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VOORWOORD

Het is met gevoelens van verwondering dat ik namens de Stichting Gerefor-

-

Christus.’ Het voornaamste doel van deze publicatie is om deze leer onder de 
aandacht te brengen. 

-
Theore-

tisch-praktische godgeleerdheid is een begin gemaakt met de heruitgave van 
Petrus van Mastrichts Beschouwende en praktikale godgeleerdheid 
Theoretico-practica theologia).

Van Mastricht juist heel bekend. Niet alleen onder gereformeerden, maar ook 
op de lutherse academie in Jena. Jonathan Edwards in Amerika vond Van 
Mastrichts Theoretico-practica theologia beter dan elk ander boek ter wereld, uit-

Godgeleerdheid minder 

verscheen een Nederlandse vertaling onder de titel Beschouwende en praktikale 
godgeleerdheid, die gebruikt is voor deze heruitgave. Hiermee werd Van Mas-

Godsdienst van À Brakel was toen al enkele malen herdrukt.
 vooral bedoeld was voor ‘het gewone kerkvolk’, 

Godgeleerdheid met name voor theologiestudenten. 
Toch zouden we dit werk te kort doen als we het daartoe zouden beperken. De 
Godgeleerdheid van Van Mastricht mogen we met recht het meest volledige 
Nederlandstalige theologische werk noemen. Het bevat een evenwichtige 

-
formeerde protestantisme van de zeventiende eeuw werden beoefend.
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Het geloof staat in het werk van Van Mastricht centraal. Van Mastricht begint 

Het vak theologie kan volgens hem alleen beoefend worden vanuit het ware 
geloof. 

Als Stichting Gereformeerd Erfgoed zien we de noodzaak in dat het theolo-

Onze dank gaat uit naar de heer J.A. Bunt die het totale werk van zo’n 4.000 
pagina’s vanuit het zeventiende-eeuwse Nederlands in hedendaagse spelling 

-

werk met Gods hulp mogen doen. 
Op verzoek van Stichting Gereformeerd Erfgoed is vertaalbureau RuthInter-
pres, in de persoon van Ruth Pieterman, gestart met het hertalen van het eer-

genoemde medewerkers, elk in hun deskundigheid op het gebied van de 

deze medewerkers en de verschillende meelezers, die allen dit werk belange-

Theoretisch-praktische 
godgeleerdheid -

Nunspeet, januari 2018       
Ds. A. Schot
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VERANTWOORDING

Voor deze heruitgave is gebruikgemaakt van de enige Nederlandse uitgave 
Beschouwende en praktikale Godgeleerdheit
Theoretico-practica theologia (1724).
Nadat de heer J.A. Bunt de Oudnederlandse tekst in de hedendaagse spelling 

-

passages is er intensief overleg geweest met classici.
Na de eerste ronde is de gehele hertaalde tekst door een aantal deskundige 
meelezers gecontroleerd en voorzien van opmerkingen. Deze opmerkingen 

-

-
taling.

-
-

Scholastiek woordgebruik
Van Mastricht maakt gebruik van het scholastieke begrippenapparaat dat in 

te vinden. Wanneer zo’n begrip vaak voorkomt, is het alleen de eerste keer in 

moet worden.
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Hebreeuws en Grieks

met het Hebreeuwse Oude Testament en daaruit ingevoegd in deze heruit-
gave. Van Mastricht gebruikte slechts de Hebreeuwse medeklinkers. Er is nu 

voegen, in overeenstemming met de huidige uitgaven van het Hebreeuwse 
Oude Testament. Achter elk Hebreeuws woord of zinsdeel is een transcriptie 

De spelling van Griekse woorden en teksten in de Oudnederlandse uitgave is 
in sommige gevallen verouderd. In deze heruitgave is de Griekse tekst aange-

gebruikgemaakt van de nieuwste uitgaven van deze teksten. Voor woorden 
-

Op pagina 887 staat een schema met een korte toelichting op zowel de 

Registers

-
-

haald. 
In het laatste deel (Deel 6) zal een zaakregister worden opgenomen, waarin 
naar alle delen verwezen wordt.

De redactie
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‘OM VOOR GOD TE LEVEN’ 
 

-

De moeder van Petrus was Johanna le Planq. Haar vader, Le Planq (of Plan-

-

Europa gewoond en gewerkt.
De familie Van Mastricht behoorde tot de Nederlandse gereformeerde vluch-
telingengemeente, waarvan de vader van Petrus, Thomas van Mastricht, 

Johannes Hoornbeeck (1617-1666), die toen de gemeente van Keulen diende.

Studie

gaan studeren aan de Utrechtse Universiteit, maar ook om behandeld te wor-
-

arts Scot kon echter niets voor hem doen.
-

catecheet Hoornbeeck. De Maets doceerde Nieuwe Testament, Hoornbeeck 
-

sche theologie.
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Deze vorm van theologiebeoefening (niet te verwarren met de middeleeuwse 
roomse scholastiek!) maakte gebruik van een instrumentarium van regels en 

een steeds terugkerend gebruik van begrippen, onderscheidingen, propositie-
-

thoden.
De nadruk die zowel Voetius als Hoornbeeck op de praktische theologie leg-

-

bestudering van de praktische theologie.

Duitsland
-

-

gereformeerde kerk diende.
In 1667 werd Van Mastricht door Friedrich Wilhelm, keurvorst van Branden-
burg, een hoogleraarschap aangeboden aan de Universiteit van Frankfurt aan 

-

In deze periode publiceerde Van Mastricht de Methodus concionandi, een preek-
methode voor studenten die opgeleid werden tot predikant. In 1669 behaalde 

De 
natura theologiae [Over de aard van de theologie].

voor de opleiding van juristen in de Brandenburgse steden. De broer van 
Petrus, Gerhardus van Mastricht, was rechtsgeleerde en doceerde geschiede-
nis en Grieks aan deze universiteit.

-

Utrecht
In 1677 werd Van Mastricht benoemd aan de Universiteit van Utrecht. Hier 

classis Amsterdam.
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-

en de kerk.

-

februari 1706.

-
woond door bevriende professoren, predikanten en de Utrechtse overheid. 

overgekomen, waren aanwezig.

-

levensheiligheid, niet de minste achting en waarde toekende.

eigenhandig geschreven testament 500 gulden na voor de Utrechtse diaconie en 
24.000 gulden voor de gereformeerde theologiestudenten. 
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Theologiae didactico-elenchtico-practicae 
prodomus [Inleiding in de didactisch-weerleggende praktische theologie], die 

Theoretico-practica 
theologia [Theoretisch-praktische theologie].

-
ticum [Theoretisch-praktische verhandeling over het zaligmakend geloof]. 
Deze verhandeling komt – weliswaar in verkorte vorm – overeen met het 

Theoretico-practica theologia. Deze 
publicatie was voorzien van een uitgebreide inleiding, waarin Van Mastricht 
de beweging van de labadisten, navolgers van Jean de Labadie (1610-1674), 
bestreed. Deze beweging scheidde zich van de gereformeerde kerk af.

 
[Gangreen van cartesiaanse nieuwigheden]. Dit werk gold als een van de 

cartesianisme. Niet alleen gereformeerden, maar ook luthersen en roomsen 
beriepen zich op Van Mastrichts Gangraena.

De optima 
concionandi methodo paraleipomena [Aanvullende gedachten over de beste 
preekmethode], een enigszins aangepaste versie van de Methodus concionandi 

Theoretico-practica theologia, 

uitgegeven. In 1698 werd de eindeditie gepubliceerd. Het was een herziene 
editie van de eerdere editie uit 1682 en 1687 met een uitbreiding van Idea  
theologiae moralis -
logiae asceticae [Korte schets van de ascetische godgeleerdheid]. Beide werken 

In 1715 en 1724 verscheen een herdruk van dit hoofdwerk en in de jaren 1749-
Beschouwende en praktikale Godge-

leerdheit

Uniek
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Het mooie van Van Mastrichts werk, dat binnen en buiten Nederland veel 

-
-

-

In de geloofsleer gaat het over ‘Wie God is’, ‘wie de mens is’ en ‘Wie Christus 

‘de sacramenten’ uitvoerig aan de orde.

de periode van de auteur, het jaar 1700. De kerkgeschiedenis wordt beschre-
ven in het kader van ‘de vier bedelingen van het genadeverbond’.

-

Gewaardeerd
-

leerdheid’ in vier delen. Dr. Cornelis van der Kemp (1702-1772) – zoon van 
Johannes van der Kemp en predikant te Benthuizen, Oostzaan, Zierikzee en 

vertaling. Grote verplichting hebben onze Nederlanders aan de boekhan-
delaren die moeite noch kosten spaarden om aan hun sterke verlangen te 

dierbaarste zegen, opdat velen, daardoor geleerd, machtig worden in de 
-

sche stellingen zowel tot voedsel voor hun eigen overdenkingen alsook tot 
stichting van de naaste te gebruiken.

Ook in het buitenland was men bekend met dit indrukwekkende theologische 
werk. Voor Thomas Boston en Ralph Erskine was Van Mastricht geen onbe-
kende. Jonathan Edwards was erg onder de indruk van Van Mastricht. Aan 

-
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mening de herhaalde lezing van iedereen ten zeerste waard is’.
Gereformeerde Dogmatiek veelvuldig naar Van 

Mastricht.

Heruitgave

gewerkt aan een Engelse vertaling van het complete werk, ‘omdat de werken 

verspreiding verdienen’.

