III

wijze zou bediend hebben. Evenwel wist mëRO- \^J-^
1 • 1 M • ^• Vlll

NYMUS van zoodanig gebruik niets, die zijnen Op- Hoofdll.

volger, den Bisfchop joannes, verweet (*), dat "^ ^' G.

hij, in ééne Predikatie, over alle de Kerklijke Leer- J^'.^ ^^\
(tukken gefproken had , hetwelk hij aan losheid of

aan roemzucht toefchreef. Hoe het zij, deze Pre-

dikatie, die Colof. ÏI. 8. ten Tekst heeft, voert bij

THEODORETus , CU iu fommigc Handfchriften , het

opfchrift: van tien Leerfinkken ^ in anderen; van

elf, gelijk dan over het algenreen de telling en op-

noeming van dezelven niet altijd overeenkomt, cy-

RILLUS zegt, in de Inleiding, dat hij zijnen Hoor-

deren , om hun geheugen te hulp te komen , een

Kort Begrip der Leere wil mededeelen. Dit doet

hij in de volgende orde. Fan God ^ van christus;

van dezen zegt hij: Men moet in hem, als den éénen

en eeniggeborenen Zoon, God van God vóór alle tij-

den, en op eene onbegrijpelijke wijze geboren, ge-

loven; hij is de Wijsheid en Kracht, de zelfftan-

dige gerechtigheid Gods, die eeuwig aan de rechte-

hand des Vaders zit; en niet eerst na zijn lijden

met dit voorrecht door hem gekroond is; hij mag

niet van den Vader afgefcheiden , noch uit beiden

één Perfoon ,
(vicTTxla^ ,) gemaakt worden.

De Blenschwording uit de Maagd is het volgende

Leerftuk , daar na, dat van hot Kruis van christus.

CHRISTUS is , om ons van zonden te verlosten,

waarlijk gekruist. Wilt gij dit loochenen, zegt de

Re-

(*) Zie ons Deel VL Bladz. 334.

Vm. Deel. M
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III Redenaar, dan zal dit gelukkig Golgotha , op het*

BOEK
^y^i]^ ^yj; tliaiis, om des Gekruistcn wille, vcraadcrd

Vlil
J J 7 D

Hoofda. i^ijii» (l^y predikte, naamlijk, in de Kerk der Op-

naC. G. j^anch'fjg, op Go!gotha,')i\ wederleggen: en met het

Jpj'^ J_|*
/^ö«/ van zijn Kruis is reeds bij fiukkcn de geheels

Wereld opgevuld. Van ciiristus Begravenis. —

.

Verders: //// is in de onder'dardfche Geivcsten ne^

dergedaald^ om de Rechtvaardigen daar uit te ver-

losfen. Of wilt gij misfchien , dat wel de levenden

zijne genade genieten; maar dat die genen, welke

van ADAM af, zoo langen tijd, opgefloten waren,

bij voorbeeld : jesaia , david , samuül , alle de

Profeeten, joannes zelf, ook niet van hem verlost

zouden zijn? Hij fpreekt verders van de Opfian-

ding en Hemelvaart van ciiristus. Bij deze gele-

genheid zegt hij: „ Wij willen ons dus niet fcha-

men, over het Kruis van ciiristus. Wanneer een

ander het verbergt, zoo tekent gij u daar mede op

het voorhoofd, dan zullen de Duivelen, bij het aan-

fchouwen van dit Koninglijk teken , verre wegvlie-

den. Maakt dit teken , als gij eet en drinkt, als

gij zit of ligt , of opllaat , en bij alles , wat gij on-

derneemt. Nu gaat hij over tot de Lcere van het

laatfle Oordeel^ en van den Heiligen Geest, van

wien men even zoo moet denken, als van den Va-

der en den Zoon. Hier belooft de Redenaar, dat

hij alle deze Leerftukken van Godlijke Verborgenhc-

den, doöv plaatzen uit den Bijbel, in het vervolg,

zal bewijzen, zonder welken men hem hier in vol'

firekt niet behoeft te gelooven. — Van de ziel. De-

ze heeft haren vrijen wil ^ is hec beerJijkfle werk

vaa
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Van God enz. Fóór dat zij in deze Wereld hvüm , fif

had zij niei gezondigd; wij zondigen eerst in de- "°^*

zelve ^ uit rrij'èn wil, enz. f^an het Ligchaam, Hoofdrt»

Men denke toch niet, dat een ander God hetzelve "^ C- G*

jremaakt heeft , en dat de ziel daar in , als in een
•^^''"^ ^*^|*

°
,

^ tot 4"o»
vreemd vat, woont. — Als het ligchaam met eene—-*-•

heilige ziel verbonden is, dan is het een Tempel

des H. Geests; en daarom ontreinigt uw ligcjiaam

niet door ondeugd ! Deze vermaning tot kuischheid

mag inzonderheid de fland der eenzaamlevenden
^

(rm lAova^ovlm ,') en der Blaagden ter harte nemeUé

Evenwel vermaant hij dezen, zich niet te verheffen,

boven hen, die in den geringeren Jland des hmvlijki

leven , enz. Ten aanzien der fpijzen dwalen veletit

Wanneer wij ons, bij het vasten, van wijn en

vleesch onthouden, zoo doen wij dit niet uit afkeer

daar tegen , maar in verwachting op eene belooning.

JMen moet derhalven hen niet verachten, die^ om
der zwakheid hunnes ligchaams wille, vleesch eten,

of vvijn drinken. Klederen moet men gebruiken j

niet tot opfchik , maar enkel ter nodige bedekking. —

f^an de Op/ianding, Na vervolgends nog déns vart

den Doop en de daar bij nodige bekeering, (Aj?7fs^

fAi]atme6 , ) gefproken te hebben , fpoort hij zijne

Toehoorers aan, om alle deze Leerftukkcn uit de

Heilige Schrift te putten, en tevens van de Kerk

te leeren , welke deze fchriften zijn , van welken hij

eene lijst opgeeft (*) , hen tevens waarfchuwende

voor de Apohrijfe Boeken , voor het Heidensch Bijge-

loof en de Ketterijen. Op
(*) Zie VI Deel, Bladz. 107,108,

M 2
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III Op dit nlgemeen voordel der Leerftellingen , volgt

•"Ji^ nu, met de vijfde Preek, eenc bijzondere oiitvoii-

Hoofdft. vving en verklaariiig van dezclven, naar de orde der

na C. G. Geloofsbelijdenis , ( Sijmholum , ) welke thans aan de
Toot* '^^'5

tot
4-0' ^oopeJingen overgegeven werd , om ze van buiten

. te ieeren, en die op Zaturdag der ftille week van

hen in liet openbaar opgezegd werd. Deze Predi-

katie heet over het Geloof, omdat cyrillus in de-

zelve zich bepaalt, tot het woord: Ik geloof, of

wij gelooveu. cvrxiLLUS verheft en prijst het geloof

en deszelfs vermogen. De grootheid van het geloof

vertoont zich bijzonder in abraham. Deze is niep

alleen door de werken, maar ook door het geloofge-

rechtvaardigd geworden. Verders zegt hij: Hebt

gij weinig of geheel geen geloof, zoo bidt met de

Apostelen, om^ de vermeerdering van hetzelve. Want,
iet hebt gij van u zelven , maar dat uw geloof groot

wordt, ontvangt gij van Hem. 'Ei zï]\\ tivee foorten

van geloof. De déne beftaat in de toe/lemming j

welke men aan de Leere van het Christendom geeft ^

en waar door men zalig wordt. De tweede foort

des geloofs wordt van christus , als eene bijzondere

genade, gefchonken. Daar toe behooren de gaven

des Heiligen Geests. i. Kor, XVI. 8, 9. Hsht dus

geloof op hem , hetwelk van u zelven komt , opdap

gij ook dat geloof van hem verkrijgt , hetwelk meer

dan menschlijke krachten jverkt ! — Vervolgends

gaf CYRILLUS thans aan de Doopelingen deze Ge-

loofsbelijdenis , ( Sijmholum , ) over , welke reeds

te vooren in de Kerk te Jerufalem in gebruik was

,

hoewel cyrillus ze geenszins opgeeft, als of zij

vaa
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van de Apostelen zelven was opgedeld. Blijkens ds IIÏ

«nkelc flukken en woorden, bij cyrillus, vergele-
^^^^
Vllï

iven met de opfchriften zijner Kerkrcdenen , was de- Hoofdfï.

,26 -belijdenis van den volgenden inhoud

:

na C. G.

„ Wii gelooven in édncn God, den Almafftiecn
^'^^^'^^\'

° ° tot 470.
„ Vader, den Scnepper des Hemels en der Aardo, —
„ van alle zichtbare en onzichtbare dingen; en' in

^^ éénen Heere ]-es,vs Christus, den eeniggeboren

„ Zoon van God ; die uit den Vader waarachtig

„ God, (volgends fommige Handfchriften , waare

„ Zoon,) vóór alle tijden geboren is; door wien

„ alles gemaakt is; die in het vlccsch gekomen, en

menscli geworden is. " ( Het byvoegzel : Uit

eene 5i,Iaagd en den Heiligen Geest, is onzeker. )

Die gekruist en begraven is, ten derden dage op-

gedaan, ten Hemel opgevaren, en zit ter reclite-

hand des Vaders; die in Heerlijkheid komen zal,

om levenden en doeden te oordeelen; wiens Ko-

ningrijk geen einde nemen zal; en in den Heüi-

gen Geest ^ den Trooster, (^Parakktus ^^ die in

de Profeetcn gefproken heeft; en éénen Doop der

bekeering ^ tot vergeving der zonden ; en ééne

heilige KathoUjke Kerk; en de Opfianding des

Vleefches ^ en het Eeuv/ig Leven.^''

Met de zesde Predikatie over Jef. XLV. 16, 17.

begint eigenlijk de verklaring der bijzondere Leer-

ftukken dezer Geloofsbelijdenis. Deze bepaalt zich

tot de woorden in éénen. God ^ waarom zij ten ti-

tel voert 'rn^i ^vi fAova^y^ixg , over de alleenheer-

fchapplj van God , als ook koii ttz^i di^sa-tm , en over

de Ketterijen. Te weten , na de, verklaring van de

M,^ Lee-
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111 Lecrre win God , is het grootfle gedeelte dezer Kerk-»

BOEic
j.^^|ei| aangevuld, met een verhaal ca wederlegging

lloofdrt. tli^r Ketters, beginnende met si.mon den Toveraar

^

na C. G. als den uitvinder van alle Ketterij-^ bij gelegenheid

,

toriS'^^^"^ hy van manes meldt, dat deze den God des

>.., O. T. de mcnlchcn laat verblinden , merkt hij aan

,

dat dit in meer dan dé ncn zin, maar bijzondernaar

2 Kor. IV, 4, van. God alszins gezegd kan worden,

nadien het hetzelfde betekent, als de Heerlijkheid

van het Euiingclie voor die genen verbergen , die

geenc echte Leerlingen van christus zijn. Zoo

verklaaren wij , vervolgt hij , aan geencn Heiden die

Vcrborgenhcden , welke den DooiTelingen thans ia

de Kerk worden- voorgedragen , en fpreken zelfs daar

van tot de Katechwnenen niet duidlijic.

Het volgende woord der Geloofsbelijdenis, Va-

der
-i

levert de ftof tot de zevende Predikatie ^ naar

den Tekst Efez. \\\, 14. Daar in , zegt de Rcde^

naar, onderfchcidcn wij ons van de Jooden, dat wij

den éénen God , dien zij met ons gelooven , ook als.

den Vader van jesus christus erkennen. Het

woord Vader voert reeds het denkbeeld des Zoons

met zich. Oneigenlijk is God de Vader van velen;

maar in natuur en waarheid is hij alleen, van eeu-

wigheid, de Vader van zijnen eerfiggeborcircn Zoon.

, .In de achtfle Predikatie breidt hij zich, naar den

Tekst j€r, XXXU. 19. uit, over liet woord Al-

inagtig^ of eigenlijk ^ ^tn Albeheerfcher
, ( ïr«j'7ö-

itfxlu^.') Alles, zegt hij, is aaa God onderwor-

pen, alleen niet de Zoon ön de II. Geest.

Met de negónde^ over Job. XXXVIII. 2. komt

Cï"!'



GESCHIEDENIS. 183

CYRiLLus tot de woorden der GeloofsbclijdeTiis : lil

Schepper van Hemel en Aards ^ van alk Achtbare ^^fri

en hnzichtbare dingen, Hoofdft,

De tiende Kerkreden maakt over i Kor, VUI. 5.
"*'' ^' *^*

ïneü de woorden : éénen Heere jesus christus ^ \q^ .j^^

een begin van de Leere van christus. Hij wordt

CHRISTUS genoemd , omdat hij van den Vader ceu^

ivtgUjk tot het hovenmenschlijh- Priesterfchap gezalfd

/ƒ,' jÈSus betekent in het Hehreetiwsch ^ Zaligmaker^

in het Grieksch^ Geneesmeester, jesus voert ook

vele andere namen enz.

Ilct vervolg dezer Leere is vervat in de elfde

Kerkreden^ over Hebr. l. i. en de woorden der

belijdenis: den eeniggeboren Zoon van God^ tot de

woorden: door wien alles gemaakt is. Hier bewijst

CYRILLUS, dat CHRISTUS dc natuurliikc Zoon van

God is ; hij is van eeuwigheid , op eene onbegrijpe-

lijke wijze, den Vader in alles gelijk. God uit God.

Heden geteeld, betekent de eeuwigheid. Wij noe-

men hem daarom ook , met de Schrift , den eenig-

geborenen. Hier moet men alle menschlijke begrip-

pen ter zijde ftellen; niet aan zekeren tijd, aan een'

oorfprong van Vader worden, aan een uitgefprokeii

woord enz. denken. Wij nemen ook niet op ons,

te zeggen, hoe hem de Vader geteeld hcbbe; maar

dat hij, op deze of die wijze, niet geteeld is. Geen

Schepzcl verftaat dit; en de Heil. Geest, die toch de

diepten Gods kent, heeft daar van in de H. Schrift

niets gezegd. Schaamt u dan niet, hier uwe onwe-

tendheid te bekennen ! Gij kunt tocli niet ééns verkla-

ren, waar in de hooger klasfen der Engelen beftaan.

M 4 Daar-
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ÏIÏ Daarop volgt in de XII Leerreden de Leere van

Vlil CHRISTUS Meiischwording over Jef. Wl. lo, 14.

HooWn. jiier fpreekt de Redenaar van de Jooden en Ket-

Taarsós!
*^^'"^* ^'J vragen ons, zegt hij, om welke gewigiige

tot 476. redetien God een Meinch geworden is ? of het , over

het algemeen , voor de Godlijkc natuur betaamt , onder

de menfchen te leven? en of het mogelijk is, dat

eene 3Iaagd zonder .eenen man haaren kan? Op
de eerde dezer vragen , mogen de Profeeten ant-

woorden, want ik kon partijdig fchijnen. Zij leer-

den dan, dat de nijd des Duivels, het grootfle van

Gods v^^crken, den mensch, toen deze in het Para-

dijs danste, daar uit vcrdi-even heeft, daar bij waag-

de hij zich aan de zwakkere eva, die nog INIaagd

was. Hier uit ontllond een algemeen verderf van

het menschdom, zelfs van het uitverkozen volk. De

Profeeten baden God om de geneezing dezer groote

wond , en hij beloofde dit ; en nu verkondigden zij

.zijnen Zoon, als den Geneesmeester van het mensch-

dom , die tot zijnen Tempel komen zou enz. De
tweede reden zijner menschwording was, opdat wij

hem zouden kunnen genieten , dewijl wij anders niet in

flaat waren, hem te zien, zoo als hij is. Andere

redenen waren dezen, opdat hij den Doop heiligen,

wonderen doen, de dood, door eene Maagd inge-

voerd, ook. komende van eene Maagd j overwinnen;

in plaats der Afgodsbeelden, zich als waaren God

en mensch ter verëering voorftellen ; ons door het

vleesch , waar van zich de Duivel tot een werktuig

tegen ons bediende , zoude vcrlosfen ; en eindelijk , dewijl

hij voor ons wilde lijden, en de Duivel hem niet

aan-
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aangevallen zou hebben, indien hij hem gekend had; 111

dus zijn ligchaam den dood als een lokaas voorge- ^^^
worpen kon worden, opdat, wanneer de Draak ge- Hoofdft,

loofde, hem te kunnen verflinden, hij ook de ove-"^^-^*

rigen weder zou motten overgeven , die hij reeds {ót 4-0!

verflonden had. De mogelijkheid der menschwor-

dir.g van christus bewijst hij tegen gooden en

Heidenen^ tegen dezen uit hunne eigene Fabelen,

tegen de jooden , uit liet voorbeeld der onvrucht-

bare SAPvA. Het befluit der Predikatie is een be-

wijs, dat CHRISTUS niet van man en vrouw, maar

toch een waar mcnsch geboren is, en eene aanprij-

zing van een kuisch leven.

De XIII Predikatie handelt over de Kruifigiug

en Begravems van christus, naar ^ef. LIII. 11.

Hier vermaant hij onder anderen zijne Toehoorers,

dat, wanneer zij met Ongeloovigen over het Kruis

van CHRISTUS willen twisten, zij vooraf het teken

des Kruis moeten maaken, dan zullen de vijanden

verftoramen. Ook verzekert hij, dat de INIoordenaar

aan het Kruis, eer dan adraham, moses, en de

Profeeten, in het Paradijs geweest is. Dus verzoen-

de CHRISTUS , ( s/fJivoTrör^ff-öfj- , ) door zijn Kruis-

bloed, het gene in den Hemel en op Aarde is.

Want wij waren vijanden van God door de zonde,

en hij had vastgedeld, dat de zondaar fierven zou-

de. Derhalven moest één van beiden gebeuren; of

God moest, volgends zijne waarheid, allen dooden;

of naar zijne menfchenliefde zijn vonnis opheffen,

Doph, zie hier Gods wijsheid! hij wist de waar-

heid van zijn vonnis , en ook de werkzaamheid zij-

M 5 ner
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Ilt iicr Goedheid, te hmidhaavcn. ciiristus droeg oii-

BOFK 2e zonde in zijn ligciiaam op liet Kruis, opdat wil,

Hoofdft. ^^'^^^ zijne dood, der zonde algclbrven , der gcrech-

m C. G. tighcid leven zouden. Wij willen derlialven ons

jJq(
%^' niet Ichamcn, den Gckrnisten te belijden; en laat

ons het teken van zijn Kruis toch heel dikwijls ge-'

bmiken! — Zelfs 'm deze vergadering heeft zijn

heil - aanbrengend teeken, het Kruis, u geleid. Dit

heeft zoo vele volken bedwongen, of verlicht; het

geneest nog heden zoo vele ziekten , verdrijft déii

Duivel, en vernietigt de bedrieglijke Tooverijën;

ook zal het ééns met jesus aan deii Hemel ver-

fchijnen. jesus begravenis, en de plaats dcrzelve,

is ook door de Prefecten voorzegd enz.

• Thans komt de Leerfiar, in de XIV Predikatie,

jiaar aanleiding der Geloofsbelijdenis, en den Tekst,

I Kor. XV. 1-4. tot de OpflamVwg van Chris-

tus , zijne Hemelvaart, en zitten ter Rechtehand

yan God. De eerfte bewijst en verdedigt hij, bii-

zondcr tegen de gooden; van de Hemelvaart fpreekt

liij flechts kort; en over het zitten des Zoons aan

Gods rechtehand, zegt hij, mag men geen diep on*

derzoek ondernemen, dewijl het onbegrijpelijk is.

De laatfle Leerftellingen van christus, zijne we*

derkomst ten Oordeelc, en dt eenn'igheid van zijn

Rijk, maakt den inhoud uit der XV Kerkreden^

over Dan. VIT. 9. 13. Daar in fpreekt hij bijzon-

der van de tekenen der tijden, welke jesus laatfle

komst vooraf zullen gaan, en van den Antichrist^

hetwelk hij, zegt hij, niet ontleend heeft uit een

Apokrijf Boek , C misfchien meent hij de Open-^

ha*
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haring van joannes , ) maar uit daniel enz. III

Wanneer de Onderwijzer, in de XVI Predikatie^ ^^^^
over den Heiligen Geest handelt , naar i. Kor. XII. HooFdf!.

I, 4. volgg. merkt hij vooraf aan, dat men waar- "^ <^' C^»

lijk eenc Geestlijke gave nodig licbbe, om van den
Iq^^^^-,!*

Heiligen Geest behoorlijk, naar de Schrift, te fpre-

kcii, dewijl men, zoo als Christus verzekert, hiei'

in gevaar van eene onvergeeflijke zonde zou kunnen

vervallen. Hij ftelt dus vast, dat, even gelijk 'er

één God de Vader, en één, eeniggeboren Zoon van

God is , 'er dus ook maar één Heilige Geest zij.

Deze is de grootftc kracht , iet Godlijks , en onna-

fpeurlijk. Want, liij leeft, is iet verflandigs, en hei-

ligt alles , wat van God door ciiristus gemaakt

is. tlij verlicht de zielen der rechtvaardigen; hij

was in de Profeeten des Ouden Testamcnts, en in

de Apostelen des Nieuwen. Ten tijde des Doops

wordt hij mede in de Heilige Drieëenheid begrepen;

onze hoop is op hem , zoo als op den Vader en

Zoon, gegrond. Vervolgends fpreekt hij van de

dwalingen omtrent den Heiligen Geest, van simon

den Tooveraar tot manes toe; dan van zijne wer-

kingen; en eindelijk befluit hij: „ Zoo velen gij

hier tegenwoordig zijt , in zoo velen werkt hij

;

maar op eene voor elk in het bijzonder pasfende

wijze, en dit geldt' ook van de geheele Christenheid.

Stijgt dan , zo gij kunt , met uwe gedachten , op in

den eerflen Hemel, en bcfchouut daar de zoo on-

telbaare duizenden van Engelen! Ivlimt nog hoo-

ger, als gij kunt! bcfchouwt de Aartsengelen , de

Csestm , de Magten , de Heerfchappij'ên enz. Aan

de-
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III dezen allen is de Paraclcins r.in God ten Opzicht
BOF IC

f^j.^ Leeraar ^ en IleUigmaaker gegeven. Geen

Hoofdfl. Schcpzel is hem in waardigheid gelijk; zelfs alle de

na C. G. heirfchaarcn der Engelen kunnen met heiu niet ver-
Jaar 363.

, „
tot 47Ó. S^'^'^en worden.

— -^ In de volgende XVII /f(?rXr^^/(?« vervolgt hij , naar

1 Kor. XII. 8. dit onderwerp; en zegt van den H.

Geest, dat hij geen bloote adem, of een woord van

den Vader en den Zoon zij enz. De Leeriiar eindigt,

met eene vermaning aan zijne Ilooreren tegen hui-

chelarij, en belooft hun de zaligheid, indien zij bij

het geloof volharden. AVanneer gij, zegt hij, ten

tijde des Doops, tot Bisfchoppen , Ouderlingen, of

Kerkedienaaren gaat , ( want de genade wordt overal

medegedeeld , op dorpen en in Itcden , door onwe-

tenden en geleerden, door dicnstbaaren en vrijen,

dewijl zij niet van menfchen is , maar van God door

menfchen gefchonken wordt,) zoo ziet niet op het

gezicht des zichtbaaren mensch , ma.ar gedenkt aan

den Heiligen Geest! enz.

Eindelijk verklaart cyrillus, in de XVIII Leer-

reden, over Ezech. XXXVII. i. de taatfle Leerfluk^

ken der Geloofsbelijdenis, van de KathoUjke oï al-

gemeene Kerk; van de Opftanding en van het eeu-

wig leven. Eerst handelt hij van de Opflanding^

en betoogt derzelver mooglijkheid en waarheid. On-

der anderen brengt hij hier bij , als een Beeld der

Opftanding , den Vogel Phoenix , uit wiens vergane

ligchaam, zoo als klemens van R.ome en anderea

melden, een worm, en vervolgcnds een vogel voor-

komt. Na de verhandeling over de Opftanding, zéi-
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de CYRiLLus de Geloofsbelijdenis op nieuw op , en III

liet die vervolgends door de Doopelingen van bui-
!J?^j

ten -opzeggen. Daar na fpreckt hij van de iT-?//^»- Hoofdd.

liike ^ ( aleemeene ^') Kerk, en geeft de redenen op, oa C. G.

waarom zij de algememe a^s ook heilig heet. Ein-
{^^ ^-,g;

delijk fpreckt hij van het eei,%vig leven. Na dit alles

belooft hij zijnen Hooreren , nog een bijzonder voor-

bereidend onderwijs, over de plegtigheden bij den

Doop , in den nacht voor het Feest der Opdanding

,

wanneer zij denzelven ontvangen zouden; als ook

hoe eerbiedig zij van den Doop tot het Altaar ^ dat

is, tot het gebruik des Heiligen Avondmaah ^ be-

hoorden over te gaan; maar voornaamlijk terftond

na het Feest, bijzondere Leerredenen, waar in hij

hun alJes , wat met hen verricht is , verklaaren en

hun voorfchriften van hun toekomend gedrag gox^w

zal. Befluitende alles met vermaningen, opwekkin-

gen, en heilvvenfchen.

De gemelde belofte is door hem vervuld, gelijk

men uit zijne vijf laatfle Katechefen^ ziet, van de

negentiende af, welke, in tijd, bedoeling, en in-

houd, bijëenhooren , en daarom de vijf Myfiagogi^

fche, (^
fAu^ccyccymoit , ^ genoemd worden, omdat

daar in de Myjieri'èn^ (^geheimnisfen ,^ of de pleg-

tigheden, die alleen den Geloovigen bekend waren,

van den Doop ^ de Zalving^ en het Avondmaal^

verklaard worden. Zij heeten ook de Predikatien

Ut de Nieuwgedoopten ,
(tt^o? «5* vgocf'&jrjfSff

,

)

omdat zij voor dezen in de Paaschweek gehou-

den zijn.

Jn de eerlle dezer Predikati'èn , over i. Petr, V.
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H! C. verklaart cyrillus hun de gebrtiihn , Welke

^9^-^ met hen verricht waren , in dea Foorhof 4er Doop*

Iloofdft. kapel, (/occTFu^ii^tov.') Uier uit IcercU wij, dat de
na C. G. Doopelingcn , iegcn het IVesten geplaatst , den Dui~
Tooi- '>^5

tot \'-'^\ vel afzworen^ dat is, zegt cyrillus hem zelven^

-• dat gij zijne Magt en ji.^Jk , hetwelk van ciiristus

verlloord is, niet meer vreest, en dat gij hem voor

de listige flang, de oorzaak en aanftoker van alle

kwaad houdt ; van zij'jie werken , van alle zonden af*

ftand doende; van alle zijneprachi, (jfofAZij ^^ichovm-

fpelen, beestengevcchten, renfpcicn, enz. Hier toe

behoorcn ook vlecsch, brood, en andere dingen,

die bij de plegtighcdcn der Afgoden uitgereikt wor-

den, en die door de aanroeping der onreine Gees-

ten bevlekt zijn. „ AVant, gclijkervvijs het Brood

„ en Wijn, in het Avondmaal, vóór de aanroeping

„ der Heilige Drieëenheid
,

gemeen Brood en ge-

5, meene Wijn is; maar, na gedaane aam-oeping,

5, het Brood, het Ligchaam van christus, en de

5, Wijn, zijn Bloed is; even zoo worden ook zulke

5, fpijzen, die tot den omflag des Satans behooren,

„ alhoewel zij op zich zelven van geheel gemeen

„ gebruik zijn, door de aanroeping der Demons^

„ onrein;" eindelijk yan allen dienst des Satans^

Waarzeggerij, Tooverkunften , enz. Dus alle ver-

bond met den Satan verbroken zijnde, werden zij

gewend naa het Oosten, het gewest des lichts, en

legden dan deze korte Geloofsbelijdenis af: Ik ge-

loof in den Vader , Zoon , en den Heiligen Geest t,

en eenen Doop der hekeering.

De tweede van deze Predikatièn^ verklaart over

Kom*
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Rm, VI. 3-14. de gebruiken, die plaats hadden, III

^üf^it de Doopkapel^ tot den Doop zclven toe. ^^^^

Hier trokken de Dopelingen hunne klederen uit, en Hoofdif.

werden met den bezworen olie , van het bovenfie "^ C. G.

haaii- des hoofds, tot Jiet onderfte deel des ligchaams ^0^4-0*

gezalfd , en vervolgends , tot het Heilig Bad des
'

Godlijken Doops ,
(de Doopvonte, KoAvf.t,3fi^^x ^^

geleid , waar ieder hunner gevraagd werd : of hij

geloofde in den naam des leaders , des Zoons , en

des Heiligen Geests? en daar op driemalen in het

water ondergedompeld.''^ Niemand denke, zegt cy-

aiLLUS , dat de Doop alleenlijk bcdaat in de genade

van de Fèrgeving der Zonden^ en der aanneming

tot Kinderen^ zoo als de Doop was van joanntes

den Dooper; wij weten veel meer, dat de Doop van

CHRISTUS, gelijk zij van zonden reinigt, en de ga-

ven des Heiligen Geests fchenkt, ook een tegenbeeld

of uitdrukking is iw« zijn lijden; gelijk paulus

leert Rom. VI. 3, 4.

Van de Zalving der Nieuwgedoopten handelt liij

in de derde dezer Predikatiën nog opzetlijk over i

^oann. II. 20-28. Hij herinnert hen, dat zij thans

CJmstenen
, ( yji<)Ci , Gezalfden

, ) zijn , nadat zij

het tegenbeeld van den Heiligen Geest ontvangen

hebben, met welken christus, bij zijnen Doop,

gezalfd was. Zij behoorden dit dus voor geene ge-

meene zalve te houden. Want, gelijkerwijs het

Brood in het Avondmaal, na de aanroeping van

den Heiligen Geest
,
geen gemeen Brood , maar het

Ligchaam van christus is; zoo is ook deze hei-

lige zalve, na zoodanige aanroeping, geene gemeenc

zal-
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III zalvc meer; maar de genadegave van ci-iristus eii

BOEit
^1^11 Heiligen Geest, die door de tegenwoordigheid

Hoofdn. zijner Godheid krachtig geworden is.

na C. G. is'aardicn het gebruiken van het H. Avondmaal bij de

tot^l-ó Nieuwgedooptcn terftond op de tot hier toe befchre-

vene plegtighedcn volgde, bcftcedt cyrillus daar aan

de vierae BlyJiagogifcJie Predikatie^ over i Kor, XI.

23. Enkel dit voorgelezen onderwijs van paulus,

zegt hij, is genoegzaam , om uw Geloof, ten aanzien

der Godlijkc Verborgenheid, waar door gij met Chris-

tus één Ligchaam en één Bloed zijt geworden, (<ruj--

ccDiAii -AKI <nvoci[Aii ,) alle volkomenheid te geven. Hij zelf

heeft gezegd: dit is mijn Ligchaam, en mijn Bloed;

wie zou daar nu aan twijfelen? Water had hij te

vooren in IFijit veranderd; en zou hij niet geloof-

waardig zijn, wanneer hij JVijn in Bloed veran-

dert? •— Laat ons dit dus, met volle zekerheid,

als het Ligchaam en Bloed van christus nemen!

Want in de gedaante van Brood wordt u het Lig-

chaani , en in de gedaante van IVijn , het Bloed

gegeven. Zoo worden wij Christusdragers ^ dewijl

zijn Ligchaam en Bloed door onze leden verdeeld

is; zoo worden wij, volgends 2 Petr, I. 4. der

Godlijke natuur deelachtig, christus zeide ééns

tot de yooden , indien zij zijn vleesch niet atei^ , en

zijn bloed niet dronken^ zouden zij geen leven in

zich hebben. Maar, alzoo zij deze woorden niet

Geestlijk verjionden ^ ergerden zij zich daar aan,

en keerden terug, dewijl zij geloofden^ dat hij hen

vermaande^ vleesch te eten. De Toonbrooden \?in

het Oude Testament hebben met hetzelfde hun oog-

merk
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«icrk bereikt; maar in het Nieuwe, is 'er een lic- lII

melsch brood, en een heilzame beker, welke lig-
"°^!f

chaam en ziel heiligen. Want, zoo als het brood Hoofdft.

voor het Hgchaam voegt, zoo voegt ook het woord "a C. G.

voor de ziel. Merkt het dus niet aan als gemeen l^^ ^J^]

brood en wijn ! Alhoewel uw gevoel u daar toe -•

verleiden mogt, maak echter uw geloof des te vas-

ter ! oordeel niei naar den fmaak , maar gelooft zon*

der twijfelen, dat gij met het ligchaam en bloed

van CHRISTUS verwaardigd zijt geworden, david

zal u dit zeggen, in de woorden Pfalm XXIII. 8:

5, Gij richt de tafel voor mijn aangezicht, tegen

5, over mijne tegenpartijders." Vóór de komst des

Heeren hadden de Demons den menfchen eene zeer

onreine tafel toegericht; daar tegen wordt de JM-^jfli-

fche en Geestlijke tafel des Heeren overgefleld. De

woorden van david: „ Gij zalft of maakt mijn

„ hoofd vet met olie," doelen op het zegel aan

uw voorhoofd; en de volgende: „ Mijn beker is

,, overvloejende ," doelen op den beker, dien je-

sus zegende , en zijn Bloed noemde. — Gelooft

dus, na dit onderwijs, zeker, dat het fchijnhaare

hrood niet brood is , alhoewel de fmaak het voelt ,

maar het ligchaam van Christus; en dat de fchijn-

haare wijn niet wijn is , alhoewel de fmaak het zoo

begeert, maar het bloed van Christus.

In de XXm of Vde My/iagogifche Predikatie,

maakt cyrillus een befluit van zijn onderwijs

,

met de verklaring der plegtigheden ^ onder welken

het Avondmaal gehouden en uitgedeeld werd , over

I Petr, IL I. De Diakon bood den Priester en

VIII. D/iEL. N Ou-
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III Ouderlingen, rondom het Altaar ftaande, water aan,

"^f om de handen te wasfchen; daar na riep de Dia^

Hoofdru fion: Neemt en groet eikanderen met eenen kus.

na C. G. Verders riep de Priester : De harten naa hooven *

10^476'^"^^ Gemeente antwoordde: JVij hebben die op

. den Heere ! De Priester : Laat ons den Heere dan-

ken! De Gemeente: Het is billijk en goed. Hier

op volgde de Lofzang, (GeöAoyi*. ) Nadat wij ons,

dus gaat cyrillus voort, door dezen heiligen Lof-

zang geheiligd hebben , bidden wij God , dat hij den

Heilig'.n Geest op de geofferde gaven zende, opdat

hij het brood tot een ligchaam van christus, en

den wijn tot zijn bloed make» Want, het gene de

Heiligen Geest aanraakt , dat is geheiligd en veran-

derd. Wanneer nu het Geestlijk Ofer, de otibloe-

dige Godsdienst ( *
) gefchied is , dan bidden wij tot

God, over ditVerzoenings-Offer, om den algemeenen

vrede der Kerke , om den welvaart der Wereld , voor

den Keizer, voor de Soldaaten, de Kranken, en

Ongelukkigen ; met één woord, wij bidden voor al-

len, die hulpe nodig hebben, en dragen dit offer

op, Vervolgends gedenken wij ook de genen, die

ontjïapen zijn; vooreerst de Patriarchen , Profeeten,

/Apostelen , en Martelaren , dat God door hunne

voorbidding ons Gebed aanneme. Daar na bidden

wij voor de Heilige Vaderen en Bisfchoppen, en

voor allen, die onder ons geftorven zijn, nademaal

wij gelooven, dat dit Gebed aan deze zielen tot

groot

(*) CYRILLUS meent met deze uitdrukking het zoo

evengemelde Gebed, om den H. Geest.
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groot voordeel ftrekt , terwijl het heilig en ontzng- III

baar Offer voor ons h'gt. Ik weet wel, dat velen ^^V^

zeggen; Wat baat het eene ziel, het zij dan dat Hoofdft.

zij in zonden of zonder zonden uit de Wereld is "^ C- G.

gegaan, dat aan haar in het Gebed gedacht wordt? [^"
J_|*

Maar, wanneer een Koning lieden, die hem bele- ^
digd hebben, uit het land bant, en anderen bren-

gen hem voor dezelven eene kroon ten gefchenk;

zftl hij hun niet eene verzachting van fmart toe-

ftaan? Zoo offeren wij Gock voor de Overledenen ^

alhoewel zij zondaars zijn, Christus, die voor

onze zonden geflacht is, en zoeken voor hen en

vóór ons zijne barmhartigheid te verwerven. Ver-

volgends fpreken wij het Gebed, hetwelk Christus

zijnen Leerlingen overgegeven heeft. (Bij deze ge-

legenheid verklaart cyrillus het Onze Vader kort-

lijk, en fchijnt door daagUjksck hrood het Heilig

Avondmaal te verftaan.) Dit gefchied zijnde, zegt

de Priester: Het Heilige voor de Heiligen! Het

geofferde, naamlijk, is heilig; ook zijt gijlieden hei-

lig, nademaal gij des Heiligen Geests waardig ge-

acht wordt. Gij zegt hier op : Eén is heilig ! één

is onze Heer, jesus christus ! Thans hoort gij

den Zanger, die u met het Godlijk Lied nodigt,

om aan de Heilige Verborgenheden deel te nemen

:

Smaakt en ziet, hoe goed en vriendelijk de Heef

is ! Gij behoort niet brood en wijn , maar het te^

genheeld , (^ocvtitvttov,^ des ligchaams en hloeds van

CHRISTUS te fmaaken. Wanneer gij nu nadert,

zoo komt niet, met uitgefirekte vlakke hand; of

met uitgebreide vingeren ; maar legt de linkehand ,

N 2 als
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III als een troon , onder Je rechte , die den Koning ont*

BOEK vanden zal. Neem met deze holle hand het lig-
VIIl

Hoofd;U chaam van christus, en antwoord: Amenl Hebt

na C. G. gij nu uwe oogen, door deszclfs befchomving, ge-

tot l-ö heiligd: zoo geniet het; maar pas wel op, dat gij

- 'er niets van verliest; Want, dit zou het zelfde

zijn , als of gij fchade leedt aan uwe ledenniaten.

Nader vervolgends den kelk des bloeds; alleen ftcek,

de handen niet uit; maar buig u, met de houding

van aanbidding en vcrëering; zQg Amen, en geniet

het bloed van christus. Zo 'er van het vocht

nog iet aan uwe lippen kleeft, raak dat met de han-

den aan, en heilig, op deze wijze, de oogen, het

voorhoofd, en de overige zinnen. Eindelijk, wacht

op het gebed, en dank God voor de gefclionkene

genade. Neemt deze Leere onveranderlijk waar!

Scheidt u niet van de Kerkelijke gcmeenfchap, ea

berooft u zelven^ door eene zondige bevlekking,

van deze Heilige en Geestelijke Verborgenheden niet!

Beoor- Men zal zich wel niet verwonderen , dat Schrij-

deelins yers , die de Roomfche Kerk zijn toegedaan, zoo

teïhefcn veel op hebben met deze Katechefen van gyril-

ofPredi- lus; welke zij aanmerken, als het beste en gewig-
^"^''^'

tigdc werk der Oudlicid, gefchikt ter wederlegging

van alle, ook der nieuwfte. Ketterijen, en bevatten-

de de naauwkeuriglte hoofdfomme der Christelijke

Leere in zich; wanneer men overweegt, hoe na hij,

in Kerkelijke gebruiken. Godzalige oefeningen, en

leerftellige fpreekvvijzen , voornaamlijk , met betrekking

tot het Heilig Avondmaal, bij de Roomfche Kerk

fcliijnt te komen. Oiidertusfchen is de fchijn groo-

ter»
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tïM'jclatKle zafik. Het is waar,cYRiLLus fpreekt van '^'

€ene verandering van hrood en wijn in het H. y^v'ond- yj^
vtaal^ maar de vergelijkingen , waar mede hij deze Hoofdft.

gezegden oplieldert , zijne verklaring van Geestlijk ?" ^'P'
gebruik, de gezwollene fchrijfftijl, die hem niet al- tot 476*

leen , maar ook ver de meeste Kerkleeraaren van de-

zen tijd eigen is, bijzonder omtrent het Avondmaal,

hetwelk zij als eene ontzagbare verborgenheid poo-

gen voortedragen , maken het moeilijk, om vast te

bepaalen, welke eigenlijk de zin en mening zijner

^voorden zij; en dit alleen, kan men, met fchijnba-

rén grond, zeggen, dat zijne uitdrukkingen en foort-

•gelijken van zijne tijdgenoten, den weg gebaand en

r.anleiding gegeven hebben , tot leerftukken , welke

eerst vijf of zqs eeuwen na cyrillus in de Latijn-

fche Kerk begonnen bekend en geliefd te worden (*).

Eigenlijk gefproken, kan men ook zijne Katechefen

niet aanmerken, als een geheel famenftel der Chris-

'telijke Leere^ waar voor fommigen ze hebben aan-

•gezien , als of Predikatiën daar toe gefchikt waren

;

zij behelzen ook geen' Katechismus der Leere ^ 'm

dien zin, in welken wi.] dit woord gewoon zijn te

nemen; desniettemin blijven zij voor ons gewigtig,

de-

(*) Men vergelijke hier, aan de ééne zijde touttce

Dhf. II. de variis Cyrilliana Doctritue Capitibtis png,

CXXX-CCL. Aan den anderen kant j. a. ernesti An-

thnurator. pag, 43. en sal. deyling Disf. Cyrillus Hie-

rofol. a corruptelis Pontificiis , quas recentiifinnn ejus

elucidator ant. augustin. toutt^us , alii(^ue ei adfiix*

ernnt , vUidIcatm.

N 3
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ni dc\\'i]\ wij 'er uit zien, hoe men gewoon ware, ten

BofK dien tijde, de Leerftukken in de Gemeente van 5^<-

Hoofda. '«y^/'?'«? openlijk voor te dragen en te behandelen.

na C. G. Voorts kan men de verklaringen en uitbreidingen,

P-T 3^3- ^7clke cYRiLLus, in dezelve, van de oude Geloofs-
tot 47^*

belijdenis geeft, met vrucht vergelijken, met de uit-

leggingen van RUFiNus over dezelve, van welken

wij elders ( ) gcfproken hebben. Ook heeft de

Leeraar van yerufalem nog verfcheidcne zaken, die

hem aanprijzen. Hij wil, bij voorbeeld, geene an-

dere bron van het Christelijk Geloof dulden of gel-

den laten , dan de Heilige Schrift ; hij bezit eene

niet geringe gave van duidlijkheid en nadruk. Ein-

delijk zijn deze Kerkredenen rijk in berichten vaa

Kerkelijke gewoonten en plegtigheden , en , verfprei-

den een ongemeen Ucht omtrent de denkwijze dier

tijden. Maar aan den anderen kant, ontdekt men

niet min gebreken, door cyrillüs .in de Kateche-

fen begaan. In dezelven komt veel voor, hetwelk

min gefchikt was voor zijne Toehoorers; zij zijn

ook meest al te lang en te zeer gerekt; op vele

plaatzen leest men eene opeenflapeUng van Schrif-

tiiurplaatzen , waar eene goede en oordeelkundige

keuze derzelve plaats behoorde te hebben. Ge-

dwongene AUegorien^ en geweldig verdraaide toe-

pasfingen van het Oude Testament, op plaatzen en

gebeurenisfen van het nieuwe j uitweidingen en ver-

halen van Ketters; ook te grote ligtgelovigheid.

Voornaamlijk fchrijft hij, over het geheel, te groote

kracht

(*) Zit Deel \l. Bladz. 328.
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kracht toe, aan zekere Kerkelijke gebruiken, zoo III

als, bij voorbeeld, aan de zalving na den Doop, 9?^*

of het (yjt^l^ci,^ vorm/el; gelijk men het nader- Hoüfdft.

hand genoemd heeft, toen men het gene in het "^ C- G,

eerst enkel eene zinbeeldige plegtigheid was , die l^^ J-5'
volgends tertullianus (*) op eene inwijding tot

een Geestlijk Priesterfchap doelde, als eene mede-

deeling van de gaven des Heiligen Geests aanmerk-

te, en van eene zinbeeldige plegtigheid tot een .5"^-

crament of Leerfluk gemaakt heeft, enz. Voorts

kan men zijn dikwijls zichtbaar gebrek aan orde,

nodeloze herhalingen , tegenfbrijdigheden , en ver-

keerde aanhalingen van Bijbelplaatzen , niet zoo ge-

maklijk, gelijk TOUTTéE doet, daar mede ontfchul-

digen, dat hij di^zt Kerkredenen voor de vuist ge-

houden heeft.

Eindelijk werd cyrillus , die , behalven deze cyrillu«

Kerkredenen , als Ouderling der Gemeente te Jeru- ^l.?^^t

, , , , •, ^ Bisfchop
falem, nog zoo vele anderen gehouden heeft, om-tejerufa-

trent het Jaar 350 , tot derzelver Bisfchop aange- ^^'^* V^''-

ffceld. „ Na het overlijden van maximus , " zoo ^q verha-

fchrijft HiëRONYMUS (f), „ drongcu de ^rianen^^^^^^r-

in deze Gemeente in. De eerde onder hen, cyril-
*^°^^'^^"^'

LUS, wien maximus tot Ouderling, {Presbijter ^^
gewijd had, kreeg van akacius en de overige yfr/^-

nen de belofte, van Bisfchop te zullen worden, on-

der voorwaarde, indien hij de van maximus ont-

vangene inwijding verzaken zou. Hij nam dus open-

lijk,

(*) Z)e Bapt. Cap. 7.

(f) Chron. ad Ar.n. 349. Vtxg.deVirh lüufir. C. II2.

N4
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III lijk, in de Kerk, het ambt van QftmwDïakon waar;

BOEK
gj^ ^.QQr deze godlooshcid werd hij met het Bisdom

Hoofdft. beloond. Hij vervolgde heraklius, wien de fier-

na C. G. vende maximus tot zijnen Opvolger benoemd had,

tot"^
4-6 ' ^^^^ velerleië arglistige middelen , zoo als hij hem

dan ook van Bisfchop tot Ouderling verlaagde (*).'*

socRATES (f) en sozoMENus (§) laten hem

ook door de Ariaanfche Bisfclioppen akacius en

PATROFILUS aanllellen ; doch niet na de dood van

MAXIMUS, maar nadat dezen hem verdreven had-

den. Hier tegen noemt de tweede algemeene Kerk-

vergadering van Konftantinopoïen^ in het jaar 381,

CVRILLUS , den ecrvvaardigftcn en Godegclicfdften

Bisfchop van Jerufalem ^ die weleer, naar de Ker-

kelijke wetten, (xan'owxwf,) door de Bisfchoppen

van zijne Provintic is ingewijd (**). theodore-

Tus fchrijft ook (ft)? dat cyrillus, als een ijve-

rig verdediger der Apostolifche Leere, het Bisdom

verkregen heeft. Op eene zeer gemaklijke wijze,

ruimt TOUTïdE deze ftrijdigheid uit den weg (§§),

door de aanmerking, dat het getuigenis eener alge-i

tneene Kerkvergadering voor cyrillus alles vemie-.*

tigt,

(*) RUFiNus llist. Eccles. I. 33. zegt zaaklijk het-

zelfde: Sacerdotio confufa jam ordinatione fufcepto. Hi|

voegt 'er bij , dat cyrillus eens zijn Geloof, maar

meermalen zijne Kerkelijke gemeenfchap veranderd heeft,

(t) E, E, H. 3$. (5) L. IV. C. 20.

(**) In THEODORET. H. E. L. V. C. 9.

(tt) l-ihr. II. Cap. 26.

(§5) i>'V' I' ^<^ ^ff^ ^' ^Vf^lf P^S* XXII.
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ti-Tt, wat anderen nadeeligs tegen hem gezegd heb- III

ben, maar in de daad, deze uitvkicht zal weinig ^f^j

baaten , bij den onbevoorüordeelden Lezer , die Hoofd 11,

weet, lioe onzeker de gevoelens van zulke vergade- "^ C- ^•'

ringen dikwijls geweest zijn , en hoe de menschlyke
Iq\ ^.g]

<3rifcen bij haar vaak plaats Vonden. Alles, wat men —
ijit dit getuigenis kan afleiden, is, dat cyrillüs,

dertig jaaren na het aanvaarden van zijn Bisfchoplijk

ambt, door de KathoUjke Bisfchoppen voor himnen

geloofsgenoot erkend is, waar aan niemand twij-

felt, alleen zeggen socrates (*) en sozome-

Kus (f), dat hij toen berouw betoond hebbe, om-

dat hij te vooren de andere partij toegedaan was.

De Kerkvergadering kon ook zijne inwijding in zoo

ven-e wettig noemen , omdat , in de daad , aka-

ciius , als Metropolitaan van PaUflina^ bevoegd

was, om, verzeld van eenige andere Bisfchoppen,

èi^zQ. inwijding te verrichten.

Kort nadat cyrillus zijn ambt te Jerufakm Verfchij.

aanvaard had, tusfchen Paafchen en Pinkderen van '^^"Sv?n

, .
, , een Kruis

liet jaar 351, zal zich, s morgens om 9 uuren , j,an jen

verfcheidene uüren achter één , een zoo groot , hel- Hemel.

Ier, en fchitterend Kruis, aan den Hemel, van den

Berg Calvoriën af, tot den Olijfberg toe, vertoond

hebben , dat deszelfs glans het zonnelicht over-

trof (§). Alle de inwoners van Jerufakm aan-r

fchouw-

(*) Hht. Eccles. Libr. V. Cap. 8.

(t) Libr, VII. Cap. 7.

( § ) sozoMEN. Hiit, Eccles, L. IV. C. 5. filostorg,

^pit. Hist, Eccks. Libr. III. Cap. %6,

N 5
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III fchouwden dit verfchijnfcl , deels met venvondering jj:

"''jI
deels met vrees; de Christenen fpocdden zicli, ge»

Hoofdft. zamcnlijk , naa de Kerk, om Christus 'er voor te

na C. G. loven , en God te belijden. Nadien ook de ftad

tot 4-6.' ^^^ vreemdelingen was , die zich , om hun gebed te

verrichten , en in bedevaart , aldaar bevonden

;

was het bericht van dit verfchijnfcl fpocdig door het

gchecle Rijk verfpreid, en kwam zelfs tot kennis

van den Keizer, die over hetzelve ook eenen Brief

van CYRiLLus ontving. Verftandige lieden, zegt

sozoMENus, merkten op, dat dit, in de Godlijke

Schriften , door de Profecten , te voren verkondigd

was; ook werden vele Jooden en Heidenen hier

door bewogen, om het Christendom aan te nemen.

FiLOSTORGius voegt 'er nog bij, dat dit Kruis van

eenen grooten Regenboog, als van eene Kroon, om-
geven was; het Kniis betekende de genade van den

Gckruisten en ten Hemel gevarenen Verlosfer; maar

de Kroon duidde de overwinning aan, welke de

Keizer behaalen zou. Want, dit verfchijnfcl was,

ten zelfden tijde, door hem en zijn leger, als ook

van MAGNENTius en zijne Soldaaten , gezien ; de-

zen, als Heidenen, waren 'er door bevreesd, maar

de Christenen ten hoogden bemoedigd geworden.

Men heeft, werklijk, onder de fchriften van cy-

RiLLus , nog eenen Brief aan den Keizer konstan-

Tius, over deze gebeurenis (*), doch de echtheid

van dezen Brief is, om verfcheidene redenen, in

twij-

ƒ*) Epht. ad Covfiant. de figno lucida crucis , Hierfh

folyiiis vifOf quod in coelis apparuit /». 351-354'
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r^vljfel getrokk-n. D^n, al geeft men ook die cciit- Hl

heid toe, behoeven wij. dit verlchijnfel niet voor een ^9'^^

wondervcrfcliijnfel aan te nemen. Zedert het Kruis, Hoofdft.

het\velk konst.^nt^'N da Groote aan de lucht ge- Q^ C. G.

£ien zou hebben , verbeeldde zich ieder ligtelijk in
JjJ^ ^f

^

elk, min of meer buitengewoon, luchtverfchijnfel ,—

—

een Kruis te zien (*); de algemeene neiging van

dien tijd helde over tot het wonderbaare, waar in
*

de Kerkleeraars de Christenen vlijtig verflerkten,

pok kan men ligt begrijpen, dat, in de toenmalige

orafhmdigheden , zelfs vele Heidenen aan de uitleg-

gingen der Christenen \'an loortgelijke verfchijnlelen

hunne toeftemming gaven.

CYRiLLUs had zijn ambt als Bisfchop nog niet Tmïteft

lang bekleed, toen hil met akacius, Bisfchop van^'"^^^'
RILLCS

Ccxfarea, eenen rvx-ist aanvong, over de voorrechten met aka-

van eenen MetropoUtaan , omdat zijne J'erufaJem- cius.

fche Gemeente van ApostoUfchen oorfprong was (f).

sozoMENus voegt hier nog eene andere reden \^n

dit misverfiand tusfchen cyrillus en aïl^cius bij.

Zij befchuJdigden , volgends hem , malkanderen ,

over- dwalingen in den Godsdienst; want zij waren

beiden verdacht geworden, de eerfte, dat liij alleen-

"^i^ eene gelijkheid van wezen tusfchen den \''ader -^

en den Zoon erkende; de ander, dat hij het met

ARius hield.

Hoe bet zij, akacius daagde cyrillus, twee cyrillus

jaa^

(*) Vergel. IV Deel j Bladz, 27. en 4^4.

