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HOOGACHTBARE HEEREK KURATOREX DER THEOL.
SCHOOL, HOOGGELEERDE H~EREN PROFESSOREN,
WELEW. HEEREK BEDIEXAREX DES WOORDS,
EER\\'. HEEREX KERKERAADSLEDEN, WELED.
HEEREX STUDEXTEX. EX VOORTS GIJ ALLEN,
VA'\
... \\".U XAA.:\I OF RAXG OOK, DIE HIER ZIJT
GEK0:\1E)l', OM DEZE PLECHTIGHEID MET UW
TEGEX\\"OORDIGHEID TE VEREEREN.
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Hoarders !

Kerkgeschiedenis is een aantrekkelike wetenschap. Historie alleen is reeds schoon, hoeveel te meer als ze naa'.ert tot de Kerk, de
Bruid van Christus.
Geschiedenis is niet een wetenschap, die zich uitsluitend bezighoudt met allerlei feiten, die in het verledene zijn voorgevallen.
N"een, ze brengt de onderzoeker in aanraking met eP.U onzienlike
wereld van geestelike waarden. Ze let voornamelik op het verloop
van de schepping, naar Gods eeuwige raac'!, en in verband met de
faktoren, die God gebruikt tot zijn doeleinde. De natuurkunde houdt
zich bezig met hetzelfde objekt, doch zij zoekt het algemene, de
vaste wet in de feiten, terwijl de historie biezondere begrippen vonnt,
van individuele inhoud. De historie speurt na hetgeen slechts op een
mens, op een tijdvak, op een phase der beschaving van toepassing
is, om daarin God te verheerliken, vandaar dat zij niet enkel tot het
verstand, maar tevens tot de verbeelding en het gemoed des mensen
spreekt. Dit nu maakt bare schoonheid uit.•
De Kerk des Heeren is niet een gewrocht van mensen, maar
gelijk Augustinus haar betitelt, een stad Gocfs, civitas Dei. Door
duizende draden is zij met de schepping verbonden, van welke zij
de aanvankelike regeneratie is. De diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods, de ondoorzoekelike oordelen en onnaspeurlike wegen Gods g elden haar het meest. Als geheel, als mystiek
lichaam, valt zij wel buiten de waameming, doch haar openbaringsvonn verschijnt ans als een kunstwerk Gods. Het is een kostelik
werk, in baar het eenmaal gebeurde na te gaan, daarvan een begrip
•)
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stellen in Christus Jezus van een iegelik mensch. Coll. r vs . 28 (an·
thropos teleios). Sprekende over de uitoefening der paraklesis, zo gebruikt Paulus bij voorkeur 't woord ,,nouthetcin. De vermaning
(nuthesia) des H eeren, d.i. naar de wil des Heeren staat tegenover
de toorn des vaders Efeze 6 vs. 4. Vennanen in de zin van overreden
wordt soms ook door het werkwoord peithoo uitgedrukt. Slechts
tweemaal gebruikt Paulus voor vermanen het woord ,,paraineo" (het
w.w. waarvan parainesis is afgeleid) nl. Hand. 27 vs. g en 22, waar
hij zijn mede schipbreukelingen vennaant eerst van bet nakende gevaar en daarna om goedsmoeds te zijn . In hetzelfde verband gebrui1..'i
hij ook parakaleo vs. 33, 34, als hij hen vennaant om enig voedsel
te gebruiken. Paraenesis is dus geen geregelde schriftuurlike term,
maar een woord, dat door de kerktaal geijkt is. In bet profane Grieks
beduidt bet eenvoudig ,,goede raad geven." Aristoteles verhaalt hoe
Calypso (dit moet zijn Circe) aan Odysseus de raad geeft {parainein)
om zijn schip in het midden te sturen tussen de rotsen Scylla en
Charybdis*). Ook spreekt bij van lieden, die elkander vermanen (parainein) om niet de godc!elike, maar de menselikc dingen te bedenken. De zeventigen hebben de term ,,paraklesis", gebruikt om daarmede het oudtestamentiese woord ,,nickam" te vertalen, waar de
statenvertaling van 1637 ,,troosten" heeft. Het Hehr. ,,nackam" beduidt ,,diep adem halen" maar de Piel ,,nickam'' geeft de zin van
,,maken dat iemand lucht krijgt, '<lat is troosten. Ook bet Hebreeuwse
.,chidzeek" dat versterken betekent wordt door de LXX 'door parakalein vertolkt. De Griekse kerkvaders gebruikten vaak bet Griekse
,.paramytheomai" b.v. Gregorius van Nyssa. Eerst in de tijd van
keizer Dioeletianus wordt bet woord paraenesis door Latijnse schrijvers e-ebrnikt , o.a. door een historict.:.s Vulcatius Gallicanus in zijn
bec:r-hriiving- van het leven van Avidius Cassius cap 3.
Door de apostoliese vaderen en kerkvaders wordt het woord vaak
gebruikt voor titels van werken b .v. Justinus Martyr, Logos parainetikos oros H ellenas" en I!;odorus ,,Parainetika" vertaald in 't Latijn
door : Cohortatio . Andere patres, bx. Clemens van Alexandrie ge<TPh..,,i\--ten het woord : Protreptikos voor , ,vermaning aan de pas gedoonten ...
Het charisma der leer (didaskalia) werd in de eerste kristelik.e gemeenten door alle gelovigen uitgeoefend, doch voomamelik door
apostelen en profeten. Het onderwijs in de gemeente was van drieerlei aard, de fn'ofetie ·&ie een spreken in de geest was als vrncht van
openbaring, de paraklesis, waardoor het woord met toepassing- aan
• ) Bth. Nicom. II, io, 5.
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de harten werd gelegd, en dan de didascalie, die de ontsluiting en
ontvouwing was van het woord Gods. Later is <lit charisma opgegaan
in de bediening van de leeraars, die tevens met de herderlike zorg
van de plaatselike gemeenten belast waren. In Rom. 12 vs. 8 volgen
didascalia en paraklesis op diakonia en in Ef. 4 vs. I I ..rnrden herders en leeraars in een adem genoemd en I Thess. 5 vs. I2 en 13 valt
de nouthesia onder de taak van de voorstanders (prohistamenoi) .
Volgens prof. Adolf H :1rm.ck is het leerambt (didascalia) afzonderlik opgetreden in navolging van de heidense philosofen, die scholen stichtten. Ja de uitbreiding van het leerambt heeft volgens hem
c!e Kerk in de laatste helft der tweede eeuw in gevaar gebracbt om op
te gaan in een of meer philosofiese scbolen. t)
Bepaalde bewijzen kan Harnack hiervoor niet geven, maar bij
wijst op de voorbeelden van J1:stin ns, T atianus, Rhodon , Theodotus,
Praxeas, Epigonus en Cleomenes, die kristenen waren en te Rome
scholeo stichtten, de verandering van Theodotus' school in een
kerk, de catechetenschool te Alexandrie, de gnostiese scbolen en
Lucianus' school naast een kerk. Hij merkte op, dat het materiaal
voor zijn stelling schaars is, rnaar dat de zaak verdient ond'erzocht
te worden. H et is echter duidelik, dat prof. Harnack de kristelike
kerk hierdoor tracht te Helleniseren. en dat zijn betoog niet vrij is
van vorauszetzung. De teksten die genoemd zijn geven echter een
helder beeld van de overgang van het ch arisma naar bet plaatselik
ambt, en tonen ·d'uidelik aan, dat de didascalia daarin beeft gedeeld.
De herbaalde samenvoeging van de vennaning met de leer doet ons
zien , dat beide werkzaamheden weI onderscheiden rnaar niet gescheiden voorkwamen. Beide diensten bebben de strekl..."ing om bet
woord Gods n abij ·a e gemeente des Heeren te brengen (lalein ton
log-on tou Theon. zoals H ebreen n vs. i het noemt) . maar door de
leer rneer nabij bet hoofd en door de verrnaning meer nabij het hart.
Prof. Harnack meent dat de leeraars verdrongen zijn door de bisschoppen , die de onderrichting van ·ere katechumenen liefst aan zichzelf hielden. (pa.!?'. 162 o.c.L HE>t is echter meer waarschijnlik . <l::it
door de overkomst van vele Heidenen naar het Christendom bet getal
katecbumenen zozeer toenam, dat alleen ambtelike personen, die bezoldig-d werden (Gal. 6 vs. 6) dit werk konden verrlchten . Zo komt
het, dat in lateren tijd alleen sorake is van herders en leeraars, met
wegiating van de vermaning-, omdat deze inbegrepen is in bet leeraars-

t l The Mission and Expansion of Christianity in the first three centuries
bij Adolf Harnack, translated and edited by Jame 11Moffatt zgo8, p. 357, 443 ,
noot.
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ambt. Toch za1 ons later blijken, dat de eerste bisschoppen en presbyters het paraeneties deel van hun ambt geenszins verwaarloosd
hebben.
De ooderscheiding van de charismatiese diensten (diakoniai) der
vennaning en der leer heeft, zover wij kunnen nagaan, in de eerste
tijden der Christelike kerk geen aanleiding gegeven om beide
elementen in het onderwijs van proselieten en kinderen te scheiden.
Het onderwijs dat gegeven werd was een, hoewel het twee zijden had,
voor hoofd en hart.
Zulks blijkt uit het in 1883 gevondene boekje, getiteld ,,De
leer des Heeren door de twaalf Apostelen aan de Heidenen'', gewoonlik kortweg ,,Didache" genocmd. De kerkvader Ath anasins
noemt dit werk onder de voor de katecbumenen gepaste leerboeken .
De e€tste zes hoofdstukken bevatten een beschrijving van 'd e twee
wegen, de weg des levens, hoofdstuk I tot 4 en de weg des doods,
hoofdstuk 5. In het zevende hoofdstuk: wordt gezegd: ,,Doopt hen
nadat al die dingen hun zijn voorgestela." Hieruit blijkt, dat de
proselieten, die zich aanmeldden voor de H. Doop, in die stukken
onderricbt werden. In bet achtste boofdstuk wordt bet vasten en
bidden behandeld, in bet negende en tien.c1e bet Heilige Avondmaal.
De eerste helft van 't eerste deel van dit oudste katechisatieboek is
didakties, de tweede helft paraeneties. H et andere deeJ handelt over
de kerkregering.
De leer van de twee wegen komt ook voor in de op naarn van
Barnabas staande brief uit de eerste eettw, maar hij noemt ze : de
weg des lichts en de weg der duistemis. De Apostoliese Kerkenordening uit de 3e eeuw, en de Apostoliese konstituties uit de 5e eeuw
bevatten eveneens de leer van de twee wegen. Voorts bestaao er enkele 1at1jnse vertalingen van dit stuk over de t\Yee wegen. §)
::VIen meene echter niet, dat hct katecheties onderricht uniform
was. In ·ae meeste kerken waren gcen opzieners, die in staat wareo
om dit werk op zich te nemen. De didache laat oos alleeo zien hoe
h et katecheties onderricht in de grote gemeenten ingericht was.
Aao bet paraeneties element van het katecheties onderricht is
grote schade toegebracht door de invoering van de exoteriese gnosis
door de Gnostieken. Valentinus on<lerscheidt in de gemeente pneumatiese leden, die ontvankelik zijn voor het goddelikc Ieven en voor 't
begrijpen der geestcsopenbaring, hyliesc leden, die aan satan toebehoren en psychiese !eden, die hoewel niet ontvankelik voor de
§) ,,Lehrbnch der Kirchengeschichte von Dr. \\". :\Ioeller 19£'2 I, pag. lJO.
Dr . 0. Bardenhe"°er .,Patrologie" ;910, pag. 19·
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hogere openbaring toch door hun geloof als 't voorportaal der gnosis
iets van de kennis Gods en de zaligheid genieten kunnen. Uit deze
onderscheiding der gemeenteleden vloeit voort tweeerlei katechisatie
nl. voor ingewijden en oningewijden. Misschien zinspeelt de Apostel
Paulus hierop als hij spreekt over de oudwijfse fabelen, d ie sommigen
leren als zij in de huizen insluipen en de vrouwkens gevangen nemen, die altijd leren en nimmenneer tot kennis der waarheid kunnen komen. 2 Tim. 3 vs. 6 en 7.
De Theosofen beroemen zich tegenwoordig op de invoering van
het stelsel van tweeerlei leden. Sommige personen zijn aangesloten
of niet aangesloten leden van theosophiese verenigingen, die bijdragen tot de uitvoering van ten minste een punt van het theosophiese
program. _!\nderen moeten hun eigen persoonlikheid afzweren en zich
tot een volkomen altnusme (1even voor anderen) verbinden. §). Dezc
onderscheiding d anken zij aan de verborgene " 'ijsheid (occultisme)
die aanving met Boeddha en Pythagoras en eindigde rnet de X eoPlatonisten en Gnostieken. Deze laatste zijn volgens de theosophen
het brandpunt, waarin voor de laatste maal de schitterende lichtstralen samenliepen, die uit de Jang ven•logen aeonen glanzen. *) .
De nawerking van deze oriderscheiding is te bespeuren bij Clemens Alexandrinus + 215 en Origenes t 254.
,,De melk, waarvan P aulus spreekt, Hebr. s en 6, zegt Clemens,
is d e katechetiese onderwijzing, het eerste voedsel der ziel, terwijl
vast voedsel bestaat in kontemplatie, die alle verborg-enheden doordringt, het vlees en bloed van Gods Woord, de bevatting van de
g-odde1ike kracht en Go.c1s wezen." Clemens rnaakte van de d isciplina
arcana , de onderwijzing in de verborgenheden door de eerste Kerk,
een inleiding tot de allegoriese verklaring der H. Schrift . Hij ontleende de onderscheiding van esoteriese leer aan de Griekse mysterien, waarin hij zich volgens Eusebius vToeger had laten opnemen.
Maar Clemens heeft deze ,,taal 'd er mysterlen" nooit tot gemeengoed
der Kerk kunnen maken.t l. Zijn sµreuk . §): De eerste h eilzame verandering der mensen is die van Heidendorn tot geloof, de
tweede die van geloof tot de Gnosis (kennis) klinkt zo geheel anders
dan wat de R. Schrift zegt Hehr. 5 vs. 13, 14.
Van zodanige oric1erscheiding vinden we in de H . Schrift geen
§) H. P. Blavatsky ,,The Key to Theosophy" 1893, pag.
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en 13.