De Stichting Gereformeerd Erfgoed ziet het als haar missie om tot een nieuwe 
uitgave van dit monumentale theologische werk in hedendaags Nederlands te 
komen.

Besluit

voor Petrus van Mastricht.

naam en eretitel van ‘hoogleraar praktische godgeleerdheid’ versierd werd. 
-

ingericht. (...)

godvruchtige is die in oprechtheid voor Gods aangezicht wandelt en door 

hiervan doe ik een beroep op alle godvruchtigen die hem gekend hebben. 

 

J. van de Kamp
A.A. Roukens
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Bronnen en literatuur:
A.C. Neele, -

), Pretoria 2005 (herz. uit-
gave: , 
Leiden etc. 2009)
H. Pontanus, 
17491

1   Deze is achter in deel 6 te vinden.



Titelblad van de Nederlandse uitgave uit 1749
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VOORREDE VAN CORNELIS VAN DER KEMP

Onder alle dierbare voorrechten waarmee de Vader der lichten de mensenkin-
deren begunstigt, is er geen zo onwaardeerbaar als de openbaring van de 
zaligmakende waarheid. Dit zal niemand die een christen genoemd wordt, 

-
2 door anderen ‘een dochter 

 werd genoemd. Ze werd onder de 
-

voudig gekleed,4 als een godin geëerd.5 Ondertussen bleef de zaligmakende 

6 

twee daden bestaat: de gehoorzaamheid aan de geboden en de hoop op de 

2   Tiende Olympische Ode.
3   Johann Hofmann, Lexicon universale, historiam sacram et profanam (Algemeen lexicon van de gewijde en 

wereldlijke geschiedenis), bij het woord ‘Waarheid’.
4   Zie vorige voetnoot.
5   Aulus Gellius, Noctes Atticae (Attische nachten), boek 12, hoofdstuk 11.
6     Opmerkelijk is wat Aelianus vertelt over de opperpriester bij de Egyptenaren, die ook de hoogste rechter 

was: (‘Hij had 
ook een beeld, uit een safiersteen gemaakt, om de hals, en dat beeld werd “de waarheid” genoemd’).

 Hiermee wezen zij de verplichting aan om de waarheid:
  - Onder het oog te hebben door rechte kennis.
  - In het openbaar te dragen door belijdenis.
  - Heldhaftig te beschermen, wat vooral van een opperrechter vereist werd.
  - Heilig te bewandelen.
  Daarom voegt Aelianus erbij: 

 (‘Maar ik zou het waardiger oordelen om de 
waarheid niet van steen gemaakt en uitgebeeld bij zich te dragen, maar in zijn gemoed te hebben’). 
Claudius Aelianus, Varia historia (Verschillende onderwerpen), boek 14, hoofdstuk 34, p. 977, editie 
Gronov. Bij deze plaats vestigt de beroemde Perizonius de aandacht op de Urim en de Thummim in de 
borstlap van de hogepriester. ‘Thummim’ vertaalt de Septuagint met  ‘waarheid’ (zie notitie 
bij de geciteerde plaats).
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in te voeren, aan kleine kennis de naam geven van ‘de moeder der godsdien-
-

-

-

de hemel uitgedacht die met hun bedorven neiging het meest overeenkomt. 
Het eerste en gewichtigste stuk van de beklagenswaardige ellendestaat van de 

-
-

verbonden is als een plicht. Hun praktische theologie is niet anders dan een 
dorre moraal- of zedenleer. Daarin komt Christus slechts voor als een voor-

Beide soorten mensen dwalen zeker tot het verderf. De eerste soort is door 
volslagen onkunde onvatbaar voor de prediking van het Evangelie. De laatste 

-
scheidende bediening en het hartveranderende genadewerk. Stel dat er eens 

– waarin de oude pelagiaanse dwalingen, die door onze moedige voorvaders 
-

den heel veel mensen hun huidige legerplaats verlaten en overgaan tot een 

Was het nu maar alleen het volk dat verloren gaat, omdat het zonder enige of 
-

-
heden van het gemoed bezighouden op een manier die veel te afgescheiden is 
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deed niemand van de heilige en door de Geest gedreven mannen. Dus ook 

Ook mag niemand van de ware kinderen des Heeren zich de moed laten ont-

op de gedurige verhindering door veelvuldige aardse bezigheden. Want is er 
slechts een ware erkenning van onze verplichting en een gepaste hoogachting 

en kennis aan de kerk onder de nieuwe bedeling toezeggen, zoals: ‘De aarde 
-

-
schap zal vermenigvuldigd worden’ (Dan. 12:4).

om tot inbeelding en dwalingen te vervoeren. Zo moet alle bevinding op de 
Waarheid steunen, daaruit voortvloeien, daarmee overeenstemmen en daar-
aan getoetst worden. 

-

iets recht te maken’ (Pred. 10:10), en ‘het gebod is een lamp, en de wet is een 

-

in hun vooroordeel versterken.
-
-
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zoete bewegingen buiten de middelen om najagen. 

door de wedergeboorte. 

-
tici willen, alsof men boven en buiten het Woord, door de inwendige verlich-
ting van de Geest, ontdekking van geheel andere waarheden verkreeg. Dit is 

slechts deze enkele zaken opmerken: 

van de Geest ook meegedeeld aan sommige wereldlingen, die soms in het let-
-

weet alle dingen (1 Joh. 2:20). En voorwaar geen wonder! Want al wat de Heere 

-
ker der wereld’ (Joh. 4:42). Het onderscheid is hier zo groot als tussen twee 
mensen die redeneren over de teerhartige liefde van een moeder tot haar zui-

beweegt ook de wil en alle ondergeschikte zielskrachten. 
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-
eens deze en gene loze aandoeningen en onbedachte voornemens veroorzaakt 

-

-

met Hem in verbondsonderhandeling, kiest Hem geheel, alleen, voor , en 

Voeg er dan als laatste nog aan toe dat de zaligmakende verlichting van de Hei-
lige Geest de begenadigden niet alleen inwendig, maar ook uitwendig veran-
dert. 
Evenals door een algemene ontdekking van de waarheid inwendig in het 
gemoed van een onbekeerde al veel aandoeningen verwekt kunnen worden, 

-

-

-

-
-

dige verandering deelachtig geworden is, in een tere wandel glinstert.

-
-

ven. Met dat toevertrouwde pand moet winst worden gedaan. Wie het licht 
onder een korenmaat zet, verandert het tot duisternis; maar als de kaars door 
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 - Geheel, zonder iets achter te houden.

inwendige overtuiging van de waarheid.
 - Moedig, zonder mensenvrees.

-
nen werpt.

 -  Standvastig, door daarin tot het einde toe te volharden.
Dit alles zal nooit tegengesproken worden door iemand die slechts in bedaarde 
overweging neemt: 

-

die deze plicht veronachtzamen (Luk. 12:8,9).

de oude elchasaïeten, de priscillianen en de valse nicodemieten. De elchasaïe-

7 

-
-

uitingen.’8 Zulke gedachten behagen de mensen van deze wereld, die zich 

7    Zie verder dr. Guilielmus Saldenus, Otia theologica, sive, Exercitationum subcisivarum varii argumenti, 
libri quattuor (Theologiebeoefening, of, Resterende oefeningen van verschillende inhoud, in vier boe-
ken), boek 2, oefening 9 over ‘De belijdenis van de Goddelijke waarheid’.

8   Thomas Hobbes, Leviathan, or, The Matter, Forme & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil 
(Leviathan, of, De samenstelling, vorm en macht van een kerkelijke en wereldlijke staat), hoofdstuk 42.
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minste bezwaar om in plaatsen en kerken te komen waar het pausdom heerst, 
zich te voegen naar de afgodische plechtigheden en zelfs hun knieën voor de 
stomme beelden te buigen. Want ze wenden voor dat de lichaamsgestalte uit-

Maar als dit zo was, hielden de mensen over wie Lactantius vertelt,9 de marte-
laars terecht voor dwazen, die om de godsdienst de beroving van hun goede-

-
ders’ vereerd geworden. 

-

-
-

huis van Rimmon, de HEERE vergeve toch uw knecht in deze zaak.’ Daarop 
zei de profeet: ‘Ga in vrede’ (2 Kon. 5:17-19). 

-

in het huis van Rimmon heb nedergebogen ...’ Deze vertaling kan heel goed 
overeen worden gebracht met de aard van de Hebreeuwse woorden, neemt de 

10 Dit 

9    Divinae institutiones (Goddelijke onderwijzingen), boek 5, hoofdstuk 13. 
10   August Pfeiffer, Dubia vexata Scripturae Sacrae, sive, Loca difficiliora (Veelbesproken twijfelgevallen van 

de Heilige Schrift, of, Moeilijkere Schriftplaatsen), derde honderdtal, Schriftplaats 3, De petitione 
Naamanis Syri (Het verzoek van Naäman de Syriër). 
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11

afgodische handelingen gesproken zou hebben.

als dienaar van de koning gedaan had, wat enige verontschuldiging kon 
-

-

thans verdedigen, want:

de profeet of door Naäman zelf. 

verzoek van de veldoverste had goed gekeurd om een last Joodse aarde om 
-
-

-
ving vroeg. 

afgodische plechtigheden. 

11   Zie De petitione Naamanis Syri (Het verzoek van Naäman de Syriër), Dissertatio theologica ex 2. Reg. V. 
vers. 18 (Theologische dissertatie over 2 Koningen 5 vers 18).
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-

Onder deze plechtigheid wordt de hele afgodendienst begrepen, omdat 

12 Zegt 
-

daarom tweemaal verontschuldigd te worden. 