(t) sozoMEN. H. E. L. IV. C. 25. Waarmede theo-

DöRETüs fcnijnr overeen te kernen.
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III jaarcn achter een, voor cene Kerkelijke Rechtbank,

BORK
cp, 3|5 (ic2e niet vcrfcliecn , of, omdat hy voor de

Hoofde klagten vreesde, die ^egen licm ingcbragt mogtcn

na C. G. worden (*), of liever, omdat hij van zijne rechten

tot 4.--6
^^^^^ wilde toegeven; verklaarde zijn tegenflrever

hem, op eenc Kerkvergadering te Cafarea^ in het

wordt nf-
jjjj^j. 358 of 359, van zijn Risfchoppelijk ambt ont-

zet. Omtrent het voorvvendzel voor dit vonnis,

zijn het de Schrijvers niet ééns. socrates (f)
verzekert, dat cyrillus- daarom is afgezet, omdat

hij geweigerd had, voor zijne wettige Richters zich

ter verantwoording te ftellen. sozomenus (§) daar-

tegen meldt, dat akacius zich daar toe bediend

had , van cene daad van cvrillus , welke ook

TimoDORETus (**) , hocwel met andere omflandig-

hedcn , verhaalt. Te weten , om de uiterflc behoef-

tigheid, welke velen van zijne medeburgeren drukte,

had CYRILLUS de kostbaarheden van zijne Kerk ver-

kocht; waar onder ook een gefchcnk was geweest,

hetwelk de gene , van wien de Kerk het gekregcri

had^ aan. eene Toneelfpeelfler had toegedacht. Naar

allen fchljn , heeft akacius zich van het één en an-

der bediend, en zulks beide vergroot.

CYRILLUS CYRILLUS wcigcrdc zich aan deze uitfpraak der Kerk-

beroept vergadering te onderwerpen, maar beriep zich op eene

eene an-
^^^'^^ talrijke. De Keizer nam zijne beroeping , (i^fppèl^'y

dere aan, en hij was dus, vervolgt socrates, de eenig-

^an?^"
flc en eerde Bisfchop, die, tegen de Kerkelijke ge^

woon-«

(*) SOCR. /.. II. C. 40. (t) /. c.

(5) /:. IV. c 25. (**) L. II. c. 27'
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woonte, zoo te werk ging, als men bij Wereldlijke IIÏ

Rechtbanken gewoon is te doen (*). boek

• CYRILLUS zich te Jerufakm tegen de uitfpraak Hoofdlï.

der Kerkvergadering niet kunnende handhaaven ,
"a C. G.

nam zijn toevlucht naa Tjrwy, alwaar de Bisfchop
Joj''??!'

siLVANUS hem , niettegenftaande het aanfchrijven

van AKACiüs (f) broederlijk ontving, en vrijheid P'^,^^^*
• /-. .

.

huudc ge-
gaf , om voor zijne Gemeente te prediken. Deze meen-

SILVANUS was, onder de Hahe Arianen^ één der ^"^^^P '"'^t

aanzienlijkften , evenwel hield cypvILLus met hem , ^^j.|j„-,gi^

.

en nog twee andere hoofden van deze partij, easi- en worde

LiüS van Ancya^ en georgiüs van Laodicea (§), ?^'^I JjP

Kerkehjke gemeenfchap. Ook nam hij, in het jaar

359, op de Kerkvergadering te Seleucia^ plaats, on-

der de Halve Arianen^ die van de drie partijen,

daar tegenwoordig, de fterkften waren, akacius

begeerde, dat hij opdaan en zich uit de vergadering

begeven zoude, hetwelk cyrillus weigerde (**);

waar uit vele moeilijkheden ontflonden; terwijl de

ééne partij de andere veroordeelde, en door nieuwe

of op nieuw bevestigde Geloofsbelijdenisfen , in het

naauw

(*) Wij hebben in ons Deel IV. Bladz. 139. een

dergelijk voorbeeld gehad van de Donatisten ; docii wier

flap door Keizer konstantyn ten hoogfien werd afge-

keurd. Evenwel kan niemand aan cyrillus ongelijk ge-

ven, dat hij zich niet onderwierp aan ecne Kerkverga-

dering, waar op zijn partij Voorzitter was.

(t) THEODOR. Libr. II. Cap. 26.

(J) sozoMEN. Libr. IV. Cap. 25.

(•_) SOCR. L. II. C. 351,40. THEOD. L. II, C. 25.
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III iiaauw zocht te brengen (*> De Hah-e Jrianen

"°^ zetten hier, op hunne beurt, akacius af, en het

Hoofdft. is zeer waarfcliijnlijk , dat zij aan cyrillus zijn

na C. G. Bisdom terug gaven , terwijl men tevens mag den-

10^476.*^^"' dat deze de door hen vastgeftelde belijdenis

zal ondertekend hebben.

CYRILLUS Reeds in het jaar 360 , werd cyrillus door de

maaUf-
^f^^^ianen ^ die den Keizer konstantius gewon-

gezet. nen hadden, op hunne Sijnode te Konftantimpokn

^

op nieuw van zijn Bisdom ontzet. Men had hem
bij den Keizer, onder anderen, befchuldigd, dat hij

een kostbaar kleed, door 's Keizers Vader, tot ge-

bruik bij de Doopsbediening, gefchonken, aan eenen

Toneelfpeler verkocht had, die, terwijl hij met het-

zelve op het Toneel danste, dood nedergevallen

was. Voorts gaven zij , als eenen grond van hun
vonnis, niet op, eene dwaling in het Geloof, maar

de Kerkelijke gemeenfchap, welke hij met verdachte

Bisfchoppen, voornaamlijk na zijne eerfte afzetting,

onderliouden had (f).

Onder Na de dood van konstantius , in het Jaar 301

,

JULIANUS keerde cyrillus, gelijk andere afgezette Bisfchop-

herlleld. P^" •> volgends het verlof, door jull\nus gegeven

,

weder naa ^erufalem» Bij gelegenheid van de on-

derneming van dezen Vorst, om den Joodfchen

Tempel aldaar te herbouwen (S), in het jaar 363,

bleef

(*) Zie Deel IV. Bladz. 346.

(t) sozoMENus Libr. IV. Cap. 25. theodoretus Z.

II. Cap. 47. Vergel. Deel IV. Bladz. 348.

(§) Zie IV Dsely Bladz. 460.
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bleef CYRiLLus (landvastig beweeren, dat dezelve llï

niet volbragt, maar verijdeld zou worden (*), het "^^*

welk men echter voor geene onmidlijke voorzegging [loofdd.

behoeft te houden , dewijl cyrillus zijne verwach- "» C. G,

ting grondde op de voorzegging van jesus. Q^
^^|;

Zedert verliepen 'er eenige jaaren in rust voor .

CYRILLUS. Zelfs had hij zijnen voorrans: , boven ^*J ^^

den Metropolliaan van Ccefarea , zoo wel weten te zijiTzuï

vestigen, dat hij aan die Gemeente Bisfchoppen be- ^^^'sZooii

GELASIU3
zorgde. Eerst flelde hij, in het jaar 366, daar toe ^ti Bis-

aan, zekeren philumenus, doch, als kort daar na, dom van

het Bisdom weder open kwam , en eutychius ,
^^^^^^^'

Bisfchop van Scythopolis ^ die altijd een vijand van

cyrillus geweest was, eenen anderen Bisfchop al-

daar benoemde; verzuimde cyrillus niet, gela-

siüs, zijn Zusters Zoon, in plaats van dezen, in

te voei'en; fchoon deze ook fpoedig voor eenen

Ariaan^ euzojus, wijken moest (f). Men ziet

dus, hoe de twistende paitijën hunne aanhangeren

zoo vele Bisdommen zochten toe te voegen, als zij

konden, om hunnen aanhang te verflerken, zonder

zich, om de verkiezingsrechten der Gemeente, of

de openbaare rust veel te bekommeren. Naderhand

behield gelasius het Bisdom van Cafarea tot aan

zijne dood, in het jaar 395. HiëiioNYMUs (5)
roemt zeer zijnen kiefchen ftijl, alhoewel hij nog

geene van zijne fchriften wist te noemen, theodo-

RE-

(*) RUF. H. E L. X. C. 37. socR. L. III. C. 20.

(t ) EPiF. H^r. LXXIII. C. 37. T. I. Opp. p. Z^S-

(§) Z>« Virii Illuftr, Cap, 130.
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111 RETus geeft hem ook dien lof van geleerdlicid en

^^•J
deugd (*). Van zijne Kerkelijke Gefchiedenis

^ een

Hoofdft. vervolg van eusebius, welke hij, op raad van zij-

na C. G. nen Oom , ondernomen had, vindt men eenig bc-

tüc 1-6. "^^^'^ ^y FOTius (t), die echter daar in mis heeft,

dat dit werk cene vertaling der Gefchiedenis van

RUFiNus ZOU wezen*

cVRii.Lus Waarfchijnlijk heeft cyrillüs toen zijn ambt tff

VALENS J^i'^fahm niet langer dan tot het jaar 367 bediend,

weder Want dat het bevel van Keizer valens CS)? ^^t

VAT
^^' de Bisfchoppen, die onder julianus terag gekomen

waren, weder verdreven moesten worden, ook hem

getroffen hcbbe , blijkt , omdat heraklius en m-
LARius , in de volgende jaarcn , als Bisfchoppen

van yerufalem^ genoemd worden (**). Waar CY«

RILLUS zich intusfclien onthouden, of wat hij ver-

richt hebbe , daar van zwijgt de Gefchiedenis ge-

heel. Alleen meldt zij van de fchukken , welke de*

ze Gemeente, gcduurende dien tijd, door de twisten

der Arianen , Macedonianen , en misfchien ook dei

ApoUinarhten ^ ondergaan heeft.

Eindelijk Eindelijk kwam cyrillus, na de dood van va*

y^^^\^ LENS , in het jaar 378 , weder bij zijne Gemeente te-

rug , bij welke hij nu tot zijne dood toe verbleef(ff}.

(*) Z. V. C. 8.
Uit

( t ) Biblioth. Cod. LXXXIX. pag. sop.

(§) Boven Bladz. 25.

(**) soCRAT. Libr. II. Cap. 45. sozoMEN. IV. 30.

EPiFAN. Hares. LXVI. Cap. 20. pag. 6^7.

(tt) Hiè'RON. /. c. Cap. 112. SOCRAT. Libr. V. C. 3.

SOZOMEN. Libr. VII. C**p. 2.
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Üit cenen Brief van gregorius , Bisfcliop van Nys- III

fa, die in het jaar 379 of 380 naa jferufulem reis- ??^J[

de , kan men duidlijk genoeg befluiten , dat hij cy- Hoofdfl.

RILLUS bij deze toen zeer verwilderde Gemeente ,
nrt C. G.

gevonden, en hem bijgedaan hebbe, om ze weder '^('^^_1*

in orde te brengen (*). INIaar, met nieuwen glans —
verfcheen cyrillus op de tweede algemeene Kerk-

vergadering^ die, in het jaar 381, te Konflantinopo-

lm gehouden werd. socrates (f) en sozome-

Nus (5) verhalen wel, dat hij toen eerst, nadat

hij over zijne oude betrekkingen met de Halve Aria-

nen en 'met macedonius berouw betuigd had, zich

volkomen voor het Niceenfche geloof verklaard

heeft. Doch tevens plaatst de laatstgemclde Schrij-

ver hem naast de grootfle MetropoUtanen ^ die op

deze Kerkvergadering de Voorzitting hadden, de

Bisfchoppen van Alexandri'è en Antiöchië. Ook

fpraken de Bisfchoppen, in het jaar 382, andermaal

te Konftantinopolen vergaderd, in cenen Brief aan

de Kerkvergadering te Rome (**), van hem, als

van dénen harer waardigfle Medebroederen , die

wettelijk , (^canonisch,') was ingewijd, en die, op

verfcheidene plaatzen , met de Arianen gekampt had.

Zulk een zegel van Rechtzinnigheid, op cyril- Zijndood

LUS gedachtenis , door ééne der aanzienlijkfte Kerk- ^" karak-

vergaderingen gedrukt, deed, na zijne dood, die in

Maart van het jaar 386 volgde, ligtlijk vergeten,

dat

(*) GREG. Ny^f. de enntihm Hierofol. p. 13, 14.

(t) L. IV. C. 8. C§) L. VII. C. 7.

(**) Bij THEODOP.. L. Y. C. ^, g.

, Vm. Deel. O
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Iir dat hij een' geruimen tijd den Halven Ariancn toe-

BOEK gedaan was geweest; ook fchljnt hij, in de daad,

Hoofdft. ten aanzien van zijn Geloof, édn enkel woord iiit-

na C. G. gczonderd, liet met de KathoHjken ééns te zijn ge-

J^r?»;^* weest. Dus is het ook geen wonder, dat hij, met
COC A .' ü#

. . den tijtel van Heilige , den Kerkelijken eei*naam van

e^nen Rechtzinnigcn Lecriiar, tot op onze tijden

toe, in de Roomfche en Griekfche Kerk, vereerd is

geworden. Wanneer men uit zijne fchriften , verge-

leken met de berichten , bij gelijktijdige Schrijvers , zijn

karakter opmaakt , zal men in hem eenen man vinden ,

van goede hoedanigheden, doch gemengd met ge-

breken. Zijne Geestvermogens fchijuen niet meer

dan middelmatig geweest te zijn. Scherpzinnigheid

en diepdenkend oordeel waren minst van allen bij

hem tot rijpheid gebracht ; maar daartegen was hij

,

door zijne bevallige , en niet onhevatlijke wijze van

voordragt ^ niet ongefchikt tot een' openbaar Vol!^-

leeraar. Eigenlijke geleerdheid kon in zijne fchriften

niet praalen, doch zijne Godgeleerde Wetenfchap

doet zich in dezelven in geen ongemeen licht voor.

De Heilige Schrift verklaart hij , zoo als anderen

hem waren voorgegaan; van de Hebreeuwfche Taal

wist hij zoo weinig, als de meesten der Lceraaren

van dezen tijd. Zijne Zedenleere is ook meer wille-

keurig bijgebracht, dan wel ordenlijk en met mcn-

fchenkennis voor tijd en plaats berekend. In het

voorftaan van zijne waardigheid en rechten verfchijnt

hij niet zonder eerzucht en heerschzucht ; voorts was

zijn gedrag voor den vrede der Kerk gunHigcr en

gematigder dan van vele anderen van zijne Tijdgeno-

ten.



GESCHIEDENIS. qti

ten, die zich veel grooter roem verworven hebben. Ut

Evenwel, cyrillus, de KathoUjke ^ Ariaanfche iiXi,

^J^^"

Semi-Ariaanfche Conciïïén t\\ Geloofsbelijdems door- iloofdft.

worftelende, of aan zijne Toehoorers de Geestelijke '^^ C. G.

kracht der gewijde olie, en de aanblazingen des be- 'q^'' ^^5*

zweerers, aanprijzende, zal ons minder eerwaardig 1«

fchijnen, dan cyrillus , die de Kerkfieraaden ver-

kocht, om zijne behoeftige Medeburgeren in hunne

armoede te hulp te komen; doch , zoo min de

laatfte ons een Heilige is, zoo veel reden zal men

vinden, om den eerflen met toegevendheid te be-

handelen.

Behalven de Katechefen van cyrillus , en zijnen Zijne

Brief aan konstantius , is 'er nog onder ziinen
''^."''i^^"'

naam eene Predikatie^ over den Kranken ^ hij het .}orzQ\-

Badwater Bethesda (*). Hij hield dezelve, nog "^'^'^ e"^.

Ouderling, ( Preshijter ^ ) zijnde. Benige andere

opftellen , die men voorts aan cyrillus toeëi,q;ent

,

zijn, of het werk van eenen onbekenden opftdler,

gelijk eene Preek , Homilia in ocurfum Domini (f)

,

of zoo oogfchijnlijk ondergefchoven , dat zij niet

verdienen genoemd te worden. De laatfte en beste

uitgave zijner werken is door TOuxTéE bearbeid,

en na deszclfs dood te Par'^s 1720 in een dik Deel

in Folio in het licht bezorgd door prudentius

MARAN , even gelijk TOUTTéE , van de Orde der

Benedictynen. De Levensbefchrijving van cyril*

LUS, die in de Acta Sanct, Menf, Mart. (§)
ftaat,

(*) Homilia in Paral'^ticwn pag. 333. [q,

(t) P. 3^2. ed. Toutt, {%)T, II. j). 625. y^/z/v. 1684.

O s
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III ftaat, is meer een geleerde Lofreden dan Levensbe-

°^^'j fchrijving ; beter is die van TOUTxdE, doch ook

Hoofdft. meest ingericht , om cyrillus van zijne fchoonlle

na C. G. zijtle te vertooiien , en in alles te verdedigen.

tori-ö ^^^^ ^^'^^' °^^ ^'^ voortgang der Gcfchiedenis van

de lotgevallen der Christenen vertraagd worde

,

^^^''' door de bijzondere meldinff van de lotgevallen, en
gr.ng t( t . .

» '

BAsfLius verrichtingen van bijzondere Kerklecr;iarcn; evenwel

óqGtoo- is het voor den Gefchiedfchrijver nodig, dat hij een
te

verflag geve , van ziilice Kcrldecriiaren voornaam-

lijk, die, gelijk men het noemen mag, omtrent de

invoering , en het aannemen of vastflellen van fom-

mige leerfliikkcn , of in de Kerklijkc Geleerdheid

,

den toon hebben gegeven; hocdanigen 'er, in het

Tijdperk , hetwelk wij thans befchrijven , verfchei-

dcncn hebben uitgemunt, gelijk wij daar van de

voorbeelden in atiianasius, iiilarius, cyPvIllus,

hebben bljgcbragt; doch niet min heeft het Ni-

ceensch geloof te danken in het Oosten aan basi-

Lius den Grooten , aan zijnen vriend, gregorius

van Nazianztis , zijnen Broeder gregorius van

Nysfa , en aan zijnen welbefpraakten navolger au-

BROSiL'S, in het Westen.

Zijne nf- basilius de Groote ^ wien zijne Tijdgenoten zelve

komst en
2,t\iQ.Ytn voorrang boven zich toekenden , werd , om-

ftreeks het jaar 329 , te Cafarea 'm KappadocVè ge-

boren, uit een aanzienlijk en rijk geflacht. Zijne

Ouders, basilius en emmelia, waren beroemd

wegens hunne Godsvrucht, en zijn Vader, een be-

kwaam Zaakgelastigde en Leeraar der Welfprckend-

heid, was bijzonder als een verfcandig en deugd-

zaam
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zaam man , algemeen geëerd. Dit kunnen wij aan ^^^

zijne vrienden gelooven; wat zij 'er van wonderen, vill

hemelfche verfchijningen , enz. tusfchenmenffen , heb- Hoofdfï,

ben wij tliani, niet nodig, om belang voor basilius rj., *^
'

te wekken (*). tot 476.

De eerfte jaarcn zijner kindsheid bracht hij door
, "

onder het opzicht zijner Vaderlijke Grootmoeder,

BrACRiNA , die eene leerlinge van gregorius den

ïVoiiderdoener , of van deszclfs Leerlingen onderwe-

zen was, waarom zij ook haren Kleinzoon de les-

fen van dezen vermaarden Bisfchop van Neoccefarea

in Pontus , met deszelfs eigene woorden , inprent-

te ( f ). Zijn Vader zelf onderwees hem , in de

eerde beginfelen der Wetenfchappen , maar zond

hem vervolgends uit Pontus^ waar hij toen woon-

de, naa Cafarea^ niet 'm Pahejiina^ maar in Kap-

padocië, om ook andere Leermeesters te kunnen

hooren. Eenigen tijd daar na begaf hij zich naa

Konjiantinopoïen ^ alwaar hij, onder vele andere uit-

muntende Redenaren en Wijsgeeren, ook libanius

gehoord, en vriendfchap met denzelven geoefend

zal hebben. Ook zijn 'er zelfs Brieven voorhan-

den, die tusfcheu basilius en libanius zullen ge-

vvisfeld zijn (§), doch, aan de echtheid dezer

Brieven heeft men in laater tijden getv/ijfeJd; even-

wel

(*) GPvEGOR. Nnzianz. Orai. XX. in laudsra Bafdii

M. T. I. Opp. p. 3x9, 322. GREGOR. Nysfenus Vit. S,

Macrina Torn, II. Opp. pag. 178. 192.

(t) BAsiL. Ep. CC[V. p. 306. T. II. Opp.

(§) BAS. Ep. CCCXXX-CCCLIX. T, III.;». 452-452.

O 'x
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III wd verhalen ook socrates (*) en sgzome*
DOEK j^u5 Q-)^ (Jat nASiLius een Toehoorer van liba-

Hoofda. Nius geweest is, en wel volgends hen te ^ntiö'

n^ C G. c/iië; doch zij fchijnen in de naam der flad eenen
Jaar 363.

j^j^^j-jj^g begaan te hebben. Eindelijk kwam basi-

— Lius , omtrent het jaar 351, te Atheenen, wdke

ftad nog (leeds de zetel der wetcnlchappen en kun-

ften was. Hier waren de beide vermaarde Sofisten^

iiiMERius en pRO^.RESius , zijne voomaamfle Leer-

meesters (§). Hier maakte hij ongcmeene voort-

gangen, volgends zijnen Lofredenaar gregorius

Nazianzenus , in de Spraakkunde , Welfprekend-

heid. Dichtkunde, Gefchiedkunde , Wijsbegeerte,

ook in de \V1skunde en Geneeskunde. Te Athee"

fien kreeg hij ook kennis aan den Keizerlijken Prins,

naderliand Keizer, julianus (**). Ook komen 'er

nog twee Brieven voor, die in later tijd door dezen

Keizer aan hem gefchrcvcn zouden zijn, en het

antwoord van basilius op dezelven (ff) , doch

wij hebben elders (§§) reeds aangemerkt, dat ook

deze Brieven, niet zonder reden, verdacht zijn van

onechtheid.

Zijne Te Atheenen floot basilius eene belangrijke en

vriend- beftendige vriendfchap met gregorius van Nazian-

OREGO- 2^^> ^i^ insgelijks uit Kappadocté geboortig was,

al-

() L. IV. C. 26. Ct) L. VL C. 17.

(J) SOCRAT. et SOZOMEN. /. C,

(*) GREGOR. Nazianz, Orat. IV. pag. 132.

(tf)BASiL. Ep. XXXIX, XL, XLI. Tom. III. pag.

122-124. fq. (5S) Zie IV Deel, Bladz. 456.
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ahvaar hij hem reeds had lecren kennen ( * ). De III

Itiideerende jeugd te Atheenen had eene gewoonte, ^^^^

welke naar het zoogenaamde ontgroenen
, gelijk men Hoofdft.

het op de Hooge Schooien noemt
,

geleek. Zij na- "^ C. G.

men eenen nieuw aankomenden jongelmg waar
, \^^ ^^|'

en voerden hem , dikwijls met geweld , in de woning

van éénen hunner. Hier werd hij op allerhande
^,'^"s.^'^"

^'^ j r I\rziaQ-

wijze befpot , en voor den gek gehouden , en einde- zus.

liik, op eene plegtige wijze, naa het Bad geleid, en

rervolgends tot medemakker aangenomen, grec^-

Rius 'bracht het, door zijne hoogiichting, welke hij

reeds te vooren wor den ernst en ijver van basi-

Lius had , daar toe , dat de Studenten met dezen

eene uitzondering maakten , en hem van eerften nf

begonnen te eeren. Dit was de grondflag der vriend-

fchap tusfchen deze twee naderhand zoo aanzienlijke

Kerkleeraaren. De band dezer vriendfchap werd •

nog naauwer toegehaald , toen gregorius hem

hielp, in eene twistredening met eenige jonge Ar-

meniers ; ook bemoedigde hij easilius , wünncer

deze, in Atheenen^ zijne verwachting niet vervuld

vond, om desniettegenftaande nog eenigen tijd da^r

te blijven. Zij woonden mi bij malkanderen , en

beiiverden zicTi famen, in hunne Letteroefeningen,

bijzonder in de Wijsbegeerte^ waar zij veel prijs op

(lelden; en waar door gregorius, waarfchijnriik

,

de Wijsbegeerte van chrtstus, dat is, den Chris-

telijken Godsdienst, vcrftaat. De Afgodsdienst bloei-

de thans in Atheenen nog meer, dan in geheel

Grie-

() GREGOR. Nazianz. Orat. XX. p. 326./^.

O4
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III Griekenland^ en werd duor de Lofredeiiaren en
BOEK Verëcrers der Afgoden, op ccne verleidelijke wijze,
VIll .

j 7

Hoofdft. voorgertaan ; maar onze vrienden, die Hechts twee

na C. G. vvegen kenden, naa de Kerk en naa hunne Leeraa-

tot 476. 'en 5 werden, door de kunstgreepen van het lleiden-

dom te ontdekken , nog meer in het Christendom

bevestigd , terwijl hunne vriendfchap , als voorbeel-

dig, door geheel Griekenland beroemd werd.

BAsiLius Dus leefde basilius te Atheenen ^ tot het jaar
keert naa

gregorius liet zich overreden, om daar xio<z
zijne Va- -^'^'^ *

derftrd, eenigen tijd te blijven, maar basilius fcheurde

en leidt
j,ich, als met geweld, van zijnen vriend los, waar

een or'c-
t z> > >

zondcrd over gregorius zich ten fterkflen beklaagt, dat hij,'

leven. om aan het verlangen zijner Medeburgeren te vol-

doen, zich in zijne Vaderftad op het Toneel der

Wereld vertoond hebbe (*) , te weten, hier gaf

BASILIUS eenigen tijd openbaar onderwijs in de Re-

denrijkkunst (f), lasilius zelf verhaalt , dat hem
de üad Neocafarea , door Afgevaardigden uit den

Raad, om dezen tijd liet verzoeken, om het onder-

wijs der jeugd op zich te nemen; maar even zoo

vruchteloos, als men hem naderhand, toen hij zich

daar bevond, hetzelfde voordel, met de voordeelig-

fte aanbiedingen, herhaalde (§). Maar niet lang,

of zijn vriend gregorius trok hem, volgends ru-

riNUS , van den Leerftoel te Cafarea af, en nam

hem met zich in een Klooster, waar zij dertien jaa-

ren

(*) GREGOti. Nazianz. U c. pag. 333 , 334.

(t) RUFiiN. Hist. EccIps. L. XI. C. 9.

(5) BASiL. Epist. CCX. pag. 314.
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ren lang , famen , enkel en alleen , de Heilige Sclirift UI

iiaarfpoorden , naar aanleiding der beste Uitleggeren, y^";''

Dus luidt het verhaal van rufinus. Maar grego- HooWfl.

Rius van Nys/a, Broeder van basilius , fchrijft (*), "^ ^* ^*

dat hunne Zuster, macrina, die aan God gewijd cq[ .-J]

was , BASILIUS geleerd hcbbe , alle geleerdheid en

roem zijner begaafdheden te verzaken, en zich aan

een nederig, arbeidzaam, en behoeftig leven te ge-

wennen , om in de deugd te fpoediger toe te ne-

men. BASILIUS zelf meldt alleen zijn eigen naden-

ken, als de bron van zijn genomen befluit (f).

„ Nadat ik," fchrijft hij, „ vele jaaren aan de

ijdelheid befteed , en bijkans mijne geheele jeugd

door ijdelen arbeid vcrduiflerd had , welken ik in

het aanleeren van Wetenfchappen eener van God

voor dwaasheid verklaarde Wijsheid doorbracht ; ont-

waakte ik eindelijk, als uit cenen diepen flaap; be-

fchouwde het wonderbare licht der waarheid van het

Euangelie, en zag in, hoe onnut de Wijsheid der

Overften dezer Wereld zij , welke te niet gaat. Ik

beweende mijn ellendig leven zeer, en wenschte om
eene aanleiding tot de Leere der Godzaligheid. Voor

ïille dingen was ik nu bedacht, mijne zeden te ver-

beteren , welke langen tijd , door verkeering met

booze lieden , verkeerd \varen geworden. Toen ik

dus het Euangelie gelezen, en daar in gezien had,

hoe veel het tot volmaaktheid toebrengt, wanneer

men zijne goederen verkoopt , en de behoeftige

Broc-

(*) Df Fita S. Macrince Tom. IL p. 181.

(f) £p/v/. ccxxni. M?' 337.

05
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III BrcKxlers daar van mededeelt; waaneer men zich

??" om dit leven geheel niet meer bekommert; noch de

Hoofdll. neiging der ziel ooit weer op het tegenwoordige

na C. G. u-endt; zoo wenschte ik ééncn van die Broederen

tot A-6^^ vinden, die dezen levensweg verkozen hadden,

om met denzelven dezen korten fh'oom des levens

over te vaaren."

nsa E-
Hij reist Ter ver\'ulling van zijnen wensch reisde basi-

Lius, omtrent het jaar 357, naa Syrië, Palsflina^

en Egypte ( * ). Hier vond hij vele lieden , die

door hun ftreng leven, gelijk hij zich, met woor»

den van paulus uitdrukte (f): de dooding van

JESUS //; het Ugchüam omdroegen. Hier \2xit hij

die hoogachting voor het Monnikenleven op, met

welke hij hetzelve naderhand overal bevorderde ($).

Op deze reize deed basilius, gelijk hij fchrijft (**),

de raerku'aardige waarneming , dat wel de vrienden van

kunden en wetenfchappen onderling zeer eensgezind

waren, maar dat alleen in de Kerk van God, tusfchen

de Christenen zelve , en met betrekking tot de uitlegging

der H. S. de grootfte onëenigheden heerschten. Daar-

tegen ftelde hij een gefchrift op, hetwelk ten opfchiift

draagt : Over het Gericht van God, omtrent het jaar

361, waar in hij opmerkt, dat de bron van zoo vele

verdeeldheden te zoeken zij , in het verwaarlozen vzn

de geboden en vermaningen van je sus, om welke

te

(*) GREGOR. NasJanz. l. c. pag. 334..

(t) Epist. CCXXXIII. pr,g. 337.

CJ) Zie Deel \L Bladz. 10.

(•*) Anoem, in Moralia Tom. II. Opp. pag. 213.
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te floppen hij wenschte, dat iemand een opftel ver- III

vaardigde van deze geboden, uit den Bijbel bijeen- ^Sr^,

verzameld, als ook van alles, wat God behage of Hoofdff.

mishage. °^ ^- ^»

Hier op volgde een opflel van hem , over het Ge- [^^ ^_^*

/oo/, behelzende een voorftel der betere Leere van

den Vader, Zoon, en Heiligen Geest, waar in men ^'^'^^'^^^
' ^ ' over da

het Niceemch-KonflantinopoVitaausch Leerfielfel vindt Zeden-

voorgedragen , meer met Bijbelfche fpreekwijzen, '^^^<^^

dan met kunstwoorden , uitgedrukt ; onder ande-

ren wordt daar in het woord cuo'-iciof van de

Godlijke Drieéenheid in het gemeen, maar niet in

het bijzonder van den Zoon van God gebruikt.

Na deze beide fchriften , volgde zijn werk zelf,

waar toe hij zich verledigde , omdat niemand zulks

,

op zijne uitnodiging, ondernam. Dit werk is eene

verzameling van Christelijke Levensregelen , of tot

een • Christelijk gedrag opleidende grondregelen, on-

der 80 titels of opfchriften. ( HB^i/.ce,
, /. Mora-

iia
')

(*). Het flrekt tot lof van basilius , dat

hij dit middel, om de Zedenleer der Heilige Sclirift

verftaanbaar voor alle foorten van Lezers voor te

dragen , verkoos , om ééns alle wanvoeglijke twisten

in de Kerk te verdringen of weg te nemen; alleen

zijn werk bevat niet de gantfche Christelijke Zeden-

leere in haren geheelen omvang; ook is *er in de

verzameling geene behoorlijke orde en verband in

acht genomen; ook zijn verfcheideue Bijbelplaatzen

niet gepast aangehaald, hetwelk te ligter kon plaats

heb-

(*) To;n. IL Opp. pag. 254-318.
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III hebben, omdat die mccstril uit het geheugen wor-

^^'j den bijgebracht, zoodat derzelver lezingen hier en

Hoofdil. f^aar van den eigenlijken Tekst vcrfchillen; eene aan-

na C. G. iiierking , welke, bij het aanhalen van Bijbelplaatzen

,

lot 1~6. '^^^^ ^'^ ^^"-^^ Kerkleeraaren , verdient in aanmerking

•^ genomen te worden.

RAsiLius Ondertusfchcn is deze Zedenleer van Christus
^^^

!r!-^
en zijne Apostelen door basilius vrij zuiver gehou-

ronderd den, van die Monniken -Zedekunde^ welke thans

leven. ^oo algemeen de overhand begon te nemen , en wel-

ke toch BASILIUS reeds in zijne levenswijze had be-

gonnen te volgen. Trouwens, omtrent het jaar

35Ö , begaf BASILIUS zich naa Pontiis^ alwaar hg

zich op eenen Berg aan den Vloed Iris ^ niet ver

van Neoccefarea ^ aan eene Godvruclitige eenzaanv

heid wijdde. Deze Vloed fcheidde hem van eea

Vlek, hetwelk tot zijne \''aderlijkc nalatenfchap be-

hoorde, en waar zijne Moeder en Zuster, met an-

dere Godvruchtige Vrouwen verbonden, reeds een

dergelijk leven voerden. Dit had basilius deze

verblijfplaats doen verkiezen, alhoewel hij anders ge-

wenscht had , in Kappadocië^ met zijnen viiend

GREGORius, op dcze wijze zich in de Godzaligheid

teverfterken (*). Dus leefde hij, in Geestelijke oefe-

ningen en onthoudingen , houdende eenen middel-

weg tusfchen de Anachoreten en Coenohiten^ de

Kluizenaren , en in Kloosters levende Monnikea.

GRE-

(*) GREGOR. Npf. Vit. S. Macrinx p. 184. basil.

M. Ep. CCX. /). 313. F'P- CCXXIII. p. 339- gregor.

Nazianz. Ep. Vet. VI. T. I. Qpp. />. ye%
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GREGORius (*) noemt ze Miyuh^; waar bij men Iir

xich fteetls herinneren moet, dat het Monnikenleven ^^^
nog niet zoo geheel ingericht was, als tegen het Hoofdft.

einde der P/de eeuw. na C. G.
Ti2r ^^^

Ondcrtusfchen kreeg zoodanige levenswijze van
J^^ ^«J*

Monniken, door basilius voorbeeld en pogingen,

sroote ilerkte. eustathius , Bisfchop van Sehaste
HetlNTon-

^ 1111 1 ,
nikenle-

in Armenië^ had dezelve reeds aldaar, als ook in ven door

Paflagoni'è en Pontus ^ gevestigd (f), en basilius ^^^luus

was, met deszelfs Leerlingen, na zijne t' huiskomst ^^Qi-f^e-

van zijne reizen , bekend geworden. Hij zag en be- holpen.

wonderde in hen dezelfde levenswijze, waar van hij

het voorbeeld in andere Landen gevonden had (§).

EUSTATHIUS CH hij Waren van over lang zeer goede

vrienden; en hadden reeds als kinderen veel van

malkanderen gehouden (*-'^). Maar deze zelfde eu-

stathius werd verdacht, met betrekking tot zijne

rechtzinnigheid (ff) , ten minften eene aanzienlijke

Kerkvergadering verklaarde zich tegen zijne aanhan-

gers. ]\Jisfchien heeft dit kwaad vermoeden het zij-

ne toegebracht, dat men, tegen het getuigenis der

Gefchiedfchrijveren
, ja van basilius zelven (5§),

dezen laatften tot ftichter van het Kloosterleven in

Pontus heeft willen maaken. ba-

(*} gukgor. Nazianz. Orat. XX. pag. 358. Ook

vergelijke men Deel VI. BIr.dz. 11.

(t) '/At Deel W. Blach. 303.

(5) BAsiL. M. Epht. CCXXIU. pag. 338.

(**) CAsiL. M. Epist. CCXLIV. pag. 376.

(tt) Zie Deel IV.Blndz. 392.

(SO Epist, CCXXXIL pag. 338 , 339-
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III BASiLius nam echter ccnige medegenotcn, die ins*

BOEH gclijks het Askethch leven volgden , bij zich in zij-

Hoofdft. ne Monniksvvoning (*), maar bleef nog fteeds har-

na C. G. tclijk naar zijnen vriend gregorius verlangen. Op

*^r\-?i^ de begeerte van dezen, om een vvijdlopiger bericht

van zijne levenswijze, antwoordde basiliüs (t)
^')" hem, met ecne belijdenis, die de meeste Kluizenaars

cREGo- *" Monniken doen konden, als zij oprecht te werk

Rjus leeft gingen. Te weten , dat hij het zich fchaamde te

"^^ ° * zeggen , dat hij wel de fteden , als oorzaken van

.ontelbaar kwaad, verlaten had, maar zich zelven

nog niet had kunnen verlaaten; dat hij de krankhe-

den van zijn hart overiil met zich omdroeg, err

Overiil aan dezelfde onrustige bewegingen onderwor-

pen was. Ondertusfchen geeft hij aan gregorius

eene uitgebreide befchrijving van alle pligten en oe-

feningen dezes eenzamen levens , waar van wij reeds

elders (§) gebruik hebben gemaakt, gregorius

bezocht dan eindelijk zijnen vriend in zijne eenzaam-

heid, in het jaar 358 of 359. Hier oefenden zij

malkanderen (**) , in zingen , bidden , en waakcn

;

maar ook oefenden zij famen de geringde handwer-

ken ; zij droegen hout , hieuwen ftccncn , plantten

en kweekten boomen. Hunne hoofdbezigheid bij

dit alles was, het lezen en onderzoeken der Heilige

Schrift, welks zin zij fchepten uit de werken der

voornaamfte oude Leeraaren, die een van de Apos-

te-

(*) Ep. ccvr. p. 310. (t) ^A II. />. 70.

(5) Zie VI Did, Bladz. ii.

(•*) GREGOR. Nas.ianz. Ep. IX. T. I. Opp. p. 774.
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telen af overgeleverd onderwijs ontvangen had- Ilf

den (*), bijzonder volgden zij de wijze van uit- ^^^
legging van origenes ( t ) ; met dat oogmerk maak- tloofdft.

ten zij in een afzonderlijk werk, ( (p<Ao^aA«a
, ) een "^ C. G.

uittrekzel uit dezen vermaarden Schrijver (§). Ce-
JqJ'^ ^-|[

halven dezen arbeid , zijne reizen door Pontus , tot

uitbreiding van het Monnikenleven, en verfcheidene

Brieven , vol vermaningen , vertroostingen , of be-

ftraffingen , die basilius uit zijn eenzaam verblijf

fchreef , kwam hij , om dezen tijd , met het geld ,

van het verkopen zijner goederen gemaakt, eencu

hongersnood te hulp , welke de inwoners van een

nabiRirig ftadjen drukte, en fchonk zelfs den Joo-

den deel in zijne weldaadigheid (**).

Naar allen fchijn, (lelde hij, geduurende zijn v^er- Zijne re-

blijf aldaar, de wijdlopige^ en de korte regelen voor geienen

de Monniken op , welke met andere dergelijke op-
fchriften

Hellen, onder zijnen naam, met het algemeen op- voorde

fchrift : A^ketifche Verhandelingen^ C Af>c>77'J'oi',) ^^°"'""

in de verzameling van zijne werken ftaan (ff).

Tegen het einde van het jaar 359, werd basiltus Ilijvvordc

uit de dille eenzaamheid , waar in hii zoo veel se-
^'' ""^'^wis-

' •' ° ten mee
noegen vond, getrokken, om een woelig toneel bij de Aria-

te wonen , hetw^elk de Ariaanfche twisten voort- "^" ^^"

brachten. Na het eindigen der Kerkvergadering van

(*) UT^FIN. Hht. Eccles. Libr. XI. Cap. 9.

(t) SOCR. L. IV. C. GÖ. SOZOM. L. VI. C. IJ.

(5) Zie III Deel, Bladz. 70.

(**} GREGOR. Nysfen, de Ba/il. M. /. c. p. ^gi.

Ctt) T. II. p. 1P9.582. Vergel. VI Bcd^ BI. 13,14.
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III Scletici'è, op welke de Semi - Arianen de Anomoeefi

??':'5 veroordeelden
, gingen 'or afgevaardigden van beide

Hoofdft. partijen naa Kouflantinopokn , om zich de befcher-

nn C. G. niing des Keizers te verwerven. Onze basilius ver-
Jaar 363. ., .

tot .4-5 zelde basilius van Aiicyra ^ en eustathius van

' Sebaste^ twee hoofden der Semi- Arianen ^ op hun

verzoek , derwaards. Te vooren was hij reeds door

DiANius, Bisfchop van Cafarea , in Kappadoci'è ^

tot Voorlezer bij zijne Gemeente aangeflield ( * ).

Deze laage trap van Geestlijlcc waardigheid zou hem

echter niet ten Hove geleid hebben, maar zijne ga-

ven en kundigheden maakten hem tot eenen nutti-

gen reisgenoot. Nogthans verzekeren niet alleen

Ariaanfche Schrijvers (f), dat basilius, met alle

zijne bekwaamlicid en welfprekendheid , evenwel te

befchroomd geweest is, dan dat hij zich in eenen

pedentvvist met de Anomoe'èn zou ingelaten hebben ,

en dat hij daarom liever, op eene fchandelijkc wij-

ze, de vlucht nam; maar zelfs geeft gregorius

van N'^sfa niet onduidelijk te verflaan (§), dat

zijn Broeder te Kouflantinopokn zich met de par-

tijen niet heeft willen inlaten ; waar toe hij gewig-

tige redenen kan gehad hebben.

Zijn ijver Schroomvallighcid in Godsdienstzaken was toch
tegen de

^^^j. pcijy^k van basilius niet, gelijk, om dezen

tijd, uic zijn gedrag jegens den Bisfchop dianius

bleek.

(*) RASiL. M. Libi'o de Sp. S. C. 29. T. III. p. Co.

( t ) EUNOMius cp. Gregor. Nysf. contra Eunom. L,

I, T. II. Opp. p. 301. FiLOSTORG. //. E. L. IV. C. 12,

( 5 ) /. c. pag, 302.
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bleelc. Alzoo deze Bisfchop de Geloofsbelijdenis Iir

van Arimïnum , welke den Arianen gunftig was , ^°^^

door nadeelige omftandighcdcn gedrongen , onderte- Hoofdlt.

kend had , onttrok hij zich aan de Kerkelijke ge- "^ C. G.

meenfchap met denzelven. Evenwel deed hij gee- JoriröJ
ncn enkelen Hap , openlijk , tegen hem , maar verëe —
nigde zich gewillig met den Bisfchop, toen deze

hem, op het einde van zijn leven, ontbood, en

•hem eene gcwcnschte verklaring gaf (*). Deze ge-

zindheden van BASiLius hadden, wüarfchijnlijk , in-

vloed op den Brief, welken hij , in het jaar 360

,

aan zijne Kloostergenoten fchreef , die hem zoo zeer

bij zich wenschten (f). In denzelven waarfchuwt

hij de Monniken voor de FiliJIijnfche Herders, op*

dat die hunne bronnen niet verfloppen, en hunne

zuivere Godsdienst- Leere niet troebel mogten ma-

ken. Wie het ongeboren en geboren , in ons geloof

invoert; wie leert, dat die gene, die altijd is, ééns

niet geweest is; dat die gene, die van natuur en al-

tijd Vader is, eerst Vader wordt; en dat de Heil.

Geest niet eeuwig is, is die niet een FiUflijn? Den

genen, die ons tegenwerpen, dat wij drie Goden

gelooven , moet men antwoorden : //-T; belijden

éénen God, niet in getal, maar in wezen. Naar

de waare leere zeggen wij ook niet, dat de Zoon

den Vader gelijk of ongelijk is. Want beide heeft

betrekking op zichtbare bepaling, (^"Troiojtj^ ,') welke

in God niet valt. Daartegen belijden wij de eenzel-

vig-

(*) BASiL. M. Ep:'st. LI. pag. 143.

(t) Ep/üt. Vm. pas. 80.

VIII. Deel. P
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III vighcid, (rauror»jf,) van natuur, en nemen het

"'^"il woord eenswezefjs aan. Niet lang daar na echter,

Hoofdft. of nog i" l^ct jaar 3Ö0 veranderde basilius een in

nn C. G. dezen Brief voorgedragen gevoelen , zoo als men uit

to^ 476 ^'^"c" anderen Brief aan den ^Vijsgeer maximus

— ziet , 'die hem om de fchriften van dionysius van

j^fexüiidrië verzocht , en tevens zijn oordeel over

denzelven begeerd had (*). Dit oordeel was vrij

flreng ; hij verzekerde , dat dionysius , door een al

te driftig tcgenfpreken van sabellius, de eerfte

zaadcn van de dwaling der Anomoe'én geftrooid had.

Dit is te merkwaardiger, omdat atiianasius kort

geleden ten voordeele van dezen Bisfchop gefchre-

ven had (f). Ondcrtusfchen komen zij toch bei-

den daar in overeen, dat zij dionysius, in de

hoofdleerc van den Zoone Gods, voor rechtzinnig

houden ; evenwel bleef basilius 'er (leeds bij , zelfs

toen hij hem, in zijne laater jaaren, als eenen ge-

tuige tegen de Arianen aanhaalde ( § ) , dat de door

hem begaane misflagcn in het oog liepen. — Ver-

volgends zegt hij aan imaxiimus ook zijn eigen ge-

voelen over de betwiste leere. Thans keurt hij de

uitdrukking, gelijk in wezen ^ goed, mids 'er bij-

gevoegd worde, zonder onderfcheid ^ nademaal de-

zelve, op deze' wijze, hetzelfde zij als eenswezens

^

waar van hij zich liefst bediende. Men merkt, dat

het weglaten van dit bijvoegzel, op de onlangs ge-

lioudene Kerkvergadering van Konflantinopohn^ hem

aan-

(*) Ep. IX. />. 90. (t) Boven Blndz. 104.

(5) Libr. de Spir. S. C. cp. T. 111. Opp. p. Co,
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aanleiding gegeven had, om eencn middenweg voor irr

te flaan , die meer dan dé ne van de toenmalige par- ^^^-^

tijen te vrede kon (tellen. Uoofdd,
Middelcrwijl kwam in het jaar 361 julianus , die na C. G.

weleer met basilius te ^theerien geftudeerd had , J^^'^
^^J*tot 47^*

op den Keizerlijken Troon. Deze Keizer had een*

wrok tegen basilius en zijnen vriend grego- ^^^r'^k
^

luus (*), als zijnde de wellprekendlte mannen van zerjuLi-

hunnen tiid onder de Christenen, gregorius zelf anus te-

fpreekt daar van , met groote drift , in eene Reden- ^^" ^"'*

voering tegen dezen Keizer (f), en zegt, dat de

Keizer hen niet alleen als vijanden behandeld, en

door bedreigingen nog meer tot Godzaliglieid opge-

fcherpt; maar ook hun de Cykloptfche eer toege-

dacht had, zoo als de Cyclops bij homerus aan

ULYSSES, om hen het laatst op te offeren, als ze-

gegefchenk aan de Demons^ wanneer bij uit den

Perjifchen Krijg terug zou gekomen zijn.

Om dezen tijd , in het jaar 362 , verliet eindelijk basilius

BASILIUS zijne Godvruchtige eenzaamheid, in ^^'«^^'^^
ouder-

hij vijf jaaren, hoewel niet onafgebroken, in Pon- ling.

ius geleefd had. De Bisfchop dianius ontbood

hem, bij zijn fterven, naa Ccefarea^ gelijk wij ge-

zien hebben; hij had dezen Bisfchop, hoewel deze,

het grootfte deel zijns levens , naar de zijde der

Arianen overhelde , van zijne jeugd af hoog geacht

wegens zijne menigvuldige goede hoedanigheden (§).

In

(*) sozoMEN. Libf. V. Cap. 18.

(t) Onit. IX. Tom. I. Opp, pag. 132.

(5) Epiit. LI. pag. 143.

P a
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III In deszclfs phnts werd eusebius , een der voof*

'"':'[ naamrte Ovcrheidsperfoncn van Ccefarea, niet zoa

Iloofdlh zeer tot Bisfchop verkozen, als veel meer, zoo als

na C. G. ^-oen , onder het menigvuldig gewoel der Kerkcliikc

tot 4-6 P''^^^^''-'"' ^" "^ aanzienlijke Gemeenten, niet ongc-

• woon was, door de ingezetenen, zelfs met hulp

der Soldaaten, tot het aannemen dezer waardigheid

genoodzaakt. De tegenwoordig zijnde Bisfchoppen,

voor wellce men hem in de Kerk bracht, werden

insgelijks gedwongen, om hem te doopen en in te

wijden. Naauwlijks was dit gefchied, of deze be-

flotcn, deze geweldige handelingen voor nietig en

van onwaarde te verklaren; maar één van hen, de

Vader van gregorius van Nazianzm ^ deed hen

opmerken , dat eusebius , even als zij , de lijdelijke

partij geweest was, en dat het heiTOcpen van eene

verrichte inwijding eene bron van haatlijkc bewegin-

gen ZOU worden; ook was julianus reeds tegen

de inwoners v2a-\Ceefarea verdoord, omdat zij eenen

Heidenfchcn Tempel verbrand hadden, thans krenk-

te het hem, dat een gcfchikt Lid uit de Overheid'

in den Geestelijken Stand gefleept was; gevolglijk

dat zij alle redenen hadden, om eensgezind te blij-

ven. Op zichzelve was de keuze, indien hetflechts

eene keuze gebleven was , niet kwalijk getroffen

;

alzoo EUSEBIUS algemeen den naam van een deugd-

zaam en Godsdienftig man had Q*), Ook hij wijd-

de BASiLius , (zoo als het zijnen vriend gregorius

reeds overkomen was,) tegen zijnen zin tot Oudere

(*} GRCG. Kazianz, Orat. XIX. p. 308. XX. /«.ssö.
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iing^ (^Preshijter^ (*)? in ï^^t jaar 362, of liever III

564. SOCRATES (t) en FILOSTORGIUS (§ ) Ycrha- ^°*j^

len echter, dat hij nog te voorcn Diahon geweest Hoofdff.

is , maar het verhaal van zijnen vriend gregorius "^ C- ^*

verdient meer geloof, dat hij van Voorlezer Ouder-
{^^ J-.5I

Ung geworden is. '

Dus werd basilius thans tot openbaar Leeriiar Zijnwerk

aangedeld , waar toe hij echter zijne bekwaamheid
J^qj^^Js!!'

al vroeger bewezen had. Waarfcliijnlijk gebeurde

het onder de regering van julianus, dat hij zijn

zoo beroemde werk tegen eunoimius gefchreven

heeft : Avar^iTvluio^ m ATroAoyydiKis th Sv^a-i/Bnf

^vvoiAia , of Omfiooting van het Ferweerfchrifi van

den Godlozen eunomius (**}. euno.mius , die

zich, als hoofd van eene Ariaanfche partij, ver-

maard heeft gemaakt (ff), bellrced in zijn werk,

hetwelk hij, volgends basilius (§§) , een Ferweer-

fchrift noemde, om het voorkomen te hebben, als

ware hij door de lasteringen zijner partijen daar toe

genoodzaakt, de Katholijken; en dit werk, hetwelk

zijne aanhangers even zoo geheim hielden , als bc-*'

wonderden (***), ondernam basilius te wederleg-

gen. Van de drie eerrte Boeken dezer wederlegging

handelt het eerfie over de Icere des Zoons van God,

het

(*) GREG. Naz, Or. XX. p. 336. Ep. XI. p, 362.

(t) L. IV. C. 26. (§) L. IV. C. 12.

(**_) To::i. I. Opp. pag. 207-322.

(tt) Zie Deel IV. Bladz. 322.

(§§) yldv. Eumm. Libr. I. pag. 208.

(***) PHOT. Biblioth. Cod. CXXXVII. pag, 313.

P3
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III het iiveedj bijzonder over de Godheid. \:^n ciiRlS-

BOFK TLTS, en het derde over de leere van dcu ƒ/, Qeest.

Jloofdrt. Deze drie Boeken worden algemeen als echt aange-

nn C. G. nomen. Maar het vierde en vijfde is reeds
, door

tot l-'ó'
Ei^ASMus verdacht gehouden, als onecht, en deze

— onechtheid is door garnier den laatften iiitgcv^ir

van I5ASIL1US werken genoegzaam bewezen (*}. Uit

liet gemelde werk blijkt genoegzaam, dat cene goe-

de Uitlegkunde der Heilige Schrift geen eigemlom

van BASiLius was; maar eene bepaalde ontvouwing

van het Lcerrtelfel der Drieüenheid, en een gelukkig

gebruik van dezelfde wapenen , met welke eunomius

ftreed, als ook een' bcfchaafden üijl , kan men hem

niet ontzeggen.

B«siuus BASILIUS nam, als Ouderling, nn zijn verblijf te

geraakt Qafarea , zonder eclucr in de ftrengheid zijner- le-

inet zij- venswijze iet te veranderen (f). Ook fchijnt hij

nen Bis- j^ct openbaar Godsdienftig onderwijs vlijtig waarge-

^ °* nomen te hebben, en men heeft nog eene Predikatie

van hem , die men voor de eerde houdt , welke hij

in dit ambt gedaan heeft, en die het begin van sa-

LOMONS Spreuken ten onderwerp heeft (§), in

welke hij, behalven den woordelijken zin, nogcenen

gelieimen zin dezer Spreuken onderflelt, tot welken

hij , in deze Kerkreden , meermalen zijnen toevlucht

neemt. Ondertusfcb.en dum'de de goede verfland-

hou-

(*) Pr.sf. ad T. I. Opp. Laftl. p. LXIII-LXXIV.

Ct) GREG. Nysf. in laud. Bafil. i\T. T. III. p. 488.