*) H. P . Blavatsky "The Secret doctrine", Ned. "'ert. v. Terw:iet. 1907.
pag 34·

t) Dr. \Vilh. Scherer : ,,Klemens rnn Alexandrien u .s. F.rkenntnisprincipien", :M:iinchen I<)o7, pag. Sr.
§) Stromata 7, ro.
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spoor. Ook niet in Gal. 4 vs. 24, waar Paulus spreekt van dingen, die
andere beduiding hebben. (alle goroumena). Imrners de verborgen
zin geldt niet een woord of begrip, zeals bij P hilo en de Gnostieken,
maar een persoon. De Logos bij Johannes is eveneens een persoon,
niet een begrip.
Het allegoriseren of vergeesteliken \'an sommige schriftuurlike
uitdrukkingen, door Origenes gepopulariseerd, heeft de bijbelse onderscbeiding van ,,leer en 1:ermaning" verdrongen en cfaarvoor in de
plaats gezet ,,de bekende leer en de geh eime leer" of gelijk Origenes
ze noemt : de vleeselike en de geestelike zin der H . Scbrift. De letterlik:e zin der H. Schrift is, zegt hij . vaak een leugenachtige vorm,
waarin de geestelike waarbeid bewaard' ·wordt. *).
Een merkbare terugkeer tot de vroegere onderscbeiding is voor
't eerst waar te nemen in de 24 Katechesen van Cyrillus van Jerusalem t 386. De inleidin g (prokatechesis) handelt over de grootheid en het gewicht van de genade des Doops en des Avondmaals,
die de toehoorders te wachten staat. Achttien lessen zijn bestemd
voor hen die verlicht moeten worden. (K atecb eseis photizomenoon).
Nadat de katechisanten waren toegelaten als nieuwverlichten (neophotistoi) om de Heilige Doop, de zalfolie en bet H . Avondmaal te ontvangen in de P aaschnacht, kregen ze nog in de Paaschweek vijf korte
na katechisaties om hen in te leiden in de verborgenheden G-Ods
((katecheseis mystagogikai). Doop en AYondmaal ornvatten elk rn·ee ,
bet vormsel d.i. de zalving met olie door de bisschop, een katechisatie.
De nuchterheid van Cyrillus rnn Jernzalem, zegt prof. Fr. Loofs, +.\
steekt gunstig af tegenover de volgende tijd, \\'aarin de klo\·e tussen
volkskristendom en Theologenchristendom steeds grater werd. Jn
het begin der 4de eeuw bezat de K erk reeds een groot aantal mystenen, hoewel neg zon der vast afgebakende grenzen. §). Van een
indeling der katechumenen in klassen is in de derde eeuw nog niets
te bemerken, gelijk Prof. Biesterveld tegenover v. Zezschwitz e.a.
duidelik heeft aangetoond . ~ - Het didaskalies en bet paraeneties deel
der katechese waren nog niet gescheiden. De leeraar begon met
paraenese en eindigde daannee, terwijl bet histories en dol<TTlaties

• ) Origcnes Comm . in Joh . r o
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t ) Prof. Pr . Loofs ,,Lcitfaden Zum. Studium der Dogmcngc schichte 4.
IgOO, pag. 3I i ·
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§)

Prof. D. Adolf Harnack ,,Dogmengescbichte 4''.

r905, pag. 248.

11)

Prof . P . Bieaterveld ,.Het Karakter der Catecbete " 1900, pag. x5.

underwijs daartussen viel. De aankomelingen (acci<lente::;j <lat ZlJ ll
Heidenen, die Christenen wensten te worden, maakten eerst een
kor te proeftijd door, waarin de leeraar hen private zielszor g wijdde.
~a het onderricht en de aanmelding voor de H. Doop werden de
(katechumenen als competentes of photizomenoi wederom vennaand
en beproefd. Het zedelik en dogmaties onderwijs werd alsdan vervangen door inleiding in het godsdienstige leven der gemeente met name
in het gebedsleven. Door gebeden en vasten, nachtwaken en belijdenis van zonden werden de doopkandidaten voorbereid op de afzwering van satan en wereld (abrenuntiatio} en de toeeigening aan Christns door geloofsbelijdenis (redditio symboli}. *).
In de 4de eeuw zijn de katechllII!en verdeeld in twee klassen.
De adspiranten (accidentes) werden opgeleid tot christenen of competentes. De photizomenoi of kompetentes werden opgeleid tot gelovigen {pistoi) +). De adspiranten-katechisatie was verdeeld in een
v66r-katechisatie, een wijdingsakte (door verzegeling met het kruis,
hand oplegging en exorcisme of aanbieding van gewijd zout), en een
nakatechisn.tie. Hoe alles toeging op de aspiranten catechisatie weten we nauwkeurig door _\ugustinus in zijn omstreeks 4 00 geschre\·en werk : ,,De rudibus catechizandis," dat is, bet katechiseren van
onontwikkelden.
Een zekere Diogratias, diaken te Karthago trok door zijn gaven
vele Heidenen, die bij hem kwamen katechiseren . Deze stelde
aan zijn niend A ugustinus drie vragen : ,,Roever rnoet het onderwijs in cle leer des geloofs zich uitstrekken"; ,,~Ioet na de leer een
soort van vermaning \·olgen of eenvoudig een opsomm.ing van voorschriften om te volharden in belijdenis en leven als christen;" en
,, \Vat staat mij te doen om bij mijzelf en mijn katechisanten alsmede
mijn hoarders, afmatting gedurende het onderricht te voorkomen."
Augustinus begint met de gave, die de katecheet moet hebben,
nl. de liefde van Christus. Daarna volgt een onderzoek naar de beweegredenen, die de katechisant heeft om zich aan te melden, waarbij hoofddoel is, dat hij niet alleen met het lichaam, maar oak met
zijn hart tot de leeraar kome (wniat animo, cap. 5). Het onderwijs

") ::\foeller z.b. pag. 338.

tl K aye in zijn werk ,.Tertu!lian" pag. 230, 231, deelt mede, dat de kerkvader Tertullianus deze onderscheiding 6f niet heeft gekend 6f heeft verwaarloosd, want hij gebruikt de n amen ,, Andientes" en ,, Auditores" d.z. hoorders
,·oor alien zonder onderscheid, die niet gedoopt waren. De g edoopten noemt
hij ,, Fideles" d.z. !relovigen.
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bcgint dus met paraenese, waarbij rekenmg gehonden wordt met de
toestand, en de ontwikkeling van de leerling. ls zijn bcgeerte niet
oprecht, ze kan dit nog worden. ls hij een man rnn opvoeding b\·.
t en rhetor, zo kan men de dingen, die hij alreeds weet aanstippen,
want de leeraar moet alles doen wat hij Yermag om zijn hart te winnen. Eerst na zodanigt: vermaning begint het histories onderricht
'\ an de schepping tot de tegenwoordige staat der Kerk (cap. 6) .
Hierop volgt de leer der opstanding der dooden, het laatste oordeel
en in \'erband daarmee de christelike moraal. (cap. 7) .
De proefles, die Augustinus op dit schema laat volgen, begint
en eindigt paraeneties. (cap. r4 tot 26). l\adat de adspirant heeft
verklaard, <lat hij geen tijdelike maar de eeuwige dingen zoekt spreke
·de leeraar hem aldus aan : Gode zij dank, dat gij dit zegt, en ik ben
blijde, ja, ik wens u van harte geluk daarmee, want gij zoekt naar
een vaste rots om op te staan te midden van de storm.en des levens.
De wereld kan u die vastigheid niet geven, want alle vlees is als gras.
Vestig uw hoop op het woord Gods en klem u vast aan de eeuwige
<lingen, opdat gij zelf ook eeuwig moogt blijven. Tevergeefs wordt
door sommigcn geluk gezocht in rijkdom, in ere-ambten, in wellusten
en in schouwspelen (theaters). Zulke personen komen gewoonlik tot
overdaad of tot annocde en ellende. ' t \Yare geluk ligt in de liefde
rnn Christus, die o ns een voorsmaak geeft \'an de eeuwige sabbath.
Ziehier het begin en de korte inhoud van de vermaniug, waama
het ondcrwijs overgaat tot de Cewijde Geschiedenis Ethiek en Dogrnatiek. ~a de beeindiging hiervan volgt J.e beslissende naag: ,,Gelooft gij Cfeze dingen en verlangt gij ernstig om die te betrachten ?"
Daarop ont\'angt de catechumeen het kn1isteken op 't voorhoofd en
't gcwijde zout. En nu volgt een korte na-katechisatie cap. 26 en 27 .
Deze begint met de verklaring van zijn verzegeling met Christus
krnis en zijn eten van het zout. Het cerste betekent zijn gemeenschap met Christus lijden, het tweede met het \Voord Gods. Daama
~rnrdt hem gezegd, hoe hij de H. Schrift moet verstaan, hoe hij
zich moet gedragen jegens de broederen, en dat hij zich niet moet
\·erwonderen o ver de strijd, die de Kerk heeft, wijI die van ouds is
\'Oorzegd. :-Ict een \'ermaning tot standvastigheid en de belofte, <lat
God ons niet zal beproeven boven vermogen, eindigt de leeraar.
In de constitutiones apost. volgt op deze na-katechisatie nog
een tweede les over het leven van Jezus op aarde, doch het kan zijn,
dat die les bedoeld is voor de competentes.
Ook het ondenvijs op de tweede katechisatie die der competentes is verdeeld in een v6or- en na-katechisatie. De Pro-Catechese
bestond t1it het houden van wat wij zouden noemen katechismus14

preken, vaii welke bij Augu5tfuus §) eii Chrysostomus ~) nog vooi-beelden te vinden zijn.
Door Niceta van Remasiana is volgens Gennadius een katechisatieboekje opgesteld voor doopkandidaten in zes lessen, getiteld :
,,Competentibus ad baptismum instructiones libellos sex." Daaruit
blijkt, dat de prokatechese ook paraeneties begon. De eerste les heeft
tot opschrift : Hoe de doopkandidaten zich behoren te gedragen.
De hoofdzaak bij dit onderwijs was echter de verklaring van de
twaalf artikelen (de symbolo) ~') ook bij de overgave van dit stuk
(traditio symboli) en het opzeggen daarvan voor de ganse gemeente
(redditio symboli) was de bisschop gewoon vermanende toespraken
te houden. Na gebeden, vasten, nachtwaken, biecht en vele exorcismen volgde eindelik de H. Doop, met vaarwelzeggen (apotage) van
satan en wereld 's avonds v6or Paschen en verbinding (syntage) aan
Christus tegen zonsopgang op Paschen. Ka de Doopsbediening volgde
handoplegging, zalving, het opzeggen van 't onze vader, en andcre
plechtigheden.
Een mystagogiese na-katechisatie, om in te leiden in de verborgenheid van Doop, en Avondmaal, volgde gewoonlik in de week na
Paschen. De tien geboden of de hoofdsom daarvan uit Mattheus 22
vs. 37- 40, de twaalf artikelen en het onze vader, vormden de te
behandelen stof op de voor-kathechisatie. De sakramenten van Doop
en Avondmaal die op de na-katechisatie. Ook dit mystagogies naonderricht \verd gegeven in de vorm rnn de katechimsuspredikaties
uit lateren tijd, gelijk blijkt uit de preken van :U.laximus, bisschop van
Turijn, over de H. Doop, die paraeneties van inhoud zijn, alsmede
uit die van Augustinus over het H. Avondmaal, van Gaudentius en
)licetas. t}
De beste tekening die we hebben van de na-katechisatie is die
uit de Perigrinatio Silvae p. 105: ,,Gedurende de acht dagen na
Paschen, trekt de gemeente na de mis onder het zingen van lofzangen
n aar de anastase, (opstandingskerk). Daar wordt een gebed gedaan,
de zegen uitgesproken en al hetgeen bij de Doop geschied is door de
bisschop verklaard. De deuren zijn intussen gesloten voor katechumenen, zodat alleen de pasgedoopten en de gelovigen, die de mysterieen horen willen, de dienst bijwonen. Na de verklaring door de bis-