-

door een nauwkeurige onthouding van alle andere afgodische plechtigheden. 
Sleidanus vertelt dat enkele dagen na het bovengenoemde geval, toen de kei-
zer de keurvorst van Saksen, wiens taak het was, beval het zwaard voor hem 

 

niet alleen niet kan helpen, maar zelfs des te meer moet bezwaren, in het ach-

uitwendige afgodendienst.

12   Incurvatio illa non erat coram Idolo, sed coram Rege (‘Die neerbuiging was niet voor de afgod, maar voor de 
koning’). Johann Heidegger, Corpus Theologiae Christianae (Het corpus van de christelijke theologie), deel 
2, p. 621.

13   De statu religionis et reipublicae Carolo Quinto Caesare commentarii (Opmerkingen over de toestand van 
de religie en de staat onder keizer Karel V), boek 7.
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ook de zaak zelf, aangezien de waarheid het kostbaarste kleinood is. Als dit 
onschatbare juweel ons eenmaal ontroofd is, hebben we alles verloren. 

14 Dit was het 

de andere hand een speer, en was zo gemaakt dat ze die beide evenals haar 
ogen kon bewegen. Men zegt er verder nog het volgende van. De Trojanen 
bouwden in hun slot een tempel ter ere van die godin. Toen deze tempel nog 

bestendige zetel. Daarop zou de godsspraak van Apollo hebben bekendge-
maakt dat ‘de stad, zolang dit beeld daarin ongeschonden bewaard werd, 

verloren gaan’. Dit zou de uitkomst geleerd hebben. 
Datzelfde mag men ook, zonder de zaak met beuzelingen op te pronken, met 

van hoe groot belang de waarheid voor de zaligheid van de mensen is, houdt 

-

overigen van haar zaad, die Gods geboden bewaarden (Openb. 12:17). Overal 

stromen. 

dwalingen zoekt te bederven. 

de harten van de mensen af te trekken van de eenvoudigheid die in Christus is. 

16:24,25). Tegen opkomende gangbare dwalingen moet men niet alleen voor 
zichzelf vaststaan, maar ook de waarheid in het openbaar beschermen. 
Dit is de plicht van de overheden. De geschiedenisboeken vermelden wat 

-
odosius l de Grote, Honorius, Theodosius II en (om anderen niet te noemen) 

waarheid gedaan hebben. 

14   Johann Hofmann, a.w.
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Sálomo geteld worden, moeten niet alleen, geleerd ten oorlog, elk een zwaard 
hebben, maar dat ook aan de heup, ja, uitgetrokken in de hand houden (Hoogl. 

nodig om er zich niet van te laten beroven. 

mensen die ogen in hun hoofd hebben (maar helaas, hoe klein is hun getal!), 

immers een geest van onverschilligheid te heersen, en de oude verdraagzaam-

herleven. 
Een beroemde leraar15 van onze kerk schreef: ‘Hoe was men gewoon te mid-

-
vallen en op de schouder vliegen, die hun handen durfden uitsteken in de 
kuil van de basilisken en zich vermaken over het hol van die adders! Ze durf-

veelal weg. ...’

-
digen, is niet genoeg. Men moet ze ook godvruchtig beleven. Heel graag zou 

-
ten. 

ze met een heilige wandel gepaard gaat. Paulus zegt: ‘Al ware het dat ik de 
talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een 
klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der 
profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware 

-
-

15   Abraham Hellenbroek, Het Hooglied van Sálomo, p. 806.
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-
gen worden’ (Luk. 12:47). 
Vooral zullen de woorden van een leraar die met een wereldsgezinde wandel 

-
gaans de hoorders in hun ongeloof versterken. Daarentegen zet niets de ver-

godzaligheid, om in de mensen hoge achting voor de waarheid te verwekken 

-
ders gedurig ingescherpt worden, maar vooral alle studenten van de godge-
leerdheid en hen die naar de heilige bediening staan. De heer Petrus van 
Mastricht, weleer een beroemd godgeleerde, laatst op de hogeschool van 

zaken aangedrongen. Over het leven en de lotgevallen van deze man kan de 

16 
Om van het werk zelf een begrip te hebben, moet men eerst de korte voorrede 

op welke 
manier wat daarvan 
hier behandeld wordt. Zo haast men dan de binnenste vertrekken van dit 
gebouw betreedt, zal men ervaren dat het voorportaal niet bedriegt. De 

waarvan men nergens enige weerga zal kunnen aantonen. Daarom mag dit 

-

kan volmaken. 
-

ling van zaken kortheid met helderheid, verhevenheid met eenvoudigheid, 

kan dit boek, ondanks de volheid en veelheid van de stof, zonder veel uitbrei-
ding op een zeer aangename manier gelezen worden door ieder die in de god-

niet alleen in de zaken, maar ook in de manier van voorstelling een aanlokke-

Het is daarom geen wonder dat dit doorwrochte werk zo hoog geacht, zo gre-

-
 

 

16   Deze is achter in deel 6 te vinden.
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meer dan eens te noemen onder de theologische dogmatieken van de beroemd-
ste godgeleerden van onze kerk.17

de boekhandelaren die moeite noch kosten spaarden om aan het sterke ver-
langen van deze mensen te voldoen. De Heere bekrone de Nederlandse uit-

-
denkingen als breder tot stichting van de naaste te gebruiken.

Dit wenst en bidt, waarheid- en deugdminnende lezer, uw heilzoekende die-
naar in Christus, 

C. van der Kemp, 18

17   Isagoge historico-theologica (Historisch-theologische inleiding), p. 376,595,596.
18   Cornelis van der Kemp was een zoon van Johannes van der Kemp, predikant te Dirksland (1691-

1718), o.a. bekend van zijn verklaring van de Heidelbergse Catechismus. 
   Cornelis van der Kemp werd in 1702 geboren te Dirksland. In 1722 werd hij doctor in de theologie en 

predikant te Benthuizen, in 1726 te Oostzaan, in 1728 te Zierikzee en in 1729 te Rotterdam. In 1743 
werd hij hoogleraar theologie te Rotterdam. Hij overleed op 3 juli 1772.
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van de hoogwaardige auteur, 

Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig

De nooit volprezen kunst doet dus weer als herleven

die tot hoogleraar in Gods kerk was verheven,

die d’ academiejeugd op ’t spoor der oude waarheid

Godgeleerdheid,

als men dit gaad’loos boek, en ook ’s mans zinspreuk leest.

Adrianus Douci, P.z.
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44

Zie voor een vertaling p. 885.



OPDRACHT

Aan de zeer vermaarde en veel geraadpleegde heer  

 
nu syndicus19  

 
wenst alle heil, 

allerlei soorten van wetenschappen, in de godgeleerde, rechtsgeleerde, histori-

-

ook gedaan, weliswaar niet met woorden, maar wat beter is: met daden. Dit 

 (Het peetouderschap), de  (De 
Aantekeningen op 

Antonius Augustinus en Gratianus

hebt liggen –  (Verschillende lezingen van het Nieuwe Tes-
tament), Bibliothecæ publicæ (Algemene bibliotheek), en vooral de Antiquitates 
Ecclesiasticas

brengen wat u voorgenomen hebt. 

gemeenschap zowel in bloed als in genegenheden en studies zou kennen. En 

heb – in het licht te zien, openbaar te maken. 

goedkeurt en die gestimuleerd hebt. Och, dat overal onder de staatkundigen 

19   Juridisch adviseur.
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-
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Ik zal u, welwillende lezer, in deze voorrede niet met veel, maar wel met 

Hoewel dit niet gelukt is door zoveel complete toevoegingen, hebt u in elk 

drie delen gehad zou hebben. En als dit het scherpe zicht van de ogen bena-

jonge mensen en ook de brillen van de oude mensen zou vergoeden.

had, en dat niet alleen van veel onvolkomenheden gezuiverd, maar ook min-
stens met een derde gedeelte vermeerderd.

In de  van de vorige uitgave20

grondslag van de hoofdzaken der godgeleerdheid gelegd worden, slechts 
summier voorgesteld vanwege de beperkte ruimte. In de huidige uitgave 

hiervan is dat onze nazireeërs zich tot grondlegging van de godgeleerde 

-
den gewennen.

In de weerleggende delen -

de uiteenlopende meningen des te gepaster aan te roeren. 
Ook zal de lezer zo de middenweg van de rechtzinnigheid, tussen de aan 

-

geschilpunten, als u een juist zicht hebt op de doorgeschoten gevoelens van 

20 Eerste editie uit 1682/1687.
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In de praktische delen vinden er minder vaak uitweidingen plaats, opdat onze 
Godgeleerdheid niet al te dik zou worden en nog meer delen zou beslaan, en ik 

-
-

overwogen worden. Dit geldt vooral als de lezer erop let dat niet alle getuigenis-

achtste boek, over de bedeling van het genadeverbond door alle eeuwen 

maar beknopt. 
Ten aanzien van het Oude Testament zult u daarin vinden: de vooraanstaande 

-

Ten aanzien van het Nieuwe Testament zult u daarin tegenkomen: 

vermeldenswaardigst is.