(§) Homilia XII. /;; Principium Prdverbiorum Tom^

II. Opp.pa^. 97''^^ O'
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houding tusfchcn basilius en zijnen Bisfcliop euse- III

BiüS maar icortcn tijd, waar van gregorius van ^^^-^

Nazianzus de oorzaken niet verkiest te melden (*), Hoofdft.

terwijl liij anders den flandvastigen moed en Gods- na C. G.

vruciit van dezen Bisfcliop prijst. Mislchien hebben
^"J'^^^|'

de Monniken , met welken basilius zoo veel op- .

had , en onder welken vele onrustige hoofden wa-

ren, op de ééne of andere wijze, den Bisfchop ge-»

tergd, hoe het zij, basilius werd, naar het fchijnt,

door den Bisfchop van zijn ambt ontzet. VcrfboorJ

door dezen hoon, hunnen aanvoerer aangedaan ,

flonden de Monniken , ( het uitgelezene en wijste^

deel der Kerk, zegt gregorius, onze Nazirecrs ,')

op het punt, om een' zeer gevaarlijken (lap te doen.

Zij wilden zich van de gemeenfchap der Kerk al-

daar afzonderen , en zouden ook vele inwoners van

allen rang, en ftaat met zich gefleept hebben , door

het groot aanzien, waar in basilius (lond. Ook

was de Bisfchop bij velen verdacht, om de onregel-

matigheid van zijne verkiezing; bovendien waren 'er

thans Westerfche Bisfchoppen te Cccfarea aangekomen

,

die op de zijde van basilius neigden.

Verre van zelfs buiten zijne fchuld oorzaak van Hij ver-

fcheuring in de Kerk te willen zijn , begaf zich ba- ^P'"'"'-

Z , , . , ,
zich met

silius liever , in het jaar 364 , weder naa zijne eei> den Bis-

zaamheid in Pontus ^ alwaar hij, op nieuw, het f^liop.

opzicht over de door hem gedichte Monnikenwonin-

gen op zich nam. Hier verzelde hem ook ziin

vriend gregorius , die hem hoofdzaaklijk èQ7.^\\

raad

(*) Orat. XX. pag. 336.

P 4
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ni raad gegeven had (*). Doch thans veranderde de

BOEK toeftand der Katholijken^ zedcrt valens in het jaar
VIII

Hoofdft. 3^4 Keizer was geworden, zoo ten nadeele, dat

na C. G. de Gemeente te Ccefarea een' man, als easilius,
jaar 363.

^^.^j. ronder nadeel, misfcn kon. eusebius poogde
COC 4./ o»

, nu GREGORius dcrwaards over te brengen, maar

deze fchreef den Bisfchop vrijmoedig (f), dat het

onrecht, zijnen vriend aangedaan, behoorde hcrfteld

te worden. Naderhand fchreef hij , dat hij hem

hier door niet had willen beledigen; dat de Bis-

fchop wel boven hem verheven was, en hem mis-

handelen kon, maar dat zulks van zijne Godzalig-

heid niet te wachten was (§ ). Kort daar na fchreef

hij (**), dat hij zijne fmart bedwongen had, om-

dat de wilde dieren, die op de Kerk aanvielen, het

niet veroorloofden , eenen wrok tegen eenen Bisfchop

aan te houden, die hen zoo dapper beflreed, en

dat hij zou overkomen , om onder zijne aanvoering

te fh-ijden. Allengs verzachtte ook de gezindheid

van EUSEBIUS jegens basilius, terwijl gregorius

dezen vermaande, den Bisfchop te gemoet te ko-

men; en nna Cafarea te keeren, daar de Ketters

deze ftad dreigden te ontrusten (ff). basilius

keerde dan ook reeds in het jaar 365 weder naa

Cafarea; tegen welke Gemeente valens, van ylri*

aan-

(*) GREGOR. Nazianz. t. c. pag. 337.

(t) Epht. XX. Tom, I. Opp. pag. 783.

(5) Epist. CL XIX. pag. 877.

(**) Epist. CLXX. pag. 878.

(It) GREGOR, Nazianz. Epht, XIX. pag. 782.
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éianfche Bisfchoppen verzeld, als het ware, eenen IIT

krijgstogt ondernomen had (), hopende door zij- ^^i:'J

ne tegenwoordigheid die Gemeente te zullen over- Hoofdft.

weldigen. Miwr deze hoop werd door basilius "^ C. G.

verijdeld. „ Deze," fchrijfc zijn vriend, „ ftreed
I^J"^ ^>|;

„ met zoo vele wakkerheid , als fchrander beleid

5, en onverfchrokkenheid. Hij verrichtte alles te ge-

5, lijker tijd; hij maakte geheel een einde van alle

„ voorig misverfland; hij gaf raad, maakte fchik-

„ kingen tot den flrijd , en ruimde alle ergernis en

„ aanftoot in de Gemeente uit den weg. Met fom-

5, migen verbond hij zich; anderen onderflcunde

5, hij ; en anderen di'eef hij terug." valens en de

Bisfchoppen van zijn partij m.oesten Cafarea^ onver-

richter zaken, verlaten (f). Thans was het de

ijverigfte werkzaamheid van basilius, zijnen Bis-

fchop alle blijken van hoogachting te geven (§).

Hij onderrichtte hem, gehoorzaamde hem, vermaan-

de hem , ftond hem bij , was de ftaf van zijnen ou-

derdom, de (leun van zijn geloof. INIet ddn woord,

hij befluurde de Gemeente, en leidde den leidsman.

Ook brengt gregorius voorbeelden bij van het

aanzien en gezag, hetwelk basilius reeds, als

Presbijter, bij de Gemeente had ; zijne vrijmoedig-

heid, met welke hij jegens de overheid en vermo-

gende lieden fprak, zijne befcherming van behoefti-

gen, zijne zorgvuldigheid voor vreemdehngen , en

de

(*) Zoo fclirijft GREGORIUS Orat. XX. p. 33S
, 339.

(t) sozoMEN. JJbr. VI. Cap. 15.

(53 GREGOR. Kaz, l. c. pnr^. 339, 340.
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lil de Gewijde Maagden; zijne Moniiiksregclcn en
BOEK voorichriiten ; de door hem oiitvvorpcne gebeden

Hoüfdit. ^"z. Maar het grootflo en vermaardlte , hetvvcllc

naC. G. hij, als Ouderling, deed, was, dat hij, in eenen

•'^^''^_^' Ichrikhjkcn hongersnood, welke Kappadoci'è^ in de

I
jaaren 368 en 369 trof, ontallijke menlchen redde,

en het daar toe bracht, dat de rijken hunne koorn-

zolders openzetteden. Wij hebben nog eene Kerk-

leden van hem , bij deze gelegenheid gehouden.
' (^Homilia dicta tempore famis et ficcitatis

') (*).

Een gedeelte der erfenis van zijne onlangs overle-

dene Moeder ftelde hem in ftaat, om ook van zijn

eigen milddaadig te zijn. De behoeftigen van allen

ouderdom en beiderleië kunne vergaderd hebbende,

deelde hij eene menigte van eetwaren onder hen uit,

hen zelf met eigene handen , benevens zijne onder-

hoorigen , bedienende. Zijn Broeder greoorius

van Nysfa , gewaagt ook van deze zijne liefde-

daad (t), terwijl het onzeker blijft, of hij el-

ders ( § ) deze of eene vroegere gebeureiiis van de-

zelfde natuur bedoele (**).

Menig- De oniflandigheden der tijden, en de verwarring

viildige
j^ ^ijg 2\öv[i in de Gemeenten heerschtcn , geduu-

arbeid °
vanBASi- rende de regeering van valens, gaven basilius

Liüs. eenen geftadigen arbeid, te meer, dewijl de Bisfchop

van Caeforea de Metropolitaan van dat gchccle land

was.

(*) Tom, II. Opp, pag. 62.

(f) GREGOR. Nysf. L. I. in Eunom. T. IT. p. 307.

(§) Tom. III. Opp. in laud. Baftl. p. 491.

(**) Boven Bladz. 323.
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was. Vergeefs . arbeidde basiliüs aan het herftel III
•

van den Kerkcnvrede; alom heerschte mistrouwen
^f^'-^

en argwaan. Zoo fchreel' hij aan de Gemeente van Hoofdft.

Neoccefarea in Poiitiis (*), dat wel hun overleden "-"^ ^- ^«

Bisfchop MüsoMus met hem, tot dit oogmerk niet J^j^^_|;

had willen medewerken , uit hoofde van zekere .

vooröordeclen , maar dat hij denzelven nogthans ^

tot overëendemming in het geloof, en deszelfs ver-

dediging, had opgewekt, ivieletius van y^fitwchié

en EUSEBius van Samofata , hoorden onder zijne

bijzondere vrienden; maar athanasilts van Alex-

andr't'é^ die insgelijks zijn vriend was, hield met

deze Bisfchoppen geene Kerkelijke Gemeenfchap.

Zelfs had eustathius van Sehaste niets van zijne

oude toegenegenheid verloren , alhoewel deze Bis-

fchop van vele KathoUjken voor een Ariaan , of

ten minften Semi- Ariaan gehouden werd.

In het jaar 370 overleed de Bisfchop ecsebius casilius

van Cafarea. Terflond daar op fchreef basiliüs i!?!!,^,"^.1 , , •• ,
Bitfchop

aan zijnen vriend gregorius , dat hij mogt overko- van Ccc-

men , alzoo hij doodlijk krank was en affcheid van f-rea.

hem nemen wilde, gregorius begaf zich onder

vele tranen op reize ; maar onder \\&g hoorende

,

dat de Bisfchoppen op het punt ftonden , om te

Ccefarea eenen nieuwen Bisfchop te verkiezen , be-

fioot hij, zijne reize niet voort te zetten. Hij fchreef

zelfs aan basiliüs, dat hij vermoedde , dat deze

krankheid door hem verdicht was, om zijnen vriend

bij zich te hebben; en hem hier over bedrafFenne

,

rsad-

(*) Epiif. XXVIII. pas. ic8.
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III
* raadde hij hem, zich uit Cxfarea te begeven, om

Bor.tt d^ onrusten en alle vermoeden van kuiperij te ont-

Hoofdlh S^^'^ (*)• BASiLius Ichijnt dezen raad te hebben

na C. G. opgevolgd , zonder dat het blijkt, dat hij 'er voor

•;' ^^' zich naar geftaan hcbbc , om de opvolger van eu-

. SEBius te worden.

Ondertusfchen kwamen de Bisfchoppcn van Kap-

padocië te Ccefarea bijeen, werwaards zij ook gre-

GORius , Bisfchop van Nazianzus , Vader van den

zoo dikwijls aangehaalden gregorius, verzochten

te komen, zonder hem echter oorzaak of tijd te

melden (f). De oude man antwoordde, dat hij

deze minachting wilde dulden, maar toch zijn ge-

voelen zou verklaaren; dat hij basilius alleen bo-

ven anderen hun ter verkiezing aanprees, als eenen

man van beproefde zeden, krachtige welfprekend-

jieid, en eenc kicfche deugd; als zij met hem in-

ftemden, wilde hij zich bij hen laten vinden, om
hun geestlijk of ligchaamlijk bij te (laan (§). In

eenen anderen Brief, aan de Gemeente van Ccafa-

rea (**), verklaart hij zich, insgelijks, zeer ijverig

voor BASILIUS. De Zoon zelf kan niet ontkennen ,

dat deze (lap van zijnen Vader vrij wat van het beve-

lende had, en te (lerk was, evenwel prijst hij denzel-

ven als de roemwaardigfte van zijn Vaders daaden(tt)..

(*) CREG. Nnz. Ep. XXr. />. -84. Or. XX. ^. 342.

(t) GRF.G. Naz. Ep. XXIII. pag. 78Ó.

C§) GREG. /. C. pag. 785, 787.

(*) GREG. Naz. Ep. XXII. p. 785.

(tt) Orat. XIX. in laudem Pats is p. 310.
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Cafarca was , wegens de annflaande verkiezing, III

zegt hij, verdeeld en onrustig. Niet dat men niet
^^J^'J

wist, wie verdiende verlozen te worden; hij was al- fjoofdf!.

gemeen bekend, bij het uitgelezenfte en zuiverlle na C. G.

deel der Gemeente, dat is, de GeestUjkheid en dej^^^^^l*
tot 4^ o»

Monniken , aan welke men bijzonder zoodanige ver- —

—

kiezing behoorde over te laten; maar niet aan de

Rijken en IVIagtigen, het ongeftuimige en ligtzinnige

Volk ; of zelfs het verachtelijkst Gemeen ; en hij

fchrijft het aan den nijd toe, dat velen tegen basi-

Lius waren ingenomen. De Bisfcliop gregorius

trok toen ook, tot onderfteiining van zijn oogmerk,

EusEBius, Bisfchop van Samofata^ naa C(£fa-

rea (*), voornaamlijk wegens de bekommering,

dat de Arlanen iemand van hunne partij op dezen

aanzienlijken Zetel plaatzen zouden. Eindelijk, als

'er aan de meerderheid voor easilius nog ééne

(lem verëischt werd , liet de oude bijna ftervende

GREGORIUS zich derwaards voeren, en verkreeg ook

zijnen vuurigen wensch (f). Men kan niet twijfe-

len , of de jonge gregorius , hoe zeer hij het niet

raadzaam achtte, te Cafarea te komen (§), heeft

bij deze verkiezing zeer fterk door zijnen Vader ge-

werkt. Ondertusfchen , hoe zeer men ook geloove,

dat BASiLius deze verkiezing alszins waardig was,

was nogthans de regel, welken zij beiden volgden,

al te verleidelijk, dat men, voor het welzijn van

Gods-

(*) BAsiL. M. Ep. XLVII. T. III. Opp. p. 140.

(f) GREG. Naz. Or. XIX. p. 311. Or. XX. p. 343.

(§) GREG. Naz. Ep. XXIX. p. 793.
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III Godsdienst en Kerk, orde, wet, en nauwgezetheid

"p':" omtrent de middelen , aan eene zijde mag zetten , en

Hoüfdrt. de voorflag van den jongen gregorius, om der

na C. G. Geestelijkheid en de Monniken de l;euze over te la-

I^^J'^J.^'
ten, al te gevaarlijk, voornaamlijk m : die • tijden

,

— toen derzelver driften zoo hevig, en listig werkzaam

waren.

Verhitte- . Hoe het zij, basilius was nu in het jaar 370!

ring over
gigfchnp van Cj:farea geworden. Maar de onder-

zijnebe- -
^

vorde- liggende partij was tegen hem verbitterd. Zij over-

'^'"S' laadde den ouden Bisfchop met fcheldwoordcn (*);

en cle Bisfchoppen, die tot dezelve behoorden, wil-

den de inwijding van basilius niet bijwonen, maar

braken de Kerkelijke Gemeenfchap met hem af (f)»

Wat men tegen hem inbracht, weten wij niet; vol-

gends zijnen vriend , was het enkel nijd en afgmist,

Zoa veel is waar, hij bezat thans eenen aanzienlij-

ken post. De Bisfchop van defarea was niet al-s-

leen MetropoUtaan van dat Land , maar ook Exarch

in den gantfchen Kreits van Pontus.

BAsiuus Niettegenftaande zijne verheffing, bleef basilius

blij ft bi]
jjj 2ijne ftrenge Asketifche levenswijze volharden,

itrenge Bij de aanzienlijke inkomiten zijner Kerk, bleef hij

levens- jirm , en had niet meer dan één verfleten kleed. Zijn

gewoon v'oedzel beftond in Brood en Zout en Wa-

ter; zijne besie fpijzen waren, als hij Kruiden met

hard Brood en flechtcn Wijn gebruikte (§). Hij

at

(*) GREG. Naztanz. Orat. XIX. pag. 312.

(t) BASiL. £/)/iV. XLVIII. />/75-. 142.

0) GREG.A''r?s.O/-.XX./>,33d.BAsiL. Ep. XLl. p. 142.

wijs.
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at over het geheel zoo ongemeen weinig, dat het III

meer eene oefening in het vasten was ( * ). Hij be- ^^^^

fchouwde , naar de regelen der Askcten , zijn lig- Hoofde.

Chaam , als zijn' vijand , geUjk een' flaaf , wien men , na C. G.

als (leeds geneigd, om te ontvluchten, in de hoe-
JqJ"'^ |[

jen der Rede behoort te bcfliüten enz. Dat hij,

met deze Godsvrucht , enkel zou hebben willen pra-

len, willen wij niet vermoeden, maar jammer blijft

het, dat een Leeraar van zoo veel aanzien, door

zijn voorbeeld, vele anderen tot deze buitenfporig-

heden verleidde. Geduurende zijn ambtsbediening,

was hij fteeds van Monniken omringd, en wanneer

men hem dit onder het oog bracht, omdat men

aan het verblijf van Monniken in de fteden niet ge-

woon was, betuigde hij, 'er zijn leven voor te wil-

len geven , om lieden van zoo reine deugd om zich

te hebben, doch dat hij en zij nog flechts leerlin-

gen daar in waren (f). Hetzelfde, zegt hij, geldt

van het gezelfchap der Godgewijde Jongvrouwen te

Ccefarea ; echter waren zij onfchuldig aan alles , wat

tot hier toe van haar uitgeflrooid was geworden.

Ook onderwees hij, door zijne Brieven, op andere

plaatzen , Godvruchtige Perfonen van bciderleië kun-

ne. Onder anderen zijn 'er tvv^ee Brieven aan Vrou-

wen , die daar in y.ci,voviKai genoemd worden , niet

Cnnoiiesfen , ( Chanoinesfes , ) zoo als tillemont

meende ( § ) , maar Godgewijde , op de Kerkenlijst

( * ) GREG. Nysf. in land. Ba/tl. pag. spo.

(t) Epht. CCVII. pag. 3T0.

( § ) Mmoirei Tom, IX. pag. 1 17.
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III opgefchrevene Vrouwen (*). In den cerflcn ge-

v°i'i^
waagt hij insgelijks van ccn ongegrond vermoeden

Hoofdft. tusfchen hem en haar, omtrent het vvederzijdsch

na C. G. Geloof. Hier uit neemt hij gelegenheid , om haar

tot 476 ^^^^ woord èfAoüFiif aan te prijzen, tot bevordering

— van overüenflemming, en valt deze Vrouwen lastig

,

met eene breedere ontvouwing van dit woord. Nog
onderricht hij haar, dat men den Heiligen Geest

iiiet boven den Vader en Zoon behoort te zetten,

dewijl hij anders niet uii God zou. kunnen zijn, en

zoodanige nieuwigheid het geheele Lccrftcllcl verval-

fchen zou.

Zijne Zoo armljjk basilius volgends Asketifcke flreng-

l^^iT^-^j heid voor zichzelven leefde, zoo veel gevoel van

jegens de medelijden en weldaadigheid had hij voor armen en

arniei). noodlijdenden. Niet alleen prees hij de licfdaadig-

heid ten fterkflcn aan in zijne Leerredenen , maar

oefende die ook zelf uit. Onder andere door hem

geftichtc gedenktekens zijner liefde is voornaamlijk

vermaard geworden zijn Armhuis buiten de Poorten

yan Cafarea^ hetwelk naar hem Bafilias heette, en

hetwelk zijn vriend gregorius eene nieuwe flad

noemt (f), basilius zelf nam hier wcrklijk deel

aan het oppasfcn der kranken, zoo ver zelfs, dat

hij de melaatfchen in dit huis kuste, en als zijne

Broeders omhelsde (§), alleen om anderen aan te

moedigen, om niet te fchroomen, d,t7.Q. kranken te

genezen. Keizer valens fchikte voor Cxtzt {lichting

üg-

(*) Epht. LU. pag. 144. CLXXlll. pag. z6o.

(f) Oiaf. XX. p. 359- il) l' c.p. 360.
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liggende gronden (*). Ook had basilius meer derge- Ut

lijke Gertichten in de Gemeenten van zijnen Kieits !|?^^

ten platten Lande gevestigd (f). Hoofdd.

Gnverbidlijk flreng daartegen was basilius in al- "^ C. G.

les , wat liij aan de Kerkelijke wetten en gewoonten
Jqj ^,5]

meende fchuldig te zijn. Onder de Bisfchoppen van -

zijn Kerspel namen fommigen geld van de genen ,
^'^"®

die zij tot het Leeraar- ambt inwijdden, en bedien- heidfnt

den zich van dit voorwendzel, dat zij zich het geld 'ieKcr-

eerst na de inwijding geven lieten. Tegen dezen j^cht,

verzette hij zich ten fterkften, in eenen Brief, die

ten opfchrift heeft aan de Landbisfchoppen
, ( xcaci-.

sris-y-omi') (§) , doch door welken men hier Bis-

fchoppen van fteden verdaan moet , die aan den

MetropoJïtaan ondergefchikt waren. In eenen ande-

ren Brief (**) verklaart hij zich tegen het misbruik ,

waar door, ten platten Lande , de Opzieners der Ge-

meenten of Landbisfchoppen , tot lager Kerkelijke

Bedieningen , zonder onderzoek, allerhande lieden

aannamen , waar onder velen , die zich in dczelveii

indrongen , uit vreeze van tot Krijgsdienften gedwon-

gen te zullen worden. Nog dringender fchreef hij

aan den Ouderling paregorius (ff), die in plaats

van een Vrouwsperfoon , hetwelk hij bij zich in huis

had , weg te zenden , allerhande uitvluchten gebruik-

te, tegen het befluit der Nkeenfche Kerkvergade-

ring,

(*) SOZOM. L. VL C. 34. TUEOD. L. IV. C. 16.

(t) GREG. Naz, l. c. BAsiL. M. Ep. CXLII. p. 235.

(5) Ep. UU. p. 147. (**) Ep. LIV. />. 148.

Ctt) Ephi. LV. pc7g. i4p.

Vm. Deel. Q
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IT! ring, hetwelk liet houden van dcrgcUike Vrouwen,
BOEK (cvvzifocKlisf.) verboden had. Een andere Biief is

HooWll:. gericht tegen het huvvehjk met de Zuster eener ovcr-

na C. G. ledene Vrouw (*)? hoedanige huwlijken basilius

t t^ 76 t^rdond bij het aanvaarden van zijn Disdom vcrbo-

. den had, en hetwelk thans zekere diodorus, waar-

ichijnlijk een Bisfchop in dit Land, in cenen rond-

gaanden Brief, ondernomen had te verdedigen.

Zijne Zijn gedrag jegens de Bisfchoppen in Kappadocie^

vredelie-
^jg q^^j. ^ijiie verkiezing onvergenoegd waren, wordt

veudheid
. . , , ,-i x-.n

door zijnen vriend gregorius hooghjk geprezen (f),

als gematigd, zoo min vlcijcnd en laag, als trotsch

en heerschzuchtig , zoodat zij eerlang zich vrijwillig

onderwierpen. Zijn Oom gregorius, ook een Bis-

fchop in Kappndoc'ü ^ die hem opgevoed had, toon-

de zich, met ecnige andere Bisfchoppen, een' ge-

ruimen tijd, vrij koel jegens hem. De Broeder van

BASILIUS, GREGORIUS vau Nysfa ^ poogde beiden

te verzoenen, waar toe hij verdichte Brieven m
naam van hunnen Oom aan zijnen Broeder fchreef.

BASILIUS ontdekte dit bedrog fpoedig, en deed des-

vvegens zijnen Broeder een verwijt (§). Evenwel

kon hij zich nu niet langer onthouden, om aan zij-

nen Oom te fchrijvcn (**) , hetwelk tot gevolg had

,

dat deze hem door zijnen Broeder nu in de daad

fchreef, hetwelk door basilius in die wijze beant-

woord werd (ft), dat men niet kan twijfelen, of

de

(*) Ep. CLYi. p. 251. (t) Orat. XX. p. 344*

(§) Ep. LVIII. />. 151. C*J ^P' LlX.p. 153.

(It) Ep. LX. pag. 154.
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de goede vcrdïindhoiiding is tiisfclien hen herllcld m
geworden. Op gelijke wijze zoclit basilius het '^^^-'^

onvriendlljlc gedrag van atarbius , Bisfchop van [loofdft.

Neocafarea , zijnen bloedverwant , maar die jonger na C. G.

was, dan hij, te verzachten (*), door hem eenen
J^J''

^9'

vriendclijken Brief te fchrijven. basilius had het —

—

zelfs zijnen vriend gregorius eenigzins kwalijk ge-

nomen , dat deze op zijne uitnodiging niet te Ccefa-

rea gekomen was; en toen deze hem ter gelegener

tijd dit vermaak deed, bedankte hij nogthans voor

het ambt van eenen der aanzienlijkfle Ouderlingen in

zijne Gemeente, hetwelk basilius hem wilde op-

dragen , en BASILIUS kon zijne redenen niet ont-

kennen (f).
Gewigtiger waren zijne pogingen, om den vrede Zijne po-

der Kerk , zoo veel mogelijk , te herftellen. Hoewel gi"gf«
j 1 1 -i . -^ ^ot den

hij er met aan denken kon, om de vnendfchap vrede der

tiisfchen de KathoUjken en Arianen te herftellen. Kerken,

die al te ver van eikanderen verwijderd waren , was

het toch eene koene onderneming, dat hij de Ka-

thoUjken^ die niet minder onderling verdeeld waren,

bevredigen wilde. Zijne pogingen daar toe befchrijft

zijn vriend gregorius (§), met algemecne be-

woordingen. Daar hij meende, dat de invloed der

Westerfche Bisfchoppen hem tot zijn oogmerk bij-

zonder te (lade zou komen , fchreef hij aan atha-

KASius , Bisfchop van AkxandrVè , in het jaar

371

(*) Epht. LXV. pag. 157.

(f) GREGOR. Nazianz. Oiat, TS^, pag. 344,

(§) Orat, XX. pag, 345.
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III 371 (*)j opdat deze ecnigc Rechtzinnige Lecniai'cn ^

^^'',1 uit zijne Gemeente, zenden mogt, om aan de VVes-

Hoofdfl:. tcrfche Bisfchoppcn desvvegens voorllcllingen te doen.

na C. G. Xe gelijk fchrecf liij hem , dat het alleen aan hem ,Toot* O/*)*!

to't 4-6 ATHANAStiAS, flond , dat de Meletïaanfche Scheii-

ring te Antïóchi'è werd weggenomen (f), atiia-

NASius nam zijn voordel bereidvaardig aan, en zond

tevens met zijn antwoord cenen Ouderling naa Kap"

padoci'ê^ die aldaar aan de verëeniging der Leeraa-

ren arbeidde (§). Maar, als basilius hem daar

voor bedankte, en verzocht, aan den Roomfcken

Bisfchop DAiNiASus te fchrijvcn , dat deze eenige af-

gevaardigden wilde zenden, om de rust in de Oos-

terfche Gemeenten te herrtcllen , beleed hij, dat

Ibmmigen 'er (lerk op aandrongen , en zoo hij meen-

de, met recht, dat de Westcrfchen niet alleen, ge-

lijk tot hier toe, de Ariaanfche dwaling, maar ook

do fchandelijke Ketterij van marcellus van Ancyra

zonden veröordeelcn. Hier op fchreef basilius

zelf aan damasus (**), als ook aan meletius (ff),

om hem tot deelneming in dit oogmerk te bewegen,

llijwordt Ondcrtusfchen viel basilius, die zoo veel werkte
verdacht

j^j. hcj-fj-d yan den vrede, zelf in vermoeden van
vnn ivec-

'

lerij. Ketterij. Zedert eenigen tijd was de Godheid van

den Heiligen Geest ^ uitdruklijk, van fommigen be-

ftreden, die daarom beflrijders van den H. Geest,

( TTvifJiAoiJojAX'xoi , ) genoemd werden , maar nader-

hand ,

(•)£/». LXVI. p. i5p. (f) Ep. LXVII. p. 161.

(5) BAsiL. M. Epi\u. LXÏX. pag. 161.

(**) Ep, LXK.p. 163. Ctt) Ep> LXYUl.p. i6u
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hand, onder den naam van Blaccdonianen ^ meer III

bekend zijn geworden (*). ' Dewijl op de Niceen- ^°^j

fche Kerkvergadering deze Leere van den H. Geest Hoofdff.

Jiict opzetlijk bepaald was , bleef deze parti] een tijd °''' ^* p'

lang met de Katholtjken vereenigd tegen de zuivere [^^ ^^(^^

Arianen ^ en onder de KathoUjken zelve waren de

sevoelens vcrfchillende. athanasius en anderen

maakten geene de minRe zwarigheid, om de God-

heid des Heiligen Geests openlijk en woordelijk te

belijden. IMaar gediiurende de' verdrukkingen onder

VALENS, oordeelden fommigen het voorzichtig , zich

omtrent deze Leere behoedzaam uit te drukken, eu-

STATHius van Sehaste , de vriend van basilics,

was al vroeg van gedachten (f), dat men den H,

Geest niet God, maar ook niet Schepzel , noemen

mogt. BASiLius zelf, in zijn werk tegen euno-

iNiius, waar hij de Godheid van den Heiligen Geest

verdedigt, wacht zich nogthans, om het woord Gö^^

van denzelven te gebruiken. In den zelfden zin

fchreef hij aan de Ouderlingen te Tarfus (5), en

aan eenen Christen aldaar (**) , dewijl thans velen

hunnen mond tot lasteringen tegen den Heil. Geest

geopend hadden, dat zij toch het geral dcrzelven

wilden verminderen, door die genen in de Kerkelijke

Gemeenfchap aan te nemen, die hem geen Schepfel

noemden. Ter zijner ontfchuldiging fchrijft gre-

GORius zijn vriend (ff), dat basilius nodig oor-

deel-

(*) Zie Deel IV. Bladz. 355. (f) Ahl. Bladz. 367.

(§) Ep. CXIII. p. 205. (**) Ep. CXIV. /).2o6.

(ft) Orat, XX. pag. 364.

Q3
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III deelde, zich dus omzichtig te gedragen, tot dat de

\m'r
volkomene vrijheid vaii Ipreken zou wedergekeerd

Hoofdll. zi.i'i' Nadien de Ketters het woord God van den
na C. G. Heiligen Geest gebruikt , juist wilden aangrijpen

,

tot 476 ^"^ ^^^'^ ^^^ ^^^ "^'- ^^ drijven , en zich meester van

de Gemeente te maken, onthield basilius zich van

dit woord, terwijl hij den Heiligen Geest en des-

zelfs oprechte verdedigers om die genade bad , dat

zij hem deze toegevendheid, (^q'ikovouici. ^^ niet ten

kwaade wilden duiden. Doch , deze Kerkelijke

Staatkunde van basilius mishaagde gedeeklijk den

Katholijken zelven. Hij predikte in het jaar 371

,

onder anderen ook voor eenige Arianen ^ die op

hem loerden , maar die hij te leur flelde , door zich

van het zoo betwiste woord te onthouden. Niet

lang daar na waren 'er ( * ) , te Nazianzm , vele

aanzienlijke lieden op ecne maaltijd bijeen, waar ook

GREGORius tegenwoordig was, die van basilius en

van zijnen vriend met lof fpraken. Een daar tegen-

woordig zijnde Monnik noemde deze gasten leuge-

naars en vleijers, en beweerde, dat basilius de

waarheid verraadde, door zijne Kerkredencn, en

GREGORIUS, door zijne toegevendheid, grecorius

verdedigde zijnen vriend, gaf hem kennis van het

gebeurde, en raadpleegde hem, hoe verre hij, in

het voordragen van dit leerfiuk, toe mogt geven?

Uit het antwoord blijkt, hoe flerk dit voorval ba-

silius (t) getroffen hebbe. Hij beklaagt zich, dat

zij-

(*) GRF.GOR. Nazianz. Epist. XXVI. pag, ^Sp.

(t) Epist. LXXl. pag. 165.
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djne echtfle Broeders zoo fchiclijk, naar het fclieen, lll

aan deze lasteringen gehoor hadden gegeven , en '^^^'^

wensclit, zijnen vriend gregorius bij zich te heb- Hoofdft.

ben, om hem, in dezen ftrijd, bij te (han. ,,rjin- '^^ C. G.

„ nen kort," zoo bcfiuit hij, „ zullen wij wel,|^j^^^|*

„ door Gods genaile , deze lasteringen , met daad- 1

„ zaken, wederleggen; v/ant wij verwachten, voor

„ de Icere der waarheid, nog wat grooters te lij-

„ den; zo niet, ten minden uit de Gemeente en

5, uit het Vaderland, gefloten te worden. Doch,

„ indien al deze hoop niet mogt vervuld worden,

„ echter nadert het Oordeel van Christus.'* ba-

siLius had tevens het genoegen , te zien , dat atha-

NASius , den Monniken eene beftraffing deed toeko-

men, zijn gedrag goedkeurde, en hen tot gehoor-

zaamheid jegens hem vermaande (*_).

Het gene basilius verwacht hal, van een hem bajilius

dreii^end gevaar, wegens zijnen ijver voor het Ka- ^^^''^^Igd

cioorkei-
tholijk Geloof, volgde eenigermate , nog in het jaar zer va-

371, VALENS, die, reeds vóór zes jaaren , vergeefs ^^^'^*

gepoogd had, de Ariaucrij te Cafarea 'm Kappa-

docië in te voeren, befloot thans, bij gelegenheid

van zijne reize in Syri'è-i dit oogmerk volflrekt door

te zetten. Hij had de KathoUjke Bisfc hoppen reeds

uit zoo vele (leden verjaagd; maar hij wilde basi-

lius eerst laat aanvallen, omdat hij vreesde, dat de

tegenfland van eenen zoo vermaarden man den ove-

rigen Bisfchoppcn te veel moeds zou geven (f).

Hij

(*) Zie hier voor BJach. 124.

Cf) THEODORET. Libr. IV. Cap. ig.

Q4
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lil Hij hield het, zegt gregorius Nazianzemis (*),
BOKK vQyi- fchande, céiieii enkelen man en ééne ftad niet

lloofdïl. ^^ kunnen overweldigen; ook was alleen dit vonk-

n;i C. G. jen van het Katholicisme nog in het Oosten uit te

tot 4-0 ^^"sf^'l^'^" overig. \66r dat de Keizer te Cccfareti

——— gekomen was, kwam zijn Opperlladiiouder imodes-

Tus aldaar aan, die basjlius bij zich ontbood. Hij

vraagde hem, volgends gregorius (f) , hoe hij

alleen zoo roekeloos kon zijn , om zich tegen den

Keizer te verzetten, en deszelfs geloof niet toe te

ftemmen ? De Biifchop antwoordde : Dit wil de

Keizer niet, en ik waag het niet, een Schepzel te

aanbidden , naardien ik zelf van God gefchapen ben

,

en naar Gods bevel God, (hij meende, een Zoon

of Kind van God,) worden zal. Even zoo onver-

fchillig betoonde hij zich omtrent het gezag der

Hofpartij, hetwelk door moüestus werd geprezen.

Deze werd toornig, en dreigde hem met allerhande

riraffcn ; maar vergeefs , dewijl basilius zijn dreigen

verachtte. Verbaasd over zijne onverfchrokkenhcid,

riep MODESTUS uit: Zoo flout heeft niemand mij

geantwoord ! Waarfchijnlijk , hernam basilius ,

hebt gij nog geenen Bisfchop ontmoet, want die zou

u even ééns geantwoord hebben (§). socrates

en sozoMENUs verhaalen nog deze bijzonderheid,

dat onder de Hovelingen, die zich bij modestus

bc-

(*) Or. XX. p. 347 , 348. (ii) l. c.p. 34S.

(5) Men vergel. hier meJe gup-g. van Ny^fa contra

Etnwm. L. I. T. II. Op/), p. 313» theod. /. c. soCR. Z,.

IV. Cap. 26. SüZOM. lil>r. VI. Cap, 16.
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bevonden, ook de Keizerlijke Opperkeukcnmecster III

was; als deze basilius insgelijks poogde over te ^/i^

haaien, verwees de Bisfchop hem naa zijne keuken, Hoofdfl.

dewijl hij voor de Godlijke Leere geflotenc ooren '^^ C. G.

"^'^ ^ ^' tüt 476.
Ondertiisfchen kwam de Keizer valens zelf te

Ca/area aan, waar hij van riodestus de (landvas-

tigheid des Bisfchops verdaan hebbende, met ver-

wondering over hem vervuld werd (f). Hier op

befloten hebbende, hem eenige voldoening te geven,

ging hij op het Feest Eplfania of Theofania , ( den

ódenjanuarij des jaars 372, op welken 'mKappadocVè

te gelijk de gedachtenis van christus geboorte , en

zijne verëering door de Oosterfcheil/^^/ gevierd werd,)

met zijne Lijfwacht in de Kerk, waar de Bisfchop

Godsdienst hield, en plaatfte zich onder de Leeken,

om, op deze wijze, met hem, eenigermate, in Ker-

kelijke Gemeenfchap te komen. Maar hij werd,

zegt onze Redenaar, door het fi:erk gezang, de

menigte van volk, de heerlijke orde, de befchou-

wing van den eerwaardigen onbeweeglijk voor de

Gemeente ftaanden basilius, en den eerbied der

hem omringende Geestelijken bedwelmd. Men merk-

te dit niet eer, vóór dat hij zijne medegebrachte ga-

ven op de heilige tafel wilde leggen; toen waggelde

hij , dewijl niemand toetrad , om die aan te nemen

,

en door de onzekerheid , of basilius hem ook toe-

la-

(*) GREGOR. N-'jsf. l. c. pag. 314. GREGOPv. Ntiziatrz.

/. C. pag. 348. THEODOPv.. L. IV. C. ip.

(t) GREGOR. Naz, Orat. XX. p. 352.

Q5
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ïïï laten zou, zoo zeer, dat liij, zonder de onderden-
BOEK . I' 1 1- „
YIII mng van eenen kcrkedicnaar, gevallen zou zijn.

Ploofdil. Kort daar na begaf de Keizer zich weder in de

Tnar -^'ós!

^^''^ ' hoorde het onderwijs van basilius , en

tot 476. fchcen nu zoo volkomen zijne genegenheid tot hem
" gewend te hebben , dat de

_
Katholijken 'm. Kappa-

doci'è hunne onderdrukldngen verzacht zagen.

Nieuwe Evenwel kregen hunne partijen fpoedig weder d^
moeilijk- overhand bij den Keizer; die toen befloot, den Bis-
heden, j 7 s

sfgc- fchop uit de (tad te bannen; het rijdtuig was al ge-

wend reed; zijne vrienden waren vol droefheid, en gre-

wonde- gorius maakte zich gereed , om hem te verzeilen

;

ren. toen , op denzelfden tijd , des Keizers Zoontjen , een

kind van zes jaaren, gevaarlijk ziek werd. Naar-

dien de Geneesheeren alle hoop opgaven, en het ge-

bed des Vaders niet baatte, geloofde deze, dat hij

zijnen toevlucht tot basilius moest nemen; voor-

naamlijk, dewijl de Keizerin (*), door vreesUjke

droomen , of zelfs door gevoeUge pijnen , tot de er-

kentenis gebracht was, dat de ziekte van haren

Zoon eene ftrafte was voor de belediging, den Bis-

fchop aangedaan, valens liet hem daar op door

aanzienlijke mannen , die zijne vrienden waren , in

het Paleis nodigen. Hij kwam, en terftond beterde

de toeftand van den Prins. Deze zou ook, vol-

gends het geloof der Katholijken aldaar, ja zelfs

vol-

f (*) Deze bijzonderheid verhaalen socrates Libr. IV.

Cap. 26. en theodoretus Lihr. IV. Cnp. 19. eene aan-

vulling van het verhaal van gregorius Nazianzenus Or»

XX. pag, 352.
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volgends de belofte van basilius, geheel genezen IH

zijn, indien de Ketters niet op nieuw invloed op ^^^^

den Keizer gekregen hadden. Maar dewijl de Vorst HoofdfT.

zijnen Zoon van hen liet doopen , alhoewel hij het ^^ C. G.

tegendeel beloofd had ; fticrf zijn Zoon kort daar
Iq[ ^-5*

na ( * ). RUFiNUS weet 'er nog dit bij , dat de ou

ders, overtuigd, hoe zeer zij dit verdiend hadden,

den Bisfchop hadden laten verzoeken, om God voor

hen te bidden (f).

Op deze wijze beriepen zich de Katholljken op

wonderen. De invulling van de droomende Keizerin

helpt ons hier gelukkig te recht, en de neiging der

KathoUiken tot wonderen voltooit alles. Deze blij-

ven zelfs niet bij dit verhaalde, efrep.i (§) uil

van eene geheele reeks van wonderen weten, die

God , ten dezen tijde , voor basilius gedaan zal

hebben; onder anderen dit: Als valens de pen

opnam, om de verbanning van basilius te onder-

tekenen, brak dezelve tot driemalen toe in zijne

handen, zoodat hij eindelijk het papier nam en het

verfcheurde. Voorts zal hier toe nog behooren de

ziekte, door welke imode;stus gekastijd en gewaar-

fchuwd werd; maar die hem verliet, zoodra hij ba-

silius bij zich ontbood , vergeving van hem ontving ,

en hem bevvecgd had, om zijn voorfpraak bij God

te wezen (**). Wat hier van zij , iniodestus werd

zoo

( '') GREG. A^^2. SOCR.THEOD //. ff.SOZOM. L. VI. C. l6.

(f) Hht. Ecdes. Libr. XI. Cap. 9.

( 5 ) In COTELER. DJonuvi. Eccles. Gr. T. III. p. 6i{,

(**} GREGOR. Naz. Orat, XX. />. 352.
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III zoo zeer de vriend van jjasilius, dat verfchcidcnc

??':'| lieden dezen verzoclitcn, om hen bij dien Stadhou-

Hoofdft. der aan te bevelen (*).
na C. G. l3och deze wonderen daar gelaten , genoeg was

tot l-ó'. ^^^^ > ^"^^ BASiLius , door zijnen ftandvastigen moed ,

de Katholijkcn in Kappadocic ^ meer dan in cenigc
I\.iemve

j^j^^^^^e Oosterfche Gewesten, tegen verdrukkingen
pogintren ' o o

van BAsi- beveiligde. Midden onder deze beroeringen , ver-

Liustot
Iqqj. j^y echter den Kerkcnvrede tiisfchen de Katho-

vanden lijken niet uit het oog; waarfchijnlijk omtrent het

vrede der jaar 372 verzocht hij athanasius , om hem eenen

rondgaanden Brief voor alle de Bisfchoppen van

Kappadocië en der omliggende Gewesten te zenden,

met de nodige voorfchriften (f). Hij bedoelde de

Bisfchoppen , die van de Macedonianen tot de Ka~

tholijken overgegaan waren. Aan dit verzoek fchijnt

iiogthans niet voldaan te zijn. Niet beter gelukte

hem de verëeniging van athanasius met mele-

Tius van Anti'óchi'è (§). — Ondertusfcben kwam

ook DOROTHEUS, Ouderling van Anti'óchi'è^ wicn

«ASiLius naa Rome gezonden had, van daar terug,

en met hem sarinus , Diakon van Mediolanum-,

met Brieven , opgevuld met goede betuigingen ,

maar niet voldoende aan de verwachting van easi-

Lius. Deze ftelde daar op, in het jaar 372 , in

eenen Brief aan de Italiaanfche en Gallifche Bis-

fchoD*

(*) BAsiL. M. Epiit. CCLXXIX. pag. 422.

(t) Epi%t. LXXXII. pag. 175.

(§) Boven Bladz. 124. Epiit, LXXXIX. pag. 180.

Lpiit, CCLVIfl. pag. 394.
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fclioppen (*), en in ccnen anderen aan valeria- llr

ï«fus (t), den beklaaglijken tocftand der Oostcrfche P?^-"!

Gemeenten voor, met verzoek, om die te hulp te Hoofdft.

komen. Hetzelfde gefchiedde in eenen anderen na C. G.

Brief, in naam van meletius, basilius, en nog|^J^^_|*

30 andere Oosterfche Bisfchoppen , opgefteld en af-

gezonden (§).

Als de Keizer onlangs Kappadoc'i'é in twee Pro- Nieuvre

vinticn verdeeld had , waar bij die van Ccefarea veel |"of'''J'^*

verloren, en 2ij vergeefs de voorfpraak van himnen metAx-

Bisfchop bij het Hof gebruikt hadden (**) , maakte thimus.

ANTHiiMUS , Bisfchop van Tyma , hetwelk nu de

Hoofdftad van het tweede Knppadoc'i'è was , daar

van gebruik , om als Metropolitaan zich van de

ondergefchiktheid aan den Bisfchop van Ccsfarea te

onttrekken; zekerlijk tegen de Kerkelijke gewoonte,

welke niet noodwendig mcdebragt , dat elke JMetro-

poUs in het Burgerlijke ook te gelijk cene Kerkelijke

zijn moest; maar gregorius van Nazianzus (ff)

fchrijft alles aan nijd en afgunst tegen basilius toe.

Hoe het zij, gregorius van de verlegenheid van

zijnen vriend bericht zijnde, bood aan (H)? tot

hem te komen, om hem met zijnen raad bij te

flaan, of met hem fmaad te lijden, garnier f***}

gelooft, dat gregorius werklijk bij hem gekomen

is,

(*)£/». XC./». 181. Cf) £a XCI. />. 182.

(§) Epist. XCII. pag. 183.

(**) BAS. Ep. LXXIV, LXXV, LXXVI. p. 168.

(ft) Orat. XX. p. 355. C§§) Ep. XXV. p. 788.

(***) Füa S. Bajii. pag. CXII.



254 K E R K E L IJ K E

III is, doch de woorden van dezen zeggen zulks niet

DOEn diiidiijk (*). basilius poogde ondertusfchen zijne
\ I 1

1

Iloofdft. Metropolitaan -xcchxcn zoo ver uit te breiden, als

na C. G. mogelijk, en ftichtte daarom in Kappadoci'è vcrfchei-

tot l-ö' c^cne nieuwe Bisdommen (f). Eén van deze Bis-

dommen werd aangelegd in het ftadjcn Safima^ in

den der ellendigde oorden des lands, hetwelk an-

THiMUS evenwel met zijn Kerspel zocht te verëeni-

gen, waarom basilius het des te meer met het

zijne verbond (§).

BASILIUS Zelfs kreeg basilius heel onverwachts in het

mankt hoofd, zijnen vriend gregorius tot Bisfchop van
GREGO- ' -^

RiüsBis- dit fladjen aan te ltellen;waar over gregorius zich

Ichopvcn ten hoogften beklaagde (**); zelfs fchreef hijhem,dat

hij van zijne vriendfchap dit voordeel zou trekken,

dat hij voortaan op geen' vriend zich verlaten, en

niets boven God ftellen zou (ff). Evenwel, hoe

lang gregorius ook tegcnftreeven mogt, hij moest,

toen zijn Vader op hem aandrong (§§), dulden,

dat basilius hem tot Bisfchop van Sajïma inwijd-

de; echter mengde gregorius in de Kerkreden ,

die hij in tegenwoordigheid van basilius en zijnen

Vader hield, onder de fterkfte lofTpraken over basi-

lius, klagtcn in over den dwang, welken zijn

y vriend

(*) Epist. XXXI. pag. 7C)6.

( t ) GREGOR. Nazianz. Orat. XX. png. 355.

(J) GREG. Naz..Carm. de Vita fua T. II. /'. 7, 8.

(*•) Orat. XX. pag. 3Ö5.

(tt) GREGOR. Naz. Epist. XXXI. pag. 795,

(.ID Carm. de Hta fua pag. 7.
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vriend hem had aangedaan (*). Ook kreeg hij ter- III

ftond twist met anthimus , .die hem belette , naa ^^^^'^

Sajtma te reizen , en hem eenen Brief vol fcbeld- Hoofdfï.

woorden fchrcef. Kort daar na zocht deze Bisfchop "^ C. G.

hem vergeefs te bewegen , om hem voor zijnen 3Ie-
J^j.

^^*
tropolitaan te erkennen (t); eindelijk wilde hij .

hem, als middelaar, tusfchen hem en basilius, ge-

bruiken; doch toen gregorius daar over fchreef,

verweet basilius hem, dat hij partijdig was voor

ANTHIMUS. Geen wonder, dat gregorius, door

alle deze omftandigheden , in de Woeftijn vluchtte;

van waar hij, om zijnen Vader genoegen te geven,

wel fpoedig terug kwam, maar zich om zijn onge-

lukkig Bisdom niet verder bekommerde, en zelfs

aan basilius fchreef, dat hij, als MetropoUtaan^

niet zoo uit de hoogte op hem behoorde neder te

zien; want dat hij ook zijnen hoogmoed had (§).

Kort daar na werd echter de twist tusfchen basi-

lius en ANTHBius bijgelegd. De eerfte verklaarde

in het jaar 372, in eenen Brief aan de Regeering

te T-^ana (**), niets meer te wenfchen, dan in

vrede te leven en te fterven. In eenen anderen

Brief (ff) gewaagt hij van cene vergadering van

Bisfchoppen van het tweede Kappadoci'è ^ welke hij

houden wilde, en deze vergadering, benevens het

oprichten van nieuwe Bisdommen door basili-

us

(*) Orat. VII. pag, 144.

( t ) GRKGOR. Naz. Epist. XXXIII. pag. jc^y.

C$) l. c.p. 798. (**) Ep. XCVII. p. ipo.

Ctt) £^V/. XCVIII. pag. ipi.
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III us (*), kan tot het vergelijk met zijnen tcgeHrtre*

\nVi
^^^ ^'^^^ toegebracht hebben, anthimus ftichtte

Iloofdft. ^v^l ^^'"s nieuwe verwarring , door zekeren fau-
naC. G. sTus, tlie, tegen de Kerken -orde, door basilius

tot I76 ^^^ Bisrchop in Armenië aangelteld wilde worden,

m maar door hem afgewezen was, evenwel, in het

jaar 373, in te wijden; waar van het natuurlijk ge-

volg was, dat basilius faustus uit zijne Kerke-

lijke Gemeenfchap floot (f). Doch twee jaaren laa-

ter betuigde basilius zijne volkomene overëenftem-

niing met anthimus (§).

BASILIUS Daartegen zag hij zich van lieverlede genood-

ziet zien
2aakt, alle betrekkingen met zijnen ouden vriend

genood- r.. ,^

,

_ , , .

zrakt, eustatiiius , Bisichop van Sebaste m Armenië^ te

z'j"e laten vaaren. Deze , die reeds lang bij de KathoUj»

fclrpraet
^^^ "^ kwaaden reuk was , maar tegen wien basi-

EusTA- Lius nog geen argwaan had, liet hem, toen hij

THiusaf
j^jsfciioü werd, twee van zijne Askeeten over, om

tebrekcr. , "
'

,
',

, ..

bij hem te vvooncn , en hem met raad en daad bij

te fl;aan. Maar dezen, wien basilius een poos

zijn vertrouwen gefchonken had, verlieten hem on-

verwachts, en fpreiddcn allerhande lasteringen van

hem uit. basilius zag hen nu voor verfpieders

aan , hem onder fchijn van vriendfchap toege-

voegd (**), doch vergenoegde zich, met deswe-

gcns bij EusTATiiius zich te beklagen (ff). Op
zij-

() GREGOR. Naz. Orat. XX. f. 35<J.

(t) BASiL. M. Ep. CXX, CXX, CXXII. p.i\\-i\Z.

(§) Ep. CCX. p. 31Ö. (*) £/•. CCXXII. ^ 238.

(tt) r.pht. cxix. /'z?^. 210.
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ïijne reize in het jaar 372, wegens Kerkelijke on- Uï

Kisten , naa Armenië , hield hij een gefprek met '""j^j

EUSTATiHus, wicH THEODOTUS, Blsfcliop van M- HoofdiT.

kopolis^ en MctropoUtaan van Klein- Armenië^ van "^ C. G.

Ketterij befchuldigde, en verwierf van hem, dat hij Jq^ Löl
zich duidlijk voor de KathoUjken verklaarde, tiieo-

DOTUS was echter hier mede niet voldaan, zelfs

weigerde hij , met basilius het gebed gemeenfchap-

pelijk bij te woonen , omdat deze verkeering hield

met EUSTATHius (*). Eindelijk gelukte het basi-

lius op eene nieuwe reizc in het jaar 373 te Niko-

polis y gemeenfchappelijk met theodotus , eene Ge-

loofsbelijdenis op te fiiellen, welke eustathius en

eenige andere Leeraars met hem ondertekenden (f).

Deze (laat onder de Brieven van basilius (§J, en

bevat, behalven eene herhaaling van de Niceenfche.

Geloofsbelijdenis, nog eene uitvoerige verklaring,

dat de Heilige Geest van gelijke waardigheid is met

den Vader en den Zoon; alhoewel het woord God

van denzelven ook hier niet gebruikt wordt. Dus

fcheen nu Atz^ zaak ten genoegen van basilius af-

gelopen te zijn, alleen moest 'er nog, ter nadere

bevestiging der eendragt, eene vergadering der na-

buurigc Bisfchoppcn in het Kerspel van Cafarea ge-

houden worden, waar op eustathius ook beloofd

had te verfchijnen; doch hij verfcheen niet, noch

iemand van zijne partij; veel meer liet hij zich ver-

lui-

(*) Epist. XCIX. K5-. 193.

(f) BAsu.. Epist. CCXLIV. pag. 2/7*

(§) Epist. CXXV. p^g. 214.