§) AugustinllS ,,sermones 216 ad competentes" en ,,de symbola ad catechumenos."
1T) Chrysostomus ,,Sennones ad illuminandos catechumenos. "
*) Bardenhewer ,,Patrologie" 3, pag. 384.
·t ) Moeller z.b. pag. 745.
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$Chop zijn de bijvalsbetuigingen zo luid, dat men ze buiten de kerk
kan horen." Volgens Tertullianus vastten de gedoopten in de week
Jer na-Kathechisatie niet, want zij waren gedoopt tot blijdschap en
werden gelukgewenst met de verkregene genade. Alleen moesten zij
zich onthouden van het bezoek van baden, maaltijaen, schouwspelen
en van t:chtelike samenleving. In de dagelikse samenkomsten der gemeente werden zij afzonderlik toegesproken en door ernstige vermaningen aangespoord tot een heiligen wandel. _-\.lle gedoopten moesten in het wit gekleed verschijnen, maar op de achtste dag werd
under gebed en zegenbede het witte gev1:aad afgelegd, en daarna
legden zij hun eerste offer op het altaar des Heeren. Volgens Ildefons van Toledo (Spanje), die een vrageboek schreef over de H .
Doop, duurde de na-katechisatie nog !anger dan acht dagen. .Men
ging uit van de gedachte, tlat de erfzonde door de Doop was uitgeroeid, en dat nu de strijd begon tegen de dadelike zonden door middel van boete. In die strijd werden de gedoopten nu verder onderricht. Dit ondenicht groeppeerde zich om de verklaring van bet
H. Avondmaal (Eucharistie), waaraan de gedoopten op Paschen voor
't eerst hadden deelgenomen. §).
Het verval, dat in de Kerk des Heeren intrad, heeft op het
k.~techeties onderricht scbadelik ingewerkt. Van de Kerk in
Spanje blijl"t uit de notulen (canones) van de sinode te
Elvira gehouden ongeveer 303, dat daar de doopkandidaten
slecht ter kerk kwamen en dat de band van dezen met de Kerk maar
slap was. Ze werden nog Christenen genoemd en bun namen op een
register gebracht, maar ook dit gebruik werd spoedig verwaarloosd.1!J.
Over 't algemeen werd de katechisatie in stand gehouden om de
kontinwteit van de Kerk, maar, de bearbeicfing van de zielen door
leer en vennaning raakte op de achtergrond. Chrysostomus heeft in
een zijner homilien d'.it kerkelik formalisme met schrille kleuren getekend en ernstig bestraft. Het katecbumenaat werd door velen misbruikt om God en de wereld tegelijk te dienen. En waar bet bij
anderen nog kwam tot Doop, vormsel en Avondmaal, daar geschiedde
zulks vaak uit kracht van hct gemeenschapsgeloof, dat de mens in
de waan brengt, dat de Kerk hem kan zalig maken door het gebruik
der genademiddelen.
Als een der gewichtigste oorzaken van dit verval moet het afschaffen der na-katechisatie en bet vervangen van deze door rituele
§) Men zie het uitnemend histories overzicht L d. Katechesc bij Prof. D.
Engen Sachsse ,,Die Lehrc Von der Kirchlichen Erziehnung," 1897, pag. 89.
" ) Zie Harnack ,,The :\'fission etc. II, pag. 304.
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handelingen worden aangemerkt. Hierop nu hebben tal van oorzaken
gewerkt, die niet mogen wor den onderschat. De verdorvenb.eid van
het menselik hart, de machtspositie van de Kerk in die dagen, het
feit dat de Kerk meer te doen kreeg met gecfoopte kinderen, dan
met ongedoopte proselieten, en de snelle uitbreiding der Kerk onder
rnlken, die buiten de Grieks-Romeinse beschaving stonden.
In de 5e eeuw begon namelik de kindercfoop algemeen te worden. v6or die tijd liet men meest de kinderen van gelovige ouders
door bet kruis slaan op 't voorhoofd en het eten van gewijd zout,
onder de katecbumenen opnemen. Zo ging bet met Augustinus,
Gregorius van ~azianza e.a . .\Iaar toen aan zuigelingen de H. Doop,
de zalving en de Encharistie werd gegcven, stelde de Kerk het ambt
der getuigen (sponsores of anadochen) in die beloften moesten afleggen om het gedoopte en ingewijde kind, na-katechisatie te geven.
Deze instelling ontsloeg echter de ouders niet van het onderwijs in
Gewijde Geschiedenis en het toezien op de wandel van de \Toeggedoopten. Later werden ook ouders als doopgetuigen toegelaten. In
de pseudo-Augustinus pretken wordt dezen aanbevolen om te zorgen,
dat gedoopten kuis !even, niet vloeken, geen straatdeunen zingen,
geen hoogmoe<l, nijd, toorn of haat in bun barten voeden, geen
tooverij aanhangen, het katholieke geloof trouw blijven, geregeld de
kerk bezoeken, stil en aandachtig de voorlezing uit de Schrift aanhoren, herbergzaam en in vrede !even, de priesters en bun ouders alle
cer bewijzen. In de predikatien werden zij vaak afzonderlik toegesproken en als ze ouder werden moesten zij het apostolies geloof
1..-u.nnen opzeggen. Voorts stonden zij onder de kerkelike tucht, die
zoals bekend is in die dagen zeer streng was.
Het tijdperk van de snelle uitbreicling der Kerk in de Se en ge
eeuw is niet gunstig geweest voor het paraeneties deel der katechese,
dat zich in de na-katechisatie belichaamt. De overgangen in massa
tot het Christendom, de politieke bekeringen, de uitgeoefende dwang
hebben gemaakt, dat het Christendom in de Germaanse wereld meer
als een zaak \·an het hoofd dan van het hart werd opgevat.
Het nalaten van de mystatoge, de inleiding in het verborgen gemeenscbapsleven met God, dat door de Sakramenten wordt betekend
en verzegeld, is een van de hoofdoorzaken van verval der Kerk. Er is
geen leerstuk meer geschikt voor paraeneties-teleologies onderwijs
als de leer der genademiddelen. \Vorden deze als oode vormen geacht, zo begint de ware godsvn1cht onmiddelik te kwijnen. In de
bloeitijd der Katecbese gebruikte de Kerk deze leer als middel om
het hart van de kompetente-katechumenen te treffen; en Gods Woord
te brengen aan de deur van het hartdoor nouthesia. Zodra bet verval
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intrad, deed de Kerk alieen nog moeite om de zmnen des volks te
strelen door ijdel vertoon en het verstand te belasten met geheugenwerk, terwijl het dieper indenken van de verborgenheden des geloofs
aan de monniken werd overgelaten.
Het weglaten van de na-kr.techisatie wijst op een grote ommekeer in de publieke opinie omtrent de verhouding van hoofd en
hart in de zesde eeuw . De kerk was de Grieks-Romeinse wereld ingetreden met een oosterse, aan de Bijbelse zielkunde ontleende
opvatting over de verhouding van hoofd en hart. Door de invloed
der Latijnse taal, die door middel van Bijbelvertalingen in de kerk
begon te heersen sinds de vijfde eeuw, werd deze Oosterse zielkundige opvatting verdrongen door de \ Vesterse.
Het is een feit, dat in de Christelike gemeente te Rome de
Griekse tr.al zo algemeen was, dat de behoefte aan een Latijnse
vertaling daar weinig werd gevoeld. De eerste bisschop van Rome,
Keizer
die Latijn schreef, was Victor (18g-199 na Christus).
Marcus Aurelius (161-180) schreef zijn meditaties nog in 't Grieks.
In Noord Afrika echter werd een populair Latiju gesproken, terwijl
het Grieks minder bekend was. Hier werd de behoefte aan een
Latijnse Bijbel vertaling 't eerst gevoeld. De oudste Latijnse vertr.lingen, ook die welke Hieronymus gebruikte voor de vulgata
zijn van Afrikaanse oorsprong. *).
Als Augustinus met ophef spreekt van een Italiaanse Bijbelv ertaling (Itala), die hij waarschijnlik te Milaan heeft leren kennen, zo ligt daarin opgesloten het kontrakt met de Afrikac.nse
teksten in vulgair Latijn, die in grote getale bestonden, t en algemeen gebruikt werden.
Het gebruik der Latijnse vertalingen nu deed tal van
Bijbelse begrippen te loor gaan voor de Kerk. De vertaling van bet
Griekse ,,nous" door bet Latijnse ,,mens," psyche door animr.,
paraklesis door e:xhortatio, nouthesia door correptio, mysteria door
sacramenten e.a.u. begunstigde het intellektualisme, dat vreemd
is aan de H. Schrift.
Het Woord des Heeren richt zich volgens de Schrift, tot het
hart, want het wordt in het hart gezaaid (M::.tt. 13 vs. 19) en wekt
geloof, 'twelk eveneens een zaak des harten is (Rom. IO vs. r o).
Het bevat troost, d.i. een spreken naar het hart van Jerusalem (Jes.
•)
Sir Fred. G. Kenyon : Handbook to the textual Critism of the
N. T." 2, l9I2, pag. r99.
t) Theodor Mommsen "The Provinces of the Roman Empire," translated
by Prof. William P. Dickson, 1886 IT, pag. 344, note.
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40 vs. 1, 2) en wekt bekerlng, die bestaat in omzetting van het
hart, metanoia. (Hand. 3 vs. 19).
De wet is in hoofdsorn liefde uit een rein hart, het gebed een
naderen tot God met het hart. (l\:Iarc. I2 vs. 33; 7 vs. 6), het Evangelie maakt het hart brandende (Lucas 24 vs. 32), de broederlike liefde
is eenheid des Harten (Hand. 4 vs. 32). Het ongeloof daarentegen is
verharaing des harten, traagheid des harten, dil.'i:e des harten, doet
het hart bersten, is een deksel op het hart, is dubbelhartigheid, toesluiting van bet hart. De Koine, de Griekse spreektaal, waarin bet
N. Testament is geschreven, leent zich uitstekend tot het weergeven
van het ziell..7Ulldig begrip ,,hart". Het woor d : hoofd wordt zelden
gebezigd en dan nog meest in de zin van het besturend orgaan des
lichaams. (Efeze 5 vs. 13) .
Hierbij moet ook in het oog gehouden warden, dat er een groot
onderscheid bestaat tussen de Oosterse en de \Vesterse opvatting van
de verhouding tussen hoofd en hart . .De laatste is gebaseerd op de
Aristoteliese onaerscheiding van het kenvermogen en het begeervermogen der ziel. Het kenvermogen noemt hij het redelike deel der
ziel, het begint wel met ervaring, maar is daarvan niet afhankelik.
N aar aanleiding van de ervaring gaat het denken over van potentialiteit in actualiteit, zodat de mens een einde-in-zichzelf is. De verhouding van de iijdende en de scheppende rede (nous pathetikos en
nous poietikos), die hij onderscheidt, is deze. De lijdende rede is als
de materie en wordt alle dingen door hun vorm op te nemen. de
scheppende rede geeft het aanzijn aan alle dingen, evenals 't licht de
kleuren te voorschijn roept. De scheppende rede is een goddelik
levensbeginsel blijkens de bekende plaats uit ,,de generatione animalium" §) Aangaande bet goddelike in de mens moeten we erkennen, dat de voorstelling niet helder is. ,!) .
Het begeervermogen (epithumetikon) mag volgens Arist. alleen
in zekere zin redelik genoema worden, nl. in zoverre het gehoorzaamt
aan de rede, gelijk een slaaf aan zijn heer. *). Zulks blijkt, zegt hij,
uit de vermaning (nouthetesis) de berisping (epitirnesis) en de aanmoediging (paraklesis).
Deze laatste plaats van het slot van 't eerste boek der Ethica
Nicomachea t) bevat de beide N . Test. woorden ,,nouthetein" en

§) (II, 3, 10 Leipetai de ton noun monon thnrathen epeisienai kai theion
einai monon).
1l) (Zie mijn proefschrift: Aristoteles in Nederland, pag. 14.)
*) Politica I, 5, 9.
t) lJ, a, ll021 20.

19

.,paraklesis". Hier blijl..1:, dat Arist. alles wat wij aaoduiden met cie
termen ,,gevoel", ,,hart", gemoed'" rekent tot het begeervenuogeu,
bepaaldelik tot het redelike begeren tot de wil. De scholastiek volgt
het voetspoor van Aristoteles, gelijk o.a. blijkt uit hetgeen Thomas
Aquino zegt: Utcoraccipiamus pro appetitu intellectivo. §).
Hieruit kan men zien, dat het onbillik is om de Aristoteliese
onderscheiding van de lijdende en de dadelike nous of ook de latere
kantiaanse spitsing van het empiriese en het .ideale ik, in een woord
om de westerse beschouwing in te dragen in de Schrift. Dit doet o.a.
Prof. Dr. Konst. Schlottmann. 1j). Nadat hij gesproken heeft van de
strijd van het empirieseik tegen het ideale Ik, zegt hij, dat de mens
zolang deze strijd nog niet tot zijn bewustzijn gekomen is, leeft in
de door Paulus (Rom. 7 vs. 7 en 9) geschilderde toestand der zekerheid, waarbij voor hem de hogere eisen van de inwendige mens of
de nous, en de innerlike wet nog niet bestaan. Hij ziet voorbij, dat
Paulus hier spreekt van de strijd tussen zonde en gi:nade, die binnen
de mens word't gevoerd.
In 't Oosten was het denken met het hart c-e-n algemeen bekende
zaak, zegt prof. Oehler.*). Het bestaat in lid denken met liefdevolle toeeigening van het denkobjekt en opgewekte gevoelsstemming.
De leeraar bewerkt zodanig denken in de leerling door hem te laten
bemerken, hoezeer de voorgestelde zaak een is met zijn eigen bewustzijn. Paulus' bidden en weenen, Barnabas' herinnering aan de
cerste liefde tot Christus van de gemeente, het gezang met gloed van
overtuiging voortgebracht, zijn de schriftuurlike middelen, om Gods
Woord aan het hart der leerlingen te leggen. Op dezelfde wijze arbeidt
ook Augustinus in zijn proeve van na-katechisatie, want hij zegt,
d'at de leerlingen omtrent het bidden moeten verstaan, <lat er geen
stem is voor de oren Gods, dan de aandoening des harten. En
als de_leeraar onder 't spreken bemerkt, dat het hart der leerlingen
niet bij zijn ondet'Nerp is, 20 gaat hij pijn voelen, zijn hart wordt
week, ja hij breekt in tranen uit midden onder het spreken. t).
Toen het opkomend intellectualisme de na-katechisatie van hare
betekenis had beroofd, is de Kerk begonnen meer nadruk te leggen
op de tucht. Er waren volgens Augusinus drie soorten van boetedoeningen, de boete der katechumenen, de boete der gelovigen en de

§) Summa Theol. th. I, 2, 24, 3.
1i) Das Vergangliche und Unvergangliche m der menschlichen Seele
nach Aristoteles, pag. L~ .
*) Artikel v. Oehler in Herzog Realencyclopaedie ,,Herz."
t l Augustinns ,,De rudibus catechisandis," cap IX en X.
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boete der gevallenen. De eerste dient om de nieuwe mens te baren,
totdat alle vroegere zonden door de heiligende Doop zijn afgewassen.
De tweede is de dagelikse bekeriiig, en de derde dient om gevallenen terecht te brengen.
In de Kloosters is de overgang gevormd van de boete naar de
biecht. Reeds Cassianus t 430 raadde de monniken aan in de strijd
tegen zekere acht hoofdzonden, vrijwillig elkander de zonden te belijden. De biecht was dus toen nog een middel in de strijd tegen
de zonde, (Jae. 5 vs. 16) . In de ge en roe eeuw werd de biechtboete
algemeen en Petrus Damiani ( t 1072) spreekt van een sacramentum
confessionis. §).
Het eerst is de katechumenenboete afgeschaft, toen volgde die der
gelovigen, terwijl de boete der gevallenen algemeen werd gemaakt
voor de gelovigen als middel om hen met de Kerk te verzoenen.
l\'Iet de na-katechisatie verdween ook het paraeneties element uit
het kerkelik onderricht, zodat alleen het leerelement overbleef en dit
ontaardde in de M. E. in een mechanies opzeggen van de twaalf artikelen en het onze vader. Alleen in de kloosters bleven ,,leer en
vermanin" gehandhaafd, voor een tijd, totdat de dubbele moraal
(praecepta et concilia , [) het gods a'ienstig !even in werkheiligheid
deed opgaan. Voor de ,,leer" uit Gods Woord hebben de kloosters
zeer veel gedaan, ja zij vergoedden het gemis aan scholen en katechisaties in de Middeleeuwen. Bij de Lollarden, ·a e Hussieten en de Waldenzen is echter niet alleen een naleving van de oude inzetting te
bespeuren om de vijf hoofdstukken (wet, symbool, onze vader, H.
Doop, H. Avondmaal) aan de kinderen te onderwijzen, en de oude
indeling van katechumenen en neophyten te handhaven, maar ook
klinld: uit hun leerboeken voor 't eerst weer een paraenetiese toon
ons tegen. Het doel van het katecheties onderricht wordt gesteld in
het kweken van de vruchten van geloof en bekering en een godzalig leven. *).
Luther heeft in zijn kleine en grote katechismus een grote
plaats toegekend aan de paraenese. Aan de bekende vijf hoofdstukken
wijdt hij zijn volle aandacht. De verklaring van de tien geboden
gaat bij hem voorop, naar zijn stelregel der bevinding : Mozes,
Christus, de Geest. '' Aan het einde der verklaring volgt een verma-

§}

Zie Loofs Dofmengeschichte 1go6, pag. 492.
K.G. I pag 136.
* Cateclllsmas der BOhemische Briider ! Catechismas rust:icas v. Wiclif;
\Valdenser Catechismus.

m L andwehr
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ning om God lief te hebben, op Hem te vertroiw;en en Zijn geboden
te betrachten. Treffend is ook de verklaring van bet ,,Amen" op de
geloofbelijdenis : ,,Dat ik door dit woord mijn geloof als met een zegel bekrachtige, en daardoor verklaar, dat ik al hetgeen ik hier met
de mond beleden heb, ook met mijn hart vast geloof, uit Gods
Woord genomen te zijn, en dat ik bereid ben vrolik daarop te !even
en te sterven. Hehr. 13 vs. 9: Het is een kostelike zaak, dat het hart
vast worde, hetwelk geschiedt door de genade. Lutherse vertaling.
Aan de verklaring der Sakramenten heeft Luther een biechtformulier toegevoegd. T en einde echter formalisme tegen te gaan beveelt
hij aan het slot, dat ae biechtvader al degenen die gewetensbezwaren hebben, of bekommerd zijn en in aanvechting des satans verkeren, met vele spreuken moet troosten en tot geloof moet bewegen. t ) .
De openbare geloofsbelijdenis bleef in de I.utherse kerken wel de
naam ,,Konfirmation" behouden, maar bestond eenvoudig in een
katechismus-eksamen, dat eenrnaal 's jaars, liefst met Pas~·hen, wezcl
gehouden. In \Valdeck werd r5 29 een form ulier ingevoerd \·:in:- ho1,
die met ernst kristenen willen zijn.
Al spoedig werd in L utherse kerken gevoeld, dat de vrijwillige
biecht niet de na-katechisatie kan vervangen. Zodoende kw·amen
vele leeraars tot het houden van katechismus-predikatien . ,,Katechismus-preken, oefeningen en herhalingen in kerk, school en huis
hielpen meae om Luther's katechismus in te prenten," zegt Prof.
Kawerau . § Omstreeks r529 werden in de Lutherse kerk, k atechismus-predikatieen voorge....c:chreven en Luther's grote katechismus
als handleiding daarbij aanbevolen. De oorsprong van de katechismus-prediking moet dus niet ogenschijnlik in de Paltz gezocht
worden, gelijk Prof. Van Oosterzee beweert, maar in Wittenberg.1f
Van Luther en Melanchton is de stoot uitgegaan, mannen als
Brenz Jacob Andrea en Spangenberg hebben de katechismuspreken
in de Lutherse kerk populair gemaakt. *). De Gereforrneerden hebben dat gebruik van de Luthersen overgenomen.
Calvijn heeft een Katechismus uitgegeven {r536) en later verbeterd (r542) waarin hij de bekende vijf hoofdstukken behandelt. Bij
hem gaat de geloofshelijdenis voor de voet , daar hij de wet opvat
t)