-  De toestanden van de kerk en haar voortplanters: patriarchen, profeten, 
-

tooid wordt. 
-

Ik geloof dat door deze dingen aan alles wat voor een volledige kerkgeschie-
denis vereist kan worden, tegemoetgekomen wordt, maar wel beknopt, omdat 
ik er anders veel dikke boeken van had moeten maken. Ik was al begonnen 

, dat als een commen-

Daarmee was ik tot aan de geschiedenis van de aartsvader Izak gekomen. Maar 

aanmerking genomen, en ik overwoog dat het andere dingen zou uitsluiten die 

-
ben, dan zou – dit weet ik zeker – boven vele anderen de zeer vermaarde en 

momenteel te Leiden gedrukt, wat voorspoedig verloopt. Moge God ze met 
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Opdat u de orde en de samenhang van ons beknopte overzicht in wat langere 
paragrafen des te beter zult kunnen volgen, zal ik trachten u te hulp te komen 

voorafgaat.

willen inlaten. Ik ben ermee tevreden het meest aanvaarde gevoelen te volgen.

In deze uitgave is een schets van de 21 toegevoegd, tot ver-

kentekenen, goede dingen en hulpmiddelen gevoegd, in een zo kernachtig 

godgeleerdheid en
ik geen andere daarvoor in de plaats heb willen of hoeven stellen. 
Weliswaar heb ik eerst een voornemen gehad om in deze dingen uitvoeriger 

een ander uiterste doorgeslagen ben, ben ik te beknopt geweest, zodat ik die 
-

Ook heb ik er een schets van de ascetische godgeleerdheid22 aan toegevoegd. 
Deze gaat over de deugden in alle omstandigheden van het leven, ofwel over 
de oefeningen van de godzaligheid, in vier boeken. Ze zouden stuk voor stuk 

-

zult echter wel de meeste en de beste dingen vinden, die zonder moeite tot 
meer dingen uitgebreid kunnen worden, als de zaak het vereist.
Ik heb hier een weg moeten inslaan die door de protestanten niet veel betre-

-
-

gund en deze uitgave mag niet te lang vertraagd worden. Daarom wens ik niets 

-

21   In deze heruitgave wordt dit ‘De geloofsgehoorzaamheid’ genoemd.
22   In deze heruitgave wordt dit ‘De praktijk der godzaligheid’ genoemd.
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van de kerk.

overgelaten aan de getrouwheid van de zeer geachte en zeer geleerde jonge-
man Guilielmus Mullerus, die binnenkort tot kandidaat van de heilige kerke-

vermaan ik dit ene: dat u nauwkeurig let op de hoofdinhoud van uw tekst en 

van de krachten van uw verstand, dat u de betekenis en de krachtdadigheid 

zoveel genoeg is.



EERSTE BOEK

van de
 

Wat men vooraf van de godgeleerdheid moet weten
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HOOFDSTUK 1 
 

DE NATUUR VAN DE GODGELEERDHEID 

geleerdheid

van allerlei leringen, in twee stukken verdelen: 
- De dingen die vooraf gekend moeten worden.

De vooraf te kennen zaken stellen ons in boek 1 drie stukken voor: de natuur, de 
regel en de verdeling van de godgeleerdheid. De natuur van iedere zaak wordt 

-

een voorafgaande inleiding over de methode om de godgeleerdheid te onder-
-

is: . Tot een grondslag van alles zullen 

HET VERKLARENDE DEEL

1. § 2. De exegese van de tekst

zeer ernstige vermaning en waarschuwing aangaande de ware en de valse 

laatstgenoemde wegvluchten. 
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Hierin vinden we de volgende dingen:

A. Een 

onderwerp -
-

afgaande woorden, maar ook door deze hele brief heen, ja, ook gedurende de 

dubbele plicht van de vermaning, die omtrent de godge-

-
-

leggen van de onware leerstukken. 

gemoed en de wil te bewegen en gaande te maken, om datgene wat het 

voornaamste doel en het hoogste toppunt van de godgeleerdheid. Want het 

tot een plicht. Ik roep een ander vooral om:

leiden.

Daarom betekent dit woord heel vaak ‘vermanen’, ‘vragen’, ‘vertroosten’. 
-

ter’ (Joh. 14:16). Zie Johannes Tarnovius, -

Hier moet echter ook opgemerkt worden dat de apostel deze dubbele plicht 
betracht wil hebben omtrent een en hetzelfde voorwerp, dat in het meer-

moeten worden, zodat deze twee zaken, als twee -
geleerdheid uitmaken. Maar ze moeten ook samengevoegd worden in alle 

integrale

 
B. Een 
leer. 
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1. De 
ware leer onderscheiden wordt:

2:20; Gal. 1:8,9; Jes. 8:20; Gal. 6:16). 

-

-
tus. Dit gebeurt door een van tweeën:

in het geheel niet. 
(2) Áls ze Hem leren, doen ze dat echter niet gezond en rechtzinnig, maar 

leer die naar de godzaligheid is

godgeleerdheid.

door toepassing onderwezen, dat is: ons door anderen geleerd moet wor-
den (Joh. 6:45). Niet alleen alle andere wetenschap, maar ook zelfs de 

 Maar deze, zeg ik, 
moet ons door anderen geleerd worden, niet alleen door mensen, maar 
ook door God Zelf. En dat niet alleen uitwendig door het Woord, maar 

 

uitgedrukt door ‘Gode leven’ door Christus (Rom. 6:11). Vandaar dat de 
godgeleerdheid een ‘woord des levens’ genoemd wordt (Hand. 5:20). 

 Maar 
hierover elders meer. 

2. De apostel tekent hier ook de 
weet niets ...’ 

niet om daarover te spreken. 
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EERSTE LEERSTUK 

HET LEERSTELLIGE DEEL

1. § 3. De godgeleerdheid moet in een bepaalde orde geleerd worden
Uit wat gezegd is, vloeit dit vooraf voort: De godgeleerdheid moet geleerd worden 

. 

-

daarna vermanen. 
-

dineerd is’,  (ve a

-
-

bond, waarin de godgeleerdheid begrepen ligt, in de meest geschikte en 

 
(2 Tim. 2:15). Maar wat niet recht samengevoegd en samengesteld is, kan ook 
niet recht gesneden worden.

5. Tot argument hiervoor dienen ook:

Want als u ziet op wat men moet doen, dan hebt u de tien geboden, die in 
een wonderbare methode uitmunten. Als u ziet op wat men moet bidden 
en verzoeken, dan hebt u het Gebed des Heeren. Als u ziet op wat men 
moet geloven, dan hebt u als het ware een zeer fraaie Catechismus (Hebr. 
6:1,2). 

brieven van Paulus.

‘in alles welgeordineerd is’. 

en in een gepaste leermethode geschikt worden. 
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-

brengen. 
-
-

cedon. 
-

voorbeeld:

genoemd.

 
( ).

-
tiones 1

De doctrina  

liefde ( ).

) 
van Theodoretus.

-  Het boekje met Uitspraken ( ) van Prosper.
-  De vier boeken van Johannes van Damascus over Het rechtzinnige geloof 

( ).2

-  De vier boeken met Uitspraken ( ) van Lombardus.
-  Wat Magnus, Thomas van Aquino, Duns Scotus, Bonaventura en anderen 

ter verklaring geschreven hebben.
-  De Verhandeling over de godgeleerdheid ( ) van Thomas 

van Aquino. 

-

-

1. § 4. Dit wordt bevestigd met redenen

een leermethode: 

1  De vijf theologische redes, die in  380 te Constantinopel ter verdediging van de leer aangaande de 
Drie-eenheid werden gehouden.

2  Uit zijn werk ∏ (Bron van kennis). Het derde deel daarvan heet Ikdosis akribes tes ortho-
doxou pisteos (Nauwkeurige uiteenzetting van het rechtzinnige geloof ).
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-

-

-

geleerde mannen over het Oude en Nieuwe Testament opgesteld hebben. 

-
-

welgeschikte leermethode.

wetenschap toekomen, dan toch tenminste aan de wetenschap die de voortref-

de kennis van de opeenvolgende zaken maakt ze het voor het geheugen gemak-

Philo Judaeus is zonder een gepaste methode ‘de kennis zonder kennis’. Zou u 
-

1. § 5. Welke leermethode er gebruikt moet worden
U zult vragen: volgens welke leermethode kan de godgeleerdheid dan het 

De leermethode is niets anders dan een gepaste onderlinge schikking van ver-
-

-
methode van de godgeleerdheid:

-  Niet alleen overeenkomt met de zaken die geleerd zullen worden, waar-

degenen die geleerd worden. 
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nu niet zullen onderzoeken. Uit alle leermethoden behaagt die ons het aller-

wil dat de zaken van de godgeleerdheid eerst geleerd en onderwezen worden, 

wordt:
-  Niet alleen in het geheel van de godgeleerdheid, zodat aan de dingen die 

-
-

gelaten wordt.

theorie hand in hand samengaat. 

Ik zal met onderscheid en stuk voor stuk zeggen wat ik hierover wens te zeg-

wens dat de hoofdzaken van de godgeleerdheid:

voor stuk verklaard worden. Dit dient tot een vast fundament van het hele 
gebouw.

van de tegensprekers. Zonder dit bestaat het gelegde fundament niet vol-
doende op zichzelf, en wordt het ook niet genoeg geworteld in het hart en 

HET WEERLEGGENDE DEEL

worden?
De vraag is: moet de godgeleerdheid volgens een vaste leermethode geleerd 
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uitgebannen moet worden. 