\m. Deel. K
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III luiden , dat basilius in zijne Gemeente eene leer

"?;'[ gepredikt had, die van de zijne vcHchilde: te vve-

Hoüfdft. ten , deze iiad , op zijne reize , met bewilliging van

na C. G. EL'STATHius , te Sebaste predikende, het Niceenfche

Jqj'^
^_^' Leerrtclfel ten ftcrkften aangeprezen (). euse-

-

—

'— Bius, Disfchop van Samofata^ één der voornaamrte

vrienden van basilius, verkreeg wel eene verklaring

van EUSTATiiius over zijn geloof, maar zoo dub-

belzinnig, dat BASILIUS alle hoop opgaf, van waare

overëenftemming met hem (f). Ook openbaarde

zich de gezindheid van eustathius, hoe langer

hoe meer; en hij maakte eene Geloofsbelijdenis be-

kend , zoo als ARius zelf had kunnen opftellen (§).

Ook zeide eustathius, in ecncn Brief, de Kerke-

lijke Gcmeenfchap geheel aan basilius op, gebrui-

kende tot een voorwendfei , dat basilius aan apol-

tiNARis gefchrcven had, en met den Ouderling

DiODORUS de Kerkelijke Gcmeenfchap onderhield (*).

basilius was ten fterkflen door dezen ftap van ie-

mand, dien hij als vriend zoo zeer bemind had,

getroffen, en beantwoordde daarom dezen Brief ge-

heel niet. eustathius fchreef kort daar na aan

ééncn zijner vrienden eenen anderen Brief, die ver-

volgends in verfcheidcnc Gemeenten verfpreid v/erd,

in welken hij basilius arglistigheid en bedrog, ver-

•bastering der Gemeenten , verderf der zielen te last

leg-

^'•(*) Epht. CXXX. p. 220. CCXLIV. />. 377.

(I) Epht. CXXVIII. pag. 218.

(§) BAsiL. Epiif. CXXX. pag. 222.

C**) Ep, CCXXVI. p. 347. CCXLIV. />. 378.
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It-gcle, maar voornaamlijk, dat hij de voorheen ge- IIT

melde CeIor)fsbclijdenis alleen ontworpen had, om ^'^^^^

VIII
ELiSTATHiL'S dc ziJHC af te lokken (*). In het Hoofdft.

(lot voegde hij 'er verfcheidene Ketterfche uitdruk- "^ C. G.

kingen van apollinaris bij, zonder hem te noe- T^'^^^*
° -^

'

tot 470.
men, opdat het fchijnen mogt, zegt basilius, als

of die van basilius waren (f). Ook maakte eu-

STATHius eenen Brief van basilius bekend, dien

hij, vóór meer dan twintig jaaren, aan apollina-

ris gefchreven had; doch met een voor basilius

verdacht bijvoegzel (§). In de Brieven van basi-

lius vindt men nog andere vervvijtingen , welke zija

voormalige vriend hem deed; men gaf hem den

naam Homoujïast , en verweet hem eene nieuwe leere

van den Heiligen Geest (**). basilius oordeelde,

op dit alles te moeten zwijgen, hoe zeer fommigen

hem dit ten kwaade duidden (ff), en daar bij vol-

hardde hij tot in het derde jaar toe , terwijl de ftap

van eustatiiius fleeds meer gevolgen had. Zelfs

verzochten uit de Gemeente van Sehaste zulken, die

m^t hunnen Bisfchop niet voldaan waren, basilius

om bijftand (§§), daartegen haalde eustathius

niet weinige Bisfchoppen in Pontiis over, om basi-

lius de Kerkelijke Gemeenfchap op te zeggen (***).

Eindelijk vatte basilius de pen op tegen eusta-

THI-

(*) RASiL. Epi-J. CCXLIV. png. 379.

(f) Ep. CCXXIV. p. 342. C§) /. c. p. 343.

(**) Epist. CCXXVI. pag. 348.

(ft) Epist. CXXX. p. 222. CCXXVI. p. 346.

.. Ü§) £p.CXXXVIll.p. 230. (***) Ep. CCXYl.p 324.
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Til TTiius, in het jiiar 375, en wederlegde alle zljiiè

?°':'| belchuldigingcn , ook ontdekte hij de eigenlijke oor-

Hoofdft. zaak van zijn gedrag, te weten, dat eustathius
na C. G. (]en ArUmen , die thans de heerfchende partij vva-
Tooi" *>(\*\

tot 4-6.^^"» gi^rioegcn wilde geven (*). Ook verdedigde

—^—7 hij zich kortclijk in eenen Brief aan den Ouderling

GENETHLius (f). Nict lang daar na vcrëenigde

EL'STATHius zich Openlijk met de Arianm^ op de

Kerkvergadering te Ancya in Galati'è ^ in het jaar

37Ö. Nu beriep zich basilius bij zijne Monniken

in eenen Brief (§) daar op, dat die genen, welke

hem Ketterijen hadden te last gelegd, zich thans

zelven met de vijiinden des waarcn Geloofs verbon-

den hadden. Nog nader verklaarde hij zich, in

eenen Brief aan patrophilus, Bisfchop te ^gas
in Ci/icië, die zijn vriend was (**). Op deszelfs

verzekering, dat hij nooit de Kerkgemecnfchap met

hem wilde breken, maar tevens wenschte, dat hij

die met eustathius weder herftelde, gaf hij ten

antwoord (ft)? zulks niet te kunnen doen, zon-

der de zijde der Arionen tevens te kiezen*

Hetzelfde verklaarde hij aan theofilus, Bisfchop

te Castabata in Cilici'è (§§).

Zijne Geduurende deze twisten , die basilius zederü

!!«nmp" het jaar 373 ontrustten, had hij nog gedurig vele

an-

(*) Epiit. CCXXIir. pag. 33Ö.

(t) Epist. CCXXIV. pag. 342.

(§) Epiit. CCXXVI. pag. 345.

(*) Episf. CCXLIV. p. 376. Cft) Ep.CCL.p.sBi.

(§§) £/>. CCXLV. p, 382. Verg. Ep, CXXX. p. 222,

gen met
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andere Kerkelijke twisten , werkzaamheden en onder- lil

handelingen. Bijzonder bchooren daar toe zijne aan- ^^^^

Loudende pogingen , om de Westerfche Bisfchoppen Hoofdfl.

tot eene werkzamer deelneming aan het herflellen der "^ C. G,

moeilijkheden in de Oosterfche Kerk te bewegen.
\q[ ^j^\

Zeker Ouderling sanctissimus, bevond zich in

het Jaar 373 te Ccefarea , naar allen fchijn, om eeni- ^fr^g"

gen last voor de Westerlingen over te nemen. In- Bis-

zonderheid verlangde eusebius , Bisfchop van Sa- fchoppeiT

fnofata ^ dat basilius in naam der overigen in deze

Gewesten eenen Brief wilde fchrijven. INIaar deze

Ipoorde liever meletius , Bisfchop van Anti'échi'è^

om wien reeds zoo veel getwist was, aan, om de

pen op te vatten, belovende hem de ondertekening-

van de andere Oosterlingen te zullen bewerken (*).

Doch zijne genegenheid tot dezen flap verminderde ,

toen de Ouderling evagrius hem nog in het jaar

373 zijne naa Rome gezondene opftellen terug

bracht, met bericht, dat dezelve daar niet bevallen

hadden (f). Ondertusfchen werden echter in het

jaar 376 dorotheus en sanctissimus naa het

Westen gezonden. Alhoewel basilius zich van

den hoogmoed des Roomfchen Bisfchops, waar over

hij aan zijnen vriend eusebius (§) klaagde, geene

groote hoop maakte van een gelukkig gevolg; gaf

hij evenwel aan deze twee Ouderlingen eenen Brief

mede, om aan de Westerlingen een denkbeeld te

ge-

(*) Epht, CXX. p. £11. Ep. CXXIX. p. 2-1,

(t) Epht. CXXXVIII. />^^. 230.

(5) Epht. CCXXXI>L pag. 368.
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ITT geven van den (laat der Oostcrfche Kerken , en hoi
BOEK jpj. bijlhnd op te wekken (*). Maar, hoe zeer

rioofdft. ook de eerfle rcize dezer afgevaardigden iet goeds

na C. G. beloofde , alle verwachting verviel tot niet , toen zij

10^476' ^^" ^^"^ tweede, die zij terftond weder aanvaard

m hadden, terug gekomen waren (f). In een voorgaand

Deel (§), hebben wij reeds gezien, met welke onbe-

dachtzaamheid de Bisfchop damasus, te gelijk met
' PETRUS v^inAIexandné^ denzelfden cervvaardigen me-

LETius , dien bijkans alle de Oostcrfche Kerken voor

den rechtmaligen Opziener der Kerk van Antiöchi'é

vereerden, voor cenen Ketter verklaarde.

Gevanr Treurig viel deze mislukking zijner wcnfchen voor

van EAsi- r.ASiLius , hoewel hij buiten dien zelden vrij was

zijn ambt van bekommeringen, zonder dat men zeggen kan,

teverlie- dat hij die altijd zich zelven veroorzaakte. Nooit
^°* was hij volkomen zeker in zijn ambt, en nog in

het jaar 376 moest hij vreezen, door eene Ariaansch

gezinde Kerkvergadering afgezet te zullen wor-

den (**> Kort te voren was hij in bittere moei-

lijkheden geraakt met den Plaatsvervangei; , (^Vica-

r'ius .,') des Stadhouders van Pontus» Een Lid van

het Gerichtshof wilde volftrekt zekere voorname

weduwe dwingen, om hem te trouwen. Zij, zijn

geweld niet anders ziende te ontgaan , nam haren

toevlucht tot het Altaar in eene Kerk , alwaar basi-

LI-

C*) Epiit. CXLir, pag. 371. CXLrjI. p. 3-2.

(t) Epiit. CCLV. p. 390. CCLXVJ. *. 411.

(5) Zie V Deel, Bladz. 277.

(**) Lpiii. CCXXXVII. pag. ^6$-
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Lius zich verplicht oordeelde, haar in zijne be- III'

fcherming te nemen. Maar de Onderdadhouder ^°^^

wilde haar voKlrekt overgeleverd hebben. Om den Hoofdft.

Bisfchop te befchimpen , liet hij huiszoeking bij hem "a C. G,

doen, als of hij haar bij zich verborgen had. Daar
I^J'"

|>|*

op daagde hij hem voor zijne rechtbank ; men

fcheurde hem , op deszelfs bevel , den mantel van

het lijf; waar op basilius niets anders zeide, dan

dat hij ook zijn' rok wilde uittrekken, als de On-

derftadhoüder dit begeerde. Deze dreigde met fla-

gen , en de Bisfchop bood terdond zijn hgchaam

aan. Ik zal u met ijzeren haaken laten oprijten,

vervolgde de vergramde Richter; goed, hernam ba-

silius , dan zult gij mij daar door van eene ver-

zweering in de lever genezen , waar aan gij ziet,

hoe veel ik lijde. Inmiddels vernamen de ingezete-

nen der ftad, hoe het met hunnen Bisfchop ftond.

Terftond flortte eene ontelbare menigte, van allen

(land en ouderdom , waar onder een groote hoop

wijven, gewapend met de eerde de beste werktuigen

van wraak , woedend op de Gerichtsplaats los , om
den Onderftadhoudcr om het leven te brengen. Nu
moest deze zelf om zijn leven bidden , hetwelk hij

ook door de voorfpraak van basilius behield. Dus

verhaalt ons zijn vriend GiiEcorxius van Nazian-

zus (*).

Merkwaardiger is de moeilijkheid, in welke basi- Moei-

Lius, in deze laatcr iaaren, gewikkeld werd, met ^^''^f^*^' j 5 t5 9 met de
de Bisfchoppen van Poiitus , en met de Gemeente Bis-

van

(*) Orat. XX. Jiag. 353.

R4
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III van NeO' of Nieuw -defarca, in dat Landfchnp,

-

BOEK i^c eerltcn, gedeehlijk door eustathius tegen hem

Hoofdft. vooringenomen , hielden zich op eenen koelen af-

m C. G. fliand van hem. Eindelijk fchrcef hij hun , in het

10^4-6* J^^"* 375 (*), zeer vriendelijk en befcheiden, het-

. welk ook dat gevolg fchijnt gehad te hebben, dat

fchoppen ^^ goede verftandhouding met hen vernieuwd

tus. werd (f). Harder viel hem de afkeer, welken de

ingezetenen van Neocafarea tegen hem betoonden;

hij was in de nabuurfchap dezer ftad geboren; hij

befchomvde fommigen van hare Bisfchoppen, als

zijne Leermeesters; ook leefden 'er nog bloedvrien-

den van hem; en zij hadden hem te voren zoo vele

eere bewezen. Doch dit alles fcheen men vergeten

te hebben, daar men allerhande nadeelige geruchten

van hem verfpreidde en gretig aannam, basilius

fchreef de fchuld daar van aan atarbil^s, den Bis-

fchop dier ftad, toe. Deze had basilius voor zij-

ne Gemeente gehoond , en zelf Sabelliaanfche ge-

voelens beginnen voor te dragen. Uier over had

basilius hem eene vermaning gegeven, en tot een

mondgefprek uitgenodigd ( ,§ ) , doch atareius'

kwam niet, maar toonde zich veeleer nog bitterer

tegen basilius, wien hij verweet, dat zijne fchrif-

ten naar de wijsheid dezer wereld fmaakten (**}•

De Gezangen en dcMonnil^en, door basilius. tcGg-

fa.

(*) EjyLst. CCIII. pag. 299-302.

(t) Ep. CCV, CC VI. p. 308. Ep. CCLII. p. 38?.

(§) Epist. CCXXVI. pag. 317.

(**) Epist, CCIV. pag- 305.
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farea ingevoerd, hekelde hij, als nieuwigheden (*). lil

Doch de waare oorzaken van zi.ine giamfcliap \va- ^^^
ren, zoo als basilius meende (f), nijd en vrees, Hoofdfl.

dat hij van SabelUanerij overtuigd zou worden. "^ C. G.

Ondertusfchen vond hij ingang bij de Gemeente,
^^qI"^^-^*

zelfs onder de bloedvricnden van basilius (§).

Vergeefs echter wendden zij zich tot bieletius van

Anti'óchi'é^ en anthimus te Tyana , om dezen voor

hun Leerflelfel in te nemen , en ontvingen van bei-

den een onaangenaam antwoord (**). Ook hier

wilde BASILIUS wel den eerden flap tot verzoening

doen. Hij fchreef in het jaar 375 aan de Ouderlin-

gen te Neocafarea (tf), en door hen tevens aan

de Gemeente. Deze Brief bleef onbeantwoord ;

waar op basilius andermaal aan deze Ouderlingen

fchreef (§§). In dezen Brief fchreef hij bijzonder

aangaande de gezangen, die 's nachts bij zijne Ge-

meente in gebruik waren ; de Gemeente flond

's nachts op, om eerftelijk in het Bedehuis ootmoe-

dig tot God te bidden; vcrvolgends ftond zij op

tot zingen, (4/aA/^a>5i«,) dan zich in twee choreu

deelende, die bij beurtwisfeling zongen, dan het

aan éénen opdragende, om aan te heffen, wien zij

volgden. Met zulke afwisfelingen en tusfchenïnge-

vlochtene gebeden , brachten zij den nacht door,

tot dat zij, bij het aanbreken van den dag, allen,

•uit ddnen mond , den Boet-Pfalm, waarfchijnlijk

(*) Ep. CCVIl. p. 310. Ct) Ep. CCX.p. 314.

Cf ) ^- ^- A 315. (**) /• <^' P' 310.

(ft) Ep, CCIV. p. 302. a§) Ep, CCVII. p. 3or.

R5
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III den Llflcn, tot God aanhieven. NJettegenfTaanJè

^j^j^ de pogingen van basilius, verijdelde de tegenpartij

Iloofdrt. fteeds zijne vreedzame inzicliten. Als liij in het
naC.G.

jjijf 37- ^^„cn zijner Broederen op deszelfs Land-

tot 470! go^^^ ^^^^ ver van N'eocce/nrea bezocht, ontflond 'er

in de ftad zulke ontfteltenis , op het gerucht, dat-

hij daar komen , en mondeling zijne tegenflreevers

wederleggen wilde, dat velen zich ijllings vvegbega-

ven; terwijl aan den anderen kant, waarzeggers en

droombeduiders opftonden , die van het Leerftclfel

van BASILIUS alle onheil voor de Gemeente voor-

zeiden. Deze vond daarom dienftig, nogmaals aan

de aanzicnlijkden der ftad te fchrijven (*); gelijk

nog twee anderen van zijne Brieven (1)5 aan twee

van zijne bekenden gericht , dezelfde zaak betroffen

,

waar van ons de uitkomst niet bekend is, doch irt

welke BASiLiüs, zoo veel men zien kan, zich niets

te verwijten had.

Een lijf- Nu en dan echter ging basilius, in eenen wel-

cigene gemeenden ijv^er voor de Kerk, de paaien der bur-

fchop ' gerlijke en wettelijke orde te buiten. Zekere Ge-

verkozen mcente in Kappadocië ^ die lang zonder Bisfchop ge-

weest was, verkoos daar toe dénparig den lijfeige-

nen van zekere rijke vrouw, simplicia, wier goe-

deren hij btftuurde, en verzocht basilius, met an-

dere Leeraars, om dcnzelven in te wijden, basi-

lius en zijn vriend gaven aan deze Gemeente dat

genoegen; hoe zeer deze lijfeigene die waardigheid

met

(*) Epht. CCX. p^ig. 313.

(f) f/'/i/. CCVIII, CCIX. />/?^. 312.
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friet tegenzin aannam , en hetwelk de hoofdzaak ^^'

was , men had slmplicia met eens om hare toe- vui
ftemming gevraagd. Deze voer hier op hevig tegen HoofdfL

BASiLius uit , en wendde zich aan de Gefnedenen
rJJ.^'^J^'^

van het Hof, om recht te bekomen; maar basi- tot 476,

Lius fchreef haar op cenen zeer hoogen toon (*), "

waar bij het ,
gedurende zijn leven , bleef. Na zij-

ne dood eischte zij van zijnen vriend gregorius,

dezen Bisfchop, als haren lijfeigenen, terug; voor-

naamlijk, dewijl vele leden zijner Gemeente thans

ontkenden, hem ooit tot hunnen Leeraar begeerd

te hebben. Ook begeerde zij rekening van zijn

voorheen waargenomen beftuur. gregorius fchreef(f)

daar op veel zachter en vriendelijker dan te voren

BASILIUS gedaan had, zonder dat ons het einde de-

zer zaak bericht wordt.

Eene andere vrouw , C/ESaria patricia had ba- Of men

siLius geraadpleegd, of het ook nuttig zij, het H. ^]'^^^;.^'

, .... , ., _ * .. ,
driagii ks

Avondmaal , daaglijks , te gebruiken ? Hij beiint- niag jre-

woordde dit bevestigender wijze (5) , en bewees bruiken?

het uit yoann. VI. 55. Te Cafarea^ voegt hij 'er

bij, werd het viermaal in de week, op Zondag,

Woensdag, Vrijdag en Zaturdag, als ook op andere

dagen , als men de gedachtenis van eenen Heiligen

vierde, gebruikt. Dezelfde vrouw had hem ook ge-

vraagd: of het, in eenen tijd van vervolging, geoor-

loofd was, in afwezendheid van eenen Ouderling of

Ker-

( * ) Epht. CXV. pag. 207.

(t) GREGOR. Naz. Epist. XXXVIII. pag. 800.

(§) Epist. XQlll. pag. i85.
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III Kerkendienaar , zich zciveii het Ileih'g Avondmaal ts.

hvvx geven? Alszins, was zijn antwoord, want dit

Hoofdd. wordt, door eene oude gewoonte, bevestigd. Alle

na C. G. ;Monnikeii in de Woeftijncn , waar geen Priester is -.

«üt 476! "^^S^'^'J'^^ ^^ Leekeii te Alexandri'é ^ en in gelieei

» Egypte^ hebben het Avondmaal meesttijds bij zicb

in huis, en gebruiken het, als zij willen. Want,
als de Priester eenmaal het Ofer volbracht en uit-

gedeeld heeft, dan kan die gene, die het geheel van

hem ontvangen heeft , wanneer hij 'er daaglijks een

gedeelte van gebruikt, met recht gelooven , dat het

hem aanhoudend van denzelven toebedeeld wordt.

Kerkre- Hoe veel gezags basilius gehad hebbe, in alle

gelen vnn
j-gj.j^gjjj|,g zaken, de Leer, Kerketucht, openbare

BASILIUS. _,,,. i/Y-i
Godsdienst enz. , betrettendc , geven , behalven alles

wat wij tot hier toe van hem verhaald hebben, zij*

ne Brieven^ maar bijzonder drie onder dezelven te

kennen , welke Kerkregels bevatten , die in de Grieks

fche Kerk inzonderheid, als Kerkelijke wetten, zijn

aangenomen (*). Tot dezelve gaf aanleiding zijn

vriend amphilochius , Bisfchop van Iconium (f),
die, werkzaam zijnde, om nuttige fchikkingen in

zijne Gemeente te maken, basilius daaromtrent

verfcheidene vragen deed, in het jaar 375; waar op

deze hem de gemelde Kerkregelen in drie Brieven toe-

zond (§). Deze Kcrkrcgcls zijn van gemengdcn

in-

(*) Zij flaan daarom ook in de verzameling van oude

Kerkelijke wetten keveregii /V;;</. Gïks;/. T. II. /». 47-137.

(t) Zie van hem hier voor Bladz. 54. volgg.

(J) BAsiL. M. Ep. CLXXXVIII. feu Ep. Can. I. T.

111.
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Itihoiul, en geven veel ijver voor Godzaligheid en lil

Kerkelijke tucht te kennen, maar men zou 'er meer ^°|[

oordeel en ichranderheid in mogen verlangen. Men Hoofdfl.

fpreekt gemeenlijk veel van de flrengheid der Kerke- "^ C. G.

lijke tucht in de oude Kerk , en leidt daar uit de IH^ ^^^[

uiterlijke heiligheid in dezelve af. Hoe zeer echter,

over het algemeen, daar in veel waarheid is, even-

wel overdrijft men meestal de waarde zoo wel, als

de heilzame gevolgen dezer Kerketucht. Ten tijde

van BASiLius had men eene menigte wetten en

Voorfchviftcn van Kerkvergaderingen eii bijzondere

Bisfchoppen , maar geene algemeene aanleiding , op

de voornaamfte gevallen toepasfclijk , tot waarneming

xlezer wetten en regelen. Elke Bisfchop maakte

fchikkingen , raadplegende zijne nabuuren of eenen

•uitmuntenden Leeraar der Kerk, terwijl meer gelet

Averd op de verzwaring of verzachting der ItrafFen en

boeten, dan wel om met de rechte zedekunde, men-

fchenkennis en ondervinding te rade te gaan. De

ftraffen en boetdoeningen waren meestal zoo inge-

Ticht, dat velen , die bleven zoo als zij waren,

door ligchaamskastijdingen of werktuiglijke oefenin-

gen, boete deden, en eene uitwendige bekcering ver-

toonden, daar het hart niet mede gepaard was. De

indruk, die de boeten moesten veroorzaken, werd

veel weggenomen, doordien men onverftandig ge-

noeg was, om, bijvoorbeeld, den krijgsdienst^ een

tweede huwlijk, het nejnen van renten, aan de-

zelf-

III. ed. Garn. p. 268. Ep. CXCIX. feu Can. II. pag,

2c,o. Ep, CC XVII. Can. III. p. 324.
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III zelfde boeten te onderwerpen, als bij voorbeeld,

BOEK overfpd en meineed. Als men hier bijvoegt , hoe

Ifoordft. burgerlijke rechten en wetten met de voorfchrifteii

na C. G. der Kcrkctucht vermengd en verward werden ; waar
jaar 363.

^^^^ ^,^j j^^^. gezag der Kerk en der Geestlljkheid

, (leeds hoogcr rees, maar de ftaat en de burgerlijke

overheid, die zich genoodzaakt zagen, zich, in

vele gevallen, aan de iiitfpraken der Kerk te gedra-

gen, veel van de klem van het beftuur verloren,

zal men vaa de goede vruchten , welke men aan de

Kerketucht dezer tijden wil toefchrijven , vrij wat

moeten aftrekken,

Leerftel- Nog andere vragen van amphilochius aan zijnen

lij^evra- vriend basilius , over leerftellige onderwerpen, ga-
jjen door

' °

BASILIUS ven aan dezen aanleiding , in het jaar 376 , om hem
beant- ecnige Brieven daar over toe te zenden. In éénen
itfoord

derzelven (*) verklaart hij zich over eene ftelling der

Eunomianen , dat wij in ftaat zijn , om het Godlijk

wezen volkomen te begrijpen. Daar dezelfde partij

de vraag opwierp : Vereert gij iet , hetwelk gij

kent , of hetwelk gij niet kent P beantwoordt ba-

silius dit in eenen volgenden Brief (f); en weder

in eencn anderen de vraag: Is de kennis eer? of

het geloof (§). Eindelijk beantwoordt basilius

nog andere vragen van zijnen vriend, in cenen bij-

zonderen brief (**}.

Tot

(*) Epist. CCXXXIII. pag. 355.

(1) Epist. CCXXXIV. pag. 357.

(j;) £/)tó. CCXXXV. /)/7^. 358.

i}*) Epist. CCXXXVI. pag. 360.
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L Tot een nog gewigtiger werk gaf dezelfde am- llI

PHiLOCHius aan basilius aanleiding, omtrent het ^^^
jaar 375 , te weten , tot het opdellen van zijn Boek HoofdlT.

over den Heiligen Geest ( * ). basilius had hem "a C. G.

kort te vooren genodigd , om met hem te Cafarea ^^^^ ^
|*

zeker Feest te vieren ; maar bij den Godsdienst ,

welken hij op hetzelve , in zijne tegenwoordigheid ,
ZijnBoek

bediende, had hij in het Gebed, hetwelk men de j^^ Geest,

Doxologie^ (Godsverheerlijking,) noemde, zulke

famenfteliing van den Heiligen Geest met den Vader

en den Zoon gebruikt , welke opzien en aanftoot

verwekt had (f), amphilochius verzocht hem

daarom, wegens de Toehoorers, die zich geërgerd

hadden , of nog ergeren konden , de betekenis der

door hem gebruikte woorden, Qmet den Zoon en

Heiligen Geest ^ als ook: door den Zoon in den H,

Geest ^^ fchriftelijk te verklaren. In dit gemelde

werk, zegt basilius, onder anderen: „ Vergeefs

werpt men ons tegen, dat de fpreekwijze met deit

Zoon , ( ycil' ci'^la , ) ongewoon , maar door hem

,

(Si' «uls?,) meer fchriftuurlijk, en ook in het Gebed

gebruiklijk is. Wij bedienen ons veel meer van

beide deze uitdrukkingen. Wanneer wij , in den

Eeniggcborcnen , de grootheid zijner natuur en de

voortreflijkhcid zijner waardigheid befchouwen, dan

lietuigen wij, dat hij de heerlijkheid met den Vader

heeft. Maar, wanneer wij overwecgen, welke xeeks

van

(*) Lilper de Spiritu S. ad S. Amphilochium Tom,

III. Opp. pag. i -67. fqq.

(t) Zie Deel VI. Bladz. 153.
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III van goederen wij hem verfcliuldigd zijn, en hoe hij

^f';'5 ons tot God gebracht heeft; dan belijden wij, dat

-Hoofdfl. ons deze genade door hem en in hem gewerkt is.

na C. G, Wol eerlle is vcrhecrlijlv'ing , dit laatde dankzegging.

tot 4-0" ^^ fprcekwijzc , w<r/ hem , wordt onder ons overal

,

» naar het voorbeeld der oudheid , gebruikt ; maar het

is ons niet genoeg , dat onze Vaders dit geleerd

hebben; (oli rm TroC^iocav vj Ttct^aloffis ^^ want ook

zij zijn hier in de Schrift gevolgd." — In het IX

Hoofdfluk belooft hij de gewoone denkbeelden van

den Heiligen Geest te zullen onderzoeken, zoo wel

die , welke hij uit de Heilige Schrift verzameld had ,

als die hij, door de overlevering
^ (Trot^xha-if,') der

Vaderen^ ontvangen had. Dit geheele werk van

BASiLius wordt als een hoofdwerk over dit ftuk

in de oude Kerk aangemerkt. Ondertusfchen is het

te zeer een Strijdfchrift ^ in hetwelk de Schrijver

zxh ook veel te breedvoerig met woorden en en-

kele lettergreepen bekommert; evenwel heeft de al-

lengs heerfchende gewordene leerwijze over dit ge-

deelte van het KathoUjk Geloof veel aan hem te

danken, hoewel de toegevendheid, welke hij bij dit

Leerftuk oefende, zoo als wij gezien hebben, hem

bijzonder eigen bleef. Over de echtheid van dit

werk wordt, met dit al, getwist, niet, omdat de

Proteftanten , gelijk du pin (*) ons wil doen ge-

looven , verlegen zouden zijn , dewijl de noodzaak-

lijlcheid der Overleveringen of Traditi'èn , daar in

zoo oogfchljnlijk , bewezen wordt ; trouwens , hij

moet

(*) Nouvelle Bibliotk dei AuteunEccl. T, II. />. 181.
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Kioet zelf bekennen , dat erasmus in deze twijfe- III

ling, reeds is voorgegaan, terwijl daartegen casau- ^°^j

BONUS (*) zich voor de echtheid van dit Boek lioofdft.

verklaarde. In dezen tijd zeker zal geen Proteflant "•' ^* ^'

zich door de overeenkomst of niet overeenkomst {^^ ,^^^

van eenen Kerkleeraar laten aanlokken of atfchrikken, '

om zulks tot bewijs van de echtheid of onechtheid

van eenig gefchrift te gebruiken, dewijl het zeker is,

dat niemand dezer Kerkleeriiaren , in alles , met het

geheele Leerftuk van eenig tegenwoordig Kerkgenoot-

fchap overeenkomt, gelijk ook niemand hen, in alle

himnc bijzonderheden, geern geheel zou willen volgen.

En in het tegenwoordig geval hebben de Proteftanten

vooral geene reden , om ongerust te zijn. De fterk-

fte plaats van basilius , omtrent de overleveringen ,

befchouwt dezelven niet als eene bron van kennis

in de Godsdienstleere , maar alleen in het Kerklijk

ceremonieel en de openbare voordragt van het Ge-

loof. Op het eerfle voorkomen fchijnt het wel, als

of basilius zoo ver ging, dat hij het Geloof in den

Vader ^ Zoon ^ en Heiligen Geest ^ niet als eene

eigenlijke onmidlijke Leere der Schrift^ maar alleen

als een gevolg aanzag, hetwelk de Overlevering uit

het Formulier des Doops had afgeleid , maar, in

de daad, fpreekt de Kerkvader ook hier alleen van

de bewoordingen en voordragt^ maar niet van het

geloof zelf. Hij merkt aan , dat de fpreekwijze : in

den Vader , Zoon , en Heiligen Geest gelooven , in

dezen volledigen famcnliang, niet in de H. Schrift

voor-

(*) Exercitt. adv. Baron. p. 299- 1615- 410.

VIII. Deel. S
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lil voorkomt; maar als ccii natuurlijk gevolg uit het

BOER Doopsformulier, door het mondclijk onderwijs, in-

Hoofdft. gevoerd is. IMet dit alles moet men erkennen, dat

na C. G. (^e Christelijke Leeraars , ten dezen tijde , wel nog
jnarsos-

^.^^^ aewoon waren, de hoofdzaken van hun Geloof
tot 47''* ^
_ uit eenc eigenlijke mondelijke Overlevering af te lei-

den, maar nogthans allengs daar toe begonnen te

neigen. Daar men zoo vele voorfchriften van God-

zalighcids - oefeningen uit die bron begon af te lei-

den , was 'er nog maar ddn flap te doen , om ook

de Leerflukken van het Geloof daar uit te bewij-

zen; daarenboven waren de KathoUjken , In den

flrijd tegen de Ketters ^ reeds lang gewoon, zich

daar op te beroepen, dat, behalven de H. Schrift,

hun gevoelen bij de Gemeenten, van eerden af, was

bewaard en voortgeplant. Ligtlijk konden zij dus

daar toe overgaan , om dit allengs als een bewijs

voor hun gevoelen op zichzelve te willen gebruiken.

Eindelijk het fleeds hooger klimmende gezag en aan-

zien der Geestelijkheid kon zich best gronden op de

Overleveringen , die haar alleen bekend konden zijn.

Predika- Van eenen anderen vermaarden arbeid van basi-

tiënvan ljus, zijne negen Kerkredenen over de ScJieppingS"

' gefchiedenis (*), kan men den tgd niet nauwkeurig

opgeven ; echter fchijnen zij ook in zijne laatere jaa-

ren te behooren. Behalven deze IX Leen-edenen,

zijn 'er nog drie ^ die hem, als een vervolg derzel-

ven , in fommige handfchriften van zijne werken wor-

den toegefchreven , doch waar van de echtheid, met

ge-

(*} Homilix IX. in Hexa'émeron T. I. Opp. p. i-S8.
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gewigtige gronden , betwist wordt. De cclite bo- III

vengcmclde Leerredenen worden door de Tijdgeno- ^?^-^

ten ten hoogften geroemd. „ Neem ik zijn Flexa'ê- Hool'dfl.

„ nieron in handen ,
" zegt gregorius van Na- "» C. G.

zianzus (*), „en leide ik het door de tong; dan £^4-0!
„ word ik met den Scliepper verëenigd, en zie ,

5, hoe het met de Scliepping toegegaan is; ik be-

„ wonder de Schepping meer dan te vooren , toen

„ de bloote aanfchoiiwing mijn Leeraar was." Zijn

Broeder gregorius (f) vond ze even zoo vervvon-

derenswaardig , als het verhaal van inioses zelf. am-

BROSius, die eene dergelijke verklaring der Schep-

ping ondernam , legde daar bij het werk van basi-

Lius, ten grootften deele overgezet, ten grond.

Men vindt onderrusfchen daar in de bevattelijke,

aangename, fomtijds ook roerende welfprekendheid

van den Opfleller niet; doch over het geheel is het

eene vrij gelukkige poging, om eene algemeen nut-

tige aanwijzing tot het zedenlijk gebruik der Schep-

pingsgefchiedenis te geven; zoo ver hij dezelve,

zonder kennis van het Hebreeuwsch , met behulp

der Alcxandrijnfche Overzetting, verftond, en zoo

ver de toenmalige Natuurkunde of Natuurgeichiede-

nis reikte. Hier en daar zou dus de uitlegging wel

gegronder kunnen zijn ; menige nutteloze vragen

konden met gewigtiger, en fpelende zedenlijke toe-

pasfingen met doelmatiger verwisfeid zijn. Ook

flaan hier wijsgeerige gevoelens met derzelver weder-

leg-

C*) Orat. XX.pag. 36^.

( f } Explic, in Hcxaëmer. T. I. Opp. p. 1 , 2 , 45.

S 2



476 K E Pv K E L IJ K E

III Icggiiigen, waar ambachtslieden tot aandacht opge-

BOEK ^y^,|^(- moeten worden , juist niet heel gepast. Doch

,

Iloofdft. ni'^t dit alles is basilius te prijzen , dat hij deze

na C. G. wijze van Prediken verkozen heefc boven de Allego-

i^ -?< rifche QXi Polcmifche. Hij maakte dezelve algemeen

1 geliefd , en werd fteeds als een voorbeeld aangezien

der genen, die zich, zedert dien tijd, zoo menig-

vuldig bezig hielden , met de opheldering der Schep-

pingsgefchiedenis voor hunne Gemeenten.

Vervolg. Hoe vele andere Preeken en uitlegkundige Schrif-

ten BASILIUS verder gefchreven heeft, is niet zeker»

CASsioDORUS (*), die tweehonderd jaaren na herat

fchrecf, meldt wel, dat hij uitleggingen over de

geheele Heilige Schrift zou opgefield hebben, maar

verdient daarom weinig geloof, dewijl hkronymus
en andere Tijdgenoten hier niets van weten. Zelfs

zijn de werken van dezen inhoud, wellce nog onder

zijnen naam voorhanden zijn, als de Preeken over

een aantal Pfalmen ^ en de verklaring van jesaia,,

aan gcwigtige twijfelingen over derzelver Opdeller

onderhevig. De eerften echter fchijnen grootendeels

echt te zijn (f). Doch de echtheid der verklaring

over de XFI eerfte Hoofdftukken van jesaia (§),
heeft meer tegen zich; ook is derzelver waarde niet

meer dan middelmatig , door wijdlopigheid , verkeer-

de toepasfing der zedenkunde, en ongelukkige Alle-

gori'én ofLeenfpreuken» Nog

(*) Prof. ad Injlit, div. Ut. pag. 508.

Cf) Zij ftaan onder het opfchrift: Homilia inPfalnios

in de werken van basilius T. I. p. po-204.

(5) Enarratio in Prophctam Bfaiam T. I. p. 37 8-6 17»
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Nog zyn 'er meer dan XXX Homili'ên of Kerlae- III

denen van zeer verfchillenden inhoud , die aan basi- ^H.^^

Lius worden toegefchreven. Verfcheidenen van de- Hoofdft.

zelven heeft garnier in zijne uitgave , als onecht , "^ C* ^-

'm een aanhangzel ( * ) , geplaatst. Onder dezen is
jq^ ^^5^

eene Preek merkwaardig, over de Geboorte van

CHRISTUS (t), waar in de overlevering voorkomt,

welke ook eustathius en gregorius van Nysfa

gewagen , dat de gooden zacharia tusfchen den

Tempel en den Altaar hebben omgebracht, omdat

hij MARIA, na de Geboorte van Christus, onder

de Maagden aangenomen, en daar door zijne won-

dervolle geboorte bevestigd hebbe. Ook verzekert

de Oplleller, dat de Cometen de regeering der Ko-

ningen aanduiden; en tegen de heerfchende leere van

dien tijd wordt 'er in gezegd : „ Uit Matth. I. 24.

kon men vermoeden, dat maria, na de Geboorte

des Heeren, zich aan den gewoonen Huwlijksplicht

niet onttrokken hebbe; het waare Geloof lijdt daar

niets door; en als maria flechts tot de Mensch-

wording van christus Maagd gebleven is, dan is

het niet nodig, de volgende gebeurenisfen te onder-

zoeken; alhoewel beminnaars van christus niet

geern hooren, dat maria ooit opgehouden hebbe.

Maagd te zijn." Eene andere Preek , welke voor onecht

gehouden wordt, handelt van den vrij'èn wil (5)»

Doch

(*) Opp. BafiL M. Tom. IL png. 583.

(f) Homilia in Sanctam Chrhti Generationem l. c,

pag. 595-603.

(§) Senijo de Lihcro Arhitrio /. c, pag. 613,

S 1
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• III Doch hoe dit zij, de leere, die in dezelve omtrent

^PJj'l dit onderwerp voorkomt , is de doorgaande leere

Hoofdn. van dien tijd. De Opflelier begint daar mede; dat

nn C. G.
jjje gt;nen , op wier hartentafel de wet van God door

tot 4-Ó. zijnen Geest is ingedrukt, zeer wel wisten, dat men

onmoogliik, door eigene krachten, de aanvallen des

Boozen kan overwinnen; en dat alleen de onver-

winlijke magt van God daar toe te hulp moet ko-

men. „ De vrije wil ^''^ vervolgt hij, „ die in

'smenfchen magt flaat, doet alleen zoo veel, dat

hij den Duivel wederjiaan rnl of niet wil; maar

geenszins, dat men volkomen de overhand over de

hartstochten en driften behaaien kan."

Onder die Preeken, welke men, als ongetwijfeld

echt, aan basilius toekent, is de eerfte van allen,

die hij gehouden heeft , reeds hier voor (*) gemeld

,

en van zijne Lofredenen op verfcheidene Heiligen^

of eigenlijk Martelaren^ als op XL Soldaaten ^ op

BARLAAM, GORDius cn MAINAS , iusgelijks bij de

Gefchiedenis van het toenemen des Bijgeloofs gc-

fproken (f). Tot flaving en vermeerdering van

hetzelve heeft basilius buitendien veel toegebracht,

door andere Schriften en Handelingen. Wanneer,

omtrent het jaar 373 , de Christenen onder de Go-

then , door den Koning atiianarich vervolgd wer-

den, en soRANUs, Romeinsch Veldheer, in het na-

buurig Scythi'é , of aan den uitloop des Donau's ,

dit aan basilius, zijnen nabeflaanden , meldde;

vermaande deze hem niet alleen, den Martelaren al-

daar,

(*) Boven Bladz. 230. (f) ZxtBeel Wl.Bl. 173.
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daar, zoo als hij reeds gedaan had, verder alle hulp m
te bewijzen; maar bij verzocht hem ook om der- ^^^^

zelver lijken voor zijn Vaderland, Kappadoci'é (*). Hoofdft.

Kort daar na zond deze Veldheer hem het ligchaara na C. G.

van den Heiligen sabas , die onlangs aldaar het Ie-
' ^^^ ^ \'

^ °
tot 476.

ven verloren had , hetwelk basilius , met uitfleken

de blijdfchap, ontving (f). Hij zelf werd niet

lang daar na door ambrosius, Bisfchop van Me-

diolanum^ verzocht , dat hij dien het lijk van éénen

zijner Voorzaten in zijn ambt , dionysius , die in

Kappadoci'è gedorven was, wilde bezorgen; ook

zond AiMBROSius eenigen van zijne Geestelijkheid

mede, aan welken hetzelve overgeleverd kon wor-

den. BASILIUS voldeed aan dit verzoek in het Jaar

375, en meldde aan ambrosius, dat dit gewis het

iijk van dionysius was, als ook, hoe zeer de Chris-

tenen, bij welken het tot hiertoe gelegen had, over

het verlies van hunnen Vader en Opziener zich be-

droefd hadden ( § ). Behalven de bovengemelde

Lofredcnen op Martelaren heeft basilius 'er nog

ééne nagelaten, op de Marteïaresfe julitta (**},

in welke hij haar lijden en laatfle woorden , tot

hare verbranding toe, verhaalt, en ook niet voorbij-

gaat te zeggen , dat haar ligchaam in de vlammen

onverteerd is gebleven, en dat het, in den Voorhof

eener Kerk begraven , die plaats en de genen , die

daar

(*) Epht. CLV. pag. 245.

(t) ^pi^t. CLXIV, CLXV. pag. 254.

(§) Epiit. QVZ'SIW.pag. 287.

(**) Tom, II. Opp. pag. 33. fqq.
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IlI (iaar in komen, heiligt; insgelijks, dat 'er, te dier

BOF,K piaatze, eene bron is ontlprongen, welke den gezon-

Hoofdft. <^cn tot genoegen, en den zieken tot troost dient,

na C. G. Anderen van zijne Preeken hebben niets bijzonders

,

t ri-ó' ^"^''^" verdient nog uit zijne Preek: Dat God niet

{Je oorzaak van het kwaad is ^ aangetekend te wor-

den; dat wij niets zonder Gods wil lijden kunnen,

en dat alles, wat wij lijden, niet fcbadelijk, maar

wat 'er gebeurt , altijd het beste is. De dood is

wel van God; maar hij is geen kwaad ^ ten zij men

de dood des zondaars verfta, welke het begin zij-

rer ftralTen is. Maar daar hebben wij alleen fchuld

/ aan: Want de oorfprong en wortel der zonde is

onze vrij'é wil enz. Meer vermaard, dan alle de

Kcrkredenen van basilius , is zijne Redenvoering

aan eenige met hem vermaagdfchapte Jongelingen^

hoe zij van de Heidenfche Boeken nut kunnen trek-

hen (*). Deze nuttigheid bepaalt basilius voor-

naamlijk tot de voorfchriften en voorbeelden van

deugd , welke men daar uit kan opzamelen , overëen-

komftig de gewoonte van die tijden, in welken men

aan alle geleerdheid eene Theologifche wending be-

gon te geven.

Zijne De Brieven van basilius maken een aanzienlijk

Brieven, aantal uit, men vindt 'er in de uitgave van gar-

NiER (f) drie honderd vijf en zestig^ de onder-

gefchovene, onzekere, en die van andere perfonen,

( * ) Orar. ad adolescentes ,
quomodo posjint ex genti-*

Hum libris friictum capere? L c. pag. 173.

(t) Tom. III. Opp. Bafü. pag, 69-457.
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medegerekend. Wij hebben van dezelve gebruik ge- 111

maakt in het verhaal van zijn leven en gevoelens, ^^^
waaromtrent zij vele bijzonderheden bevatten. Zij [loofdft.

werden, wegens den kiesfchen flijl, de levendige, "^ C. G.

fomtijds vernuftige , en altijd ongedwongene hou- [^^ ^^^[
ding , die naar de bijzondere onderwerpen fteeds ver-

fchilt, bij de ouden hooggefchat. Zij vertoonen

ons , volgends fotius ( * ) , niet alleen de bewon-

derenswaardige zeden van himnen Opfleller; maar

kunnen ook tot een voorbeeld van eenen goeden

Briefftijl dienen,

Behalven die Schriften, wier echtheid in twijfel Onderge-

getrokken wordt , waar van wii reeds c:efproken (5!^°'^'^"°

111 •• » 1 „ fchritten.
hebben , zijn er nog meer anderen , welke men op

naam van basilius gefield heeft, en welke echter

van laater tijd zijn, waar toe zijne hoogachting, bij-

zonder bij de Monniken , aanleiding gegeven heeft.

Zoo heeft men een vrij lang Boek van den Maag-

delijken Staat, onder zijnen naam (f), en t:vee

Boeken over den Doop (§), wellvcr onechtheid

GARNiER heeft aangewezen.

Schoon ook niemand twijfelt , of de zoogenoemde Zijne Li»

Liturgie , ( Kerkendienst
, ) van basilius onecht ^"^S'^»

is, verdient zij echter, als in het voorbijgaan, aan-

geroerd te worden. Men heeft hier voor (**} reeds

gezien, dat basilius, nog Ouderling zijnde. For-

muliergebeden voor den openbaren Godsdienst te

Ge-

(*) Biblioth, Cod. CXlAlhpag. 318.

(t) T. III. Opp. p. 589. (S) T, II. Opp. p. 524.

(**) Boven Bladz. 234.

S5



aSi K E R K E L IJ K E

III Cafarea^ heeft opgcfleld; als ook (*), dat men
BOEK 2iine Nachtgezangen in zijne Gemeente berispt heeft.

Hoofdft. I" ^^ t<^x{ï(t tijden der Vde eeuw verhaalde pro-

naC. G. CLUS, Bisfchop van Konftantinopolen (t)^ dat,

tot A-5 ^^^^y' ^^ Toehoorers van basilius den Godsdienst,

m wegens de lange gebeden , zeldzamer bezochten , hij

dezelve verkort hcbbc , waar in hij van ciirysosto-

Mus nagevolgd zal zijn. Ook is 'er in de daad

eene Liturgie van basilius voorhanden , zoo wel

eene Griekfche^ welke in alle Griekfchc Gemeenten

gebruikt word , als eene in de Syifche^ en nog

eene in de Koptifche Taal (§). Maar, dewijl alle

deze Liturgi'èn , zelfs de Griekfche in de Iland-

fchriften onderling zoo veel verfchillen , kan men

hier niets vastflellen ; men vindt 'er ook , naar het

fchijnt, de lange gebeden oniifgekort in. Wij heb-

ben reeds , bij gelegenheid eener zoogenoemde Li-

turgie van cHRYSOSTOMus (**), gezegd, hoe foort-

gclijke Godsdienftige fchikkingen, onder den naam

van zulke aanzienlijke Leerüarcn , aanzien verkre-

gen , fchoon zij van anderen oorfpronglijk waren.

BASILIUS BASILIUS wordt ook gehouden voor den Stichter

wordt
ggj^ej. Monniken -orde, die tot onzen tijd toe ftand

den°vöor houdt. Zijn eigen afgezonderd leven en zijne voort-

plan-

(*) Boven Bladz. 264.

(t) Homilia XyiW. pag. 580. Roma 162,0. 410. Zo

dezelve van hem is.

(§) ED. RENAUD. Liturgg. Ortentt. Coll. T. I. P. I.

p. 57. T. II. p. 548. en bij garnier Opp. Baftl. T. II.

p. 67^-6^6. (**) Zie VII Deel, Blach. 60.
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planting van het Monnikenleven gaf tot dat Geloof III

aanleiding , fchoon men nergens eenc fpoor ont- ^^^Ji

moet, dat hij een eigen gezelfchap van Monniken, Hoofdft.

door naam, kleding, gebruiken en andere inrichrin- "^ C. G.

gen , onderfcheiden gedicht hcbbe. Zijne korie rege-
l^^ ^^^J

kn , van welken elders ( *
) gefproken is , en die men

den reed van den Heiligen basilius noemt, bevat-
^^°^^''-'^*''

°
r r 1

^^^ ecner
ten wel zedelijke voorfchriften , die zijns niet onwaar- i\ionni-

dig zijn ; maar toch in het wezenlijke niets anders keii-or«ie

behelzen , dan het gene antonius , paciiomius , en

andere Stichters van het Monnikenleven, reeds in^

gefcherpt hadden. Evenwel werden allengs de Mon-

niken van den Heiligen basilius de talrljkde en

heerfchende in de gehecle Griekfche Kerk; waar zij

tot heden toe zulks gebleven zijn. Vroegtijdig reeds

kwamen zij ook over in de \Vesterfche Kerk, na-

dat RUFiNus gemelde regelen in het Latijn vertaald

had , wanneer in Sicilië en Beneden - Italië de Griek-

fche Gemeenten met Kloosters van zulke Monniken

van beide kunnen vervuld raakten. Nog is 'er in

de Roomfche Kerk eene orde van den Heiligen ba.-

siLius , waar van Kloosters genoeg in Sicilië , Ita-

lië^ Spanje en Polen zijn. De Gefchiedfchriivers

van deze orde weten ons vele bijzonderheden daar

van te verhalen, die vrij onwaaifchijnlijk
, ja fabel-

achtig zijn, bij voorbeeld, dat basilius, van eer-

den af, 3,oco Monniken in S'^rië onder zijn op-

zicht genomen heeft, dat zijn Orde, bij zijn over-

lijden , veel meer dan 100,000 leden flerk geweest

is,

(*) Zie Deel VI. Lladz. 13 , 14.
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ÏII is, dat de Bisfchoppen van Rome van dien tijd de-*

\mi^
zelve bevestigd hebben enz. ()

Hoofd!!. Juist die ftrenge levenswijze, welke men in basi-

na C. G. Lius zoo zeer bewonderde, en die fteeds met zoo
Tnnr '^ 6*^

tot ±76 ^^^^ werkzaamheden van zijn bezig ambt gepaard

——— gingen , lieten ondertusfchen zijn uitgeteerd ligchaam

^•j"^ naauwlijks den ouderdom van 50 jaaren bereiken.

Hij overleed den eerflcn Januarij 379. Nabij de

dood zijnde, wijdde hij nog, met eene uiterfte in-

fpanning zijner kracliten , eenigen zijner waardige

Medehelpers in het Leeriiar-ambt , tot gewoone

Leerjiaren in , en blies , omringd van een aantal in-

gezetenen van CdRfarea , die zijne dood betreurden ,

onder vermaningen aan dezelven, met de woorden;

In uwe lianden beveele ik mijnen geest! den laat-

ftcn adem uit. Bij zijne begravenis, drong, onder

de ontallijke menigte, die dezelve vcrzelde, de één,

om een ftuk van zijn kleed af te fcheuren, een an*

der, om flechts van hem befchaduwd te worden,

of zijne kist te kunnen aanraken , of hem nog déns

te zien. Heidenen zelfs en Jooden verëenigden zich

met de Christenen in luide tekenen van droefheid

en rouw. Niet weinige menfchen werden, bij deze

gelegenheid , doodgedrongen ; en men kon het lijk

,

van hetwelk ieder iet bezitten wilde, ter naauwer

nood in het graf brengen.
Men

(*) Men zie dit alles breeder met de nfbeeldingen

van Monniken en Nonnen van deze Orde in de Histoire

des Ordres Monajliqucs , Rdigieux et Militaires , par

Helpt T, I. p. 175. ^ Paris 1714. 4.
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Men kan dit bericht van gregorius van Nr.zi- ITI

aitzus (*} te eer gelooven, lioe meer die levens- ^J!^i^

wijze , vvelice hij gevolgd was , den algemeenen Hoofdft.

roem van heiligheid en aller bewondering, ten de- "''^ C. G.

zen tijde , tot zich trok. Zijn roem werd door de H^^ ^A\

Lofredenen zijner vrienden , die de aanzienlijkfte •

Leeraars van dezen tijd waren , algemeen gemaakt. ^'J" ^°^

en de
De Lofreden van gregorius van Nazianzus ^ door titel van

ons zoo nienigmalen aangehaald , is , met alle der- ^e Groo-
te

zelver dikwijls verveelende langdraadigheid , eene

hoofdbron voor zijne Gefchiedenis. Onder anderen

weet men uit dezelve (f), dat zelfs zijne ligchaams-

gebreken , kleine fouten en gewoonten , zoo als zij-

ne bloheid, zijn gang, en de wijze, om eerst na

eenig bedenlien te antwoorden, en dergelijke meer,

van velen zijn nagevolgd. Dezelfde vriend van ba-

siLius heeft hem ook in een gedicht (§), doch

van veel minder betekenis, geprezen, gregorius

van Nysfa^ Broeder van basilius , heeft hem, in

zijne Lofreden op hem (**), met paulus, joan-

NES dejt Dooper, elias en noses , omflandig ver-

geleken, en hem, zonder bedenken, den naam van

den Grooten gegeven, efrebi de Syriër heeft hem
insgelijks eene Lofreden gefchreven (ff), waar in

hij hem , als aan de Patriarchen , Profeeten , en

Apos-

(*) Or. XX. ;>. 371. (f) Or. XX. p, 370.

(§) Car^n. LXIV. Büftlii M. Epitaphia Tom. IL

Opp. Gregor. JVaz. pag. 152.