Kleine Katech. en Grote Katech . Evang. Biicherverein . 1855.
Lehrbttch der Kirchengeschichte v. Dr. W . Moeller, Dritter Band.
Igt:YJ, pag. 403 en pag. 82.
Prof. J. J. v. Ooste.rsee ,,Praktische Theologie" I , pag. 334, ttitgave J.877.
*)
Dr. 0. ZOckler, Handbttch der th~l. Wissenschaften 189<>, IV,
pag. 309·
§)

m
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als een regel des levens, die uit geloof en bekering voortvloeit. Hij
gaat blijkens 'de eerste vraag uit van het hoogste levensdoel des
mensen, de kennis Gods, wijl God het hoogste goed is. t). In de
inleiding van zijn Katechismus zegt Calvijn, dat de kerk de kinderen moet onderrichten gelijk de vaderen steeds hebben ged'aan v6or
het opkomen van de pauselike instelling van het vormsel. Evenals
te Zurich en te Basel geschiedden er te G eneve kinderpreken des
Zondagsnamiddags. §). Deze preken werden ook door volwassenen,
aie reeds ge!oofsbelijdenis gedaan hadden, bijgewoond, totdat ze
later als na-katechisatie uitsluitend voor dezen werden gehouden,
terwijl de kinderen afzonderlik onderricht ontvingen . Zo is bet ook
gegaan met andere Gereformeerde katechismussen, die van Johannes en Laseo 1553 te Londen en 1554 te Emtden uitgegeven, en de
Heidelberger K atechismus van 19 Januarie 1563. In de Paltzsche
kerken moest de Heidelb. Katech. in de gemeent e(elke Zondag een
negende deel) worden voorgelezen, terwijl hij ten minste elk jaar
eenmaal moest doorgepreel.-t worden. ~) . Uit het advies van de
Geneefse Theologen Joh. Deodatus en Theod. Tronchinus op de
Dordse sinode van 1618 blijl.-t, dat deze een aaneengeschakelde en
oratoriese katechismuspreek verkeerd achtten .,Want door vragen
en antwoorden zal de innerste zin des antwoordenden en des toehoorenden volks-toestemming voor de dag gebracht worden, opdat
allen goede begrippen van goodelike dingen in bun gemoed vormen
en daarna wel en vrijmoedig daarvan spreken."
De Dordtse sinode heeft de na-katechisatie krachtig in bescherming genomen door aanneming van het advies der kommissie ,,ad
hoc" dat het a.rnbt der predikanten is te gaan tot al degenen die
leerzaam zijn en met een ouderling of in de huizen of in de plaats
van de Consistorie of enige andere, die daartoe gelegen is, enig tamelik getal derzelvige (oudere mensen, die nooit in scholen onderwezen zijn of in dezelve niet genoeg hebben toegenomen) zo uit de
Iidmaten der K erk als andere volwassenen alle weken bijeenroepen,
met haar gemeenzaam van de hoofdstukken der Christelike religie
handelen en naar gelegenheid van haar begrijp, voortgang en verstand dezelve Catechiseren, de Catechismuspredikatieen met haar
verhalen, en alle vlijt aanwenden, dat een ieder tot een klare en
bondige wetenschap des Catechismus kome." Daarna wordt gespro-

t) Dr. E. F . H. Millier ,,Die Bek:enntnisschriften der ref. Kirche, 1903,
pag. u7.
§) Sachsse z.b. pag. 230, Biesterveld z.b. pag. 32.
11) Dr. Joh. Ens ,,De Form v. eenheid en de Liturgie," 1861, pag. 44.
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ken over degenen die zkh tot de gemeente willen begeven, die vier
weken voor het H. Avondmaal zullen gekatechiseerd worden. Maar
de na-katechisatie in verband met de katechismuspreek moet dienen,
om cfe fondamenten der christelike religie te beter te onderwijzen
d::::n in de scholen ge'".,chied is), want de ervarin::r leert, dat de gewone
l::erkelike onC:erwijzing, zowel katechetiese als andere, bij velen niet
genoegzaam zijn om de kennis der Christelike religie in te planten, die
onder Gods volk behoort in. zwang te gaan." *) . H oe ernstig de Katechismuspreek met daarop volgende na-katechisatie ·cres tijds werd opgevat blij!~ uit de adviezen der buitenl:::ndse afgevaardigden omtrent
b et verzuim der Zondagmiddag-katcchisatieprediking en publieke
katcchisatie. De Engelsen rauddcn ;ian geldboeten, d'e P altzers ge·, 'angenisstraf, de Bremers uitstel van bruiloften des Zondags, om het
kerkbezoek te bevorderen, proYinciale sinrlden dreigden met censuur. t).
Behalve de katechismuspreek hebben de gerefonneer den nog een
antler middel ingesteld, om de belijdende lidmaten na-katechisatie te
geven, nl. het huisbez oek. De Emhdense afgevaardigden verklaren op
de Dordse sinode ,,dat bij hen de predikanten en ziekentroosters de
lidmaten visiteren (bezoeken) van huis tot huis, om ouders en k'inderen te vennanen van hare schuldige plicht om voort te gaan in de
oefening des Catechismi ." Het convent te \Vesel drong aan op de
onderwijzing der gezinnen bij 't huisbezoek. De sinode van Glascow
r708 bepaalde, dat het onderwijs bij het huisbezoek moest lopen over
de wedergeboorte, heiligmaking, vroomheid jegens God en rechtvaardigbeid en barmhartigheid jegens mensen. Overigens bestaat bet
huisbezoek bij de gereformeerden uit een onderzoek en een vermaning
betreffende de wandel en de godsdienstige plichten. §).
Ook prof. Gijsbertus Voetius beveelt de na-kate~hisatie do..>r
rniddel van lidmaten-katechisatie, katechismuspreken en huisbezoek
zeer sterk aan. Hij zegt: ,,De H. Schrift gebruikt in H and. r8 het
woord katechein van Appollos, die door Aquilla en Priscilla werd onderricht van de weg des H eeren, waaronder volgens de verklaring van
Joh. Prideaux ook begrepen is een onderwijzing , die zich aansluit aan
het h art, zodat hij daardoor niet alleen een verstandiger, maar ook een
beter mens werd."
Aangaande de z.g.n. lidmaten-katechisatie zegt hij : ,,Zulke samenkomsten kunnen een publiek kerkelik karakter dragen, evenals in de
Ac ta van 1620, Den Haag, pag. 51 , 17e zitting op 30 ~ov. 1618.
P. Biesterveld ,,Het Ger ef. Kerkboek", 1903, pag. 1 05.
§) P. Biesterveld ,,Het Huisbezoek", Jrg. 'o8, pag. 251 v.v.
*)
t)
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:\postoliese kerken (1 Cor. 14) te G eneve en de vluchtelingenkerk te
Louden; of ook een gemengd privaat en publiek karakter met een uitgelezen getal toehoorders; of ook geheel privaat, zonder enige bepalingen. De leerstof kan zijn een boek of een hoofdstuk of een stuk uit
de schrift, dat openlik voor de vergadering wordt uitgelegd, of ook
een schriftgedeelte naar vrije keuze van de kerker aad of de dienaar;
of ook cen orderlike behandeling van de hoofdstukkcn cler Dogmatiek;
of ook cen geloofsstuk waan·an diepere kennis geeist wordt door de
toestand der gemeente, wijl er biezonderc dwalingen aan het opkomen zijn. Wil iemand deze samenkomsten lidmaten-katechisaties noemen, wij zullen ons daartegen niet verzetten, om de kenze van 'n naam
bekorumere men zich niet, als maar de zaa k zelve binnen de perken
der wet blijft. Ook kan men zeer geschik-t k:atechiseren over de voornaamste en algemeenste punten van het K erkrecht, de aangenomene
kerkenorde en liturgie, vooral met de ouderlingen en diakenen en
andcr e ontwikkelde gemeenteleden. ~Ien late echter alles over aan het
goedvindeu van de kerkeraad en de dienaren, daar deze het best
oordelen knnnen over de behoeften en de toestand van hun gemcente. 1D
Voetius treft alzo het war e midden tussen cle oude roomse ontaarding va nde na-katechisatie in een tucht of dwangmiddel van de
clerns op de leden en de latere pietistiese omzetting daarvan in een
gezelschap van bevindelik spr ekendc christenen. Zijn invloed kan
men bemerken uit sinodebesluiten als dat van 1628 te Delft, waarbij de
,,collationes in 1idmaten-katechisaties wer den verand'erd. *). Een stap
achteruit was de aanstelling van Katechiseermeesters, wier taak het
\\·as om ,,een bepaalde hoe\-·eelheid populair-theologiese kennis in te
stampen bij de leden." ·:·) Sommige katechiseermeesters waren mannen met singuliere gaven, doch velen war en ,,opgeblazen betweter s,
die de leeraars en gemeenten tot aanstoot en ergernis strekten ." §) .
Door de toenmalige lidmaten-katechisaties werd de gelovige te zeer,
op het discipelbankje geplaatst en werd uit 't oog verloren, dat hij
drager is van een zekere macht, nl. het ambt der gelovigen. 1D Het
oorspronkelik doel van de na-katechisatie ·was om de beleden waarheden in het hart te doen doorzinken , maar in het na-Dordtse tijdvak
werden ze of gcbruikt om onkundige lidmaten bij te werken Of om in
de gemeente een stand van geleerden aan te kweken .

m

G. Voetins : Polit Eccles I, pag. 88o.
•) Prof. Dr . J. D. du Toit: ,,Zestiende-eenwse profetie," 19u , pag. 32.
t ) Prof. Dr. S. D. van Veen : Uit onze Bloeitijd Il, pag. 27.
§) Dr. G. J. Vos Azn. ,,Gesch. der Vaderlandsche Kerk". 1888, pag. 212.
~) Prof. Dr. D. du Toit ,,De Zestiende-eecw~ Profe~ ", 19u, pag. 25.
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Aan de andere zijde staat de Pietistiese methode van na-katechisatie, die in bearbeiding van bet gevoelsleven, in Parat.nese ten koste
van Didaktiek, ontaardt. Wilhebnus a Brakel t I7II, vertelt van de
lidmaten-katechisatie, dat men bijcenkwam om de handelingen Gods
met de zielen in hare bekering en voortgang te ontdekken, om gevallen van conscientie en allerlei staten der ziel in blijdschap en droefheid, in ijver en traagheid, in strijd en ovenvinning voor te stellen en
bestiering te geven, om alzo een iegelik een vaste gang te doen hebben in de weg tot Godzaligheid." De grondfout van deze methode is,
dat de werking van de Heilige Geest en van het \Voord van elkander
warden gescheiden. Daardoor hangt de gehele na-katechisatie af van
de voorganger en van cie termen of spreekwijzen, die hij gewoon is
te gebruiken. Het gevolg daarvan is, <lat door de zoetsappig, vroomklinkende onderwijzing op jonge zielcn een dwang wordt uitgeoefend,
waarbij de roomse priesterdwang gering is te noemen. Het goede in
cie Petistiese methode, zoals deze voorkomt bij de vaderen van het
Duitse Pietisme, A. H. Francke en Spener is, dat zij de dialogiese
vraagmethode hebben bevorderd .;;), meer emst in het katecheties
ondenvijs gebracbt hebben, en bij velen Gods Woord tot diep in het
hart gebracht hebben, waar de praktijk beter was dan het beginsel
waarvan ze uitging.
In de Lutherse Kerk is in de 17e eeuw de Konfonnatie der jonge
lidmaten door handoplegging algemeen geworden. De Aufltlamng
heeft deze als vrije wilskeuze omtrent de in de toekomst te volgen
1evensweg, gesteld boven Doop en A vondmaal. De oorzaak van die
overschatting is zeker de rationalistiese richting in het denken der
18e eeuw, maar de Kerk heeft ook aanleiding daartoe gegeven, door
kinderen van 14 jaar en jonger tot het H. Avondmaal toe te laten tl
zonder na-katechisatie. In sommige Geref. K erken heeft ·a it gebruik
ook bestaan, maar danging aan elke Avondmaalsviering een na-katechisatie vooraf op de Zondag \'OOr het H . AYondmaal ~. De Ltttherse
privaatbiecht kon het gem.is van de na-katechisatie niet vergoeden,
te meer omdat ze niet verplicbtend werd gesteld. Zo ontstond het
gebruik om na de beslissing orntrent de levenskeuze aoor de Konfirmatie, jonge kinderen bij de zelfbeproeving voor 't H . Avondmaal
aan zicbzelf over te laten. Ook in de Episcopale Kerk van Engeland
is sedert r6r8 de Konfirmatie met handoplegging door de bisschop

*}

Gottschick ,,H omiletik und Katechetik", rgo8, pag. r67.

t} Sachsse, z.b. pag. 408,
'II)
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Pag. 409 o.c.

in zwang, *) maar van een na-katechisatie is daarbij geen sprake.
Hoezeer de gewone katechisatie drilschool were! voor de Konfinnatie,
blijkt uit de z.g.n. katechismus wedstrijden waarin katechisanten uit
de ene gemcente tegcn de andere met hare katechisanten streden om
prijzen voor het best opzeggen van de katechismus. De nieuwe metbode door ]. L. von l\fosheim voorgesteld, de Socratiese genoemd,
bestorid daarin, dat de katechisatie een bespreking werd van de Godsopenbaring ten einde bij de leerlingen godsdicnstige begrippen te
verwekken. Deze methode gaat uit van de veronderstelling, dat de
natuurlike Godsopenbaring de grondslag is van de biezondere. Het
hoofdcfoel van de katechisatfo werd in 't laatst van de achttiende eeuw
verlichting, terwijl de predikant optrad als rnlksopvoeder. Onder de
invloed van deze richting W"erd het intellekt het een en het al bij de
katechetiese vorming door de K erk, \·oor het menselik hart was op
de katechisatie geen plaats, na-katechisatie werd overbooig, of ze
moest dienen om achterlike lidmaten bij te werken en in de nucht
der verlichting te doen delen.
De uitgave van Schleiennachers ,,P rakt iscbe Theologie" in voorlezingen 1850, bracht een grote ommekeer in de Katechese te weeg.
Hij legde nadrnk op het voortbestaan van de Kerk van Christus als
belijdende gemeente. Het einde van de Katechisatie is bereild:, wanneer de kinderen staan in de geloofsbelijdenis der Kerk. Voor hem
had reeds prof. F . H. Chr. Schwarz in zijn ,.Katechetik" 1818, gebroken met de Kantiaanse zedekunde., die volgens hem tot Farizeisme
leidt. De vorming is volgens hem niet geeindigd met de Konfirmatie.
De leeraar moet zijn onderwijs voortzetten totdat de leerlingen hun
21e levensjaar bereikt hebben, anders ":ordt de jeugd bandeloos. t ).
Op het voetspoor van Schleiermacher hehben Hagenbach, Vinet en
Palmer zich gesteld tegen de rationalistiese rnethode, zoals die bepleit wordt door Griiffe en arideren. Bij hen gaat echter de Katechese
op in de herderlike zielszorg. Prof. Vinet zegt : ,,De antwoorden van
het hart, zijn, mits ze waar zijn, meer waard dan de treffendste blijken van nadenken . Religieus onderwijs vertone daarom het karakter
van aktiviteit en eredienst. §). Ook Hagenbach stelt de ontwikkeling
van het religieus gevoel v66r 'd ie van het op religieuse waarheden

gerichte verstand. f) .
In Nederland is door de profs. Van Oosterzee en Doedes de
*) Moeller z.b. Ill, pag. 352.
t ) Bij Sachsse z.b. pag 296.

§) Prof. A. Vinet ,.Pastoral theologie", transl. in Engl. 1852 pag. 209.
Hagenbach Encyclop. pag. 361.