De gereformeerden eisen een leermethode, tegen de wederdopers en de geest-
-

thode. Dat wil zeggen: een leermethode die met de godgeleerde zaken 
overeenkomt en die dient tot hulp van het oordeel en tot versterking van het 

-

 De godgeleerdheid gaat het begrip van de rede, en dus ook de 
logische leermethode te boven.
Antwoord

-

 De godgeleerdheid is boven alle wetenschappen, en dus ook 

Antwoord

-

1. Dit stoot wel de overmaat van de pausgezinde scholastici omver, maar niet 

2. Het is bovendien onjuist, want een orde verandert de geordende zaak niet, 

-
thode, maar door de onkunde en onervarenheid van degene die de leerme-

regels, en past de leermethode niet verstandig en voorzichtig aan de godge-
leerdheid aan. 
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HET PRAKTISCHE DEEL

orde behandelen.
-

- Een orde die niet met de zaken overeenkomt. 
-  Een orde die, áls ze met de zaken overeenkomt, echter niet is afgestemd 

op de toestand van de leerling.
-  Een orde die, áls ze daarop afgestemd is, echter alleen maar is afgestemd 

tot betrachting.

Zulke mensen: 
 

-
stand en het geheugen door en met hun wanorde belemmeren. 

-

leren en daarna vermanen. 

Beweegredenen om een goede leermethode te volgen
Zo doen de leraars en predikers het volgende: 

een God van orde is, en niet van verwarring. Daarentegen betonen de tegen-
-

stander is van verwarring. 
-

-
-

kunst opgesierd is. Daarom brengt het slechtere nadeel toe aan het betere.’

van de leermethode, het verstand en begrip van hun toehoorders behulpzaam 
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-
voort. Want ‘het onderzoek van de waarheid verdient een grote plaats, die niet 

 

De manier om een leermethode te volgen
Om de leermethode des te beter te volgen, raad ik drie dingen aan die waar-
genomen moeten worden. De leermethode moet overeenkomen met: 
a. De zaak die te behandelen is.

Men moet met beginnelingen anders handelen dan met meer gevorderden:

-
legging van de tegenwerpingen. 

-

En met volwassen beginnelingen moet men ook weer anders handelen, vol-
gens een catechetische methode.

TWEEDE LEERSTUK 
DE GEDEFINIEERDE ZAAK VAN DE GODGELEERDHEID

HET LEERSTELLIGE DEEL

aangedrongen worden
-

-

-

leer te leren’.
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-

1. § 11. Dit wordt bevestigd met redenen

macht van het eeuwige leven (Openb. 1:18), en dit eeuwige leven zoekt men 
door de godgeleerdheid. 
2. Een andere godgeleerdheid of een andere manier van godsdienst dan die 

-

-

1. § 12. Er is een godgeleerdheid
Er is een godgeleerdheid.
1. Daarvoor pleit niet alleen de algemene overeenstemming van alle volken 
(Rom. 2:15).

godgeleerdheid aan. 

wordt geloofd dat de godgeleerdheid de weg daartoe opent.

God uitstrekt om door God alleen verzadigd te worden. Daar leidt de godge-

-

van God te komen en voor Hem te leven. 
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Wat de oorsprong van het woord ‘godgeleerdheid’ aangaat, die is men onge-
-

-
-

mendheid een ‘godgeleerde’ genoemd hebben (zie Plinius in Historia Naturalis 
 [Het 

op Musaeus, de zoon van Eumolpus, die de platonisten met nadruk een ‘god-
geleerde’ genoemd hebben. Ook getuigt Philostratus in Heroïcis (Helden)  

-
-

-
les ( [Mengelstof-

immers dat hun goden geboren waren. 

-

-

begin van het christendom in gebruik geweest. 
theologos, ‘godgeleerde’, wordt aan Johannes 

theologia, ‘godgeleerdheid’. 

voor. 
De godgeleerdheid wordt zo genoemd, omdat ze niet alleen een leerrede over 

 (De natuur, oorsprong, voort-
gang en studie van de ware theologie), boek 1, hoofdstuk 1.
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-  In het Hebreeuws:   ( okmat 
   (tal-

-

God’. 
 ( a

-  In beide Testamenten:  (dere

religio relegendo, ‘na te lezen’, of van 
religando, ‘samen te binden’. 

-
nis. Deze kennis onderscheidt men weer in:

-
leerdheid van deze reizigers is:

- Of een geopenbaarde godgeleerdheid. 
loci communes, 

zoals men die noemt). 

wordt een ‘geopenbaarde’ godgeleerdheid genoemd, naar Hem Die ‘in de 

Christus’. Daarin wordt alles begrepen wat tot de godgeleerdheid behoort, het-
-
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godgeleerdheid niet uit, maar ze sluit haar in, zoals een groter getal het klei-
nere. 

moet geloven en doen. 

geopenbaarde godgeleerdheid vertoont, bestaat in dingen die men moet ken-

-

-  Deels in het verstand, dat het ware en het valse van de godgeleerdheid 
-

Rom. 2:15). 
-  Deels in de wil, die overhelt tot het goede dat als zodanig gekend is. Zelfs 

de onbeschaafde heidenen verwerpen dat goede niet, getuige de ervaring. 

onderscheiden wordt van de heidense godgeleerdheid, als zodanig. Want de 

een ware godgeleerdheid.

opgemerkt. 
1. Het eerste nut ziet op God, Die door middel van haar de goddelozen ‘niet te 
verontschuldigen’ stelt (Rom. 1:20). 
2. Het tweede nut ziet op de heidenen en de atheïsten, die door middel van 

6:26). 

-

het goede, wanneer ons de natuur zelf daartoe nodigt. 
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richtsnoer van de geopenbaarde godgeleerdheid. Zo wordt de meesteres 

de meesteres bestuurd moet worden (2 Kor. 10:5).

genoegzaam is tot zaligheid. Want er staat buiten Christus, van Wie de natuur-

4:12). 

iedereen, ook zelfs buiten Christus en zonder het geloof in Hem, zalig zou 
kunnen worden, slechts met behulp van de rede en van de natuur. Dit spreekt 
Christus Zelf tegen (Joh. 14:6; 15:5). 

 is. 
-  Niet alleen theoretisch, die in een of andere bespiegeling van de waarheid 

berust. 
-  Ook niet alleen praktisch, die de kennis van de waarheid weinig of niets 

acht. Dat zouden de socinianen en de arminianen wel willen, om zo des te 

de godsdienst na te laten, ja, uit te bannen. En om daarentegen elk en een-
-

stukken van de christenen verstoken is, tot hun gemeenschap te lokken en 
over te halen. 

-  Maar hier wordt een godgeleerdheid vereist, die de theorie met de prak-
-

manier van de godsdienst bestaat in deze twee stukken: de nauwkeurigheid 

‘Puur de kennis moet door geloof en goede werken bewaard en behouden 
worden’ (Socrates Scholasticus, Historia ecclesiastica [Kerkgeschiedenis], boek 
1, hoofdstuk 5).

-
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kennen; en een gevolg daarvan is God te eren en te dienen. Dus bestaat een en 

institutiones  boek 4, hoofdstuk 4).

1. § 21. Onderverdeling van de valse godsdiensten
 

1 Tim. 6:20].
1. Er is een valse godgeleerdheid die geheel en al onkundig van Christus is.
2. Er is ook een valse godgeleerdheid die Christus leugenachtig voorwendt. 

1. De eerste soort is de godgeleerdheid van de ongelovigen:

-
daagse Joden, aangezien de oude Joden, ten opzichte van de zaak zelf, met 
ons een en hetzelfde gevoelen over de Christus hadden.

alleen als een uitmuntende profeet en niet als de Verlosser en als de God-

plaats van Christus’ Godsspraken. 

-

-
doening loochenen.

enzovoort. 

-

ook nog andere middelaars toevoegen, en hun eigen voldoeningen, de ver-

alomtegenwoordig is, of ten minste in de tekenen van het Heilig Avond-
maal tegenwoordig is en met de mond gegeten wordt.
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met Socinus.
-

godgeleerdheid hebben. 

HET WEERLEGGENDE DEEL

1. § 22. Eerste vraag: is de heidense godgeleerdheid de ware godgeleerd
heid? 

-

-

De christenen, de Joden, de mohammedanen en zovelen als er erkennen dat er 

-

maan en andere sterren, gewone mensen waren (soms wel vermaarde men-
sen, maar meestal de ergste en slechtste mensen), ja, ook de duivelen zelf.

van God die men moet gehoorzamen, voor hen geheel en al verborgen geweest. 

-

heil en zaligheid verricht moeten worden.

-  Niet door eigen krachten, maar door de kracht die God verleent, geoefend 
moeten worden. 

-
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4. De heidense godgeleerdheid had een bepaalde kennis van de ellendigheid 
van de mens. Toch was ze van de oorsprong daarvan volstrekt onkundig, en 

Antwoord op een tegenwerping

-

-

godgeleerdheid van de heidense onderscheiden, en wel hierdoor, dat de eer-
ste waar, maar de laatste vals of onwaar is.

blinde rede.

Ook laat de rechte rede niet toe mensen voor goden te houden en hun een 
-

-

komt. Hierover straks meer. 
2. Degenen die over een of andere algemene godgeleerdheid dromen, waar-

-

om te geloven vereisen. 

dat al onze betrachting bestaat in de beschouwing en de opwekking daarvan. 
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(Gangreen3 
van cartesiaanse nieuwigheden) gedisputeerd. 