(**) Or, in land. fratris Ba/il. T. II. Opp. p. 479»

(ft) Eucomium in M, Bafilium p, 3pp. fq.
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Til Apostelen gelijk, in de daad ecnen Wonderdoener,
BOEK j,p jjj^ eeiicn Middelaar tusfchen eenen Aardfchen

HoofdIL Koning en den Ilcmelfchen , afbeeldt, guegorius
n:i C. G. ymi A^'j/^ verhaak van efrem (*), dat hij, van

tóe 476. ^^" Heiligen Geest geleid, naa C<efarea gereisd is,

en aldaar in de Kerk niet alleen basilius heeft hoo-

ren prediken, maar ook met het fchcrpziende oog

des Geestes, eene Diiive op zijnen rechten fchouder

heeft zien zitten, die hem de woorden der VV'ijs-

heid inblies, efkem zelf zegt in die plaats, waar

hij zich als een bewonderend Toehoorer van basi-

lius befchrijft (f), hier niets van, evenwel kan

hij door zijne wijze van voordel daar toe gelegen-

heid gegeven hebben, daar hij 'er bijvoegt, dat ba-

silius van den Heiligen Geest bericht had sekre-

gen, dat hij efrem was. De Lofreden van amfi-

LOCHius op basilius ( § ) , is wel even zoo ver-

dacht, als zijne overige fchriften, evenwel kan zij

nog eer van hem zijn, dan zekere Levensbefchrij-

ving van den Heiligen basilius , die insgelijks on-

der dezelven gevonden wordt, hoewel zij niets in

zijne Levensgefchiedenis opheldert. Bij deze Lofre-

denen kwamen nog andere menigvuldige blijken van

eenen algemeenen eerbied voor basilius. Zijne jaar-

lijkfche gedachtenis werd terftond te Cafarea , en

kort daar na ook in een groot deel der overige Oos-

terfche Gemeenten, gevierd. Het werd meer en

meer gewoon, hem met den bijnaam van den Groo-

ten

(*) /. c. pag. 605. Ct) l' c. pag. 401.

(§) Orat, II. p. 20. Paris iC^i^. fil.
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ten te ondeifcheiden ; welken titel hem zelfs de al- Hl
gemeene Kerkvergadering te Chalcedon gegeven heeft. ^^"^'^

Wanneer wij dezen eernaam in de Gefchiedenis van Hoofdfï.

hem behouden , en hem basilius den Grooten noe- tia C. G.

men , doen wij zulks in navolging der oude Kerk ,
^^^^

^^l'
1 T ••

'tot 476.
en om hem van andere Leeraaren, met den naam ,

BASILIUS, te onderfcheiden. En in de daad, zoo

veel, mag men van hem zeggen , dat hij eencn aan-

leg gehad heeft, om een groot man te wezen. Het

ontbrak hem niet aan vernuft of fcherpzinnigheid.

In geleerdheid overtrof hij de meeste vermaarde

Christelijke Leeraaren van zijnen tijd. Doch zijne

Godgeleerde kunde moet men, naar den maatftaf

van zijnen tijd, beöordeelen. Den Bijbel verklaart

hij vrij gelukkig, zoo ver gezond verfland, heblijk-

heid in het verklaren en allegorizeren , kennis der

Griekfche Taal , toepasfmg van het Katholijk fa-

menftel , en bekwame voorgangers hem brengen

konden. Maar waar eene nadere kennis met den

ftijl des Schrijvers, der fprekende perfonen en der-

zelver leeftijd, waar Hehreeuwfche Spraakkunde, en

onafhanglijkheid van de ingevoerde wijze van verkla-

ring nodig was , gelukt het hem minder. Zijn voorftei

van de Geloofsleere is meestal duidlijk, bepaald, en

goed famenhangende , zonder vele kunstwoorden te

gebruiken. In zijne Zedenleere vertoont hij zich

nog uitmuntender. Niet dat zijne grondregels en leer-

wijze , over het geliecl , niet voor verbetering vatbaar

zouden zijn , maar hij is in bijzondere zedelijke voordel-

len dikwijls heel bondig , flerk , en innemend , alsmen-

fchenkenner zichtbaar, en een prijswaardig ijveraar

voor
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ÏII voor den beöcfciicnden Godsdienst. Ook was hij

??^'5 geen driftig Ivamper, om de onophoudelijke onrus-

Hoofdft. ti^" ^^cr Kerk, dikwijls, tegen zijne bedoeling, te

na C. G. vermeerderen. Integendeel , men bemint zijne vrede-

tot 476* liev'endhcid en toegeeflijkheid , zelfs omtrent woor-

. den , welke voor beflisfende gehouden werden. In

zijne Kerkredenen heerscht voornaamlijk de Zeden-

kunde, en naar die, welke nog voorhanden zijn, te

oordeelen, komt hij chpvYsostomus vrij na op zij-

de, fchoon hij hem niet volkomen gelijk is. Maar

deze eerwaardige , voor Godsdienst en Deugd zoo

arbeidzame man, zou nog nuttiger en waarlijk groot

geweest zijn, indien hij zichzelven niet in den weg

geftaan had, door den verkeerden Monniksplooi, wel-

ke zijnen anders goeden aanleg geheel ontftelde, en

hem angstvallig, zwaarmoedig, ligtgelovig, en zelfs

bijgelovig maakte. Het door vrijwillige boetdoenin-

gen uitgemergeld ligchaam werkte ook bij tot na-

deel van den geest; alhoewel veel minder, dan bij

de gemeene ruwe Monniken of Kluizenaars van

(lompe geestvermogens. Men heeft van hem in ka-

ter tijden uitvoerige Levensbefchrijvingen , als van

GODEFROi iiERMANT, Leerüar der Sorbonne , en

Kanunnik te Beauvais (*), ook van fr. baert in

de Acta Sanctorum (f), maar laatst en beter van

den

Q*') La vi'e de S. Baple Ie Grand ^ Archevêqiie de

Ccefare'è en Cappadoce, et celle de S. Gregoire de Na'

zianze, Archevêque de Conjiantinopole ^ cl Paris 1675?-

II. rol. 4to.

(t) Menf. Junii Tom. Il, jpag. 807.
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den Benedictijner julien garnier (*), die ook llf

de laatfte uitgave van alle de werken van basilius ^°^^

bezorgd heeft te Parys 1721-1730, in Hl Deelen Hoofdfl.

in Fo/io. De eerfle uitgave was van erasmus , te '^^ C. G,

Indien basilius langer geleefd had , zou hij , mis-

fchien tot zijn nadeel , deel hebben moeten nemen Overgang

. tot de £Q"

in een nieuw verfchil , hetwelk , in de laatfte jaaren fchïede-

van zijn leven , ontftond ; de twist naamlijk met de ni> van
• • 1 • !• APOLLI-

yipoïhnansten , waar van vvij hier dienen te ge-
^,^^^^ ^^

wagen , eer wij van het leven van de beide grego- de Apolli-

RiussEN fpreken , die met dezen twist veel hebben "=^"sten.

te doen gehad*

De naam van apollinaris is ons reeds voorge- Bijzon-

komen in de Gefchiedenis van Keizer julianus (f)
'^^'^"-den

V?n APOL-

en elders (§). De naam apollinaris of apolli- ll\aris,

NARius in de Latijnfcke Kerk, wordt in de Gr/c/è- Vaderea

fche doorgaans apolinarius gefpeld, doch de eer-

fle is meest gewoon gebleven. 'Er waren twee

Leeraars van dezen naam , Vader en Zoon. De

Vader was te Akxandrïè geboren , en gaf eerst on-

derwijs in de Spraakkunde te Berytiis in Fenici'é,

naderhand te La'ódicea in Syrië ^ 'm welke laatstge-

meldc ftad hij Onderling is geweest, alwaar hem

ook, uit zijn huwlijk, doch men weet niet in welk

jaar, zijn Zoon, de jonge apollinaris, geboren

is. Deze overtrof zijnen Vader in Geest en Ge-

leerd-

(*) VitaS.Baf. T.IW. 0/ip./>. XXXVII-CLXXXVIil.

(t) Zie Bed IV. Blafïz. 45(1.

(§) Zie V Deel, Bladz, 172.

Vm. Deel. T
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ÏII leerJheid. Hij was niet alleen een 7'aalkenner , maar

V°^l ook Redenaar, Dichter, en Wijsgeer; die zelfs de

Hoofdll. bij de Christenen zoo zeldzame kennis der 11e-

ï'*^*^^' breeiiwfche Taal zich eigen maakte. Nadat hii te
Janr 363.

" '

tot 476. Laödkea , nog vóór het Jaar 353 , een tijd lang de
'^ Welfprckendhcid onderwezen had, gaf men hem den

post van Voorlezer bij de Gemeente aldaar ( * ).

Beide , Vader en Zoon , flondcn niet alleen volgends

suiDAS , in kennis met libanius , maar ook met

eenen anderen Heidenfchen Sofist^ epifanius, te

Laddicea , van wien de Zoon onderwijs kreeg.

THEODOTUS , Bisfchop dczcr Ilad , verbood hmi

wel de verkeering met deze voorname Geleerden,

uit vreeze, dat die hen tot het Heidendom mogten

verlokken, maar zij gehoorzaamden niet (f). Eens

las EPIFANIUS een Lofdicht op bacchus voor eene

vergadering ; en alhoewel hij bij den aanvang , naar

gewoonte , alle ongcwijden gebood heen te gaan

,

bleven echter de tegenwoordig zijnde Christenen, en

daar onder de beide apollinarissen, omdat zij

waarfchijnlijk niet geloofden , dat eene zoodanige uit-

fpraak , buiten den eigenlijken Godsdienst , eenige bete-

kenis had. Doch theodotus den overigen Christenen

deswegens eene beflraffing gegeven hebbende , floot de

beide apollinarissen, omdat zij Kerkelijke amb-

ten bekleedden, van de Kerkelijke Gemeenfchap uit.

Na-

(*) HiëRON. de Vir. Illnjlr. C. 104. epifan. Hceret.

LXXVII. C. 24. socR. L. II. C. 4.6. sozoM. L. V. C.

18. L. VL C. 25. suiDAS. V. AitoKivot^m,

(t^ SOCRATES /. C.
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Nadat zij boete gedaan hadden, nam hij hen, na Ut

eenigen tijd, eerst weder aan ( *). Dit gebeurde ^^^^^

onder de regcering van konstantius, vóór het Hoofdfi.

jaar 350. Met den volgenden Bisfchop van Laödi- '" C. G*

cea^ GEORGius, geraakten zij op nieuw in moeilijk-
{^J^^ ^J*

heid; daar hij hen, volgends socrates , omdat zij r

volflrekt de verkeering met epifanius niet wilden

nalaten, in den ban deed. Doch hij voegt 'er bij,

dat zij, volgends andere berichten, daarom met

hunnen Bisfchop verdeeld waren geraakt, omdat de-

ze dan, de gelijkheid des Vaders met den Zoon,

naar het befluit der Synode van Sekuci'ê ^ in het jaar

559 , dan weder volkomen het gevoelen van arius ge-

leerd had. Men weet zeker , dat georgius een Ariaan

geweest is, en is daarom geneigd, sozomenus ge-

loof te geven, die verhaalt, dat hij den jongen

fiPOLLiNARis om die reden alleen zoo vervolgd hebbe

,

omdat deze vriendfchap gemaakt had met athana-

Sius , toen Azzt naa zijn Bisdom over La'ódicea te-

rug keerde.

Doch, de jonge apollinaris, wiens roem fleeds De jongs

hooger klom , en die allengs de aanzienlijkfle Leer-
'''^^'^^^^

^ ' ^ ' NARIS
aaren der KathoUjke partij onder zijne vrienden tel- Bisicbop

de, werd eindelijk zelf, omtrent het jaar 360, of ^'i^"
Lf.Ö-

%vat eerder, tot Bisfchop van La'ódicea verkozen,

gelijk athanasius (f), HiëPvONYMUS (§), eil

RüFiNus (**) , hem uitdruklijk den eernaam van

Bis-

(*) sózoMEN* Libr. VI. Cap. 25.

(t) Tom, ad Antioch. T. I. P. 11. />. 6ip. (§) Lc
(**) •//;>/. Ecclcs. Libr. XI. Cap, 20.

T 2
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III liisfchop geven, waar tegen het zwljgun van ande-

*f'l'^ ren geene tegenwerping maakt, en hetwelk fotius ,

Hoofdil. i" ^ij'ic uittrekzcls uit filostorgius (*) tegen de-

nn C. G. zen zonder grond ontkent.
laar %6^. ^ i -j i i i

tot 476 ^"^ dezen tijd had julianus de regering aan-

vaari. Zijn verbod , dat de Christelijke Leeraars

De b.ide
ygortiian geene Heidenfche Schrijvers mogten verkla-

APOLLI- , ,. ,

^'ARIssEN ren? opdat die meer en meer onder de Christenen

fehrijven onbekend mogten v^^orden , gaf aan de beide apolli-

enz. om narissen aanleiding, om, met fpoed, een aantal

het ver- gePjhriften op te Hellen, welke, in tijd en wijle,

van
^ plaats der werken van de Criekfciie vernuften

dat de zouden mogen vervullen. Volgends socrates (f)
Christe- fchrcef dus apollinaris , de Vader, eene voor
nen "^eene

Heiden- Christenen gefchikte Spraakkunde; bracht den in-

fche houd van moses Boeken in een Heldendicht ^ en

mogen " S^^ ^^'^ ^^" ^^ overige Hiflorifche Boeken des Ou-

uitleggen, den Testaments eene dichterlijke inklecding , daar

van of Heldendichten of Treur[pelen makende. Zijn

Zoon daartegen v.'ist , in navolging van plato , de

Schriften der Euangelisten en apostelen in de ge-

daante van Samenfpraken te brengen. sozojme-

Nus (§) laat alleen den jongen apollinaris

foortgelijke fchriften opftellen , en oordeelt zelfs , dat

de jonge apollinaris , in zijne Gedichten , de ou-

de Griekfche Dichters volkomen hebbc geëvenaard.

Dit is zeker overdreven, doch daar in fchijnen wij

so-

(*) Epit. Hist. Eccles. Libr. VIII. Cap. 15.

(t) Libr. III. Cap. \6.

C§) Libr. V. Cap, i2.
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§ozoRiENUS te mogen volgen , dat de jonge apolli- IH
NARIS, zoowel als zijn Vader, van zijne Dichterlijke ^p^*^

bekwaamheid, die algemeen bekend is, gebruik ge- f-joofdft.

maakt hebbe; waar toe eene plaats van gregorius ^^^ C. G,

van Nazianzus (*) fcbiint te behooren , waar hij '^f''
?^<*

fpottend gewaagt van het Nieuwe Pfalmboek^ van—

—

geheel anderen toon, dan david had, hetwelk met

andere bevallige gedichten bijkans voor een derde

Testament door de ApoUinaristen gehouden werd.

sozoiMENus haalt nog op eene andere plaats (f)
Liederen van den Bisfchop apollinaris aan , die

van zijne aanhangers met zeer veel vermaak op gast-

ra aaien en onder den arbeid gezongen werden , en

welke hij allen tot den lof van God ingericht had.

Daar is nog eene Grickfche Overzetting of Verklap

ring der Pfalmen 'm Heldenverzen. '( Metaphrafis

Pfalmorum ,
) onder zijnen naam voorhanden , het

eerst door adr. turnebus uitgegeven, te Parys

1552 8vo. Maar deze wordt te recht voor onecht

gekeurd, en is den man onwaardig, dk óe Griekfcke

Dichters op zijde zou geftreefd hebben (§).

Andere fchrifren, welke de ouden aan apollina- Andere

RIS den jongen hebben toegefchreven , zijn voor Schriften

lang verloren. Hij had vele Uitkgkundige Schriften jongen

ever den Bijbel opgefteld ; en wordt door filos- apolli-

ïORGius (**) in deze betrekking boven easilius den
^^^^*

Groo^

(*) Oivit. LI. Tom. I. Opp. pag, 745.

(f) Libr. VI. Cap. 25.

(§) Ver|;. fabric. Bibl. Gr. Vol. VII. p. 666, 670.

(**) Epit, H. E. L. V!ÏI. C. II. Coll. suida /. Co

T3
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III Grooteti , en gregorius van Nazianztis geplaatst»

^f"":'}
iiicRONYMUS gewaagt 'er ook van, maar klaagt,

Hoüfda. dat zij te kort en oppervlakkig waren (), In de

na C. G. uittrekzels uit de iiitlegkundige werken der Kerkva-»

J-!!"^ ?-<' deren, (Cateua Patrum^^ zijn 'er Brokftukken vaii
tot 4'/'^*

overig. Uit eene plaats van HiëRONYMUS (f) heb-

ben tbmmigen , doch te overhaast , befloten , dat

APOLLiNARis ook eenc nieuwe Griekfche Overzet-

ting des Hehreeuwfchen Bijbels zou vervaardigd

hebben. Zijne Tmstfchriften hebben hem voor-

naamlijk beroemd gemaakt (§). Onder dezen munt-

te zijn werk tegen porfyrius in XXX Boeken uit,

niet alleen volgends HiëRONYMUS (**), maar filos-

TORGius (ft) zegt zelfs , dat hij daar in de foortgelijke

werken van eusebius en methodius overtroffen

lieeft. Eene plaats uit zijn werk, waar in hij de

Gefchiedenis van susanna , als ook het verhaal van

BEL en den Draak te Babyloti verwerpt, heeft më-
RONYMus (§5) bewaard. Nog fchreef apollina-

RIS een ander v/erk over de waarheid^ tegen den

Keizer julianus en de Ilcidenfche Wijsgeeren (***),

In

( * ) Prol. Comment. in Jef. T. III. Opp. p. 5.

(t) ^dv. R'jf. L. II. T. IV. Opp. P. II. pag. 433.

(^ommeni. in Ecclejiast. C. 12. T. II. Opp. p. 783.

( 5 ) Die erkent zijn tegenrtrever vincentius van Li"

rinum Commonitov. Adverf. Hieres. Cap. 16. pag. 46,

47. Cantahr. 1687. icvo.

(**) Be Firis Illuftr. Cap. 104. (ff) /. c. C. 14:

(§§) Praf. in D/ir.iel. T. III. Opp. p, 1074.

(?*) sozoM. L. V. C. 18. Verg. Deel IV. B.L^S^,
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In andere fcliiiften heeft hij de Maniche'èn^ euno- III

Miüs, MARCELLUS van Aucya en andere dwalen- ^^^^

de of verdachte perfonen beftreden ( ). Zijn Boek Hoofdfl.

van den Heiligen Geest kent men alleen uit basi- oa C. G.

Lius Ct). Een Christelijk Treurfpel : I^& Lijden-^^^^
'^^^\^

de Christus^ hetwelk onder de werken van grego- ——

—

Rius van Nazianziis ftaat (§), hebben fommigen

insgelijks voor een werk van apollinaris gehou-

den. De ongemcene vruchtbaarheid van apollinaris

in het fchrijven heeft hem dit waarlijk harde oordeel

van BASiLius den Grooten (**) op den hals gehaald

:

„ Naardien hij in gemaklijkheid van fchrijven eene tot

alle onderwerpen vaardige tong bezat , heeft hij de we-

reld met zijne fchriften vervuld, zonder zich aan de

vermaning te kreunen van hem, die gezegd heeft:

{Predik, XIL 12.) Wacht «/, van vele Boeken te

waken! Daarom vindt men ook in derzelver me-

nigte vele zonden : want hoe zou het mogelijk zijn ,

bij het veel fpreken , het zondigen te vermijden ?

"

Waarlijk een hard oordeel voor den geleerden veel-

fchrijver! Maar basilius fchreef deze woorden,

toen apollinaris bij hem en alle Katholijken in de

nadeelige houding van eenen Ketter verfcheen.

Langen tijd , en het grootfte deel zijns levens , Zijne

(lond hij in groote hoogachting , waar van hij toen ^^"""S*

zelfs nog veel behield, toen de KathoUjken met zij-

ne

(*) EPiFAN. Ktr. LXVI. C. 21. HiëRON. de Fïr. Il-

hiftr. C. 85. FiLosT. L. VIII. C. 12.

;(t) Ep. ccxLiv. p. 378. C§) T'. n. p' 253.

(**) Ep. CCLXIII. p^g. 40Ö.

T4
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III re gevoelens niet voldaan waren. Zelfs EPiFANr-

BOEK us (*) noemt hem op dezelfde plaats, waar hij

HooWi\. ^^^"1 ^^^ ^^<^" flichter cener Ketterij voorflelt, den

na C. G, ecrvvaardigen Ouden, vvien hij en atiianasius en

10^ ^-6*'^^'^ Rechtziniiigen altijd hadden liefgehad. Op
• '- eene andere plaats (f) prijst hij zijne eerwaardige

zeden; ook merkt hij aan, dat apollinaris één-

maal van zijn ambt verlaten is, omdat hij zich niet

bij de Arianen wilde voegen. Het één en ander

bevestigt de vermaarde Monnik nilus, in de eerde

Jaaren der Vde eeuw (§). hicronyimus vereerde

hem als zijnen Leeriiar, geduurcndc zijn verblijf te

ylnti'óchi'é (**). Wanneer dus theodoretus (ff)

aan apollinaris enkel den fchijn van Godzaligt

hcid toeftaan wil; of andere Ouden zich fpottend en

driftig over hem uitlaten, hetwelk laater Schrijvers

gretig hebben overgenomen , is zulks enkel aan die

mening toe te fchrijven , dat men van iemand , die

het ongeluk ha<l, van in zijnen laaten leeftijd een

Ketter te worden, niets goeds verwachten kan.

Even dus is het ook gefield met de befchuldiging,

dat hij aan gregorius thauimaturgus , den Bis-

fchop juLius van Rome ^ en athanasius , fclu-iften

zou hebben toegedicht, ten einde zijne dwalingen,

on-^

(*) H^m. LXXVir. Cap. 2. Tom. II. Opp. p. góg,

(t) /. c. Cap. 24. pag. 101 8.

( § ) Liór. I. Episf. 257. pag. ptf.
;

r**) Ep. XV. Tom. IV. P. ir. Opp. pag. 342. Verg,

fiüOST. L. VIII. C. ir. Col/. suiDA V. KTFoKim^m.

(ft) Hist. Eccles. L. V. C. 3,
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onder hunnen naam, fpoediger te kunnen verbrei- III

den. Welke befchuldiging men bij fommige Sciirij-
^*°YJ

vers van de Vide eeuw, inzonderheid bij leontius Hoofdft.

van Byzantium^ vindt (*). na C. G.

Eindelijk verloor apollinaris den roem van }^^ ^^|[

Rechtzinnig te zijn , dien hij zoo lang bij de Ka

ihoUiken behouden had: wanneer dit het eerst se-
Hij wordt

' eenKetter
beurd zij , weten wij niet met zekerheid, gregorius

van Nazianzus zegt , in ééne zijner Redenvoerin-

gen (t), dat het geloof der ApoUinaristen voor

dertig jaaren ontflaan was, dit zou ons waarfchijn-

lijk tot het jaar 352 terug leiden. Anderen meenen

op de Kerkvergadering van Aïexandri'è ^ in het jaar

362, fpooren gevonden te hebben van de dwaling

van APOLLINARIS. In het leven van athanasius

hebben wij gezien (§) , dat twee Brieven van

denzelven , van het jaar 371 , niet tegen apollina-

ris gericht zijn, hoewel 'er Hellingen in wederiegd

worden, welke met die van apollinaris overeen-

komst hebben. Nu blijven nog de twee Boeken.

van athanasius tegen apollinaris, van het jaar

372, over, die wel niet in naam tegen hem gericht

zyn , en eerst van laater Schrijvers aan den Bis-

fchop van Alexandri'è worden toegefchreven , maar

die evenwel niets bevatten , wat met zijne wijze van

den-

(*) Libr, adverfïts eos, qui prcferunt qutsdavi Apoï-

linarii falfo infcripta nomitie SS. Patrum in Canif,

Lectt. Ant. Tom. I. pag. 600.

Ct) Orat. LIL pag. 748.

(§) Zie boven Bladz. i23«

T5



29B K E R K E L U K E

lU denken en fchrijven (Irijdt; en welke ook de hoofd-

BOKK gevoelens van apollinaris diiadlijk aantasten. Als

Hoofdil. "^^'^ ^^'^"^ bijvoegt, dat basilius de groote (),
na C. G. door eustatiiius van Sehaste^ zedeit het jaar 373,

£0^ ~6 ^^ef^liu^*-^'?^ ^s geworden, dat hij de Kctterfche ge-

——— voelens van apollinaris was toegedaan, dan mag

men bcfliiiten, dat deze gevoelens kort na het jaar

370 bewegingen en twisten begonnen hebben te ver-

wekken.

De bron De bron zijner dwaling was geene andere , gelijk

dwnlin-
^'emesius , kort na den tijd van apollinaris , ze

gen. ons reeds heeft aangewezen (f), dan het gevoelen

van PLOTiNUS, zoo als hij het noemt, of der PJa*

tonifche School, van de drie deelen des menfchen,

de ziel, (^A'^x^i^'^ de rede, C»'»?,) en het ligchaam.

(ö-stfg.) Niet, dat apollinaris, verbitterd door

het harde gedrag van den Bisfchop georgius van

LaötUcea tegen hem, zich van hem had willen on-

derfcheiden , door zijne nienvv uitgevondene leerc (§),

Ook niet, zoo als theodoretus (**) het geval

verhaalt: Als de Veldheer sapores, met een be-

vel van Keizer graïianus te Antiöchïè kwam , (dit

was in het jaar 378 , ) dat alleen die gebannene

Leeraars weder tot het bezit van hunne ambten

zouden geraaken, die de Kerkgemeenfchap met den

Roorri'

(*) Zie hier voor Bladz. 258.

(f) Z)^ Natura HouiUm C. 1. p. 9. ylntv. 156$' S,

(5) Zoo verhalen socrates Lier. II. Cap. 4Ó. SOZOME-

KUS Libr. VI. Cap. 25.

(**) Hisi. Eccles. L, V. C. 3 , 4.
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^oomfchen Bisfchop damasus onderhielden, werd III

APOLLiNARis dooi dcii PresMjter flavianus al- '!?':'5

daar overtuigd , dat hij niets minder voordroeg , dan Hoofuft.

het leeröclfel van dajmasus. Dit maakte , dat hij na C, G^

zijn Bisdom verloor; daar op verbreidde hij de nieu- ^^^ ^„|*

we leere, die hij uitgedacht had, en wierp zich tot .
..

hoofd van eene Ketterij op. Doch waarfchijnlijk

heeft THEODORETus zich hier aan verwarring en

ftrijdigheid fchuldig gemaakt.

Uit het beginfel, welk wij aangewezen hebbende, Dehoofd-

redenkavelende , maakte apollinaris zijn befluit.
<^'waling

^ j TVT , - ., , vanAPOL-?
Omtrent de JNlenschworuing van Christus, wilden linaris,

de Christen- Leeraars alles meer en meer bevatlijk

maken, waar bij zij dan ééns de Godheid, dan we-

der de Menschheid van jesus te na kwamen, apol-

LiNARis was een ijverig verdediger der Godheid van

CHRISTUS tegen de Arianen-, ook loochende hij

niet, dat christus in de daad mensch is gewor?-

den. Maar hij overwoog, dat de menschlijke ziel

aan vele veranderingen is blootgefleld , en dat

CHRISTUS , met eene menschlijke ziel zou hebben

kunnen zondigen, gelijk andere menfchen. Tevens

meende hij, dat christus geene menschlijke ziel

nodig had gehad, dewijl zijne Godlijke natuur ge-

noegzaam geweest was, om alles te verrichten, wat

liet werk van de ziel bij de menfchen is, en inzon-

derheid om de verlosfing te voltojen. Uit deze

gronden befloot hij: „ dat christus geene rede-^

,, lijke menschlijke ziel ^ (^vüf of i^/vyr, Aoy/Jc»;,)

5j maar alken eene gevoelige dierlijke ziel, (^^v^^
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III ,, eenvoudige') gehad heeft; maar dat de Godlijks

\m'i " ^^^^^^ ^'J '^^"^ ^^ plaats der redelijke ziel ver-

Hoofdil. 9? vuld had.''"' Omtrent deze lioofdleere van apol-

na C. G. i.iNARis komen de Schrijvers der IV en Vde eeuw

tot ^-'ó '^'y ^^^^ ^'^^ dkanderen overeen, hoewel zij, in de-

ze of gene bijömflandighcid, verfchillen. augusti-

Nus, bij voorbeeld, meldt (*), dat hij, in het

eerst, aan ciiristus de ziel volftrekt ontzegd,

maar, nadat hij door plaatzen der Heilige Schrift

overtuigd was, beweerd hebbe, dat 'er alleen geene

redelijke ziel in den Verlosfer geweest is. Dit zeg-

gen ook SOCRATES ( f ) CH RUFINUS (§). Doch

de eigene plaatzen van apollinaris laten ons niet

twijfelen, dat hij, langs dien weg, en door die

gronden, die wij aangehaald hebben, op zijne nieu-

we verklaring gekomen is. De duidlijkfte en merk-

waardigfte vindt men , in zijnen Brief aan de Bis-

fchoppen , die naa Dioccefarea gebannen waren C**),

alwaar apollinaris zegt: „ Wij belijden, dat niet

„ het Woord Gods, hetwelk in de Profeeten was,

„ tot den Heiligen Mcnsch gekomen is ; maar dat het

„ Woord zelf vleesch g'eworden is , zonder eene

„ menschüjke ziel aan te nemen , die veranderlijk is ,

„ en van fchandelijke gedachten gevangen gehouden

„ wordt; maar met eene Godlijke, onveranderlijke,

„ en hemclfche ziel. De Verlosfer heeft evenwel

55 nie^

(*) Z)^ H^res. C. 55. (f) L. II. C. 46.

(5) Hist. Eccles. L. XI. C 20.

(**) Bij LEONTius /. c. pas. 608.
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5, niet een onbezield ligchaam zonder gevoel en ver- III

„ fland gehad. Want het was onmogelijk , dat , ^VJl'J

3,, nademaal de Heere om onzen wil mensch gevvor- Rooidft.

den is, zijn ligchaam zonder verftand zijn kon. "^ C G.

„ Naardien hij waarachtig God was , zoo is hij
l^^ ^^|J

5, ook de eerstgeborene onJer vele Broederen ge-

.. worden. Daar was dus niet een andere Zoon5"

5, van God vóór abraham, en een ander na abra-

5, HAM ; maar één volmaakte eeniggeburene Gods

,

5, volmaakt in Godlijke , niet in menschlijke vol-

5, maaktheid (*)." Dus heeft ook gregorius van

Nazianzus (f), uit een gefchrift van apollina-

Ris , deze Helling getrokken , „ dat de van dea

Hemel komende mensch geene rede, (vn^ ,) heeft;

maar dat de Godheid des eeniggeborenen de plaats

der rede vervangt, en behalven de ziel en het lig-

chaam, het derde deel der menschlijke verëeniging

uitmaakt (§>"
Bij-

(*) Men heeft nog andere dergelijke plnstzen van

hem bij greg. van Nysfa in Antirrhet. adverfiis Apol'

linarevi ^ in laur. alex. zaccagnh Collectan. Mov.um.

Vett. Eccles. Gnec. Cap. 35. pag. 210, 212. Cap. 3?.

pag. 220, 221. Cap. 39. pag. %i<2. ^ 224. Rorna 169S. 4.

( t ) Men voege hier bij athanas. adverf. /Ipolliuar,

L. I. p. Jj6. T. l. P. II. Opp. hoewel apollinaris, in

dat werk , niet uitdruklijk genoemd wordt , omdat

ATHANASius zijncn ouden vriend fparen wilde, epifanius

JKer. LXXVII. C. 25. theod. H. E. L. V. C. 3. Hxr,

Fab. Libi: IV. Cap. S, p. L. V. C, n,

(§) Orat, XX, p, 722.
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III Bijkans alle de overige (Icllingen , welke men ariri

BOEK APOLLiNARis in oudc cn nieuwe tijden te last gé-»

Ilooklft. legd heeft, zijn, of onzeker of onwaarfchijnlijk.

na C. G. Somtijds rukte men fommige gezegden uit derzelver

|''J^
^3' verband; dan weder onderfclieidde men apollina-

RIS niet genoeg van de j^poHinaristen ; dan trok

Anucre ^^^ gevolgen uit zijne (lellingen, of vergeleek die

hem toe- ^^^ ^^ gevoelens van andere Ketters, tot zijn na-

gefchre- deel; en over het algemeen geloofde mert al te ligt,

^^°* wat tot zijn nadeel werd uitgeftrooidó Dus haait

BASiLius ^c Groote (*) uit een gefchrift^ hetwelk

deszelfs partijen op zijne rekening wilden ftellen,

omdat men hem van de gevoelens van apolLinaris

verdacht hield, zeer ongefchikte Sahelliaanfche ver-

klaringen aan, die apollinaris zouden toebehoren,

hoe zeer deze van zulke gevoelens ver af was.

Echter durft basilius ze niet geheel voor onderge-

fchoven houden. In anderen van zijne Brieven (f)

,

fchijnt hij wel geloofwaardiger berichten van hem te

hebben , maar zij zijn te onbepaald , bij voorbeeld

,

dat apollinaris zijn flelfcl meer op menschlijke

belluiten dan op Bijbelfchc bewijzen grondde, enz.,

hoewel men ook tevens moet erkennen, dat apol-

linaris zelf zich niet zelden zonderling en aan-

ftootlijk uitdrukte. Zoo beweerde hij : het vleesch
,

(of het hgchaam) van Christus was Godlijk ge-

worden door de verëeniging met het Woord; het

was God, voor zoo verre het met de Godheid tot

eene

(*) Epist. CXXIX. pag. 220.

(t) Epist. CCLXIIL pas. 40<^. CCLXV. /w^op.
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€ene natuur vercenigd was (). De Zoon van God [\i

was reeds, vóór dat hij op de Wereld kwam^ des ^okk
VIII

Menfchen Zoon geweest^ en had het vleesch, het- Hoofdft.

welk hij in den Hemel had, met zich gebracht (f^ n^ C. G«

enz. Daar uit befloot men , dat hij geloofd zal
^^^^ ^S*
tot 47^*

hebben, dat het Ligchaam van christus niet uit

de Maagd imaria, maar uit den Hemel oorfprong-

lijk zij, en dat het eenswezens met God wiire.

Doch uit zijne eigene bovengemelde gezegden bij

LEONTius , waar hij als bekend onderltelt , dat

CHRISTUS Ligchaam uit de Maagd , maar zijne God-

heid van den Hemel is enz. , en uit uittrekzels bij

GREGORius van Nysfa (§), en bij theodore-

Tus (**), blijkt de ongegrondheid van zoodanige

befchuldigingen genoegzaam, fchoon hij beter ge-

daan had, zich van foortgelijke uitdrukkingen te

onthouden. Op dezelfde wijze is het gelegen, met

de befchuldiging , dat apollinaris het onderfcheid

der heide natuuren in christus hebbe weggeno-

men , zoo als naderhand eutyches deed (ff)

,

omdat hij in christus de Godlijke natuur in plaats

van de menschlijke ziel ftelde, en enkel van deze

natuur alles afleiden moest, wat christus gedaan en

volbracht had; en omdat hij zelfs gefchrcven had(§§):

God

(*) Ap. LEONT. /. c. pag. 600-601.

^f) GREGOR. Naz. Orat. XLVI. />. 722.

(§) /. c.p. 149, 166, 172, 174.

(*) Bial. I. p. 45. III. p. 170. Opp. T. IV.

(ff) CHRiST. AUG. SALiG, de Eutychian. ante Eutychen

C. 13. p» 88. C5§) Bij FOTius ^iid. Cod. aso,/». 849.
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III God en het Vlcesch maken ééiie Natuur uit. MaaC

\Ti'r
^^'«'^""'-'^r ™cn de ronde verklaringen van apgllina-

Hoofdft. i^is Iccst, „ dat wel de Godheid in Christus met
na C. G. het vleesch vercenigd is , maar dat nogthans in de-

tor \-6 ^^ verëeniging het ligchaam voortgaat een h'gchaam

,

en de Godheid , Godheid te zijn , alhoewel men

met de Schrift het geheel even zoo wel God als

Mensch noemen kan (*)," dan valt het onder-

fcheidende van Eutychianerij bij hem geheel weg.

Evenwel leerde apollinaris , aan den anderen

kant, diiidlijk genoeg de verëeniging der beide na-

tuuren in CHRISTUS, tot éénen pcrfoon, doch de-

wijl zijn denkbeeld van de mensclilijke ziel hier bij

ten grondflag lag, voegde hij 'er het één en ander

bij, hetwelk de berisping der KathoUjken niet ont-

gaan kon. Hij ontkende, dat twee volmaakte din-

gen met elkander vcrëenigd konden worden
, ( of

hetwelk hetzelfde is, dat twee Perfonen dénen kon-

den uitmaken) (f), maar dit deed hij alleen, om
de menschlijke ziel in Christus des te onvolmaak-

ter te maken. Moest Christus, zeidc hij ver-

der ( § ) , als een volmaakt mensch ea ook naar zij-

ne Godlijke natuur , aangebeden worden , dan moest

men niet alleen eene drieheid ^ maar eene vierheid in

de Godheid aannemen. Daar op grondt hij juist

zijn bewijs , dat christus maar één' Pcrfoon ver-

beeldt,

(*) Apud Gregoriii::: N'^sf. l. cpag. \\6-\6o, ap,

Leontiutn l. c. pag. 60 1.

(t) /ip. Gregoi: Nysf. l. cpag. 172.

( § ) Ap, Cngor. Nysf. Tom. II. Opp. p. 47 , 48.
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beeldt, dewijl men hem moet aanbidden; daar even- iri

wel een mensch niet aangebeden mas^ worden (*\ ?°^'^

. VIII
APOLLiNARis vcrftond dus niet kwalijk de kunst, Hoofd/T.

om zijne partijen , door tegenwerpingen , te ontrus- "^ C. G.

ten. Doch deze bleven hem , door hunne weder- IH^ ??|*' tot 476.
leggingen, maar voornaamlijk, door hunne gevolg

trekkingen , niets fchuldig. Dus befchuldigt hem gPvE-

GORius van Nazianzus (f), dat hij aan Christus

de rede ontzegd, ja zelfs eenen God zonder rede,

en twee Zoonen, den éénen Gods, den anderen

den Zoon der Maagd, aangenomen heeft (§). Dus

telt ook THEODORETUS (**) Onder de leeringen van

APOLLINARIS , dat CHRISTUS , dcwijI hij geene re-

delijke menschlijke ziel had, de ziel, over het ge-

heel , 7jiet heeft kunnen verlosfeu. "Wederom be-

floot GREGORius (ff), uit de verëeniging der na-

tuuren in CHRISTUS , zoo als apollixaris die ver-

klaarde , dat hij geloofd hebbe , dat de eeniggehorene

God Jlerfiijk is, naar zijne Godheid geleden heeft , en

met het ligchaam gedorven, en van den Vader op-

gewekt is. Evenwel haalt theodoretus (§§) de

woordelijke belijdenisfe van apollinaris aan, dat

CHRISTUS, naar zijne Godlijke natuur, niet vatbaar

geweest is, om te lijden, als hetwelk alleen het

ligchaam toekomt. Hier volgt tevens eene andere

plaats

(^*) Ap. Leontium l. c. pag, 609.

(t) Orat. LI. png. 738.

(§) Ejusd. Carm. de Vita fua T. II. Opp. p. 10,

(**) Hist. Eccles. Libr. V. Cap. 3.

(ft) Or. XLVI. p. 722. (SJ) Dial, III. p. 170.

\TII. Deex.. V



3o6 K E R K E L IJ K E

Iti plaats van den zoo dikwijls genoemden Schrijver,

^^^^ die bewijzen kan, hoe iamenhangcnd hij gedacht

Iloofdft. heeft : „ Van de dooden opftaan , zegt hij , is

na C. G.
,j ecne eigenlchap des menfchen; maar van de doo-

rn?"^ ^-i' 9j ^^'" opwekken , eene eigenfchap Gods. Aan

, , „ CHRISTUS komt beiden toe; dienvolgends is hij

„ God en Mensch, Was hij alleen mcnsch, dan

,, kon hij geene dooden opwekken; was hij alleen

,, God, dan kon niet gezegd worden, dat hij, als

„ van den Vader onderfcheiden , dooden opwekte.

„ Beiden komt bij christus bij één: Dus is hij

5, God en Mensch. Ware hij alleen Mensch, dan

„ kon hij de Wereld niet zalig maken; ware hij

5, alleen God, dan bad hij dit niet door lijden vol-

5, bracht. Maar christus heeft beiden gedaan:

„ GevolgUjk is hij God en Mensch, "Was hij al-

„ leen Mensch, of alleen God, dan kon hij de

5, Middelaar niet zijn tusfchen God en de Men-

„ fchen.
"

Of APOLLiNARis zelf, of ecrst zijne aanhangers,

de bewoording Mensch des Heeren , ( av^^wivog

Kv^iay.os'
, ) van christus gebruikt hebben , welke

GREGORius van Ntizianzus insgelijks afkeurt (*),
is in de daad twijfelachtig. Ondertusfchcn hebben

athanasius en andere Katholijken, zich van óqzsi

uitdrukking zonder aanftoot bediend. Maar het

is niet zelden het geval , dat ecne zelfde uit-

drukking, in den mond van KathoUjken ^ Rechtzin-

nig, in dien van Ketters Kettersch was. augus-

TI-

C*) Or. LI./. 738.
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TiNUS maakte zoo veel bedenklijkheid over dit IIÏ

woord, dat hij wensclne, het nooit gebruikt te heb-
^^^f

ben. „ Met dezen naam , (Homo Dominicus ,) zegt floofdft.

hij ( * ) , kan elk in de Heilige Familie des Verlos- "^ C. G,

fers benoemd worden. Hij is Middelaar tusichen
[^^ .y^\

God en de Menfchen; hij is de Heer. Ik heb dien »

naam wel bij fommige KathoUjke Uitleggers gevon-

den; en hij kan eenigermate verdedigd worden; maar

men moet 'er zich toch niet van bedienen. " Op
het gezag van augustinus hebben naderhand de

Scholastiken deze benaming ] zonder genade ver-

worpen.

Onderfteld , dat de beide Boeken van athana-

sius tegen apollinaris (f) hem toebehooren (§) ,

is het duidlijk, dat daar in even zoo zeer de aan-

hangers van APOLLINARIS 5 als hij zelf, beftreden

wordt, maar te bepalen, welke der leerilukken, die

daar in wederlegd worden , aan hem of aan zijne

aanhangers behooren , is niet zoo gemaklijk te bepaa-

len, als het waarfchijnlijk is, dat apollinaris hier

en daar in dezelven ongelijk gefchiedt. Bij voorbeeld

,

onder de dwalingen van deze partij wordt eerst en

vooral gerekend, dat het vleesch van christljs on-

gefchapen, en zijn ligchaam van d.cx\. Hemel, ja dat

dit vleesch éénswezens met de Godheid was, en

daar na komt de Opftellcr eerst tot de hoofddelling

van

(*) Rctrnct, Libr. I. Cap. 19.

Cf) J^c Incarnatiom Domini Jiostri J. C. contra /Ipol'

linanwn Libri II. T. I. P. II. Opp. />. 736-762.

(§) Boven Bladz, 118.

V 2
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III van APOLLiNARis, dat in ciiristus, in plaats vati

??'•" onzen imvendigen mensch^ eene hemelfche rede plaats

Hoofdd. g^^'i^d' hebhe. In het tweede Bock , hetwelk van da-
na C. G. MASCENUS ( ) , onder den titel : athanasius van

tot 4.-6 ^^ menschwording , als ook, van de zalige toekomst

van CHRISTUS, wordt aangehaald , worden de tegen-

werping dezer partij bijgebracht en opgelost.

EPiFANius, die kort daar aan, na het jnar 374,
in zijn groot werk tegen de Ketters , insgelijks de

/ipolUnaristen bedreed, die hij Dimoeriten noemt,

omdat zij van de drie deelen , uit welken zij den

mensch famcnfleilen, in christus maar eene huTi^

^«flt, twee deelen^ het ligchaam en de gevoelige ziel

toegaven (f) , leidt deze Ketterij ook wel van

den Duivel af, als den vijand des menfchen; maar

behandelt apollinaris zclven met onverwachte

zachtheid; en is geneigd te geloven, dat zijne leer-

lingen hem niet recht vcrflaan hebben. Voorts

meldt hij nog eenige andere ftellingen van hen.

Sommigen, zegt hij, beweeren, dat christus niet

dit ons vleesch , maar een geheel ander , aangenomen

heeft. 'Er is 'er onder deze partij, welke ^ zoo zij

lucenen, ter eere van christus, ontkennen, dat

hij nagels en haair gehad heeft, zoo als wij; die

het onvoegzaam vinden , dat bij hem de natuurlijke

uitwerpfelen den gewonen gang gegaan zouden zijn.

Verders verhaalt epifanius (§), dat verfcheidcnen

onder de Dimoeriten zich ten aanzien van deze

dvva-

(*) De Orthod. fde L. III. C 23. L. IV. C. 6.

( f > /Z^;-. LXXVII. p. pp(5-i033. 0) C. 20. p. 1014»
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flvvalinG; gemaskerd hebben. Zoo ontmoette hij te ^^^
^ ° BOEK

j4fjtiöd/i"é ee en der voornaamllen onder hen, den vill

Bisfchop viTALis , die een zeer Godvruchtig; leven Hoofdft.

leidde. Hij drong op denzelven aan, om zich met w^*^^^]

de KathoUjke Kerlx te verëenigen , maar hij wilde tot 476.

volftrelvt van geen onderfcheid weten-. Evenwel

'

'

twistte hij met den Bisfchop paullinus aldaar, die

ook in zijne Schriftelijke Geloofsbelijdenis die genen

verwierp, die aan christus geen waar, maar een

onbezield^ ongevoelige redeloos ligchaam toefchre-

ven. Als epifanius vitalis nader vraagde, be-

kende deze wel, dat chPvTSTUS eenen volkomeiieri

fnensch aangenomen , en zijn ligchaam van i\rARiA

bekomen had; maar hij ontkende rond uit, dat hij

ook eene menschVijke rede ontvangen had^ nademaal

deze door de Godheid vervangen was. epifanius

deed vergeefs zijn best, om de beide partijen met

malkanderen te vergelijken. Evenwel erkende hij

tevens , dat het onderfcheid zich nog verder uit-

ftrekte, dan over de menschlijke rede. Sommigen

van deze partij wilden niet eens toegeven , dat

CHRISTUS eene ziel aangenomen had; anderen zul-

len geloofd hebben , dat imaria , na de geboorte

van CHRISTUS, in echtlijke verëcniging met josep

geleefd heeft. Elders (*) echter twijfelt hij, of

men dit aan apollinaris , of zijne Leerlingen

,

mag toefchrijven. Volgends het getuigenis van fom-

migen , beweerde apollinaris , dat wij bij de eer-

fte

(*) ILercs. LXXVIII. /J-r/^. 1033. waar hij de vijafi'

den van maria bedrijdt.
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III fle Opdnnding duizend jaarcn hng even zoo zullen

^?nT
leven, als thans, de wet gehoorzamen, het liuw-

Iloofdll. lijk, de befnijdenis, en dergelijke dingen, waanie-

na C. G. men zullen. Zulke Iccrfkllingen legde men aan

tot It'ó.
APOLLiNARis CU zljuc leerlingen te last , en zocht

dezelve te wederleggen ; hier bij zou men nog ligt-

lijk het één en ander voegen kunnen, gregorius

van Nazianzus () en theodoretüs (f) befchul-

digen hem , dat hij trappen van waardigheid in de

Godlijke natuur gefield^ en den Vader ^ Zoon en

Heiligen Geest met de Zon , derzelver ftraaien en

glans ^ vergeleken heeft. Uit epifanius zou men

befluiten, dat de ApoUinariuen gemeenlijk de God-

heid vatbaar gehouden hebben voor lijden. Maar
de uittrckzels uit den ApolUnarist basilius , bij

LEONTius CS)? tonen, dat hij deze leere veel meer

veroordeeld hebbe. De bijzondere fprcekwijzen , van

welken deze partij zich bediende, zijn, naar allen

fchijn , hoewel zij niet kwalijk gekozen waren , dik-

wijls tegen hen verdraaid geworden, apollinaris

fprak van God in het vlecsch; (ögor iv<xoi^Ko?'^~) zij-

ne aanhangers beweerden, dat men christus niet

den Goddragenden Mensch, (uvd-^uTro^ ^io^o^of^')

maar den Vleeschdragenden God, (cpêoj- cx^Ko'pooo^ ^^

moest noemen (**). gregorius van Nysfa verze-

kert zelfs (tf), dat apollinaris van eenen Flee-

fchen

(*) Orat. LI. pag. 744.

(t) //. E. L. V. C. 3. (§) /. c. p. 602.

(**) Ap. GREG. Naz. Orat. LU. p. 748.

(tt) Fra^7nent, contra /Ipollin, T, II. Opp. p. 48.
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fchen God gcfprokcn heeft. (S-fs? a-a^yjvo^.') Dat JII

de KathoiJjke den ApolUnarist voor ecnen Fleesch- ^^i^'J

vereerer ^ (a-x^Ko^alfyif,') en deze den anderen voor Hoofdll.

eenen Menschver'éerer , {avB-^uTroAui^ys,) uitmaak- "^ C. G.

te(*), diende nergens anders toe, dan om nral-
J^J'' J^!

kanderen meer dwalingen te kunnen verwijten, gre-—
GORius van Nazianztis heeft in twee Redenvoerin-

gen (t), eigenlijk Brieven aan kledonius, apol-

LiNARis en de Apollinarhten beftreden. In de eer-

fte Redenvoering vinden wij de lijst hunner dwalin-

gen, die men gemeenlijk zijne tien Banvloeken
^

( Anathematismi , ) noemt , hoewel hij niet meer

dan tweemalen het gewoone Anathema gebruikt;

maar daar voor ook andere gezegden zet, bij voor-

beeld: 'SX'vi. de Maagd maria niet voor eene Gods-

baarfter^ (ö?o?3xor,) Moeder Gods, erkent, die is

buiten de Godheid; wie beweert, dat Christus,

door MARIA is doorgegaan, gelijk het water door

eene goot, en dat zijn ligchaam in haar enkel op

de menschlijke wijze gevormd is, die is insgelijks

een Atheïst, enz. Onder de overige ftellingen, die

den ApoUinaristen worden toegefchreven , zijn ook

deze: De mensch is te voren gemaakt, maar na-

derhand met God verëenigd geworden; daar zijn

twee Zoonen, de een van God den Vader, de an-

der van eene menschlijke Moeder; de gekruiste mag

niet aangebeden worden; christus is eerst na den

Doop, of na de Opflanding, tot Zoon van God

aan-

r*) GREComus Nazianz. Orat. LI. pa^. 742.

(t) Orat, LI. et LIL
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ni aangenomen; eindelijk, liij heeft zijn heilig vleesch

BOF.ii afgelegd, en de Godheid zal niet met hetzelve be-

Hoofdft. ^<^^^^ ten oordeele komen enz.

na C. G. De eerflc bewegingen , welke de gevoelens van

J^j'* J
J* APOLLiNARis , ten minden met dezen naam, flich-

tcden, waren, zoo als men in de Gefchiedenis van
Bewegin- g^siLiijs den Groolen gezien heeft (*) , omtrent
gen door , . j i r i i t • ..

deze ge- ^^^^ J^^'* 373? de befchuldigmg van zijnen voormali-

voelens gen vriend eustatiiius , dat hij die gevoelens toe-
en «an.

gg^j^j^p was, en zijne zoo volkomen daar tegen in-

gebrachte verdediging, basiliüs , die zich hier in

het eerst mede vergenoegde, verklaarde zich, na

eenigc jaaren, des te heviger tegen apollinaris.

Doch , uit de aanwijzingen , welke hij hier van gege-

ven heeft (f) , kan men geen nieuw licht bekomen,

ïnAntiö- Midlerwijl waren deze twisten te Antt'óchi'è des te

chie. levendiger geworden, vitalis, een Ouderling al-

daar, van de Kerkelijke partij van meletius, een

man van gering aanzien , uit hoofde van zijne eer-

waardige zeden, zonderde zich, omdat hij geloofde

verachtlijk behandeld te zijn, van zijnen Bisfchop

af, en zich met apollinaris verbindende, werd

hij door hem tot Bisfchop van zijne vrij talrijke aan-

hangers aangelleld. Op deze wijze flichtte hij , om-

trent het jaar 375 en 376 , in de gemelde ftad , de

vierde partij , met inieletius , paullinus , en de

j^rianen (§). Kort daar na, of misfchien al te

VOO-

(*) Boven Bladz. 25 S.

(f) £/>.CC:LX1II. pag. 405. CCLXV. pag. 409.

(§) soz. L. VI. C. 25. THEOD. H. £. L, V. C 4.
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vooren, reisde vitalis naa Rome^ om zich, door III

de gemecnfchap niet den Bisfchop DAarASus aldaar, ??J:'^

en met paullinus , wiens partij dezelve hield , te Hoofdlt.

verflerken. Op begeerte van damasus leverde hij "^ C. G.

denzelven eene Geloofsbelijdenis over , welke de
J^j ^-5^

Bisfchop goedleurde. Door dezelve bereikte hij ook

zijn oogmerk bij gregorius van Nazianztis (*).