11)

strijd aangebonden tegen bet Rationalisme op katecheties gebied.
Hun opvatting is soteriologies, want het hoofddoel der katechese
wordt gesteld in de wedergeboorte (transfiguratie) en bet geloof.
Van de lidmaten-katechisatie zegt prof. Van Oosterzee, dat die hoogstens twee jaren duren mag na de inzegening, anders gaat het de lidmaten als de 1.1roi.i~ckens , die altijd leren en nimmer tot kennis der
waarheid komen. Als leerstof geeft hij aan de hand: Bijbellezing
met gelegenheid tot vragen over allerlei onderwerpen. *) . In Duitsland heeft bet beroemde werk van Prof. G. v. Zetzschwitz ,,System
der Christ. Kirch!. Katechiek" de strijd tegen de ontaarding van
de katechisatie beslist. Na hem geniet de Katechese grote belangstelling in Duitschland, blijkens tal van studiewerken als dat van
Sachse e.a. Hij onderscheidt de schriftuurlik-positieve methode,
waaronder Ge'"'ijde Geschiedenis en bet van buiten leren van de
Katechismus vallen, de paraeneties-teleologiese methode, waarin bet
bezit van persoonlik geloof wordt nagestreefd en de dialekties-<lidakticse methode, waarin door middel van vragen en antwoorden bet
ge1eerde in subjektieve kennis wordt omgezet. Hij prijst de openbare
katechisatieen iu de kerken, die met de Reformatie in gebruik zijn
gekomen. doch later vervallen zijn en nu weer ingevoerd worden.
Hij ziet daarin een teken van opbloei van bet geestelik leven. Hij
keurt bet goed, dat belijdende gemeenteleden ook vragen stellen. Ook
de na-katechisatie keurt hij goed, en daarvoor geeft hij als onderwerpen aan, kerkregering, zielszorg, en bijbelse stoffen. Verder acht
h ij de Katechismuspreken over Luther's grote katechismus onmisbaar, aangezien het paraeneties element daarin zijn voile ontplooiing
vindt. t )
Ook in Engeland neemt de belangstelling in de katechisatie toe,
en ook daar is de vraag aan de orde, in hoeverre na-katechisatie goed
te keuren is. Dr. Newman huldigt het zuivere beginsel, dat geloof de
veronderstelling is, niet bet doe! van de Katechese. Het doe! daarvan
bestaat in godsdienstig onderwijs, 't welk zich allenneest richt op
het hart, en opleidt tot kennis van God, en tot liefcfe Gods met verstand, hart en wil. V oortgezet katecheties onderricht door des Zondags
samen te komen met gekonfirmeerden tot het zingen van stichtelike
liederen, het lezen der Schrift, en bidstonden, beveelt hij sterk aan §).
In Nederland, Noord-Amerika en Zuid-Afrika is de kerkformatie
*) Prof. Dr. J. J. van Oostersee ,,Praktische Theologie" 1878 II, pag. 208.
t) Bij ZOckler z.b. IV, pag. I39·
§) Schaff. Herzog Encyclop. i goS. Artikel Cat~chesis door Dr. A. H ,
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rnn de 19c eeuw de Katechese zeer te ngoedc gckotnen. D 0 l·Crs k aigemene vergadering der Afgescheidenen in Nederland i836 be::;loot,
dat de opzieners en herders zullen arbeiden, om de beg inselen van
het werk Gods op te wekken, en toezien dat de zwakke en tedere:
spruiten niet vertreden worden, maar hen bewegen tot erkentenis en
belijdenis van 't geen de Heere aan hen gedaan hecft. Voorts zal g1.:waakt worden, dat niemand als lidmaat erkend worde tengevolge \'an
het van buiten leren van enige waarheden. Ook bii het huisbezoek
zal aangedrongen warden op het onderzoek der H. Schriften en het
opwassen daardoor in de kennis der zaligmakende \Yaarhedene ~ ).
Voorts gaf Hoveker onder kerkelike goedkeuring in 1838 bet werkje
uit van Ds. Jae. Koelman : ,,De plichten der ouders in kinderen Yoor
Goa op te voe<len." Daarna zijn tal van gereformeerde verklaringen
van de Katechismus en het Kort Begrip \·erschenen. In sommige
gereformeerde gemeenten is de na-katechisatie hersteld. De naam
daarvoor was publieke katechisatie, omdat de leeraar met de lidmaten
handelde door rragen en antwoorden, maar de oude naam was lidmaten gezelschap. Dr. A. Kuyper betoogt terecht, dat de naam rnn
katechisatie op deze samenkomsten niet van toepassing is, e,·enmin
als men van gehuwden kan zeggen, dat ze verloofd zijn . ,,:.\Iet lidmaten toch een katechisatie te willen ho uden is dus w ettigheid \ 'an
h un huwelik met de Kerk verdacht maken en doen alsof ze nog
katechumenen waren. Xiets is er op tegen, dat men rnet de toeg elatenen ten Heilig Avondmaal apart samenkomt, een stuk uit de H .
Schrift met hen bespreekt, in de belijdenis der Kerk zich met hen
verdiept, en de geestelike ervaringen met hen ter toetse brengt, maar
maar dit zijn dan collegia pietatis, godsdienstige gezelschappen." ~'} .
Ook in zijn Encyclopaedie zegt Dr. Kuyper, d at ,,de na-katechisatien
met hen, die reeds ten Heiligen Arnndmaal zijn toegelaten, de Bijbelbesprekingen, de Bijbellezingen en dusgenaamde collegia pietatis hoewel ze op de grondslag d er Katechese \·oortbom,·en, toch buiten de
Katechese vallen en tot de Laiek behoren. " i"). In ,.onze Eredienst"
beveelt Dr. Kuyper aan, dat de gedoopten vroeg belijdenis afleggen,
als het gemoe<l nog on tvankelik is. ,,Hieruit volgt dan, dat bet met
het doen van belijdenis niet gedaan is, en dat er meer behoort te volgen, iets wat in de lidmaten-katechisatie reeds ten dele tot zijn recht
kwam. V ooral het verschil van roeping in de maatschappij noodzaakt
hiertie in klimmende mate. O m op het g ebied waar Evolntie en Reva1l) Acta uitgeg . 1836 art. 59 eu 6 i.
*) Herant no. 739.
t) Dr. A. Kuyper Encycl. ill, pag. 510.
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tutie de toon zoekeil aan te geveil, gewapend te staan in de strijd,
zijn lidmaten-katechisatien, dan liefst .,Godsdienstige colleges" (lessen) te noemen opzettelik met dit doel gegeven van node, en stellig
zullen ze veel jonge mannen wel trekken." §). In Nederland bestaan
reeds zulke godsdienstige lessen, verbonden aan Christelike gymnasia
en Hogere Burgerscholen.
Prof. Dr. H. Bavinck gaf een keurige handleiding voor dergelike
lessen, volgens de beginselen van zijn Dogmatiek. Dr. Troelstra en
Prof. H. Visscher eveneens.
In de Hollandse Kerken van Z. Afrika bestaat de katechisatie
hoofdzakelik in de huisgodsdienst en Zondagscholen (Sabbath Schools)
De z.g. aanneming tot lidmaat wordt voorafgegaan door het
onderricht van de predikant, dat bier en daar alleen bestaat in ' t overhoren van de vragen van bet Kort Begerip en soms tot een week beperkt wordt. De na-katechisaties bestaan in katechismuspreken, <loch
deze zijn sinds 1862 bij de Ned. Geref. Kerk beperkt tot twaalf
beurten ' s jaars. In de meeste geref. gemeenten wordt 's avonds na
afloop van het H. A vondmaal met de jongelieden, die ook reeds belijdenis hebben gedaan, een samenkomst gehouden. De verrichtingen
zijn Bijbellezing, behandeling der Belijdenis, vragen stellen en beantwoorden, opstellen over Bijbelse onderwerpen, en Psalmgezang,
onder leiding van de leeraar. 1Ien zou dez.e samenkomsten met de
naam van ,,godsdienstles" l..lUlllen bestempelen, want de leeraar moet
het meest spreken. Het kan niet ontkend \Yorden, <lat in Zuid Afrika
het streven bestaat, om het godsdienstig ondenvijs van de Kerk naar
de school over te brengen. De Zondagschool, heet in het reglement
van de I:\ed. Geref. Kerk in Z.-Afrika 1D de kweelq>laats voor de
gemeente. In de Kaapprovincie is IS Augustus 1913 een Ordinantie
door de Regering uitgevaardigd ~' ) die bepaalt, dat door een of meer
onderwijzers godsdienstonderwijs volgens een daartoe opgestelde
katechismus zal gegeven warden, zonder aantekening of opmerking,
mits de meerderheid van de ouders schriftelik dit onderwijs aanvragen, en geen onderwijzer zal gedwongen worden tot het geven en
geen leerling tot het bijwonen van die les. De opgestelde Kate<:hismus
begint met het apostolies symbool, in 14 vragen. Daama wordt gevraagd, wat van onze kant noclig is, nl. bekering en geloof in Christus met behulp van de H. Geest; vragen, die Pelagius volgaarne zou

§) Dr. A. Knyper ,,Onze Eeredienst," 19II, pag. 438.
l9''.>4. artikel 39·
"') De onderwijs Gazette Xlli, no. 7, pag. 318.
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onder tekend hebben, maar die Augustinus zou hebhe.h geweigerd. Na
vier vragen over de genademiddelen volgen 24 over de plicht en drie
over 't gebed. Het onderwijs op de dagscholen kan worden opgedragen aan enig ondervvijzer, 't zij rooms of joods of athe!sties van beginsel. Hier ligt dus een groot gevaar voor de Kerk des Heeren, want
hoe zal men de schriftuurlike leer van de Verkiezing, de wedergeboorte en inplanting des geloofs aan kinderen inprenten, die bij
hun onderwijzers anders geleerd hebben r N adruk leggen op de Zondagschool zal niet baten, want veel kerken komen daarvoor krachten
te kort en maken dan gebtuik van onkundige lidmaten als adsistenten.
Ook uitbreiding van het aantal \.Veken om voor de aanneming te katechiseren, gaat evenmin, want annoede en bezigheden beletten de
ouders om hun kinderen zolang af te staan en van huis te zenden. De
oplossing van deze moeilikheid ligt m.i. alleen in het regelen van de
na-katechisatie of godsdienstlessen voor belijdende lidmaten. Het
histories beeld van de kerk uit de 4e eeuw doet ons zien, hoe katecheten, die de gave der paraenese in rijke mate bezitten, gelijk Augustinus, de Kerk des Heeren kunnen behoeden voor verval.