-
geleerdheid, zowel de aangeboren als de verkregen godgeleerdheid, looche-

-

Het gevoelen van de gereformeerden
De gereformeerden aanvaarden wel beide de aangeboren en de verkregen 

-
heid, die alle mensen en eenieder, zelfs tot de kleine kinderen en de verstan-

verstaan daaronder een godgeleerdheid die – alle openbaring buiten beschou-
-

wordt dat het de mensen aangeboren is. 

-
gen, zonder openbaringen.
b. Het geweten, dat van nature de goede of de kwade daden ontschuldigt en 
beschuldigt (Rom. 2:15). 
c. De overeenstemming van de volkeren, die door de scheepvaart van de Por-
tugezen, de Engelsen en de Nederlanders overbekend geworden is.

-

het volgende:

genoegzaam is tot zaligheid. Een zodanige godgeleerdheid aanvaarden 

3 Gangreen (of koudvuur) is een infectie waarbij afstervend weefsel het omliggende, gezonde weefsel aantast.
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-  Daardoor wordt besloten – uit het met de mond ontkennen van Gods 
bestaan, uit het met het hart gewenste niet-bestaan van God en uit een 

heid? 
-

zaligheid. Dit willen:
- De heidenen. 

- Campanella.

Het gevoelen van de gereformeerden

- De atheïsten te overtuigen.

1:19,20).
-

enkele manier, want:

- Een geest van deze wereld (1 Kor. 2:12).

‘ook niet kan’ (Rom. 8:6,7). 

-
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-
leerdheid, zoals die gevonden werd in de staat der rechtheid, genoegzaam is 
geweest om het eeuwige leven krachtens het verbond der natuur [werkver-

er nog geen zonde was, was er ook geen Middelaar nodig, Die door de godge-
leerdheid geopenbaard zou worden. 

Antwoord op tegenwerpingen

Antwoord -
tus, Die alleen in de geopenbaarde godgeleerdheid ontdekt wordt, God waar-

doen (Joh. 15:5). 

 Zie het voorbeeld van Cornelius, de hoofdman 

Antwoord -

 Alleen daardoor is ze voor de zondaar niet meteen genoegzaam tot 
zaligheid.

1. § 25. Vierde vraag: wat moet men denken van de scholastieke godgeleerd
heid?

-
-

-
gie, voor zover die geleerd wordt op een manier die de scholen eigen is. In die 

-
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-
lovigheden staande te houden. Deze is opgekomen onder de pausgezinde 
Lanfrancus. 
Toen Lanfrancus met Berengarius disputeerde over de transsubstantiatie, ont-

hem niet het minste ter bevestiging van de transsubstantiatie uit Augustinus 
-
-

), en van-
daar verder tot op Magnus en diens leerling Thomas van Aquino. Door laatst-

Het gevoelen van de pausgezinden
-

eigen voldoeningen en verdiensten, en alle andere roomse leringen. Daarom 

Het gevoelen van de gereformeerden
De gereformeerden oordelen in het algemeen, om de reeds aangevoerde rede-
nen, dat deze scholastische godgeleerdheid streng buitengeworpen moet wor-

mannen uit de pausgezinden, zoals Erasmus, Canus en Petavius. 

inslaan. De scholastieke godgeleerdheid zou volgens hen niet geheel en al 
behouden en ook niet geheel en al uitgebannen moeten worden, maar van 
haar vlekken en misslagen gezuiverd moeten worden, en dan zou ze behou-

1. In de twisten met de pausgezinden. Met hen zal men minder grondig en 

ingewikkelde redeneringen onkundig is.
2. Om de heidenen en de atheïsten te overtuigen.

4. Allermeest in die vraagstukken waarvan de ene stelling theologisch en de 
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HET PRAKTISCHE DEEL

1. § 26. Eerste gebruik: tot onderzoek 

en zoveel valse en ‘onterecht zo genoemde’ theologie omringt haar [vgl. 1 Tim. 

zorgvuldig en nauwkeurig onderscheiden van de valse godgeleerdheid. 

Beweegredenen om de godgeleerdheid te onderzoeken

1:9,10). 

-
den (Ef. 4:14).

boven het hoofd hangt en daarom op zo’n nauwkeurig onderzoek aandringt. 
Dit gevaar, zeg ik, hangt ons boven het hoofd van:

7:15).

2:14; Ef. 4:12).

bedrog, waardoor ze een gedaante van godzaligheid of van een echte en 

Hier worden dus zeer geoefende zinnen vereist, ‘tot onderscheiding beide des 
goeds en des kwaads’ (Hebr. 5:14), en een ‘erkentenis en alle gevoelen’, om te 
‘beproeven de dingen die daarvan verschillen’ (Filipp. 1:9,10).
4. Het belang van de ware en de valse theologie dringt daartoe, aangezien 

 
(2 Petr. 2:1; Joh. 6:68). 

Kentekenen voor, en de manier van onderzoek

-
steen (Jes. 8:20; Gal. 6:16).
b. Daaruit moeten we ‘de analogie des geloofs’ (vgl. Rom. 12:7) en ‘het voor-

‘onterecht zo genoemde’ godgeleerdheid [vgl. 1 Tim. 6:20] daarmee vergele-

leert’. 
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(2) ‘Niet overeenkomt met de gezonde woorden’ van Christus. 

de Drie-eenheid, de voldoening en andere fundamentele zaken weg-
neemt. 

-
tus’, leert. Daardoor wordt het heidendom, het Jodendom en het moham-
medanisme de bodem ingeslagen, voor zover ze de woorden aangaande 
Christus niet bewaren.
(4) Weinig tot godzaligheid strekt. Met dit gebrek is allermeest de scheur-
makende theologie van de lutheranen en de arminianen behept, voor zover 

-
-

drukken en verkleinen. 
Dit doen behalve de pelagianen, de pausgezinden en de socinianen ook 
de arminianen.
-  Aanleiding geven tot wanhoop, door hun leerstellingen van een vol-

maaktheid in alle opzichten, van de totale afval der heiligen en gedu-

Dit leren, met de reeds genoemden, ook de lutheranen, in elk geval wat 

-
mene genade van God en een algemene voldoening van Christus, die 

-
zonder behept. 
-  Een weg van zaligheid openen die weinig overeenkomt met Gods 

Daardoor vergaat de sociniaanse weg, die de barmhartigheid verwart 
en vermengt met de rechtvaardigheid. 

De gereformeerde godgeleerdheid voldoet op het allernauwkeurigst aan die 
apostolische kentekenen van rechtzinnigheid. Dit toont de zojuist opgemaakte 
opsomming zonneklaar aan. Meer dingen over de waarheid van de christe-

Het is niet genoeg dat de ware godgeleerdheid van de valse onderscheiden 

genoemde’ godgeleerdheid [vgl. 1 Tim. 6:20], die men ontdekt en gevonden 
-
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Deze plicht raakt:

2:11,14).
-

18:40). 

- Het Evangelie van Christus tracht omver te werpen (Gal. 1:7).
- De weg der waarheid lastert (2 Petr. 2:2). 

- De gemeenten verstoort en verwoest (Hand. 15:24; Gal. 1:7; 5:10,12). 

- Door Christus gehaat wordt (Openb. 2:6,15). 

De manier en de middelen
De dienaren van het Evangelie moeten dus waken voor de kudde (Hand. 

a. Degenen die een andere leer leren, te weerleggen (2 Tim. 2:16,24; Tit. 1:9), 
volgens het voorbeeld van:

- Paulus (Hand. 9:22).
- Paulus en Barnabas (Hand. 15:2).
- Apollos (Hand. 18:28).

14:19-22).

Tot slot, het is de plicht van elk en eenieder om:

niet als een kind door ‘de vloed bewogen en omgevoerd wordt met allen 
wind der leer’ (Ef. 4:14).

-
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-
komstige kennis. Toch laat ze ruimte voor trappen, waarnaar de gelovigen 

Trappen van kennis
De gelovigen worden ‘kinderen’ of ‘volwassenen’ genoemd naar:

4. De aard van de godgeleerde zaken zelf, voor zover de ene meer fundamen-
-

den in:

strekken. 

Ik zeg: men moet erkennen dat er om bovenstaande redenen in alle opzichten 

-  Kennis van de fundamentele en catechetische hoofdzaken te hebben en 

-  Te trachten daarin meer en meer toe te nemen en geworteld te worden 
(Kol. 2:6,7; Hebr. 5:12; 1 Kor. 14:20). 

a. Een verkeerde kennis (1 Tim. 1:4; 6:20), die geschikt is tot twistingen 
(1 Tim. 1:4,5).

-

wordt door de apostel ‘kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is’ 
genoemd (Tit. 1:1). 
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-

- Vasthouden (1 Kor. 2:2; Mal. 2:7; Hos. 4:6). 
- Aan anderen leren (1 Tim. 6:2; 2 Tim. 4:2). 
- Verklaren (2 Tim. 2:15). 
- Verdedigen (Tit. 1:9).
-  Toepassen (1 Tim. 4:2), overeenkomstig de verschillende personen en 

omstandigheden (Tit. 2:2; 1 Tim. 6:17).

- Kennen, de wet voor ogen hebben (Deut. 17:18-20; Joz. 1:8; Ps. 19). 

- Ja, ook voortplanten (Gen. 18:19). 
 

-
ring mag worden. 

- Daarop steunen en rusten (2 Petr. 1:19). 