Evenwel vertrouwde damasus hem niet volkomen , hij

fchreef door vitalis , en naderhand nog tweemalen

aan paullinus, dat hij zich, met betrekking tot

deszelfs aanneming, naar zijn beste weten zou ge-

dragen; ook zond hij hem eene Geloofsbelijdenis,

welke VITALIS en zijne aanhangers zouden kunnen

ondertekenen, indien zij de Kerkelijke Gemecnfchap

met hem begeerden (f). Ook werd 'er om de-

zen tijd, tusfchen de jaaren 376 en 381 of 382,

iiKer dan ééne Kerkelijke bijeenkomst te Rome

gehouden, welke de gevoelens van apollinaris

vervloekten , zonder echter , in het eerst ten

minften , 's mans naam te noemen ( § ) ; eindelijk

zal, volgends theodoretus , de Roomfche Bis-

fchop DAMASUS , apollinaris ch dcszclfs leer-

ling TiMOTHEUS afgezet, en uit zijne Kerkgemeen-

fchap uitgefloten, en deze zijne uitfpraak in eenen

Brief aan de Oosterfche Bisfchoppen gemeld heb-

ben

(*) GPvEGORius Nazianz. Orat, LI. pag. 738. Orat»

LIL p^g. 746 i 748.

(f) DAMAsi Epis!. ad PaiiUin. in Hanluini Act<,

Concil. Tom. I. pag, 760. fq.

(§) THEODORET. H. E. X. V. C. p, 10, II.
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III ben (*). Wie den tocfiand der Christen -Kerk,

^?':'j ten dezen tijde, kent, zal dit gedrag van damasus

Hoofdlh niet afleiden van ecnig wettig gezag of ricliterlijk

na C. G. gebied , hetwelk de Bisfchop van Home zal bezeten

rot X'6.
l^'^b^'^" ? '^Ü ^^^ ^'^ beloop van zaken zich ligtlijk

* verklaren uit de verwarring op.der de Oosterfche

Bisfchoppcn , die ^aw bijlknd der ^Vesterlingen

beurtelings verzochten. Eene Kerkvergadering te

^lexandri'ê bekrachtigde , volgends rufinus , het

beflitit van den Rooiufchen Bisfchop en zijne Kerk-

vergadering ; en op de tweede Oecumenlfche , of

KonfrantinopoUtaanfche Kerkvergadering , in het

jaar 381, werden de ApolUnaristen ^ onder andere

Ketters, in den Kerkelijkcn Ban gedaan (f). Ze-

d^rt verloren de Bisfchoppen van deze partij overal

hunne ambten (§). In het volgende jaar 382 ver-

wiei-p een niet gering getal Bisfchoppen, te Kon-

ftantimpolen vergaderd, andermaal openlijk de voor-

naamfte keringen van apollinaris , doch zonder

hem te noemen (**).

Of APOL- Dus werd wel apollinaris met de zijnen uit de

LiNARis^ Kerkgemeenfchap der KathoVijken uito;cfloten; doch

zonderen daar uit volgt echter niet noodwendig, dat zij eene

aniihang bijzondere gezindte op zich zelven gedicht hebben,

hebbe ^^^^ benoemen van vitalis tot Bisfchop , door

apol-

(*) Vergel. gregor. van Naz. Orat. LIL p. 748.

RUFiN. H. E. L. XI. C. 20. sozoM. L. VI. C. 25.

(t) Ca7U VIL p. 812. in Hard. Act. Concil. T, I.

(§) GREGOR. Naz. Ep. LXXVIL/». 831.

(**) TniiODüR. H. £. L. V. C. 9.
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APOLLiNARis , in ccn anders Kcrkgcbied , is wel III

bevreemdend, doch men heeft boven (*) gezien, 'i?'^'^

hoe veel moeite epifanius gedaan hebbe , om deze fioofdft.

te Antiöchi'é uitgeborflene fcheuring te heclen. Bij "^ C. G.

FACUNDUS, Bisichop van Hermiam (f), vindt
J^J"^ ^_|!

men eenen Brief van eenige Egijptifchc Bisfchoppen , ^
die door valens naa Diocafarea gebannen waren

,

in vvellven zij berichten , dat apollinaris hun

PAULLiNus als een' Ketter, of ten minden als eenen

Schenrmaker , had voorgcflcld , waar omtrent zij

'hem bijkans zouden geloofd hebben; maar door zij-

ne fchriften overtuigd zijnde, met hoe veel reclit

men hem van dwalingen over de Menschwording

van CHRISTUS befchuldigd had, verklaarden zij zich

tegen hem, als eenen j4arts- Keiter^QH.ereftarcha.^

Ook zal TiMOTHEUS, een leerling van apollina-

Ris, en Bisichop van zijne partij te Berytus (§),

het gewaagd hebben, petrus van AlcxanchVé^ ea-

siLius van Cccfarea ^ paullinus van Antïóckl'è ^ en

anderen der aanzienlijkfte Bislchoppen , of in den

Ban te doen , of daar mede te dreigen , omdat zij

zich aan de gemeenfchap met vitalis onttrokken.

Schoon wij nu dit alles in het wezenlijke niet ont-

kennen, moet men toch in aanmerking nemen, dat

alle deze berichten eenzijdig zijn. Wij hebben toch

ook eenen Brief van apollinaris aan de Egypti-

fche

C*) Bladz, 309.

("12) Pro Dcfens. tfium Capitulor, Libr.lN. Cap.i.p.

'^jy. in siRMONDi Opp. Tom. II.

(§} FACUND. /. C. pag. 172.
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III fche Bisfchoppcn (*), in welken hij de bcfluiter»

?°'j'J
der Kerkvergadering van Alexnndri'è in het jaar 362

Hoofdft. woordelijk herhaalt en goedkeurt.

ua C. G. In laater tijden heeft men de vraag opgeworpen:

to^ 476! ^^ APOLLlNARis nict van alle Ketterij behoort vrij-

—- gefproken te worden? salig (f) meent, dat zijne

al*i?Ke7"
l^^""'"^?^"' ^'^^ iHinnen meester niet wel verflonden ,

terijviij- oorzaak geweest zijn, dat men hem voor eenen
gefpro- Ketter gehouden hcbbe; en meent, dat hij alleen
ken kon

worden? geleerd hcbbc: dat het Woord vkesch is geworden;

doch niet vleesch, zoo als het aan den door de erf-

zonde bcfmctten mensch eigen is; ook zal het geene

ziel en geene rede^ die veranderlijk ^ voor fchandc"

lijke gedachten vatbaar, en door adams verderf

bezoedeld ware, aangenomen hebben; maar Chris-

tus rede was onveranderlijk en hemehch.. Dus
zou men hier geene fpoor vinden van eene Godlijke

natuur , die de verftandigc ziel in ciihistus zou

vervangen hebben, maar eene hemelfche ziel wordt

tegen over de zondige gelleld, en de gemelde dwa-

ling zou alleen van de leerlingen van apollinaris

afkomflig zijn. Echter, wanneer wij 's mans eigene

woorden en gronden vergelijken, kan deze mening

niet wel fleek houden, fchoon wij zijn gevoelen be-

ter uit één zetten , en waarfchijnlijk zachter verkla-

ren zouden kunnen, indien alle zijne fchriften be-

houden onzen tijd bereikt hadden.

Eene

(*) MONTFAUCON MoiJtt. ad ATHANAS. Toflt, ud All-

ticch. pag. 618. not. 4.

(I) D^ Euiyhianiiuio ante Eiitychen pag. ici.
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Eene laage ftreek , welke efrem de Syriër, die III

zoo hoog geroemde Heilige, hem fpeelde, fchoon ?^':^

GREGORius van Nysfa, deszelfs Lofredenaar (*), Hoofdfï.

dezelve , als een kenmerk van zijnen ijver voor de "ï^ C. G.

Godzaligheid , aanprijst , maakt het ons begrijplijk ,
J^|"^

^
|*

hoe men den ondergang van 's mans fchriften be

vorderd kan hebben, apollinaris had in twee Laage

gefchriften , ( waarfchijnlijk , in zijne in'ee Boeken ^^j^^yi

over de MenschjvoJ-ding van Christus, waar van denSyri-

de Ouden gewagen

,

) zijn gevoelen voorgedeld , en
^efpeeJ^^

gaf dezelve aan eene Vrouw, van welke hij veel

hield , in bewaring, efrem , dit vernomen hebben-

de, vervoegde zich bij deze Vrouw, en verzocht

haar, terwijl hij zich voor eenen leerling van apol-

linaris uitgaf , om hem deze Boeken te leenen

,

opdat hij daar uit leeren mogt, de tegenfprekers te

wederleggen. Die voor eenen korten tijd van haar

gekregen hebbende, beftreek hij alle de bladen met

vischlijm , waar door zij zoo vast aan één kleef-

den, als of zij maar één blad uitmaakten. Nu
ftclde hij ze der Vrouw weder ter liand , en belast-

te eenige KatkoUjken, om den Schrijver tot een ge-

fprek uit te dagen. De oude apollinaris , die niet

vlug meer was, om te fpreken, liet zich zijne Boe-

ken brengen , om zich , met derzelver behulp , te

verantwoorden. Toen hij vergeefs trachtte, de aan

één gelijmde bladen van één te fcheiden, geraakte

hij door fchaamte en ontfleltenis bijkans geheel van

zichzelven; hij kreeg eene ziekte, en zijn leven

zelfs

(*) De Fiia S, Patris Ephr. S:jri T. III. ƒ. 60S.
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III zelfs was in gevaar, tillemont heeft gelijk (*),

^^•'J
dat dit verhaal, noch den Redenaar, die het vcr-

Iloofdlh haalt, noch den Heiligen, dien het aangaat, tot

na C. G. eere flrekt, maar hij heeft weinig reden, om het

tot l-ó. '"^'^^öm als een vertellingjen te verwerpen.

APOLLiNAiiis , die vvaarfchijnlijk onder de nuttigfle

Doodvan
Le^i-^jaren van zijnen tijd gerekend zou ffevveest

NARjs. z'ip^ indien met alles, wat Item en invloed in de
Zijnar.n- hccrfchende Kerk had, op het gerucht van zijne

pÜnïjën Ketterij, ook alle voordeclige denkbeelden van hem
verdeeld, veranderd had , overleed in cenen hoogen ouderdom

tusfchen de jaaren 381 en 392. Zijne partij, die

over het geheel ook zijne gevoelens niet getrouw

bleef, verdeelde zich terflond in verfcheidene kleine

hoopen , die met eikanderen niet overëenftemden.

TiiEODORETus (f) zockt dc oorzaak daar van in

de verfchillende gevoelens, welke de fchriften van

hunnen Lceraar bevatteden; maar deze verdeeldheid

kan genoeg uit den aart des onderwerps worden af-

geleid, hetwelk in de daad een ruim veld tot ge-

volgtrekkingen , en nieuwe ophelderingen opende.

AUGusTiNus (§) noemt drie van dezelven , van

welke de eer/Ie in Christus geheel geene ziel , de

andere geene redelijke ziel onderdeld, maar de den/e

geleerd zal hebben , dat het Godlijk Woord in vleesch

veranderd is geworden. Maar uitTHEODORETUs (**)

en

C*) IVote Xftir S. EpJirem T. VIII. Msm. p. 743.

(t) IL^ret. Fab. Libr. 17. Cap. 9.

( 5 ) Be dono perfeveranti^e C. 67. T. X. P, I. p. 56$,

(**) /. c. Cap, 8, 9.
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en LEONTius ( * ) hebben wij zckcrer berichten , m
waar uit blijkt, dat 'er eigenlijk maar twee partijen

?°Y{
van Apollinarhten geweest zijn. polemius of po- Hoofdfl.

LEMO was de aanvoerer der cdne; deze beweerde, "^ C. G.

dat de Godheid en het Ligchaam van christus ^^^^ ^A'

tot ééne zelfftandigheid vermengd ; zijn vleesch , na- .

dat het zich met de Godheid verëenigd had, ééns-

wezens met hem , geheel Godlijk , en hetzelfde met

het Godlijk Woord geworden is; dat het daarom

ook, even als dit, moet aangebeden worden, dewijl

het eeuwig en van den Hemel nedergedaald is. De-

ze gevoelens verdedigde pole:\io ook in fchriften.

In één derzelven (f) verwierp hij, uitdruklijk, de

Leere van twee natuuren in christus, die hij voor

eene uitvinding van basilius , der beide grego-

RlussEN, ATHANASius , en der Italiaanfche Bis-

fchoppen, verklaarde. De voornaamfle van deze

partij na polemo was timotheus, insgelijlvs een

leerUng van apollinaris. Dtz^ partij der Pole-

püaften voerde ook waarfchijnlijk den naam van

Synijiasten, die bij facundus (§) voorkomt, om-
dat zij eene vermenging, (<rüvs?ö-<wcrir,) der natuuren

geloofden. Tegen hen waren de Falentinianen

overgefteld , wier flichter valentinus , insgelijks

een leerling van apollinaris, en een Schrijver,

allerminst van zijnen Leeriiar afweek.

Een'

(*) /. c. pag. 601.

(t) Men heeft daar uit eeue plaats ia fotius Bibl,

Cüd. CCXXX. pag. 849.

(O ^' f' ^^P' 4* P^S' 471.
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III Een* geruiiiicn tijd hielden zich de Apollinnr'isten

^^^fr ftaaudc. De voortgang van hunne gevoelens, en

Hoofdrt. c^e bi-'kwanie en werkzame Leeriiars, die zij had-

nji C. G. (^eji ^ fpoorden de uitmnntendfle IVIanncn onder de

tot ^A~()' ^^tholijken aan, om hen aan te tasten, onder wel-

ken , behalven de reeds genoemden , ook joannes
^""'^^^"^" CHRYSosTOMus te tellen is, uit hoofde van zijnen
gen eii

wetten Brief aan den Monnik C/ESARIus (*), welken hij

tegen de yr^^i het gevoelen van apollinaris poogde terug

risten.
'

^^ brengen. Behalven de fchrifren der Katholijke

Lecriiaren, en de befluiten der Kerkvergaderingen,

werden ook allengs Keizerlijke wetten tegen de

JpoUinaristen gebruikt, die waarfchijnlijk door de

KathoUjken te vvege gebracht werden. De ApoUi'

fiaristen waren , omtrent het jaar 379 , te KonJiaU'

iinopolen zelve reeds vrij tab^ijk , en 'er liep een • ge-

rucht, waar van gregorius van Nazianzus gewag

maakt (f), dat zij op het punt ftonden , om, ter

vastftelling van hunne partij, aldaar eene Sijmde te

houden. In zijn Vaderland, te Nazianzus^ vond

GREGORIUS, na zijne wederkomst, in het jaar 381 ,

insgelijks de ApoÜinaristcn in volle beweging, om

zich eene blijvende Godsdienst - oefening te verkrij-

gen. Niettegenftaande zijne tegenkanting, verkozen

zij , in het volgende jaar , eenen Bisfchop ; waar

over hij zich beklaagde bij den Stadhouder des

Landfchaps olympius , en ook de beide Brieven

aan kledonius, eenen Ouderling in deze Gewes-

ten,

(*) Zie Bed VII. Bladz. 102.

(t) Qarm, d& Vita fna Tom. II. O/'/', fag. 10.
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ten, tegen hen fchrccf, welke wij meermalen aange- m
liaald hebben (*). Maar in het jaar 383 verbood «<^ek

ïiiEODOSius de Groote (f), dat de ApolUnaristen
^ Hoofdfl.

even min als ecnige andere Ketterfche gezindten , na C. G.

ergens Godsdienftige vergaderingen houden , of zich
J'\^^' f^J'

Leeraars wijden zouden. In het volgende jaar ge- ,

bood hij aan alle hunne Geestelijken Konflantimpo^

ïen te verlaten (§). Evenwel wisten zij zich om
dezen tijd vrijheid van Godsdienst -oefening in de

gemelde Hoofdftad te verkrijgen; waar over gre-

GORius van Nazianzus aan den Bisfchop necta-

Rius aldaar fcherpe verwijtingen deed (**). De

Keizer gaf daar op een nieuw bevel (ff), waar bij

de ApoUinaristen uit de (lad gedreven werden, zelfs

zou het hun niet vrijftaan, verzoekfchriften over te

leveren. Zijn Zoon arkadius beval insgelijks, in

het Jaar 397, dat zij Konflantinopolen verlaten, en

dat hunne vergadcrplaatzen aangeflagen moesten

worden (§§)• Eindelijk verbood hun de jonge

THKODOSius , in het jaar 428, alle Godsdiendige

bijëenkomften in de fteden (***).

Ten dezen tijde fchijnen de ApoUinaristen in ge- Eindevan

tal en aanzien reeds zeer verzwakt geweest te zijn.
'^^zege-

T^. . . 11 ^ ... , .

.

ziiidte.

Die vvemigen , welke nog te Antiochte waren , ver-

zoch-

(*) Or. LI. et Lil. T. I. Opp. p. 737. £/>.LXXVIL

p. 831. LXXXVIIL p. 843. Cann. Jamb. XXIII. T, IL

Opp. p. 244. (t) C. TIu L. XVI. t. 5. de H^}\ l, 12.

(§) /. c. /. 13.

(**) Orat. XLVI. />. 721. Verg. Deel VI. BI. 247.

(ft) /. c. L 14. (§§) /. c. L 33. C'*) /. f. /. 6%.

Vm. Deel. X
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II! zochten den Bisfchop theodotus, die aldaar deze

BOEK waardif^hcid tot het jaar 428 bekleedde, hen in de

Hoofdlt. Kathulijke Kerk weder aan te nemen, hetwelk hij

na C. G. liun wel toeltond , maar velen van hen bleven toch
Jaar 33.

^^^ ^;|^ k^Mimcrken van hunne oude dwaling behou-

m den (*). Dewijl ondertusfchen van hen gecne be-

richten verder gevonden worden, gist men gemeen-

lijk, dat hunne overblijfzelen met de kort daar na

ontftane Eutychiaiien , door gelijkheid van hun leer«

rtcliel, famengefmolten zijn.

Leven - Wij hebben, in de berichten omtrent basilius
vaiiGRE-

^^^j Qrooten ^ en van de Apollinaristen ^ zoo me-
GORIUS
van Nazi- pigmalen moeten gewagen van gregorius van

anzus. Nazianzus , vriend van basilius, dat wij ook van

hem eenigzins bijzonderer melding moeten maken,

daar hij, niet min dan zijn vriend basilius, langs

zijnen eigenen weg , aanzien en roem verworven heeft.

Plaatsen Hij kwam te Arianzus ^ een Dorp in Kappado^

tijd zijner c/^^ ter wereld (f). Dewijl nu dit Doip Arianzus
ge oor c.

^^^^ i^jj ^g gjjj^^j Nazianziis , en binnen derzelver

rechtsgebied ,
gelegen was , in welke gregorius een

aanmerküjk gedeelte van zijn leven heeft doorge-

bracht, is het geen wonder, dat de oudfte opdeller

eener Lcvensbefchrijving van hem , de Ouderling

gregorius, die ten minden in de Vilde, zo niet

in de Xde eeuw , behoort , Nazianzus tot zijne ge-

boor-

(^*) TiiEODORET. Hist. Eccks. Libi\ V. Cap. 38.

(f) NicaTAs , een Gricksch Geestelijke der Xlde

eeuw, Argument, in Orat, XV. Grcgorii Nazianz. Toni^

ü. Opp. pag. 645.
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booiteplaats maakt (*), dat bij zelf chzc mening iri

fcbijnt te begunltigcn (f), cii dat hij van Nazi- ^^^^

aniiis zijnen bijnaam gekregen heeft ; welke ftad Hoofdft.

ook DioCiXfarea kan geheetcn hebben , zoo als til- «^ C. G.

LEMONT waarfchijniijk genoeg gemaakt heeft ( §)• jo^ Irö*
Moeilijker is het , het Jaar van zijne geboorte te be —
palen. Men zou de opgave van süidas (**), dat

hij meer dan 90 jaaren oud geworden , en dos

reeds om het jaar 300 ter wereld gekomen zou zün,

naauwlijks in aanmerking hebben genomen , indien

PAGi (tt) ze niet overgenomen had. Maar dan moet

men ook aannemen, hetwelk zeer onwaaifchijnlijk

is, dat GREGORius, 30 jaaren lang, te Atheenen

zich in de Welfprekendheid geoefend heeft, daar

hij veel meer zelf duidlijk zegt (^^) , dat hij 30

Jaaren oud was, toen hij omtrent het Jaar 355

Atheenen verliet. In ééne zijner Redenvoerin-

gen (***} geeft hij te kennen, dat' het ambt van

Ouderling hem te \Toeg voor zijne Jaaren was op-

gedragen , en dit gebeurde toch in het Jaar 361 of

362. Voegt men nog hier bij, dat zijn Vader, die

omtrent het Jaar 329 Bisfchop werd, hem hebbe

voorgehouden (ftf), dat hij nog zoo vele Jaaren

niet

(*) Gregor. Presbyt. Vita S. Pntris iiosirl Gregorii

Theol. T. I. Opp. ƒ). 3. (t) Orat. XXV. pag. 425.

(^) Notes ftir S. greg. de Naz. T. IX. des Mémoir,

(**) Voce r^Jjys^isr.

Ctt) ^''^^* ^^ ^"'^* Jj^J'OJU ftd a. 354. n. 11. ad a»

389. n. 4 , 5. (§§) Carm. de Vita fua p. 4.

(**_) Orai. I. p. 20. (ttt) Cann» de Vita ftut />. p.

f
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III niet geleefd had, als zijn Vader reeds offeranden

°°V[ geofferd, dat is, zijn ambt had bediend, dan kan

Hoofdft. GiiEcoRius vóór dut jaar niet geboren zijn. De
na C. G. grootc zwarigheid , die Schrijvers uit de Roomfche

itü't
4-0!^"^^'^''^ maken, „ dat een Heilige, reeds Bisfcliop

„ zijnde , kinderen zou verwekt hebben ," kan ons

niet hinderen, daar wij weten, dat ten dezen tijde

nog gecne algemeene wet van onthouding , maar

alleen eene meer en meer toenemende gewoonte voor

Bisfchoppen en Ouderlingen plaats had (*). Als

CREGORius , nauwlijks zijn vijftigfte jaar bereikt

hebbende, over eenen zwaklijken ouderdom klaagt,

dan is dit niet te bevreemden in eenen man , in

wien de Askeetïfche ftrenge levenswijs met zoo veel

arbeidzaamheid verbonden was. Alles dus maakt

het waarfchijnlijk , dat hij om of bij het jaar 329

het levenslicht aanfchouwd heeft.

Zijne nf- gregorius ftamde af uit een aanzienlijk gedacht;

komst. 2ijn Vader , van denzelfden naam , behoorde langen

der een ^Ü*^ ^^^ ^^ gezindte der Hypftftari'èn , die dezen

Hypfifta- naam droegen, omdat zij maar éémnhoogfien God

^

"^^'
( i)4/<5'öi'

, ) vereerden (f). Wij kennen deze lieden

alleen uit onzen gregorius, en dan nog zeer dui-

fter. In het gemeen zegt hij, dat deze gezindte uit

Joodfche en Ileidenfche dwalingen was faamgefteld

;

dat zij wel de Afgoden en OlFeründen verwierpen,

maar

(•) Zie V Deel, Blach. 233.

(^f) GREGORIUS Nazianz. Carm, de Vita ftia pag, 2.

Carm. I. pag. 33. Orat. XI. pag. 178. XIX. pag. 289.

Greg, Presb. Vita Greg. Naz. pag, 3.
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maar Vuur en Licht vereerden, den Snbbatli en lir

onthouding van zekere fj)ijzen waarnamen ; maar ^^/i'^

daartegen niets van de beüiijdenis wisten. En ech- HooWfl.

ter verzekert hij, in zijne gedichten, dat zijn Va- "^ C. G,
Toot* Oq9

der de Afgoden gediend hebbe. Men heeft ver-
J^^' ^^^[

fcheidenlijk over deze lieden gegist, dat zij dezelfde

waren met de Coelicohc^ (Hemelverëerers) (*), of

dat zij tot de Perjïfche Vuur- aanbidders behoord

hebben enz. Alhoewel nu de oude gregorius

nog geen Christen ware, zijne zeden echter deeden

hem eere aan; inzonderheid nam hij de gewigtigfle

nmbten te Nazianzus waar, zonder zijn middelma-

tig vermogen daar door te vermeerderen (f), non-

^^A, zijne huisvrouw, daartegen, was eene ijverige

Christinne, van wie haar Zoon v^ele deugdelijke ei-
.

genfchappen roemt, welke echter niet allen zoo

grooten roem verdienen (§). Zij verëenigde, fchrijfc

hij, menigvuldige oefeningen der vuurigfle Godza-

ligheid met huishoudlijken vlijt zoo naauvv, dat het

ongelooflijk fchijnt. Hare milddaadigheid jegens de

armen was zoo buitengemeen groot, dat zij meer-

malen wenschte', zichzelve en hare kinderen te kun-

nen verkopen , om deze hare neiging te kunnen vol-

doen. Niemand van hare kunne vereerde de hand

en het aangezicht der Priesteren meer; zij verzwakte

haar ligchaam door aanhoudend vasten en waken,

en

C*) Zie V Deel, Bladz. 134.

(t) GRF.GOR. Naz. Ovat. XIX. pag. 2S9.

( § ) ^- c. pag. 290 - 299. Cartnen de Fita fita pag.

2 Orai. XI. png. 128.

X «
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III cii was ccnc grootc bcvvünucraarfter yan t]eii Maa^-
BoKK deliikcn Staat. Nooit liet zij in de Kerk hare ftem
VllI

Iloofda. lioorcn, uitgezonderd bij noodzaaklijkc en geheini-

iia C. G. zinnige gelegenheden ; ( waaifchijiilijk meent hij het

Jaar 363.
q^^j-i^jJ^^ roepen van Amen^ hetwelk door de Ge-

tot 4~^'
. ,,,',. meente gefchiedde. ) Nooit keerde zij der 'heilige

tafel den rug toe ; nooit fpuwde zij op den vloer

der Kerk. Zij vermijdde op het zorgvuldigst aljej;!

omgang met de Heidenen; nooit kwam zij in der-

zelvcr huizen , en gaf hare naaste Heidenfche Bloed-

vriendinnen niet ééns de hand.

Door zij- Zij was het ook voornaamlijk, die, volgends het

11c vrouw
yj,f|-^jjjjj y.^^^ haren Zoon C*)? ^'^ bekeering van ha-

Christen- ren echtgenoot tot het Christendom bevorderde,

dom be- Hoe zeer de geduldigfle vrouw van allen, kon zij.

^^"^
' echter zijnen Godsdienst -tocfland niet langer ver-

dragen, en bad God onophoudelijk met traanen,

om hem te verlichten. Tevens arbeidde zij, met

fchimpcn en verwijten , vermanen , liefkoozcn , zelfs

met kleine kijverijcn .j aan de vervulling van haren

vvensch. Maar God zelf kwam haar, door eenen

droom, te hulp, dien hij haren man toezond. Ia

dien droom zong hij het begin van den CXXIiften

Pfalm : Ik verblijde mij in de genen , die tot nnj

zeggen: JVij zullen in het huis des Heeren gaan».

Dit, hoewel niet geheel bovennatuurlijk, werkte op

. zijne verbeeldingskracht, en hij befloot een Christen

te worden. Aan ecnige Bisfchoppen, die in het

jaar 325 door deze Gewesten naa de Kerkvergade-

ïiu.g

( * ) /. c, pas- spa*
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ring van Nkea reisden, gaf hij deze zijne begeerte' Ilt

te kennen; en nu viel 'er weder, gelijk zijn Zoön^ ^yiu
aanmerkt ( * ) , iet wonderbaars voor. Door eenen Hdofdd.

misflag van den Geestelijken, werd hij, knielende, '
^""^ C. G^

onderwezen , zoo als men de Bisfchoppen inwijdde , JJ^j ^-^^

in plaats dat de Katechtimenen hun onderwijs (laan-
•

de ontvingen. Bij zijnen doop , gebeurde 'er nog-

maals een wonder, maar dit wil de Zoon alleeni

voor geloovige ooren verhaalen, omdat bij onheilige

zielen niets, wat fclioon is, geloof vindt. Een

fchitterend licht omdraaide den ouden gregorius ,

toen hij uit het water opklom, velen zagen dit, en'

ook de Bisfchop van Nazianzus , die hem , ter be-

vestiging van zijnen doop , zalfde , en nu uitriep

:

deze zal ééns mijn opvolger wezen. Hetwelk ook,

vier jaaren daar na , in de daad , gebeurde. Nu
bragt hij zijne vrij venvilderde Gemeente in orde en

in eenen bloejenden ftaat, zoekende haar voor het

indringen der Arianen te bewaaren. Slechts een-

maal verraschten hem dezen , door het onder-

tekenen een er Geloofsbelijdenis , zonder dat hij

daarom zijne gevoelens veranderd had. Zijn

Zoon , clie 's Vaders godzaligheid, geloof, matig-

heid, nederigheid, en andere deugden roemt (f),
gewaagt ook blijken van het wonderbare, hetwelk

zich , meermalen , in zijn leven geopenbaard zal

hebben. Doch wij hebben den ouden gregorius ,

ook van eenen anderen kant , leeren kennen , uit zijne

drif-

(*) /. c. pag. 294.

(f) Orat. XIX. png. 297.

X 4
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III driftige maatregelen, bij de verkiezing van basiliuS

vnï rt?^/; Groeten, tot Bisfchop (*).

Iloofdft. NONXA had haren Zoon , reeds vóór zijne ge-

na C. G. boortc , tot ^cn bijzonderen dienst van God be-

tot i-6 ^^"^^ ^ " ^' Zij vernieuwde deze beftemming, zoa

. dra hij liet levenslicht aanfchouwdc ; waar naar ook
GREGoRi- 2ijne opvoeding geheel werd ingericht; hij las reeds

eerden af vroeg de Heilige Schrift, en nam in zijne vrocgde

tot den jaaren eene erndige houding aan. Hier luvam een

God bc- t^room bij, in welken hij de (lem van ciiiustus

fieind. zelf meende te hooien. Hij zag twee geheel on-

opgefchikte Maagden , die hem liefkoosden , en

op zijne vraag , wie zij waren , zich de Onfchuld en

Kuischheid noemden. Zij meldden hem, dat zij me-

degezellinnen van CHRISTUS waren, en onder de

Chooren der Hemelfche Maagden eene hoogere

vreugde genoten; tevens vermaanden zij hem, zij-

nen geest met den haren te vercenigcn, opdat zij

hem ééns voor de ftraalen der Godlijkc Drieheid

konden ftcllen. Daar op zich in de lucht verhef-

fende, vcrdvvecnen zij. Dit maakte zulken indruk

op hem , dat hij meer en meer het gezelfcliap zocht

van die genen , die zich aan de AVereld onttrok-

ken, en in eenen ongehuwden (laat leefden, en dat

hij dien voor zich zelvcn als ook de onthouding

van alle vermaken en gemak verkoos (§).

e*) Boven Blndz. 23^.

(f) GREGüR. Nazianz. l. c. png. 292. Carm. de HUi

fua png. 2. Carm. I. pag. 38. fq.

(5) Carm. de Vita p. 2. C^rm. l.p. 39. Carm. V. p. 71»
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Oiidertusfchen gaf zijn Vader hem ook alle gele- III

genheid , om zijnen geest door wetenfchappen en '^^^

kunden te befchaaven. Vooreerst genoot hij het Hoofdd.

onderwijs van bekwame Lecraaren te Ccefarea in "^ C. G.

Kappadopi'é ; vervolgends legde hij zich in Pala.flina\^^
J_^[

op de weliprekendheid toe; en zette ook te Aïexan •

ihi'è zijne geleerde oefeningen voort (*). Vervol- ^'JD^'^^"

gends ftevende hij naa Atheenen , den Hoofdzetel ni'ngên.

der Griekfche Geleerdheid. Een hevige ftorm , die

hem op deze reize overviel, beangste hem te meer,,

omdat hij tot hier toe nog niet gedoopt was, doch

hij werd, op zijn gebed, niet zonder blijken van

Godlijke bewaring, behouden en gered (f j. .

Naar allen fchijn kwam gregorius nog vóór het

jaar 350 te Atheenen. Van zijne vriendfchap met

EASiLius den Grooten aldaar , hebben wij reeds

voorheen (§) gcfproken. Zij (Ireefden beiden ijve-

rig naar wetenfchap en deugd, en waren toen reeds-

zoo ftandvastig , dat zij, bij eene vreeslijke aardbe-

ving in Griekenland ^ onverfchrokken bleven (**}.

Toen BASiLius in het jaar 355 Atheenen verliet,

liet zich gregorius bewegen, om daar te blijven,

maar fpoedde zich dra , waarfchijnlijk in het jaar

35Ö, naa zijn Vaderland , tot zijnen vriend terug (ff).

Hier

(*) GREG. Prcsb. Vttn greg. Naz. p. 4. greg. A^az,

Orai. XX. p. 325. Car7n. de Vita fua p. 2. fq.

(t) Orat. XIX. p. 306. Coll. Cnrm. de Vitafuap.'i,,

(§) Boven Bladz. 214.

(**) gregor. Prcih. l. c. pag. 6.

(ft) GRZG. Pi-esl>, hc.p. 8. greg. Naz. Or. XX. p. 334.

X5
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III Ilicr terug gekeerd, vcrflcrktc hij zich meer en

J®^!'
meer in zijn voornemen, om niet voor de Wereld,

Hoofdil. rnaar voor eene ftrenge ingetogcne Godzah'gheid' te

na C. G. leven. Evenwel kon hij, zoo min als easilius.
Ton f '^^'3

tot 476. ^'^^ "'^'- gcli^^l onttrekken , om , of voor de Recht-

bank, of op den Lcerltoel, zijne Welfprekendheid

^'^'l*^ te tooncn: maar eerlang flapte hij daar ffcheel van
zucht tot

o 1 j o

het Aske- ^f« O""* ^ezen lijd fchrcef hij zich zclven eene wet
tischle- voor, om nooit te zweeren, welke hij ook beftendig

in acht nam (*). ÏNlen heeft wel plaatzen in zijne

fchriften opgemerkt (f), waar nogthans een foort

van zweeren voorkomt, maar daar deze onder zijne

ledenvoeringen behoorcn, kan men ze zoo naauw

niet uitpluizen. Eenzaamlieid , flilte , en afzonde-

ring van de Wereld, was thans zijne hoofdneiging.

Evenwel bleef hij nog in twijfel (^), welke levens-

wijze hij verkiezen wilde. Eindelijk bewandelde hlJ

eenen middelvveg, te meer, omdat hij zijnen oude-

ren, bij hunne klimmende jaaren , oppasfing ver-

fchuldigd was. Daar zijn vriend basilius den Mon-

nilteniland aangenomen had , gaf hij dien in zijne een-

zame woning in Pontus een bezoek , alwaar hij zich

met hem aan dezelfde Godzalige oefeningen en han-

den- arbeid overgaf. Dat hij over het geheel, door

zijn aanprijzen en voorbeeld , den Monnikendand

ongemeen bevorderd heeft, is. reeds op eene andere

plaats

(*) GREGOR. Presbylcr. l. c. gregor. Nazfanz. l, c.

SOCPxATEs Libr. IV. Cap. 26.

(t) Orr.t. XX. p^jg. 353. XXVIII. pag. 472.

(§) Cari;2. de- VitO' fua pag. 5. fq.
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plaats door ons opgemerkt (*). In het gemeen be- III

doelde hij een ftil en gerust leven, voornemens zijn- ?^-¥5

de , om zich met de laag behandelde verfchillen van Hoofdil.

zijnen tijd niet te bemoejcn (f), maar, gelijk het "^ C. G.

gaat, deze rust heeft hem weinig
. mogen gebeuren , ^^^ ^„|*-

veeleer was zijn leven een der onrustigfteiï. '——
-Zoo v/erd hij fchielijk uit zijne eenzaamheid ge- Zijn Vn-

trokken , om zijnen Vader bij te üaan , dié door ^,^^ °""

een' overhaasten flap zich in moeilijkheden gewik- fohrijft

keld had. De oude Bisfchop had naamlijk, in heteeneAri-

jaar 360, in eenvoudigheid des harten, en zonder q^j^qP^^

den flrik te merken (§) , zich laten verleiden, om de belijdeois

Arlaaufche Geloofsbelijdenis van Arinnnum te on-

dertekenen. „ Deswcgens , zegt de Zoon (**),-

„ fcheiden zich alle Philofophen en vrienden van

„ God , die reeds vóór den tijd een hemelsch leven

„ leiden , ( hij meent zeker de Monniken
, ) van

5, ons. Alhoewel zij anders vredelievend en gema-

5, tigd zijn, dit echter kunnen zij niet gelaten aan-

„ zien, dewijl de zaak van God door flilzwijgen

„ verraden wordt. Hier zijn zij dus in hunnen

5, ijver zeer kriigszuchtig en ftrijdbaar; zelfs ver-

„ wekken zij wel bewegingen, die niet nodig zijn,

„ liever dan dat zij hunne verpligting zouden ver-

,, zuimcn. Ook werd geen gering gedeelte van het

„ volk te gelijk medegefleept, gelijk de voor op-

„ vliegende vogelen de overige hoop gewoon is na

,, te

(*) ZxQDeelW.BL 15. (f) Or. V. /.. 134.

(5) GREGOR. Naz. o-rat. XIX. p. 297.

(**) Orat, XXI. l>ag. 388.



332 K E R K E L IJ K E

III „ te vliegen." gregorius ontfchuldigde eenigcr-

BOF.K
jj^jjfc ^f. beide partijen, in de Redenvoering', vvclkc

Hoofdft. ï"j liicld, na het herflellen der eensgezindheid (*),
na C. G. en zijnen Vader bijzonder, met deszelfs verklaring,

10^ irö ^^^ ^"i ^^'•'J^ ^^^^ KathoJijk geloof toegedaan ge-

. weest was. Het was evenwel eerst in het jaar

363 , dat de Monniken van Nazianzus zich weder

niet den Vader verzoenden,

GREGORi- GREGORIUS geraakte in nog grooter ontfleltcnis en

us wordt onrust, toen zijn Vader hem, waarfchijnlijk op het
Presbijter ^ . . . -^ , .

of Ouder- Kersfeest des jaars 301, onverzicns tot Preshijier

^"g* inwijdde. Ook fchijnt het, dat eenige leden der ge-

meente te Nazianzus zeker geweld , hetwelk men ,

in zulk een geval, voor prijslijk hield, tegen hem

gebruikt hebben (f). Ongetwijfeld had zijn Vader

•hem, als eenen medelielper en lleun van zijnen ou-

derdom, bij het waarnemen van zijn Leeraar-ambt,

nodig; hij was ook daar door des te meer verze-

kerd, dat zijn Zoon deszelfs neiging tot eenzaam-

heid niet zou kunnen involgen, gregorius noem-

de het daarom eene dwingelandfche behandeling,,

die hem met geweld uit zijne toevluchtplaats ge-

trokken , en in de ftormiichtige wereld gefloten

had (§)• Overmeesterd van verdriet en ongenoe-

gen, verliet hij ouders en blocdvricndcn , om zich

ia

(*) Orat. Xir. pag. 195.

(f) GREG. Pre%b. Fita greg. Nnz. p. 9. greg. Naz,

Orat. XLJ. /). 673. Carvi. de Vita fuct pag. 6. nice7/e

Comment. in ejusd. Orat. XLI. T. II. Opp. p. IQP3»

(5} Orat. l. pag. 4. Cami. L c.
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in Pontus, bij zijnen vriend basilius, eenige ver- III

ligting en troost te bezorgen (*). Velen berispten ??^^

dczQ ongezeglijkheid in hem , en hielden hem ver- Hoofdft.

dacht, dat zijn misnoegen alleen daar uit ontltond, "^ C. G.
Toot* O^'J

dat hem niet terftond een Bisdom was opgcdra-
{^^ ^-J[

gen ( f ). Hij kon echter het aanhouden zijns Va- ——

—

ders niet lang wederftaan , ook verlangden de inwo-

ners van Nazianzus zijne terugkomst, en hij durfde

zich aan zijne roeping tot dit ambt, waar hij niet

naar gedaan had, niet langer onttrekken (§).

Hij verfcheen dus weder te Nazianzus , tegen Zijne eer-

Paafchen van het jaar 362. Op dit Feest hield hij
f^j^^^f

zijne eerfte Predikatie , die de XLIfte is onder zijne anzus.

Redenvoeringen (**). Op deze Iaat men terftond

eene andere volgen , die veel langer is , met welke

GREGORius zijn Lccraar-ambt plegtig fchijnt aan-

vaard te hebben, en welke men, uit hoofde van de

verdediging van zijn gedrag, daar in voorkomende,

zijne Verantwoording genoemd heeft (ff). Dan de

verbazende lengte derzelve, en de uitbreiding van

het gene hij reeds in de eerfte Preek gezegd had,

maakt het bericht van eenen ouden Griekfchen

Schrijver (ff) zeer waarfchijnlijk , dat gregorius

ze

C*} C^nn. de Vita fiia pag. 6,

(t) Orat. I. pag. 23.

( § ) Carm. de Fitafuap. 6. Or. l.p. 40-44. Or. II. p. t^6,

<^**) Or.XLlJuPafchact tardit.T. I. Opp.p. 673-675.

(ff) GREG. Naz. Apologeticm , feu Or. I. p. 1-45.

(§§) ELiiE Crctens. Comment. in Grcg. Nazianz. Or.

Lp, I. in Greg. Naz. Opp. T. II.
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ni ze eerst laatcr, toen hij daar toe ledigen tijd had,
bc)i:k

j^gj.p^. uitgewerkt. Op deze eerde Preeli van cre-

Iloofdlh GORius was terftond eene andere gevolgd, waar toe

na C. G. licm de lioelheid van die zelfde Toehoorders gele-

tot'' I76.
g£"^i<^d gaf, die zijne terugkomst zoo dringend be-

.
'—- geerd hadden, en evenwel thans maar. fpaarzaam bij

hem te Kerke kwamen (*).

Zijnclot- Toen gregorius, in het jaar 3612, zijn ambt te

gev^?
1
en

j^azinnzm aanvaardde , was de algemeene toefiand
onder tie

' ^

regeering der Christenen in het Romeinfche Rijk zeer gevaar-

van juli-
ijji^ geworden. Keizer julianus zocht wel hunnen

Godsdienst , meer door loze ftreeken , dan door ge-

weld, te onderdrukken; nogthans onderfleunde de

hoogfle raagt, het gene de \\''ijsgeer uitgedacht had.

Dezen fcherpzinnjgen Keizer Honden, bij zijn oog-

meriv, inzonderheid Leeriiars van zoo groote Ge-

leerdheid en Welfprekendheid , als gregorius van

Nazianzus , BAv'iiLius van Cafarea , en de beide

APOLLixARissEN warcn , in den weg (f). Men
behoeft zich dus niet te verwonderen, dat hij den

Christen- Leer iiaren verbood, onderwijs in de kun-

ften en wetenfchappen der Heidenen te geven. Hoe

apOllinaris en zijn Zoon den Keizer, in dit op-

zicht, door hunne fchriften, tegengewerkt hebben,

hebben Vv'ij hier voor (§) gezien. Nieuwe Schrij-

vers hebben daar gregorius ook toe gebragt, maar

de Ouden zeggen 'er niets van, hoe zeer grego-

RI-

(*) Orat. III. Tom. I. Opp. pag. (j8--2.

• (t ) sozoM. L. M^ C. 18.

( 5 ) Bladz. 2p2.
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pvius één der hcvigfte vijanden van dezen Keizer ge- III

vveest is.
^^jf

. Hij zag , met den uiterïlcn tegenzin , zijnen Broe- Hoofdll.

der c/ESARius, ami liet Keizerlijke Hof. c^sarius "^ C. G.
Tooi* '^^'^

was de geleerdfte man van zijnen tijd (*), bijna in
^^^ J^g'

alle wctenfchappen , die hij te /llexandri'é geleerd .

had , maar voornaamlijk in de Wis - en Artzenijkunde ,
'^'J^^ros-

ervaren. ioen deze van daar komende gregorius , rjus aan

die van Atheenen kwam , te Konftnntinopolen ont- ^et Hof

moette , bood (\tzQ. Keizerlijke Hoofdftad hem aan- ^^us.

zienlijke waardigheden en voordeden aan , en ver-

zocht ook door afgevaardigden den Keizer kon-

STANTius, toen afwezend, om licm te mogen be-

houden. Evenwel reisde c/esarius liever met zij-

nen Broeder naa hun Vaderland terug, om aan het-

zelve de eerftelingen zijner kundigheden te wijden.

Na eenigen tijd kwam hij weder te KonflantinopO'

len, ten einde daar zijne Vaderflad dienst te kun-

nen doen, en werd eerlle lijfarts en gunfteling van

den Keizer.; ook verwierf hij zich, door zijn be-

langeloos, weldaadig, en edel gedrag, eene alge-

meene liefde en hoogachting, julianus, die de

meeste Hovelingen van zijnen voorzaat afdankte

,

vvenschte echter C/ESarius te behouden; nTaar deed

te gelijk vele moeite, om hem tot afval van het

Christendom te bewegen. Vergeefs ! c^esarius

verklaarde rondelijk , dat hij een Christen zijn en

blijven wilde. Dit perste eindelijk q.q.\\ Keizer voor

zijn

( * ) Zoo verzekert gregorius in eene Lofreden op *

éiiz^w zijnen Broeder. Orat. VIL pag. 201.
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III zijn gantfclie Hof de uitroeping af: 6 gelukkige

BOEK Vader! ó onffclukkiw Kinderen (*) ! Terwijl
VIII

o <. \ y j

Hoofdft. CESARius zich aan het Hof onthield, velden niet

na C. G. vveinige Christenen een ongunftig oordeel over hem

,

Jaar 363.
^^ meenden , dat het den Zoon en Broeder van eeneii

K)C 47^'
Bisfchop niet voegde aan dit Heidenfche Hof te blij-

ven. Niet weinig fmartte het ook zijnen Vader en

Broeder, en deze laatftc drong ten fterkften bij hem

aan , dat hij het Hof behoorde te verlaten (f); Ook

fchijnt dit niet zonder uitwerking bij c^esarius ge-

weest te zijn Hij verliet het Hof, toen julianus

tegen de Perfen te Veld toog, en kwam weder te

Nazianzus (§).

Twee re- Men kan niet met zekerheid zeggen , of julianus
denvoe-

| j. yQomemcn gehad hcbbe , om , bij zijne weder-
nngenvnn ^' 5 ? j j

GREGORi- komst, uit den gemeldcn Krijg, gregorius en zij-

vs tegen
j,ej-, vriend basilius aan zijnen haat op te offeren,

^^^^^^^'
fchoon GREGORIUS dit uitdruklijkgefchreven heeft (**).

Genoeg, giif.gorius heeft de gedachtenis van ju-

lianus, die in het jaar 363 het leven verloor, in

twee Redenvoeringen vervolgd, die bijkans ruim zoo

bitter zijn als welfprekend (ft), uit welke wij te

vooren getrokken hebben, v^'at 'er gefchiedkundig in

voor-

(*) GREGOR. A''^^. /. C. prig. 206.

(f) Episi. XVU. pag. -jj^. ed. Col.

e 5) GiiEGOU. Naz, Ofat. X. />. \66. cd. Col,

(**) Boven BÏadz. zi^.

(tt) Orat. III. ef IV. hivnctiva in Jiilianum, Koyai

qnhiTtuliKoti pag. 49-I34. ed. Col, Orat. IV. et V. pag.

78-17^. ed. Beued,
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voorkomt; en welke., in de daad, al te fchcrp en lïf

hevig zijn voor eenen Christen- Leeriiar, maar zeer ^^J^

gcfchikt, om den naam van julianus nog meer bij HoüfdH,

de Christenen van zijnen tijd, en zo mogelijk, ook '^^ C, G,

bij de nakomelingfchap , gehaat te maken.
^^^

^A\

Ondertusfchen was de twist en fcheuring in de

-Gemeente te Nazianzus , door eenen misftap van De twist

tiisfcnen

den Bislchop gregorius, veroorzaakt (*), bijge- zijnen

iegd en weggenomen. Dezelve had onzen grego- Vader ea

Rius , die veel werks van de Monniken maakte
, j^jj^en bii-

zeer gefmart , tot dat hij zijnen Vader beweegde , gelegd.

om wegens zijnen misflag vergeving te vragen, en

openlijk eene duidiijke belijdenis van het Katholijk

Geloof af te leggen ( f ). Wij hebben nog zijne

Redenvoering, met welke hij deze verzoening in het

jaar .-^63 of 364 gevierd heeft (§).

Ondertusfchen vergat gregorius zijnen vriend ZijnBroe-

BASiLius niet. Boven C*) hebben wij reeds ver- pj^^^jg^-"

haald, welken bijftand hij hem bewees, in zijne

twisten met zijnen Bisfchop eusebius, hoe hij hem

'in zijne eenzaamheid verzeldc, en hoe hij hem, in

• het jaar 365 , met denzelven weder in goede ver-

ftandhouding bracht. Ook heeft men gezien (ff) ,

iioc hij zijnen vriend tegen de aanvallen des Keizers

VALENS en der Ariaanfche Disfchoppen verdedigde.

Na-

(*) Boven Bladz. 331.

(f) GREG. Naz. Vita p. 11. T. I. Opp. Co/on,

( § ) Orat. XIL de Pace , posf Monachorwn reconcilia*

tionem p. 190-205. ed. Col. VI. p. 178-194. ed. Bened,

(**) Bladz. 233. (ft) Boven Bladi, 350.

VÜI. Deel. Y
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III Nader echter troffeii hem zijne huislijkc belangen,

^^^^}^ waar onder cene krankheid van zijne Ouders (*);

Hoofdih i"^''ii* voornaaraUjk was hij ontrust door het overlij-

iia C. G. den van zijnen Broeder c/esarius. Deze was, in
Jiir ^óx
tot 1-6 ^^^ geduchte aardbeving, door welke, in het jaar

3Ö5', Ntcea bijna geheel verwoest werd, wonder-

baar bewaard geworden, zijnde door cenige puin-,

hopen bedekt; hij was gewond, en verloor een ge-

deelte van zijne bezittingen, gregouius vermaande

hem niet alleen tot dankbaarheid aan God , maar

ook, om de Wereld te verloochcricn (f)* Te we-

ten, cyESARius was, na de dood van Keizer ju-

XIANUS , weder ten Hove gekeerd, en bekleedde

-thans, naar allen ichijn, den post van eenen Kei-

zerlijken Schatmeester in Biihyni'è, Ook basiliüs

hield hem voor, dat hij, als iemand, die: van de

doöden.was opgewekt, verpligt was, om in het

-vervolg God , op eene bijzondere wijze , te die-

M^ (S)* c.^SARius was hier in de daad toe ge-

'iieigd; maar lüj overleed op het einde des jaars 36S

-of in het begin van het volgende , na echter alvo-

rens den doop ontvangen te hebben. Men heeft on-

der den naam .van c^sarius eene verzameling van

195 Theologifche. en Philofophifche Vragen in vier

Qefprekken ; (^Qiiafliones Theologicce et Philofpphi"

<:(e CXCV,) maar, hoe zeer photius, die 'er 220

op-

(*) Orat, XIX.. Z»^^. 303. cd. Col.

' ( t ) GREGOiuus Niizianzcnus Episi. XVI. pag. 7; 8.

Thn. I. Opp. ed. Cd.

(§) BASiL. Ep. XXVI. Tom. III. Opp, pag. 105.

I
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opgeeft (*), dczelven aan c/esarius tocfchrijft, III

blijkt het genoegzaam , dat zij. een werk van laater '^^'^j

tijd zijn, ook zegt gregorius niets van ichriften, Hoofdfl.

welke zijn Broeder zon nagelaten hebben, c^sa- '^^ ^' ^*

Rius had zijne aanzienlijke nalatenfchap van goede-
{^^ ^,^*

ren en geld geheel aan den armen vermaakt; maar ——
bij de' uitvoering van dezen uiterllcn wil, vond

GREGORIUS grOote zwarigheden , nademaal vele heb-

zuchtige lieden de nalatenfchap hadden begonnen naa

i:ich te liepen (f). Bij zijne begravcnis te A^^-

zianzus hield gregorius, in tegenwoordigheid zij-

ner Ouderen , eene Lijkrcden over zijnen Broeder.

( Örat. X. feil fiinebris in laiidem Ccefarii fratris. )

Het overlijden zijner Zuster gorgonia gaf hem,Dedood

eenigc faaren daar na , ten minfcen nog vóór het ^'J"^*"
»

^ ^
^ Zuster -

jaar 374, gelegenheid tot ecne dergelijke Lijkreden. gorgo-

( Qrat. XI. feu .funebris in Inadem fororis fu<z
'^^^'

Gorgonia. )" In dezelve verhaalt hij van haar onder

anderen het volgende: Als zij ééns van eene ziekte

overvallen was , welke geen Arts genezen kon , liep

zij 's nachts in de Kerk , waar zij zich voor het

Altaar nederwicrp , en den genen , die boven het-

zelve vereerd werd, om hulp aanriep. Dit deed zij

onder geween en traanen, met uitdruklijke verkla-

ring, welke de Redenaar eene fchoone ^nbefchaamd-

heid noemt; dat zij deze plaats niet verlaten zou,

vóór dat zij hare gezondheid weder bekomen had.

Daar

() Bihlioth. C. CCX. pag. 539.

(t) GREGOR. Naz. Orat. X. p. 173. Carm, I. p, 6i

Carm. il./». 34. Ep. XVIII. p. 781.