II.
Tans kan een voorlopige definitie worden opgesteld. De na-katechisatie in engeren zin is een onderwijzing van jeugdige lidmaten
der kerk door kerkelike ambtsuragers, kort na hun toelating tot het
H. Avondmaal, ten einde de daarin geopenbaarde verborgenbeden,
tot hun hart te doen doordringen. In n1imeren zin is de na-katechisatie
een voortgezette onderwijzing der gemeente in de christelike godsdienst door middel van Speciale predikatien, katechismuspreken, lidmaten-katechisatien, godsdienstlessen en huisbezoek.
De H. Schrift als norm van geloof en leven voor de Kerk moet
tans geraadpleegd worden, om te zien wat zij van het gebruik der
na-katechisatie oordeelt. Direl'te steun vindt dit gebruik in al zulke
schriftuurplaatsen, die op een dergelijk gebruik wijzen in de Apostoliese Kerk, indirekte steun uit de leer der H. Schrift aangaande de
rechte verhouding van hoofd en hart bij het ondernrijs, <lat de Kerk
moet verstrekken aan hare leden.
Wat de p.raktijk van de Apostelen, van leeraars en on twikkelde
gemeenteleden betreft, verdient bier allereerst gewezen te worden op
het voorbeeld. van Barnabas. Zijn bijnaam ,,zoon der vertroosting
{paraklese") doet ons in hem een man zien, die het charisma of de
gave bezat om Gods Woord te leggen aan het hart. Barnabas werd
daarom door de Apostelen afgevaardigd naar Antiochie, waar door
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toedoen van verstrooide gelovigen een jonge gemeente was tot stand
gekomen. Aangaande zijn arbeid onder die pas gedoopten nu, wordt
ons meegedeeld, dat hij hen vermaande (parakalein) om met een
voomemen des harten bij de Heere te blijven (Hand. Ir vs. 23) . H et
hier gebezigde woord prothesis is meer dan een voornemen, want
Rom. 9 vs. I I wordt bet gebruikt van Gods om·eranderlik besluit.
Elk besluit kan van verschillende zijden beschouwd worden, vandaar
dat de H . Schrift niet altijd 't zelfde woord daarvoor kiest. Prothesis
vat het besluit op naar de zijde van voorkeur in het stellen boven
andere dingen, en daardoor in de zin van diep gefundeerd oordeel.
Barnabas dringt dus bij zijn nieuwe geloofsgenoten te Antiochie aan
op een besluit, om bij de Heere te blijven, dat in htm hart is gefundeerd. Uiteraard was het Woord Gods omtrent de zaiigheid in Chrisrus nog niet diep bezonken in bun gemoed. En nu Ieert Barnabas
door zijn vermanende toespraken, <lat bet daartoe moet komen, zullen zij standvastig blijven in bet geloof. Barnabas venverpt daardoor
hun eerste onderwijs door de verstrooiden niet, noch hun Doop. V66r
zijn vermaning wordt met lof gesproken van hllil geloof en hun bekering, en deze als daad van gehoorzaambeid aan Christus sluit imrners hun Doop in. {Handel. 2 vs. 38) .Hij wil alleen, <lat Gods woord
dat in hoofd en hart gezaaid was, diep in bun ziel zal doordringen,
totdat het bij hen een besluit des harten uitwerkt, omtrent hun blijveu
bij de Heere. Hetgeen Deuter 6 wordt gezegd van de \Vet, brengt
Barnabas over op het Evangelie. Gods woord moet ingescherpt wor<len, d.i. zo worden voorgedragen, dat het als een scherp mes diep
doordringt in het hart. {Kanttekening).
Treffend is ook bet voorbeeld rnn een na-katechisatie, die dt:
welsprekende Apollos ontving. Ditmaal gaat echter de aandrang daartoe uit van twee gelovigen, reisgenoten van Paulus, die met hart en
ziel de waarheid toegedaan waren. Aquila en Priscilla van Rome .
Deze komen te Efeze, horen daar in de synagoge Apollos, een man
die machtig was in de schriften, <loch wetende alleenlik de Doop van
J ohannes. Dczen nu nodigen zij bij zich, om hem de weg des Heeren
bescheidenliker of nauwkeuriger (akribesteron) nit te leggen. En
de vurige redenaar Apollos schaamt zich niet om aan hun voeten te
gaan zitten, ten cinde Christus Evangelic te horen. De H.
Schrift vermeldt niet, dat hij is overgedoopt, gelijk de twaalf, waarschijnlik door hem onderwezen, discipelen. {Hand. 19 vs. r-6).
Hij was uit Alexandrie, waar destijds vele Joden woonden, van wie
hij ongetwijfeld de Doop van Johannes ontvangen heeft. Waarschijnlik is hij niet overgedoopt, maar -v oor zijn vertrek naar Corinthe ontvangt hij rnn al de di;:;cip.elen te Efese vermaning (paraklesis), zodat
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zij verzekerd waren, dat Gods woord in zijn hart was gezonken, eer
zij hem als leeraar der gemeente uitzonden.
Ook de Apostel Paulus gebruikt herhaaldelik het middel der
na-katechese. In zijn afscheid van de gemeente te Efeze verklaart hij,.
dat hij drie jaren lang, nacht en dag gearbeid heeft onder vele tranen, om G ods woord aan het hart der gemeente te leggen. (Hand.
20). Elders vergelijkt hij het woord bij regen, die de aarde indrinkt,.
zodat zij vruchtbaar wordt. En we weten, hoe dieper de regen doordringt, hoe beter zulks is voor de grond. Paulus' einddoel met zijn
onderwijzing is niet bereikt voordat in de harten der gelovigen de
volle verzekerdheid (plerophoria} der hope ligt. (Hebr. 6 vs. 7-n).
Het Gr. woord ,,plerophoria" is niet zoals Cremer in zijn lexicon
beweert een N. Test. Gr. woord, maar, bet komt herhaaldelik voor in
de schrijftaal van de eerste eeuwen onzer jaartelling. Uit de door A _
Deismann (Licht vom Osten) meegedeelde Papyri kan men zien, dat
plerophoria betekent : een zaak grondig afdoen, tot volle tevredenheid des harten. Daarop nu legt Paulus zich toe bij zijn onderwijs.
Dit ondenvijs is de vaste spijze, die hij onderscheidt van de melk, dat
zijn de eerste beginselen des \Voords, de leer der Doopen, waarmee
volgens Calvijn de doopplechtigheden worden bedoeld, de handoplegging, de opstanding en het oordeel. Soms vennaant Paulus broederlik,.
op andere tijden als een vader. Nu eens schreidt hij tranen a1s een.
moede,r over een liefdeloos kinderhart, dan weer zingt hij lofliederen om het hart te treffen.
Ook van Johannes vermeldt de overlevering, dat hij de na-kate-·
chese onmisbaar achtte. Immers vo]gens Clemens Alexandrinns beschouwde hij dit als een reden van Theagenes' afval, dat de leeraar,
aan wie hij hem had aanbevolen, hem uiet bij zicb gehouden had na
zijn toelating tot de Sakramenten. Na de terechtbrenging bleef hij
dan ook bij deze jongeling, zodat hij door boete weer in de gemeentewas opgenomen. Ook legt Johannes telkens nadruk op bet bewaren
van Gods woord met het hart, en die daad moet ongetwijfeld ook
aangeleerd worden.
Ook Petrus onderscheidt de voeding met de melk des woords
van de geestelike smaak, dat de Heere goedertieren is. Het zintuig
der smaak heeft om zijn diepdoordringende en onbedriegelike gewaarwordingen een treffende overeenkomst met het diepste denken:
der ziel. dat des harten.
Tot de tweede reeks van schriftuurplaatsen, die de na-katechisatie
steunen, behoren zulke, waarin de verbinding van hoofd en hart bij.
bet onderwijs uit Gods woord of ook in 't algemeen wordt aangednid_
De menselike geest heeft volgens de H . Schrift twee organen, het
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verstand (Gr. nous), een woord, dat liefst onvertaald moet blijven,
en het hart (Gr. kardia). De nous is in 't algemeen het orgaan van het
denken, het reflekterende bewustzijn, maar het hart den.kt evenzeer,
ja zelfs dieper. Het woord Gods gaat door tot de overleggingen {Gr.
ennoiai) des harten (Hehr. 4 vs. 12). Verborgene gedachten koncentreren zich in in 't hart (Mat. s vs. 28), evenzo godsdienstige gedachten. (Luc 6 vs. 45). Ook de zonde nestelt zich voornamelik in 't hart,
want daanrit komen voort l"Wade gedachten, onverstand. (Marc. 7 vs.
21). Eigenaardig is echter het gebruik van 't woord nous, waar men
hart zou verwachten. Paulus verklaart, dat hij met zijn gemoed (Gr.
noi) dat is met zijn inwendige mens die staat tegenover zijn vlees,
de wet Gods dient.
Meest onderscheidt bij beide begrippen, want het verstand (Gr. nous
of dianoia) wordt de ijdelheid onderworpen, en het hart (Gr. kardai)
de verderving. (Gr. mataiotes en porosis) . Het verstand wordt door
de zonde verduisterd, maar het hart vervreemd van het !even Gods.
(Gr. Skotismos en allotriosis) . De vernieuwing van het verstand heet
in 't Grieks metamorphosis, gedaanteverwisseling, die van 't hart
katharsis, reiniging.
Aan het slot van Rom. 7 echter stelt Paulus de nous tegenover
het vlees (sarks Gr.), omdat hij hier het woord pneuma niet kan gebruiken zoals Mat. 26 vs. 41, terwille van de nieuwe tegenstelling in
cap. 8. Dit feit geeft echter niet het recht om te zeggen, dat de geest,
als het algemene goddelike levensbeginsel door de nous als door het
geweten zijn funktie verricht. (Cremer 8 pag: 874) . Immers hoe kan
dan elders gesproken worden van de opgeblazenheid van het verstand
des vleesches. (nous tes sarkos Coll. 2 vs. 18). Beter acht ik de verklaring van Calvijn ,,dat nous hier niet het redelike deel der ziel is,
't welk de philosophen verheffen, maar dat deel, dat door de Geest
Gods verlicht is, zod.at het recht gevoelt en wil. Want daar wordt
niet alleen het verstand gemeld, maar daar wordt ook bijgesteld een
ernstige begeerte des harten. " Paulus kon bier ' t woord ,,hart" als
orgaan van de geest niet gebruiken, omdat er sprake is van een wet,
die dialel-ties moet worden verwerkt. terwijl het hart onmiddellik
oordeelt. Maar uit het verband blijkt duidelik, dat het hogere gevoelsleven aan de werking van het verstand deeelneemt, want er is
sprake van ,, vermaak". Daarom is de Staten overzetting van ,,nous"
door ,,gemoed" hier zuiver.
Hetzelfde geval doet zich voor in de verbindingen van ,,nous"
met ,, tithemi", in ,.nouthesia" en ,.nouthetesis". Ook hier kan
,,kardia" niet gebruikt worden, wegens het eerstnodige dialektiese
denken. Maar de samenhang doet ons zien, dat een den-
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ken bedoeld wordt, dat doorzinkt uit het hoofd in het harte ert
waaraan het hogere gevoelsleven deelneemt. Immers weenen, bidden,
zingen, koesteren heten de middelen der nouthesia en deze zijn toch
geen logiese argumenten om iemand te overtuigen.
De Bijbelse voorstelling van de vermaning is deze, dat het onderwijs uit Gods woord moet doorzinken van het hoofd in het hart.
Prof. Ceesink vat de verhouding zo op, dat bet bewuste zieleleven gebonden is aan de hersenen, en bet on- of onderbewuste zieleleven aan
bet hart, en daaruit zegt hij laat bet zich verstaan, hoe ook de elementen van ons kennen m.a .w. onze gewaarwordingen" in dat eene zieleleven a1s bet ware doorzinken uit bet hoofd in bet hart." t).
De katecheet moet daarnm de gave der ,,paraklesis" bezitten.
Volg_ens Rom. 12 vs. 8 is de paraklese een gave, een charisma des B .
Geestes, want God alleen kan het hart des mensen raken. Door zijne
volheid des H . Geestes beet ook Jezus Parakleet, want Hij weet wat
in 's mensen hart is, en Hij alleen is in staat voor de Zijnen als ze
gezondigd hebben 't hart des Vaders te bewegen §). Maar de Heilige
Geest, wonende in de gemeente, beet de ,,Parakleet", want Hij deelt
de gave der paraklesis uit, waardoor de harten der mensen door het
woord voor Gods Koninkrijk gewonnen warden. De Heilige Geest
als Parakleet is bet, die de gezanten des Evangelies doet bidden, alsof
God door hen bade (Them. parakalountos) laat u met God verzoenen.
Ten onrechte wordt het Bijbelse begrip ,,hart" door Cremer e .. a
door ,,geweten" overgezet. Deze opvatting is het gevolg van een empiristiese zielkunde, waardoor de werkz.aamheid van het geweten aan
het intellel...-t is onttrokken. Jouffroi spreek-t van het geweten als een
zesde zintuig, Hutcheson neemt aan een gevoelsvermogen, 't
welk hij hart of geweten noemt. Hume zegt ook, dat het geweten
niet het werk is van het oordelend verstand maar van het hart. Later
hebben anderen aangenomen het bestaan van een instinktief bewustzijn, 't welk zij hart of geweten noemen. Hegel laat het instinktief
bewustzijn opkomen uit de werking van de algemene rede, Leslie Stephen uit het rassegevoel, Schleiennacher e.a. uit een impuls of aandrift, die van God afkomstig is.
De scholastici, ook de nieuwere, o.a. Prof. Cronin, beschouwen
het geweten als een funl...-tie van het prakties intellekt, hetzelfde dat
ons bestuurt in zaken van gewone menselike wijsheid. Het valt uiteen in drie <laden, nl. testificare, het plaatsen van daden voor ons
bewustzijn, opdat wij daarover het vonnis zouden strijken, accusare
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et excusare, een uitspraak of de aidu5 ans toegeiekehci.e daad te berispen of te prijzen is en instigare et ligare een gedragslijn voor de
toekomst, door ans te bevelen zekere dingen te doen en andere na te
laten. 1D.
Dit is in hoofdzaak ook de beschouwing van de H. Schrift over
't geweten. Het testificare geschiedt door synteresis 1 Joh. 2 vs. 3,
het opnemen van Gods wil in ons, het accusare et excusare door
syneidesis. Rom. 2 vs. 15, en het instigare et ligare door krisis Joh.
5 vs. 20. De verhouding van hoofd en hart in de Schrift is dus een
gans anaere dan die van verstand en geweten.
Ook is het onderwijzen van het hart door de katechese heel iets
anders dan het werken op 't gevoel, dat is voorgekomen in de revival
praksis van de Pietisten. De plaats van het gevoel wordt zuiver aangewezen door prof. Windelbrand als hij zegt: ,,De voorstellingen
voeren onderling strijd om de enge ruimte des bewustzijns, niet met
eigene, maar met verborgene wapenen, nl. met die van de met hen
samengesmolten gevoelens. *). Het geroep en geschreeuw, de stuipachtige aandoeningen, het als dood neervallen, het zwaar ademhalen,
waarvan sommige l\fothodisten bij hun leerlingen getuigenis afleggen, t) zeggen alleen iets van de gewaarwordingen, die bij hen opgewekt zijn, maar zijn geen bewijs, dat het hart door paraklese is geraal'i en vernieuwd. De geleerde Masso heeft de uitwerking van tal
van gewaarwordingen die aangebracht worden, op 's mensen bloed'somloop en het natuurlike hart, onderiocht en beschreven. §) Voorstellingen met een sterke gevoelstoon verbonden, zijn in staat, zegt
hij, om het evenwicht tussen de opwekkende en stremmende zenuwen
te verbreken, en daardoor biezondere reakties in 't leven te roepen.
Uitdrukkingen als ,,mijn hart werd heet" (Ps. 39 vs. 4) en, ons hart
was brandende" (Lucas 24 vs. 32) bevatten geen trope, maar zijn
letterlik te verstaan als neerslag va nde opgewekte gewaarwordingen .
Zadra echter sprake is van denken met bet hart, van paraeneties
onderwijs tot het hart gericht, - weten we, dat de gevoelswerking is
opgenomen in het zelfbewustzijn. Een gedachte is niet een aaneengeregen snoer van voorstellingen, evenmin als een <lier de som is van
zijn ledematen. De gedachte is een bliksemflits gelijk, komt plotse-
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ling in haar geheel. Hoe ze komt weten we niet.1[). Wat we wel
weten, is, dat als het menigvuldige der gewaarwording is samengebracht tot een ,,natuur" of een systeem van objekten, dan ontstaat als
korrelaat van ciit bewnstzijn van een objektieve wereld, de terugkeer
van het denken op zich zelf, of het bewustzijn van een zelf. Een
verlegen jongen, die een voordracbt zal houden, ziet plotseling in
de scbare voor zich een ,,ander" dat vreemd en vijandig is aan
zijn individualiteit, en nu begint hij opeens te stotteren. De goddelooze, zegt de Schrift, vlucbt waar geen vervolger is. Zijn denken heeft de bannonie met zijn omgeving verloren, en nu wordt
z!jn gevoel gekweld door bet kontrasteffekt tussen objel..1: en subjekt. Hier staat het gevoel onder bet primaat van bet intellekt.
Maar bet zelfbewustzijn beeft ook een intrinsieke natuur, beschouwd als een samenhangende en doorlopende eenheid buiten
relatie tot iets anders. Een redenaar onderscbeidt zicb eerst van
zijn auditorium, daarm. beheerst Illj het door zijn voordracht, <loch
ten laatste verliest bij bet in zijn e}i..-tase. Het ,,ander" rum ons
,,zelf," wordt dus schijnbaar geelimineerd, maar bet vcrdwijnt niet,
bet wordt ons vlees en been.*). In deze boogste akte van bet zelfbewustzijn is het gevoel opgenomen onder de werkzaG.mheid van
bet intellekt, want het toeeigenen van bet objekt door bet subjekt,
geeft bet gevoel van assimiliatie, alsof een klank met een andere
samenvloeit.
Het emotionele, zegt prof. Visscher, beeft een zeer
gewichtige funktie in bet menselik zielieleven, een alles beheersende betekenis voor onz..; stemming, \·oor ooze blik op de ·wereld
en dus voor elk levensgebied. En emoties staan in nauw verband
met de bloedsomloop, zod.at in bet gevoelsleven aan bet hart een
grote pli:.ats gegeven wordt. t) .
De schok die het Christendom toebracbt aan bet intellektualisties gevormde denken der Griekse wereld was niet, zoals Prof. P.
Gardner ons wil doen geloven, bet stellen van de wil boven het
intellekt. §). Het mecbanies voluntarisme, dat bet primaat van de
wil boven 't intellekt leert, is gelijk _-\._ \V. l\foore heeft aangetoond
,,unregenerate intellektualism." ~).
Neen, bet Christendom vetraste de toenm&.lige denkwereld met de leer van een hogere eenheid van denken, gevoelen en willen, uitgedrukt in het begrip
11) Jhr. Prof. Dr. B. H. C. H . van der Wijck, ,,Darwins eeuwfeest,"
Onze Eeuw 1909.
*)
Zie Mind no. 8o pag. SJOt) Prof. Dr. H. Visscher ,,Chriscelijke Ethiek" 1913, pag. 24.
§) Hibbert Jon.ma!, April 19n, p ag. 491.
1l) A. M. Moore "Existence, ~leaning and Reality", pag. rs v.v.

,,hart." Terecht schrijft Dr. T. B. Muller, van Stellenbosch, in
zijn proefschrift: ,,Het levend menselike organisme is nooit absoluut stil, er is slechts een afwisseling van processen. Er is een
aktiviteit, die door gans 't !even loopt, en waarvan gevoel, Willen
(in engere zin) en denken slechts momenten zijn. " *) . We hebben
alleen hierbij te voegen : De zonde heeft de harmonie tussen deze
processen verstoord, en daarom kost het de mens zoveel inspanning
om har.r terug te vinden, ja ze komt alleen door een charisma tot
stand.
Het was nodig om enigszins uitvoerig de Bijbelse zielkunde te
bespreken, omdat daarop de Paedagogiek van het Christendom, gelijk ze in de Katechese tot uiting kwam is gebaseerd. We weten nu,
waarom de katecheet volgens de Schrift Gods Woord heeft te hanteren als een zwaard, dr.t doorgaat tot de verdeling der ziel en
des geestes en der zamenvoegselen en des mergs, zijnde een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten. (Hehr. 4
vs. 12) . Het vervangen van de paraenese of de na-katechisatie door
een inleiding in de mysterien, door de kerk in de 5de en 6de eeuw,
was gelijk aan het verzetten van de wissel, op het spoor, dat de
Kerk volgde. Het was de invoering van de aanschouwelike methode van katechiseren. De invoering van de beelden, die volgens
Gregorius de grote nuttig zijn tot onderwijzing van de onkundigen t ). zette op deze onderwijsmethode de kroon. Alie kennis
moet, volgens deze methode, Iangs proefondervindelike weg tot het
kind komen, en het onderwijs moet bestaan in het opwekken en
regelen van de gewaarwording door het gezicht, het gehoor, door
de reuk en de smaak en ook door het gevoel. Tegen aanschouwing
nu is de Bijbelse opvoedkunde niet gekant, want God heeft zelf
van dit middel gebruik gema:;.kt om Israel op te voeden tot Christus.
Alleen maar de aanschouwing is de dienstmaagd van het
zeggen, van het woord, want alle dingen zijn door het woord geschapen. §). In het onderricht moet dus het leren door zeggen
de eerste plaats bekleden, maar het mag zich niet uitsluitend richten tot het verstand, het moet in zijn hoogste uiting pr.raeneties
zijn, d. w .z. vermanend zich richten tot het hart. De paraenese
eist, dat de verborgenheid der Sakramenten door een korte nakatechisatie gebracht worden aan het hart.
*) Dr. T. B. MuUer: De kennisleer van het Anglo-Amerik. Pragmatismc,
pag. 324·
t ) J. H. Landwehr ,,Handboek der Kerkgescbiedenis" I, pag. 157.
§) J. C. Sikkel : ,,De aanschouwing in het onderwijs", pag. 7.
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Niet als zou het Sakrament boven bet woord staan. Neen,
bet is een teken en zegel aan het woord gehecht, en deelt geen
enkele genade mede, die niet door het woord geschonken wordt,
en heeft dus zonder het woord hoegenaamd geen waarde. Het
Sakrament is juist bedoeld als een middel om G-Ods Woord, bepaaldelik dat van de vergeving der zonden door Jezus bloed, aa.n
bet hart te leggen. '1). Eerst nadat Jozefs bebloede rok door Jakob
is bekend als teken van de dood zijns zoons, wordt zijn hart door
rouw getroffen en ontroostbaar.
Na de voetwassing der Apostelen vraagt de Heere Jezus a&n
de Zijnen : ,, Verstaat gij, wat Ik u gedaan heb? (Joh. 13 vs. 12).
Het Griekse ,,ginooskoo" bier gebezigd duidt aan het diepste kennen, ook wel bekennen genoemd. (Marc. s vs. 30) . Hier ligt voor
ons een vingerwijzing, om na de gebruikmaking van bet H. Avondmaal aan de jonge katechumenen te vragen of zij het verstaan
hebben. Onder Israel begon de Paschaviering ieder jaar weer met
de vraag: \:Vat hebt gij daar voor een dienst? waarop de huisvader
het Sakrament a&n zijn kinderen uitlegde. Hierin lag niets, dat
de volwassene of mondige zoon kon verkleineren, maar de vaderkatecheet handelde als een paedagoog, die met zijn pupil na volbrachte studie op reis gaat, om hem in praktijk tr'e laten zien, wat
bij in theorie geleerd beeft.
De H . Schrift onderscbat bet dialekties denken niet, want uit
beide Oude- en Nieuwe Testament kan men een schat van kennis
opdoen aangaande de vorming van begrippen, oordelen, besluiten.
Ook leert de Schrift zuiver denken, want zij zegt: Uw ja zij ja,
uw neen zij neen. Maar als de Katecheet het hart heeft geraakt
door bet woord, dan klinkt bet uit de mond van de leerling :
Amen, Amen, als hij toestemt, en ,,dat zij verre" (me genoito) als
bij ontkent.

