
INLEIDING.

Noot van de uitgever:

De aanduiding,,derde, uitgebreide druk" op het titelblad van deze
uitgave heeft betrekking op het laatste gedeelte (de tweede helft
van deel 3) dat preken over Verbond, Doop, Avondmaal en de Za-
ligsprekingen bevat, die in de beide voorgaande edities niet waren
opgenomen.

I De Prediking van Calviln en Wil.
De eerste schepping van Calvijn is een boek geweest: de Institutie.

De tweede was een stad: Genève.
Op deze bondige wijze heeft een van zijn levensbeschrijvers uit

den laatsten tijd het werk van Calvijn zoeken te karakteriseeren.1)
Het valt niet te loochenen, dat de beknoptheid van deze karak-

teristiek al te zeer de volledigheid heeft geschaad. Wie het geheel
van Calvijns levenswerk in het kort wil samenvatten, zal zeker tus-
schen zijn boek en stad zijn prediking moeten inschuiven. rfr/ant

nlet alleen dat de schrdver van het boek der Institutie ook prediker
was. Maar juist als prediker heeft hij de stad Genève gemaakt
tot.een stad, boven op een berg, die sedert nooit verborgen kon
blijven.

Ífïie dus ln enkele woorden de beteekenis van Calvijn wil om-
schrijven, kan ziJn prediking bezwaarlijk elimineeren. Het levens-
werk van Calvijn vindt daarom nauwkeuriger typeering in deze drie:
z\in boek, zijn prediking, zfn stad2),

Zijn boek kan voldoende bekend zijn.
En het geheim van zijn stad blijft nog altijd de geesten van de

meest verscheiden,,steden" boeien.
Maar de sterke stem van zijn levende prediking heeft maar enkele

geslachten na hem kunnen bereiken. Als prediker is Calvijn met de
jaren meer onvindbaar geworden.

Dit is ongetwijfeld voor een niet gering deel te wijten aan de
Amsterdamsche uitgave van zijn werken 3), waarbij helaas z{n
preeken niet tot de ,,opera omnia" gerekend werden. Zelfs hebben
de bewerkers van het Corpus Reformatoruma) dezen achterstand
niet geheel ingehaald. Hoewel ze door hun arbeid niet weinig hebben
bijgedragen om den naam van Calvijn weer een nieuwen klank te
geven, vooral door de verheugeliJke publicatie van vele honderdtallen
preeken, zoo hebben ze blig'kbaar nog een zekere minderrvaardig-



held aan z[n preekwerk toegekend en het niet noodig geoordeeld
al het toen bereikbare in druk te geven.

Gelukklg dat de herleefde Calvijnstudie dit al meer als een gemis
glng gevoelen en dat de waag naar den totalen Calvijn de aan-
dacht sterker dan te voren op zijn prediking richtte.

Reeds Biesterveld heeft vele jaren geleden op het groot belang
van CalviJns prediking gewezen 6). Na hem heeft Miihlhaupt de stem
van Calvijn als prediker doorgegeven.o) En om de geleden schade
volkomen te herstellen is thans Hanns Riickert bezig met de af-
zonderliike uitgave van wat in het Corpus Reformatorum overbodig
geacht werd.7)

Zoo zijn we meer dan ooit in staat Calvijn volledig te kennen en
hem daarbij te hooren van een plaats, waarop hij ons het meest
direkt toespreekt.

In de prediking toch komt Calvijn ons het dichtst nabij. Dat ligt
reeds in den aard van de rechtstreeksche toespraak, die alle predi-
king behoort te zijn en bij hem inderdaad ook zoo was.

Doch dit krijgt bij Calvijn nog zijn bijzonder accent. In zijn predi-
king hebben we nl. de zuiverste openbaring van zijn geest.

Niet dat het ons om den persoon van Calvdn zonder meer te
doen is.8) De gebondenheid aan Calvijn is geen gebondenheid aan
een rijken geest of een merkwaardige persoonlijkheid en anders
niet. Calvijn is voor alles Schriftgeleerde geweest. e) En in zijn
prediking heeft hij in den geest van den waren Schriftgeleerde zijn
dienst aan de Kerk den schoonsten vorm gegeven. lo) Hij is daardoor
een kerkleeraar geweest bij de gratie Gods zoo, dat wie God wil
prijzen in Zijn Woord niet zal nalaten dezen dienaar des Woords te
eeren.

Vandaar dat reeds bij zijn leven zijn prediking wijder invloedsfeer
verkreeg dan binnen de muren van Genève11). Vele preekenbundels
verschenen in druk, waarvan enkele tot in Nederland hun weg
schiJnen gevonden te hebben. 12) Men verhaalt zelfs, dat de Coligny
de preeken van Calvijn, met name die over het boek Job, tot zijn
dagelijksche lektuur had verkozen 13). En ook al zou men - wat de
authenticiteit betreft - zljn preekwerk niet op één lijn willen stellen
met zijn andere geschriftenl4), dan nog bliJven ze ook voor ons
van buitengewone beteekenis.

Zooals de brieven van Calvijn ons de achtergrond van zijn levens-
werk geven en op die wiJze een belangrijk hulpmiddel zijn om de
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Calvinistische reformatle beter te leeren kennen, zoo stelt ook de
prediking van Calvdn ons in staat hem te beter als geesWerwant
te benaderen.

Want in het licht van zijn prediking ziet men de groote worsteling
van Calvijn tot ln kleinigheden verklaard op een wiize, die ons met
de onmiddellijkheid van een tijdgenoot er persoonlijk bii betrokken
doet zijn. Wij zien zijn strijd als een eigen strijd, die ook in onze
dagen nog allerminst volstreden is.

En hier vooral spitst zich de beteekenis van Calv$ns precliking
voor ons toe.

Wij kunnen bij zdn prediking allerlei speciale wagen stellen van
strikt wetenschappelijken aard - we denken hier b.v. aan de
hermeneutiek en de homilitiek - maar we zouden het karakter van
ziJn prediking bedenkelijk te na komen, wanneer we zijn preek-
arbeid maakten tot een aangelegenheid, uitsluitend van belang voor
theologen. De prediking van Calvijn gaat heel de Kerk aan. De
strijd om de wijheid en vernieuwing der Kerk was bii hem in eerste
lnstantie een striJd, om de wdheid en de vernieuwing der prediking.
rffant in de prediking ng hij het hoofdkenmeik van de ware
Keik 1ó).

Wie dus een ware Kerk gelooft en weet dat de striid van deze

Kerk de geschiedenis der wereld beheerscht en beslist, dankt God,
dat deze wereldhistorische beteekenis der prediking bii Calviin zoo

onweersprekelijk is uitgekomen. En hij is niet beweesd, dat een
terugzien naar Calvijn achteruitgang beteekent. Integendeel, een
goed begrip van zijn prediking zal ons te beter paraat kunnen maken
om voort te gaan naar den dag van onzen Heere Jezus Christus.

II Zonder de Prediking geen heil.

Wie de prediking van Calvdn wil verstaan, zal moeten beginnen
met te letten op zijn taxatie van de prediking in 't algemeen.

En daarbij zal men de verrassende ontdekking doen, dat Calvijn
haast zonder resenr'e de prediking noodzakelijk stelt tot verkriiging
van de zaligheid.

Natuurlijk rekent hij hier terdege met de uitzonderingen. Men
leze slechts wat hij schrijft over de zaligheid der jonge kinderenl6).
Hij laat niet na te veÈekeren, dat God de Zijnen ook langs direkten
weg Zijn heil doet zien. Men kan immerÉ de almacht en wiisheid



Gods nlet aan banden leggen. Wie zou Hem een wet voor-
schr[ven? 1?)

Doch dtt neemt niet weg, dat God nu eenmaal deze orde heeft
vastgesteld, dat door middel van de prediking het gelooÍ gewerkt
wordtls). Daarop legt Calv$n meer dan gewone nadruk.

Dat blijkt wel heel duidelijk bij de behandeling van de spekulatieve
waag of ook de heidenen zalig kunnen wordenle). Dit is voor hem
geen probleem. Er is biJ de heidenen geen prediking, daarom ook
geen zaligheid.. Ze zqn van het verbond uitgesloten.

De regel, waaraan wij mensehen gebonden zijn is, dat de weg der
zaligheid de weg der kerkelijke prediking is.

In dit opzicht is de boodschap van Calvijn niet altijd zuiver ver-
staan en doorgegeven.

Zelfs in naam van het Calvinisme zag de kerkelijke prediking zich
menig keer van haar kracht en eer beroofd 2o). Zoo begon zelfs een

beschouwing ingang te vinden, waarbij de wiimaking, die de ReÍor'
matie tot stand bracht, niet was een wijmaking van menschelijke
tyrannie en hierarchie der valsche kerk, het werd een vrijmaking
van alle band met de Kerkà). De emancipatie van de priester-
heerschappij moest voleindigd worden in de emancipatie van alle
ambt en dienst der Kerk.

De winst, die de Reformatie had gebracht, zou dan hierin bestaan,
dat de geloovige rechtstreeks, zonder tusschenkomst van den
mensch, in dit geval den ambtsdrager, gemeenschap met God zoekt
en onderhoudtz). Wie hier ook nog een onmisbare taak en plaats
voor het ambt openhoudt, acht men in een gevaarliJk Romanlsme
bevangen of men meent, dat hij den weg der Reformatie niet verder
dan Luther gaat23).

Dit misverstand is alleen den vijanden van de Calvinistische Refor-
matie profiJtelijk geweest. Het heeft de doorwerking van de refor-
matorische beginselen ernstig geschaad. Ja het maakt Calvi:in
eigenlijk tot een vader van het mysticisme en deelt hem in biJ ziin
ergste vijandenl Wederdoopers en Libertijnen.

De ,mystiek toch pr$st een weg aan, die uitnemender ls dan de
weg der Kerk2a). Zij weet een verborgen maar rechten weg naÍrr
God heen, buiten het Woord en den dlenst des Woords om.

En het subJektivisme der \il'ederdoopers vond voldoening ln een
valsch beroep op bijzondere openbarlngen, die den enthousiast ten
deel vallen door lngevingen en buitennlssige verschiJnlngen2c).
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En naast dezen ,,dwazen waan" der,,fantasten" was er de trotsche
waan der pantheistische en antinomistische Libertijnen, die, konse-
kwent vrijzinnig, volslagen onkerkelijk leefden en zich ver verheven
gevoelden boven de onderwijzing, die de Kerk gafz6).

Tegen dit veelsoortig individualisme en spiritualisme heeft Calvijn
zlch tot het uiterste verweerd. De Reformatie is voor hern refor-
matie der Kerk. Zoo is hij een man der Kerk. Zijn eeretitel is zoon
der Kerk. Zijn God is de God der Kerk. De kinderen Gods zijn hem
klnderen of burgers der Kerk. Het Woord Gods noemt hij Woord
der Kerk. De prediking is prediking der Kerk2?).

Calvijn sluit ook de kerkelijke prediking niet uit als hij van de
oude Kerk de belijdenis overneemt: buiten de Kerk geen zalig-
heid 28).

Bij ,,Kerk" dacht Calvijn hier nl. niet enkel aan de onzichtbare
Kerk, als mystiek lichaam van Christus, alleen bij God bekend. Hij
dacht evenzeer aan de Kerk als moeder der geloovigen, zooals ze het
door God aangewezen orgaan is om den mensch tot geloof te
brengen ro),

De Kerk is met het oog hierop onmisbaar, vooral door de be-
langrijkste Íunktie der Kerk, waarin heel het kerkeliJk leven kul-
mineert: de prediking.

De Kerk is de gemeente, die om en door het \il'oord vergaderd
wordtso). Tot de Kerk behooren, bliikt uit het naar de kerk gaan.

,,Als de klok luidt", wordt ieder verwacht in ,,de school van God" 31).

Dat dit alles niets gemeen heeft met het tegenwoordig streven
naar een ,,alledagkerk" heeÍt Calvijn op zoo'n ondubbelzinnige wijze
uiteengezet, dat we ook voor dezen tdd naar zijn standpunt niet te
raden hebben.

Al is het komen in een kerkgebouw noodzakelijk32), we moeten
de plaats der samenkomst toch niet houden voor een eigen woon-
plaats van God, alsoÍ Hij daar eerder naar ons hoort en de aÍstand
tusschen Hem en orui er op een geheimzinnige wijze wordt in-
gekort. Wij hebben aan het kerkgebouw ook niet een of ander
mystieke heiligheid toe te kennen, alsof ons gebed daar heiliger
zou zijn dan ergens eldersss). De belangrijkheid van de plaats der
samenkomst ligt enkel in het feit, dat men er in gemeenschap met
elkander naar het lVoord Gods hoort3a).

CalviJn onthoudt zlch in de waardeering van deze samenkomsten



van alle relativisme. HiJ laat onder geen voonÀ/aarde plaats over aan

de willekeur der menschen, maar verklaart zoo stellig mogelijk: God
kan niet oprecht worden aangeroepen dan alleen door hen, aan wie
door de verkondiging van het evangelie ZÍn goedertierenheid en
goedgunstigheid is bekend gemaakt en vertrouwelijk is voor oogen
gesteld 36).

Wie dus in deze dagen het verband los maakt tusschen vroom'
held en kerkelijkheid kan allerminst Calvijn tot zijn vader rekenen.

,,Kan men dan niet zeer wel lezen en tot God bidden voor zichzelf ?
Moet men een kerkgebouw binnen gaan om onderwezen te worden,
terwijl toch ieder de Schrift thuis heeft?"

Calvijn antwoordt: ,,WiJ moeten God niet vetzoeken en meênen
zonder vleugels te kunnen vliegen. God verwijst zijn kinderen
duidelijk naar den schoot der Kerk"36). En voor wie deze uitspraak
nog niet afdoende is, heeft hd nog sterker en scherper vermaningen
in uitlatingen als deze: ,,het is een duivelsche arrogantie de samen'
komsten der gemeente te verzuimen". ,,Discipelen van den Duivel"
doen hets?). Typisch Calviinsch is hiervoor het beroep op het
apostolisch woord: zoo is dan het geloot uit het gehoors8).