Y a
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III Daar op gebruikte zij het Heilig Avondmaal, zoo

^^"^ veel zij daar van tot huislijk gebruik bewaard had,

Hoofdft. en voelde terllond, dat zij gezond geworden was.
na C. G. GREGORius bedient zich hier van de uitdrukking:
Toot* T/Co ^

tot A 7^' Tegenbeelden ^
QotvltrvTï»^) van het dierbaar Lig»

chaam en Bloed ^ over welke naderhand vele Protes-

tantfche en Roomfche Schrijvers getwist hebben,

zonder noodzake. Niet lang te vooren had gorgo-

KiA den Doop ontvangen. God wees haar in een

gezicht den tijd van hare aanflaande dood aan; en

loen reeds alle omltandcrs haar voor dood hielden,

zong zij nog , op eene verwonderenswaardige wijze

,

nxet zich naauwlijks bewegende lippen, Geestlijke

Liederen,

crvCGcni- Ondertusfchen was eusebius , Bisfchop van Ge-
us gedrag

y^^^^ ^ in het jaar 370 overleden, en basilius,

zijnen voornaamlijk door toedoen van den ouden grego-
vriend j^jyg en zijnen Zoon, in deszelfs plaats geko-

men (*). Ook hebben wij reeds (f) verhaald,

hoe GREGORIUS voor de hem door zijnen vriend

aangebodene Leeraars -plaats bedankt, en ook zij-

nen vriend ontfchuldigd hebbc, dat hij het woord

God van den Heiligen Geest niet gebruikte. Maar,

aan den anderen kant is ook gemeld (§), hoezeer

BASILIUS hem tegen zich misnoegd gemaakt heeft , door

hem in het jaar 372 te noodzaken, om het door

hem nieuw opgerichte Bisdom van het armhartig

ftedeken Sa/ima aan te nemen. Op dit geval heb-

ben

(*) Boven Bladz. 235. (f) Boven Bladz. 245.

CS) BlarJz. 254-
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ben drie Kerkredencn v:in gregorius betreld-ing, IIT

éénc, welke ten opfchrift heeft: Verdedig'ingsredcn ^^}^.

aan zijnen Vader gregorius , in tegenn'oordigheid Hoofdfl'.

van BASiLius den Grooten (*). De tweede Leer- •''''' C. G.

reden hield hij , ni^dat hij uit de ballingfcliap , in
}^^^^ ^_J[

welke hij zich, uit verdriet over den geledencn

dwang, begeven had , naa Nazianzus terug gekeerd

was (t). De derde behoort hier ook nog toe,

wanneer gregorius, Bisfchop van Nysfa, Broeder

van BASiLius, te Nazianzus gekomen was (§).

Sajima en deszelfs Bisdom f!;onden gregorius Hij wordt

200 te^en, voornaanilijk , omdat hij hier bii onöp- ^;'^". .?"

houdelijke twisten vrezen moest met anthimus , amb: toe-

Bisfchop van Tyana , dat hij hetzelve nooit aan- gevoegd,

vaardde (**). Zijn Vader hem hier in onverzetlijk

ziende , drong te flerker bij hem aan , dat hij zijn

medehelper wierd in zijn Bisdom , waar in grego-

rius eindelijk bewilligde in het jaar 372, doch te-

vens de vrijheid voor zich behoudende, om na zijn

Vaders dood dit opzicht over de Gemeente weder

neder te leggen (ft). Bij gelegenheid der inwijding

van

(*) Oraf. VU. pag. 142-145. cd. Col. Orat. IX. /».

234-238. ed. Bened,

( f ) Orat. V. ad Patrem et Bafilium M. de fuga p,

134-135. Col. Or. X. p. 239-241. cd. Bened.

(§) Or. VI. ad Gregor. Ep. Nysf. p. 130-141. Col.

Or. XI. p. 241-246. ed. Bened.

(**) GREG. Naz. Carm. de Vita fiia p. 439. Fifa S.

Creg. p. CXXXIX. cd. Bened.

(ft} GREG. Naz. Or. VIII. ad Patrer.i,cti:n ei cwam

y 3 l^c-
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ITÏ van EULALius , Bisichop vïin Doare \\\ Kappadocie ^

Yjj[ iu het jaar 373, hield liij ccne korte Leerreden,

Iloofdfl. welke ook nog overig is (*), maar bijzonder is,

tJJj^j.
*^,* merkwaardig .eene langere en opzctlijk Avelfprckend

lot 476. opgellelde Leerreden, over de liefde tot de armen

^

'

omtrent van dcnzelfden tijd (f);, waarfchijnlijk iq-

het Gasthuis, hetwelk zijn vriend casilius geflicht

had (§), en ten behoeve der armen en krankcn in,

hetzelve ,
gehonden , opdat de menschlievende oog-

merken van zijnen vriend te zckerer bereikt mogten.

• worden. Twee andere Preeken van hem mogen

met waarfchijrilijkheid gebracht worden tot het jaar

373. De déne aan zijnen zwijgenden Vader hij de

plage des hageh (**). Tc weten, de inwoners van

Nazianzus en den omliggendcn oord,, hadden on»
langs, door veepest, droogte, en eenen hagel, die

alle vcldvruchtcn vernielde, ,-ongemeen veel geleden.

De oude Bisichop gregorius was te zwak , dan

dat hij kon optreden, om zijne Gemeente in deze

omftandighcden te troosten,. waarom men *er zijnen

Zoon toe drong. In eene andere Preek, welke

CREGORius hield, aan de uit vrees ontjlelde inwo-

ners

Ecclcji^ Nazianzenx commifisfct p. 145- 14^. Col. cd.

Orat. XII. />. 240-251. cd. Bcncd.

(
* ) Orat. XXX. in clectlone Eulalii Doar. Episc. p,

494-496. Col. Or. XIII. p. 253-255. ed. Beticd.

(t) Orat. XVl. pag. 23p-:j65. Col. 0:yit. XIV. /><7^

257-285. ed. liened'.

( 5 ) Boven Bladz. 240.

.,(*) Or. XV. p. 224. CV. Or. XVI. />. 299. ec(. Bp,
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fiers van Nazianzus , en aan ecnen vertoornden Be- III

velhehher ( * ) , poogt hij de eerden te troosten , en "^y^^,

tot geduld te bewegen, en den anderen te verzach- HooidfF.

ten , zoodat men gist , dat de ingezetenen zich , "^' C. Gi

door oproerige bewegingen , aan liet gevaar eener
\^^ ^„^*

geflrenge ftrafFe hadden blootgefleld. Nog plaatst

men in dezen tijd eene Preek van gregorius op de

Makkahe'èn , op derzelver Feestdag ( f ).

Eindelijk overleed de Vader van gregorius, inDoodvnn

het jaar 374, in eenen ouderdom van bijkans hon- g^'^g^^^^'

derd jaaren, van welken hij 'er vijf en veertig in Vader,

het Bisfchoppelijk ambt had doorgebracht. Zijn

Zoon hield hem eene Lijkreden, bij welke ook ba-

siLius tegenwoordig was (§). Thans had hij,

volgends zijne behoudene vrijheid , zijn Bisfchoppe-

lijk opzicht over de Gemeente te Nazianzus kunnen

nederleggen, gelijk hij ook van zins was; doch van

zijne vrienden gedrongen, befloot hij, hetzelve nog

eene poos waar te nemen , doch alleen bij voor-

raad, en begeerende, dat men dezen post fpoedig

vervullen zou (**). Geduurendè dezen tijd hield

hij , waarfchijnlijk in het jaar 373 of 374 , eene

Preek aan julianus. Opziener der Belastingen (ff),

dezen zijnen vriend en voormaligen medeftudent had

hij

(*) Or. XVir. f. 265. Col. Or. XVII. p. 317. Ben.

(t) Or. XXII. />.-397' Col. Or. XV. p. 286. Ben.

C§) O/-. XIX. p. 285. Col. XVIII. Ben.

(**) Carm. de Vita fua png. 9. T. II. Opp. ed. Coh

Ep. XLII. p. 804. XLV. p. 824. T. I. O-p.

(tt) Or. IX. p. 149. Col. XIX. /;. 3Ó4. Chi.

Y4
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III hij verzocht , de geestUjkheid en de armen , als oofc.

BOEK 2nne bezittin3;cn , welke hij voor de armen beftcmd-
VIlI o 7

IJoofdi'^.
^'^'^^'> van de belastingen te ontheffen (*). julia-

iia C. G. Nus bewilligde hier in onder voorwaarde, dat gre-

tot 1-6. cc)^^us daar voor eene Kerkreden zou houden.

- Doch , onverwachts verliet gregorius , reeds ir»

,
'^ ^f'. het jaar XIS-, Nazianzus , zonder zijne vrienden of

laat Nazi- j oc^i j

auzu'. iemand anders daar van verwittigd te hebben; gelo-

vende, dat zijne vrijheid, en de zwakheid van zijn

ligchaam, hem daar toe genoegzaam recht gaf (f),

alhoewel dezs ftap hem van velen euvel geduid

werd. Hij had zich naa Selêucié , de Hoofdilad

van Ifaurïè^ begeven, alwaar hij tot het jaar 379

fchijnt gebleven te zijn. Maar ook hier vond hij

de rust niet, welke hij zoo ijverig zocht (§); hij

fchijnt hier niet alleen aan de Kerklijke verfchilleii

van dezen tijd een levendig deel genomen, maar

ook de dood van zijnen vriend basilius, die dea

eerden dag van het jaar 379 overleed, verftaan te

hebben. Twee jaaren daar na hield hij over dezen

bij zijn Graf te Ccefarea de Lijkreden, van welke

reeds hier voor gefprokcn is (**), en elders (ff)

hebben wij gezien, hoe onbehoedzaam, en zeer ten

voordeele van het Bijgeloof, hij in dezelve gefpro^

ken heeft.

Eer-

(*)£/). CLyiVl.pag. %76. Carm. XLVIH. p. iii.

(f) Carm. de Fita pag. 9. Epist. CCXXII. p. ^0^^

CCXXV. ^.912. (5) Carm. de Fita fua p. ^.

(**) Bh 285. Or. XX.. p. 316. CoL XLIII. ^. 7-70.

(ft) Zie D«el VI. Bladz. 175.
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1

Eerlang echter, omtrent het jaar 379, werd gre- III

GORius, uit zijne (tille toevhichtplaats , tot een ^°^'^

grooter gewoel opgeroepen , dan hij te Nazianzus Hoofdft.

verlaten had. De Kdthclijken te Konflantimpolen ,
na C. G.

wier Gemeente diep vervallen was ( * ) , maar die \^l ^_^^

nu , onder de regering van gratianus , en deszelfs

Rijksdcelgenoot theodosius , nieuwe hoop fchep- ^3^'-

ten, begeerden zijnen bijlland (f). Ook verhaak worde te

hij in zijne Brieven (§), dat verfcheidene Bisfchop- Konilan-

pen hem hadden aangefpoord , om deze roeping op
jj^eseerd

te volgen. Hij begaf zich dan in het jaar 379 naa

Konflantinopolen ^ niet vrijwillig, zegt hij, in eene,

daar gehoudene Redenvoering (**), of om zichzel-

ven aan te bieden, zoo als thans velen naar de re-

geering der Kerken dongen, maar geroepen en ge-

noodzaakt. Hij voegt 'er bij , dat hij , met eene niet

geringe vw.gt voorzien^ waar door hij, naar alle.

waarfchijnlijkheid , eene bijzondere hulp der Godlijke

Voorzienigheid te kennen wil geven, daar gekomen

was. Ten minden laat hij, nu en dan, in zijne

fchriften (ff), blijken, dat hij eenigen aanleg tot

wondergaven van God meende ontfangen te hebben

,

dat hij, door het opleggen der handen op de

hoofden van zieken , hen genezen , en door het

uit-

^*) Zie boven Bladz. 20 , 16. Vergelijk gPvEgorius

Naz. Orat. XXX[I. pa;;:. 525.

Cf) Carm. de Vita fiia pag. 10, iS.

(5) Ep. XIV. p. 777. CCy.XlI. p. pop.

(**) Orat. XXV. pag. 43p.

(tt) Carm. LX. pag. 140. Can:;. LXII. pag. 142.

Y5
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III uitfpreken van den naam van christus , en het

^Ij
maken van liet teken des Kruis, de Boozc Geesten

Hoofdft. genoodzaakt hebbe, om onder gclniil en gefchreeuw

na C. G.
iiii; ^Q Bezetenen uit te vaaren.

Tsir ^ó^

tot 4-Ó.' Bchalven de Arianen^ die tot liicr toe te Kon-

flantinopolen zoo magtig geweest waren, vond gre-
Zi]ne ver- gorius daar ook de Novatianen 'm het bezit van
richtm-

een al- verfchcidene Kerken, en de ApoUinarïstcn op het

daar. pmit, om 'er zich insgeUjks te vestigen. Het hoop-

jen der Katholijken daartegen was 'er gering, zoo-

dat hij genoodzaakt was, den Godsdienst met hen

in een huis van zijne nabcftaanden te lioudcn ( * ).

riier uit ontftond de vermaarde Kerk Anaflafia^

zoo als men ze noemde (f), die naderhand prach-

tig opgebouwd en vergroot is geworden; en gelijk

zij , als het ware , door een wonderwerk ingewijd

zal zijn , zoo was , ten tijde van sozomenus , mets

gewooner, dan ,
wonderwerken in dezelve (§). Hier

Vestigde gregorius zijnen Leerdoel, om de Katho-

lijken te onderwijzen en te verllerken; maar ook

voornaamlijk, om hun Leerrtelfel tegen de Arianen

te verdedigen. Eéne zijner eerfte Leerredenen , hier

gehouden, zo al niet de allerëerflc, was die, welke

den niet wclpasfenden tijtel voert: over de leer: en

de aanflelling der Bisfchoppen (**) , in dezelve

gaat

(*) GREG. Orat. XXVI II. pag. 484. cd. Col,

et) Zie boven Bladz. 42.

(§) sozOMRN. Libr. VII. Cap. 5.

(**) Orat. XXIX. png. 486-494. Col. Orat. XX. />.

376-3C4. ed. Êcned.
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gaat hij de driic te keer, welke fommigen betoon- lïl

den , om het ambt van Kcrkleeraarcii te aanvaar- ^PJ:^

den , zonder daar toe genoegzaam voorbereid te rioofdd.

zijn enz. "" C. G;

Toen GREGORius in het jaar 379 te Koujlamhw' \^^
^J^

polen kwam , waren de Katholijken aldaar onder •

malkanderen onëenig, waarfchiinliik door de ver- \^'^"^^'"^
" -^

de ver-

deeldheid , welke de Meküaanfche Scheiu'ing te deeldheid

Antïóchi'è veroorzaakte, daartegen prees gregoriüs^ "^^"derde

in eene bijzondere Kerkreden, de voordelen des vre-
|.gjj j,|^jgljj.

des en der eensgezindheid aan ( * ) ; en in de daad , weg.

eenigen tijd daar iia
, gelukte het hem , de eendragt

te herltellen, waar door hij tot eene andere Leerre-

den (f) aanleiding kreeg, in welken hij zijne vreug-

de en genoegen deswegcns te kennen gaf.

Doch vermaarder, dan alle de overige Predikatien Hij ont-

van GREGORIUS, zijn die vier, welke het opfchrift ^""^"St dea

liebben , over de Theologie of Godgeleerdheid ^ dat Thco'lo-

is, over de Leere van God ^ en bijzonder over ^<»g"5of

Godheid van Christus. Naar het oordeel der Ka- x^^J^l'

tholijken in de Oude Kerk, heeft hij deze Leere

daar in zoo uitnemend voorgedragen, en zoo geluk-

kig tegen de Ketters gehandhaafd , dat men hem , in

den uitdekenddien zin', den bijnaam van Theologus^

den Godgeleerden^ welken hij alleen onder alle oude

Lceriiaren voert, meende vcrfchuldigd te zijn. Men
plaatst

() Orat. XW.pag. 213-224. ed. Col. Orat. XXII.

fag. 414-425. ed. Bcncd.

(t) Orat. XIII. z»^^. 205-213, Col. Orat, XXIII. j).

425-434. .cd. Bi-ned.
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III plaatst hem, daar door, naast den Apostel toan-

??':'^ NES (*). Men kan deze Prcdikaticn ook hog wel,

Hoofdft. van eenen anderen kant, naar het algemeen denk-

na C. G. i3t;eld van het woord Godgeleerdheid^ befcbouwcn,

tot 1-6.'^'^ ^'^'^ ^^^ "^^'^ bijneemt, welke als eene voorlopige

inleiding tot dezelven kan aangemerkt worden, eiT

welke men 'er daarom ook wel bij geteld heeft (f);

maar, gregorius heeft, in den grond-, even min,

als anderen der beroemdfte Godgeleerden van de-

zen leeftijd, tot de eigenlijke Godgeleerde leerwij-

ze eene vaste of volledige aanleiding nagelaten.

In de gemelde Predikatie, welke hij, gelijk de vier

overigen, in het jaar 380 gehouden heeft, was zij»

heerfchend oogmerk aan te wijzen , met welke voor-

zichtigheid en befcheidcnheid men zich tot eenen-

Leeriiar van Godsdicnstwaarhedcn behoort op te

virerpen. Daar zijn 'er, zegt hij, wier voornaamfie

poging daar op uitloopt, vragen te knoopen en te

ontbinden; van hunne twisten wedergalmt de markt;

alle gastmaalen en plegtigheden , en de woningen

der vrouwen worden daar door, met verlies der

edele fchaamtc , geftoord en ontfteld; „ Philofo-

5, pheer , zegt hij , over de Wereld , of Werelden

,

„ over de Stoffe, de Ziel, de redelijke Wezens,

„ zoo goede als kwaade, over Opftanding, Oor-

„ deel , Bclooningen en Straffen , over het Lijder»

„ van

(*) GRFX. Presbp. Vita S. Gregorii p. CXLIX.

(t) Orat. XXni. feu prima de Thcologia, qua; est

Diiputationis adverfm Eunomiano% relut preludium pag,

52P-53Ö. Col. XXVII. pag. 487-4^5. ed» Beried.
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„ van CHRISTUS ! Want bij deze ondenverpen is III

„ het niet nutteloos, de waarheid te treffen; maar ^ij^

„ ook niet gevaarlijk, daar in te dwaalen. enz.'* De fioofdlï.

tweede dezer Predikatiën, over de Theologie, is in "^ C. G.

den grond de eerde (*), alzoo gPx.egorius in de-
^^^ ^„J^

zelve eerst eenen aanvang maakt , met de Leere van —
God te verklaaren , en bijzonder de onbegrijpelijk-'

heid van het Godlijk Wezen te betoogen. Daar op

draagt hij , in de derde Predikatie , over de Theo~

Jogie (t), de Leere van God, zijnen Zoon, en

dc!t Heiligen Geest, naar KathoUjke grondregelen

voor, te gelijk de tegenwerpingen der Eunomianen

beantwoordende. Van de alleröudlle tijden af, zegt

hij, hebben 'er driederleic gevoelens van God plaats

g allad ; dat 'er geen Regeerer der Wereld zij ; (uvcc^-

'X^si-,') dat 'er vele zulke Befiuurers zijn; (TroAvaf-

yj<ii,') en dat 'er maar één eenige is. ( /wjvaf;^/«.

)

De beide eerden hadden plaats onder de Heidenen,

wij zijn het derde toegedaan. Deze heerichappij van

eenen eenigen wordt echter niet door éénen perfoon

beperkt; (want het kan zijn, dat uit één, hetwelk

met zichzelvcn oneens geworden is, velen worden,)

maar zij heeft betrekking op de gelijke waarde der

natuur, op de overëendemming der gezindheden,

op de eenerlciheid der beweging, en op de eenheid

der verbondene neiging; zoodat zij, hoewel zij in

ge-

(*) Orat. II. de Thcologia feu XXXIV. ;>. 535-561.

td. Col. XXVIII. png. 495-522. ed. Bemcl.

Ct) Orat, XXXV. yag. 561-577. Cd, XXIX. pag,

322-539. edé Bened,
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[II getal vcrlclicidcn zijn , nogtluuis iii niagt niet ge-

BuKK ichcidcn moffcn worden. Op die wijze is de één-

Ilooidfl. "^i^*-i ih^vxf^') aanvanglijk lot tweeheid
^ (Suas-,)

na C. G. en tot clrieheid ^
(z^/acs-,) geworden. Dit is ons de

tüc A-<s
^^'^^^

•>
^^on, en //. Geest, De cerlte is de Taeler

en-Voortbrenger ; maar zonder lijden en tijd, ook' on-

-ligchaamlijk ; maar van deze laatstgemelden is de ééne

Geboorte^ de ander Uitwerpze/ ;(^7r^o6?,yiiAu^') hoewel

ïk\ niet weet , hoe ik zulke , van al het zinlijkc ver

nf zijnde dingen , recht uitdrukken zal. Want wij

.mogen niet wagen , het cene overgietIng der Godheid

te noemen ; alfchoon een Heidensch Wijsgeer,

(PLATO,) zich dit verflout heeft j hij vergelijkt .het

met cènen Beker, die overloopt. JMaar daar door

zouden wij wel eenc ge dwongene geboorte kunnen

invoeren , en cene natuurlijke niet terug te houden

luitwerping, welke voor de Godheid niet past. Wij

willen dus binnen onze grenzen blijven, en het ^^-

borene^ ongeborene^ van den Vader uitgaande^ in-

voeren. Maar, wanneer was dit? Het gaat boven

clit Wanneer? Als men iet ftouts zal zeggen, dan

tintvvoorde men : Toen de Vader was. Maar wan-

neer was de Vader? 'Er was geen tijd, dat de

Vader niet geweest zou zijn: en even dit moet men

ook van den Zoon en den Heiligen Geest zeggen.

Vraagt gij mij verder: Wanneer is de Zoon gebo-

ren ? dan antwoord ik : Toen de Vader niet ge-

boren was. Wanneer is de Geest uitgegaan? Toen

de Zoon niet uitgegaan, maar zonder tijd en onbe-

grijpelijk geteeld is geworden ; alhoewel wij te zeer

aan hi:t denkbeeld van tijd hangen , wanneer wij di;

woor-



GESCHIEDENIS. 351

woorden, voorheen^ naderhand ^ van het begin
^ ge- III

briiil:en. IVleii zou zich misfchien eer vrai het ^V^

woord öiiwy kunnen bedienen , omdat het de tus- Hoofdftw

fdienruimte aanduidt, welke met de eeuwige dingen "^ C. G.

uitgebreid wordt , enz. In de vierde Predikatie (lelt
{^^ ^-

J*

hij (*) de tegenwerpingen der Eunomianen uit den ..

Lijbel voor, welke hij tevens beantwoordt en oplost.

Eindelijk verdedigt hij ook de KathoUjke Leere van

den Heiligen Geest , in de vijfde dezer Predikati'èn

over de Godgeleerdheid (f). Over het algemeen

zal niemand ontkennen , dat gregorius met veel

ijver en fchranderheid , in deze Kerkredenen, de

KathoUjke Leer over dit Lcerftuk heeft voorgellaan,

evenwel heeft men, niet zonder grond, opgemerkt,

dat hij niet overal het Niceisch^ en dus het Katho-

lijk Leerftelfel, zoo als het, tot onze tijden toe,

geleerd wordt ,
geheel getrouw gebleven is. Niet

alleen beantwoordt hij de tegenwerping d&ï Eunomia-

nen^ dat alleen dingen van een gelijk wezen famen

gelleld worden, en dat; gevolg] ijk de KathoUjken

drie Goden hadden , op eene twijfelachtige wijze

;

maar hij ichroomt ook, door zekere vergelijking,

eelie eenheid van getal in de Godlijke Drieëenheid

aan te nemen; daar het evenwel juist deze eenheid^

onderlcheiden van de eenheid van foort , is , waar

naar men de plegtige uitdrukking eenswezens tegen

de

C*) Orat. XXXVI. pa^. 577-592. Co!. XXX. pag,

540-556. ed. Bened.

rt) Orat. XXXVIL pag. 593-612. Col. XXXI. pag.,

556-577- ^^' Uened.
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III de ^t tanen bepaalde. V?:a ecncn foortgclijken in»

^f'-'l
houd met de gemelde vijf Kerkredenen van grego*

Hoofdlh Rii^s is ook die, vvclke hij nog, in het jaar 380,
na C. G. gehouden heeft, over de wehoeglijkheid in het re-

tot 1-6 ^^'^^''^''^^^^^
•) ^^ ^^* ^^^ ^^'^^ ^0^ ^^^ mensch^ ook

• met tot eiken tijd, bekoort, over God te zintwis-

tm (*). Heviger en met meer drift opgeffceld, dan

ééne der voorgaande Kerkredcwen , is de Kerkreden

,

die ten opfchriit heeft: aan de Arianen en van hem

zelyen Qj), waar toe hem de voortduurende over-

magt van deze gezindte te Konftantinopolen , en

hunne aanvallen op hem, hi het jaar 379 of 380,

aanvuurde.

IIü kriig:t Door alle deze en andere Prcdikatiën won grego-
teKon- .Rius van tijd tot tijd, te Konftantinopolen vele
Itrntjno-

^
•" ' . ^ ,

polen vele -^^^"^"ê^rs voov het Katholijk Geloof (§). In hec

aaiihan- eerst waren de meeste inwoners dezer ftad, als zijn-

^^**
de de Arianerij toegedaan , en gedeeltelijk ook tot

andere partijen behoorende, zeer tegen hem ingeno-

men^ zij geloofden, dat hij meer Goden leerde; een

gewoon verwijt, hetwelk men den Katholijken te-

genwierp. Zij vervolgden hem zelfs met (leenen,

-en zijne geloofsgenoten werden tevens, met nieuwe

woede, aangevallen, uit hunne huizen gejaagd, en

op

(*) Orat. XXVI. pag. 442-463. XXXII. pag, 579-

601. ed. Bencd.

(t) Orat. XXV. pag. 431-442- Cö/. XXXIII. pag,

603-Ó15. ed. Bened.

(§) THEODORETUS Hist. EcclcS. V. 8. GRCGOR. PrCSk,

Vita S. Grcg. Nazianz. pag. i8.
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öp allerhande wijzen mishandeld (*). Bovenal üaken ilt

fommige y^riaanfcheVrouwspcdoonen en Monniken uit, ^^"^'^

door hunneii biiitenfpoorigen Godsdiensthaat. Eeii Hoofdft.

drom van zulke ijveriiars drong 's nachts in de k/eine na C. G;

KathoJIjke Kerk Anajlafia , in welke de Godsdienst,
|^f

^^^;

waarfchijnlijk de bediening des Döops , verricht -^—

—

werd , en bedreef daar allerhanden moedwil aan men-

fchen en heiligdommen, welken verbittering en zelfs

dronkenfchap konden ingeven (f). Men ontbood

vervolgends gregorius voor het Gericht, als ware

hij de rüstverftoorer , doch zijne onfchiild werd daar

fpoedig erkend (^). Een Brief, door hem bij deze

gelegenheid aan zekeren theodorus , waarfchijnlijk

naderhand Bisfchop van T'sane
, gefchreven , doet

Zijne gevoelens eere aan, wegens zijne zachtmoedig*

heid (**);

Op dezen voorbijgaanden (lorm volgden nu geruS- Hijwördi

ter en bliider dagen voor gregorius. Men hoorde
bedrogen

•' door ze-

hem met zoo algemeenen toeloop , zelfs enkel om keren

zijne welfprekendheid , dat ook Ketters en Heidenen ^^lAxiMusi

bij menigte in zijne Predikatiën verfcheenen (tt)»

Doch , ongelijk grooter was de toeloop der Katho^

lijken , die hem door toejuichen en handenklappen

hunne goedkeuring betuigden* Dat hij met deze

fchij-

(*} GREG. Naz.Carm. de Vita fua p. ii.Or.XXXU.

.525. ed. Col, GREG. Fit. S. Greg. Naz. p, ip*

(f) CREGOR. Órat. yilNlll. pag. y'>6i

( § ) Carmen. de Vita fua pag. 1

1

.

(**) Ep. LXXXL pag. 839. T. I. Opp. ed. Coh

(tt) C^rm. de Vita fua p. 18, ip. Cann. X, />. ^S'.-

Vm. Deel. Z
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in fcliittcrende eerbewijzen juist niet ontevrede was

^^1^
hebben wij elders (*) reeds gezien. Evenwel ken-

Hoofdft. de liij zich vrij van alle begeerte, om door eene

na C. G. ftreelende en fchitterende wijze van voordel alleen te

£"476. behaagen, gelijk hij zelf zegt (f). NiettegenHaande

——^ dit voorzichtig gedrag , werd gregorius evenwel

misleid van iemand, wien hij boven anderen hoog-

fchatte. MAXIMUS, geboortig van Alexandn'è ^ had

in zijne jeugd den Christelijken Godsdienst, maar

ook te gelijk de Wijsgeerige gezindte der Cijnici of

Hondfche Wijsgeeren , dcrzelver kleding en levens-

wijze, aangenomen. Na verfchillende lotgevallen,

won hij te Konftantinopolen de vriendfchap van

GREGORIUS zoo zeer , dat deze hem in zijn huis en

nauwfle gemeenzaamheid aannam. Hij geloofde

's mans voorgeven te ligt, dat maximus, om zijn

geloof, veel had uitgeftaan; zijn uiterlijke fchijn van

Godzaligheid , de ijverige redenen , met welken . hij

zich tegen de Ketters verklaarde, de loffprakcn

,

welke hij aan gregorius gaf, alles verflerkte zijne

genegenheid jegens hem (§). gre<;orius, die na-

derhand openhartig bekende (**;, toenmaals in zij-

nen fchik geweest te zijn, als hij zijne kleine Ge-

meente kon vermeerderen, beging de zwakheid, om
voor dezelve eene Lofreden op maximus , in bet

jaar 379, te houden. Zij voert het opfchrift: Lof-

re-

(*) Zie Deel VII. BI. 19. Deel VII. BL 135.

(t) Orat, '>iXVll. pag. 464. ed. Col.

(§) Carvu de Vita fiia pag. 13, 15, \6.

(**) /. c. pag, \6.



G E S C M I E D E N I 5;. 355

reden op den Alexandrijnfchen Wijsgeer heron (*) , III

of, omdat fomniigcn den naam van iniaximus dus
"?*^'J

veranderden, zoo als HiëRONYMus (f) meldt, om Hoofdrt.

GREGORius niet met zich zelven te doen ftrijden , "^ C. G.

als of het niet geoorloofd ware , fchrijft hiürony- \^^ ^_'|[

MUS , denzelfden man , naar bevind der omftandig-

heden, dan te prijzen, dan te laaken, of omdat

MAXIMUS in Egypte eigenlijk heron heette. Hoe

het zij , hij werd in deze Redenvoering geprezen ,

zoo als de eervvaardiglle man nauwlijks na zijne

dood zou kunnen wenfchen. En waarlijk gr.ego-

Rius liet zich hier, gelijk meermalen, verrasfclien

door zijne zucht, om als Redenaar en wel als Lof-

redenaar van uitmuntende lieden te fchitteren. Zoo

hoorde men hem, te Konflantinopolen ^ misfchien

reeds in het jaar 379, of in het volgende, zijne

vermaarde Lofreden houden, op atiianasius (5),

welke hij met eene bede aan denzelven befiuit, om

hem en zijne KathoUjke Gemeente een liefderijk op-

zicht en beftuur te fchenken; hem bijzonder, in-

dien de vrede der Kerk weder hcrffceld kon worden

,

het leven te behouden, en in het weiden dezer Ge-

meente bij te flaan; maar anderszins, hem tot zijne

gemeenfchap en die der hem gelijkvormige Godzali-

gen op te nemen. Dergelijke aanfpraken aan Over-

ledenen zijn bij GREGORIUS niet ongewoon (**}. -^'

Op

(*) Orat. XXIII. pag. 409-423. ed. Col. XXV. pr:g.

454-459. ed. Bened. (f) De Vim JUv.jir. Cap. 117.

(5) Zie Baven Bladz. 133.

(**) Zie Deel VI. Bladz. 175.

Z 2.
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I^^ Op foortgclljke wijze fluit hij ooic zijne Lofreden op

^Yin den Martelaar CYPRiANus ( *), die hij, insgelijks,

Hoofdft. om dezen tijd , te Koujlantinopokn ichijnt geliou-

na C. G.
^^j^ j^ hebben , en in welke hij den vermaarden

Jaar 363.
tot 476. Bisfchop van Kcrthago , cyprianüs , met eencn

'

laateren cyprianüs, Bisfchop van Anti'óchi'è ^ die

in het jaar 304 den Ajartcldood zal geleden hebben,

verwart. In deze Iledenvöering verdienen twee

plaatzen onze aanmerking, ééne, in welke hij eene

jonge Docliler, wier eere gevaar liep, de Maagd

MARIA om bijltand laat aanroepen , welke bijltand

ook gevolgd zou zijn , toen haar ontuchtige Min-

naar van den Duivel bezeten werd; en ééne, waar

hij aan zijne Toehoorcrs verzekering geeft, dat, in-

dien zij flcchts geloovig waren, zelfs de asfche van

dezen Martelaar veel zoude kunnen toebrengen,

tot het verdrijven der Duivelen , genezen van ziek-

ten, en voorzien van toekomende dingen. — Bin-

nen kort ontdekte gregorius in den gemclden maxi-"

MUS eenen listigcn hccrschzuchtigen mcnsch, ccnen

ondeugenden huichelaar, en eenen bedrieglijken avon-

turier. Verbonden met eenen Ouderling, die, in de

Gemeente van gregorius, de eerfte, maar, naar

het fchijnt, op denzelven jaloersch was, trachtte

MAXIMUS naar het Bisfchops-ambt in deze Gemeen-

te. Ten dien einde had hij ook (\Q.ïi Bisfchop pe-

trus van Akxandrie gewonnen. Deze, van wien

gregorius rcL'ds tot Bisfchop der KathoUjken te

Kou'

(*) Orat. XXIII. pag. 274-286. ed. CoU XXIV. pag.

437-450. ed. Bened.
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Konflantinopokn benoemd was geworden , het zij III

hem zijne waardigheid als Metropolitaan daar toe ?.^^!?

recht gaf, of omdat hij zich deze lang verlatene Hoofdfï,

kleine Gemeente , op cene buitengewone wijze , aan- "^ C. G«

trok, zond thans, of omdat hij volgends een oud j^j %76,

ver^'-^al geld ontvangen had (*), of omdat hij aan

eene.i Egyptenaar den voorrang wilde geven, eenige

Bisfchoppen naa de Hoofdfiad , dij maximus tot

Bisfchop derzelve zouden wijden. Vooraf kwamen

nog een aantal Egyptenaars derwaards tot zijne on-

derfteuning, terwijl maximus eenige aanhangers van

GREGORius door omkoping van hem afkeerig wist

te maken. In eenen nacht dan, in het jaar 380,

ging deze partij, met vele bootsgezellen verflerkt,

in de Kerk der KathoUjlien ^ waar zij maximus ,

met de gewoone plegtigheden , op den Bisfchoppe-

lijken Zetel zette. Zij had liare onderneming den

volgenden morgen nog niet geëindigd , toen de

Geestüjken , daar in de nabuurfcbap wonende, 'er

bericht van kregen. Thans ontfliond *er eene alge-

meene beweging in de ftad. Overheidsperfonen, in-

woners en vreemdelingen, fpoedden naa de Kerk,

uit welke maximus, met zijne Egyptenaren^ de

wijk moesten nemen. Toen begaf hij zich met

eenen hoop van zijne verëefers in het huis van eenen

Fluitfpeler, alwaar hij tot Disfchop gewijd werd.

Dit vermeerderde het openlijk misnoegen tegen

hem; men verwenschte hem van alle kanten; zijne

ongebondenheden werden aan het licht gebracht, en

hij

(*) GREG. Presh. Vita S. Creg, p, 12.

Z 3
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!![ hij genoodzaakt, Konftantinopohn te verlaten. Du»
BOF.K bcfchreef gregorius zelf ( *

) , naderhand dit To-
Vlll

Iloofdft. nccl, waar bij hij den vrijen loop het aan de bitter-

u? C. G. Qe fpottemij over maximus en zijne partij. „ Men

J^*" ^^^; „ fneed hem," zegt hij onder anderen, „zijn

„ fraai haair, dat hij als Cijnicus droeg, bij zijne

3, wijding, af; daar door verloor hij, gelijk voor

„ dezen simson, zijne geheele fterkte. Van eenen

„ Hond werd hij een Herder, en van eenen Herder

„ weder een Hond, wien het aan haair en kudde

„ haperde , die dus weder naa de knokken der

„ vleeschmarkt liep. Wat wilt gy nu met uwe

,, fraaie haairen maken? Wilt gij ze weder laten

„ groejen? of u'ilt gij zonder dezelven belagchlijk

„ rondlopen? Het één en ander is fchandelijk: u

„ blijft dus niets overig, dan een ftrop te vatten."

Hij bc- GREGORIUS had, met z\ine Gemeente, fchielijk

fluit Kon- vveder bezit van hunne Kerk genomen. Maar on-

poïenTe'
dankbaarheid en ontrouw, die hij van verfeheidenen

verlaten, yan zijne fchijnvricnden geleden had, maakten zoo

^^T^a\ veel indruk op hem, dat hij befloot, Konflantinopo*

Bisfchop- l^n te verlaten. Toen hij dit zijnen foehoorers liet

pelijk^ merken, dewijl hij hen de bewaaring der Kntholijkc

heidal- Leere, en het geheugen van zijnen arbeid had aan-

vaar nafi bevolen, drongen zij, op eene onfliuimige wijze, bij

te nemen,
j^^^^ aan, dat hij bij hen blijven zou; zelfs boden

zij hem de Bisfchoppeliike waardigheid aan, die hij

echter op eene zoo onwettige wijze niet wilde aan-

nemen. Eene blijk, dat hij de benoeming van den

(*) Carm. de Vita fua pag. 13-15.
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jikxandryiifchen Bisfchop niet erkende. Zijne wei- III

gering maakte het volk misnoegd, en hij was ge- ??^.^

nootlzad'-t, hun te beloven, dat hij bij hen zoo Woo^^^,

lang ten minden- zou blijven , tot 'er andere Bis- "^ C. G.

fclioppen zouden aangekomen zijn , alhoewel hij dit
jj^j J^J*

niet wil.^e bezweeren, omdat -liij, na zijnen Doop, -«

nooit gezworen had ( * ). Thans . begaf hij zich

eene korte poos op het land in eenzaamheid, na

zijne wederkomst hield hij een' predikatie over de

vrucht van zijne eenzaamheid, evenwel niet zonder

bijtende to.Tpelingen op zijnen tcgenfirever ( f ).

AVaarfchijnlijk gebeurde het ni:-t lang daar na, in

het jaar 380 , dat de Egyptifche koornvloed te Kon»

ftantinopokn aankwam. Het bootsvolk derzelve liet

zich thans door de daar heerfchende partij der Aria"

nen niet medeflepen , mnar bezocht de Kerk van

GREGORius, hetwelk dezen te meer verheugde, om-

dat hij onlangs nog zoo veel reden had gehad, om
zich over de Egyptenaren te bezwaren. Hij hield

daarom eene predikatie voor hen , in welke hij de

Egijptenaren bijzonder prijst, en hun voorts de leere

van God uitvoerig verklaart. Onder anderen, zegt

hij , in deze Kerkreden , waar hij de Godheid van

den Heiligen Geest infcherpt: ., Ik z-?\ \n flouts

„ zeggen! ó Drieheid! vergeef mijne roeklonskeid!

„ Want het betreft het gevaar der ziele. Ook ik

„ ben

(*) Car::i. de Vita fiia pag. 17, 18. Orat. XXVIII.

pag, 483,485. cd. Beuéfï.

(t) 0:at. XXVIII. pag. 472-48Ó. Col. XXVI. pag.

471-485. ed. Bened.

Z4
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Ili „ ben een Beeld van God, en der Opperheerlijk-i

^^Jj'J „ beid; alhoewel ik hier beneden lig. Ik kan mij

Hoofdll. 5, 7.elven niet ovwreden, dat my iemand zou kun-
na C. G.

^^ rn^n verlosfen, -die mijns gelijke is. Indien de H.

tot 4-Ó. " oeest geen God is, zoo worde hij vooraf tot God
•—!—r ,, gemaakt', en zoo make hij mij\ zijns gelijken^

„ ook tot GodJ'* In de daad ftout gefproken, m^ar

tevens onverftaanbaar en ergerlijk!

Gunstvnn Eindelijk kwam Keizer theodosius in Slaclit-

Ktizer
^

j^jc^and van het jaar 380 te KonJiantinopoJen. Deze

siusje- den KathoUjken zoo goedgunfliige Vorst, die reeds

genshem.
^jj^^g vermaarde wet tegen de Arianen gegeven

had (*), ontving gregop^ius ongemeen vriendelijk,

en zeide hem : ,, God geeft thans aan u en uwen

„ arbeid door mij deze Kerk : eene bijna ongeloof-

„ lijke verzekering! Maar de ftad is daar door in

„ de grootfte beweging, en zal van dit haar verr

„ langen volftrekt niet afgaan. Zij kon mij zelfs

„ deswegens geweld aandoen, indien ik het wei-.

„ gerde; maar zij zal mij gemaklijk kunnen over-

„ winnen (f)*" Elders hebben wij ook reeds ver-

haald (§), hoe deze Keizer de Arianen genood-,

zaakt hebbe, alle de Kerken der Hoofdftad, welke

zij , zedert zoo vele jaaren , in bezit hadden , aan

de KathoUjken terug te geven. Alhoewel de Ari-

aanfche Bisfchop demofilus zelf zijne aanhangeren

vermaande, gewillig te wijken, evenwel werden,

om-

(J*) Zie Boven Blach, 45.

(t) GREGOR. Naz. Carm. de Vita fua pag. ai,

(§) Boven Tiladz. 45.
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omdat zij hun misnoegen overluid betoonden, folda- Hl

ten gebruikt, om hunne partijen plegtig in te voe-. ^^^^

ren. Onder deze bedekking ging gregorius, die Hoofdft.

thans zeer zieküjk was , aan de zijde des Keizers , "^ C. G,

in de groote Kerk. Dit gebeurde op eenen zeer j^^^ ^^1'

duifteren dag , maar , zoodra men den openbaren

Godsdienst begonnen had, brak de zon door, en

vervulde de Kerk met den heerlijkften glans. Had-

den de Aria?ien de betrokkene lucht als een merkte-

ken van Gods ongenoegen over de groote omwente-

ling van dezen dag uitgelegd, zoo was 'er nu geen

ééne Katholijke ^ die uit deze zonnefchijn niet be-

floten zou hebben , dat God zich zichtbaar voor

zijn geloof verklaarde, gregorids zelf, die dit al-^

les verhaalt (*), wil wel niet uitdruklijk dit als een

wonder opgeven, doch duidt genoeg zijne denkwijze

aan, door aan te merken, dat 'er bij gewigtige om-

flandigheden niets bij geval gebeurt, en dat het een

geringer kwaad is, alles, dan niets te gelooven. In

hunne blijdfchap over A^zt zege, eischten alle de

tegenwoordige KnthoUjken ^ met een verward ge-

fchreeuw, van den Keizer, dat hij gregorius tot

Bisfchop voor hen verordenen wilde, gregorius,

door deze opfchudding zoo ontfleld, dat hij zelf

niet fprekcn kon, deed door éénen zijner Ouderlin-

geii de Gemeente tot fiilte vermanen, dewijl het

thans voegde. God te danken, en andere bezighe-.

den ook haren tijd zouden hebben. Dit deed zijne

werking; zoodat 'er maar één zwaard door eenen

fol-,

(*) /. c. pag. 21.

Z 5
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III foklaaf ontbloot, maar terCond weder opgedoken

BOFK yjQYd (*). Doch allchoon deze opfchudding zon-

Il'K.rdft. ^tï" g"^volg voor GREGORiüS afliep , kort daar na

na C. G. echter werd hij van de Gemeente genoodzaakt, de

i T 1-6* Bisfchoppelijke waardigheid aan te nemen; waarover

1 lilj zich beklaagde, en liet openlijk cene wetteloze

daad genoemd heeft (f). Ziende, dat hij zich niet

kon onttrekken, poogde hij, door een zaclit en be-

hoedzaam gedrag, de aanhoudende verbittering der

gemoederen in de Hoofdflad te verminderen , en

zoo veel mogelijk, de algemecne liefde te winnen (§),

riettegenflaande het genoeg blijkt, dat gregorius,

gelijk andere Leoraaren van zijnen tijd, oordeelde,

dat men de raagt der Overheid tegen de Ketters

heel wel kon en mogt gebruiken (**); gelijk hij dit

ook verklaart in ééne van zijne Predikatiën , welke

hij kort na het aanvaarden van ziin ambt gehouden

heeft: ,, Mijne reden," zegt hij (ff), „ zal zoo

„ veel niet vermogen , alhoewel ik voor de Heilige

„ Drieheid ftrijde, als een Plaknat, waar door de

5, valfche Leeraars in toom gehouden , de vcrvolg-

„ den befchermd , en de moordenaars beteugeld

„ worden: Ik fpreek naamlijk niet enkel van lig-

5, chaamlijke moordenaren, maar ook van Gcestelij-

„ ke." Alhoewel nu gregorius zoo zeer in 's Kei-

zers

(*) GnEGOR. Nazianz. l. c. pag. ii.

(f) Orat. XKYll.piJg. 465. ed. CoU

(5) Carm. de Vita fiia pag. 22.

(**) Zie Deel VI. Bladz. 247.

(tt) Oi-at. XXXI. pag. 509. ed. Col.
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zers gunst deelde, echter wilde hij niets min dail III

een Hof- Bisfchop zijn. In plaats, dat anderen vlij- 'If'i^

tig hunne opwachting bij de Grooten maakten , liooidfl.

fchrijft hij ( * ) , en voor de deur des \'orften la- '^a C. G.

gen, daar hunne vijanden befchul-Jigden , op eene
J^J^ ^^^1

onbetaamlijke wijze naar geld trachtten, en den naam ——

•

van Rechtzinnigheid misbruikten; liet ik mij zoo

zelden in het openbaar zien , dat men 'er zich over

bezwaarde; ik leefde alleen voor God en mijne ver-

betering. Evenwel kon hij niet altijd vermijden , om
aan de Keizerlijke tafel en bij de Hovelingen te ver-

fchijnen (f); maar des te meer was hij daar op

bedacht (§), om die genen, die, uit hoofde van

hunne voorgaande vijandelijke handelingen tegen

hem, in angstvallige bekommering waren, hunne

vrees te benemen , en hulpbehoevetiden bij te (liaan.

Eens lag hij ziek, toen, onder anderen, die hem

bezochten, ook een jong mensch , van een flechc

voorkomen , tot hem kwam , die alleen , maar zwij-

gend en benaauwd , achter bleef. Op de vraag van

GREGORius , wie hij was , en wat hij te zeggen

had, wrong hij flechts onder zuchten en weenen de

handen. IMen moest hem met geweld voorthelpen,

wanneer iemand aan den Bisfchop ontdekte, dat het

een moordenaar geweest was , die , door zijn geweten

gepijnigd, zijne misdaad had willen belijden. Ter-

ftond riep gregorius uit: „ God bewaare u! de-

„ wijl ik verlost ben geworden, moet ik mij ook

C*) Cann. I. p. 23. (f) Carm. XI. p. 80, 81.

C5) Carra. de Vita fua p- 23,
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III „ jegens den moordenaar goedertieren bctooncn. Ge-

^o'l j, draag u fleclits zoo, als het voor mij en voor

Hootdft. >•> God past." De (lad was hier over, voegt grk-

nn C. G. Gouius 'er hij, zoodra men het hoorde, geroerd en

to-'^
4-6* getroffen. Wat de vcrm::arde Schatten en Kerkge-

—-—— reedichappcii betreft, vervolgt hij, welke de groutlle

mannen daar in zcdei t zoo langen tijd op één ge-

hoopt hadden, en derzelver^inkoiDflen; van dezelve

had hij geene lijst van de voorgaande Bisfchoppen;

ook kon hij niet van zicli verkrijgen, om 'er eene

te laten maken. Hij geloofde alleen rekenfchap ver-

fchuldigd te zijn, van het gene hij bekomen had,

maar niet, wat hij hebben moest; alhoewel geldgip-

rigen dit niet zonden goedkeuren. Waarlijk, zidk

een voorwendzel zou, ten aanzien der Kerkelijke be-

zittingen , ook Qdwcn heel zorgelozen en nahitigen

Bisfchcp hebben kunnen ontfchuldigen. — De voor-

delige veranderingen , welke de KathoUjke-n te Kon^

ftantinopokn aan theodosius verfchnldigd waren

,

gaven aan gregoriüs heel dikwijls gelegenheid tot

openbare gedcnkfiukkcn van vreugde en dankbaar-

heid. Deze zijn in eene Predikatie vervat, welke hij

op een Martelaars -Feest hield, doch van welke ei-

genlijk niet veel meer dan de Inleiding overig is (*).

Als men nitgcflrooid had, dat hij naar het Bisdom

van Konflantinopokn gedaan had, wederlegde hij

de-

(*) Zij ftnrt in het Lntijn Qrat. yjLNWI. pag. 725,

726. cd. Col. injinr de Betiediclynen hebben het oor-

fpronglijke in de uieuu'e uitgave gcplaaist. Orat. XXXVs

pag. 629-632,
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deze lastering in eene preek, welke hij tegen het III

einde van hci jaar 380 hield, bij welke de Keizer ^"'jj

zelf en zijn Hof tegenwoordig Ichijnt geweest te Hoofdft.

ziin (*). Met rcclit kan men 'er zich over ver- '" C- ^*

wonderen , dat onder een vry groot aantal van nog
^0^ ^-75^

voorhanden zijnde preeken van gregorius , flechts •

ééne gevonden wordt, die zich bezig houdt met de

verklaring van eenen Schriftuur -Tekst., Zij behoort

waarfchijnlijk tot de laatite maand des jaars 380, en

heldert de woorden van jesus op, Matth. XIX. i.

volgg. (t); het fchijnt, dat de Affchrijvers alleen

de gelegenheiuspreeken van gregorius hebben uit-

gekipt , waar mede zij echter hem voor zijnen goe- -

den naam geenen dienst gedaan hebben, dewijl men,

daar naar te oordeelen, Jigtclijk zou gelooven, dat

hij zich zclven , zijne lotgevallen , vrienden en vij-

anden, vaak genoeg op den Kanfel gebracht heeft.

Wat nu de laatstgemelde Leerreden over Matth,

XIX. * betreft , dezelve wordt van fommigen, bij uit-

nemendheid, geroemd, maar het zal moeilijk vallen,

dit oordeel toe te fbemmen , wanneer men onder an-

deren, na de verklaring van den letterlijken zin, de-

ze opgave van den geheimen zin der drieërlcic ge-

fnedenen leest , van welke Christus gewaagt:

5, Sommigen zijn van natuur geneigd tot het goede;

„ dat is ,* de natuurlijke bekwaamheid en de goede

„ wil

(*) Orat. XXVn. pag. 4^4-472. Co/. XXXVI. p.-:g.

634-64.3. e^L Dcned.

(t) Orat. XyiXl. pag. 496-509. Co/. XXXVII. pag.

645-600. ee/. Bened.
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ITT 5, wil verëcnigen zich bi] hen met eikanderen. /In-

B^nj „ deren
, ( de gofiiedenen door menfchen

, ) worden

Hoofdfl. 9? ^^^'^ ^^ ^^^'"^ gezuiverd, daar door worden bij

nn C. G.
^j hen de hartstochten befneden. Eindeliji^ zijn *er

tor Ld' " '^^^ anderen , welke , zonder Lecraar gehad te

i* . „ hebben , zichzelven tot roemwaarde Leer'daren ge-

„ rormd hehben. Uwe Moeder, uw Vader, de

„ Ouderling , de Bisfchop , of iemand anders , wien

5, het lecren toevertrouwd is , hebben ii wel niet

„ omtrent uwe pligten onderwezen. Maar daarvoor

5, hebt gij, terwijl gij uw aangeboren verfland in

5, beweging gebracht, en het vonkjen van het goede

5, doQr uwe vrije verkiezing, (lix r>}f Tr^ooti^^co-iia^ ,')

5, ontdoken hebt, u zelven gefneden, den wortel

„ uifgerocid, de werktuigen van het kwaade weg-

„ geruimd, en op deze wijze eene zulke hebbelijk-

5, heid in de deugd verworven, dat het u bijkans

5, onmogelijk geworden is, eenige drift tot het

5, kwaade te ondervinden." Hier op volgen verma-

ningen, welke daar uit voortvloejen; en bijzonder

merkt hij aan , dat aan de bewaring der zuivere leere

van de Godheid , en het onderdrukken - der Kette-

rijen, veel meer gelegen is, dan aan de nadruklijkfle

fchikkingen tegen moord en echtbreuk. — Op het

Feest Theofania , of den d(2g van het vieren der Ge-:

hoorte des Verlosfers , hield gregorius zijne laatde

nog voorhanden zijnde preek, voor het jaar 38o(*}.

Wij hebben reeds , bij eene dergelijke preek van

CHRY-

(*) Orat. XXXVIII. Z-^^. 013-024. Col. XXXVIII.;^.