-

b. De majesteit van haar inhoud:

2:5). 
-  Christus. Daarom spreekt Paulus over ‘de uitnemendheid der kennis 

-  De manier om ‘Gode te leven’ (Rom. 6:11). Daarom leest men over 
‘woorden des levens’ (Hand. 5:20; Joh. 6:68). 
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c. Haar doel, gebruik en nut, omdat ze de mens erop richt om ‘voor God te 

rechte spoor afdwalen.

onfeilbare geloofwaardigheid en trouw van God, Die niet liegen kan en Die 
-

wetenschappen soms door een losse en wankele ervaring en redenering 
verkregen, en steunen daarop. 

2. De zoetheid en aangenaamheid waarmee het bezit van de godgeleerdheid 

zekerheid van de kennis. 

des tegenwoordigen en des toekomenden levens’ (1 Tim. 4:8). 

-
gen van deze oefening en betrachting (Ps. 1:1,2).

- Vervreemd gemaakt van het leven Gods (Ef. 4:18,19).

-  Zelfs ook onderhevig gemaakt aan de eeuwige verdoemenis (2 Thess. 

6. Door al deze zaken overreed, hebben de heiligen onder beide Testamenten 

anderen voorgelicht:
-  De patriarchen en de profeten onder het Oude Testament (1 Petr. 1:10,11).

Hand. 18:24).
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-

-
bron erkend worden. Deze is:

genoemd (1 Kor. 2:6,7), omdat ze zowel aangaande God als van God is. 
-

(Jes. 11:2; Ef. 1:17). Van Hem is ze en wordt ze verkregen door:

Heilige Geest (2 Petr. 1:21). 
-

pen (Ef. 1:18). 

-

Gods wet mogen aanschouwen (Ps. 119:18,27). 

- Godvrezend (Ps. 25:12).

-
ben: 

-  Het boek van de natuur, dat vanbinnen door het geweten opengedaan 
wordt (Rom. 2:14,15), en vanbuiten door de beschouwing van de schepse-
len (Rom. 1:20; Ps. 19:2). 

en geopenbaarde godgeleerdheid, zal bekendmaken (Ps. 19:8,9).

4:11-14). 
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Gods verborgen dingen te doorzoeken (Deut. 29:29), of ook de dingen die 

-
zing van de eerste beginselen naar hogere dingen staan (Hebr. 6:1), of niet 

- Hoogmoed (1 Kor. 8:1).

te verstoren, aan te lokken en te verduisteren. 

volgende dingen aangewend worden:
- Het lezen (1 Tim. 4:15).
- Het horen (Luk. 11:28).
- Het overdenken (Ps. 1:2).

De conscientia 
2.

1. § 31. Elf regels voor de academische studie

slechts even en als met de vinger aanroeren.

nog gezegd zullen worden.
2. Er wordt een theologische inborst vereist die leergierig, arbeidzaam, god-
vruchtig en overeenkomstig de godgeleerdheid is. Deze inborst moet voort-
vloeien uit:

-
den.

-  De betrouwbaarheid van het geheugen, om zoveel en zulke verschillende 
zaken op te slaan. 

-  De goede geregeldheid, zuiverheid en bestendigheid van de aandoenin-
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4. In de studie zelf wordt drieërlei kennis vooraf vereist: 

-

vleugels, vereist is. 
-
-

opgemerkt, uitgepluisd en ontward worden, en zowel de theoretische als de 

algemene grondbeginselen (loci communes). 

-  De ongelovige heidenen, de mohammedanen, de Joden en de atheïsten.
-

tici. 
-  De scheurmakers, de arminianen, de lutheranen, de brownisten, de inde-

pendenten, de koelmannisten en anderen. 
8. Ook de praktische theologie:

- De ascetische, die de oefeningen van de godzaligheid raakt. 
- De casuïstische, die de gewetensgevallen raakt. 

9. De student moet onderzoek doen naar de oudheden, de kerkgeschiedenis, 

-
-

1. § 32. Vierde gebruik: tot praktische studie

-
der op een theoretisch-praktische godgeleerdheid aan. Onder de praktische 
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-  Niet een heidense godgeleerdheid, van Socrates, Plato, Scipio, Aristides, 
Cato of Seneca.

-
kundige en staatkundige oefeningen bestaat.

-  Niet een farizeïsche godgeleerdheid, waarover Flavius Josephus spreekt 
-

stuk 18. Deze godgeleerdheid drong aan op de ongehuwde staat, op 
menigvuldig vasten, op gebeden en aalmoezen, onthield zich alleen van 

-
wendige oefeningen van godzaligheid. 

-  Niet een esseense godgeleerdheid, die zelfs de farizeïsche godgeleerdheid 
in nauwgezetheid te boven ging, volgens het getuigenis van Josephus 
(boek 18, hoofdstuk 2). 

- Niet een klooster- en kluizenaarsachtige godgeleerdheid. 

Al deze soorten godgeleerdheid ‘hebben een gedaante van godzaligheid, 

gesproken worden in boek 1 [deel 6-A], hoofdstuk 8 over de geveinsdheid. 

1. § 33. Kenmerken van de praktische godgeleerdheid

wil het volgende zeggen:

het hart voort (Ps. 27:8; Rom. 2:28,29), en wel uit een hart dat met een waarach-

5:16) en de eigen zaligheid (1 Petr. 1:9).

door de Geest van God (Gal. 5:22). 

1. § 34. Beweegredenen om de praktische godgeleerdheid te beoefenen 

verklaard en bewezen moeten worden.
2. De hele godgeleerdheid wordt een leer der waarheid genoemd, die ‘naar de 
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-
-

Dit gaat zover dat:

samengaan. 
-  Er wordt gezegd: ‘Het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit 

een goede consciëntie en uit een ongeveinsd geloof’ (1 Tim. 1:5).
- Daaruit een ‘gehoorzaamheid des geloofs’ ontstaat (Rom. 1:5).

is. Daarentegen brengt louter de theorie niets anders teweeg dan een 

-

die alleen uit de theorie voortvloeit. 

-
tisch is. 

-

De hulpmiddelen om deze praktische 

-
zonder eigen is, laten volgen.

1.  betrachting van Gods Woord is uiterst 

-
nis van de waarheid, maar ook de kracht en uitwerking van de waarheid 

(loci communes). 
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2. 
iedere theologische hoofdzaak weten, maar ook de kracht en uitwerking daar-
van gevoelen en ondervinden. Daarom voegt de apostel de ‘erkentenis’ en 

meen ook dat de opstellers van de praktische godgeleerdheid door geen ander 

-
vindt’. 

 De betrachting van een voorbeeldige godgeleerdheid. Hierdoor gevoelt u 
niet alleen voor uzelf, maar stelt u zich ook aan anderen tot een voorbeeld, 

voorbeeld van goede werken; ... in de leer ...’ (Tit. 2:7). Naar het getuigenis van 
Luther dringt niets dieper in het hart door dan wat uit het diepste van het hart 
ontspringt.

4. 
niet alleen de dogmatische en de weerleggende, maar ook de praktische god-
geleerdheid uitvoerig behandelen. 

5. 
-

DERDE LEERSTUK 
DE DEFINITIE VAN DE GODGELEERDHEID

HET LEERSTELLIGE DEEL

1. § 36. De godgeleerdheid is een leer om voor God te leven door Christus

dan: Een , ofwel: Een leer die naar de godza-
ligheid is
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5:20).
theologia habitualis), ofwel 

de godgeleerde kunst, uit door ‘Gode leven’ (Rom. 6:2; 2 Kor. 5:15; Rom. 14:7,8; 

Godewaarts te richten en te besturen. Dit gaat zover dat alles wat in de Heilige 

-

. 

1. § 37. Dit wordt bevestigd met redenen
Dit wordt bevestigd met de volgende redenen:

1. 
a. Iedere kenbare samenhang ( ) die een samenhang van 
heel veel conclusies met een en hetzelfde voor ogen toelaat, maakt een 

b. Voor God te leven is zo’n kenbare zaak, volgens de vorige paragraaf. 
-

thode begrepen. Want er is geen wetenschap die leert om ‘voor God te 

werkzaamheid is. Niets is er in de godgeleerdheid dat niet hiertoe strekt 

. 

-
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-

God leven’. 

 

Hieruit kan dus niets anders voortvloeien dan dat 

De godgeleerdheid is een leer
een ‘leer’ en een ‘lering’ genoemd, evenals een ‘voorbeeld der leer’ (Rom. 6:17) 

gebruikt worden. Nu eens wordt ze begrip of verstand genoemd (Spr. 2:6; Kol. 

-

beide des goeds en des kwaads’ (Hebr. 5:14). 
-

bonden wordt, dat de overige uitgesloten zouden worden.

liever het ruimere woord ‘leer’ gebruiken, want daarin kunnen alle andere 
ingesloten worden. 

Toch schuilt er ook nog een andere reden onder deze benaming. De heilige 
-

-

Maar de vaste principes van de zaligmakende godgeleerdheid, als zodanig, 
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geleerdheid (ofwel de kunst om voor God te leven) die uit deze lessen en gebo-
). Het is dus nodig dat 

deze tweeërlei godgeleerdheid door God geleerd ofwel geopenbaard wordt.

Hoe de godgeleerdheid geleerd wordt 
Deze leer wordt geleerd:

-  Deels door God, uitwendig door openbaring (Gal. 1:11,12) en inwendig 
door verlichting (Ef. 1:17,18). Hierover is eerder gesproken.