Men mag hieruit echter niet de gevolgtrekking maken, dat Calvijn
de roeping tot Schriftstudie voor elk geloovige overbodig stelt of
deze in elk geval van weinig beteekenis acht. Herhaaldeliik en soms
met nadruk wekt hd tot Schriftstudie op30). Hii heeft daar zelÍs
zoo over gesproken, dat men hem verweet het onderscheid tusschen
de ,,ecclesia docens" en de ,,ecclesia discens" op te heffenro).

Maar ondanks dit alles, is de zelfstudie van de Schrift bii hem
niet primair. God heeft Zijn Woord gegeven, dat het gepredikt zal
worden.

Dit woord valt niet.zoo maar uit den hemel, het komt door men'
schenhanden tot ons. God wil uit den mond van menschen gehoord
worden. Aan de predikers is macht gegeven onze banden te ver'
brekenal). Als de prediking er dus niet meer is, wordt het ver'
lossingswerk van Christus ijdel. De dood van Christus, zijn leven
en stelven wordt teniet gedaana2). Daarom: giJ, die God vreest,
komt in Zijn huis 4) ! Want wie de openbare samenkomsten ver.
smaadt, komt tot ketterijen en verfoeilijke dwaashedenaa).

Op deze wijze heeft Calvijn de noodzakelijkheid der prediking voor'
opgesteld. Ja, hS, zegt zelfs: wie niet ter kerk komt, verwerpt het
Woord Gods en den Zoon Gods. Wie zich tegen de prediking ver'
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kleart, ls als een rebel, die Christus den schepter uit handen rukt.
Hun dwaze aanmatiging maakt ze tot doodsvijanden van het volk
Cods, ze keeren de orde Gods om; ze roeien de waarheid Gods uit;
ze blusschen den Geest uit, zij snijden de zenuwen in het lichaam
vun Christus door, ze scheiden zich af van Zijn lichaam, zij ver-
klaren oorlog aan God, zij verloochenen hun eeuwig heil. Zonder de
predlking van het \d'oord is er niet anders dan verderf. Die zich
boven de prediking stelt en haar niet zoekt, moet als een onge
loovlge en verlater van den godsdienst beschouwd, hij laat zich door
den duivel regeeren; de Heere geeft hem over aan een verkeerde
zln, levert hem aan Satan over. En deze verleidt hem door zijn
llsten en lagen a6).

Daarentegen is de kerkgang een teeken, waardoor w$ tot zelfs
door de engelen erkend worden als Gods kinderenas).

Zoo is voor Calvijn de prediking nooit bijzaak of een noodzakeliik
kwaad. Ze is hem de ziel der Kerk, de van God gegeven weg ter
zallgheid, waarop Hij Zijn goddelijke majesteit ons openbaarta?).
H{ verklaart zelfs, dat wij levenden daarin bevoorrecht zijn boven
dle geitowen zijn, dat wij de samenkomsten der gemeente nog heb-
ben. Daarom wilde Hiskia niet sterven, want in den dood moeten
w[ die samenkomsten missen en wachten op de volmaaktheid van
den Jongsten dag, die ons vergaderen zal tot de eene groote samen.
komst, waarvan elke samenkomst der gemeente hier op aarde slechts
een voorspel en voorspelling lsa8).

Het is duideldk dat, wie de prediking zoo ziet, de kerkdienst nlet
over laat voor de kinderen en de klacht over 't gemis der kerkelijke
gamenkomsten komt hem niet kinderachtig voorao). De dienst van
God is nergens zoo schoon dan daar, waar de gemeenschap met
God geoefend wordt ln de gemeenschap met elkander onder de
prediking des Woords.

En wie soms al te weinig ,,stichting" meent te ontvangen, omdat
de prediking te eenvoudig is naar zijn zin, verootmoedige zich en
leere nederigheid 60).

Op deze wijze heeft Calvijn ,,de onvergelijkelijke waarde van den
schat der prediking" den kinderen der Kerk aanbevolen r1).

III Militia Chrisri.
lVie op grond van het vooraÍgaande zou meenen, dat Calvijn met

z{n leer van de noodzakelijkheid der prediking meer oÍ minder een



mechanische of magische opvatting van den predikdienst voorstaat,
wordt dienaangaande door Calvijn zelf wel van het tegendeel over-
tuigd. Vooral door wat deze opmerkt over het ambt en den ambts-
drager in de prediking.

De goddeliike majesteitsz;, die onder de prediking des Woords
openbaar wordt, stelt nl. allerminst den ambtsdrager buiten verant-
woording, maar verzwaart diens verantwoordelijkheid tot een last,
als geen andere dienst den mensch ooit kan opleggen.

Want de dienaren des Woords zijn niet minder dan deurwachters
van het koninkrijk der hemelen 63). ZtJ brengen den menschen zalíg-
heid toeil). En juist omdat het hier gaat om zulks verheven dingerL
die beslissend zijn over leven en dood, zal de prediker moeten staan
onder den indruk van ziJn goddelijke roeping 6ó).

Calvdn spreekt daarbii gaarne van militia 66), dienstplicht onder
Christus Jezus den Heere.

Deze militie raakt in de eerste plaats het persoonlijke gelooÍsleven
van den prediker. De dienaar des Woords moet het werk van zrjn
bediening in het geloof verrichten. Op dit punt spreekt Calvijn zich
zoo kras mogelijk uit. ZiJ, die door den Geest van God niet weder-
geboren zijn, hebben een doode prediking, zoo zegt hq rr;.

In aansluiting hiermee waagt hij als een der voornaamste eischen,
dle aan een prediker gesteld mag worden, naar besef van innerlijke
roeping tot het ambt58). De uiterlijke roeping zal nooit wettig zijn,
als er geen innerliJke aan voorafgaat.

En wat hij hieronder verstaat laat geen twijfel over als we van hem
venremen: ,,het staat niet aan ons profeten, apostelen of ,,pastores"
te creëeren".

Deze innerlijke roeping blijkt dan ook uit voortrefÍelijke aanleg tot
het ambt, wat niet anders is dan een speciale gave van den Heiligen
Geest.

Onder de gaven, die de Heilige Geest geeft voor het ambt, moet
ongetwijfeld ook een behoorliJke mate van verantwoordelijkheids.
besef gerekend worden. Want als de Kerk niet grooter maar eerder
kleiner wordt, moet dit geweten worden aan de luiheid of ook aan de
ondeugdelijkheid van den prediker6e).

Niet dat daartn de eenige oorr.aak van stilstand en achteruitgang
ligt. Want het is evenzeer mogelijk, dat de vmcht der prediking door
de traagheid der kerkleden verloren gaat60).

CalviJn heeft dienaangaande wel een zeer ontmoedtgende uitlating
gedaan. Zoo zegt hij in een van zijn preeken: als ik ae, dat er zoo
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welnlg vrucht is van de vermaningen, waarïnee men dag aan dag
komt, ik zou maar liever stil zijn en zwijgen; indien het op mijn per-
Ioonl{ike begeerte aankwam, ik zou wenschen dat God mij van deze
wr.rcld had weggenomen, dat ik geen drie lagen meer behoeÍde
tr. loven, in een dergelijke misère als hier iscl).

II{f klaagt ook geregeld over slecht kerkbezoek en over slapen
ln de kerk. Hij ziet ze wandelen, die in de kerk moesten zijn62).

l)och dit brengt hem slechts een enkele keer tot moedeloosheid.
Da dcfaitistische uitspraak, hierboven aangehaald, is niet enkel als
pr.rsoonlijke konfidentie een zeldzaamheid in de prediking van
Culv[n, zooals trouwens in al zijn werken, maar ze is ook afkomstig
ult een tijd, dat zijn strijd zwaarder en zijn krachten minder q'erden.

Doorgaans vindt hii in de ervaringen bij eigen strijd opgedaan
nanleiding om met te meer klem andere predikers, die het moeilijk
hcbben te sterken en op te beuren. De dienst des Woords is nu een-
maal een strijd.

En deze strijd gaat nlet enkel tegen vijanden, die openlijk het
Woord Gods verwerpen. Wij hebben ook tegenstand te bieden in
blnnenlandsche twisten (combats domestiqrres) 63).

Hierbij waarschuwt Calvijn ook voor de verzoeking zieh met ge-

heel andere zaken af te geven dan die voortvloeien uit de bijzondere
roeping van den dienaar des Woords. Ieder die de opdracht heeft
ontvangen het evangelie te verkondigen, mag zich aan deze taak
wel geheel en volkomen geven. Zijn krijgsdienst vraagt den ge-
heelen mensch 6a).

Deze militia Christi vraagt voorts van den prediker trouw om
ongeschonden zijn boodschap af te geven. Die de opdracht hebben
het Woord Gods te verkondigen worden gewaarschuwd om toch met
vreeze en beven in hun dienst te volharden; en waar zij komen om
het Woord te verkondigen, zullen zij zich wachten het te vermengen
met iets, dat van henzelf is. Alles wat zij zeggen, moet overeen-
komen met de ware en zuivere uitlegging van wat geschreven
staat 66).

Calvijn bewijst op dit punt de gevaren en zwakheden van den
prediker te kennen: ,,Zoo gemakkeliJk kan er iets gebrekkigs in-
Sluipen" oo).

Hij weet ook van de verbastering en verwildering der prediking.
De waarheid wordt niet altiJd in de boezem der herders gevoed6?).
En als men de prediking van allerlel herders zonder bedenking zou



moeten aannemen, waarom was het dan nog noodig zoo herhaalde-
l[k en zorgvuldig door de stem des Heeren vermaand te worden niet
te luisteren naar het woord der valsche profeten? 68)

Juist met het oog op de groote kracht van de valsche profetie
klaagt Calvijn dat het \Moord Gods als begraven is6e).

Vandaar dat hij er bij den prediker op aandringt enkel dienaar
te zijn. Die door hun ambt zoo'n vooraanstaande positie hebben,
rnogen daarvan geen misbruik makenTo). De prediker kan niet
zeggen: ik heb aan niemand rekenschap af te leggen. En als hij zich
ergert aan het feit, dat leden der gemeente de waag stellen: was
de leer, die is voorgedragen waar of valsch? dan betoont h[j daarmee
een tyran te zijn, die wil heerschen.

De gemeente zelÍ is nl. bij de prediking niet op non-aktiviteit ge-

steld. Integendeel, Calvijn betrekt zelfs welbewust de gemeente in
haar geheel bij den dienst van den enkelen ambtsdrager, zij krijgt
een eigen aandeel in dezen krijgsdienst, waartoe de prediker ver-
plicht is.

Zoo zegL hij: de leer moet onderzocht worden, er moet een onder-
zoek zijn aangaande de leer. En hij denkt daarbij speciaal aan wat
in de prediking gebracht wordtTl).

Als er zijn die verklaren: wat mij betreÍt, ik ben zoo devoot, dat
ik alles aanneem wat men mij zegt, gaat hij daar heftig tegen
in. Hij scheldt ze uitn\. Want God wil kinderen, die onderscheiden.
De gemeente staat mede verantwoordelijk voor de zuiverheid van
den dienst des V/oords.

Daarin ligt immers de reden van het bestaan der prediking. Haar
uitsluitend bestaansrecht ligt in het overbrengen van de onver-
va-lschte boodschap Gods. God zelÍ moet spreken in de gemeente.

Daarom heeft Hij de predikers als ZiJn vertegenwoordigers. Ieder
die het rWoord verkondigt is Zijn zaakverzorger en plaatsverïanger,
aangeteld tot Zijn tolk en heraut?e). Als zd maar trouw hun taak
volbrengen, dan is er geen verwarring in de Kerkz4). De Kerk is
dan werkel$k Kerk. Want de ,,reine predikatie des evangelies" 76)

geeft aan de Kerk haar vast bestand en is haar eigen heerlijkheid.

IV Het Loflied op de Prediking.
Wanneer Calvijn over de kerkelijke prediking spreekt, raakt hfl

geheel op dreeÍ. HiJ vergeet zich zelt. En hij zal zeker ook zijn hoor-
ders menig keer vergeten hebben. Want telkens komt hiJ terug op de
schoonheid van den dienst des Woords. En voor hen, die niet a1s hij
10

ln eenzelÍde liefde tot God aan zijn W'oord gebonden waren, moeten
z[Jn woorden van herhaling wel eentonig geweest ziJn.

Voor Calvijn zelf echter is dat gedurig weerkeeren tot hetzelfde
thema niet anders dan de eentonigheid van de gedurige lof Gods,
r.ooals die o.a. uitgezongen wordt in psalm 119 of 136.

Zoo zingt Calvijn de lof Gods over het wonder, dat zich bij de
prcdiking voltrekt. Want daardoor is de Kerk de plaats waar wij
God ontmoeten?6). Waar het Woord Gods gebracht wordt, irs
(iod zelf tegenwoordig, daar is Jezus Christus 77). Want wel is
C'hrlstus niet meer op aarde, maar Hij verkeert toch met ons en
onder ons. En waagt ge: op welke wdize? Zoo antwoordt Calvijn:
door de prediking.

Immers in de prediking des Woords hebben wij een zeker teeken,
dat Hij ons niet verlaten heeft?s). Hij spreekt hardop in elken
dlenst des Woords. De stem van Christus is dan hoorbaar7s). Hij
rlcht Zijn koninklijken troon onder ons opso).'t Is of Hij persoon-
l[k uit den hemel tot ons is neergedaald en van aangezicht tot aan-
gezlcht ons verschijnt. Het eigen aangezicht Gods straalt ons nu
tcgen. Hij strekt zijn handen naar ons uit. Hij reikt Zijn schepter
ons toe 81).

Daarom is het een bijzonder bewijs van Gods gunst, als we de
prediking des Woords mogen hoorene). Dit was reeds het geval
onder het oude verbond. Maar voor een prediking onder het nieuwe
verbond geldt dit nog zooveel sterkers).

De mond van den prediker is als de mond van Christus. ZiJn
tong is als de tong van Christus84).

De stem van Calvijn wordt hier zelfs ongewoon zacht en melodisch.
HiJ stijgt ten laatste tot oppenstê lyriek. Want hiJ beseft levendig,
wat een geweldige dingen er omgaan in elken dienst des Woords.