<63-675. ed. Bencd. ,
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CHRYSOSTOiMUS te Jnti'óclué (*}, aangemerkt, dat, Iir

alhucwcl onder den naam Theofania of Epifania ^ ^^^^

in de meeste Oosteriche Gemeenten, tot in de laat- Hoofdrt.

fte jaaren der IV^t eeuw , in Egypte^ zelfs tot het "^ C. G.

jaar 420 , op den zesden Januarij , iiiet alleen
J^J'^ J_|*

het Geboortefeest van christus , maar ook de Ge- •

dachtenis van zijf2en Doop , en nog andere gebeu-

renisfen van zijn leven, gevierd zijn, evenwel in de

gemelde Gemeenten, reeds om den gezegden tijd,

Ipooren voorkomen, dat men het Gehoortefecst van

CHRISTUS op den XXV^ftea December » en eerst op

den VIden j.inuarij daar aan volgende, andere

vroegere mei kwaardigheden van zijne Gefchiedenis

plegrig gedacht heeft, waar van dan ook deze preek

van GREGORius een voorbeeld zou opleveren, zon-

der dat men zeggen kan, wat in de Gemeente te

Konjlantinopolen tot ^^zt onderfcheiding aanleiding

\ittïi gegeven. - Vervolgends hield gregorius op den

VIden Januarij des jaars 3S1 epne andere Predika-

tie, ter gedachtenis van den Doop van chris-

tus (f) , waar van het opfchrift
,

(?<$• 7a ayvx. ipofos,

op de heilige lichten ^^ op den naam des Doops m
de Grickfche Kerk (f37«f^2r, de verlichting^ doelt,

omdat de genen , die den Doop ontvingen , in ken-

nis en zeden een nieuw licht fcheenen te genieten.

In deze Preek had gregorius van den Doop van

CHRISTUS tot den Doop der Christenen willen over-

gaan.

(*) Zie VII T>tel, Bladz, 27.

(t) 0^a'\ XXXlX.pag. 62^-627. Col. XXXIX. pag.

677-6PI. ed. Beneci.
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til gaan. IMaar gebrek aan tijd , of liever de van heifi

vm'r
?-^"g^vocrde uitweidingen, noodzaakten hem, den

ïloofdft. volgenden dag, eene andere Preek over dit onder-

na C. G, werp te houden (*}. Ook is nog de Preek overig ,

tcir Ló' ^^^^'^ GREGORius op het Pïnkflerfeest des jaars 381

•^ te Konftantinopokn gelioudcn heeft (f)*

Tweede Geduiirende dezen arbeid van gregorius, riep de

al-cmoe- Keizer theodosius de vermaarde Kerkvergadering
re Kerk- r^ n - r 1 •••• • i •

vergnde- ^^ Konftantinopolen bijeen, in het jaar 381, welke

tinir,iu de tweede algemeens genoemd Avordt. Zij had on*
^^'^ "^„^ der andereti ook ten oogmerk, eene vaste bcfchik-
GREGORI- ° '

üsVoor- king te maken, omtrent het Bisdom der Hoofddad.
zitteris*

-^yjij j^cbben reeds van haar gefprolven, in de Ge-

fchiedenis der Godsdienstverfchillen , en van het Ka-

tholijk Geloof (§), ook in de Gefcliiedenis der

Ariaanfche twisten (**). meletius , Bisfchop van

Anti'óchi'è^ zoo bekend door de Scheuring, welke

naar hem den naam had, was eerst derzclver Voor-

zitter. De vergaderde Bisfchoppen, enkel Oosterlin-

gen, maakten "er hun ccrfte werk van, om de in-

Wij'ding van imaximüs , tot Bisfchop van Konflanti-

nopolen , als geheel onwettig en krachteloos , te ver-

werpen; ook befloten zij, dat die door hem gewijd

waren, volllrckt geen ambt onder den Clerus of

Gees-

(*) Orat. XL. pag. C>Z7-(>]%> Col. Orat. XL. pag.

^91-729. ecl. Bencd.

(f) Or. XLIV. /j. 705-717. Col. XLI. ^. 731-744.

td. Bcncd.

( § ) Zie Deel Vl. BUidz. 232.

(**) Zie Boven Bladz. 44*
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Geestelijkheid zouden beklceden (*). Vervolgeiids III

droegen de Bislchoppen, niet toeftcmming des Kei- ?^°^j

zers , het Bisdom der Hoofdftad aan gregorius op, Hoofdft.

die hetzelve wel ongeern , en niet zonder zuchten en "^ C. G,

traanen , aannam ; doch zich tevens bemoedigde met
J^t a/ó',

de hoop, dat hij, als in het midden ftaande tus-

fchen de Westcrfche en Oosterfche Kerk, derzelver

onderlinge krakeelen , waar toe voornaamlijk het Blek-
^

tiaanfche verfchil behoorde, des te gemaklijker zou

kunnen bijleggen (f). Ongelukkig overleed meletius

kort daar na; met hem namen ook wijsheid en eens-

gezindheid haar affchcid van de Kerkvergadering,

Alhoewel gregorius, uit kracht van den nieuwen

voorrang , aan zijnen Bisfchoppelijken Zetel gege-

ven, thans Voorzitter werd, riogihans kon zijne be-

tere denkwijze in dezelve niet doordringen, imele-

Tius en PAULLiNus waren overeengekomen (§) , dat

de langstlevende van hen beiden Bisfchop te Antiöchi'é

zon zijn, dus was pauljjnus zulks thans werklijk,

en de twist had een einde kunnen nemen ; maar

cenige Bisfchoppen op de Kerkvergadering kregen in

het hoofd , om de verkiezing van eenen nieuwen

Bisfchop van AntiÖchië voor te ftellen. Hoe zeer

ook gregorius aanhield, dat zij toch op de belan-

gen en rust der algemeene Kerk behoorden te zien,

daartegen hieven de jonge Bisfchoppen een ge-

fchreeuw aan, als een zwerm hommels; als wespen

fta-

(*) SOZOM. L. VIII. C. 9. THROD. L. V. C. 8.

( f ) GREC. Naz. Canii. ck Vita fua p. 24-30.

C§) Vergel. Boven Blarh. 41.

Vm. Deel. Aa
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III ftaken zij met bitze woorden; en de ouderen, difc

BOF.K hunne hevigheid hadden moeten beteugelen, lieten

Hoofdft. zich ook van hen voortfleepen. Zij wilden het dei-

na C. G. Westerfche Kerk, die paullinus voor wettig Bis-

to" ±76 f'^hop erkende , niet gewonnen geven , maar wend-

m ' den een zeker vericliil over het Geloof voor, het-

welk GREGORius , die dit alles verhaalt ( * ) , zoo

veel meer verdroot, omdat niet weinigen van hen

zeer veranderlijk in de leere geweest waren, naar-

mate het de gezindheden van het Hof medebrach-

ten; waarom hij hen fpottend nodigt, om in het

Heiligdom in te gaan, alfchoon zij ook hun Geloof

meermalen mogten verwisfeld hebben ; thans was

het jaarmarkt, waar ieder voordelige winst moest

doen; onder andere omflandigheden konden zij 'er

weder uitgaan, naardien een fchrander man zich

niet aan één Geloof alleen overgaf, maar meer uit-

wegen openhield. Vergeefs raadden hem zijne vrien-

den, wat toe te geven, integendeel onttrok hij zich

allengs om de zittingen der vergadering bij te woo-

nen, waar toe zijne zieklijkheid hem buitendien ver-

pligtte; ook verhuisde hij uit het Bisfchoppelijk huis

in een ander, en gaf fleeds duidelijker te kennen,

dat hij zich van zijn Bisdom wilde ontflaan. Hier

werd hij te meer in verderkt, toen de Bisfchoppen

uit Macedonië en Egypte aankwamen, die, hoe

zeer zij gregorius in het geheim verzekerden, dat

zij niets tegen hem hadden, nogthans de wettigheid

zijner verkiezing in twijfel trokken , enkel om

de

( * } Car;;i. de Vita fiia pag, 2^. ,
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de Aftatifche Bisfchoppen te plagen, doch onder III

voorwendzel, dat gregorius, tegen de Kerkelijke ^^^
wetten, van het Bisdom van Nazianzus naa dat Hoofdlt.

van Konftantinopokn veqjlaatst was. Doch gemelde ^^ C. G.

wetten waren feeds lang in onbruik, ook was ore-
Jot*^ ^^|;

GORius nooit plegtig tot Bisfchop van Naziamus —

—

gewijd geweest.

Zeer gretig nam gregorius, gelijk hij zelf ver- Hij legt

haalt ( * ) , ^^^Q' gelegenheid waar , om zich van
^'J^

^'^'

zijn ambt te ontdaan. In de vergadering der Bis- lijk ambt

fchoppen binnen getreden , verzocht hij hen , op "'^^^^-^r.

hem geen verder acht te geven , maar eikanderen

eindelijk vriendelijk te verdaan. Een flap, welken

sozoMENUS (f) voor den vervvonderingswaardigften

van het geheele leven van gregorius houdt; en in

de daad, hoe zeer het verdriet van zoo vele misluk-

kin«-en, en de laage behandelingen van vele Bisfchop-

pen omtrent hem, hier in aanmerking moeten geno-

men worden, bij eenen man, die zoo veel genegen-

heid had voor het eenzaam leven, die geen vriend

was van twisten en verfchilien , die ook de meeste

Bisfchoppen van zijnen tijd, en gelijk het fchijnt,

naar verdienfte, verachtte, evenwel flrckt het hem

fteeds tot eer, dat hij eene Gemeente, aan welke

hij zoo vele moeite befleed had, en zijne eerzucht,

gewillig opofferde, toen hij zag, dat de rust en

eensgezindheid op de Kerkvergadering dit offer van

hem vorderde. Op deze en foortgelijke wijze ver-

dedigde hij zelf zich bij zijne vrienden, die hem

kwa-

(*) /. c. pag. 19. (t) L. VIL C. 7.

Aa 2
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III -kwalijk namen , dat hij zijne Gemeente verlaten

^«,^^f
had ().

Hoofdlh De Kerkvergadering draalde niet^ zijn ontflag aan

na C. G. te nemen. Daar was wel een vrij aanzienlijk getal

j^^l"^
J |] van Bisfchoppen (f), die van geenen anderen Bis-

-fchop van Konflantinopokn wilden hooren, die heen

gingen, en hunne ooren flopten, toen het befluit

genomen werd, maar de groote meerderheid was te-

gen hem , niet alleen wegens zijn gevoelen over de

fcheuring van Antïóchi'è ^ maar ook waarfchijnlijk

zijnen roem benijdende, en wegens zijne vrijmoedig-

heid hem hatende (§), zelfs deeden zij een gerucht

lopen , dat zij zelve hem afgezet hadden (**j.

Thans verzocht ook GREGoraus den Keizer, om
zijn ontflag , die hem hetzelve , hoewel ongeern , in-

willigde (tt)' Eer dat gregorius Konftantimpolen

verliet, hield hij eene affcheidsreden , voor zijne Ge-

meente, in tegenwoordigheid van zijnen gelieelon C/^-

ru% of Geestelijkheid , en van 150 Bisfchoppen der

Sijnode (§§)•

Hij keert Waarfchijnlijk is gregorius nog in het jaar

terug naa „gj ^r^^ Nazianzus terug gekeerd. Indien de ui-
N^zi^ii-

zus. terfl;e wil echt is, welken men onder zijnen naam

leest

(*) Epist. LXV. pag. 823.

( f ) GREG. Naz. Carm. de Vita fita p. 30.

(§)/.<;. Orat. XXXII. pag. 519.

(*) Ejusd. Carm. CXXII. p. 187.

(ft) Camu. de Fita fua p. 29.

. (§§) Orat. XXXII. pag. 510-528. Col. XLII. p. 748-

768. cd. Bcncd.



GESCHIEDENIS. 375

lecSt (*), waar aan weinig reden is, te twijfelen, III

dan is dezelve door hem, vóór zijn vertrek uit de fP^^

Hoofdltad , gemaalu. In denzelven ftelt hij zijnen Hoofdft.

vrijgelatenen, den Diakon en Monnik gregorius, "^ C. G.

tot zijnen erfgenaam aan, op deze wijze, dat hij,
J^^^^ ^^^]

inct nog een ander Monnik , zijn landgoed bij yïri-

anzus , en nog het een en ander zou bekomen ;

maar zijn geheele overige vermogen , - eenige erfma-

kingen, (^ legaten^') uitgezonderd, aan de Kerk te

Natianzus zou overgeven, ten einde tot onderhoud

van hare armen te ftrekken, waar toe zijne ouders

het reeds beftemd hadden. Bovendien zegt hij daar

in uitdruklijk , dat twee van zijne Nichten , wegens

haar flecht gedrag, zijne aanmerking niet verdien-

den , en dat édn zijner Bloedverwanten zeker goed

onwettig verkregen had.

Te Nazianzus fcbreef hij, kort na zijne aan- Zijne nf-

Ifomst , de Dichterlijke Befchrijving van zijn Le- bedding

ven , benevens andere Gedichten , in welken eene Bisfchop-

niet gunflige afbeelding van de Bisfchoppen van zij- Pf."^'"^.

nen leeftijd voorkomt. In twee derzelven (f) fchil-
^'^"^^"^^^

dert hij de veranderlijkiicid , tvvistzucht, en andere

gebreken dezer Leeriiaren. In een ander Gedicht,

aan de Geestelijkheid te Konftantinopolen ^ en aan

die ftad zelve (S)? houdt hij hun voor, dat hij

door haat e« nijd uit zijn' post verdreven is. Maar

voor-

( * ) Testamentum S. Qregorii Thcologi in Appcnd. 7",

I. Opp. Greg. Naz. post preefat.

(f) Carm. X, XI. 7>/«. II. Opp. cd. Col. p. 79, 81.

(§) Cann. XII. pag. 85.

Aa 3
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III voornaamlijk heeft hij de fchets van den groo-

BoÉK
f£,^ i^QQp ^QY Bislchoppcn, die hij kende, voltooid

Hoofdft. in een lang Gedicht, hetwelk, in het Latijn, in de

na C. G. ou(^2 Uitgaven gelezen wordt (*), maar waar van

lll^ l%[ T OLLius (t) den oorfpronglijkcn Tekst m het

. iiciit heeft gegeven. Hij (lelt deze Bisfchoppen ten

toon, die hunne onwetendheid met het voorbeeld

der Apostelen, als Tolbedienden en Visfchers, ver-

dedigden; die, wankelend in hun Geloof, even zoo

veranderlijk in hunne Zeden, geblankette huiche-

laars, heerschzuchtig en geldgierig waren, Den

grond van een zoo ergerlijk beftaan ontdekt hij, in

de roekeloze verkiezingen der Bisfchoppen, die zon-

der eenig onderzoek uit levenswijzen en handteerin-

gcn genomen werden, in welken geen de minfle

voorbereiding tot het Lecraar-ambt plaats had.

Hij b2- Toen gregorius te Nazianzus terug kwam, had
geeitzich

j^ Gemeente aldaar nog al geenen Bisfchop, en be-

ei?n7.a3iii- vond zich in eencn verwarden toeltand; voornaam-

*'^^'^' lijk, dewijl de ApoUinarhten in dezelve begonnen

in te dringen. Dit fmartte hem ongemeen, gelijk

hij zegt (§), dat al de arbeid van zijnen Vader

zoo te niet ging, hoewel hij tevens had kunnen

herdenken, dat hij zelf het opzicht over étzt Ge-

meente niet had bchooren neder te leggen. Thans,

nu hij aan deze Gemeente eenen Bisfchop wilde be-

zorgen, die wel een Rentmeester was; maar, naar

zij-

(*) Z)(? Episcopis pag. 301-308. h c, '

(f ) /« Infign. Itiner. Ital.

( § ) Carm. de fe ipfo pag. 24Ö.
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zijne verzekering (*), dezen post zeer wel zou m
hebben waargenomen, werd hij, door den nijd der

?5f,^

Ouderlingen aldaar verhinderd ; deze fchijnen ge- Hoofdlï.

deekelijk ApoUinarhten geweest te zijn , alzoo hij na C. Gé

van hen den naam van Vleeschver'èerer
, ( c-a^ytoKo^ ^^^ ^A'

l^ïis , ) gebruikt. Zelfs dwarsboomden eenige Bis- i

fchoppen zijn oogmerk, die zich voor zijne vrien-

den uitgaven. Vol verdriets over deze ontmoeting,

begaf hij zich op zijn vaderlijk landgoed te Ariati'

zus , latende de hoofdzorg voor de Gemeente te

Nazianzus over aan een' bekwaam man (f), wien

men voor den Ouderling cledonius houdt, aan

wien hij de beide Brieven tegen apollinarïs ge-

fchreven heeft ^ waar van wij hier voor gefproken

hebben (§). In zijn eenzaam verblijf genoot gre-

GORius, zoo als hij aan eenen vriend fchrijfr (**),

eene volmaakte Wijsgeerige rust; zich om zijne vij»

anden zoo weinig bekommerende , als of zij niet op

de Wereld waren. En, fchoon hij hier zijne pen,

min of meer in gal gedoopt, gebruikte tegen de

ApolUnaristen ^ wilde hij zich nogthans volftrekt

niet meer bemoejen met de groote Kerklijke twisten

op de Kerkvergaderingen. Zoodanige vergadering werd

door Keizer theodosius, tegen het jaar 38a, weder

te Konftantimpolen bijeengeroepen , die van gregorius

begeerde, dat hij zich op dezelve zou laren vinden.

GREGORIUS gaf aan den Hoveling , die hem dit

voor-

(
* ) /. c. pag. 244.

(t) GREGOR. Naz. Carm. Yl. pag. 74.

(5) Bladz, 320. (**) Epist. LXXIII. pag. 829.

Aa 4
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III voorflel gedaan had, ten antwoord (*): „dat hij

^nVï " ^^''^ Kerkvergaderingen ontvlood, omdat hij nog

Hoofdff. 9* van gcene enkele eene goede uitkomst, maar wel

nn C. G.
^^ ecne vererging van het kwaad , hetwelk zij moes-

ló't 1-^6. " ^^'" wegnemen , gezien had ; de twistgierige en

„ lieerschznchtige bewegingen op dezelven gingen

,, alle beCchrijving te boven; de eenzaamheid maak-

„ te thans alleen zijne veiligheid uit, en zijne ge-

,, vaarlijke ziekte dwong hem buitendien tot dit be-

., fluit." Als de Keizer zijn bevel aan hem her-

haalde , ontfchuldigde hij zich op foortgelijkc

wijze (t).

Hij wordt Evenwel kon hij het niet ontgaan, dat hij de be-
weder

ftyuring van het Bisdom van Nazianzus noff ééns
verKozen ° "

toiBis- in het jaar 382 op zich nam, waar toe de Geeste-

fchop v?n ]iji^heid en de Gemeente aldaar hem , eensgezind ,
^azinn- "

' o »

ziis;'docli
beriepen. Men wilde den flechtcn ftaat van zijne

legt dit gezondheid volftrekt niet gclooven; men fchreef 'zijne
sinbc\v>

^ynigcring aan trotschheid toe; en fommigen ver-

beeldden zich , door droomen en Godlijke Openba-

ringen, vernomen te hebben, dat hij tot hunnen Bis-

fchop beftemd was. gregorius gaf dan toe ; zelfs

mag men uit het Gedicht, waar in hij dit ver-

haalt CS)? befluiten, dat hij van zins geweest is,

om het nu weder aanvaarde opzicht tot zijne dood

toe waar te nemen. Kort daar na was hij, waar-

fchijnlijk , de voorfpraak voor de flad Nazianzus
,

bij oLYMPius , Stadhouder van het tweede Kappa-

do-

(*)£/.. LV. /. 8 F4 C t ) £/>. LXXVI. pag. 830.

(5; Carm. V. p. 74. 7%-
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docie{*^^ die gedreigd bad, deze flad, om haar III

oproerig gedrag, te zullen verwoesten. Niet lang '^^*

daar na was gregorius 'er weder op bedacht, om Hoofdll.

zijn bediiur over de Gemeente neder te leggen, ofn^C. G.

om zijne zieklijkheid, of omdat zijn ambt groote ^^j. ^_^]

onaangenaamheden had. Mij vond eenen waardigcn —
opvolger in zijnen Neef eulalius, eenen .PresLIjter

of Ouderling, die, op zijn herhaald aanhouden,

misfchien reeds in het begin des jaars 383 , tot Bis-

fchop van Nazlanzus verkozen werd (f).

Van dezen tijd af, leefde gregorius op zijn Zijn een-

familiegoed te Arianziis, in oniifgebrokene eenzaam- ^^^"^ '^7

heid , in welke hij , door vasten en boete , zijn lig- rianzus.

chaam kwelde, gelijk uit verfcheidene plaatzcn van

zijne Gedichten blijkt. Evenwel kon hij zich niet

zoo geheellijk van de menschlijke maatfclinppij los-

fcheuren, dat hij volftrekt geen deel zou genomen

hebben aan de handelingen en lotgevallen van zijne

vrienden , ook aan den toeftand der KathoUjken en

der Ketterfchc aanhangen. Men plaatst, met waar-

fchijiilijkheid , omtrent het jaar 383, zijnen Brief aan

NECTARius, Bisfchop vau KouflantimpoJen ^ ora

deszclfs ijver tegen de ApoUhmrhteu op te wek-

ken (§). Ook trok hij zich, ten d^ey^eu tijde, de-

geleerde opvoeding van zijnen Neef kikodulus aan,

door bekwame Leeriiaren (**); hij flelde voor hem

een

(*) Ei^iit. X[JX. png. 809.

(f) (;rf,g. Naz. Ep. XLII. />. 803. £/>. CXCV. />.

8()3. Ep. CCXX\'. p. 912. Kiüa. de Firi% HL C. 117.

C§; Boven/?/. 321. (^£>.CXV,CXVI,CXViI./),8s3. .

. Aa5



378 K E R K E L rj K E

III een Gedicht op (*), waar in hij deszclfs Ouders
BOEK verzoekt , om verJof voor hem , om tot dat einde

Hoofdit. naa Griekenland te reizen; bij deze gelegenheid be-

na C. G. fi^rafte hij eenen Sofist te Atheenen ^ in eenen na«

tot l-ö! ^^"^^'u'^'^" Brief (f), dat hij zijne jaloerschiieid te-

gen eenen anderen Leeraar aldaar zoo openlijk had

laten blijken. Met veel ijver zocht hij ook den Ou-

derling SACERDOS recht te bezorgen, van wien hij

geloofde , dat hij van den Bisfchop helladius ,

Opvolger van basilius, te Cafarea onbillijk ver-

volgd werd (§).

Zijne Men heeft, over het geheel, derde halfhonderdBrie-
Isneven.

^^^^ ^^^ gregorius, die medegerekend , aan welke

men eene plaats gegeven heeft onder zijne Reden-

vocringen, als ook eenige Brieven van basilius,

Derzelver verzameling is men aan den Vader van

den bovengemelden jongen nikobulus verfchuldigd

;

op wiens verzoek gregorius ze aan hem overzond,

met bijvoeging, dat hij daar in niet weinig tot zij-

ne onderrichting vinden zou (**). Als dezelve zijn

nabeftaande hem om voorfchriften verzocht, over

de beste wijze , om Brieven te fchrijven , antwoord-

de GREGORIUS hem daar heel bondig op (ff) ; in

zijne voorfchriften als het ware het beeld van zijne

eigene Brieven fchetzende; op eenen anderen tijd,

onderrichtte hij nikobulus (§§) , dat Lakonisch

fchrijven niet alleen beftond, in weinig woorden te

ge-

(*) Cann. L. p. T12-115. Ct) ^P- ^Xf. p. 817.

(§.) Ep. CCXVI. p. 906. (**) Ep. CCVIII. p. 902.

(ff) Ep. CCIX.i>.p03, (§5) Ep. 111. p. 769.
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gebruiken, maar vele zaken in weinig woorden te III

bevatten ; en dat hij zelf daar een meester in was , ^:.^J^

roemt zijn vriend basilius aan zijne Brieven (*). Hoofdfl.

Maar voornaamlijk wijdde gregorius zijne laatde "^ C. G,
Toot* 0/?0

jaaren aan de Dichtkunde. Met verdient zekerli,ik ^'^j. ^^5*

onze verwondering , dat een man , die , met een

zielvclijk ligchaam , zijn zcstigde jaar naderde , in ^.^'"^ ^^

eene kunst begon te fchitteren , voor welke de mees-

ten , die in vroegere jaaren bekwaamheid in dezelve

getoond hebben , zich in dezen ouderdom niet meer

die opgewektheid van geest en die bloejende ver-

beeldingskracht toevertrouwen , zonder welke de

Dichter niet beflaan kan. Maar de eenzaamheid

fchijiit bij hem eerst den weg tot dezelve gebaand

te hebben, welke te vooren door andere bezigheden

en bijzonder door zijne oefeningen in de Redenrijk-

kunst gefloten was geweest; doch hier bij kwamen

nog eenige bijzondere oogmerken , welke hij zelf op-

geeft (f). Bij de ontallijke menigte van grooten-

deels flechte Boeken, wilde hij zich enkel aan de

Heilige Schrift houden, doch hij vond het onmoge-

lijk, zich daar bij alleen te beparden, omdat 'er al-

om zoo vele dvvalcnde gevoelens verfpreid w.ircn;

hij wilde veel mjer, door dezen arbeid, zfj'/ie zon-

den kluistere aanleggen^ gelijk hij zich uitdrukt;

ten tweeden , wilde hij jonge lieden daar door ver-

maak geven, in plaats van nndere bij hen geliefde

Gezangen. Voerders nam hij acht op de vreemden ,

dat

(
* ) BAsiL. M. Ep. XIX. T. III. Opp. p. ^7.

(t) Senaiii in fu«s verfui T. II. Opp, p, 248.
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Til dat is , de Heidenen ; die ook in eene zulke kleinig-

^°^:'| hcid als Gedichten zijn, de Christenen i iet behoo-

Hoofdih ren te overtreffen enz.

na C. G. 2oo wel het getal, als de menigvuldigheid van

tot 4-'6! ^y"^ Gedichten , is vrij groot. In de oudfte verza-

- ' mclingen van zijne werken, komen 'er reeds meer

dan honderd voor, die in verfcheidene Boeken en

Clasfen verdeeld zijn (*). Naderhand bracht jaco-

Bus TOLLius (f) 'er nog twintig in het licht; ook

maakte lud. anton. muratori nog 228 kleine

Gedichten van gregorius bekend (§). gkego-

Rius heeft dan in Heldendicht^ dan in 'Jamben^

dan in Elegihi gedicht, en weder naast eenige lan-

ge Dichtflukken , niet weinigen van matige grootte

nagelaten. Zijne eigene Gefchiedenis, en de toeftand

der Kerk in zijnen tijd, zijne gemoedsgefteldheid

,

gedachten, wenfchen en gebeden, hem bij velerhan-

de gelegenheden ingeboezemd, de Heilige Schrift,

Bijbelfche perfoncn en gebeuren! sfen , voorwerpen

van het Geloof in de Zedenleere , fchilderingen
,

ook hekelende , vermaningen , puntdichten
, graf"

fchriftcn, gefprekken; zie daar, wat in deze Ge-

dichten onderling afwisfelt. — gregorius had, on-

getwijfeld, geenen kwaaden dichterlijken aanleg, en

vaardigheid in de ligtere verjificatie. Hij weet vele

dingen levendig te fchilderen, en vele treifende beel-

den te kieken; hier en daar zijn 'er ook vernuftige

in-

(*) Tom. II. Opp. ed. Col. pag. 1-300.

( f ) In Infign. Itinerarii Italici pag. 1-104»

/ (53 -^^ Anecdoth Gracn pag. 1-21 J.
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invallen, hekelende tücfpclingen , of zelfs belagch- m
lijke afbeeldingen, goede wereld- en mcnfchen-ken- '^'^^

nis , waar door hij behaagt.
, Zedenleslen bevat hij Hoofdft.

dikwijls heel bondig en afgerond in weinige woor- n^i C. G,

den of regels. Dan , dit alles maakt nog den Dich-
J^J"^ ^ |[

ter, ten minften den uitmuntenden Dichter, niet

uit; daar toe ontbraken hem hoofdzaaklijk de ver-

rukking en een .vaste fmaak. De vinding is, in zij-

ne Gedichten , doorgaands , flechts matig en arm.

De vernuftige invallen en toeren zijn niet zelden van

eene heel gemeene natuur; de vergelijkingen meer

op één geftapeld, dan kiescli; en de uitdrukking is

meerendeels niet edel en dichterlijk genoeg. Onder-

tusfchen zullen zijne Gedichten, wegens derzelver

_ veelal belangrijken inhoud, wegens vele fraaje en

roerende plaatzen, nuttige berichten en befchrijvin-

cen en zelfs uit hoofde van hunne vcrfchciden-

heid, fleeds aanmerking verdienen.

Onder deze bezigheden bereikte gregorius het Zijn dood

eindperk van zijn leven, in het jaar 389 of 390.

Volgends suidas, zou men het in het jaar 391

moeten flellen; maar hiüro-nymus, een tijdgenoot

en leerling van gregorius , die ons op één van de

gemelde jaaren wijst (*), is hier de geloofwaardig-

fle. Hoe weinig 'er in^den grond de nakomeling-

fchap ook aan gelegen is, te weten, waar zijn lig-

chaam gebleven is ; eveii\'el kunnen- v\ij niet met

ftiizwijg.n voorbijgaan, dat men hetzelve ook tot

een voorwerp van bijgelovigen eerbied gemaakt heeft.

Na-

(*) Z)^ rins Illuftr, Cap. 117.
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ITI Nademaal de Grieken, inzonderheid te Konflantine-

BOCK polen, GREGORius Tccds vroeg onder de Heiligen

Hoofdft. van hunne Kerk geplaatst hadden; befloot de Kei-

na C. G. zer RONSTANTiNus PORPHYROGENiTus, OHitrcnt het
Jaar 363.

j^j^^^,j^- jjgj, YjiJe ceiivv, zijn gebeente uit Kappa-
lot <^7"*

. doci'é in die Hoofdflad te laten overbrengen. Inge-

volge een oud Grieksch verhaal (*), verzocht de

Keizer vooraf, in eencn Brief, aan den Heiligen , wel-

ken hij aan de genen mcdegaf, die naa zijn Graf

gezonden werden , dat hij het zich mogt laten wel-

gevallen , naa die (lad terug te keeren , waar hij voor

dezen het zuiver Geloof zoo gelukkig herfteld had.

In het eerst konden deze afgevaardigden niet bepaald

te weten komen, waar zijne beenderen begraven la-

gen, maar op hun gebed, werd het hun geopen-

baard, door eenen heerlijken reuk, welken zij van

zich gaven. De Keizer ging hun onder een groot

geleide over de zee -engte te gemoet, en zij werden

eindelijk, met vele plegtighcden , in de Kerk der

Apostelen te Konflantinopolen bijgezet. Evenwel zal

zich dit ligchaain in eene Kapel der St. Pieterskerk

te Rome bevinden, alzoo volgends eene overleve-

ring, die PAPEBROCH de Jefuit zeer verdacht vindt ff),

eenige Griekfche Nonnen hetzelve In de gemelde

ftad gebracht zullen hebben. Dit verhindert weder

' de Venetianen niet, om te beweeren, dat zij het

meergemelde ligchaam in hunne Kerk van den Hei-

ligen ZACHARiAS bezitten; even gelijk de inwoners

van

(*) In Act. SS. Menf. Maii Tom. II. pag. 766. en

in het Lutijn pa^. 448. (!)/.£•. pa^. 45Ó.
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va» Tamar in Portugal eenen aiin van gregorius m
vertoonen (*).

««^j'f

Zekerer gedenkftukken van dezen vermaarden man Hoofdfl.

hebben wij in zijne fchriftcn, welke wij, tot hier na C. G.

toe, vermeld hebben. Behalven de reeds befchreve- J^'['"'^

^_|'

nen, zijn 'er nog andere onder zijne bijeenverzamel-

de werken ; doch jredeelteliik w:m. geenen belangrij- Uitgaven
•

zijner

ken inhoud , zoo als twee Preatkatt'én op het Ge- -vvcrken.

dachtenisfeest van den Martelaar :mamas (f), en

op het Paaschfcest ( § ) ,
gedeeltelijk onecht , ttp.

minden zeer twijfelachtig; zoo als de omfchrijving
van SALOMo's Prediker^ welke al voor lang vc^or

een werk van gregorius den IVonderdoener erkend

geworden, en ook door ons onder deszelfs fchriften

gemeld is (**) , twee Verhandelingen van het ^vaare
^

Geloofd en eene Ferklaaring van de vier Dieren bij

EZECHiëL. Zedert de eerlle jaaren der XVIde eeuw,

werden de fchriften van gregorius wel dilavijls,

maar langen tijd flechts enkele,of zeer onvolledig, en

met weinig naamvkeurigheid , of alleen in het Latijn,

uitgegeven. aldus imanutius maakte 'er eenen

aanvang mede , met een aantal van zijne Gedichten ,

bij welke hij zijne Overzetting voegde , te Venetië , in

het jaar 1504, 4to. Dezelfde aldus gaf in den jaa-

ren 1516 en 1536, in 8vo. eenige Redenvoeringen van

GRE-

(*) Act, SS. l. c. pag. 557. Tont, VII. pag, 66J,

Ct) Orat, XLIII. pag. 697, ed. Col. XLIV. pag,

835. ed, Bened.

(§) Orat. XLII. p. 676. cd. Col, XLV. p, 845, Beti.

C*) Zie III Deel, Bladz, asa.
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III GREGORius in het licht. In het jaar 1550 kwam tff

^"'^ Bafel bij herwagen de eerfie verzameling van zij-

IToofdlt. 11e werken, welke uit de meeste Redenvoeringen

,

11a C. G. LXXX Brieven, eii vele Gedichten beftoud, in ééii

l^j'^ ^.,5] Deel in- Folio te voorfchijn, waar op nog in het-

• zelfde jaar derzelver Latijnfche Vertalhig, door al-

dus , PIRKHEIMER , MOSELLANUS en MUSCULUS,

vervaardigd, en ook bij herwagen gedrukt, volg-

de. Doch kort daar na gaven twee Geleerden, ja-

coB DE BiLLY, ecn Fmiifche Abt, en joün leeu-

WENKLAU, (leunclavius,) iu Diütschlaml ^ elk

eene nieuwe Overzetting van deze Schriften uit. De

cerstgemelde liet de zijne te Par'^s in het jaar 1569

in Folio drukken; in het volgende jaar werd zij te

Keulen opgelegd; maar in het jaar 1583, verfcheen

zij andermaal te Parys ^ zeer verbeterd en vermeer-

derd, deels door hem zelven, die twee jaarcn te

vooren overleed; deels door den arbeid van gene-

'buard. Zij is nog, over het geheel genomen, de

beste, welke men van de werken van gregorius

heeft; alhoewel 'er plaatzen genoeg zijn, die eene

verbetering nodig hadden; en daar billy zichzelven

ètn dwang oplegde, oiii de Gedichten in gelijke

fijUabenmaat , dikwijls in even veel regels, als het

oorfpronglijke, over te zetten, is zijne overzetting

derzelve wel vrijer, maar ook eenigermate flechter

geworden. De overzetting van leunclavius , die

intusfche?! 1571 te Bafel uitkwam, kon ook niet

ficcht heeten. Tevens verwierf hij zich de verdien-

.fte, dat hij niet alleen verfcheidene ongedrukte fchrif-

tcu van gregorius in het licht bracht, maar,ook

v^el
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veel uit de ophelderingen en verklaringen van laatere iTf

Grieken , over dezen Kerkvader bekend maakte. ^°^^

Maar de billy had ook een exemplaar van har- Hoofdïl.

WAGENS uitgave met verfcheidene Handfchriften 'i^ C. G,

vergeleken , en derzelver verfchillcnde lezingen , zijne
^^^ ^_^'

gisfingen en verbeteringen van den Tekst, korte

verklaringen , en dergelijken , daar in opgetekend. Dit

zeer onleesbaar zijnde exemplaar, in hetwelk men

ook de onderfcheidene foorten van het bijgefchrevene

volftrekt niet van elkander onderfcheiden kan, werd

nogthans bij de uitgave te Parys van het jaar 1609,

welke F. MOREL in twee Deelen in Folio be-

zorgde, tot eenen grond gelegd. Deze was echter

de voUedigfte van allen , die tot hier toe uitgekomen

waren. Bijzonder vindt men 'er in de Commentarien

en Schollen^ welke elias, Aardsbisfchop van Cre-

ta, in de VTIIde eeuw, nicetas, Aardsbisfchop

van Herac/ea, in de Xlde eeuw, en twee andere

Grieken , over de meeste werken van gregorius

nagelaten hebben , in het Latijn ingevoegd. Te we-

ten , dit is eene der blijken van het aanzien , in het-

welk GREGORIUS zich bij de Griekfche Kerk lleeds'

gehandhaafd heeft, dat van deze en een vrij groot

getal andere Griekfche Schrijvers (*), zoo vele oi>

helderingen over zijne werken gefchreven zlin. Bo-

vendien zijn nog bij deze Uitgave de aanmerkingen

van DE BILLY over de Gedichten van gregorius^

en andere van morel, over de Redenvoeringen , als

ook

(*) Men zie de lijst bij fa!3Ric. Biblioth, Cr, Fol*

VII. pag. 538-541»

Vm. Deel, Bb
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III ook de door hem het eerst uitgcgcvene Brieven, ab
EofK

Yj^Q^Q de door hem verzamelde Lezingen
, gevoegd.

Hoofdft. D^" ^ooJ" ^^<^" dezen vlijt lieeft de Griekfche Tekst

na C. G. 2eer weinig gewonnen ; en is omtrent gebleven , zoo

co^ 4-0' ^^ ^y "^ "^^ Bazelfche Uitgave was. Even min is

de Overzetting van de billy verbeterd, en uithoof-

de van verfcheidene ia den Tekst gemaakte verande-

ringen , ftemt zij niet altijd met dcnzelven overeen.

Men heeft deze Uitgave in het jaar 1630 te Parys,

en in het jaar 1690 te Leipzig, alhoewel Keulen op

den Titel ftaat , weder opgelegd ; evenwel is deze

laatfte nadruk zeer gebrekig. Met deze Uitgave heeft

men zich tot aan de helft der jongstafgelopene eeuw

moeten te vrede houden. De Franfche Bened'ictyften

JACOB FRISCII, FRANS LOUVARD , CU PRUDENTIUS

jMARAN , hadden wel, omtrent het begin derzelve

,

CU vervolgends , de werken van gregorius op nieuw

begonnen te bearbeiden, inzonderheid was lou-

VARD, die enkel uit de Parijfche Boekerijen 'er meer

dan 200 Handfchriften toe gebruiken kon, daar het

verst mede gekomen; maar zij werden deels door

den dood overvallen , vóór dat zij hunne onderne-

ming volbrengen konden, deels werden zij 'er op

andere wijze van afgetrokken. Eindelijk droegen de

- Opperflen van de gemelde Orde aan p. clemencet

op, om de lang gewenschte Uitgave tot ftand te

brengen, waar van dan ook het eerde Deel in Folio

in het jaar 1778 te Parys in het licht kwam. Bdial-

ven den geleerden voorraad ,welken loüvard verzameld

had , heeft clemenxet ook nog zelf de voornaam-

fte Handfchriften op de Koninglijke Boekerij -gebruikt.

'Met
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Met hulp van dezen, zijne eigene gisfingen en ande- III

re Uitgaven, lieeft hij vele plaatzen van den Tekst ??^J5

gelulilvig verbeterd , ooi; in de Aanmerkingen , de Hoofdd.

uitgezochtfle Leeswijzen bijgebracht. In de overzet- "^ C. G.

ting van de billy heeft hij ook veel verbeterd
, |qJ^ ^„|]

en in de plaats der Dichtkimdige vertaling der Ge •

dichten van gregorius eene meer getrouwe in profci

geleverd. — In de Voorreden heeft de Uitgever , be-

halven de Berichten van zijne en de voorgaande Uit-

gaven een verdedigingsfchrift voor gregorius , en

eene fchets van zijn leerftelfel
, geplaatst. In het eer*

fte verdeedigt hij zijnen Schrijver tegen de ftrenge,

hoewel in de hoofdzaak niet ongegronde beöordee-

iingen van fomraige nieuwe Schrijvers; hij bewijst

tegen beveridge en muratori niet kwalijk, dat

gregorius nooit getrouwd is geweest; maar des te

meer dringt hij aan, dat men hem voor eenen waa-

ren Monnik moet houden , hetwelk hij echter , in

den eigenlijkflen zin, niet was; bovendien toont hij,

dat hij geen werklijk Bisfchop van Nazianziis ge-

weest is. Het gene cle.mencet van het leerllelfel

van gregorius zegt, heeft openlijk ten oogmerk,

om zijne Rechtzinnigheid met die, welke in de

Roomfche Kerk geldt, te doen overëendemmen

;

doch dit is niet alleen partijdig, maar ook, onaan-

gezien den geleerden vlijt, welken de opfleller daar

aan hefteed heeft, onvolledig.

, Wil men, behalven de fchriften van gregorius, Lgvenj.

ook de befcbrtjvingen van zijn leven naflaan , om zich befchrij-

ccn naauwkeuriger denkbeeld van hem te vormen ,
^1"^^"

^ \ HU GIvE*

dan vindt men, dat aan hem, even als aan andere gorius.

Bb a Kerk-
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III Kerkvaders, bijkans enkel Loffchriften gewijd zijn,

^^'-'l
In zijn eigen Gedicht ^ Fan zijn leven ^ liceft liij mis-

Hoofdft. fcbien meer van zijne waare gevoelens en Imrtstocli-

na C. G. ten laten blijken , dan de mccsten van zijne Levens-

to^ \-\ ^^fc'iirijvingen waagden te erkennen. Zijne tijdgeno-

ten integendeel gaven reeds den toon van bewonde-

ring voor de nakomelingfchap ; en de naam van Go^-

geleerclen^ dien men bem boven alle andere Lceraa-

ren fchonk, onderhield fteeds bet hoogst gevoelen

van hem. Hoe heerfchend dit reeds tegen het einde

der IV'^de eeuw geweest is, bewijst de afbeelding,

welke RUFiNus van hem maakte , toen hij eenigen

van zijne Redenvoeringen in het Latijn vertaalde.

5, Een volfbrckt onvcrgclijklijk man," fchrijft hij (*),

„ die, beroemd door woorden en werken, der Ge-

„ raeente van christus het fchitterendst licht der

„ wetcnfchappen aangeboden heeft, nademaal hij dat

„ gene leerde, wat hij deed, en niet door tescnflrij-

„ digheid van zijne daaden en Icere zichzelven ver-

„ oordeelde." Hier bijgevoegd hebbende, dat zijn

leven, zijne welfprekendheid , zijn geloof en 'weten-

fchap , allen even volmaakt geweest zijn , vervolgt

hij: „ Hij alleen is het, over wiens Geloof niet

„ eens de onëcnsgezinde partijen hebben kunnen

„ twisten; veel meer verkreeg hij bij den Meere en

„ bij de Gemeenten Gods dat aanzien, dat een ie-

,, der, die zich verllout, zijn Icerflelfd ergens in

. 5, tegen te fpreken , even daar .door van Ketterij

„ overtuigd wordt. Want het is een openbaar ken-

I 5, merk

(*) l>rQl. in Orat. Crcg. Naz,
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,^ merk van eenen d:valenden^ wanneer iemand in III

5, het Geloof met gregorius niet overëen/ïemt, '*
^PJj'S

Iii zulke denkwijze fchreef een Grieksch Priester, iioofdft.

( Presbijter .^ gregorius, van wiens leeftijd ook "^ ^' ^*

^*N • -,
ïnar 363.

CLEMENCET (*) met meer weet te zeggen, dan Jq^ 476.

dat hij vóór de Xde eeuw kan geleefd hebben, zijn

leven van gregorius (f). In den grond heeft de-

ze Levensbefchrijving veel gelijkvormigheid met de

Gedachtenisredenen op de Feestdagen der Martelaa-

j*en, gelijk zij ook met eene aanroeping van gre-

gorius eindigt. — Onder de nieuwen was de Kar-

•dinaal baronius de eerfte, die eene vollediger Le-

vensbefchrijving van hem heeft opgefleld. De Jefuit

PAPEBROCH heeft ze uit een Handfchrift op het

groot toneel der Heiligen van zijne Kerk gebracht (§)

en met vele bruikbare gedeeltelijk verbeterende aan-

.merkingen opgehelderd. Dit was ook in de daad de

plaats , waar zij voegde. Want , alhoewel de opfbel-

ler ze geleerd, en vlijtig, voornaamlijk uit de fchrif-

• ten van gregorius, heeft opgemaakt, echter zijn

de loflpraken overdreven , met welke hij hem , als

eenen Heiligen, overlaadt. Bij flot, laat hij bij een

beeld van hem eenen ftommen , die zich tot hem ge-

wend had, de fpraak verkrijgen: een gewaand won-

der van de IXde eeuw; maar zichzelven beveelt hij

aan zijne hoede aan. Onder anderen is hier achter

geplaatst het Gedicht van gregorius, van zijn le-

ven,

(*) Monit.in Greg. Prcsb. Ht. Greg. Naz.p. CXXiV,

-pr.tf. (I) /. c. p. CXXV-CLVIII. el in ed. Col. T. I.

(§) Jcta SS. Menf. Mali T. II. p, 378-428.

Bb 3
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III ven, in eene profa - vertaling van daniel cardo-

^Jl^ MUS, en ook in de overzetting het bericht van de

Hoofdft. verplaatzing van zijn ligchaam naa Rome , waar van
na C. G. i^et oorfpronglijk insgelijks voorkomt (*). du pm
tot"" 476! ^'^^^^ 2y"^ berichten van gregorius veel meer in

den geest van eenen Gcfchiedfchrijver op (f). Zijne

tiittrekzels uit zijne fchriften, bijzonder zijne Reden-

voeringen, zijn vrij rijk, en zijn oordeel over hem

even zoo treffend, als vrij. Na zijne bloejende en

aangename welfprekendheid alle recht gedaan te heb-

ben, vervolgt hij: ,, Evenwel vervalt hij al te dik-

„ wijls tot vernuftige tegenflellingcn , tot tocfpelin-

„ gen, gclijkenisfen en zekere andere kieschheden

„ van voordragt, welken denzelven laf maken. Men

„ vindt zelfs fomtijds iet valsch in zijne gedachten

„ en befluiten; maar het wordt door het fchitteren-

„ de van zijne uitdrukkingen bedekt, en in de me-

5, nigte van zijne woorden verftommeld. Hij is on-

„ gemeen breedvoerig, en zegt maar weinige zaken

5, in vele volzinnen. Zijne Predikatiën zijn vol wijs-

5,
geerige gedachten ,vol trekken uit de Gefchiedenis

„ en Fabelkimde. Hij leert de Zedenkunde op eene

5, wijze , die nuttiger is voor de Wijsgeeren , dan

„ voor het volk; maar hij is zeer verheven ennaauw-

„ keurig in het verklaren der Verborgenheden. Hij

„ had veel Godzaligheid , maar- weinig bekwaamheid

„ en fchrahdcrheid in bezigheden. Hij was zoo ijve-

5, rig aan de eenzaamheid overgegeven , dat hij geen*

5, behoorlijken tijd tot eenig ambt kon befteeden,

(*) Pag. 766. fq. „ het-

(t) Nouv. Bibl. des Aut. Eccles. T. II. p. 201.'
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,, lietvvclk hem daar van aftrok. Hij ondernam ligt III

„ groote dingen; maar hij had fpoedig berouw, van ^^^
„ ze ondernomen te hebben. Hij heeft in zijn leven HoofdfL

„ drie Bisdommen sehad , en toch kan men niet "^ ^' p'

,5 zeggen; dat hij, bijeen enkel, rechtmatig Bisfchop {qj Ijói

,) geweest is, — Hij had een' gemelijken en hekelen-

„ den imborst; hij beminde fcherts en boert, en

„ veifchoonde niemand; maar voornaamlijk tastte hij

„ de Bisfchoppen aan, die hun ambt onwaardig wa-

„ ren." — hermant integendeel , van wiens verge-

lijking tusfchcn BASiLius deiiGrooten en gregorius

van Nazianzus hier voor (*) gewaagd is , heeft ook

ten aanzien \'an den laatstgemelden geen ander oog-

merk, dan om hem tot eenen grooten en volmaakten

Heiligen te maken. De uittrekzels, welke hij uit zij-

ne fchriften mededeelt, zijn heel voldoende, maar

zoo is de vergelijking niet, welke hij tusfchen hem

en zijnen vriend basilius maakt. Immers, alhoewel

die meer dan 250 bladzijden in zijn werk beflaat

,

echter wordt daar in enkel hunne ongemeene gelijk-

vormigheid in alle deugden en zedelijke gezindheden

of voorfchriften , aangewezen. Maar hen ook in ga-

ven , wetenfchap , leerllelfel , welfprekendheid , ver-

dienften en gebreken, met elkander te vergelijken,

daar heeft deze Schrijver niet aan gedacht. Eindelijk

heeft ook clemencet eene Levensbefchrijving van

GREGORIUS voor dc Uitgave van zijne werken ge-

plaatst (t). Doch , deze Benedictyner heeft , zoo

min als zijne voorgangers, den geest en het eigen-

() Bkidz. 288. dom-

et) Prafat. ad T. I. Opp. p. LXXIX-CXXIU.

Bb 4
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III domlijke van zijnen Schrijver weten op te fpooren en
.

^^^ te beöordeelen. Veeleer durfde hij niet ondeniemen

,

Hüofdlh dit- te doen. „Sommigen," fchrijft hij, „ zullen' het

na C. G. ^vgi dienlliff achten, grkgorius en basilius met
Taar '^6'X

tot 4-6* 5> -malkanderen te vergelijken ; maar dat kan de Rede

———„ alleen bij Wereldlijke Schrijvers doen, wier deug-

„ den de krachten der menschlijke natuur niet te bo-

„ ven gaan. ' Doch mijn eerbied voor deze Heiligde

,j Bisfchoppen is veel te groot, dan dat ik dezen

,^ last op mij zou nemen. God alleen weet het,

„ in welke gaven zij elkandcren gelijk of ongelijk

„ geweest zijn , dewijl hij ze hun gefchonken heeft."

In een zoo bovenmensch lijk licht worden de Kerk-

vaders van geleerde mannen nog in zoo laten tijd

befchouwd. Evenwel draagt ondertusfchen clemen-

CET nog iet bij tot deze vergelijking tusfchen deze

vermaarde vrienden. Ilij merkt aan, dat de welfpre-

kcndheid van basilius deftiger, die van gregorius

vernuftiger en bevalliger geweest is; dat de eerde

meer gezocht heeft te roeren , maar deze ook te be-

hagen, waar toe hij veel meer van de kunst ont-

leende; dat de ftrenghcid van zeden bij dasilius bij-

k'ans te hoog gefpannen fchijnt geweest te zijn , maar

dat GREGORIUS nog (leeds een beminlijk voorkomen

behouden hebbe; dat de eerftc ftaatlijk en eerwaar-

dig, maar deze meer lieftalig, gemeenzaam en fchert-

' zend, geweest is; de grootheid van den laatften

moest men uit zijne Rcdenvoeringen , en de geheele

flerkte van den eerden uit zijne Brieven beöordeelen,

alzoo deze beiderleië opdellen haars gelijken nergens

hebben. Over het geheel genomen, kan men /3eze

trek-
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trekken wel voor doelmatig houden, d wilde men III

ook de Kerkrcdenen van gregorius voor niet zoo '*^,^,^

meesterlijk erkennen. ' fluofdff.

Het gene men bij deze vergelijking zou kunnen "^ C* p*

voegen, ten einde zijne karakterfchets te voltoojen ,
[qj'" ^i*^[

is zeer weinig, en ook dit kan men uit zijne fchrif- •

ten, en het gene wij van hem verhaald hebben, ge.
^c'l^".

noeg opmaken. Men ziet dus ligtelijk, dat het Ka-

tholijk Leerfielfel aan hem , even als aan basilius ,

meer te danken heeft, dan wel de eigenlijk Theologi-

fche Geleerdheid. Even als zijn vriend, ontvouwde

en verdedigde hij het leerftelfel ichrander, ijverig en

welfprckend. Met behulp van dit leerftelfel, zijne

fcherpzinnigheid en geleerdheid, verklaarde hij den

Bijbel vaardig genoeg; zonder een voortreflijk uitleg-

ger
5 Ja zonder zelfs met het Hebreeuwsch bekend te

zijn. Hij waarfchuvvde voor fpitsvinnigheden , in

den voordragt der Geloofsleere ; maar heeft ze niet

geheel in zijne Predikatiën vermijd.- Hij had boven

BASILIUS de Dichterlijke bekwaamheid vooruit; hij

was min befchroomd en angstvallig dan d^tzo:^ waar

bij men echter de treurige voorftcllen , v;elke hij in

de Gedichten van zijne laatfle jaaren , aangaande zij-

nen gemoedstoeftand , maakt, mede in aanmerking

moet nemen; maar hij was tevens ook onbeflendi-

ger, misfchien onbedachtzamer, rocmzuchtiger , en

ijdeler, dan zijn vriend. Hun aanzien was en bleef
\

fteeds even groot; des te grooter, hoe meer zij ge-

meenfchaplijk op één "doel, de bevestiging van het

AntïariaamchQzXoQiï ^ ^v\. op de aanprijzing vanflren-

ge Godzaligheid, drongen. Doch gregorius werd

ook
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III ook , volkomen als basiliüs , door een hoofdgebrek

BOEK in zijnen vroegllen aanleg verhinderd , om dat geheel

Hoofdft. ^^^ voordeel der Kerk en der Wetenfchappen te vvor-

na C. G. den , wat hij had kunnen wezen. De Askeetifche

Jaar 363.
j^^JQ-ina tot eenzaamheid , tot een minder werkzaam

-lot 476. ^ °

, leven, tot ligchaamlijkc boetdoeningen , tot droef-

geestige overdenkingen en fombere aandoeningen, tot

mismoedige onvergenocgdheid met de menlchen, die

hij niet wist te nemen, zoo als zij waren , maar

naar zijne betere kundigheden en neigingen gevormd

wilde hebben, bedierf één der beste vernuften, wel-

ke de Christelijke Oudheid voortgebracht heeft.

Einde van het Achtfle DeeU

jjj.
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