III.
Zodra we overgaan tot een kritiese schifting van het langs
historiese en genetiese weg gevonden materiaal, blijkt de kwestie
van de nakatechisatie het wezen van de Kerk te raken. Holling
en Zerzschwitz keuren wel het gebruik goed om kinderen van 14 a
15 jaar te konfirmeren (aan te nemen), maar zij hebben bezwaar om
zodanige kinderen als mondige kerkleden te laten deelnemen aan
de kerkregering, aan gemeentevergaderingen en stemmingen. Zij
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achten bet noodzakelik om een tweede katecbumenaat in te voeren, dat volgt op de konfinnatie en het gaan ten Avondmaal, en
dat voorbereidt op het aktieve burgerrecht in de geineente. Zij
gaan nit van de toestand der volkskerk, dat is een kerk, die het
ganse volk omvat. Hierin nu zijn altijd twee soorten vc.n leden,
ware vromen die de kern der gemeente vormen, ten Avondmaal
komen, gemeentevergaderingen bezoeken, bijdragen geven, en onverschilligen, die slechts in naam tot de kerk behoren, om hun fatsoen op te houden. Gaat het nu aan om beiderlei leden dezelfde
voorrecbten toe te kennen? Neen, want alleen zij die meeleven
en de kerk helpen onderhouden behoren ook stem te hebben in
gemeentelike aangelegenheden. Deze schifting onder de kerkleden
nu wil men voorbereiden door de nc.katechisatie. De onverschillige leden blijven spoedig weg, en stellen zich tevTeden met hun
konfinnatie, maar de emstige leden maken gaarne zulk een kursus
(klas) door ,omdat zij dan straks tot de elite (de voornamen) van
hun kerk behoren.
Nog anderen verdedigen de nakatechisatie uit zedelike gronden.
Hoffman, Wichern, Harnack en Achelis willen een verplicht kc.tecbumenaat voor kinderen, en afsluiting daarvan met een eksamen en inzegening. Hierop nu volge een vierjarig kompetentenkatechumenaat, dat eindigt met de toelating tot bet H. Avondmaal. Zij die gekonfinneerd (ac.ngenomen) zijn vormen dan in de
gemeente een zekere stand van bijlopers of halfleden, terwijl de
Avondmaalgangers de mondige en ware kerkleden zijn, die voor
zichzelf en de anderen zorgen. Hierdoor wordt de heiligheid van
bet Avondmaalsgebruik niet gered. En dit is toch de bedoeling.
Im.mers de trotse Farizeer zorgt wel dat hij de vooraanzitting bekomt, terwijl de ootmoedige tollenac.r van verre blijft staan. H et
beoogde doel om godvrucbtige Avondmaalgangers te kweken wordt
niet bereikt en men scheurt de gemeente in twee delen.
Een ander pl?n doet prof. D. J. Gottschick ons aan de hand.*)
Ook bij ·wil de beiligheid van het Sakrament redden en tevens de
volkskerk laten voortbestaan. Daarom stelt hii voor om de eisen
die de kerkeraad stelt bij de konfirm.:.tie te verminderen. Hij acht
het verkeerd om de jonge leden bezig te houden met dogma's,
en om hen 6ij de aanneming een belofte af te nemen, die gelijk
staat met een eed. Ook moet de Kerk afzien van het onderzoek
naar innerlik be...c:ef van zonde en naar de begeerte des harten om
troost te ontvangen. In een woord alle dwang moet v.:.n de aanne")
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ming worden geweerd.
De gebruikelike plechtigheden moeten
plaats vinden na een kort eksamen en gebed. De nodige ernst komt
eerst later, en daartoe stelle men in een verplichte nakatechisatie,
door de overheid bij de wet geregeld, in verband met. het herh::slingsonderwijs, tot bet 18de levensjaar. Zo loopt de nakatechisatie
uit op een verzwakking van de band der Kerk aan Gods Woord.
Immers als het dogma en de belofte en de gemoedsvragen worden
opgeheven, stelt men het H . Avondmaal open voor ongelovigen
en ketters, mits zij nog wat ter school gaan. En &ls hiervan niet
veel komt door omstandigheden, zodat vele leden het tweede eksamen niet halen, ontstaat in de kerk de tweeheid van ingewijde en
oningewij de Avondmaalgangers.
Neen, als men de volkskerk wil handhaven, kan geen n:ikatechisatie bet uitreiken van de Sakramenten aan ongelovigen en
ketters weer goed maken. De bedoeling van b.g.n. schrijvers is te
prijzen. Zij leven in bet besef, waarin zij opgevoed ·zijn, dat de
kerk is een religieuse vereniging, opkomende uit de behoefte van
de godvruchtige mens. t} . En nu wil men het volk waartoe men
behoort christianiseren, door het lidmr.atschap der kerk zo wijd mogelik open te stelien, en de katechisatie en de aanneming voor alle
volksgenoten toegankelik: te maken. Dit geschiedt uit liefde tot
de naaste, maar men gevoelt tegelijkertijd, <lat de roeping der kerk
in 't gedr ang komt om door paraenese Gods ·woord te leggen aan
het hart der !eden. En nu wil men met str.atshulp, schoolhulp,
verenigingshulp, door middel van de nakatechisatie dit verzuim
herstellen. Zou het rtiet beter zijn om dit doel Iangs andere weg
te bereiken, n.l. door inwendige zending uitgaande van plaatseifke
gemeenten?
De gereformeerden houden vast aan een katholieke of algemene kerk, bestaande uit alle gelovigen over de gehele wereld, naar
Efeze 4 vs. 5, en art. 27 Ned. Confessie. Het plaatselik kerkinstituut omvat als openbaringsvonn van dit ene lichaam alleen
gelovigen, n.l. die a1s z.odanig door ons erkend worden uit hun
belijdenis en wandel. De plaatselike gemeente is een huisgezin,
en alle kinderen van dit gezin mondige en onmondige hebben dezelfde rechten, &Ileen de laatsten kunnen hun recht nog niet · uitoefenen. Het kinderrecht der gelovigen nu kan niet gehalveerd
worden, noch ook afhankelik: gesteld van een of meer schooll...""Ursussen, in de vorm van een voor- en een nakatechisatie. Ouders
handhaven door hun opvoeding de traditie van het gezinsleven, zot)
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als zij het verstaan. De Kerk handhaaft h &.re kontinuiteit door de
Katechese, die daarom, zoals ZOclder het uitdrukt, de voortgaande
zelfrerwerkeliking is van de Kerk.§ ) Daaruit nu vloeit voort, .fat
het onderwijs uit Gods \Voord van ' t begin tot bet einde paraene~;.:s
moct zijn, en &.fsluiten moet met een korte paraenetiese nakatechisatie na het gebruik des H. Avondmaals.
De pral.7tijk van de voorstanders der Volkskerk loopt uit op
het loslaten van de kontinuiteit der kerk en het invoeren van het
Individualisme op 't gebied van de Katechese. De Katechisatie
wordt licht door het publiek opgevat als een zaak of bezigheid v&.n
de leeraar. Hij werpt het net des Evangelies uit onder de jeugdigen, en moet ze zien te winnen voor het Koninkrijk der Hemelen
door ze te onderwijzen uit Gods Woord. Heeft hij ze gewonnen,
zo verbindt hij ze door middel van de konfirmatie tot volharding op
de ingeslagen weg. Daarna houift hij nog wat nakatecbisatie, om·
dat zijn geestelike kinderen nog zo &.an h em gehecht zijn. De lid·
maten-catechisatie met belangstelling aangevraagd wordt door den
onvermoeiden Catecheet in dat geval met bereidvaardigheid toegestaan, zegt van Oosterzee. ~) . Maar bij die pra1..-tijk is er niets, dat
ons verhindert om de Katechese op te laten gaan in de algemene
Paedagogiek. Schleiermacher noemt de Katechese een niet omnisbaar supplement (aanvulling) van de gezinsopvoeding. ,;;) Prof. Doedes
zegt : De K&.techetiek is tot op zekere hoogte een deel van de algemene Paedagogiek. 1!) 't Zelfde beweert ook prof. Lamers. t ) Hier·
tegenover heeft prof. Biesterveld treffend aangetoond, dat de Katechese een eigen karakter, doel, stof en m ethode h eeft. §). Er is
in de Katechese een mystiek element, want Christus onderwijst zelf
de Zijnen door Zijn Geest (Joh. 6 vs. 45), m aar dit element veronderstelt de bearbeiding der gemeenteleden door het ambt (Efeze 4
VS. II, 12).

De arbeid van de Kerk in de 4de eeuw was voor een groat deel
missionair (zending). D&.arom was bet voor haar noodzakelik om
een voorkateehese en een nakatechese in te stellen met de H. Doop
als overgang tussen beiden, ten einde d e eenheid met de Kerk aan
te brengen. Maar nu de Kerk ged-0opt e kinderen heeft te k atechiseren moet ze uitgaan van de eenheid met Christus en de Kerk.
§)

,,Handbnch der TheoL Wissenschaften" d oor Z& kler, 1883 ill, Pag. 83.
Van Oosterzee ,,Praktische Theologie II, pag. 205.
*) Schleiermacher Prakt. Theol. , pag. 348.
~ Prof. Doedes Encycl., pag. 215.
t ) Prof. G. H. Lamers: Ca tech . Stndien, 1877, pag. 252 .
§) Prof. P. Biesterv~ld: ,,Karakter der Katechese", pag. 59.
~
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De jeugdige leden moeten door de Katecbese 0Pwasse11 in die geloofskennis, die hen verenigt met het lichaam der kerk en met
Christus, zegt prof. Hoedemaker. 11) . Gedoopten hebben dus eerst
behoefte oan een nakatechisatie over de H. Doop. Daarom worden
ook de ouders bij de Doop hunner kinderen verplicbt om hen die
te geven , als ze tot hun verstand gekomen zijn. En deze nakatechisatie moet paraeneties zijn, uitgaande van het feit, dat het kind
zelf gedoopt is. Dit deed de Kerk in de 4de eeuw en dat moeten wij
ook doen. Gesteld een opvoedet kreeg de opdracht om de geschiedenis van bet Oranjebuis te vertellen aan een gewoon kind en aan
een prins uit dot stamhuis. Het eerste kind zal hij ontslaan uit de
klas, als bet die gesclriedenis in zijn hoofd heeft, maar de prins zal
hij houden, totdat hij met zijn hart inleeft in de traditie van zijn
geslacht, en besluit om die voort te zetten . Deze la.atste methode
van katechiseren is de eis van bet Verbond Gods, waarin het gedoopte kind is geboren, en waarin bet met zjjn bort moet inleven
om het straks voort te zetten. De Katecbeet heeft dus niet dadelik
aan te sturen op mondig kerklidmaatschap of deelneming aan bet
H . Avond.tnaal, hij moet allereerst de H . Doop verklaren.
In de huis- en schoolkatechisaties wordt de Bijbelse Geschiedenis als leervak onderwezen. Waar beide zwak zijn 'kan de Katecheet hulp bieden, maar d.it is geen nakatechisatie over de H. Doop.
Wel spreekt men m et bet kind over Adams zonde, Abrahoms verbondssluiting, Israels besnijdenis en de H . Doop in de Christelike
Kerk, maar dan als algemeenheden. Dit onderwijs kan even goed
door een zondagschoolonderwijzer gegeven worden. Maar de
Katecheet moet beginnen met de vraag van Jezus na de voetwassing: Verstaat gij wat Ik u gedaan heh? En hij mag deze na.k:atechisatie niet eindigen voordat het ldnderhart beeft geleerd om amen,
amen te zeggen op Christus woord : ,.Gij zijt een kind des lichts."
(Joh. 3 vs. :2Ij ~ Thes.s. s vs. 5). Dan za1 bet ook van harte zeggen tot de wereld als deze roept: komt, eet van mijn brood. Dat
zij verre van mij, dat ik zulk een kwaad doen zou en zondigen tegen
God. De leerstof van de paraenetiese nakatechisatie na de H. Doop
is dus niet, gelijk prof. Biesterveld wil, *) de Bijbelse Geschiedenis en ~ inhoud des Bijbels, maar bet Genadeverbond, gelijk het
geopenbaard is door het Woord en verzegeld door de Doop. Als
men begint met de b.g.z. vraag, heeft men aanstonds de belangstclling van bet kind gewekt. Wanneer nu de leeraar bij bet onder-
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richt laat uitkomen, dat hij zelf ook gedoopt is en hoe hoog hij zelf
die weld<.ad schat, is aanstonds d e grond gelegd voor een vruchtbaar paraeneties onde~ijs .
Het argument, dat de katechisatie ook moet opleiden tot recht
verstand van de dienst des woords, verandert niets aan de toepassing van dit beginsel der eerste Christelike Kerk. Treffend karakteriseert Ds. Sikkel de prediking als hij zegt : , ,Alle ware bediening
des Woords g<.at van den heiligen Doop uit, en heeft <lien heiligen
Doop tot inhoud. Wat daarin ligt, moet de bediening des woords
aan de Gemeente Gods ontdekken en toeeigenen." *) .
De diepere inleiding in bet verbond Gods werd oudtijds gegroepeerd om het tweede Sakrament, dat des heiligen Avondmaals. ·Dit
voorbeeld der eerste Cbristelike Kerk kan gebeel worden overgenomen, n.l. een voor- en een na-katechisatie met bet Avondmaal als
overg&ng daartussen. De afsluiting van de nakatechisatie over de
Doop moet zeer eenvoudig zijn. Het vormsel is gebleken schadelik
te werken. Een kort onderzoek door de K atecheet, bijgestaan door
een lid van de k erkeraad, daartoe benoemd, en bet uitreiken van een
bewijs kan volstaan.
De prokatechese voor bet H. A vondmaal moet naar oud gebruik
besta-.n uit de vijf stukken : Het Apostolies symbool, de instelling
van de Sakramenten, de Wet en het Onze Vader. Al deze stukken
worden zeer schoon in paraenetiese zin verklaard door de Heidelbergse Katechismus. Met 't oog op de aanstaande mondigheid als
kerklid kan aan het symbool, een onderricht worden verbonden in
de gereformeerde symbolen (formulieren van eenheid), en in verb&nd daarmee in de kerkgescbiedenis. H et Kort Begrip kan wel
dienen als inleiding op dit onderwijs, maar bet ontbreken van de
verklaring van de Tien Geboden en bet Onze Vader maakt dat het
een niet genoegzame leidraad moet worden geacbt. Het zet door
die weglating de oude palen terug, die de eerste Christelike Kerk
heeft gesteld. Ook belemmert het de paraenese, want in verb&nd
met de T waalf Artikelen wordt bet geloof, in verband met bet H.
Avondmaal de hope en in verband met gebod en gebed de liefde
bevestigd in het hart van de Katechumeen.
Van een konfinriatie of aanneming of katechismus-eksamen wist
de eerste Cbristelike Kerk niets. Augustinus spreekt alleen von de
toelating tot de Eucharistie, en de afsluiting van het onderwijs door
een paraenetiese nakatechisatie. Nu de rationalistiese methode der
Katechese de aanneming beschouwt als mondigverklaring, en als
*)
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overgang tot het optreden in de "'·ereld, of tot het huwelik, zullen
de kerken wel doen als zij in dezen terugkeren tot de eenvoudigheid der eerste Kerk. Men kan beter de buitenkinderen ieder jaar
een paar weken dag voor dag in de Kerk katechiseren, dan ze op
eenmaal africhten en een eksamen laten passeren. Ook zal een
certifikaat van de leeraar, die hen gekatichiseerd heeft en van de
opzieniers die deze lessen bijgewoond hebben, van meer betekenis
zijn dan een eksamen. Het opstaan en antwoorden op de belijdenisvragen, geschiede liever bij de aanvang van de Avondmaalsviering, dan in een afzonderlik daarvoor belegde dienst. Maar de
afsluiting van het katecheties onderwijs geschiede naar oud gebruik
in de nakatechisatie, die onruiddellik op de eerste Avondmaalsviering moet volgen.
De aard van dit Sakrament eist zulks. God is daarin, zegt prof.
Bavinck, de uitdeler en werker der genade in de harten der mensen. Of God die genade meedeelt in, met, onder het teken, door
bet teken als kanaal been, dan of Hij bet doet in verband met het
teken tast de realiteit van die mededeling zelve niet aan. Al verwerpen de Gereformeerden dan ook de leer, dat de genade door
bet teken als een kanaal ons toegevoerd wordt, zij hebben daarmede in geen enkel opzicht te kort gedaan aan de waarachtigheid
van bet Sakrament. Voor het overige blijft de wijze, waarop God
bij he.t uitdelen zijner genade van woord en sakrarnent zich bedient een verborgenheid. ·r)
De Heidelbergse Katechisrnus omschrijft die verborgenheid aldus: AI is het, <lat Christus in de
hemel is, en wij op de aarde zijn, zo worden we nogtans vlees van
zijn vlees, en been van zijn gebeente. Dit noemt Dr. Kuyper volgens zijn kollegediktaat een concentriese aktie van Christus op
ons hart.
Nadat de Katechumeen Christus en zijn verbondsweldaden
heeft leren kennen door het gehoor des woords, krijgt hij diezelfde geloofskennis nog langs een andere weg. Het kennen met
het hart, waarvan de Schrift spreekt, moet tans in praktijk gebracht
worden. Zolang de prokatechese duurt over de bekende vijf stukken wordt Christus voor ons geobjel-tiveerd of zoals Paulus zegt,
ons voor de ogen geschilderd. (Gal. 3 vs. 1) . Het geloof is een
daad van het wedergeboren bewustzijn, dat Christus grootheid en
eigen nietigheid beseffende ons tot Hem vertrouwend doet vluchten. Deze soort van kennis gaat gepaard met een kontrast-effel."1: in
het gevoel; ze doet Petrus zeggen: ,,Heere, ga uit van mij zondig
t) Prof. Dr. H. Bavinck, ,,(;e.ref. P ogmatiek," eerste editie IV, pag. 240.
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mens," en de hoofdman: ,,Ik ben niet waardig, dat gij onder ~ :i 1 1
dak inkomt."
De geloofskennis moet echter intrinsieke kennis worden door het
besef van onze eenheid met Christus in liefde des harten. Hierop
werkt het heilig Avondmaal. Eten en drinken is assimilatie van
voedsel en <lit dient om de diepste kennis van Christus te betekenen en te verzegelen, want die gaat immers ook gepaard met het
gevoel van assimilatie. Als de katechumeen recht Avondmaal
viert, zal hij met Paulus zeggen : ,,Ik leef, doch niet meer ik:, maar
Christus leeft in mij." En zal de Katecheet hem bij het opdoen
van deze diepste kennis van Christus zijner leiding mogen onthouden? In de opvoedkunde spreel...'i: men van toepassen van het
g eleerde, als de leermeester bij zijn leerling de overgang bevordert
van het kennen naar het l'Unnen. Zo wil de eerste Christelike
Kerk, dat de Katecheet door middel van paraenetiese nakatechisatie zijn leerling helpt om het op de voorkatechisatie geleerde toe
te passen als hij bet heilig Avondmaal gebruik:t.
Keuren wij alzo de instelling der nakatechese door de eerste
Christelike Kerk goed, zo is het nu nog de vraag of deze arbeid
behoort tot het werk van de katecheet, een encyclopaediese kwestie. De theologiese Encyclopaedie onderscheidt bet werk, dat behoort tot het ambt van de dienaar des woords de ouderling, de
diaken en de gelovige. De dienaar treedt op als homileet in de
precliking, en het is de vraag of hij daardoor niet de paraenese
aan zijn katechumenen na bun eerste Avondmaalsviering kan geven.
Wil hij zulks doen door een katechismuspreek, zo zou hij altijd
Zondag 30 moeten behandelen, wat eentonig woidt. Houdt hij
een nabetrachtingspreek, zo loopt hij gevaar van de gemeente te
gaan indelen en schiften. En in beide mist hij de gelegenheid om
met zijn leerlingen een bespreking over het Avondmaalsgebruik
te houden.
De dienaar treedt met de opzieners ook op a1s herder der gemeente in het huisbezoek. Kan daarbij "c1e door de eerste Christelike Kerk bedoelde paraenese niet worden afgedaan ? Heeft ook
Apollos niet door een private samenkomst met Aquila en zijn gezin
die ontvangen? Het gewone huisbezoek is echter te omvangrijk,
dan dat het deze biezondere paraenese tot haar recht zou doen
komen, het moet, zoals prof. Biesterveld heeft aangetoond, ingaan
op al de behoeften van bet geestelike en bet natuurlike leven ·d es
gezins. §) Door een biezonder huisbezoek zou de katecheet wel
§) Prof. P. Biesterveld, ,,Het Huisbezoek",
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zijn werk l.."Ullllen doen, maar als het getal der katechumenen groot
is en de pastorale arbeid omvangrijk, komt daarvan niets. Het
verdient dus meer aanbeveling om de paraenese af te doen in een
of meer nakatechisatien na het heilig Avondmaal. De ·dienaar treedt
echter ook op in de samenkomsten der lidmaten (profetien of collegia
pietatis) als broeder onder de broederen. Kan hij daar zijn paraeneties werk niet verrichten ? W ordt het doel van de eerste Christelike Kerk niet bereikt door de z.g.z. lidmaten katechisaties? Wellicht is dit de bedoeling van Dr. Hoedemaker als hij zegt: ,,De
katechisatie verliest zich van lieverlede voor een deel in de profetie, en voor een antler deel in de katechismusprediking." (o.c.
p. 30). Deze praktijk heeft het voordeel, dat de katecheet het oog
blijft houden op de jeugdige belijders, wat nodig is als we met
Calvijn instemmen, dat nauweliks het tiende deel dergenen, die
het geloof belijden, tot aan het einde toe volharden (Commentaar
Hand. 11 vs. 23) . Maar hierop is dit tegen, dat de gelovigen dan
immers onzelfstandig blijven, en zoals prof. Du Toit 't heeft uitgedrul...'t, immer op het discipel-bankje zitten, terwijl Christus hen
een ambt, het ambt der gelovigen heeft gegeven. (1 Petrus 2 vs. 9).
De profetieen zijn onmisbaar als middel voor de gelovige om zichzelf te bekwamen tot zijn roeping, maar dan moet de katecheet
zich daarbuiten houden, en de leeraar alleen broederlike raad geven. Daarmee vervalt de gelegenheid om in die samenkomsten nakatechisatie te houden. Onze slotsom is dus, dat zij het werk is
van de katecheet in het midden zijner katechumenen.
Omtrent de m ethode die de vierde eeuwse katecheten volgden
op de nakatechisatie zijn we zeer gebrekkig ingelicht. \Ve weten
wel ongeveer wat de leeraar gewoonlik sprak, maar niet of de
katechumenen. ook vragen stelden, of ondervraagd werden. Ook
kan de algemene Paedagogiek ons methodies weinig te hulp komen. J. C. Voorduin heeft wel getracht een ,,.Yfethode voor Godsdienst onderwijs" op te stellen, maar hij is daarbij, gelijk Dr. S.
Cramer terecht opmerl..1:, te veel in algemeenheden blijven hangen.11) Boeken waarin ervarende mannen allerlei uit bun praktijk
mededelen zijn vrij wat vruchtbaarder dan al die Methodieken,
iegt Cramer. Bij prof. Biesterveld vinCI'. men ook slecbts een enkel
woord gewijd aan het toepassen van bet geleerde. *) Dr. Kuyper
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spreekt van het uitlokken der waarheid uit bet bewustzijn, na
afloop van_het proces der dialektiese verwerking en de assumlatie. t) Het schijnt, <lat Augustinus op de na-katechisatie eerst
vermaande en daarna gelegenheid gaf om vragen te doen. Hij zegt :
,,Veel hangt af van de eis van het oogenblik, en van wat de aanwezigen kunnen dragen en van wat zij verlangen." §) In zijn proeve
van nakatechisatie richt hij bet oog meer naar de toekomst, <lan
naar het onmiddellijk voorafgaand'.e. Bij de opsonuning van de zegeningen der gelovigen had hij kunnen uitgaan van de maaltijd,
gelijk Jesaja 25 en Openb. 19 gescbiedt. Bij het onderscheiden van
een ware en een valse genadestaat, had hij kunnen uitgaan van de
onbedrieglikheid van de zintuigen, 't gezicht en de smaak, die
in 't Avondmaal nodig zijn. En bij het spreken over de toekomende strijd, had hij kunnen wijzen op wat na het eerste Pascha
en wat na het eerste Avondmaal met de deelnemers is geschied,
in hun verzoekingen. Voorts kan het uitlokken van de katechumenen, om over hun eerste Avondmaalsviering te spreken geschieden door hen een Schriftgedeelte te laten lezen of een vers te laten
opgeven om te zingen, of iets uit hun vroeger leven hen te herinneren. De katechumeen kan echter niet volstaan met een gevat antwoord,
noch met enkele tranen, maar hij moet blijken geven, <lat hij de
gemeenschap met Christus door het hart verstaat.
Uit het verhandelde blijkt duidelik welke hoge eisen de Katechese stelt aan de dienaar des Woords, eisen waannee ook de opleiding aan onze Theol . School rekening heeft te houden. De Katechumenen hebben recht, zegt pastor Vogel uit Lugau, van hun leeraar te horen, dat hij en hoe hij de voorgestelde dingen zelf doorleefd heeft. Dit expertus dico komt niet zozeer uit in het verhalen
van zijn ontmoetingen, als '"el in de emst waarmee de Katecheet
spreekt over de heilige dingen tot het bewustzijn der kinderen.
,,Het leven wekt zelf weer nieuw leven." *) De Katechese -stelt
aus aan de Katecheet de eis, <lat hij het charisma der paraenese
bezit, naast dat der didaskalie of leer. Die gave is een geschenk
des Heiligen Geestes, maar de opleiding, die de Kerk geeft, kan
veel doen om haar aan te moedigen en te versterken. Een kursus
in de Paeaagogiek zal te dezen aanzien goed doen, bet bijwonen

t ) Dr. A. Kuy-per Encycl. III, pag.
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§) Augustinns, ,,De nrdibus catech." pag. 26.
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van de katechisatien \·an een erva ren leeraar nog meer t) bovenal een
ernstig persoonlik leven. Timotheus kreeg de wenk om het charisma, dat in hem was, niet uit te blussen, maar het op te wekken
(anadzopureo), dat is als een vonk des vuurs steeds aan te blazen.
Alvorens te eindigen wens ik van deze plaats rnijn dank uit te
spreken aan God, die mij het Hoogleeraarsambt waardig keurde en
mij daartoe riep. H ulde breng ik ook aan de nagedachtenis van
drie grote Afrikaners, wier namen aan onze Theol. School onafscheidelik zijn verbonden : Prof. D . Postma, wijlen President
S. J. P. Kruger, en prof. Jan Lion Cachet. Kruger bood mij als
zijn huisleeraar, de gelegenheid tot voortzetting van mijn studie,
waarvoor ik hem steeds dankbaar blijf. Postma en Cachet ontvielen ooze kerk, helaas te \rt"oeg naar onze verwachting, maar hun
naam leeft onder ons voort als van vaderen der Theo!. School. Ik
zal trachten hun voetspoor te drukken in liefdevolle toewijding tot
Kerk en Volk.
Aan u, WelEenv. Heren Kuratoren, mijn dank voor het in
mij gestelde vertrouwen. De achting, liefde en onderscheiding,
wel.ke gi jmij, toen ik deel van uw college uitmaakte, bewezen hebt,
geven mij de verwachting, <lat we in het belang van School en
Kerk ook in deze nieuwe verhouding voor elkander zullen zijn,
wat we naar de mate der gaven, ons van God geschonken, kunnen
wezen.
U, Hgl. Hereu Professoren, verzoek ik, mij een plaats te geven,
niet alleen in uw kring, maar ook in uw hart.
Inzonderheid beveel ik mij u aan, professor Du Toit, omdat
ik met u saam op het erf der Theologie straks hoop te arbeiden.
De Heere zelf geve ons samen lang te mogen arbeiden, een in liefde
tot de school, tot eer van Christus, tot heil der Kerk, tot bloei
onzer alma mater.
Geachte Heren Stu<lenten, om u ben ik hier gekomen, en
heb ik mijn gemeente Pretoria verlaten. Het is rnij te doen om

t) Dr. H . H . Kuyper ,,De opleiding tot den dienst des Woords," 18gr,
deelt mede, dat er op de Dordtse sinode e<!n voorstel Zeeland was, dat d e
kandidaten zich practisch zouden ....ormen, o.a. d oor de leeraars te vergezellen
op ziekenbezoek etc. Hieronder was zeker ook de bijwoning der katechisaties
begrepen, pag. 343 . Ook Dr. W. v. d. Bergh ,,Dth'ijn over het G enadeverbond," 1879, bcvcelt praktiese vorming van k:andidaten in de Theologie in een
n jnu stellingen aan, pag. 142.
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uw vorming en voorbereiding tot bet heerlik werk der Evangeliebediening. Neem mij aan tot uw gids in het beoefenen der mij
aangewezen Theologiese vakken, maak gebruik van mijn ervaring
in de gemeenten, die ik cfiende. Zie in mij tegelijk uw leeraar en
uw oudere broeder. ~lijn hart hebt ge reeds, bier is mijn hand.

Ik heb gezegd.
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