God beweegt daarin den hemel en de aardes6). Hlj Íormeert dan
een nieuwen he.mel en een nieuwe aarde86), Ja wanneer het evan-
gelie gepredikt wordt, begint tegelijk met de stem van den prediker
het heilig bloed van Christus te droppelens?). Want het is de altiJd
doorgaande inwijding van den weg tot God, dat voor het aangezicht
des Vaders steeds om zoo te zeggen het bloed van Christus
droppelt tot besprenging van hemel en aardess). Op zoo'n ontzag-
lljk verheven wijze heeft Calvijn gesproken over de beteekenls der
kerkelijke prediking.

Merkwaardig is daarblj, dat bij dit loflied op de prediking de prediker
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zelÍ van zoo nabij betrokken wordt. Calv$n maakt de predikers geen
moment los van hun Zenderse).

'Wanneer de Heere wil dat wij Hem gehoorzaam zijn, zegt Hij
niet alleen: die niet hoort naar Mij en Mijn Woord, maar ook: die
niet zal hooren naar de profeten, die ik gezonden hebe0).

Calvijn ziet deze verbondenheid van Zender aan gezanten zoo
nauw, dat hij de predikers organen van den Heiligen Geest noemt o1).

Hij verklaart voorts, dat ons geloof aÍhangt van den predikere2).
Hij aarzelt zelÍs niet te verklaren dat de predikers de kanalen zijn,
waarlangs het levend water uit de goddelijke bron ons overvloedig
toegevoerd wordt. En in dezelÍde lijn ligt de uitspraak, dat de Kerk
Gods niet alleen voortgebracht wordt door het werk van heilige en
godwuchtige leeraars, maar ook op die wijze wordt gekoesterd, ge-
voed en versterktss).

Daarnaast echter komen evenzoovele uitspraken voor, waarin dit
alles aan God wordt toegeschreven. Het is het werk Gods om ons op
geestelijke w$ze te verwekken. De kracht van het Woord komt niet
voort uit den mensch, maar enkel van den Heiligen Geeste4).

Er ls tweeërlei dienaar des Woords, een uiterlijke en een in-
wendige. De uiterlijke dienaar is een prediker, die het Woord Gods
spreekt. De inwendige is Christus die de aangekondigde zaak ons
ook mededeelt e6).

Maar opdat we hier uitwendig en inwendig niet zouden mis-
verstaan, verklaart hij een anderen keer: waanzinnig zijn de ge-

dachten en zelÍs pernicieus, dat het inwendige woord alleen kracht
doet, maar dat wat voortkomt uit den mond van den prediker dood
lseo). De kracht zit daarbij niet in den prediker, maar in het
Woord o7).

Maar omdat dit Woord door den prediker gebracht wordt, schriJft
God wat van Hem is aan den prediker toe. Hij brengt tot hem over
de lof en den naam van wat God deed08).

Vandaar dat Calvijn herhaaldelijk vermaningen doet hooren ogn

te eeren, die door God zoo hoog geëerd zijn. Wanneer de wereld
wist, wat de prediking ls, zoo zou ze de predikers liefhebben en op
waarde schatten. Ze zou verstaan, dat God aan hen een schat heeft
toevertrouwd, die uitgaat boven alle schatten, die we ooit begeeren
kunnen oe).

Dat CalvÍJn hier niet op eenige persoonsverheerlijktng kan doelen,
zal z.eker overbodig zijn nader toe te lichten. Ileel zijn levenswerk
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ló een groote worsteling geweest tegen de hoogmoed van den mensch,
clle met eigen heerlijkheid de heerlijkheid van God wil overvleugelen.
Zoo waarschuwt calvijn ook de predikers voor deze zonde. Die door
hun ambt als engelen Gods zijn, hebben te waken voor de zonde
der gevallen engelen nl. de zelfverhefÍingroo;.

Doch daardoor valt nog te meer op, dat Calvijn zoo nauw de eer
van God verbonden ziet aan de eer, die menschen ontvangen in de
ultoefening van het predikambt. Dat calvijn het noodzakeliik acht,
dlt bij onderscheiden gelegenheden naar voren te brengen, moet ook
zlJn bijzondere redenen gehad hebben.

En ook hierover laat hij ons niet lang in het onzekere. Hij schrijÍt
nl.: het grootste deel van de wereld beoordeelt het evangelie ver-
keerd, nl. naar het uiterlijk aanzien der menschen, die het
brengen 1or).

Deze zijn meest van lage kom-af. En daarom zijn wij geneigd hen
te veraehten 102).

Maar zoo komt de Kerk met haar prediking gemakkelijk in het
gedrang. Men zou om den mensch het Woord Gods verachten en
verwerpen. Het loflied op de prediking zou zwijgen.

Daarom spreekt Calvijn telkens weer van de eer der predikers ror).
Zlj hebben vorstelijke eer ontvangen, want ze z4n de gezanten
Gods t04)' rn den naam en de kracht Gods staan ze zelfs boven alle
aardsche hoogheid, zoo zegt hij ror;.

Doch in dit alles zoekt Calvijn de eer der menschen niet. HiJ
zoekt de eer van God, die hier onlosmakelijk verbonden is aan ate
eer, die wrj Ziin predikers verschuldigd zijnroey. En alleen in de
erkenning van die waarheid ziet hij gewaarborgd het loflied op de
prediking.der Kerk.

V Hoe de prediking gerichr moer zijn.
Wie bij Calvijn waagt naar het doel, waarop de prediking zich

moet richten ziet als einddoel de eer van God aangewezen. Het doel
der prediking ligt bij hem nooit primair in den mensch. calviJn ver-
zet zich nadrukkelijk tegen een prediking, die anthropologisch rs in-
gesteld.

Zoo o.a. in zfln antwoord aan kardinaal Sadolet. Deze had biJ een
poging om de burgers van Genève weer terug te brengen tot de
Roomsehe Kerk op boeiende en uitvoerige wijze het zalig hemel-
leven in Gods gemeenschap hun voorgesteld ars loon op hun be
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keering. Calvijn schrijft daartegen in, dat het weinig theologisch
ls bij den mensch in die mate de aandacht op zichzelf te richten dat
lntusschen het groote levensbeginsel in gedrang komt: de harte-
Ujke lust en liefde om de eer van God groot te makenlo?).

En nog veel krachtiger heeÍt Calvijn zich over dit punt uit-
gesproken: Het voegt ons niet ons te ergeren, als de prediking des
Woords niet allen tot de zaligheid leidt, maar laat ons liever be-
denken, dat het ruimschoots voldoende is, wanneer ze de eer van
God bevordert door ook de venvorpenen de rechtvaardige ver-
doemenis te brengen 108).

Op deze heroische wijze heeÍt h$ ons een aÍdoend antwoord g+
geven op de vraag, die ons hier bezig houdt.

En dit antwoord heeft niets van het regoisme van een Íanaticus.
Hier belijdt Calvijn het diep ingrijpend beginsel, dat heel zijn leven
en levenswerk doortrok: de royale erkenning van de souvereiniteit
Gods en de onverbiddelijke onderwerping aan het rfVoord Gods.

Daardoor was hem de eer van God einddoel aller dingen.
In die gezindheid heeft hij ook dat vervaarl$ke woord gesproken:

het is beter, dat de wereld milJoen malen ondergaat, dan dat de
eer van God zou verdonkerd wordenloo).

Hiermee is niet geegd, dat de zaligheid der menschen en het
behoud der wereld uit het zicht raakt. De eer van God ligt met deze
beide Juist onverbrekelijk saamverbonden. En de ondergang van de
goddeloozen dient zoowel de eer Gods als het heil der women. Want
hun goddeloosheid verderft de wereld en maakt, dat Gods elgen -
werk Hem mishaagtuo).

Vandaar dat Calvijn zieh niet verspreekt, als hij de eene maal de
eer van God als hoofddoel der prediking stelt en even later b.v. onze
hoop op troost als het voornaamste doel omschrijft 111).

Het laatste doel blijft onveranderlijk de verheerlijking van den
naam Gods. Want God heeft ons hiertoe in de wereld gebracht, dat
Hij door ons verheerldkt zal worden. Daarin ligt de eenige reden
van ons bestaanlu).

Maar dit doel wordt bereikt door het behoud der menschen. Zoo
vindt ge bij hem ook uitspraken als deze: dit is het voornaamste
doel van de prediking der evangeliën, dat de mensch met God ver-
zoend wordt en vergeving der zonden verkrijgt om niet. Wel bevat
het evangelie vele andere dingen, maar de geheele leer der zaligheid
en 't geestelijk gebouw der Kerk staat op dit fundament, dat God
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ons van al onze zonden wijspreekt en uit genade ons tot Zijn
klnderen aanneemt 1rs).

Dat hier van geen tegenstelling sprake is verzekert h[ op de
meest welsprekende wtJze. Zoo zegt hij in een prediking: God be-
w[st ons op zoodanige wijze Zijn liefde, dat als Hij Zichzelf ver-
heerliikt en Hij wÍI, dat Zijn grootheid en majesteit openbaar zal
worden, Hij daarbij zóo het heil van zijn volk verzorgt en bevordert,
alsoÍ Hij beide samenbindt en zegt: Ik wil, dat uw heil verbonden
z[J aan Mijn glorie114). En omgekeerd verklaart hd: die de majesteit
Gods niet eeren zijn vijanden van het menschelijk geslacht 1rs).

Hoe schoon de eer van God en de zaligheid der menschen zich
samenvoegt, heeft hiJ zelÍs op indringende wijze beschreven in zijn
Institutie: ,,rft/ij zijn niet van onszelf, laat ons dus dit ons niet ten
doel stellen, dat wij zoeken, wat ons naar het vleesch nuttig is. Wij
z{n niet van onszelÍ, laat ons dus, voorzoover het mogelijk is, ons
en het onze vergeten. Aan den anderen kant, w[ zijn van God:
laat ons Hem leven en sterven. wiJ zijn van God: laat dus zijne wijs-
heid en wil al onze handelingen leiden. Wij zijn van God: iaat dus
tot Hem, als tot het eenig reehte doel, alle deelen van ons leven
streven. O welk een vordering heeft hij gemaakt, die geleerd heeft,
dat hij niet van zichzerf is en die de heerschapplj en het bestuur
over zichzelf aan ziin eigen beleid onttrokken heeft, om het Gode
toe te rn"tl"gqp,gntr 116).

En hier vindt ge de specifieke carvinistische oplossing van het
dubbele doel, dat aan de prediking moet gesteld worden.

Calvijn stelt als eerste, naastbijgelegen doel het heil der
menschenll?). Maar het accent is daarbii nooit eudaimonistisch of
eenzijdig soteiiologisch.

Niet' dat calvijn verz'imt op het geruk der kinderen Gods te
wijzen. Het werk der verlossing noemt hij zelfs het herstel tot een
gelukkig leven. Hii spreekt gaarne van eeuwige gelukzaligheid en
omschrijÍt de zegen der prediking als een zeer zoete vmcht, die
ons verzekert een aangename vaart naar een behouden haven en
waarom wii een weugde hebben die ons boven de hemelen ver-
heft 118).

Maar deze vreugde bestaat dan hierin, dat wij in den dienst van
God zijn hersteld.

En hier vindt onze zaligheid de verbinding met de eer van God.
want deze vormt het l,aatste doel, waaraan alle dienst aan God
ondergeschikt ls.
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7.oo voegen beide doeleinden, Gods eer en ons heil ziclr zeer
harmonisch samen in een prediking, die de mensch roept tot een
dienst des Heeren.

Indien iemand waagt naar 't doel van zijn roeping, zoo is zeker,
dat hij zich moet wijden aan God. Want het is slechts onder dit
beding, dat Hij ons tot Zijn kinderen heeft aangenomen, dat wii
Hem dienen in oprechtheidlls).

Dit alles vindt nu zijn eenheid in Christus 120. IIet geloof, dat door
de prediking gewekt wordt, is op Christus gericht. De prediking van
Calvijn is hier uitgesproken Christo-centrisch.

Niet, dat hij zdn preeken opzettelijk naar een bepaald schema
houdt. Maar in dien zin, dat er niets is in ,,de leer" der prediking,
of het laat zich herleiden tot Christus. In Hem is de rechtvaardig-
making, die het hart der religie is. Maar Christus wordt evenzeer
voorgesteld, opdat wij in het doen van goede werken door Hem
aangenaam zijn bij God 121).

Zoo is zijn Christo-centrische prediking tevens theologisch bepaald.
De prediking van Christus heeft tot doel ons te dwingen tot ge-

hoorzaamheid aan God 12).
Calvijn spreekt van het doel der prediking zelfs bij voorkeur

op deze wdze. Als wij wagen hoe de prediking gericht moet zijn,
vinden we doorgaans omschrijvingen die spreken van gehoorzaam-
heid en roeping, dienst en plicht 123). Daarvoor zijn wij Gods
schepselen. De aarde bestaat nergens anders voor en de hemel
brandt om God te dienen; daarom is 't doel der prediking dat wij
als schepselen Gods geroepen en geoefend worden tot dienstl2a).
Alle samenkomsten der gemeente zijn nog onnut en iidel, als wiJ
door de stem Gods ons daartoe niet laten aandrijven.

Hiermee is tevens gegeven, dat wij aan den dienst des Woords
ons geheele leven niet ontgroeid raken. God kan ons wel in een
oogenblik volmaken, maar HiJ wil, dat we tot manldken wasdom
opgroeien door de leiding der Kerkr:s). Calvijn spreekt dan gaarne
van de regeling van ons leven, die God door de prediking uit-
oefent 128),

Of met een beeld uit het kinderleven noemt hd de Kerk met haar
prediking een school. En wiJ blijven daarin als kinderen tÍjdens
hun schooljaren. De schooltijd duurt daarbd niet maar een klein
aantal iaren; al worden we honderd Jaar en ouder, wij staan dan
nog onder den leerpUcht. Tot onzen dood toe ztn wiJ aangewezen
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op onderricht uit Gods \Moord12?). Aangezien wij veranderlijk zijn
en onstandvastig en tot ijdelheid en leugen geneigd, bovendien traag
tot gehoorzaamheid aan God, ja vol boosheid om Hem te weerstaan,
daarom moet God de heerschappij van Zgn Zoon onder ons gedurig
hernieuwen en daartoe wordt regelmatig Znn evangelie ge
predikt 128).

Zoo is heel zijn prediking gericht op Gods eer en ons heil, zooals
dle door ons gevonden wordt in gehoorzaamheid aan Gods gebod.

VI Geen spekulatie.

God roept ons door de prediking tot dienst. De Kerk is een school.
Een leerschool en oefenschool oÍ ook een krijgsschool. Wij kriJgen
er onze instrukties 12e).

Calvijn bezigt in zijn prediking zelÍs opvallend veel militaire
beelden, aan het leger ontleend. Daarmee wil hij de praktische in-
stelling der prediking handhaven.

Dat hangt voorts samen met heel het beginsel, dat zijn theologie
beheerscht. De leer is bij hem geen theorie naast oÍ tegenover de
praktijk. Het woord ,,leef' heeft bg hem ook allerminst de lntellect.
tualistische bijsmaak, die het later gekregen heeft. Zijn leer is heils.
leer, levensleer.

Vandaar dat de kennis Gods diametraal tegenover alle spekulatieve
kennis staat. Ze is praktische levenskennis. En Calvijn is zeer be-
weesd de ,,hemelsche leer" van het evangelie in eenig opzicht te
vervorrnen tot een spekulatieve,,filosotie".

De Heilige Geest leert ons slechts dingen, dle nut hebben. De ware
kennis van God is om Hem te eeren. Alle kennis Gods begint b{ ge
hoorzaamheid,. Zoo wekt h{ ons op ijdele spekulaties te mijden en
ons niet te vermaken met beuzelachtige kwesties, die nergens anders
toe leiden dan tot twist en geschillso).

God spreekt niet tot ons om ons maar wat interessants te doen
hooren, maar opdat we van het gehoorde profijt zouden hebben en
het in de praktijk kunnen brengen. Waar dat niet het geval is, is
onze kennis nog maar een dood dingrsrl.

Dergelijke uitspraken zrln zoo overvloedig in ziJn werken aan-
wezig, dat ze niet de minste twijfel overlaten aangaande de waag
wat Calvijn onder de ware theologie verstaat.

Ht blijkt vooral veel genoegen te hebben in een aardigheid, die
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door hem nog al eens geciteerd wordt, dat nl. een spotter woeg:
wat deed God, eer Hij de wereld schiep? En het antwoord luidde:
Hij maakte de hel voor nieuwsgierige wagers 1s2). Calvijn kiest
zelÍs zoo scherp positie tegen het speculeeren over de waarheid
zonder meer, dat hij verklaart: die allerlei beschouwingen voor-
dragen, welke geen beteekenis hebben voor de praktijk van het
leven, brengen een andere leer133).

Van dit gezichtspunt uit oordeelt h{ b.v. over wat men leert aan-
gaande de besluiten God. Wie al redeneerende daarover meer zeker-
heid meent te vinden, mat zich enkel aÍ zonder resultaat te b+
reiken 134).

Ook als het gaat over persoonlijke heilszekerheid wijst hij al het
,,curieuselijke onderzoeken" af. Wilt ge verzekerd zijn of uw naam
geschreven staat in het boek des levens, zie op Christus! Alleen het
gelooÍ in Hem geeft zekerheid der verkiezing rrr1.

Zoo hebben we ook niet spitsvondig te handelen over het ver.
borgen wezen Gods. Door Zijn werken toont God ons van hoeveel
nut onze kennis van Hem is. Daarom laat Calvijn welbewust allerlei
onderscheidingen achterwege, die in de scholen van zijn dagen ge,
bruikelijk waren 136). Hij brengt slechts naar voren wat voor de prak-
tijk van het leven dienstig kan zgn.

Men leze b.v. hoe kras hiJ oordeelt over het getal en de ordeningen
der engelen, zooals de Middeleeuwsche theologie die leerde. Wie
zulke dingen tracht vast te steUen, vervalt niet enkel tot dwaze
nieuwsgierigheid, maar toont daarbij vermetelheid en gevaarlijke
goddeloosheid, zoo verklaart hij.

Daarom is het niet een losse opmerking, wanneer Calviin een paar
malen ernstig waarschuwt voor ijdele nieuwsgierigheid als voor een
groote zonde187). Dit hangt samen met heel zijn beschouwing aan-
gaande het karakter der goddelijke waarheid.

Dus moet men niet allerlei Íantasterijen over den hemel debi-
teeren. Als men den weg naar den hemel maar gaat! Dan zullen
we later wel zien hoe de heerlijkheid des hemels is13s).

Deze opvattingen aangaande het praktische karakter van alle
christelijke leer komen uiteraard het sterkst-sprekend uit in zijn
prediking. Iets wat Calvijn met de andere Reformatoren gemeen
heeft gehad.

Men heeft wel gezegd, dat hij op dit punt sterk van Luther af-
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hankelijk is geweestls0), maar lndien dit al zoo is, dan is hij toch
konsekwenter geweest dan zijn leermeester. Luther kan b.v. wiJ-
moedig de mededeeling doen, dat wanneer aan Adam in het paradijs
klnderen geboren waren, dezen bij hun eerste levensbegin reeds vol-
wassen zouden geweest zijnl4o). Calvijn negeert deze zeer onwaar-
schljnlijke gebeurlijkheden. Het rffoord Gods is daarvoor niet ge-
geven. Het dient slechts om den wil Gods bekend te maken. De
prediking stelt den mensch verantwoordeliJk en prikkelt tot
aktiviteit.

Vandaar dat Calvijn niets moet hebben van ,,mooie" preeken,
waarbij de prediker het niet verder brengt dan een stukadoor of
tuinharkerl4l), De waarheid Gods is er niet om de ooren te
streelenla2), dan wordt het ijdele rhetoriek of tooneelwerk, dat met
valsche Íranje't moet doen143). De prediking heeft tot taak te
lnstrueeren tot het goede.

Natuurlijk wordt hierdoor de dienst des Woords niet weinig ver-
zwaard, Een preek beantwoordt nu nog niet aan zijn doel, wanneer
de leugen er niet in geleerd wordt. Als een prediker allerlei wetens-
waardigheden opdischt die wel de nieuwsgierigheid prikkelen, maar
elke oproep tot gehoorzaamheid mist, dan is zijn spreken als het
klappen van een ekster in zijn kooi144).

De kinderen der Kerk moeten uit de prediking verstaan wat goed is
en kwaad. Daartoe is de prediking ingesteld. En wanneer de dienst
des Woords hen de zonden niet afleert, zal't van den hand van den
dienaar geëischt worden 146).

Met het oog hierop verwerpt Calvijn eveneens een prediking, die
ln louter algemeenheden blijft hangen. ,,Men moet de geloovigen niet
alleen vermanen omtrent de menschen, die zij moeten mijden; men
moet hen ook aantoonen welk kwaad zij moeten ontvluchten. Anders
verliest de prediker zich nog in het luchtl€dige"uel.

Dit beteekent allerminst dat Calvijn een oud-testamentische wettig-
heid aangfiJpt en ons weer onder de wet stelt147).

Een dergelijke beschuldiging heeft men van onderschelden zijde
gedurig weer tegen hem ingebracht. Maar niet, dan met verwaar-
loo'zing van belangrijke gegevens, die op het praktisch karakter van
zijn leer en prediking een eenigszins ander licht werpen.

Voor Calvijn staat nl. de souvereiniteit Gods in het centrum. Ook
al kan men bij hem ziJn souvereiniteitsgedachte niet zien als leidend
begtnsel van een welsluitend systeemlas), toch heeft men hem niet
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zonder grond den heraut van Gods majesteit genoemdl4o). En de
goddelijke Majesteit eischt onderwerping en gehoorzaamheid.

Hoe Calvijn verder denkt over het betoonen van deze gehoorzaam'
heid, heeft hij ons bovendien zoo helder uiteengezet, dat van de

aanklacht van een nomistischen inslag al bitter weinig overblijft.
Zoo vraagt hij: wat heeft God Zijn geloovigen te verstaan gegeven,

toen Hij Zqn wet gaf? En zijn antwoord is: Hij heeft hen willen
fundeeren in het geloof. De wet is niet enkel gegeven om den men'
schen hun plicht te leeren, maar het geloof is er tevens in begrepen.
Laat ons dan erkennen, zoo gaat hij voort, dat het begin van alle
godsvnrcht gelegen is in de lieÍde tot Godlóo). Want wie door wees
gedwongen wordt, heeft God niet lief, wat toch het eercte en voor'
naamste der wet is161).

Daarom kunnen we ons niet overgeven aan de vreeze Gods en
wij hebben niet eenige lust of moed om Hem te dienen en te eeren,
als we Hem niet hebben leeren kennen als een Vader, zoo beminliik,
dat wij bij Hem ook onze toevlucht kunnen vinden.

Verhelderend zal voorts ook kunnen rverken de telkens weer'
keerende uitspraak, dat God ons Zijn evangelie heeft bekend ge'
maakt om de schatten van Zijn oneindige goedheid en loutere barm'
hartigheid ons te toonen. Dit is bii Calvijn tot een staande uitdruk'
king gewordenl62). In aansluiting daarmee noemt hij de dienaren
des ÍWoords instrumenten van Zdn welwillendheid, dienaren van
Zijn goedgunstigheid 163).

Zoo blijft voor dit punt in geding de bekende uitspraak nog ge'
heel verantwoord: voor Calv$n was en bleef dit het wezen van het
Christendom, dat God ons daarin zegt hoe lief Hii ons heeftl6a).

Om der wille van de duidelijkheid en de volledigheid mogen we
aan deze uiteenzetting nog wel de opmerking toevoegên, dat Calviin
bij zijn onvoorwaardelijk afkeuren van het spekulatief karakter der
prediking, niet denkt aan de behandeling van dogmata, alsof dit
kontrabande moet geacht worden en deze onder geen voorwaarde
in de prediking mag voorkomen.

\t!/el keurt hiJ aÍ, dat een prediker dogmatische vertoogen houdt
en anders niet165). Maar dit sluit nog niet een bespreking van het
dogma uit.

In een van zijn preeken 166) spreekt hii zelf met een betrekkelijke
uitvoerigheid over de leer van de twee naturen van Christus; hiJ

verwerpt de dwalingen dienaangaande en toont eindelijk nog aan'
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dat het geen ijdele spekulatie ls, wanneer men deze leer voordraagt,
Doch daarmee wordt de kansel in geen geval omgevormd tot

katheder in den schoolschen zin van het woord. Hij verwart de
preekstoel niet met een leerstoel der akademie.

Nlet alleen, dat de voorbeelden van een clogma-behandeling in de
predtking van Calvijn schaars te vinden zrjnl6t), maar het dogma
wordt daar ook met de noodige soberheid te berde gebracht en vol-
ledlg ln dienst der prediking gesteld.

In het bovenvermeld geval bv. laat Calvijn niet na de praktische
waarde van de twee-naturen-leer in het licht te stellen. Deze dient
nl. om ons te verzekeren, dat wij wel waarlijk met Hem vereenigd
z{n. Nu Christus ons vleesch en bloed hee.ft aangenomen zijn wij
zoo sterk aan Hem verbonden, dat wij been zijn van Zrtrn been en
vleesch van Zijn vleesch.

Zoo zoekt Calvijn voor de gemeente Gods de waarheid te ver-
kondtgen ln haar praktische strekklng.

VII De Eerepositie der Prediking

CalviJn wil door zijn prediklng het gebod Gods verkondigen. En
dlt gebod Gods roept tot gelooÍ. Maar de gehoorzaamheid des ge-
loofs zal openbaar moeten worden in alle levensverhoudingen. Zoo
raakt de prediking den mensch in zijn volledig bestaan, en op alle
levensterrein.

Calvijn heeft dtt van ziJn eerstê preekarbeitl af erkend en met deze
erkenning was de plaats der prediking ten opzichte van heel het
menschenleven centraal bepaald. De preekstoel staat nu in het mid-
delpuntl68). Want van daarult geschiedt de prediking, die niet
anders ls dan een proklamatie van Gods souvereiniteit over heel de
wereld.

Ook in dit opzicht toont CalviJn zich konsekwenter dan Luther.
Want Luther ziet de inwerklng van de prediking op het wereld-
leven veel beperkter.

Dat hangt vooreerst samen met de beschouwing van Luther over
de wet Gods, die hiJ te welnig waarde toekent in haar positieve strek-
ktng als leefregel voor den mensch.

Nog meer echter vloeit dit voort ult de eenigszins dualistische
verhouding, waarin hil het rijk Gods ziet staan tegenover de gansche
schepping Gods. Daardoor komt de waardeering van het natuurlijke
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leven en van een bepaald ambt en beroep soms deerlijk in het ge

drang.- 
ieï vatt niet gemakkelijk om in deze dingen Luther volkomen

recht te doen, want een konsekwente gang van gedachten ls bii hem

iázwaarUir< re ontdekken. Maar er ziJn toch uitspraken bij hem' die

aan duideliJkheid niets te wenschen over laten'

Zoo zegt hii in een Kerstpreek over het kindeke in de kribbe:

waagt Cá *.i voor koning Christus is, zoo ziet ge hier' dat hiJ

koniig i" ,r.r, den hemel en van de engelen' Des keizers riik is een

*e"etàt,iX rdk, hd richt en sticht wereldlijke zaken' Christus heeft

met zulke zaken niets van doen'

Zoo z4n bij hem ook ongetwijfeld lijnen te vinden die doorloopen

tot in de dialektische theologie'-Bij 
Luther is Christus alleen koning van het eeuwig leven en het

"urr*ig" 
ziet hij dan ,,zonder verbinding" met het tijdelijke'

--oe 
i<erk heeit volgens zijn beschouwing zoo ongeveer een positie

van een belegerde stad. De prediking geeft aan de Kerk als 
"Selig'

keitsanstalt" het aspect "an "en 
ziekenhuis of sanatorium' Men

hoopt oP herstel en vertrek'
IndezebeschouwingkomthetverschiltusschenLutherenCalvijn

wel heel sprekend uii e6 Calviin staat heel het leven in dienst van

den strija.-Oe Kerk is een leger aan het front' Ze leett midden in

de wereld in oÍÍensieve stellinÉ' Hii zelf voelt zich bd den aanval als

àe hoornblazer die 't signaal geeÍt tot den striid of 
'lie 

verzamelen

blaast. God heeÍt gewild, zoo zegt hij, dat ik een bazuin zal zijn om

het volk, dat Hem toebehoort, in gehoorzaamheid aan Hem te ver'

zamelen 160).

Zoo taakt biJ hem de Kerk in beweging en engelen versnellen het

tempo, want wii zijn met hen tot eên leger vergaderd en in eén

strijà LetrokksÍr-161). Daarom weet hiJ hemel en aarde bewogen in

de beweging der Kerk.
En tlai góeft wiide perspektieven' IIij zegt 't zoo enthoesiast: het

koninknik Gods moei uilgebreid worden over de geheele aarde'

rfr/ant Gód heeft deze gansche wereld alleen gesticht om schouw'

tooneel te zijn van Zijn heerlijkheidlB2)'- 
óp a"r" wiJze ls de volheid van heel het menschenleven in haar

4itste verschàidenheld betrokken in de komst van het GodsriJk' rffan-

neer b.v. een protestantsche vorst politieke machtsvergrooting kan

krijgen, is hem dat uitbreiding van het rijk Gods: groot zal de groel

.r"tt*t"t koninkrijk Gods ziJn schriJft hljr0s)' En wanneer van over
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verre grenzen hem berichten bereiken, dat de Reformatie al wiJder
krlngen bestr$kt, spreekt hij met weugde over de onrveerstaanbare
voortgang van het rijk Gods: van dag tot dag groeit het en gaat
het beter met zijn vorderingenl8a).

Nlet ten onrechte is naar aanleiding van dit alles opgemerkt, dat
tot op dezen dag de volken met een sterk Calvinistische inslag de
grootste voorstanders zich betoond hebben van evangelisatie en
zendlng 1Bó).

Deze vestiging nu en voortgang van het rijk Gods, dat Calvijn
evenals Luther ook herhaaldelijk eenvoudig Kerk noemtroo), heeÍt
God gebonden aan de prediking. Calvijn noemt de prediking des
Woords menig keer de koninklijke heerschappij van God en Zijn
Christus 16?). De schepter in het koninkrijk Gods is volgens hem
het sacrosancte woord van Chrlstus, zonder welken Hij niet
regeert 188).

In het lieht van deze gegevens zien we van hoe groote beteekenis
de Kerkelijke prediking voor Calvijn moet zijn. Waar het evangelie
gebracht wordt, wordt de wereld geroepen onder de koninkl$ke
macht van Christus. Zijn koninkrijk wordt gesticht en komt er tot
stand 16e).

En dat koninkrijk gaat dan over alle dingen. Daarom ls de plaats
waar de schepter van het koninkr$k gevonden wordt, verheven
boven alle andere17o).

Dit houdt dus in, dat de Kerk bij Calvijn niet op eén lijn staat
met eenige kring of gemeenschap onder de menschen. Zij is niet
én van de vele vormen, die tezamen de christelijke samenleving
ultmaken. De Kerk door haar prediking is geestelijk middelpunt en
hoogtepunt. Ze gaat daarmee uit boven alle aardsche hoogheid en
grootheid, die ter wereld te vinden is 171).

Dit standpunt van Calvijn heeft van den aanvang af veel protest
ontmoet. Vooral wanneer het in praktijk werd gebracht, kwam
macht tegenover macht te staan.

Zoo zgn er o.a. de bekende moeilljkheden vlak voor zijn verbanning
ult Genève. De Raad der stad geeft dan den predikanten aanzegging,
dat zij zich niet met politiek te bemoeien hebben. En niemand minder
dan Doumergue teekent bij de vermelding daarvan zelfs aan: het ls
niet duidelijk, dat om onafhankelijk te zijn, de Kerk noodig heeft
de handelingen der overheid van den kansel te beoordeelenl?2).
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Men heeft in deze opvatting van Calvijn vooral nawerking van
de Roomsche gedachten meenen te vinden. En nog altijd staat dat
misverstand aangaande puur Roomsche tendenzen de ras-echte Cal-
vlnlstische beschouwing over de plaats der Kerk danig in den weg.
En dat ondanks het feit, dat Calvijn voor zijn standpunt zictr zeet
speciaal tegen Rome heeft verantwoord.

Op ontroerende wijze is dit o.a. geschied in het antwoord aan
Sadolet. Daar legt de getrouwe knecht conscientieus rekenschap
af aan zdn Heere en spreekt tot God: ,,ik heb nooit gepoogd de
grenzen te overschrijden, die ik aan al Uw knechten zag gesteld.
Waarvan ik niet twijfelde het ult Uw mond geleerd te hebben, dat
heb ik aan de Kerk trouw willen overleveren. En het staat vast,
dat ik voor alles er naar gejaagd heb, dat de heerlijkheid van Uw
goedheid en gerechtigheid stralend zou doorbreken dwars door de
nevelen heen, waarrnee ze te voren bedekt werden" 173).

En hier zien we de tegenstelling tusschen de ware en de valsche
prediking op markante wijze in 't licht gesteld. Rome oversehrijdt met
haar ,,potetas vicaria" de grens, Hun kerkleeraars matigen zich
de eer aan den Persoon van den Zoon Gods voor te stellent'4). Zoo
stellen ze naast de wet Gods hun eigen wet als gelijkwaardig, ta
als meerderwaardig.

Met het oog daarop spreekt Calvijn stereotiep van de onbeschaam-
heid en aanmatiging der prlesterlijke tyrannie, waardoor het men-
schenleven ondergechikt en dienstbaar gemaakt wordt aan de
menschelijke macht en onlening van een valsche Kerk, die uit eigen
gezag spreekt tegen de autoriteit van Christus in17ó).

Maar met deze felle kritiek op een aangematigd gerla,g, was het
wettlg gqag van de ware Kerk nog niet vervallen. Calvijn zoekt
geen emancipatie van het menschenleven ten opzichte van de Kerk
en haar prediklng. fntegendeel, God moet heerschen over allen en
alles. En Hij regeert door Jezus Christus. En dsze regeering gaat
uit van de Kerk. De wereld moet immers aan Christus ondennorpen
worden door de prediking der Kerk. En hiJ noemt deze Íeestelijk
,,de schepter van den Hemelkoningt'170).

Geen wonder, dat Catv{in nu de eisch stelt dat alle menschen tot
de Kerk behooren te komen om te luisteren naar de prediking. Ook
de koningen en overheden ontvangen daar ,,hun les". 'Want aan
Christus is gegeven alle heerschappij, ook over koningen en allen,
die in hoogheld zijn gesteldlïz).
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En dlt ls voor calviin maar geen schoone theorre, het is een waar-
hald dle tot konkrete toepassing dringen moet. Daarom ontziet hiJ
zlch nlet ook in zeer speciale gevallen de heerschapprj van het woord
der Kerk te laten uitkomen over de heerschers der wereld.

Wanneer hij b.v. merkt, hoe het dansen en hazardspel, dat in
Genève eerst verboden was, daar weer oogluikend wordt toegeraten,
bekllmt hii zijn preekstoel en hij zegt het den magistraten d1r stad
aan' dat zij hebben te waken voor de goede zeden 128). Een andere
maal, als de Raad van Genève regeeringspersonen heeft te ver-
klezen, richt hiJ een ernstig en waardig vermaan tot de leden van
den Raad om geen andere regeerders te benoemen, dan die den
Heere dienen 1?e). Wie dit weigert te doen, opent de deur voor
Satan 1m).

Dlt bracht nog niet mee, dat hij in zijn predikdienst zieh meende
te moeten uitspreken over allerlel interne aangelegenheden van het
ltadsleven en staatsleven. De prediking hoeÍt niet zoo in details af
te dalen, dat ze zich uitspreekt over regeeringsmaatregelen die van
geen prineipieel karakter zijn. Calvijn weet wel terdege te onder-
schelden r81).

zoo zegt hiJ, dat de magrstraten zich onvoorwaarderijk te konÍor.
meeren hebben aan het \Moord Gods, maar dat z,e daarbiJ de wiJ-
held behouden zelf wetten te makenls2). Jn dit opzicht bakende
Calv\in de beide terreinen van Kerk en staat behoór[jk aÍ. Want
het zijn twee verschillende zaken, de leer der zaligheid én de dingen,
dle noodig zijn om de menschen in toom te houden. En die ordening
Gods zal door den dienaar des woords moeten eerbiedigd worden.
Zullen de fnechten zich niet laten brengen onder den ógel, waar-
aan de Heere zelf zich onderworpen heeft?18s).

Uit het voorafgaande is voorts ook wel duidelijk, hoe ongegrond
de voorstelling ls, als zou calvijn in Genève een theokratie gesticht
hebben of dat de centrale plaats der Kerk van Genève een kerkstaat
heeft gemaakt 184).

Calvijn heeft uitdrukkeliik verklaard, dat de wetten van Mozes
opgehouden hebben te gelden186). van een theokratie in den eigen-
IiJken zin van het woord, wilde hij niet weten.

Alleen wann@r men dezen term in geheel gewijzigden zin uitlegt
en daaronder verstaat, dat overheid en onderdanen samen de re-
geering van Christus hebben te erkennen, kan men daarmee het
gevoelen van Calvijn omschreven achten.
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Calvijn schakelt in deze Chrlstus-regeering de Kerk echter aller-
minst uit. Hij ziet het staatsgezag gebonden aan de ordinantiën
Gods, ja maar door de uitspraak der Kerk160). Want indien wij
vragen dat God ons regeert, is de aangewezen weg daartoe, dat wij
hen, die de opdracht hebben en het ambt bekleeden om in den naam
Gods te spreken, aanvaarden en dat ieder zich daaronder schikke,
groot en klein187).

Met name noemt hij ook overheden en koningen, dat ze het hoofd
hebben te buigen onder het juk, dat God door de prediking hun
oplegt 188).

En dit ziet dan allereerst op hun partikulier leven. 'Want de over-
heden hebben een goed voorbeeld te geven aan hun volk.

Maar Calvijn denkt hier evenzoo aan de uitoefening van hun
ambt. Want de koningen zijn plaatsveryangers van Christus, Zij zqn
ln hun koninkl$ke heerschappij teeken en beeld van onzen Heere
Jezus Christus in Zijn heerschappij. En als de overheden alleen
vragen, dat de onderdanen aan hen gehoorzaam zijn, maar aan
God niet, dan scheiden ze wat God saamgevoegd heeftl8o).

Natuurlijk kunnen wij hier niet verder handelen over de opdracht,
die voor Calvijn de koningen van den prediker hebben te ontvangen.
\{ij gelooven ook, dat we elke opdracht, die Calvijn hun gaf, niet
zoo maar en ongewijzigd kunnen overnemen in de situatie, waarin
wij als Kerk en staat in den tegenwoordigen tijd ons bevindenloo).
Maar in de discussie hieronder zullen we toch ernstig rekening heb.
ben te houden met wat Calvijn in 't algemeen leert over de ver-
houding van de Kerk met haar prediking ten opzichte van de
staat 1e1) en verder ook ten opzichte van heel het breede maatschap-
pelijke leven lD).

De prediking der Kerk bestrijkt bU CaIWn alle terreinen. En die
onder voorwendsel van welke autoriteit ook, begeeren dat men hen
zal sparen ln de prediking, laten ze een nieuw evangelie in elkaar
zetten 1e3).

Op zoo'n profetische wijze heeÍt CalW; gewaakt voor de eere
positie der Kerk, in de uitoefenlng van haar predikambt.

Dit alle beteekende voor hem nog niet, dat de Kerk nu op aarde
een heerscherspositie begeert in den trant der wereld. Dan zou ze
het voornaamste artikel van het Christelijk geloof omverwerpen in
den geest van de Joodsctre rijksgedachtelo4). Het koninkriJks Gods
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lt een konÍnkrijk niet van deze aardg ,t ls het koninkrijk der
hemelen.

Daarom bUJven wd hier beneden een verachtelijke grootheidleó),
Illel op aarde zal de Kerk haar triumfen niet vierenres).

Dat zegt ons in de eerste plaats, dat onze schat en macht hier niet
te zoeken is. De meeste kinderen Gods bezitten maar weinig van
wat de wereld bezit. Maar daarin zijn zg van ballast bevrijd, te
zwaar beladen zouden ze den rveg naar het koninkrijk der hemelen
nlet kunnen gaan. Zoo zullen we ook ons hart niet zetten op de
vcrgankelijke dingen van deze wereld, maar op de eeuwige zegening,
dle ln deze wereld slechts in hope wordt bezetenlo?).

Maar in de tweede plaats zullen we er aan moeten wennen, dat
we maar een handjevol zijn 1e8) en dat de rest der wereld van den
dulvel is. Calvijn wist Ín zijn dagen ook reeds van een ,,bezeten
lvereld". Het grootste deel der wereld is van den duivel bezetenl00).
Daarom wordt deze niet zonder oorzaak de overste der wereld ge.
noemd.

Daaruit is het voorts ook te verklaren, dat de meeste overheden
v[anden van God zijnzoo). Zij willen zich niet bukken onder Z[n
Juk en wet. Daarom hebben wJ te bidden voor hun bekeering.
Want zij keeren ziclr zoo fel tegen de Kerk, dat ze daardoor 't laatste
verliezen van wat van het beeld Gods bij den mensch nog af-
straalt 201).

Op deze wijze krijgt de prediking ten slotte haar noodzakelijke
eschatologisch accent. omdat het koninkrijk Gods het koninkrijk
der hemelen is, daarom is onze verwachting op den hemel gericht.

Calvijn vergelijkt de levensgang van den christen met de tocht
van Israël door de woestijn. Wij zijn nog op marsch, Jeruzalem is
nog niet gebouwd, Salomo voert nog niet den scepter. Maar in onzen
strijd zljn wij zeker van de overwinning. Ook al is het, dat de Kerk
Gods te midden van duizend dooden schiJnt te verkeeren, zoo z.al ze
toch wij worden door de kracht Gods2o2).

Calvijn verlangt naar die fimaking. Want de verdorvenheid is
overstelpend. Als we op de wereldtoestand zien, is ,t dan niet tot
het uiterste gekomen 2os) ?

Maar dit verlangen is geen zucht om van strijd ontslagen te
z{n2o4). Julst de groote verwachting naar de komende heerlijkheid
houdt ziJn hart bevangen tn een spannlng, die zich ontlaadt in àpper-
ste aktiviteit mó).
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l
Zelfs al eryaren wg het, dat wii met God zóo nlet verbonden zijn,

als wij schuldig zijn, dan is ons dat wel een teeken, dat God ons
nog niet regeert zooals het moet, maar het zegt ons ook, dat het
zoo niet zal blijven, als het nu is. Want God dringt ons altijd verder,
totdat Hij ons gebracht heeft tot volmaaktheid2oc).

Calvijn ziet zelÍs gestonrenen in die voortgang begrepen, omdat ze
nog niet daar gekomen zijn, waarnaar ze verlangen 2o1), Ze hebben
de zaligheid en heerlijkheid nog niet gegrepen, maar zijn in af-
wachting. Want de dag is nog niet aangebroken, die aan ,t licht
zal brengen, al de schatten, die in onze hoop verborgen liggen.

Maar wanneer Jeruzalem tot djn glorie zal ziJn verrezen en de
ware Salomo Christus, de Vredevorst, heerlijk zal gunten zijn op
ZiJn troon, dan zullen met Hem de ware Israelieten koning ziinzoa).

Op een dergelijke venroerende wljze heeft Calvijn gesproken over
de positie der Kerk in haar striJd en oven^rinning.

VIII Aktueele Prediking.

Voor Calvijn ls de gedachte venverpelijk, dat de prediktng louter
verklaring van het Woord Gods moet zijn en daarmee uit. De ge-
dachten der Schrift moeten met onverbiddelijke konsekwentie toe
gepast worden op het leven. Waar dat niet gevonden wordt, ls er
nog een doode prediking. Het Woord God roept den mensch op elke
plaats tot dienst aan God.

Zoo houdt ,,de ware proÍetld' zich bezig met de konkrete dingen
van den dag, zooals ze op allerlei levensterrein zieh voordoen2oe).

Calvijn is in ziJn prediking dit principe op zeer boeiende wijze
getrouw geweest. In zijn prediking tlntelt het van echte aktualiteit.
Zoo heeft men zijn prediking kunnen karakteriseeren als enkel ,,toe-
passing"ao). En ook nog voor ons Ís het hoogst interessant te ver-
nemen, hoe hiJ zich in zijn preeken met de veelkleurige verscheiden-
heid van heel het menschenleven lnlaat.

Wat b.v. het maatschappeliJke leven betreft, spreekt hiJ zich wij
uit over sociale misstanden van onderscheiden aard. Wie in zaken
of dienstverhoudingen djn naaste niet als een broeder behandelt,
gelijkt op een os, leeuw of beer en andere wilde dierensl). Merk-
waardig is ook, dat hij bil de bepreking van de slavernij ziin eigen
t[d priJst omdat z.e derzen gruwel niet kent en voorts beschrijft hij
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mêt oprechte weeuin de vele verschrikkingen van den slaven-
dlnnnt 212).

ll[ een andere gelegenheid handelt hij over het al of niet geoor-
lnold z[fn van rente. Hij spreekt over de vastgestelde rente van íVo,
mnar laat niet na er aan toe te voegen, dat men deze niet in alle
govallen vragen mag213).

III waarschuwt voorts in ziJn prediking op niet malsche wijze
togen overbodige weelde en onmatige opsmukna). Niet dat hij de
rlwuasheid begaat ons als Luther te verklaren, dat God slechts aan
lompe ezels rijkdom geeft216). Maar wel houdt h$ de Kerk het
gcbod Gods voor matig te zdn ook in 't gebruik van aardsche
rchatten h6).

Ook het staatkundig leven wordt in ziJn prediking betrokken. HiJ
tpreekt zich gaarne uit over de gewichtige beteekenis van een gÈ
ordend staatsleven n7) en verklaart tegen de Wederdoopers in, dat
ze nlet goed wijs zijn, zelfs geen ,,onsje verstand" hebben, die leeren,
dat een christen zich niet mag afgeven met zaken van politiek 218)

oÍ dte het ambieeren van een overheidsambt verbieden2lo).
H[ neemt ook met instemming het woord van Ambrosius over,

dat het de hoogste eer van een koning is om ,,zoon der Kerk" te
z[n. Een goed koning is binnen de Kerk, niet er boven of er
bulten Po).

Hfj laat voorts het licht van Gods Woord vallen op de meest
ulteenloopende kwesties, die overheid en onderdanen raken. Zoo
brengt hij in zijn preeken het waagstuk van oorlog en wede 221)

ter sprake en of christenen wel wapenen mogen dragen, Hij ver-
klaart, dat een vorst, die zonder reden een oorlog begint de naam
van struikroover ten volle waard isD). En wie een oorlog begint
voor een onrechtvaardige zaak, kan zich beter honderd maal de keel
laten afsnijden 23).

Hij geeft, en dat alles in zijn prediking, het groote beginsel
aan, dat de overheden er niet zijn om hun eigen belang, maar dat
ze aangeteld zijn om het algemeen welzijn te dienen22a). Terloops
merkt hij op, dat een vrije republiek verkieslijker is dan een konink-
rijkz5). Of hij houdt een rhetorisch gesprek met rechtersPd) en
stelt hun hun zonden in 't licht o.a., dat ze hun oog moedwillig
sluiten voor het recht van den arme en sociaal zwakkez?). Hij
aarzelt ook niet ten opzichte van het partikulier leven van vorsten
en overheden de kritiek van Gods Woord te laten sprekenP8).
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Naast het staatkundig leven heeft evenzeer wetenschap en kunstzijn belangstelring en hij raat dit alles in zijn prediking uitkomen. zoohandelt hij met een zekere geestdrift ovÀr muziek 
"rr 

r"rrg2ee). Enwanneer zijn collega Cop verweten wordt, dat hij in à preekwienden van het tooneel beleedigd heeft met een afkeurend oo-rdeel,komt Calvijn op voor de eer en het recht van de prediking en ver-klaart met klem: dit behoort ook bij de prediking en niet totpartikuliere zaken 4o) .

Ten opzichte van de wetenschap wijst hU op de roeplng van denmensch om de werken Gods na te speurenr"tl. oaarin rËt oor. o"verheerlijking van den naam Godsz3z). Hij verzuimt echtó niei aegrens van alle onderzoek vast te stellen. rfr/ij moeten niet te hoogklimmen, niet aan de geheimen Gods raken. rn dit verband noemthij de valsche filosofieas).
Zelfs de literatuur gaat hij niet voorbij. Een werk van Rabelaiswordt in zijn prediking met name genoemd en de herd van hetboek krijgt de niet bepaalde vleienàe toenaam van lomperd enduivel Psa).

Over het specifiek kerkelijk leven zwijgt Calvijn evenmin. On-uitputtelijk is zijn vermaan tegen de valsàhe, R.Ii. Kerk. rri: t"r,daarbij geniaal schelden, maar men voelt de diepe ernst '.r.n ,iJnv-erontwaardiging toch altijd als een gegrieÍd zgn over 
""" goO"-dienst, die op gevaarlijke en verradlrfijke wijze God Zijri eerrooÍt a5).

Hij richt zich echter niet enkel tegen de valsche Kerk en haarvalsche godsdienst, hij roept bovenal de ware Kerk tot trouw aanden waren godsdienst. Hij spreekt uitvoerig over het verschil vanKerk en sekte236). En hii heeÍt den moed ook de kwestie vanpredikantstraktementen op den kansel te brengen. De dienaren des\{'oords moeten niet tekort komen, want het is een list van satande goede leeraars honger te raten lijden en zoo de Kerk tensrottevan de zuivere prediking te berocvenx?).

--Daarbij 
vergeet hij voorts het partikuliere leven van de leden derKerk niet. Zoo waarschuwt hij o.a. dringend voor gemengae nuwe-liiken. Dat is de poort voor Satan ope.r"fr.r;. En wánneer"rn"n rogmet vrome argumenten het wil goed praten, spot hij er een beetjemee: een schaap moet het niet meenen een wolf terácht te kunnenbrengen! %o).

Doch hij wijst hier niet enkel op onze roeping, maar evenzeer op
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onze vertroosting. Daartoe spreekt hij eerst over het lijden en de
nood van den christen. Wij zwalken in dit leven op een zee van
ollcnde2ao), we zdn in deze wereld verzonken in een afgrond van
mlrère. Hier zijn rvij bijwoners en vreemdelingen en de pelgrims-
tocht ts langrarl. Wij ziin maar op den doortocht. We hebben
haast za2).

Daarom zullen we altijd den voet geheven houden, dat toch niets
ona terughoudt in het slik hier beneden24s). En als de stormen van
legenheden waaien is dat als de wind in de zeilen, die ons schip
lo gereeder naar de haven drijft244). En wanneer wti al de dingen
van het tegenwoordige leven voorbij zijn, zullen wij erkennen, dat
nrmoe, verdrukking, angst en smart en alles wat ons in 't niet wil
docn verdwijnen, onze toestand in geen enkel opzicht heeft kunnen
vcrergeren: het is genoeg, dat God ons liefheeft2a6).

IX Het Adres der Prediking.
Calvljn richt zich in zijn prediking tot de Kerk van Christus. 't Is

lmmers de gemeente van Christus, die door het Woord is geschapen
on nu om het Woord wordt vergaderd246).

En deze gemeente van ChrGtus is zeer bepaald het volk Gods,
dat de Heere Zich tot zijn eigendom heeÍt aangewezen. Het adres
der prediking is de Kerk als volks des verbonds24T).

Deze verbondsgedachte beheerscht bij Calvijn de verhouding
tusschen prediker en gemeente. Ook al wordt ze niet nadrukkelijk
ultgewerkt en zelÍs maar sporadisch opzettelijk uitgesproken, toch
ls ook bij zijn prediking de verbondsverhouding verondersteld2as).

Juist door de prediking nl. wordt het verbond openbaar. ,,\ilanneer
het Gode behaagt ons toe te spreken in Zijn Kerk en ons te ont-
vangen als Zijn huisgenooten, betoont Hij ons daarmee Zijn mate
looze goedheid, want Hij sluit dan een verbond met ons, zooals twee
partijen een wederkeerige verplichting met elkander aangaan 248).

Zoo is naar Calvijn de prediking een betuiging van Godswege,
dat wij Zijn eigen volk zijn, het heilig volk des verbonds. I{et Woor<l,
dat gepredikt wordt, komt tot ons als gebod des verbondsso).

Het is duidelijk, dat door de kracht van deze waarheid de kerke-
l{fke verkondiging een vastheid en zekerheid aanbrengt, die voor
goed een eind maakt aan twijÍelwagen als deze: is het wel voor mij?
oÍ komt het m$ wel toe?
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Calvijn weet, dat we daarop een antwoord moeten bekomen. Het
is niet genoeg, zoo verklaart hij, dat wij het ,,algemeene woord"
hebben. Wij moeten ook weten, dat het persootrlijk voor ons bestemd
is. Want dit wordt voor de zekerheid des geloofs noodzakelijk ver-
eischt, dat ieder, hoofd voor hoofd van harte overtuigd is begrepen
te zijn onder het getal van hen, tot wie God spreekt. En die over-
tuiging wordt slechts gewekt door een prediking, zooals Calvijn
die naar de Schrift ontwikkelt2É1).

Wanneer Petrus in zijn Pinksterrede zegt: ,,u komt het toe",
kunnen we daaruit de zekerheid verkrijgen, dat we dezelfde ge-

nade deelachtig zijn als de apostelen. Want dit woord, dat de Joden
dezelÍde rechten geeft als de apostelen, is niet enkel gesproken tot
de Joden, maar de kracht en wucht ervan is ook voor ons, omdat
wij tot het verbond behooren.

Calvijn spreekt hier een zeer bewijdende taal voor ieder die in
twijfel en ongeloof gevangen zit%2). God spreekt immers niet zoo
maar, in de lucht. Hij laat zijn woorden niet als onzekere geluiden
zich verspreiden, zoodat ze in 't ijle blijven zweven. Neen, Hij richt
ze tot ons met een vast adres.

De verkondiging is meer dan een toespraak in het algemeen, ze
is een aanspraak op den man af, waardoor God van meet af beslag
op ons legt. Ieder, die het Woord Gods heeft gehoord, is persoonlijk
geroepen.

En daarbij moeten we bedenken, dat wanneer het Woord ons ge-
predikt wordt, dit is naar een vast en zeker bestel'Gods. 't Is maar
niet toevallig, dat het Woord Gods tot mij komt. Wie dat meent,
zou nog Ín zijn geloof gaan wankelen of in plaats van geloof allerlei
dubieuze voorstellingen overhouden.

Dit gevaar echter wordt bij de Calvinlstische opvatting der
prediking wel grondig weggenomen. Het Woord Gods wordt volgens
Calvijn nergens gepredikt of het is naar de bijzondere voorzienig-
heid en ordening Gods. Ja in de prediking van het evangelie wordt
ons zelfs een getuigenis gegeven van Gods welbehagen over ons.
Daarom is het ,,verboden" te denken, dat het evangelie zoo maar, in
het blinde weg ons komt ,,toegevlogen". De verkondiging van het
evangelie is niet anders dan de openbaring van het eeuwig voor.
nemen Gods.

IIet spreekt van zelf, dat deze troost, die de troost der verkiezing
is, alleen bestaat voor diegenen, die in het geloof onder de prediking
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yorkeeren. Het is niet genoeg, dat God ons aanspreekt, wii moeten

nttooktotGodspreken.ophetamenvanGodzalonsamenant-
woord moeten geven. En dit geschiedt door het geloof263)'

CalvUn spreeÈt daarvan zelfs op zeer muzikale wijze' Het geloof

gncÍt een ,,melodie" en ,,symphonie", waardoor er een "samen'
ilommen" geschiedt tusschen God en qnszár)'

En met deze typische uitdrukkingen wil hii de dubbele betrekking

randuiden, die er door het geloof ontstaat' Het wederkeerige moet

;il i" ,t oog vallen, want het komt aan op het gemeenschappelijk

Inccoord", zooals dit door den Heiligen Geest gewerkt wordt' wan'

noer Gods Woord krachtig getuigenis geeft in onze harten255)'

En waar nu zoo een wederkeerige verhouding bestaat tusschen

God en mensch, krijgt de geloovige oog voor de hoogste onder'

tcheldlng, die hem van Godswege door de prediking ten deel valt'

went hierin gaan voor hen niet enkel de hemelen open, hiJ wordt

ookbovenheeldewereldgesteldenaandeengelengelijkgemaakt.
Nu vormen zij een nieuwe wereld, voor goed afgescheiden van de

ongeloovige wereld 256).

Éutten de Kerk en haar prediking, zijn de menschen als wilde

dleren die zwerven over bergen of door de wouden. Maar wij zijn

velligatsdekuddedesHeeren26T).Godhoudtindepredikingzijn
vleulelen over ons uitgebreid. Nu leven wij van dag tot dag onder

Z(ln hooge en koninklijke bescherming.
bp ,oJtt verheugelijke wijze leert Calvijn het geloovig kind der

Kerk zichzelf zien.

Doch daarmee verkrijgt deze prediking tevens haar bijzondere

klem op ieder, die het Woord Gods hoort maar niet doet' Door

het Woàrd, dat tot ons gekomen is in de gemeenschap der Kerk'

heeft God ons gezegd, dat wij tot Zijn volk en rijk behooren' On-

geloof krijgt daardoor het karakter van opstand. \il'ie ongehoolzaam

i" "", het gepredikte woord is volgens calvijn een rebel, die zich

achuldig maakt aan duivelsche revolutie tegen het wettig gezag van

het riik Gods2áe).
Daarom zal de ongeloovige in de Kerk zooveel zwaarder straf

ontvangen dan daarbuiten, want er is geen grooter kwaad dan on'

geloof.Jaditkwaadvindtonderhetnieuweverbondnogzwaarder
áordeel dan onder het oude, omdat wli in de Kerk van Christus

zooveel rijker zijn bevoomecht dan Israël ln woeger dagen2oo)'
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In zijn prediking houdt CalviJn met deze ongeloovigen terdege
rekening. De prediking komt immers tot uitverkorenen en ver-
\ryorpenen, tot geloovigen en ongeloovigen26l). En hij ontziet zich
niet deze laatsten, als ze openl$k en aanhoudend hun goddeloosheid
toonen, te schelden voor honden en zwijnen262).

Daarmee verviel voor Calvijn de werkelijkheid en de ernst van
het verbond niet. Integendeel, van het afvallig Israêl uit de dagen
van Jeremia zegt hij nog bij 't dieptepunt van hun aflal: ze blijven
Gods vo1k2B3). Doch hij voegt er terstond aan toe: niet omdat ze
zich als zoodanig gedragen, niet ,,honoris causa", maar om ze te
meer in hun schande openbaar te maken, dat zij - als Gods uit-
verkoren volk - zoo verstandeloos zÍjn.

En op een waag of zij nog wel tot het volk Gods gerekend
moeten worden, die van het geloof verweernd zijn, hoewel ze nog
tot de Kerk behooren, antwoordt hij: ofschoon zij van de Kerk niet
in waarheid zijn, gunt de Heere ze toch den naam van Zijn kinderen,
daar ze nog een plaats in de Kerk hebben behouden2oa).

Maar daarbij laat hij niet na hen op hun scheeve positie te
wijzen. Gij wilt, dat Ik u vastverbonden houd, maar gij wilt vrij
van verbintenis zijn? Wat is dat voor een recht, dat Ik u alles
schuldig ben, maar grj Mrj niets 265) ? Met deze woorden omschrijft
hij een klacht van God tegen de ongeloovigen onder Zijn volk.

Met het oog op de laatstgenoemden spreekt Calvijn het uit: \{Íj
moeten den Geest van Christus hebben, anders kennen wij geen ver-
trouwelijk toegaan tot God om Hem als onzen Vader aan te
roepens6). Want wanneer zijn wij het volk Gods? Niet als wij
het met den mond zeggen, maar wanneer wij gelooven en gehoor-
zaam leven 287).

Deze wijze van voorstelling staat nu niet in volstrekte tegenstelling
met de voorafgaande, waarbij zelÍs de ongeloovigen nog tot het
volk Gods gerekend worden. Calvijn wil alleen laten uitkomen, hoe
er onder het volk Gods tweeërlei leden zijn. Daarbij onthoudt hij
zich van een terminologie, die systematisch is bepaald en konsekwent
wordt volgehouden.

Hij spreekt in tweêerlei zin van volk Gods en kinderen Gods. Er
zrjn geestelijke en vleeschelijke kinderen, ware en valsche
Israelieten26s). Deze laatsten hooren wel uiterlijk tot de Kerk, maar
slechts tot de zichtbare. Het zijn geen levende leden, van het lichaam
van Christus en als zoodanig gedegenereerde kinderen, bastaar-
dense). God geeft ze eindelijk hun,,congé" en laat ze aan Satan
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ovcr270). Maar toch wordt ook aan de verlorenen nog de naam van
rchapen toegekend2d).

En hler loopt de scheidingslijn, die Calvijn in zijn prediking on-
verblddelijk trekt. Hij weet het uit de Schrift en de ervaring be-
vestlgde het hem, dat er in de Kerk onderscheid moet genraakt
worden. Niet in dien zin, dat de Kerk uiteenvalt in allerlei kringen,
dla leder naar hun eigen zielsgestalte een apart woord noodig
habben. Wel acht hij het voor den prediker een eisch van voorzichtig-
hotd om rekening te houden met de rijk gevarieerde situaties waarin
oan Kerk geschakeerd is272). Maar daarmee denkt hij zeker niet
ultsluttend aan 't innerlijke geloofsleven2Ts). Nog minder wil hij
daarmee allerlei religieuse typen aankweeken.

Hoe Calvijn dit onderscheid-maken verstaat, verklaart hij nader
ln een toelichting, die hij zelf daarop gaf.

IIet is niet genoeg, zoo zegt hij, dat men in de prediking er op wdst
wat goed en recht is, men moet bij deze leer ook voegen op-
wekkingen, zelfs vermaningen en bedreigen, omdat niet alle leden
der Kerk van eenzelfden geest zijn en van eén natuur2?4).

Deze onderscheidingen zijn echter op verre na zoo ingrijpend niet
als de eéne, groote scheiding, die Calvijn in zijn prediking maakt
tusschen geloovigen en ongeloovigen2?5). Daar is eén groote
reheldslijn die loopt tusschen de ware dienaren Gods en de godde-
loozen of hypokrieten. En wij staan aan de eene of andere zijde van
deze grens.

In dit opzicht doet Calvijn een schelding aan de hand, die om
haar scherpte en eenvoud de geloovigen ten volle rust geeft en de
ongeloovigen blijvend verontrusten wil. De ongeloovigen vat hfl
nl. samen in den eenen verzamelnaam: hypokrieten, En het is op-
vallend hoe herhaaldelijk deze hypokrieten in. zijn prediking een
beurt krijgen.

Calvijn tracht zelfs hun percentage te berekenen. Zoo in zijn
Institutie, waar hij 't getal hypokrieten nog heel gunstig op 8O%

Btelt2To). In zijn prediking is hij menigmaal nog pessimistischer. Dan
komt hij bv. tot een becijfering, waarbij maar Lïlo in de gemeente
w[ geacht wordt van ongeloof. Zelts zgn er bij hem uitspraken te
vlnden, dat nauwelflks eén op de honderd als geloovige moet aan-
gemerkt 277).

Bii deze laatste beschouwing hebben we wel te bedenken, dat
Calvijn daarbij meestal de totaliteit bedoelt van allen, die op
eenlgerlel wijze aan de Kerk verbonden zijn. Hij ziet dan ook op
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de toestand van verval, waarin de christenheid van zijn dagen door
de valsehe Kerk geraakt was. En voorts zal men bij zijn andere
,,tellingen" er rekening mee moeten houden, hoe de Kerk van
Genève meer of minder een volkskerk was,

Doch dan blijft zijn kijk toch allerminst optimistisch: een fsraeliet,
in wien geen bedrog is, was voor hem in zijn dagen evenzeer een
uitzondering als 't was in de dagen van Jezus 2?8).

Deze naam hypokriet nu, die voor Calvijn een kenmerkende om-
schrijving is voor ieder, die in de gemeenschap der Kerk niet de ge'
loofsgemeenschap met Christus kent, houdt voor den ongeloovige
een vernietigend vonnis in. rffant de ongeloovige is hypokriet juist
om de valsche positie, die hij inneemt. Hij hoort tot de zichtbare
Kerk, maar van Christus heeft hij niet anders dan den naam en de
uiterlijke schijn. Hij heet alleen maar kind van God, in waarheid is
hij het niet. Daarin schuilt het ergerlijke van zijn houding. Ze zijn
tooneelspelers, ze maken wat parade, ze hebben ,,mooie mines",
maar ondertusschen misbruiken ze de belofte Gods 27s\. Ja in den
grond der zaak zijn ze meineedigen. Want in zijn verbond heeft
God een ,,kontrakt" met hen aangegaan. En dit hebben zij door hun
ongeloof verbroken. Daarom zgn ze erger dan een falsaris, die zich
aan kontraktbreuk schuldig maakt. Want zij verbreken het ver-
bond, dat God veuegeld heeft met het heilig bloed van Zdn eigen
zoon2so).

Calvijn staat op het standpunt, dat deze hypokrieten voor het
meerendeel heel goed weten, dat het met hen niet deugt. Er zijn er
veel, die onbewust zdn van hun onwaarachtige positie. Dat zijn zij,
die zichzelf niet onderzoeken2sl). Voor hen heeÍt de prediking de
roeping hen wakker te maken, dat ze hun hypokrisie herkennen.

Zoo noemt Calvdn de rijke jongeling een hypokriet. En de arbeid
van Christus aan hem is om hem tot het licht te brengen2s2).

Doch dit zijn de gunstigste gevallen. Er zijn velen, die in hun on-
waarachtigheid alle grenzen overschrijden. Ze weten, dat hun hart
vol is van vuilheid en toch matigen zt1 zich eenige gerechtigheid
aan 283).

Deze zrtn ook niet altijd te kennen. Hun hypokrisie houden ze
vaak verborgsn2sn). Dat dient dan tot beproeving van onze lijd-
zaamheld.

Maar daarnaast zijn er ook talloozen, die herkenbaar zijn2sr). En
tegenover hen heeft allereerst de prediker een roepingzs6). Calvijn
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tpreekt in dit verband van een ,,ventilatie" in de Kerk, waarbij de

wlnd het kaf van het koren moet wegblaze\287)'

Met het oog op de veelsoortigheid der hypokrisie moet de prediker

voorts aandringen op zelfonderzoek' Zoo vraagt hii, wanneer hii
verkondigd heeft, dat er geen andere verzoening is dan in het bloed

van Christus: Hebben wij dat?2s). En dat is niet om met de eene

hand terug te nemen wat met de andere gegeven is' Dat is z$n

werkelijkheidszin, ,t is omdat hij de zin der schrift heeft verstaan.

Het is noodig ook heden er heftig op aan te dringen bij de dienaren

Gods, dat ze de hypokrieten wakker schudden, zoo verklaart hij
met nadruk 280).

En daarbij kent hij tweeërlei vermaning, want er is tweeërlei

onderzoek nl. aangaande het geloof en aangaande het leven2Oo)' Ik
moet weten of mijn geloof echt is en moet er voor waken, dat

ln plaats van zekerheid des geloofs de zorgeloosheid des vleesches

ovei mij komt. Anders zullen we door eigen oppervlakkigheid in

zorgeloosheid en valsche gerustheid inslapen en ons paaien met een

lngebeeld geloof 201).

Met al deze beperkingen en vermaningen heeft Calvijn on-

getwijfeld nooit bedoeld het vrije uitzicht op de zaligheid ook maar

eenigszins te hinderen. Hii signaleert de boven omschreven gevaren

met de gezindheid van een herder, die niet wil dat eén van de kudde

verloren gaat en daardoor elk pad verspert, waarop men zou kunnen

afdwalen van het heil in christus2s2). En daartegenover stelt hiJ

de ,,overgroote vertroosting", die de zuivere leer den oprecht ge'

loovige geeft.
Met profetische stelligheid spreekt Calvijn het daarbij uit' dat

de vruáht der prediking niet zal uitblijven voÓr ieder die gelooft'

Wanneer wij maar begrijpen waar het om gaat, zal geen samen-

komstdergemeentezonderwuchtblijven.Wantdevruchtopde
prediking is, dat ons vertrouwen en de vreeze des Heeren ver'
meerderen'datwijvoortgangmakeninheiligingvanhetleven'dat
wemeerenmeerdenoudenmenschuitdoenenvordereninnieuw.
heid des levens2es).

Indien we uit de prediking dien zegen niet ontvangen, is het onze

etgenschuld.'tlsonzeondankbaarheidalsweernietbetervan
wárden2e4). Ook ligt het aan ons als we niet leven uit de zekerheid

der zaligheid zer)'

Over deze zekerheid kan Calvijn niet zwijgen' Het geloof brengt
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zekerheid mee. Dat is een der grootste geschilpunten met Rome.
Want zd zeg,gen, dat wij niet verzekerd kunnen zijn van de liefde
Gods 2e0).

Daartegenover stelt Calvijn ook in zijn prediking den eisch, dat
het geloof niet onzeker mag zijn. Wij moeten kunnen zeggen: wij
weten, dat wij kinderen Gods zijn 287). Want het geloof is geen
opinie of een persoonlijke opvatting der dingen. Het geloof is g+
grond op het Woord van God, díe in Zijn spreken waarachtig is208).
Daarom is alle geloof, dat zekerheid mist, ijdel 2ee).

Die zekerheid is echter niet, dat we van onszelf zoo zeket zijn3o0).
In woorden, die we haast letterlijk in onze belijdenis terugvinden,
wijst hij er op, dat we altdd maar heen en weer geslingerd werden
als we op ons zelf zien. Onze zekerheid is, dat wij zeker zijn van
Gods beloÍten 3o1).

En als Calvijn hoort dat er in de Kerk zijn die klagen: ik weet
niet hoe ik verzekerd zal worden, wordt hij uitermate scherp, 't fs
een groote gruwel, dat we de eer, die we aan menschen nog wel
geven, aan God niet zouden geven, om Hem te gelooven op Zijn
Woord. Hij zegt zelfs, dat het een spotten is met Christus, een vel:
loochenen van 't werk van Christus, want in Christus ligt de zeker-
heid der zaligheidso2). \Manneer wd maar op Hem zien, hebben we
een vaste grond3os). En al stortte heel de wereld in, dan nog zal
deze zekerheid niet geschokt, laat staan omvergeworpen wordensoa).

X De Stijl van de Prediking.

Wanneer we tenslotte nog handelen over de stijl van de prediking,
venstaan we daaronder niet uitsluitend de literaire vorm, die Calvijn
voor zijn preeken koos305). Wij nemen dit woord in breederen zin
om er mee uit te drukken heel de rvijze van prediking, waaraan
hij zich bij het spreken tot de gemeente Gods verbonden gevoelde.

Zoo zegt hd ergens 3oG), dat de apostel Paulus dezelfde ,,style"
gebruikte als Johannes de Dooper. Dit ziet dan op den scherpen
toon, waarmee hij zich keert tegen de valsche woomheid der
Joden 30í),

In dit opzicht kent Calvijn tweeërlei stijl. De eerst aangewezene
heeft te beantwoorden aan het karakter van het evangelie en zal
dus zoo melodieus mogelijk moeten zijn. Want God zelf begint ook
zoo. Hij kan wel beginnen met bedreigingen en naar Zijn majesteit
zou Hij enkel ln gestrengheid zich tot ons kunnen richten 308, maar
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H[ doet het nlet, dat ls ,,ZiJn karaktet'' niet' Hij begint met zacht'

hctd en goedheid'o'1, *.tt ,lvan nature" is Hij goedertieren en.lank'

;ïàGio) "r, 
Zijn bijzondere weldaad-aan ons is' dat Hij vriende

l\lk erivertrouwelijk met ons omgaat 31oa)'

Daarin nu moet de dienstknecht gelijk ziin aan ziin Heere' God

r.cndt ons in den prediker een heraut om den vrede aan te

kondigensu)' De troost van het evangelie gaat voorop' Het voor'

naamste der prediking is belofte' En wanneer in zijn katechismus de

vraag gesteld wordt: moeten wij dan niet vreezen om het laatste

oordeel en een afschrilrervan hebben? luidt het typeerende antwoord:

Neen, daar wij voor geen anderen rechter verschijnen dan voor dien'

dle onze Voorspraak is en die onze zaaix in handen genomen heeft

om haar te verdedigensl2)'
Met het oog hierop wiist Calvijn den prediker er op -niet 

te

,"nà"p te zijnrtt;. gniot al gemeente zegt hij: Ge kunt me krijgen'

zooals ge me hebben.ill"u;' Hij bedoelt daarmee niet' dat het

woord der prediking een bevestiging zal ziin van de gedachten der

menschen, want daarin ziet hii juist het kenmerk der valsche

pi"ï",*t;;f . Hii wil alleen duidelijk maken' dat de scherpte van

tobn tenslotte zijn oomaak vindt in de wijze' waarop de prediking

reeds eerder ontvangÀ is' Men begint niet met scherpte en felheid'

ifev"" ,"ft. prijst hii de gemeente om haar. te meer tot luisteren tê

dwingensl6). Alleen *.rri""" men naar het Woord niet hoort' wiizigt

zlch toon en stijl der Prediking'
Zoo zegt Calviin, áat God-in tweeërlei taal tot de menschen

Bpreekt. Wie de verrnaningen des Heeren niet aanneemt' zal met

harde woorden moeten-aanlgesproken wordensls)' De Heere spreekt

dan in een vreemde taat. Want niets is den Heere meer eigen dan

zlch te ontfermen en onze zonden te vergeven ?10)'

Toch zal de prediker met harde woorden voorzichtig zijn' Hij moet

ook de omstandigheden in aanmerking nemen' Niet altijd en overal

ir 
-.p*r."" 

nooozáxetit<. Als in een bepaalde situatie geen hoop is

"p 
g""au vrucht' is t "t U"ter momenteel te zwijgen dan beroering

te brengen zonder verder gevolg' Al voegt hd er terstond aan toe'

dat men niet zal ophoudÀ trouw en standvastig te ziin in ver-

maning en bestraffing so).

Niet alleen echter wat de inhoud betreft' maar ook naar den vorm

erkent Calvijn i" "ii" 
p""OXing de gebondenheid aan het Woord

Gods' 
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Dat komt vooral uit in de klare doorzichtige wiJze, waarop hij het
Woord Gods brengt. Gedurig legt hij daarbij den nadruk op de
wijze, waarop God zelf tot ons spreekt in de Schrift. Hij spreekt
niet ,,philosophice" in een geheimtaal, even duister als ingewikkeld.
God spreekt niet in een dieventaal, die wij niet kunnen verstaan,
zoodat de mensch niet weet, wat Hij zeggen wil 321).

Naar dezen regel wil Calvijn nu ook als dienstknecht Gods spreken
tot de gemeente Gods. IIij acht zich geroepen zoo eenvoudig mogelijk
de waarheid Gods voor te stellen. En dat dit voor hem meer is dan
een ondergeschikte kwestie, heeft hij duidelijk genoeg in het licht
gesteld 322).

Zoo geeft hij bv. rekenschap van zijn preekstijl aan hen, die de
populaire vorrn van zijn zeggen al te sober en simpel vonden 3a).
Hij wijst dan met name op de mannen der wereld, die rhetoriek be
oefenen en hun woorden met ,,schoone praal opsieren". Daartegen-
over stelt hij de taal der Schrift, die gewoon is en voor het volk324).
Niet, dat hij de welsprekendheid veracht. Hij is royaal genoeg om
te erkennen, dat ze hulpdiensten kan verleenen. Maar het gevaar
bestaat, dat men er te veel van verwacht, Dan gaat men er op
bouwen. En als het bij de prediking dan zoo op welsprekendheid
aankomt, werpt de een met nog grooter welsprekendheid om wat
de ander met mindere gaven had opgebouwds2s).

Het meest bedenkelijke van dit alles is, dat men zoo de eer van
Christus en de heerlijkheid van Zijn rW'oord te kort doet. De majesteit
van het Woord Gods maakt alle luister overbodig, die voortkomt
uit de aarde oÍ van het vleesch is.

Men zal zoo eenvoudig mogelijk het Woord Gods hebben te bren-
gen. Op zijn sterÍbed verklaarde hij nog, dat hij zich zooveel diep-
zinniger had kunnen uitdrukken, maar dat hij dit steeds heeft onder-
drukt en zich in een eenvoudige spreektrant had geoefend. De predi.
king van den gekruisten Christus zal de naaktheid van het kruis
aan zich hebben, dlt moet zonder sier en zwier zijn826).

In dit verband wijst hij er op, dat God de Heere geen ,,Íilosofen',
tot apostelen heeft uitverkoren, maar gewone menschen. Dat is gs
schied om den eenvoud van het evangelie te beter te laten uitkomen.
En daardoor werd tevens onze hoogmoed gedood en onze gehoor-
zaamheid beproefd 327).

Dit geldt nu naar Calvijn nog onverminderd voor elke prediking.
Het Woord Gods moet gebracht worden in den eigen, bevattelijken
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dn van de Schrift om zoodoende hetzelfde te bewerken, wat de

rpostolische prediking ten doel had gesteld.

In dit licht moeten we allereerst zien het gemis aan oratorie, die
op eÍfect berekend is. Wij zullen - zegt Calvijn - de waarheid Gods

nlot begraven onder onze menschelijke vindingrijkheid en speelsch'
hckl. De soberheid van vorm moet de macht van het Woord Gods

to sterker doen uitkomen. En dient ook het meest de zuiverheid en
duldelijkheid der prediking 328).

Zoo moeten we voorts ook verstaan de rijkdom aan populaire
boolden en volksche gezegden, waarmee de prediking van Calvijn
aln mee bezaaid is.

Men heeÍt in verband met den stijl van Calvijn wel gesproken van
taal en droogs2s). En zeker zijn er preeken, die zeer gelijkmatig
verloopen, zonder veel verheffing. Maar over het geheel genomen'

kan deze kwaliticatie toch moeilijk worden aanvaard. fntegendeel,
Calvijn laat geen middel onbeproefd om zijn ,,hoorders" erbij te
houden. Die eigen gedachten volgen om daarnaar God te dienen
zlJn als reizigers, die naar Lausanne moeten doch regelrecht naar
Keulen trekken. Zonder eenige pose spreekt hij ook van "Jan en
Plet t3o).

Daarbij blijkt hij op allerlei terrein thuis. Zelfs haalt hij 't spreek-
woord aan, dat na de pauze de dans komt..En op't profane af ver'
klaart hij op een andere plaats : naar den duivel met die ge'

beden33l), nl, van de Roomsche devoties.
Hij kan ook geestig zijn. Dan spreekt hij over een heilige als St.

Christoffel, die nooit geboren is, of over de zonen des donders die
hun welsprekendheid zeker niet van hun vak hebben, want die zou

dan gericht moeten zijn op de visschen, die van nature stom zijn 332).

Hij drukt zich soms zeer paradoxaal uit. Zoo in een preek over
Galaten 1 :3-5 waar hii zegt: God heeft ons voor de verzoening ge'

haat en beminds3).
Dit beteekende nog niet, dat Calvijn met allerlei verhaalties en

anecdotes de gemeente bezig hield. Luther ontzag zich niet tot dit
middet de toevlucht te nemen 33'{) en de R.K. prediking was er zelfs
vol van335), maar Calvijn wacht zich ervoor. Het Woord Gods be'
hoeft niet de opschik, die menschelijke verdichting bijbrengt3ssa).

Naar ditzelfde beginsel was Calvijn eveneensi afkeerig van ver-
geestelijking der waarheid. Hii wilde den letterlijken zin van de Schrift'
eenvoudig en zakelijks6). Ook hierin staat zijn prediking dichter
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bij de Schrift dan die van Luther. Hoewel deze voor de allegorische
Schriftuitlegging gewaarschuwd heeft, wist hij zich niet in die mate
ervan vrij te maken als Calvijn dit verstond. Wie bij Luther bv. de
verklaring leest van de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
en daarmee vergelijkt wat Calvijn daarvan schrijft, ziet het onder-
scheid wel heel duidelijk s7). Calvijn waarschuwt voor alle buiten-
sporigheden, waarbij men ontrouw werd aan de zuivere tekst van
het Woord Gods 338). Terwijl bij Luther dezelfde elementen te vinden
zijn, die later in piëtistische en mystieke kringen, de vromen dreig-
den te verueemden van alle gezonde exeger,z,e der Schriftms),

Eenzelfde tegenstelling tusschen Luther en Calvijn zet zich voort
op een terrein, dat nauw aan het vooraÍgaande grenst. Zoo geeÍt
Luther gewaagde spekulaties over de wederkomst van Christus3ao),
hij doet sombere voorspellingen, die het karakter van komende tijden
moeten bepalens4l), ja hij ziet er niet tegen op met de meest bizarre
verbeeldingcn de gedachten van zijn hoorders te verwarren. Hij ge-

looft aan duivelverschijningen, hij ziet op bergen en in de wouden
grimmige geesten spoken, hij schenkt nog geloof aan de Middel-
eeuwsche verzinsels, dat de duivelen met de mensehen geslachts-
gemeenschap kunnen hebben en andere dergelijke Íantasterijen 3a2).

Doch tegenover al deze ,,romantiek" houdt Calvijn zich ,,klassiek".
Hij is evenwichtig en nuchter. En dat is maar geen zaak van aan-
leg en karakter, het is bij hem krachtens de gehoorzaamheid aan het
Woord Gods. Hij legt zijn verbeelding den toom en teugel aan, die
God ons geeft in de Heilige Schrift. Zoo zegt hij, dat de geloovigen
in de school van God niet meer mogen willen weten dan men er
leeren kan3s). En een andere keer verklaart hij, dat we met onze
beide voeten op de beganen grond moeten blijvens44). Laten we dus
ophouden, zoo waarschuwt hij, met die kinderachtige bedenkselen,
die niet de minste vastheid geven en alleen maar allerlei dwaas-
heden oplevslsn 3$).

Ondanks alle verschil tusschen de Reformatoren onderling, ziet
ge Calvijn in zijn prediking echter nooit strijden tegen zijn mede-
Reformatorens48). Hij strijdt in zijn preeken tegen Rome, tegen de
Wederdoopers en Libertijnen. En ook al maakt Calvijn ernstig be-
zwaar tegen de avondmaalsleer van Luther, in zijn prediking richt
hij zich enkel tegen de valsche leer, die de Roomsche Kerk dien-
aangaande voordraagt 84?).
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Tot den stijl van Calvijns prediking zal men tenslotte ook nog
mocten rekenen de gewoonte om geheele Schriftgedeelten achter
olkander als vervolgstof te behandelensas).

Men heeft naar aanleiding daarvan de opmerking gemaakt, dat
do tegenwoordige tijd dit van den prediker niet meer vraagt, omdat
rlc l(erk van vandaag de Schrift zooveel meer en beter kent dan de
Kerk der Reformaties4e). Maar wie de moeite neemt de preeken
vltn Calvijn eens door te lezen, alleen reeds over het boek
t)outeromonium of Job, zal dit nog niet zoo grif toestemmen. Calvijn
rprcekt daar over dingen, die tot op dezen dag niet algemeen bekend
z[n 3Bo). En op bewonderenswaardige rvijze weet hij de meest precaire
dlngen nog op te nemen in een prediking, die van zijn aktualiteit
nog weinig verloren heeft351).

De stijl der hedendaagsche prediking zou er ongetu'ijfeld geen

;chade van lijden, wanneer dit ,,beginsel" der Reformatie weer meer
tot gelding kwam352).

En zeker zou het niet enkel dienen tot vernieuwing van den stiil
der prediking. Het zou ook van een andere zijde de vraag urgent
maken hoe het kontakt van den prediker met zijn gemeente vooral
ln den dienst des \Moords zoo konstant mogelijk kan zijn.
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