1. § 39. Het voorwerp van de godgeleerdheid is: te leven
De godgeleerdheid is een leer om , om  en wel om 

. 
Ik zeg: de godgeleerdheid is een leer om -

het met de volgende redenen:
-
-

gelaten worden. 
2. Het Woord van God, en de Heilige Geest naast het Woord, vormt door de 
godgeleerde geboden niet alleen deze of gene daad van ons leven, maar in het 

meest edele voorwerp. Maar er is niets edeler dan het leven (Job 2:4), aange-
zien het leven een meest algemene daad is, die tot een grondslag van alle 
andere daden gelegd wordt. Er bestaat dus geen enkele daad zonder het leven. 

1. § 40. Het voorwerp van de godgeleerdheid is: voor God te leven

om 

Zonder dit doel zullen alle daden van ons leven van het rechte spoor afdwalen. 
Ons leven wordt echter door geen enkele andere leer daartoe bestuurd. Daarom 

1. § 41. Hoe velerlei dit leven is
Het leven dat de godgeleerdheid Godewaarts richt en bestuurt, is drieërlei:
1. Het leven van de natuur (Gen. 2:7). Dit spruit voort uit de vereniging van 
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2. Het leven van de genade (Gal. 2:20). Dit vloeit voort uit de vereniging van 

Het leven van de natuur

godgeleerde geboden onderworpen. Het wordt echter vanwege de tweede 

 
-

Godewaarts bestuurd en gericht. 

Het leven van de genade

-
-

-  Uit het leven van de genade, ofwel uit het geloof, door de wedergeboorte 

-

1. § 42. Het voorwerp van de godgeleerdheid is: voor God te leven door Chris
tus

 (Rom. 6:11), want:
1. Hierdoor verschilt onze godgeleerdheid van:

-  Alle ‘onterecht zo genoemde’ godgeleerdheid [vgl. 1 Tim. 6:20], die niet 

15:5).

(Ef. 1:6). 
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Op hoevele manieren dit gedaan wordt 

1. In Christus, ‘Die ons Leven is’, ons leven pas God kan behagen Ef. 1:6), in 

alle goed werk onbekwaam, en daarentegen geneigd tot alle kwaad. 

-  Ons krachten om te leven meedeelt, zoals de wortel aan de stam en het 
hoofd aan de leden (Joh. 15:4).

-  De meegedeelde krachten werkzaam maakt en tot de daad zelf aanzet, en 
vruchtbaar maakt (Joh. 15:4). 

Christus’ nederigheid, gehoorzaamheid, heiligheid en rechtvaardigheid, 

  Op al deze manieren wordt het leven van Christus openbaar in ons (2 Kor. 
4:11). 

1. § 43. Eerste gevolgtrekking: het doel van de godgeleerdheid

laatste op onze zaligheid. Daarom moet men aangaande de doeleinden van de 
godgeleerdheid vaststellen dat inderdaad het hoogste doel Gods eer en heer-

doel onze zaligheid is (1 Petr. 1:9). Deze twee doeleinden verschillen echter 

onze vereniging en gemeenschap met God en het genieten van Hem (waarin 
onze zaligheid gelegen is), God met de daad zelf erkent en geroemd wordt als 
ons hoogste Goed en ons uiterste Doel. 

Enkele gewetensvragen 
 

is om omwille van God iets te doen, ofwel met de daad zelf God te houden 

 2
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komen dan ons eigen gemak en voordeel. 

 

daad zelf God houden voor ons hoogste Doel en voor ons Loon (Gen. 15:1). 

1. § 44. Tweede gevolgtrekking: het voorwerp van de godgeleerdheid

-
van, in zoverre die daden gericht kunnen worden tot God. Want de kunst van 

-

 

onze manier om vorderingen te maken, is ze weliswaar de laatste. Maar in de 

en ten opzichte van het hoogste doel is ze de bestuurster en bouwmeesteres van 
-

HET WEERLEGGENDE DEEL

1. § 46. Vraagstukken

de godgeleerdheid  is. Ook al wordt ze 
-
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van geschillen, diverse vraagstukken die in de inleidingen op dogmatieken 
onder de rechtzinnigen zelf geopperd en onderzocht worden, eerder slechts 
aanroeren dan uitpluizen. 

-

 Ethica Nicomachea -

Het gevoelen van anderen 

-
heid. Dit behaagt degenen die willen dat de godgeleerdheid een theoretische 

-
nen die willen dat de godgeleerdheid praktisch is. 

horen, omdat de godgeleerdheid is:
-

principes haalt. 

met de conclusies samenvoegt. 

Ons gevoelen
Het is het veiligst om de middenweg te nemen en te zeggen dat de godge-

van alle beperkt. 

1. § 47. Tweede vraag: wat is het voorwerp van de godgeleerdheid?

Het gevoelen van anderen
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worden. 
Die zaak zou beslist kunnen worden door onderscheid te maken tussen het 

-

Ons gevoelen

-

-

Men vraagt ten derde: is de godgeleerdheid een theoretische, of een prakti-

 

-

‘hetgeen gedaan moet worden’, brengt

vereist omtrent het voorwerp. Hoewel dus God niet door ons voortgebracht 

Het gevoelen van anderen

-
gezien de godgeleerdheid niet in kennis alleen, maar in kennis vanwege de 

kennis die in een louter bespiegelende kennis bestaat, ‘kennis’ genoemd, maar 
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in een gezonde zin. 

-

én theoretisch én 

moet worden van God, van de Drie-eenheid, van de personele vereniging der 
twee naturen in Christus – alleen theoretisch is, maar ten aanzien van hetgeen 
gedaan moet worden, enkel praktisch. Maar dit is minder juist, aangezien het 

Ons gevoelen
-
-

ging van de naturen in Christus, en meer andere zaken, die om die reden geen 

niet gezegd zou kunnen worden dat het praktisch is. 

eisen vanuit hun natuur een werkzaamheid omtrent het gekende voorwerp. 

1. Ze wordt een leer ‘die naar de godzaligheid is’ genoemd.

ja, ook dood (Jak. 2:17). 

- De verkondiging van het Evangelie (1 Tim. 1:5).

- Het geloof (1 Petr. 1:9; Rom. 1:5).
- De sacramenten:
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HET PRAKTISCHE DEEL

Het is geen ware godgeleerdheid en het is geen ware godgeleerde en dus ook 
geen echt en waarachtig christen, die het volgende doet: 

-
leerdheid en godsdienst tot een kunst van kennen en disputeren maakt, en 

dat het liever wil disputeren dan leven’. 

de ledigheid, in elk geval voor zichzelf. 

door Christus, als wel door eigen krachten doet. 

godgeleerde en christen als dat iemand die geen redevoering kan houden, een 
redenaar is, of iemand die niet kan genezen, een arts is. Op hem is het zeer 

wordt een Jood genaamd, en rust op de wet, en roemt op God ...’ (Rom. 2:17 
e.v.). 

gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochent’ (2 Tim. 

-
-

digen en des toekomenden levens’ (1 Tim. 4:8).

1. § 50. Tweede gebruik: tot onderzoek
-

stig toetsen en onderzoeken. 

Onderzoek van de godgeleerdheid
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-

-

Onderzoek van de godgeleerden

zichzelf toetsen en onderzoeken:

natuur en aard van een zaak wordt nergens volmaakter door begrepen en ver-

1. § 51. Derde gebruik: tot vermaning om voor God te leven

punt verklaren. Toch, als we dit in een kort begrip voorstellen, sluit het in het 

2. Gods wil maken tot het enige richtsnoer van ons leven (1 Petr. 4:2,6), en dit 
betekent ‘naar God leven’.

 
2 Kor. 5:9).
4. Dat alles betrachten en ook doen in de kracht van God.
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-
heid, door Gods inwendige werkende kracht.

1. § 52. Een drieërlei oogmerk

niet op het onzekere te lopen en in de lucht te schermen (1 Kor. 9:26), zoals een 
-

daartoe bereidwillig overgeven (Filipp. 1:20,21). 
2. Het middelste doel is de zaligheid van onze eigen ziel (1 Petr. 1:9). Daarin 

met dat doel met een heilig levensvoorbeeld voorlichten, en alle ergernissen 

1. § 53. Een drievoudig richtsnoer

rechte richtsnoer dat ook weer drievoudig is:
1. Het Woord van God (Ps. 119:17; Gal. 6:16).

-

(Hand. 24:16). Het geweten is een richtsnoer en ook een aan God onderge-
schikte rechter.

1. § 54. Een evenwichtige orde

-
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-

pro Deo, dat is: naar Gods voor-

-

1. § 55. Beweegredenen om voor God te leven
-

nen laten overhalen: 

-

een vermogen om van zichzelf te werken; en waartoe een vermogen als het 

-

dood, opstanding en alles hiertoe ten koste gelegd, ‘opdat degenen die leven, 
niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die voor hen gestorven en 
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daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan ...’ (Rom. 14:7-9). 

-

-

1. § 56. De manier om voor God te leven

de volgende manier betrachten: 

-

des Heeren’ (1 Kor. 15:58). 

10:40).

-

Rom. 8:7). 

rechtvaardige (Rom. 1:17; Gal. 2:20). 
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(2 Kor. 5:9; Hand. 24:16).

-
baar zal maken, totdat het het eeuwige leven bereikt (1 Kor. 15:10; 1 Thess. 

vrede en barmhartigheid’ (Gal. 6:16). 

zaligheid’ aan de orde komen.

�


