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INLEIDING.

Deze locus zal in de eerste plaatu handelen over de engelen, maar
zóó, dat er niet in behandeld loordt de val der engelen^ lot dusverre

hadden de oudere dogmatische schrijvers geen afzonderlijken ^Locus de

Angelis«, maar vormde deze een onderdeel van den Locus de Creatione,

en dan icerd desniettemin onder deze § ook de val der engelen gebracht

en de daemonologie en iniatanologie besproken. Bit nu valt niet te ver-

dedigen ; de dogmatiek der Theologie is eene wetenschappelijke uiteenzetting

van wat geopenbaard is aangaande God ; logisch hoort derhalve eerst

over het Wezen Gods en zijn iiiwendig werk; dan over zijn uitwendig

werk, vervolgens over zijn creaturen en eindelijk over de zonde gehandeld.

In dezen Locus de Creaturis wordt nu gehandeld: 1'^^^ over de engelen;
2de Qi^Qf dg menschen ; 3^^^ over de dieren ; 4*^® over de stoffelijke wereld.

De Locus de Angelis is dan een locus, die nog van geen angeli mali

weet ; de Locus de Homine handelt over den mensch in statu recto ; de

Locus de Creaturis Materialibus bespreekt de redelooze natuur, zooals

God haar schiep. Daarna volgt eerst de Locus de Providentia.





§ 1. De nomine.

Angeli apud Hchraeos dicuntur 00^*70 \cChald. p"l^^y' Grarce

ay/fXot, generalius qtioqiie rilni'H et m'truara.

l4yyeXn^ et TjN/O in Sttcro Codice non tarnen seynper angelos

indicunt, sed siimuntur cfiani :

h' senstf nuntii, 2«^" pro Messia, 3'' pro prophetis, 4« pro

ecclesiae praefecto.

TIN70 is gevormd van TIN*?, een stam, die in 't Hebreeuwsch niet

voorkomt, maar nog over is in het Aethiopisch en Arabisch. In het

Aeth. beteekent >^laal-« mittere en in het Arabisch is olaka in de IV^

conf.y evenzoo mittere, van toelk w. w. dan ook in V Arab. Malakoen

afgeleid is, dat bode beteekent. In de Chald. stukken, vooral bij

Daniid, vinden u-ij eenvoudig |n^^> meervoud van '1''^, afgeleid van li^y,

dat beteekent : u-akker zijn, waken ; daarom is het in de Statenvertaling

overgezet door u-achten.^<. Cf. Dan. 4 : 10, 14, 20. Door sommigen is

beweerd, dat de p*l^J/ de drie personen in de Heilige Drieëenheid

waren, eene meening, die moet prijs gegeven, omdat nevens den Oude van

dagen fDan. 7 : V^J, de naam waarmee God wordt aangeduid, de p")*^

genoemd worden en deze dus niet God zelf kunnen zijn. De namen
nvc'vua en illnil, die ook aan de engelen gegeven worden, duiden op

een verschil in beteekenis ; TIJ^/D en ay/i-Xn^ zijn relatieve, ambtelijke

namen, waarin hun beroep wordt uitgedrukt ; rrrtrua en tl)1 daarentegen

drukken hun wezen uit, n.l. dat zij essentiae spirituales zijn. Toch vallen

deze begrippen ook weer uiteen, wijl ttvhv is -»emittere spiritum< en

ni^ het doen uitgaan van den adem, van de ziel(?J.

"AyyeXo^ en 'H^'^P worden ook genomen in andere beteekenissen en

wel in 4fler j^i.

P bode b.v. Job \ \ M en Lukas 7 ; 24,
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2^ Messias; tune quidem verbum ^^/P scribitur sive simplieiter,

sive cum adjurietione friplici modo.

a. D*JÖ TjJsfSp komt voor Jesaja 63 : 9.

b. nn:3 :]^?Sp » » MaUacU 3 : i.

c. T\ST\'^ n^/P ^^ ^^ Genesis 16 : 7; (^<^ö5^ //?>r ^(? Messias be-

doeld tvordt, blijkt 1^ uit Gen. 16 : 10; een engel kan geen zaad
scheppen of vermenigvuldigen ; zie voorts vers 13; 2*^ uit Gen. 48 : 16;
si hunc versum jungas praecedenti, videbimus TIN /QH appositionem esse

nominis Dei; translatio igitur est: Benedicat Dominus, ooramquo Patres
mei ambulaverunt, Deus qui nutrivit me et Nuntius qui überavit me
etc.; 3e uit Act. 7 : 30 coll Ex. 3 : 2, 4. — Ex. 23 : 20.

3 e Profeet, komt voor Hagrjai 1 : 13; Mal. 3:1.
4« Praefectus Ecclesiae Apoc. 1 : 20.

De engden lieeten verder in de H. /S. ook:

D^Ii/N verg. Ps. 97 : 7, en meer nog:

D^rtSK ^J3 cf. /o3 1 : 6 en 2:1.

Verder ook collectieve namen als:

nli^DV en D*'JnD, arQartvua en avQUTid.

D^jnp komt voor Gen. 32 : 2, 3.

ni^nV in Gen. 2 : 1 en 1 Kon. 22 : 19.

Vooral in de uitdrukkinq illNDV HlHS de Heere der heirscliaren.

In 7 N. T. vindt men dan:
araTcVj-ia in Apoc. 19 : 14.

0T(tuTió. in Lucas 2 : 3.

Verder worden de engelen ook genoemd:

ie S^n en HD n^J, Ps. 103 : 20, 21.

2e Dpn CU D*£J*np, Job h '. \, I Ihess. 3 : 13.

Anderen beiceren, dat onder die '>Iu'ili(jen<(. te verstaan zijn, zij die

ons reeds zijn voorgegaan naar den hemel, icelke meening echter uit nder

te approbeeren valt.



§ 2. De existentia Aiigelorum.

De Augelorum existentia extra Scripttirae limifem, nil certius

pidicari potest, quamvis negari nequit apud ethnicos ([uoqiie de

atifjclurum emsfcntia exsfitis.se famaw, quae partim recelationi e

paradizo traditae, partim apparitionibus ad primaevos, partim

daemonum actionibus tribui potest, ntiUiis tarnenJide dignus nuntius

de Angelorum. oecofiomia ad nos pervenit nisi per Sacrum Codicem.

Etiaw inter eos autem, qui e Sacro Codice docfrinam de Angelis

haurlendam esse concedunt, sunt tarnen, qui aut ad Sadducaeorum

exemptum angelos nil nisi apparitiones, meras cogitatio7ies sive

vires naturae fuisse, perhibent ; aut e Persarurn mythologia

nonnisi tempore exilii Babglonici populum Israëlis suam de angelis

doctrinam accepisse docent. — Adeoque contendunt Jesum ut et

Apostolos via tantum accommodationis hac angelorum phantasia

usos esse.

jste Vraag: Kan men het bestaan der engelen bewijzen buiten de

Schrift om ?

Antwoord: Buiten de Schrift om zijn er twee soorten van be-

wijsvoering :

a. de speculatieve bewijsvoering uit het denken.

b. de empgrische bewijsvoering uit de geschiedenis der volken.

A. Bij het opkomen der Bationalisten is door hen beweerd, dat men

buiten de Schrift om, alles kon bewijzen; zoo ook zeide de school van

Wolf: »God heeft geschapen de tegenstelling tusschen vleesch en geest.

Die twee laten drie permutaties toe .•

1^ o/ eetie creatuur, dat niets dan vleesch is.

2*^ » » » » » » geest »

3^ » » » » vleesch en geest »

De creaturen, die uit niets dan vleesch bestaan, zijn de dieren; die

uit vleesch en geest bestaan de menschen ; derhalve moeten er ook crea-

turen bestaan, die niets dan geest zijn. Deze bewijsvoering houdt geen

steek; alle mogelijkheden zijn niet in 't leven geroepen. Men zou dan ook aldus

kunnen redeneeren : men kan of op V land loopen of in V water zwemmen
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of in de lucht vliegen; er moeten dus van elk dezer soorten wezens ge-

vonden worden; het eerste is de mensch, het tweede de visschen, maar

het derde bestaat niet, omdat de vogels niet alleen vliegen, maar zich

ook op 7 land voortbeicegen. Dergelijke redenaties zijn merae hallucina-

tiones et speculationes. Kant heeft deze bewijsvoering vernietigd; hij

toonde aan dat ons denken beperkt is en derhalve een bescheidenerplaats

moet innemen. En wat Kant leerde aan de Rationalisten, loist elk kind

Gods reeds uit de H. S.

B. Foor het historisch bewijs is meer te zeggen. Men kan uit de

geschiedenis der heidenen tot op een zekere hoogte concludeeren tot het

bestaan der engelen. Men vindt n.l. niet alleen bij Israël, maar ook

bij de heidensche volkeren een reeks verschijnselen, die niet aan menschen

kunnen worden toegeschreven; die een x in de wereld plaatsen en heen-

duiden op eene mgstische macht, die in de wereld inwerkt. De Sphinx

is een symbool om die gedachte tdt te drukken. Be verschillende terreinen,

waarop deze macht gewerkt heeft, zijn :

Ie de mantiek of de orakelen ;

2ê het mermerisme, een reeks van verschijnselen gelijk aan onze

biologie, magnetisme, clairvogance ;

3« de godenverschijnselen in de mythologie, waarbij subsidair de

heroënleer komt ;

4e de waarzeggerijen, dooden- en duivelbezweringen, slangenheziveerders,

vogelwichelaars én verder alle plechtigheden om, door omina te weten,

wat in den sluier der toekomst verhuld ligt ;

5e de openbaringen van de daemonische, duivelsche en Satanische

machten.
^

...
Deze verschijnselen zijn zoo algemeen bij alle volkeren, dat zij wt

louter verbeelding niet te verklaren zijn. De behoefte aan bezweringen en

de behoefte om door het excorcisme de daemonen uit te bannen, toont, dat de

openbaring der gevallen engelen bij de heidenen veel machtiger wa^ dan

in Israël en gedurende den tijd van het Christendom. Kerst in den

laatsten tijd, nu het geloof weer afneemt, komt in het spiritisme en

magnetisme deze openbaring der geestenwereld weer sterker terug.

De bovengenoemde verschijnselen trejfen wij niet alleen aan bij de

minder beschaafde volkeren'— want dan bewezen zij minder — maar

ook bij de meest gecultiveerde als de Romeinen en Grieken ; zij leefden

voort in de middeleeuwen in den vorm van spoken, weerwolven, kabouters

enz., waaruit blijkt, dat ook in de Germaansche volkerenwereld, d/e macht

uit 'de geheimzinnige wereld zich heeft getoond. Terwijl ten slotte de Sata-
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7iologie heeft aanfjetomid, dat zij die het bedaan dezer dingen ahsoJiud

loochenden, fam/s rationalixtuchen weg er toe moesten komen ook het

bestaan van Satan en van de engelen te ontkennen en eindelijk ook de

onsterfelijkheid der ziel prijs te geven.
2^' Vraag: Hoe komt deze geestenleer in de Ilcidenwereld bekend?

Antwoord : Op drieërlei loijze.

a. Omdat de Paradijsoverlevering , en het staan van de Cheriibim aan
den ingang van Eden allen bekend was.

b. Voor de engelenopenbaringen aan de primaevi. Een tijd lang is

de stam van het tnenschelijk r/eslacht saam blijven wonen en eerst daarna

zijn zij verspreid ; Noach en zijne drie zonen vormden hierbij een aan-

knoopingspunt met de antidiliwiaansche wereld, en door hen zullen deze

openbaringen zeker in de Ji engenis aller volkeren zijn overgegaan.

c. Toch is de machtige uitbreiding van dit verschijnsel voornamelijk te

danken aan de voortdurende inwerking der daemonische machten in de

menschenwereld. Het steunt dus ook op actiones e mundo mgstico.

Toch zijn deze feiten en berichten op zich zelf ongenoegzaam om een

duidelijke en zekere kennis aangaande de engelenwereld te bezitten, omdat

hl de traditiones in den loop der tijden zeer bedorven zijn èn de actiones

mysticae niet kunnen doorgrond worden. De Perzische en Bijbelsche

angelologie verschillen dan ook veel. De Perzische wijsgeeren leeren, dat

de engelen oornpronkelijk slechte of oorspronkelijk goede wezens waren,

terwijl de 7/. S. spreekt van een val der engelen.

Het standpunt, dat u-ij tegenover deze quaestie moeten innemen is :

wij weten iets van de engelen of wij weten er niets van. IJ eten u-ij

er iets van, dan moeten de engelen of God zelf het ons geopetdiaard

hebben. De vraag of de berichten in de H. S. dienaangaande geloof

verdienen hoort thuis in den locus de Sacra Scriptura. l/ie de H. S.

niet aanneeud als principium cognitionis Dei, weet ook van de engelen

niets.

3de Vraag: Welk verloop had deze leer in de Kerk?
Antwoord .- Eh' zijn reeds ten tijde van Jezus mannen geweest, die

beweerden, dat er geen engelen bestonden, n.l. de Saddiiceën (Hand.
23 : S, 9>'. T)e Sadduceën namen alleen de Pentateuch, niet de Pscdmen

en Pi'ofefen aan (waarop in de quaestie met Welhausen en de moderne

critiek wel dient gelet. Maar ook in de Pentateuch komen iuimers

engelenverschijningen voor (b.v. (renes. 32 ; 2, 'èj? Zij verklaarden dit,

of door te zeggen, dat (lod die geesten tijdelijk schiep en dat zij dan

weer evanescebant in vacuüm, of door te leeren, dat zij waren merae

2
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cofjitationcR of wel vires vciiurac. Wal onder lipf laalxlc i'ersfacni wordf,

kuvnett imj duidelijk zien t/ii Joh. 5 : 4; fiad men liier Ie doen wet
een onderanrd^che f/isitinf/ en daardoor ontsfane ophorrefi/if/ van lief n-afer,

dan vKti^ dit rer-sc/iijnxeï niet een warJd.sfjetooninf/ van enr/e/en, maar een

werking der nafmir, een ri-s' natnrae. Zoo maalten de Sadditceiin

alle natnnrkracJiten tot enf/eten en zeiden,, dat destoefje de vinden ^vu'aaru

(jeJieeten werden. Toch fjestond, zooah wij reeds zaf/en, hierover f/een

eenstemmigheid, onder de Saddnceèn ; enkelen meenden dat de engelen

tijdelijke apparitiones waren. Voor dit f/evoelen pleitte tn-eei'-rlei :

a. V Ginf) moeilijk om in (jevatlen als de enf/elenverschijninf/en aan
Har/ar en Jakob van rires natnrae te spreken ,- vooral echter

h. de Theophanie, d.w.z. het feit, dat de Messias door hraèl herhaal-

delijk gezien was in menschen- of engelengestalte. Immers dit feit con-

stateert, dat God tijdelijk zulk een engelengestalte schepnen kan. Hier-

tegen dient echter opgemerkt, dat bij geioone engelenverschijningen de

engelen nooit verklaren D^n'7N te zijn, tervijl h'j de Theophanieën in

angelorum forma dit steeds het geval is.

De opinies der Saddnceèn zijn in de Christelijke Kerk het eerst

weder opgekomen door enkele Soliolasticken, in den strijd tnsschen de

Nominalisten en Realisten. Deze strijd liep over de vraag of de alge-

meene ideeën vooraf gingen aan de bijzondere verschijnselen en bestonden

buiten hen of in hen, m. a. w. of een l)Oom bestond voor er nog een

eik, beuk enz. was. De realisten leerden, dat het laatste wel zoo

was, en vonden een sterk aanhechtingspunt in de Sadduceën, daar zij

op deze wijze de engelen voor cogitationes verklaarden.

In Des Cartes of Cartesins, die in het denken het uitgangspunt aller

dingen zocht, is deze leer weder opgestaan. Enkele geref. theologen

zijn door hem meegesleept als Itlttich en Burmann en Tleidanus.

Tn onze eeuw openfjaart zich hetzelfde streven bij de cthisclic richting.

Ifet eerst is dit geschied door Martensen, in zijn eigen dogmatiek, die

op pag. 118 fDuitsche uitgave van ISöSyi zegt : y^Men kan er niet van

tusschen, de engelenwereld ook onder de ideeën u^ereld te brengen <. Nog
verder is d^ze gedachte ontirikkeld door lic. Böhmer in zijn artikel in

de Real-Encgclopaedie van llerzon ; hij ontwikkelt daarin de gedachte,

dat de engelen niet anders zijn. dan voorbijgaande indrukken van het

Gods bewustzijn. Deze geheele richting is er op uit het Itestaan der

engelen op te heffen.

De quaestie staat n.l. zoo .- stel ik, dat ik tusschen God en den mensch
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niets heb dan een cacuinn, ((an niuef ik ook de engelen of hij God. of
bij den iuen>ieli t/mis bren/jen. De Gnekxche ivereldb('.schou trui// deed in

haar heroënleer en in hare metamorphoaen hel laaide; de Sadd/iceén

het eerste, door de werkingen der engelen In hel Goddelijk icezen te

subsumeeren en ze te verklaren als een zekere soort trillingen, die God
te voorschijn roept :

of in de wereld der natuur,

of » » » van het denken,

of » » » » het gemoed.

Naar qelang men dit gelooft, noemt men de engelen dan :

of natuurkrachten, vires naturae,

of cogitationes, ideeën,

of religieuse verschijningen.

Neemt men het laatste aan, jjlaatst men zich op het terrein van »das

fromme Betüustsein<f-, dan zijn de engelen niets geweest dan openbaringen,

verschijningen van God zelf. God heeft zicJi aan dezen of genen geopen-

baard; dit geschiedde zóó,, dat hij den indruk ontving een engel gezien

te hebben. Eerst stelde men dat nog voor, alsof er waarlijk een daad
Gods geschied was en dat wel op tweeërlei wijze: 1^ dat God een crea-

tuur in V leven riep en objectief iets aan ded mensch getoond had ;

2® meer subjectief dat God de oogen en ooren bctrcrkt had, zoodat zij

meenden een engel gezien en zijn stem gehoord te hebben. Eindelijk neemt

men ook deze subjectieve wonderwerking weg en worden de engelenver-

schijningen eenvoudig producten van y>das fromme Gottesbewustxeiu-i . En
ten slotte wordt dat vrome bewustzijn veranderd in een zeer bijgeloovige

verbeeldint/ en daarmee het laatste overblijfsel van een engelenexistentie

vernietigd.

Dit laatste ts niet anders dan een philosophisch proces van de school

van Eichte. Deze leerde n.l. er bestaat een wereld buiten ons, d. i. het

object ; en ook wij zelf bestaan, d. i. het subject. Het subject kan ik

ook >das Ich< noemen en het object »da.s Nicht-Ich<. Wanneer men nu
das Nicht-Ich eenvoudig als het product van het Ich beschouwt, dan
heeft men de diepe zonde van het Fichtiaansche stelsel. Hetgeen de

predikanten aanleiding gegeven heeft om de gemeente voor deze leer te

winnen, is de verwarring tusschen 'Theophanieën en engelenverschijningen.

Derhalve moet tusschen beide wel onderscheiden worden. JFij vinden n.l.

in de H. 8. bepaalde engelenverschijningen, waarvan ons met zoovele

woorden wordt meegedeeld, dat het verschijningen waren van God, b.v.

bij Manoach, Hagar, Abraham.^ Mozes in het braamboseh etc. Bij
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Manoach, Swisons vader, lezen wij zelfs, da f de engelenf/edaaide in rook
opging en verdioeen. Maar juist omdat de H. S. onderscheid tnsschen

deze heide maakt, snoeten ook ivij alleen die versehijningen als Tiicoijlianii^n

aannemen, waarvan de H. S. dit zelf verklaart. En juist hierin stctdxt

het bedrog, de misleiding der gemeente, dat men de Schrift zelfgebruikt
om. aan de Schrift afbreuk aan te doen ; en u-el door aan de bepaalde
Theophaniën argumenten te ontleenen, o-ui te bewijzen dat, waar zij alleen

van engelenverschijningen spreekt, hiermede eveneens (iods-openbaringen

zijn bedoeld.

Ook Davitl Jorissen en de eulhou.siasthici en mystici loochenen hel

bestaan van engelen. Dat is natuurlijk. Een engel is iets objectiefs

buiten ons bestaande. De mystici loochenen alles wat buiten hen bestaat

en kennen geen andere werking, dan die van. den H. G. op het gemoed.
De meeste mystici bleven daarbij niet staan, maar leerden, dat men zelf

in God inging en zoo vereenzelvigden zij dus God en het mensehelijk
beivustzijn. Van zelf vallen dan de engelenverschijningen weg, omdat deze

onmiddellijke irerking van God onderscheppen.

De Rationalisten zeiden: De engelenleer in de 21. S. is niet door

God geopenbaard, maar door de latere Joden van de Perzen overgenomen.
— De Perzen hebben inderdaad in de Zend-Avesta een engelenleer.

Volgens hen is er eerst geweest een Dservane Akarene, de grenzenlooze,

ongeschapen tijd, en is daaruit voortgekomen Ormuzd en Ahriman, die

voortdurend strijd voeren en elk een leger ondergeordende geesten ouder

hun bevel hebben ; Ormuzd de Amschad^panx, Ahriman de Dews. De
Pationalisten beweren, dat deze Perzische engelenleer door de Joden in

Babyion i(' onder Cyrus is overgenomen, en dat zij daarnaar hunne dy/i/.oi

en Öaiuonu ygebildet« hebben, en halen voor deze stelling als bewijs aan,

»dat de Engeletdeer pas in het N. T. ontwikkeld en uitvoerig voorkomt
en in de boeken van het O. T., vóór de ballingschap geschreven, van be-

paalde engelen eigenlijk geen sprake is-^^. En wat het feit betreft, dat

Jezus ook meer dan eens over goede en booze engelen sprak, dat zoeken

zij te verklaren door te zeggen: >Hij deed dit accomodationis causa«.

De jongere ethische school, gerepresenteerd door Prof. Chantepie de la

Saussuye, gaat dien zelfden weg op ; zij was oorspr. niet rationalistisch,

maar zij wilde langs verstandelijken weg de daemonologie in de H. S.

verklaren en zoo kwam zij op het Rationalisme uit.

Wat is nu van zulk beweren te denken? Met volgende. De leer

der Amschadspans en Dews is bij de Perzen eerst laat opgekomen ;

de tegenstelling tusschen Ahriman en Ormuzd daarentegen overoud en
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hij aïle herficolkcii vai/ /iet Oo.sle/i e/t de Ariëi\s alf/eineen hel-encl.

Zaraiust/ira heeft aan deze jjhi/swc/ie voorstelling declits ecne ethische

heteeh'nis gegeven ; en deze latere ontwikkeUnf) is bij de Arische volkeren

pas ontstaan omstreeks 600 r, Chr., in een tijd, toen de Joden reeds

uit de Ijallinf/schap iraren iceergekeerd. Hoe kan men nn aannemen,

dat zidk een jy^^v ontstane leer terstond door de Joden in Palestina zou

zijn overf/enomen en f/ednrende langen tijd de Joodsche leer zon hehhen

beheerscht / Vat de Perzen van alle heidenen de znirerste angelologie

hadden, valt niet te verwonderen, omdat zij woonden op de plaats, waar

vroeger het Paradijs (jeweest is en de overlevering tnsschen de bergen

langer stand houdt, dan in de vlakte. Al hel voorafgaande leidt er ons

dus eerder toe te zeggen : Zaratusthra heeft zijne angelologie van de Jood-

sche Rabbijnen overgenomen.

Ook de accomodatietheorie gaat niet ojj. (Jok in gevallen, waar het volks-

(jeloof er geen aanleiding toe gaf, vinden wij op Jezus lippen propio motu

herhaalde malen meldinq van en(/elen (jeniaakt. Cf. Matth. 11 : 10; 13

: 80; 16 : 27; 18 : 10; 24 : 8() ; 25 : 81. Ook in het y>onze Vaders,

omdat nva«i gebezigd wordt van hef rukken uit den muil van een levend

wezen, van een verslindend dier. De vertaling y>van het booze< deugt dus

niet. roorts blijkt uit het N. T. ten duidelijkste, dat engelen worden

beschouwd als noodzakelijk ter verklaring van sommige feiten en gebeur-

tenissen bijv. in Bethlehem, bij de verzoeking in de woestijn, iu Gethse-

mané, bij de opstanding en bij de hemelvaart, cf. Matlh. 4:11; Luk.

22 : 48. Denk verder aan hetgeen den Apostelen wedervaren is. Hand.
10 : 22; 11 : 18; 12 : 7 en Ó; 27 : 23 enz.; terwijl zij zelf bovendien

in hun brieven voortdurend over de engelen spreken, Jlom.S-.ZS: I Tim.

8 : 16; ir Thess. 1:7,1 Pefr. 8 :'22.

Be voorstelling alsof de engelenleer in het O. T. niet die plaats zou

innemen, die zij heeft in het N. T., is onjuist. Be engelen komen voor

in Genesis, Exodus, Numeri, Richteren, Samuèl, Koningen, Kronieken,

Job, Prediker, de Psalmen, Jesaja, Bauièl, Hoséa, Zacharia en Maleachi.

Ook komt telkens de uitdrukking » Jehova Zebaoth< voor. Be engelen

worden ook wagenen, '2'2'^, en heiligen, D^l^'IID, genoemd, cf. Job 5 : 1

en 2Viess. 8:18 (hoewel anderen op de laatste plaats aan de uitverkoren

gemeente denkenj, terwijl de Cherubim ook >ywielen« of >yradereu^~ heeteu.

Hiermede is niet ontkend, dat de engelen in het N. T. meer op den

voorgrond treden; dit komt hiervandaan, dat hij Jezus komst op aarde,

de engelen zich meer om Hem concentreerden. Verder leert de H. S. dat
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de enfielenwereld zich eerst bij de parousie des lleeren weer in liaar

volheid openharen zal. Er is dus een profjres in de Enfjelenverschijnin(/en.

De leer omtrent de enfjelen wordt ook daar (jevonden in de H, S. waar
dofpnatische niededeelinfjen door de apostelen f/er/even worden, en dus aan
accomodatie niet te denken valt, Rom. 8 : 38; I Tim. 3 : 16; Hebr. 1;

1 Petr. 3 : 22 etc.

Schleiermacher oordeelt over deze (/uaestie aldus: Ob engel sind, durfe

auf unsere Handfunf/sweise keinen Einjluss hahen und Offenbarungen ihres

Daseins sind jetzt nicht mehr zu erwarten.

Sterker no(/ Schenkel : Es fehlen alle Gewissensyründe fiir ihre

Naturgeschich tliche Realiteit .

Lipsiiis en Biedermaii ontkennen het bestaan der engelen geheel.

Hoe valt het te verklaren, dat al deze mannen het bestaan van engelen be-

twisten? Antwoord: als ik eenmaal met Schleiermacher de kennis aangaande

God niet put uit de objectieve openbaring maar uit y>das fromme Gottes-

bewustsein<i, dan spreekt het van zelf dat dat vrome geloofsbewustzijn ons

omtrent de engelen niets leeren kan, daar zij andere geesten hebben dan

wij. Elke school, die de Fichtiaansche Ichheit als uitgangspunt accep-

teert, moet derhalve eindigen met het engeleidjestaan te loochenen. En
in dit punt kan men dan ook het helderst het onderscheid zien tusschen

de ethische en orthododc richting.

Franck, een luthersch theoloog, maar naar ethischcn trant, neemt in

zijn »Entwickelung des Princips des Werdens^ nog het engelenbestaan

aan, maar zegt dat zij een appendi.r van den mensch zijn en om den

mensch bestaan. Dit propter hominem van tranck staat lijnrecht tegen-

over het propter Deum omnia !



§ 3. De natura angeloriim.

Si//if aj/</eIi il/fer creafi/rax finHa>^ enfes spirituales, vjrnnTccaci^

Ti'ivu((riy.ui, oiinii polpahili forma destitiiti, intellectn, vohintate

cf pofoifia praedifi, quox crcavit Deus, nf hu/des; Ei//s exfoJIereuf,

coeli exercitiiHi foniiarent, e,i'8equeretitur Eii/s mandata at saluti

electorum. sive Ecclesiae inservirent.

I. Be engelen zijn creaturae. Be Christelijke Kerk Jieeff hierop

steeds den nadruh f/elec/d, quod anf/eli creati snnt ; en /rel omdat vit de

engelen irereld waarschijnlijk oorspr. hel polgfheisme ontslaan is, en men
vreesde voor terugkeer naar het polythéisme. In de Roomsche Kerk,

waar een engel en een heilige volkomen gelijk geacht worden, heeft men
door de engelenaanhidding feitelijk het polgtheisme ternggekregen, en

waar het polgtheisme komt brengt het altijd detizelfden kanker wee, dat

het den geest innerlijk verdeelt en de energie van het volk breekt. Baarom
hebben de Kerkvaders en de Hervormers steeds op den voorgrondgesteld,

dat de engelen creaturen zijn. Zij beriepen zich hierbij op:

a. Psalm 104 : 4. Be exegese van dit ve?-s heeft veel strijd uitge-

lokt ; de tegenstanders beweerden altijd, dat V^^iü praedicaat is en

dat nlm*) moet vertaald door >nwnt?fs« etc. (die de winden gebruikt

als boden en den bliksem als zijne dienaren) zood((t hier van geen engelen

sprake zou zijn.

Exegetisch bestaan tegen deze opvatting drie bezioaren ;

• P*^ grammatisch, omdat alsdan de volgorde der woorden al zeer wonde)'-

baar zou zijn en dat indien tOÜ^ iÜ'N geen praedicaat is, onverklaarbaar

is, waarom er staat Vn^t^*ü en ?iiet 1n*1£J^D.

2*^^^ dat in vers 4 de irinden reeds genoemd zijn.

3^« fi^if jf> Psalmist eerst noemt den hemel met zijne elementen daarna

de aarde en hare elevnenten, waarop in vers 17 hare bewoners volgen,

de menschen en dieren. Be paralel wordt dus bewaard als wij in vers 4:

vertalen: » engelen « want dan krijgt men deze volgorde:

Hemel, elementen, bewoners.

Aarde, elementen, bewoners.
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Wat voor ons echter alles afdoet, is dat Paiihis in Hebr. 1 : 7 ee/i

door den H. G. (jewaarmerkte overzetthuj geeft ; en daar onbetwistbaar
van engelen sprake is. Men mist derhalve het recht, als men de
insjnratie der 11. S. gelooft, op deze plaats aan natuurkrachten te

denken.

b. Ps. 148 : 5 vergeleken met vers 2.

c. Gen. 2 : 1 waar staat DN*3V ^'n niet ^^^DV.

cl. Ex. 20 : 11 waar W2 slaat op al het voorafgaande.

e. Apoc. 19 : 10 waar de engel de aanbidding van Johannes afwijst.
f. Verder op de feiten, dat aan denmensch het oordeel over de engelen

gegeven is, niet omgekeerd cf. I Cor. 6 : 3, wat dus iiitsluit, dat zij

ongeschapen wezens zouden zijn. En op Ps. 8 : 6 waar gezegd wordt,
dat het verschil tmschen mensch en engel klein is, wat van eengeschapen
en ongeschapen wezen niet zou kunnen beweerd worden.

De vraag doet zich van zelf voor: wanneer d-c engelen dan geschapen
zijn ? Stellig bericht daaromtrent vinden wij in Gods Woord niet . Zij

die kettersche paden zijn opgeloopen (als Origiue.s, Socinus, Arminius en
de Remonstranten), beweerden voor het H^uJ'NI^ van Gen. 1:1. Zij

leerden dit, om daardoor aan de waarachtige Godheid van Christus af-
breuk te doen. Immers door de engelen terug te brengen achter het

}>Bereschit<i, maakte men van de engelen een soort tusschen wezens tusschen

God en de Schepping — gdijk wij zagen was dit steeds het streven der

Gnostieken en van het Panthéisme — en hief men dus het absolute

onderscheid tusschen Creator en creaturen op ; men legde aldus bruggen

van metaphgsischen aard en maakte de verzoening door het bloed van
Christus onuoodig. Men beriep zich op Job 38 : 7. Hier, zeide men,

wordt gesproken van y>v(j(jr de Schepmng«. Antwoord: Hier wordt

gesproken van de Schepping der wereld, vermeld in Gen. 1 : 1 en

Gen. 2:2. Hieruit volgt dus, dat de engelen niet kunnen geschapen
zijn op een der Scheppingsdagen, maar daaruit volgt nog niet, dat zij niet

geschapen zijn iv aQxfj. De Christel. Kerk neemt aan, dat zij geschapen
zijn tegelijk met den hemel ; hen achter de (ar/tj terug te brengen, leidt

er toe om hen buiten den tijd en dus in het aeternum te brengen.

IT. De engelen zijn creaturae fiiiitae. Zij, die gelijk de Scholastieken

en Gnostieketi, de engelen als merae cogitationes of rires naturae be-

schouwden, schreven hun ook omnipraesentia toe. De Christelijke Kerk
heeft steeds geleerd, dat de engelen een ubi hebben, maar illocalitas
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m. a. w. men kan van een engel zeygen, hij is daar en hij is daar niet

fubi tegenover alihij. Getooonlijk is ubi sum = occupo locmn ; sed angelus

numquam occupat locmn. et propterea angelo tribnitnr illocalitas. Tarnen

non est ubivis, nt Deus, quia de angelo dici pofest : hic est et illic non

est. Hoe kan dit? Het licht geeft er ons een denkbeeld van ; het licht

is wel degelijk op een plaats, tarnen numquam occupat locum ; adstrictum

est loco, locum non occupat. Zoo is het ook met deze geestelijke wezens,

die zich kunnen uitbreiden en terugtrekken, maar nochtans geen plaats

innemen. Daarom kunnen duizende engelen zich op één plaats bevinden

(Luc. S : BOy'. Evenals ivaar één lichtstraal is, er zich ook duizende kunnen

bevinden. Gelijk nu ook liet licht bijna geen tijd noodig heeft om zich

te verplaatsen, zoo ook heeft een engel in 't geheel geen tijd noodig om
eene transpositio e loco ad locum te bewerkstelligen.

III. Het karakter der engelen bestaat daarin dat zij entes zijn en

een v-noaruai^ bezitten, d. w. z. dat de accidentia bij het wezen bijkotnen.

Met vTToaTaai,' wordt derhalve bedoeld id quod substitit demjdis acciden-

tibus. In elk wezen vindt men n.l. eene essentia en accidentia ; het

wezen van een boom is de boom zelf; of hij bruin, zwart of wit is, zijn acci-

dentia. De Ens is dus eene substantie, die in zich zelf bestaat. Hoe
kunnen wij dit bij den engel aantoonen? Men kan zeggen, dat redelijke

wezens eene vnoaraaig hebben, loanneer zij uit hun eigen ik een werking

naar buiten kunnen openbaren; wanneer een wezen, kan bidden, gelooven,

liegen, zondigen enz. dan heeft het ook eene substantie in zich zelf; en

dit leert ons de H. S. aangaande de engelen, b.v. Luc. 15 : 10 dat zij

zich verheugen over de bekeering der zondaren; Hebr. 1 : 6 dat zij

aanbidden; I Petrus 1 : 12 dat zij een d-vf.w,- hebben; Joh. 8 : 44 dat

Satan in de waarheid niet is gebleven ; Jac. 2:19 dat de daemoneu
geloove7i en sidderen; I Joh. 3 : 8 dat zij zondigen; I Kon. 22 '.'i^ dat

onder hen leugengeesten zijn.

Op het terrein der H. 8. weet men meer van de gevcdlen, dan van

de goede engelen af ; toch veroorlooft ons dit van het wezen der duivelen

op dat der engelen in 't algemeen te concludeeren ; immers door den val

is hef wezen niet veranderd.

IV. De engelen zijn entes spirituales ; de H. S. onderscheidt tusschen

vTxoaradng aiouaTixai en rrvèv^uunxai ; de eerste hebben vleesch en bloed,

de laatste niet. Cf. Jes. 31 : 3 en Joh. 4 : 24. Dr anfhropologie

leert ons dit onderscheid nader kennen ; èn door de Schepping, waarbij

eerstf hef lichaam geschapen werd, daarna de geest ; èn bij het sterven

fiTi'uua i^u%i'c(ij waarbij deze verbinding losgemaakt en de ziel van het

3
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aó)fi« ()eschoidi'n 2oordf. Ooi- fcij hehhen dui^ een m^hbuu maar niet een

somatisch substraat, terwijl <fit hij de engelen ontbreekt. Dat dit mogelijk

is zien wij hij God ; immers .ri'f-'vfia 6 f-hó^.

V. Deze entes zijn ^>corpc)ribiis (lestituti« ; dit leert ons Jezus, Luc.

24 : 39. De tegenwerping, dat de discipelen hier niet aan een nrtvuu

maar aan een cpürraaua (evenals toen Jezus wandelde op de zee) dach-

ten, houdt geen steek, omdat een spook zijn origine heeft in het weerver-

schijnen van een doode. Verder Luc. 20 : 35, 36. — Sommigen hebben

gemeend, dat men den engelen wel geen lichaam kan toekennen als het

onze, maar wel een fijn aetherisch lichaam. Dan zijn echter slechts

ttvee dingen inogelijk :

of dat lichaam heeft de eigenschappen van onze gewone lichamen, en

dat is ondenkbaar.

of het is genere distinctum van loat wij op aarde een acnua noemen,

en verdient dan ook dien naam niet.

Onder hen, die nog tegenwoordig zulk een aetherisch lichaam aan de

engelen toeschrijven, noemen wij o. a. lïofmann, Bdbiger enz.

Sommigen meetien, dat de menschelijke ziel een soort fluïdum is, en dat

zoo ook de irvtviiuTa of geesten eigenl. fluida zouden zijn. Deze bewering

dient echter alleen om het verschil tusschen TTi'iruu en nójua o/j te heffen,

een verschil, dat de II. S. ten zeerste handhaaft. Paulus rekent Col. 1

: 16 de engelen tot de onzienlijke dingen en bestempelt ze als ^qovoi,

xvnióT7jTc^, fcoyui en t^ovaiut. Zie verder Efeze 1. De erkentenis, dat de

engelen entes incorpereae zijn, is lang niet altijd in de Kerk verdedigd.

De Grieksche Kerk en daaronder de beste patres hebben integendeel het

corporeel optreden der engelen aangenomen, b.v. in het concilie van Nicaea

van. l'èl . Eerst in 1215 heeft het Lateraansche concilie de incorporeitas

weer gehuldigd. Het gevoelen van het concilie van Nicaea rustte op de

vol(jende gronden :

jste ^^^^ valsche exegese van Gen. 6 : 2, waar zij onder de D^Il /Kil

^J5 de engelen verstonden, in plaats van het goede uit Seth gesproten

geslacht. Liefde tot eene vrouw, sluit natuurlijk in zich het hebben van

een lichaam.
2cle Qp j (joY. 11 : 10, waaruit zij afleidden, dat de engelen vanboven

af op de vrouwen moeten zien.

3'*® op de verklaring van Paulus in I Cor. 13:1, dat er yï.Co(i<iat nyytXcor

zijn; immers, indien er verschillende groepen van engelen zijn met afzon-

derlijke talen, dan moeten zij ook een mond hebben om te spi'cken.
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De H. S. daareutcgcn ontkent op cele plaatsen het corporeele bestaan
vaneen engel. De vraa//, of een nfcviia een aetherm-h pfiduni is, dan irel

of het fjeheel onicaarneenibaar ofgedeeltelijk tcaarneembaar is, doet hier niets

ter zake. Ook de verschijningen der Engelen in verschillende lichaniplijke

vormen als slang, chertibim met vleugelen, waxjenen enpaarden, en krijgsman,
betvijzen niet, dat zij een lichaam hebben, dat deze vormen het somatisch
substraat van hun nvkvua zijn, maar alleen dat zij tijdelijk deze vormen
hebben aangenomen. Waar een engel verschijnt, heeft niets anders plaats,
dan dat God evenals bij Adam een cioiiu schept, maar zonder ziel. Dit
blijkt ook daaruit, dat de duivelen nooit in eigen lichaam verschijnen —
want dan zou God het moeten scheppen — maar in een slang of in een
reeds bestaanden persoon. Zoo voeren de duivelen uit den bezetene bij

het meer van Genesareth in de zivijnen. De volle incarnatie van den
duivel zal dan eerst plaats hebben, wanneer die verschrikkelijke mensch
zal gekomen zijn, die Paulus »den mensch der zonde« noemt.

l^ I. De engelen hebben intellectueele vermogens; als entes hebben
zij een wils-, verstands- en gevoelsleven, en de macht om naar buiten te

loerken. Gevoel in den zin van iets wat door middel der zintuigen tot

den geest komt hebben zij niet, maar wel kennen zij het gevoelsleven
der ziel: drift, toorn, haat, blijdschap enz. Cf. Apoc. 12 : 12 en Gen.
3 : 15 enz. Verder zijn zij ook een intellectueel leven deelachtig.

Cf. Mare. 13 : 32, waar aan de engelen een weten, hoewel negatief,
wordt toegeschreven. Van welken aard dit wetensvermogen is, leeren wij
Uit I Tim. 3 : Ifi en Ef. 3 : 10; het is n.l. een weten, dat voor ver-
meerdering vatbaar is. Verder onderwijst de IL S. dat dit intellect,

vermogen der engelen vehikel kan zijn voor het overbrengen der kennisse
Gods aan mensctien, Apoc. 1:1; dat dit wetensvermo(/en grooter is,

dan het onze, islarc. 13 : 32; Matth. 24 : 36; Il Sani. 19 : 28; dat
het desniettegenstaande geenszins onbeperkt is en zelfs van menschen
toevoeging kan ontvangen en ten laatste dat zij het innerlijke van den
mensch niet kennen, I Cor. 2 : 11 en Matth. 8 : 29.

Intusschen is de geaardheid van dit »ke'nnen<i anders dan bij ons.
Bij ons denken is tweeërlei ontwikkeling : l^te //^ j^^f vermogen om te

kennen en 2^« in den inhoud, van wat men kent. Bij de engelen
daarentegen is het vermogen absoluut, omdat zij geen gebonden ivezens
zijn, zooals de menschen. Bij ons is de persoon met het aioua een en
eerst als het laatste vohcassen is, kan de geest tot volle ontwikkeling
komen. Bij de engelen valt het somatixchi' weg ; zij stonden terstond
op den hoogsten trap ran kennisvermogen cf. Matth. 18 : 10 verg. met
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I Cor. 13 : 10; Job 38 : 4, 7 ; Li(ka,s 2 : 14. Ons resultaat is dus:
de engelen zijn intellectueele wezens, met een intellect soortgelijk aan het

nienschelijk intellect, maar met dit onderscheid, dat het absoluut in ver-

inogen, doch toeneembaar van inhoud is.

VII. Be engelen hebhen een voluntas en derhalve een zedelijk leven.

Bij de dieren heeft men slechts een praeformatie van het ethisch

leven; zij kunnen n.l. weten of zij kwaad of f/oed gedaan hebben, maar
dit komt niet uit het beest zelf ; het is hein aangeleerd. Bij den mensch
daarentegen ligt het zedelijk bewustzijn in zijn eigen hart geschreven
Mom. 2:14, 15. Ook de engelen hebben een ethisch leven. Bit blijkt uit

Judas VS. 6, ivaar hun een wil icordt toegeschreven. Immers er tvordt ge-
s])roken van een «j,'X'y> beginsel, wat veronderstelt : kunnen onderscheiden

tusschen goed en kwaad ; van een bewarings- en een verlatingsvermogen ten

opzichte van dat beginsel en van een -AQiai^, die daarover gaat ; en waar
deze momenten aanwezig zijn, heeft men een zedelijk leven. Het zedelijk

leven bij de engelen heeft echter een ander karakter dan bij de menschen;
het is niet slingerend of zicevend maar eeuwig voor of eeuwig tegen.

Baarom is er ook geen verlossing voor een gevallen engel, cf. Ps. 1 03
: 20; Maith. 6 : 10; Joh. 8 : 44.

VIII. Be engelen bezitten ook potciitia. Een intellectueel en ethisch

wezen is op deze aarde tevens een agens. Het zijn van een agens hangt
hiervan af of wij op anderen invloed uitoefenen of niet. Be vraag
rijst dus of ook engelen »entes agentes<i zijn? Be H. S. antwoordt: Ja!

Zij betitelt den engel zelfs als rT} (robur, vis) en als n'D ^!?^rlr Cf-

Ps. 103 : 20 en II Thess. 1 : 7, waar hun htnyncx wordt toegeschreven.

Vooral komt dit uit in Gen. 19 : 11 en 13, waar zij Sodom en Gomorra
gaan verdelgen en in vers 16, waar zij lot voorttrekken uit de stad ;

voorts in het worstelen van den engel met Jakob bij Pniël ; en in het

feit, dat de engel de eerstgeborenen van Eggp leland sloeg. Ex. 12 : 29
colt. Ilebr. 11 : 28. Be engelen treden dan in lichamen op en kunnen
die lichamen doen bewegen. Bit blijkt uit II Kon. 19 : 35, waar staat

dat een engel 185000 man van Sanheribs leger sloeg.

Beze potentie der engelen kan op drieërlei wijs verklaard worden :

1"^"^ dat zij denken (b.v, ik wil die 185000 menschen dooden) en dat

God dan op hetzelfde oogenblik die daad voltooit; ergo nihil faciunt,nisi

(juod cogitant; bijgevolg zijn zij merae cogitafinnes en hebben geen agcnfin.
2"^''- dat zij ook een wil hebben en met dien wil onmiddelijk werken

kunnen cf. Matth. 17 : 20.
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3'^6 ddf r,jj
f,(jfi meegedeeld en itif/escftajjefi vermogen bezitten gelijk

een menlek.

Het eerste gevoelen (het stelsel van CartesiusJ moet vallen., omdat God
dan afhanhdijk zou zijn van den engel. Het beginsel van alle Gods-

vrucht zou zoo worden omgekeerd. Eu zegt men : maar God is daarom

nog niet gebonden aan het denken van den engel, dan doet het er ook

niet toe of een engel drukt en wordt zijn bestaan opgeheven. Wanneer

de engelen eenvoudig maar te denken hadden, om het door God volbracht

te zien, dan zou God de duivel zijn, want dau heeft Satan het gedacht

en God het kwaad gedaan.

Ook het tweede gevoelen moet vallen, omdat alsdan aan de engelen

een praerogatief wordt geschonken, dat alleeii aan God toekomt en men

hen zoodoende dus tot Goden maakt.

Alleen het derde gevoelen komt overeen met de feiten en mededeelingen

der H. S. De potentia der engelen is beperkt ; zij hebben geen macht,

die zij naar willekeur kunnen uitoefenen; zij blijven aan Gods wil

onderworpen Job 1 : 12; Matth. 8 : 31. Zij kunnen dus ook een menseh

geestelijk niet dwingen, noch een magische kracht ten goede of ten kwade

op hem uitoefenen. Wel kunnen zij in ons werken, want zij hebben

tvtoyiia, cf. Eph. 2:2;/ Thess. 2 : 18; waar die ivtoytiu wordt toe-

geschreven aan het woord. Zoo ook Coloss. 1 : 29 ; vandaar dat

ivioyovtiivo^ een bezetene is. Ef. 1 : 19. Zij kunnen ook menschen

verzoeken Matth. 6 : 13; Act. 5:3, maar altijd zóó, dat de werking,

die zij uitoefenen nooit een dwingende werking is, maar een tenteerende

Spr. 16 : 1, 9. De engelen kunnen dan ook geen wonderen doen; zij

handelen eenvoudig naar de loetten hunner natuur, maar die natuur is

anders dan die der menschen, en daarom schijnen hun daden ons won-

derlijk toe.

Bij I Sam. 28 : 11, 12 doet zich de vraag voor, of de daemonen

macht hebben over de afgestorven zielen. — Said gaat naar de waar-

zegster van Endor eu deze doet den geest van SamuH opkomeu, welke

hem de zoo noodlottige profetie hooren deed. Velen meenen, dat Samuèl

waarlijk verschenen is om een boodschap van God te brengen. Toch

moet dit gevoelen bestreden; niet op rationalistische wijze, door te zeggen,

dat er niets gebeurd is en alles slechts bedriegerij was ; maar door te

erkennen, dat in het Spiritisme werkelijkheid is. Vele kundige mannen als

Boorda van Eijsinga, Lodon e. a. hebbeu dau ook het Spiritisme omhelsd.

Deut. 12 leert ons, dat er valsche profeten waren, die toch woudereu

konden verrichten ; Jezus voorspelt, dat in de laatste dagen daeuwuische
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teekenen zijn komst zullen voorafgaan. Er verscheen dus icel waarlijk

een geest aan Saul, maar het was niet de geest van Samuel.
1ste Omdat toij nergens lezen, dat na den dood de dacmonen invloed

en macht hebben over hen., die in den Beere ontslapen zijn. Dus Samuel

was of een verlorene of de verschijning was Samuel niet.

2^^*^ Valt niet te ontkennen, dat afgestorvenen als Mozes en Elia op

aarde teruggekeerd zijn, maar tusschen deze categorie en het te Endur

voorgevallene bestaat dit verschil, dat de eerste gevallen dienden als open-

baring van heerlijkheid en het laatste als instrument van eene vromo in

booze dingen bevangen.
3<l6 God kan dit ook niet gedaan hebben, door Samuel weder op te

wekken, want dan zou God iets gedaan hebben, wat Hij zelf vervloekt

had in de toet fn.l. tooverij en waarzeggerij) .

4^« Al moet erkend, dat alle profetie, dus ook deze uit God is, zoo

moeten wij toch bedenken, dat God ook een Bileam gebruikt om Israël

te zegenen, een Cajaphas om het doel van Jezus komst te verkondigen.

Be vraag, of de daemonen ook invloed kunnen idfoefenen op de stof

en op levende personen, was aan de orde in o?ize Kerken ten tijde van

Balthazar Bekker, die in zijn: »De Betooverde WereU« allen invloed van

hen negeerde. Deswege heeft de Classis van Walcheren enlater de Sgnode

van Zuid-Holland resoluties vastgesteld aangaande de engelenleer en be-

paald, dat een zestal artikelen hierover aan de proponentsformulieren

zouden worden toegevoegd; cf. Commentaar van de Moor D. II 833. J)e
Walchersche artikelen zijn minder bekend; hierover verscheen in 1708

een boekje van Brahé, predikant te Vlissingen. In 1693 zijn die 5

Walchersche artikelen gemaakt, waarin wij o. a. vinden-. '^Gelijk God

aan elk schepsel enz daarenboven hun mededeelende een vermogen,

waardoor zij bekwaam zijn, buiten zich zelf, om op andere schepselen

eenige werkingen uit te voeren, 't zij op geesten als huns gelijken, 't zij

op lichamen, als zijnde onedeler schepselen dan zij zelven.«. Hier wordt

dus beleden, dat de inwerking der engelen op stoffelijk gebied, ongeveer

gelijk moet zijn, met de werking van onze ziel op ons lichaam, want

'het nfcvfia heeft macht over de brute stof. Deze inwerking van de

engelen op de menschen kan op verschillende wijzen plaats hebben:

l^t*^ door verschijning en toe.y)raak. dat is anthropomorphistisch ; zij

hebben dan gewoonlijk menschengcdaanfen, terwijl een hooger licht hen

omstraalt. Act. 6 : 15.

2^1« door inwerking op den geest: het ivtnyth'. Er bestaat tweeërlei

soort van ifinynu, n.l. de middellijke en de onmiddellijke ; de eerste oefenen
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wij ooTc op onze medemcMSchen n.l. door spreken enz.; de laaMe hehhen

de etKjelen; zij heeft (/een luehtijohen, cjeen zenuwen noodif/ maar werkt

op het nvi'v^ia. Deze ïvtQytia komt in verschillende c/radaties voor •

a. in zijn zwaksten vorm, aU -ni-iQfxo^un^ Matth. 6 : 13.

b. als nXtjQOiai^ Act. 5 : 19.

c. als hoi'ATjdi^, bij de bezetenen.

d. als het varen in ieynand^ n.l. in Judas Iskariot, van wien alleen

in de H. S. het eiatKytiy gevonden wordt Joh. 13 : 27.

e. als sterkste vorm de incarnatie, verg. II Thess. 2:3.
Hebben de engelen een eigen taal? — Ja, want in I Cor. \'è

. \ en

in II Cor. 12 : 4 wordt gesproken van de yXwaaui tmv nyytlon'. Voorts

blijkt uit de Apocalgpse dat de engelen voortdurend Gode lofzingen, wat
niet eenvoudig muziek maken is; verg. I Cor. 14. Ook in Jesaja 6

lezen wij, dat de Serafs zingen: Heilig, heilig, heilig is de Heere ! —
Wat is echter onder deze talen te verstaan? Men heeft gemeend,
dat het een glossolalie is, gelijk op den Pinksterdag bij de Apostelen.

Dat kan echter niet l^^'^ omdat het zijn aooijva; 2^"^ omdat déglossolalie
is het weeropkomeu van de oorspr. aan den mensch gegeven taal, en
dus in zijn diepsten grond geen engelen- maar een menschentaal is.

rimmai in I Cor. 18 behoeft dan ook niet noodzakelijk zoo opgevat, alsof
er weer dan één engclcntaal is. Het kan wel, maar hoeft niet, omdat
ylóimui ook eenvoudig kunnen aanduiden de awfiara der engelengedachten.
Hoe is HU dat spreken denkbaar? — Zoodra wij slechts een duidelijke
voorstelling van menschelijk spreken hebben, gaat dit. On.s xpreken is

het overbrengen van gedachten door het gehoorvlies ; bij een engelgaat dit
onmiddellijk. Het geopenbaarde doet 'ons gelooven, 'dat ook dé uitver-
korenen de engelen zullen hooren en begrijpen (Zanch. III : 155;.



§ 4. De Relatione cum hominibus.

('inii liomihuH, ancjcJi .si cotiiponaniar, lum certa quaedam simi-

litidlü, tint) mayna .sntis dissiniilitudo in oculos nobis occurrit. In

unam cum hominibm classem conjiciendi smit, si uhiusffiie essen -

tiam rationahm atqifc etkicam respicis, qua ium angelus tum

homo prae materie et brutis excellent. Vel sic tarnen satis

distincte ab hominibus differunt: 1" quod corpore destituti sunt ;

2" quod donorum men-sura in angelis multo major quam in homi-

nibus ; S"* quod in homine progressus intellectualis et moralis, qui

deest in angelis ; 4° quod in spirituum mundo stupenda illa

potentiae et roboris exhibent monumenta, quae bruta animalia,

feri praesertim, in mundo corporeo, quare sub imagine animaliuui

ut et cum alis nobis praefigurantur et 5** quod in homine imago

Dei plenaria, in angelis tantum similitudo. i. e. quaedam hujus

imaginis lineamenta. Ifinc fit non angelum sed hominem esse

incarnationis capacem, hominem non angelum esse Jinem secum-

darium creationis, adeoque fnaliter angelos subjectum iri homini

primum in Filio hominis, post hoc in electis qui angelosjudicabunt.

Unde tarnen concludere non Heet angelos propter hominem tantum

creatos fuisse ; sunt angeli sicuti omnis creatura finafiter propter

Deum et in Dei gloriam procreati et nonnisi secundarie hominis

quoqiie causa.

Deze paragraaf over de engelenleer is gewichtig :

1^^^ omdat iets voor ons geloof geen waarde heeft, tenzij het met

ons zelven in rapport staat. Bij alle stukken van de dogmatiek moeten

wij vragen, in welk verband het met den mensch staaf, anders heeft het

geen klem, geen vat op onze persoonlijkheid en wordt het dorrephilosophie,

gelijk de orthodomstische shool van de IS*' eeuw; Schleiermacher trok

hier te recht tegen op, maar ging te ver, door niet te vragen : welke

beteekenis heeft dat dogma voor mij? maar: wat is mijn gevoelen

daarvan ?
2''^' omdat juist over de verhouding van mensch en engel zeer verkeerde

begrippen hebben bestaan en nog bestaan. Voor de gewone menschen is
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»enf/pJ< en een ''yhad lief nte?isc/i<s. Iictzclfde ; eeit ciiucl irordl boicliouwd üJh

een beeld van liet reine ; zoo tcordt ecliler liet verscliil tii-s-sclien iiiensch

en engel gereduceerd lot het specifieke en raakt het niet meer het loezen zelf.

Deze font vinden ivij op theolof/i.sch en philosophi-sch /jehied ook b.v. bij

Francke, die zeyt, dat de enijelen alleen hun raimn detre aan den niensch

te danken hebben, om hein alleen bestaan (het a/ithropocentri-sche stehelj.

Deze paragraaf leert .•

/. Dat er is qnaedam similitudo cuin hominibiis ; dit is zoo vegens de

indeeling der ivereld ; wij hebben als (jegevens stof, planten, dieren en

menschen ; deelt men deze nu in twee klassen: de geestelijke en de stof-

felijke wezens, dan komen mensch en engel in ééne klasse, want planten

en dieren zijn brute, menschen en engelen zedelijke ivezens. Men vindt

wel m de dierenwereld overgangen tusschen mensch en dier maar dit zijn

slecht instinctieve profetiei'n van wat in de volgende klasse komen moet.

II. Dat er ook veel dissimilitudo tusschen mensch en engel is en wet

bestaande daarin .-

l^t^ dat de mensch is corporeus, de engel niet ; ook op het zedelijke

bestaan heeft dit invloed ; de engel kent geen zinnelijke zonde, hij kent

allein de zonde van den hoogmoed.

'2A^ dat bij den mensch is progressus bij den engel niet.

3^^ dat er bij den engel een major me?iMira bestaat ; d. w. z.: wij menschen

hebben een beperkte kracht, vergelijkt men zich bijv. met een paard,

leeuw enz. dan gevoelt men dat men daartegenover niets beteekent en de

mensura .irium verre ten voordeele der dieren overslaat. Zoo zijn de

engelen de monumenta virium in de geestelijke schepping ; vandaar dat

de engelen beschreven worden in de vormen van leeuwen, stieren, arenden,

umgenen, vleugelen enz. Cf. IJzechiël 1 : 10 coll. vs. 16; 10 -.14. Zelfs

staat dit nog duidelijker ten opzichte van den mensch Ps. 8 : 6. Li een

engel vinden wij dus meerder kracht dan in eeu mensch en deze kracht

behoeft niet onderhouden te u-orden. Onze kracht neemt af, als zij niet

wordt onderhouden ; die van een engel slijt nooit, een engel wordt niet

moede, eet geen spijze, slaapt niet. Daarom kan een engel ook niet

sterven en bezit hij de atyui'ar>ia. Ook de geest van een engel wordt

niet moe; toij worden moe met ons gevoel ; ivanneer wij een sterk verlies

hebben geleden of eenige dagen in spanning geweest zijn, dan zijn wij

op. Deze spanning kent een engel niet, evenmin als de reactie ervan.

Onze teil daarentegen wordt door hem veel te gebruiken gestaald, krijgt

kracht; maar ook dit toenemen van geest- en wilskracht is den engel oiibeki'iid.

4
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4*^^*" (Jaf een memcli (/nscJiapeu is naar den heelde Gods; van een

engel lezen wij dat niet. De oude gereformeerde theologen

zeiden altijd dat een engel wel gesc/iapen was ad imaginew Dei. Voor

wij dit u-eerspreken , dienen loij ons eerst af te vragen, wat heteekent

creatum esse ad imaginem Dei. Genesis 1 : 26 spreekt van het 0*7^ en

van het moi ; het laatste drukt de analogische gelijkheid van den

mensch uit en is in de7i engel slechts onvolkomen te vinden ; het eerfite

doelt op de gestalte, het tgpische in den mensch en dit kond in 't geheel

niet voor bij den engel. Dit blijkt daaruit :

a. dat engel en dier dit gemeen hebben, dat zij geen progressus kennen

en dus instinctieve wezens zijn; een bij maakt zijne figuren j)rachtig ; er

is echter geen vooruitgang waar te nemen, gelijk bij den mensch. Het
spinneweb ziet er uit als voor zes duizend jaar, terwijl het slijpen der

diamanten steeds zuiverder wordt.

\). dat fjij den engel het potentieele en actueele ineenvalt ; omne
quod est potentia etiam actu in angelo ensistit.

c. dat een engel niet alle gaven bezit. De mensch is de lichtstraal;

in hem ligt de geheele imago lucis ; d.w.z., in den lichtstraal zijn alle 7

hoofdkleuren aanwezig, alle mededeelbare eigenschappen van Gods wezen

zijn, hoewel dan in nuce, in den mensch verborgen. De engel daaren-

tegen is een enkele kleur van het verspreide licht ^ maar dan ook die

kleur in haar volle heerlijkheid en pracht ; m. a. w. de engelen hebben

elk eene afzonderlijke gave, een deel uit den schat, maar dat deel in

zijn volle ontplooiing ; doch de mengeling dier eene gave met de andere

ontbreekt bij hen. De H. S. zelf geeft aanleiding om zoo te oordeelen ; in

Jes. 11 : 2 worden zeven geesten onderscheiden, en elk van die geesten krijgt

eene afzonderlijke qualiteit, die in kiem in den medisch ligt. Zoo ook

maken de Cherubijnen een anderen indruk op ons dan de Serafijnen

(kracht > heerlijkheid).

d. dat de incarmatio Verbi uitsluitend plaats vindt in den mensch,

niet in den engel. Hebr. 2 : 16 lost hieroudreut allen twijfel op.

Christus is nooit een engel geworden, al heeft Hij soms de gestalte van

een engel gedragen. En dit kon niet anders; de Christus kon slechts

mensch worden, omdat de mensch. naar het beeld Gods geschapen, door

dit beeld met God verbonden was.

e. dat de engelen uitgezonden worden om de uitverkorenen, wat niet

kon geschieden aln zij een zelfde soort wezens waren als d<' meusch. Zij staan

dus in hun organische natuur beneden ons. De mensch kan men noemen
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een ,utx«oi>co,-, maar een enf/cl niet, omdat in den en(/el een geheel ander
soort voor ons optreedt. Wij óetijden dus met onze (jereformeerde vaderen,
dat het wezen van een engel is eene essentia rationalis atque ethica,

maar kiinnen niet toestemmen^ dat zij ad imaginem Dei geseliapen zijn.

Be imago Dei omvat nog iets meer dan bovengenoemde essentia rationalis

atque ethica, en juist dat meerdere mist een engel en bezit de mensch.

Voor het denkbeeld, dat de engelen ad imaginem Dei geschapen zijn

beroept men zich op het D^Pt /NH ^J3 /// Job 1:7; ivant, zoo zegt men,

indien de engelen kinderen Gods zijn, moeten zij ook het beeld huns
Vaders dragen. Hiertegen pleit echter:

a. dat de naam : zoon van God daarom nog geen gelijksoortigheid met
God uitdrukt .

b. dat de engelen ook D^/^ ^J^ zonen der kracht, Ps. ^^ : 1

,

genoemd

worden; dat verder de Schrift ook spreekt van zonen des verderfs enz.

c. dat zij nooit broeders van Christus worden genoemd, en men nergens
leest van 6 irartjo vcof uyytXon).

Hieruit blijkt dat gelijk met de uitdrukking y>de zonen van Israël«

eenvoudig bedoeld ivordt al wat tot Israël behoort, zoo ook met bene
Elohim het geheele koninkrijk der hemelen wordt uitgedrukt.

III. Toch mag uit het voorgaande niet opgemaakt
,
gelijk Francke

deed, dat de engelen slechts om de uitverkorenen bestaan, een soort

satellieten van den mensch zijn. Dit dient weersproken, want:
Jste ^y ^{jii millioenen engelen en toch ah men alle engelenverschijuingen

in het O. en N. 2. .samen telt, krijgt men slechts een zeer beperkt aantal,

waarvan nog een deel afgaat als verschijningen van den Messias. Hierop
maken alleen een uitzondering de Mahanaim, die Jakob zag, hoewel
ook die toch altijd slechts een beperkt deel waren.

2^6 (Iq menigte des hemelscheti heirlegers bij Bethlehem was niet om
den mensch, maar tot Gods eere.

3de
(^g Cherubijnen en Serafjnen worden ons voorgesteld als trawanten

van den Koning der Koningen; en wanneer zij uitgezonden worden op aarde,
dan zijn zij daarom nog geen dienaren desgenen, naar wien, zij gezonden
worden, maar piist dienaren van Hem, die hen zendt.

4^1'^' waren de engelen alleen propter hominem, dan zou hun raison

d ëtre vervallen, wanneer alle uitverkorenen eenmaal in den hemel zalig

zullen zijn, terwijl de Schrift ons leert, dat de engelen eeuwig zijn.
5de

i/(, engelen zijn geschapen vóór den mensch en deden toen reeds

hun werk Job 38 : 7.
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6^^ ze/fs daar, waar wij lezen, dal zij tiaar den ntei/sch gezonden

worden, blijft het hoofddoel : God te verheerlijken. In Efrathds velden

bracht één engel de bood-^ichap en de anderen zongen .- '»Eere zij God in

de hoogste hemelen «.

De 8chleiermacheriaansche school heeft vooral sterk op ditpunt geweze^i.

De niensch staat tnsschen twee wezens de engelen en de bruta als centrum in.

Nu krijgen wij volgens hen deze schakel : God, Christus, de mensch, het

dier, de stof. Immers de aarde is er om de planten, de planten om, de

dieren, de dieren om den niensch enz. Dit is gedeeltelijk waar, mits

men er bijvoege, dat de dieren een soort praeformatie van den mensch

vormen, maar deswege geenszins alleen om hem te dienen geschapen

zijn ; vergelijk slechts de verscheurende dieren, tal van insecten en vogelen,

die geheel buiten ons om leven. En zijn de dieren eene praeformatie,

dan zijn ook de planten dit; en dan gevoelt men terstond welk een pracht

in die wereld bestaan heeft, die door geen men-'ich ooit gezien, laat staan

gebruikt is. De schrift zelf verbiedt ons de bruta als alleen projjter

hominem te beschouwen, verg. Ps. 50 : 9— 12, waar de Heere zegt:

>en het gedierte des wouds en het gevogelte des hemels is Mijne !«

En toch desniettemin kan van die wereld der bruta gezegd, dat zij

eene praeformatie van den mensch is, d. w. z. dat wat later in volko-

menheid in den mensch aanschouwd is, reeds gebrekkig gezien is in de

voorafgaande formatiën. Maar bij den engel gaat zelfs dat niet door ;

de engel is geen praeformatie, maar eene formatie naast den menxch,

die alleen hierin met elkaar overeenkomen, dat zij beide een bewust

leven hebben, een volmaakt en absoluut bestaan, wat bij den mensch niet

alleen niet hooger, maar zelfs minder ontwikkeld is fPs. 8 : ^J en

verder komt in den engel de firAnnxnauo^ niet voor. Eindelijk de engelen ver-

dwijnen niet, wanneer de mensch in zijn glorie komt te staan, want dan

zullen de engelen naast de uitverkorenen God loven en prijzen.

Met dit verschil hangt samen, dat er bij de engelen geen splitsing in

geslachten is, gelijk Jezus leert Matth. 22:30. Tegen deze meening.

hebben Kurtz e. a. zich beroepen op Genesis 6 : 2 en on I Cor. 11 : 10

Wat Genesis 6 : 2 betreft, waar gezegd wordt dat de »benè elohim^

vrouwen hebben genomen uit de dochteren der menschen, hieromtrent

bestaan twee opinies; zij die aannemen, dat de mensch Adam vroeger

een hermaphrodietgeweest is, als Kurtz, Dclifsrh, ILojj'müu; terwijl de mg^ttvi,

Keerl, Origines etc. onder deze »zonen Gods« de engelen verstaan, en

meenen, dat uit dit huwelijk de monsters voortkwamen, die de Grieken

als halfgoden vereerden. Zij beroepen zich vooral op de tegenstelling
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titsi^chcn de »beiiè c/o/iiiu^ en de »/jeiioot liaadaiii.< Aaderen (ds Heng-

stenherc) en Keil verstaan hieronder de Sethiefen en Kdinieten. De

Gereformeerden sluiten zich hij de taatsten aan :

a. omdat de incening als zou de tefjenstellinf/ tussehen bene efohini

en henoot haadain noodzakelijk ten (jerotcje moeten hefjben, dat onder bene

elohim
ff
een nienschen kunnen verstaan ivorden, weersproken wordt door

Jer. 32 : 20; Jes. 48 : 4; Uieht. 16 : 7; Ps. 73 : 5.

h. omdat bene elohim ook van mensehen (jebruikt wordt Beut. 32 : 5

;

Hos. 2:1; Ps. 73:15; Ps. 80 : 16. '

c. omdat vers 3 toont, dat de zonde bij den meiisch huj, niet bij den

enffel, en dus de vrouw de verleidster zou moeten geweest zijn.

d. omdat in vers 4 vermeld wordt, dat zij kinderen wonnen, wat van

een engel niet gezegd kan worden, omdat zij geesten zijn, en dus wel in

cogitatione maar niet in het vleesch zondigen kunnen.

e. omdat de bijvoeging in vers 2 ; >^zij namen zich vrouwen uit allen,

die ZIJ verkozen hadden<f~ eerst tot zijn recht komt, ivanneer wij er

tegenoverstellen een beperkten kring van geloovige meisjes, met wie zij

trouwen mochten ; terwijl de zonde nu was, dat zij zelf gingen kiezen, en

niet gehoorzaamden aan het gebod. Deze bijvoeging zou hij de engelen

zonder zin zijn.

Wij verstaan dus onder de y>hene elohim < den kring der geloovigen, onder

de y> henoot haadam« de algemeene menschheid. De bene elohim zagenjuist de

dochters der menschen, niet de zonen der menschen de dochteren Gods aan.

Dit is volkomen psgchologisch en gebeurt nog altijd ; een geloovige jongen

wordt bekoord door het schoon, de versiering der ongeloovige meisjes; terwijl

de ongeloovige jongens niet spoedig een geloovig meisje nemen, daar de

vrouwen van beteren zin zich niet op versiering toeleggen.

Ten tweede beroepen zij zich Oj) I Cor. 11 ; 10, waar staat dat de

vrouwen het hoofd moeten gedekt houden ö<« ror,- nyytXov^. Sommigen ver-

staan hieronder de daemonen, die dan tot zinnelijken lust geprikkeld zou-

den worden als de vrouwen dit nalieten. Maar ayytlo; wordt nooit van

slechte engelen gebruikt, of er moet iets bijstaan (b.v. engel des verderfs.)

Anderen vatten het op als goede engelen en meenen, dat het dekken een

teeken van eerbied is ; tnaar dan moe^t dit niet geschieden Öta toi^ ayy^Aoi','

maar (^lü rnr ^^. or. ff eer anderen vertalen ayyïXov^ door ouderlingen. Maar
cd deze verklaringen geren geen zin. Slechts eene verklaring voldoet; en die

is ook grammaticaal bewijsbaar. Paulus handelt hier niet over vfeeschelijke

lusten, maar over de rangen, de subordinatio. God, zegt de apostel, is het

hoofd van Christus^ Christus^ het hoofd van den man, de man het hoofd
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van de vrouw. Nu staat er in vers 4 wanneer de man bidt o/profeteert

met een deksel op het hoofd, zoo maakt hij zijn hoofd, dus Christus, te

schande, icant hij is de heerlijkheid Gods. Wanneer nu de vrouw ook

blootshoofds wil bidden, toont zij, dat zij haar onderworpenheid aan den

man teil ajlef/rjen (vers bj, want daar het zich zelf laten scheren een

teeken van vrijheid was, zoo toonde immers de vrouw, die dat deed, daarmede

dat zij vrij wilde zijn, en maakte zoo haar hoofd, d. i. haai man, tot schande.

Nu slaat in vers 10 hei 8iu toVto niet op het vooraf(jaande maar op het

volr/ende did rovg dyytlou,-. God heeft der vrouwe eene é^ouaia, eene macht

bove?i haar r/er/even en dat wel hid xov^ cty/klov^. Want in de engelen-

wereld was de een niet over den ander (jestehl en daardoor ontstond de

ranrjstrijd, die hun verderf 7ia zich sleepte. Opdat dit zich bij den mensch

niet zou herhalen, kreeg de man macht over de vrouw.

De Heilige Schrift leert ons verder, dat de engelen wel een ethisch leven

hebben, maar dat hunne beslissing in dat ethische leven absoluut is. Daar-
uit zien wij, dat de engel irvi-v^iun-Mo^ geschapen is en dat er geen redding

meer voor een gevallen engel mogelijk is. En tvaar de apostel in I Tim. 5 :

21 spreekt van de uitverkoren engelen, mag dit nooit zoo verstaan alsof

zij uitverkoren zouden zijn e massa perditionis, maar dat zij zijn uit-

verkoren om niet te vallen. Daarom geschiedt er ook nooit barmhartig-

heid aan de engelen. De barmhartigheid van Christus gaat altijd over

den mensch , nooit over de daemonen ; integendeel Hij treedt overal, waar
zij zijn, tegen hen op. De engelen verstaan daarom ook het verlossi/igs-

werk, de noixdo^ aoqla Toii f)ioi' niet. Cf. I Petr. 1 : 12 en Kf. 8 :

10 ; zij konden zich er geen voorstelling van vormen hoe die verzoening

geschieden zou en u-aren begeerig er in te zien. En daarom is het zoo

dubbel aandoenlijk wanneer wij een engel, Gabrii'U !^ion neerdalen bij

Bethlehem om die verlossing te komen uitroepen en te juichen in de on-

begrepen zedigheid, den mcnxchen geschonken. En uit dit oogpunt moeten

icij ook de rloekpsalmen beschouwen ; een engel neemt van ganscher harte

die vloekpsalmen over, omdat voor een gevallen engel geen redding meer

mogelijk is en barmhartigheid zonde zou worden. En zoo plaatst ook de

psalmist zich op ditzelfde standpunt ; hij denkt zich het moment, in,

waarop Gods gericht uittreedt en (die hoop is afgesneden ; dan treedt

dezelfde verhouding in als- bij de engelen; men heeft alleen intrcrko-

renen en verworpenen, wier lol voor eeuwig is beslixf.



§ 5. De angeloruin officio.

AïKjelorum oficiuw sive mimsterium est ufi Dei wserviantgJonae^

idque tribus satm a se invicem diversis modis. Et primo qnidcin vt

laudes Bei extollant turn pro'pter Dirit/aui essentiavi tuin propler

operaiH wajestatis; secundo ut instrumenti vicilms fuiujantar in

expJendo Dei consilio de hvjusee fabricae sustentatione ; tertio

extraordituirie Dei iiKindata ad hominem, transferard^ homimfjKS

apparemd, eos consoJerdur, pvuinnt , occida/it; quarto extraordinarie

incaruafioni et incarnato Dei filio praesidio sint in statu humili-

ationis ; quinto ut Dei dona cum electis commimicent et electorum.

preces ad Deum referant ; sexto ut auimas defuntorum couducant

in beatitudinis rer/uum ; septimo ut ecclesiam C/iristi tueantur

adoersus insidias auf/elorum watoruru et octavo ut in die suprema

exsequanter jussa Domini, qui apparetjit ad ultimum judicium et

tune demum ancjeti ipsi electorum judicio se subjicient.

V 'at doen de engelen ?
1^^'\ Op den voorgrond dient qesteld, dat zij Gods lof vermelden.- Ps.

102 : 20, 22; Jes. () : 3 ; Apoc. 14 : 6 en 'vele andere plaatsen. Ulj

weten niet of onder dit zingen, een jubelen op hoorbare wijze te verxtaan

is; waarschijnlijk zal er wel eenige analogie tusschen ons en hun zingen

zijn; maar tevens bestaat er toch ook een groot verschil, daar er ook

verschil is tusschen de kennis op aarde en in den hemel.
2'ïe. Zij zijn instrunienta providentine cf. Joh, 5:4; Jpoc. 16:5; Ez.

1 : 10; waar de engelen met wagenen vergeleken n-orden en met natuur-

krachten. Eindelijk nog eene aanduiding in Jes. 24 : 21 colt. 27 : 1 waar
de Ileere zegt, dat Hij eene bezoeking zal brengen over twee creaturen :

die in de hoogte en die op den aardbodem zijn. De vraag rijst nu of onder

de heirscharen des hoo(/en in de hoogte engelen moeten verstaan wordend
liet antwoord hierop ontvangt eeuig licht door Jes. 27:1; daar wordt

gesproken over den Leviathan, den draak en de langwemelende slang,

ongetwijfeld .sfarrenbeelden, en verband gezocht tusschen die starrenbeelden

en de volkeren op aarde (Babglon, Perzie en EggpteJ. Velen hebben hierop

de theorie gegrond, dat de engelen in Gods hand de natuurwetten bezorgen
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ên f/af door licii de iiafKurkracldcn worden fdiff/cocfcnd. Dit is zeer wel

mofjc/ijk ; maar de (/egecci/s in de IL. S. zijn er fe ircinij/ roor in aa/da/

üin het zeker ie zeg(jen.
3^^^'. Extraorclinai'ie brengen zij Gods last ten uitvoer:

a. door verschijninf/en.

b. door te straffen en te dooden ; fSodoni en Gontorra ; de eerste-

lingen nit Egypte ; de dorschvloer van Arauna ; liet leger van Sanherib).

\i^^. Zij treden op bij de inrarnntio van C/irist//s en wel door de aankondi-

ging van de ontvangenis, de verschijning in Bet/dehent, bij de verzoeking

in de woestijn, in Get/iseniane, bij de opstanding en de liemelvaart. .

5<^l*^. » />/ doiia cuni electis coininiiiiirare«; dit punt kond straks terug.

6^^^. »Aiiimas defuiictonim tVc.« Mij lezen in Lue. 16 : 22 dat de

engelen Lazarus in Abrahams schoot droegen ; hier kan van geen accon/o-

datie sprake zijn, omdat de Heere Jezus vrij was in de keuze zijner

looorden. Hoe tvij ons dit hebben voor te stellen, is onbekend en onbegrij-

pelijk ; alleen weten wij dit, dat de engelen, die zelf ttvii'aura zijn, onder

elkaar gemeenschap oefenen en dit dus ook kunnen doen met de geïsoleerde

TTViviiUTu der afgestorvenen ; immers de dooden zijn tot de komst van

Christus iaay/tXoi, d. w. z. zij zijn van hun lic liaam beroifd en verkeeren

in een geisoleerd-pneumatisclien toestand tot de parousie des Heeren.
7^^e, ' »Ut Ecclesiae inserviant« cf. Apoc. 12 : 7; / Cor 4 : 9.

8^^*^. »Ut in die suprema exsequantnr etc.<i cf. Matth. 13 : 39; 25 : 81;

Lue. 9 : 26; Apoc. 20 : 1 ; // Thess. 1 : 7. Ook bij deze voorstelling

vervalt alle accomodatie.

De taak der engelen is dus, wat hun extraordinaire werking betreft,

volstrekt nog niet afgeloopen ; de bijzondere openbaring ivacht nog op haar

slottafereel. Door dit nit het oog te verliezen, verstaan velen de II. S
verkeerd. Hij leven nog onder de bijzondere bedeeling ; iusschen Jezus'

hemelvaart en zijn terugkomst ligt niets anders in, dan het toebrengen der

uitverkorenen; is de laatste bekeerd, dan komt Jezus op de wolken. Het
best kan men dit met eene tragoedie vergelijken ; na het zesde bedrijf, voor

de outknooping van het stuk, komt eene pauze; die pauze is het heengaan

van Jezus naar den hemel; en vraagt men »wat komt er nu? <i dan is er

evenmin iets vreemds in dat de apostelen antwoorden : na de hemelvaart

komt de wederkomst, als dat de acteur u zegt : het zevende bedrijf volgt nu.

9'^l«. »Subjicientur judicio honiiiniin« cf. I Cor. 6:3; Hebr. 2:5;
IVetri^:1t.

Thans komen wij terug op punt 5 en vragen van zelf : Zijn er bepaalde

schuts- of beschermengelen voor sommige landen, streeken, volkeren of
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permm'i,? Jh' coorxlamli'r^ dezer leer heroepen ziel, op Den f. 32 • 8 •

fJanje/ 10 : 13 eo//. v,s: 20; Jpoe. 1 : 20. I, Doul. 32 : 8 heeft de
bepiufupnfa y.auï tov aocOuór ayyü.ojv ihnb; dif xlend niel overeen wei
den codex d,en loy hebben, waar .staat nle kinderen hraëls.« Men zegt
zij kannen fpdezen hefjfjen ofh)^ nL»'> »J:D =//// recti Dei ofh'i^ ^t* '^^^ =
flii prinvipi. Dei. Beide eonjecturen gaan niet op; nergens in de Schrift
IS sprake van God ah ^N ItJ^ ; .;/ erenwin is het te rijmen dat ^de
engelen zouden zijn: zonen van den Vorst Gods. Waarschijnlijk heeftde Septuaginta een bedorven codex voor zich gehad waar stond .Ijene
etohim.« ~ Deze /jlaats vervalt dus.

In Daniel \^ : 13 coll. vs. 20 leest wen, dat deprofeet in een gezicht
zag een engel, welke zeide : »lk kow on, te strijden tegen den Koi,ing der
Perzen.« H,er„,t le,dt ,„en af\ dat er in de hemelen atulc'e engelen waren
die op hun beurt den plicht hadden voor de Perzen te strijden; en dat
derhalve n^ed. geregeld werd in den heniel, wat op aarde gebeurde; endaarud distilleerde men dan de engelenbe.seher,„ing. Opu,erkeH]k is datmen ook m het dapelijk.ch leven spreekt van een'nationale.i- of\-olk,weest
die met ,n a en b maar in allen samen i.s ; die niet sterft maar blijft levenm onze kinderen, gelijk hij leefde in ons voorgeslacht. Wat is nu die
nationale geest (wel te onderscheiden van 'den tijdgeest)? Het is
juist die gedachte, dat dat ^..^7u„, ,/,,/ ,-ij volksgeest noemen, een engel
IS die aan elk volk iets afzo,iderlijk. gaf op elk volk een bijzo,ider
stempel drukte. In deze gedachte ligt iets zeer natuurlijks. Ni/f billeen
elk land, niaar e ke stad, ja zelfs elk onderdeel van een stad (Botter-darnsch ^ Ilaagsch; Kattenburg < HeerengrachtJ heeft zijn ng,>„aardig
cachet. Bn wie houdt dat alles in stand? God de Hi^ere. Dit veisclnl
leidde oudtijds tot het aannemen van schutsgoden en godinnen voor elke
plaats; en in den Christelijken tijd tot het geloof aan beschutsengelen
der versc^nllende volkeren. Dan. 10 : 13 ./..// hiervoor wel eenigengrond Men beschouirde de zaak zóó, als had Israi^l den generaal n.l.
thiistus tot bescher,„engel en de overige volken de soldaten, 'n.l. de gi-u-one
e,igeten. /,'ljs g,„g „>,, op het persoonlijke leven over en be„-ee'rde ilat
ette. „„>nsch een schutsengel had, zich daarbij beroepende op Hand. V'>
lö rhier IS een chr,st,'lijke vergadering 'bijeen en het binnenko„„'nde
di^istmeisje zegt: liet is niet Petrus, maar zijn engelj ; en opMatth.XS
:
lU r»H'ant hunne engelen zien altoos het aangezicht des Vaders.<0
De gereformeerde theologen zijn het hi,'rover „iet ee„s k„„„e„ ,ro,;le„
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Onder de roor-'^fa/idcr.'^ der fje-scJit/fsc/Kjc/e/t sfaa/i rooraan Zrn/c/uiis en

MaeeoviKH. De laatste ze()t in zijne »Loei Communes<^ Cap. 40.- Culque

electo ordinarie certuin propr'niniqne a/tp'hui/, q/d perpetuo sit ipx'n/.s

custos ac comes, jam inde a nativ'itate K-vfuc ad jinem vifae a Deo assiq-

nari asserimus. «

Hoe /zierin te óestissen is, ralt moeitijk te ze(j(jen. Prof. Kin/per neiqt

tot het (jeooefen van Zanehius en Maceorins. Immers de uitroep ran

het dienstmeisje in dien (jelooviqen krinf/, zonder dat hij ireerspraak vit-

lokt, weegt vrij zwaar ; en Matth. 18 : 10 heeft weinit/ zin, wanneer

wij het zoo verstaan, dat de engelen in V alqemeen God^'i aangezicht

zien; er staat: »niet een van deze kleinen <ü en deze vereinzelnng wijst

er wel op, dat ieder mensch een eigen engel heeft. Zoo ook Daniel 10

: 13 coll. v. 20 en de behandelde teksten nit'jesaja 24 colt. Jes. 27.

Bovendien worden wij in deze meening versterkt, omdcd wij zoo licht

t)ep'ijpen hinnen, dat het misbruik, dat de Boomsche Kerk ran de

schutsenf/elen maakte, de gereformeerden er toebracht hun bestaan geheel

te ontkennen. Hier kond nog bij, dat God een God van orde is. Wan-
neer één heer vele bedienden heeft, laat hij ze niet allen door elkaar

hopen, maar geeft ze elk een afzonderlijke bediening, den een als

schenker, den ander als bakker enz. En waar de Schrift leert, dat

God vele heirscharen van dienende geesten bezit, moeten wij dus wel

aannemen, dar de engelen niet door elkaar woelen, maar dat er een

verdeeling der diensten is. Wij zien hetzelfde op aarde en ook in den hemel

in de distributio operum van Vader, Zoon en H. Geest. Prof. Kugper

legt echter op deze zaak niet veel nadruk, want voor ons leven hier,

geeft het ons niet veel of wij het weten of niet. Want gesteld al, dat

er zulk eene liefderijke bescherming Gods over den mensch gaat, dan is

toch alle communicatie met dien schutsengel afgesneden en kan er nooit

jüaats hebben eenig vragen of bidden tot dien engel ; want die engelen

staan niet in onzen, maar in God-s dien.st ; wij hebben niet over hen te

beschikken .

Hiermede hangt samen de quaestie over de voorbede der engelen.

Zij, die deze voorfjcde gelooven, beroepen zich op Job 33 : 23; Zach.
1": 12; Apoc. 8:2, 3. Wat Job 33 : 23 fjctreft, de Rationalisten

zeggen, dat onder T|N'7D eenvoudig een bode te verstaan i\. De Gere-

formeerden gaan twee wegen op ; eenigen verklaren het eenvoudig ah
een bode des Evangelies, een predikant ; anderen verstaan er den Christus

onder. Jlet laatste is het meest waarschijnlijke, omdat er op volgt :



35

College-dictaai van een der studenten (Dogmatiek).

»ee/f /fff (1fff-citfl< traf van (;eit (/cfroncit t'Hf/i'l of ee/t predikant niet
fjezef/d kan fforden. Voorts staat in het co/fjende vers : Ik heb verzoening
voor hem f/evonden, en tcie kan dit anders zer/fjen, dan de Christtfs

alleen^ Ten tierde trijst V^^O, iiderpres, op Christus, als den Middelaar.

In Zavharfu 1 : 12 bidt tien en f/el voor Juda en Jertizalem ; maar
ook hier is het de Christus, die 'bidt ; f/elijk altijd tcanneer er staat
»Malak Jahve«.

In Apoc. 8 : 2 en B is van voorbede zelfs geen s^rrake, alleen van
een fjfferen tier gebeden aan God.

Is er flan (/een voorbede ? Dit volgt niet uit de bovengemelde plaatsen,
en evenmilt kan ontkend, dat Christus gedurende zijn voorbede on fier het O. T.

als Malak Jahve (ptreedt en dus de natuur der engelen deelt, liovendien
zagen tnj, dat de engelen kunnen bidden tot God, om Hem iets te vragen.
Verder dragen de engelen onze nofjden op het hart; zij hebben medfi-
lijden met den gevfdlen menseh en vreugde over een behouden zondaar.
En traar vtjorbefle niets anders is, flan het leggen der nooden van anderen
voor Gods troon, daar bestaat er dus teel terdege een voorbidden van
de engelen. Maar, en zie hier het versehil, tr'ij kunnen geen invhed
op hen uitoefenen; wij zijn van hun beu-ustzijn afgesloten.

' Rome stelt

de engelen als een soort tusschenpersonen tusschen Gftd en den menseh;
de H. S. kent niets tusschen Gfjd en den menseh dan den Middelaar.
Wij fceten nifd of een engel ons roepen hoort; bovendien is een engel
geen kenner fier harten. De voorbede der engelen staat op één lijn met
het bidflcn van velen voor één persoon.



§ 6. De Christi ad angelos relatione.

Jit(/('fi (jKoqüe a Chrhio crcai'i, ijjsiqitc ah aeterno f<Hhdifi f<inif.

Est (7iri.sfn-s angcloruiii caput et (Joiiiiim-s ; (Irrhto 'ut ilichm^

Jmiiiiliafionis succiü'enn/t, in coelo i'p><i (/icfo fHKiiciitex sntit et in

persona Christi tanquam Fifli hou/i/ris etcctis qi/oq/fc sutmrdiiKuitur.

1^ de engelen zijn creati a Chiisto rofqens Col. 1 : 16.

2« zij zi'fn Christo siibditi volgens Apoc. 1:6; Lnc. 1 -.21

;

Mattk. 16 : 27; 26 : 53; Mare. 1 : 18; .Yc/. 12:15; UThess.
1 : 7; I Petr. 3 : 22.

3^ Christus est aiigeloruin caput volgens EpJi. 1 : 21 ; Col.

2 : 10 eoll. eum vs. 15.

4*' Cliristo succurerunt
ó/J de getjoorte, bij Gethsewnne etc.

gelijk wij vroeger zagen.
5e -^In coelo ipsi dicto audieiites« volgt reeds uit Ap. 1:1;

Lucas 1 : 'iil etc.

Deze paragraaf wordt in oudere en jongere dogmatieken nietgevonden.
Wij hehhen hierbij vier quaesties:
1*-' is de macht over de engiden aan Christus gegeven bij zijne incar-

natie, of had Hij ze reeds vroeger?
2^ Heeft Jezus de hulp der engelen genoten naar zijne menschelijke

of naar zijne goddelijke natuur?
3^ W at beteekent het, dat wij de engeleu oordeelen zullen ?
4^ U at IS de eindbesteuiuiiug der engelen, wanneer de uitverkorenen

allen zullen ingezameld zijn ?

I. Op de eerste quaestie luidt hel auhroord : Hij is- Middelaar der

engelen reeds vóór de grondlegging dezer tegenwoordige wereld. De tegen-

standers beroepen zich op I Petri 3 : 22 en op Philip. 2 : 9. Ih-ze

opvatting is onjuist; omdat in Phil. 2 : 9, 10 niet ^laat. d(d Christus

voor zijne menschwording geen macht over de engelen bezeten heeft, want
dit sti'ijdt met Jezus' woord: '>Mij is gegeven alle macht in hemel en op

aarde», maar wel dat zij ook aan den inciisch Jezus onderworpen zijn

gemaakt, sinds Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Jezus bezat

reeds voor zijne menschwording die macht over de engelen als Zoon van
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God, dit blijkt : a. uit Co/o-s.s. 1 : 15, 16 e/i 17; iviiiicrH Hij is de

TTQOJTÓToxo^ 7r«(T7/,- xri(Tcco,- ,• dus Mij IS (/('(jcnercerd rrQÓ nüaij^ xrlacco^ : er

hestaat een sjjeciale band tusschen Christus en de (jeheele schepping n.L

dat alle dingen iv umn txviaO-tj, zoowel in de hemelen als ojj aarde ; en

dat derhalve alle schepselen rechtstreeks aan den Zoon onderworpen zijn.

Ten tweede beroepen wij ons op de Theophanieën onder het O. V. Waar
eene Openbaring van God aan den ntensch moet plaats hebben, neend niet

de Vader noch de H. G. maar de Zoon de engelengestalte aan en dit

bewijst dat er verband bestaat tusschen Christus en de engelen ook voor

zijne laatste en duurzame openbaring in de menschelijke natuur. Ten

derde halen wij aan Ps. 2, waar wij lezen: Heden heb ik U tot Koning

gezalfd. In dcd eeuwige heden werd dus reeds alles aan zijne voeten

onderu-orpen. — Deze quaestie is vooral van belang met het oog op

Schleieru/acher c. s., die leeren, dat Christus toch vleesch zou geworden

zijn, ook al ware er geen zonde tusschenbeide gekomen Ccdvijn heeft

deze mecning reeds weerlegd en er op gewezen, dat er twee middelaars-

schappen zijn het 1*^ Tr]^ xr/rrfo),-, en het 2*^ der verzoening. De oeconomie

van de H. Drieeenheid stelt in elk der drie personen een afzonderlijke

werking, en daarin ligt opgesloten, dat de Zoon rechtstreeks met de xTiat^

in verband staat en als l\Iiddelaar optreedt tusschen God en die xnai^;

Christus is dus caput hominum et angelorum ook buiten de zonde om.

Doch nu de zonde in de wereld gekonten is, was een tweede Middelaar'

schap noodig om de wereld met God te verzoenen. Op deze wijze kunnen

wij ons tevens den val der engelen verklaren, de engelen waren heerscharen

en begeerden een eigen hoofd te hebben, en de diepe zonde van Satan

was, dat hij dit hoofd wilde worden. Was nu Jezus niet het hoofd der

engelen geweest, dat zou dit geen zonde geweest zijn.

Wciar Jezus dit domvnium over engelen en menschen dus reeds bezat

als Zoon vavi God, heeft Hij het ten tweeden mede op eene tnjzondere

wijze moeten ontvangen, n.l. cds ^ïiddelaar ter verzoening ^); maar dit domi-

niuni is tijdelijk; het gaat voorbij ; eens zal Hij het weder aan den

Vader moeten over(jeven. Christus blijft dan wel caput anr/elorum maar
als Zoon van Goei (I Cor. 15 : 27j

//. De dienst door de engelen aan Jezus bewezen is gedeeltelijk

hulpe aan de menschelijke natuur, gedeeltelijk onderworpenheid aan de

Goddelijke. Bij Bethlehcm is de eugelenverschijning geenszins een hulpe

') H('( ticecdf fhiiiiniiim üiilvnif/ C/iri-stim na ilc liemelvcKirt ; voor cHeu tijd :o" Hij

moeten bidden om de ler/ioeuen enyeleu, na dien tijd beveelt Hij ze.
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(jeicecst aan de tiie/i-sc/ielijke natuur, u-ant dan zou zij iets te make»
keb/jen (jchad met de kribbe en de windselen; maar geheel aan. de f/od-

de/ijke natuur ; het was een uiinisteriuni (jloriae Filii Dei. Bij de opsta/idi////

daarentegen heeft men tweeërlei dienst; ten eerste aan de mensche/ijke

natuur door het afwentelen van den steen van het graf en ten tweede

aan de goddelijke natuur, door de glorie der opstanding aan de vrouwen

en discipelen aan te kondigen. Bij de hemelvaart is- het alleen een dienen

ter eere van Gods zoon. In de woestijn en in Gethsemané daartegen

alleen een hulpe aan den utensch ; vandaar Mare. 1 : 13 de uitdrukking

(iiaxoi'Hi: en Lucas 22 : 43 tna/rni', dus het inbrengen van layv^.

Be dienst der engehm aan Christus op aarde is dus gemefigd en vloeit

dooreen. ^laar na de Hemelvaart dienen zij Hem niet meer, maar komen
zij in zijn dienst, om de Kerk op aarde te ondersteunen.

III. Met de uitdrukking, dat wij de engelen zullen oordeelen, kan
niet bedoeld zijn, dat wij de kwade engelen zullen oordeelen. IFant

die zijn dit alreeds. Ook niet dat de goede door ons zullen geoordeeld

worden, want zij kennen geen ontwikkeling en komen dus niet in het

oordeel. Wat beteekent het dan ? Dit, dat in dezen staat der dingen

een engel het xnif-iu is voor den mensch, terwijl in statu perfectudinis de

niensch het -Amficc zal zijn voor den engel. Nu zien wij tegen een engel

op ; dan zal een engel tot ons opzien. Wat minder is wordt geoordeeld

door wat meerder is, en zoo zal de status perfectudinis der electi een

doorgaande en levende critiek zijn voor den staat der engelen. Gelijk

wij nu zeggen: y>een engel van een mensch,« zullen zij dan zeggen: >een

mensch van een engeh<. Maar dit alles is thans nog alleen met Christus het

geval', Adam en de andere afgestorvenen zijn wel zalig, maar nog niet

in heerlijkheid opgenomen ; zij zijn nog niet \o\zalig en wachten op de

wederkomst van Christus; dan zullen zij met heerlijkheid bekleed worden.

Christus daarentegen verkeert reeds in dien status gloriae en in liem zijn

de engelen ook aan ons onderworpen.

Maar niet alleen de goede engelen, ook de booze zullen door ons ge-

oordeeld worden. Zij zullen inzien, dcd hunne keuze verkeerd was, dat

het mogelijk is onder den Christus als hoofd te staan en toch heerlijk

te schitteren. .Tuist dat niets zijn om alles te worden is door den mensch

aan den Engel geleerd.

IV. De eindbestemming der engelen. De opinie alsof de engelen

alleen om den mensch zouden bestaan is verkeerd. De dienst, dien zij

volgens JTebr. 1 : 14 aan de uitverkorenen bewijzen, is niet altijddurend,

maar loopt af, u-anneer de pcdingenesie is gekomen ; hadden de engelen
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dti.s (jceii andere roeping, dan de Hilüerkorenen fe dienen, zoo zouden
zij eenmaal overtollig zijn. Neen; de hoofdroeping der engelen mort
elders, moet buiten den menseh gezocht in de colhui'datio Dei, icant ook
na de wederkomst van Christus zullen zij de heirscharen des Heeren zijn.
een tü^i^ hebhen en iVTuxrol optreden. Be eindbestemming van den ent/el
is dus^ om onder Christus, fdan niet meer als Menschénzoon. maar 'als

Gods Zoon) als hun eigenaardigen Middelaar en hun hoofd in het eeuwirp'
Godsrijk God eeuwig te dietwn en zijn lof te verheerlijken.



§ 7. De cultu angeloruni.

Quaii/qtiaii/ in reyno (jloriae elecfi üikjcIo-s jiidk-aiKri .si/jif, in

Jiac ierra clegenfes tarnen electi an(/eIo.s- >ii/innia proseqnonfur
aesfiinatione necesse e.sf, eonim ejvemphon .sf//deanf, ut ei caveanf,

ne anfjelift offendant. Hinc vero ad cuHiini rrlifjiofiiiw fsivf sub

nomine lar^tia^, mve sub 7ioviine dovAfia,- conniiondciurj fransgrcdi

non Heet. Saepc hoc in Ecclesia facftun sed seinper contra

voJuntateni Don/ini in Sacra Scriptura clare nobis et distinete

revelatanu quae ab angetis quipjw entibus fnitis et creatis omnem
arcet honoreii/, qui nonnisi Deo Opfiii/o Maxinio, tamquain f're-

atori, compctit.

I. In tota /S. Scriptura inaqna cinn aestimatioiie serrno ft de ant/etis

cf. Richt. 13 : 6; II Saw. 14 : 17; I Sam. 29 : S)\ Il'Sain. 19'. 28;

Hosea 12 : 5 ; Matth. 22 : 30; 18 : 10; Mare. 13 :32; Luc. 9:26;
Hand. 6 : 15; / Cor. 4 : 9; 13 : 1 ; // Cor. 11 : 14; Jletjr. 12 : 22

;

13 ; 2; // Petri 2:4; Judas vs. 6.

//. /// S. Scriptura not)is exempla proponuntur. In het qeheefe O.

en N. T. f/eschiedt dit slechts één keer en wel door Jezus in het Onze
Vader, Matth. 6 : 10: »Uw tvil geschiede gelijk in den hemel alzoo ook

op aardeA Deze plaats is én omdat zij van den Heer zelf komt én

ontdat zij als bede in het » Onze Vader« staat van het hoogste belang.

Immers door de looorden kv tm ovouhój wordt bedoeld de hemel in zijn

geheel, dus mede de engelen, en worden ons deze ten voorbeeld gesteld

in het volbrengen van Gods wil. In het »Onze Vader « wordt over goede

en booze engelen gesproken en de niensch door God tussclien deze beide

ingesteld ; dit is opmerkelijk. God wil hebben, dcd er meer aan de engelen

zal gedacht worden, en toch hoe weinigen onder de geloovige Christenen

doen dit.

III. S. Scriptura nos adhortatur ut caveaiiius iie angclis ott'eiidainus.

Men meent veelal, dat de engelen onkundig zijn van ons doen, en dat

wij ze niet kunnen beleedigen. J)it nu is- in strijd met de II S. cf.

I Tim. 5 : 21. Paulus stelt hier de engelen voor, als gekwetst door de

zonden der gemeente. Cf. ook Pred . 5:5.
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Onze verplicktinyen tegenover de engelen zijn dus :

1'- dat wij ze met eerbied en achting moeten beschouwen ;
2^ dat wij hun voorbeeld moeten navohjen ;

8<' dat wij de zonde moeten nalaten, om hen niet te beleedigen.
liet tweede gedeelte dezer paragraaf handelt daarenterjen over hetaeen

UH'I mag gedaan worden. Men mag hun geen dominium toeschrijven en
hun geen adoratio toebrengen; het eerste hebben de Socinia?ien gedaan,
het tweede de Koomsche Kerk.

IV. Geen domiiiiuin mag den engelen worden toegekend, hoewel de
Socinianen^ dit leerden, om hun Christologie vol te houden. Zij zeiden
n.L, dat Christus niet was God geopenbaard in het vleesch, maar een ge-
schapen wezen, dat tot hoogen trap van heiligheid opgeklommen was en'dal
als loon voor zijn lijden en sterven eene goddelijke positie verkregen had.
Om nu dit beweren te staven, zochten zij naar een analogon en vonden
dat rn de engelen; immers hadden de engelen een dominium, moest men
hun adoratio toebrengen, ofschoon zij- geschapen wezens waren, dan kon
hetzei/de ook aan Christus toegekend worden, zonder dat Hij God behoefde
te zijn. Ook Coccejus ging dien kant uit; hij heeft getracht de antit)iene
tus.schen het O. en N. T. tot stand te brengen en beweerde, dat de
geloovigen ouder het O. F., niet onder het JV. F., aan de engelen onder-
worpen waren. Hij beriejj zich hiervoor op Hebr. 2 . 5 en verklaarde
dit aldus: aan de engelen is niet de toekomstige maar wel de verleden wereld
onderworpen geweest; dus Israël stond onder hét dominium der engelen. ]\raar
deze opvatting is onjuist. De tegenstelling valt niet op ^^aiovaui>,« maar
op »ayyaoi^,« gelijk uit het vervolg blijkt. Fr is sprake van Christus'
meerderheid boven de engelen, en nu zegt de Apostel: niet aan de
engelen, aan Christus hoort de toekomstige wereld. De vroegere hoorde
aan Satan. En voorts moet onder y>ol/.oviiti'7jf iitnovaav« niet de nieuwe
bedeeling, maar het einde der tegenwoordige dingen verstaan.

Ook beriep hij zich op de namen aan de engelen gegeven als &onrot,

doyai, thviilai en Ü'''n'l^. Maar ook dit duidt geen dominium aan over

den mensch
^

immers ook op aarde zijn &noi'o, en uQxni; daaruit zou
volgen, dat hi de overheid en de engelen souverein over ons waren, wat
onmogelijk is ; evenmin kan, dat de engelen onder de koningen staan;
en staan de koningen daarentegen zelf onder de engelen, dan hebben wij,
onderdanen, in elk geval uiét met hen te maken en hebt)en alleen 'de

koningen rekenschap aan hen af te leggen. Zoo vervalt dus elk recht-
streeks dominium der engeleu over ons. Wattrom hebben 'zij dan echter-

6
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/ ()iiii/(if er sfccrcii zij/i UI den liciiii'l i-ii ~i / iii (lic ri jkc/i lm

n

(oy/ui i'/i i^()rr>i«i lii'hhi'ii .- i'ii ilic Hiaclil y.lrd'l ~icli iiji luinlc (ilircti Coor-

zoovcrrc ml, als de i'li'iiic/ilc/i rrui dczi' ScIic/j/ji/ii/ mtd die, inuiriii de

SOKrcrc'n/ilcil der cni/clr/i f/cldl. nd>'('iii'ii-

l'oorls injsl ('occijiis er op. dal .rij Ijij de Si/iaili.sc/ip wel(/evi)?ff vel
~ij/i ojijjidreden hiel (ii/lorileil , i'/i heroepl zicli liiercoor op Gal. 8 :

l'J; ytcl. 7 : 53; Jlebr. 2 : 2, iraor (jczegd irordl, dal door hen de
ii:el (/ej/eceii is. — Aiilwoord. De 11 . >S'. leerl duidelijk in Ind O. T.

dal (jlod zelf mei eif/e /i ri/ir/erefi de Hen (jehoden (jesclireeen lieej'l . En
daar de Jl. S. zich zelf nici kan Ici/cn-spreken, moeien dun de (jenoemde

lekslcn iels anders heleekenen. fl anneer een koning een irel nilraardigl
,

moet hij die door de ministers laten conirasigneeren ; toch zon hij een

dwaas zijn, die beweerde, dat de minister daarom sonvereine macht had ;

integendeel, hij is dienaar. Zoo nn nemen ook de engelen bij de iretcjeving

ran Sinai geen andere jjlaats in, dan die van administratores.

II al verder de beicering betreft, dal de engelen in liet N. T. veel

minder op den voorgrond treden dan in hel O. 7'., die is geheel onwaar.

Voorts kunnen de engelen geen dominibiim hebben, omdat telkens in

de JL S. geleerd trordl, dat wij hebben .u/a xicpa'/.ii, »h; Kt'ino^« en dat is

Christus 1 Cor. b : () ; Matth. 17 : -j.

In elk opzicht blijft dus hel Igpe der engelen, dat zij zijn virtjoiTij^,

die wel macht in de Schepping hebben, maar juist niet over. den mensch.

V. Geen adonitio mag aan de engelen toegebracht worden. De HoomscJie

Catechismus (in cap. jjrimi decalogi praecepti ^ \^)J daarentegen leert:

!>lluic legi non repiignal inrocatio sancloriiui aiigelorinii el beatarum
animaruiw. en (§ 24): > Ob eam causam magis etiam colendi algue invo-

candi sunt angeli, quod pro salute hominum preces assidue faciunt, mul-

taque eorum merito atque gratia in nos Deus confert beneficia. Vooral

Bellarminus (de Beatilate Sanclorum I Cap. lU Controversia Tom II
colt. 891)y^ leerde dit; Sancfi sive angeli sive homines pie atque ntiliter a

viv>entibus invocanlur. Zie nog in het y>Breviarum Bomamim ad 1 JSova

Beata qiioque aginina Spiriluum, praeterita, praesentia, fuliira mala a

nobis pellile. Hiervoor beroepen zich de Boomschen :

l^ op het feit, dat de Patriarchen aan de engelen onder toelating, ja
goedkeuring, van God goddelijke eer bewezen hebben cf. Gen IS; 32 en

48 : 16. Op deze plaatxen is echter sprake van theophanieën ; van

den engel Gods of den engel des Verbonds ; die eindigt met zich met

God te vereenzelvigen. Hier werd dus geen eer aan den engel maar
aan God zelf bewezen. Maar niet alleen uit deze feiten blijkt het, ook
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Kit (Ie rede; die eii(jeh'ii inimfr-s namen \feed-s een me/isc/ielijke (/ednante

aan. iranneer zij op aarde rerfie/ienen ; kon men dnx uit het horenstaande
de eonef/fsie trekken, d(d men een e//f/<'f nioelit aantjidden, onafat de
pafriare/ien dit deden, dan moeld men (nik een mense/i ijoddelifke eer
bewijzeII, immers de ein/elen zijn onzielittiare iri'zen-s. — llosea 12 : 4, 5
t<n)nt dnidelijk. (fat li.r. tiij Puil'! niet eene ontmoetiiiif met een eni/el,

maar met (iod plaat-s i/reej).

2'" o/J liet feit, dat de Apostel Jolianne.^ een enael lieeft aanqebeden ef.

Jjjoe. 19 : 1(3.

...
Antwoorfl : I ooreer-st i-s irat een apostel doet rfmr ons daarom non

(jeen maatstaf ; de apostelen iraren f/een-szins onfeilbaar in linn relifjieus

en zedelijk leren. liiorts verf/eet men er bij te lezen, irat er op vohjt :

de eni/el zeide : doe dat niet. irant ik ben een dienstkneelit erenals
(/ij. Hn eindelijk Ijedenke men. dat deze eiu/el aan doliannes in menselien-

(jedaante rerselieen, en hij dus niet kon ireten of deze jjersoon ook Jezns

zelf wan.

o^ op Jjjoe. 1 : 4 iraar f/esjiroken irordt ran y>i7TT(ï nr^ruuTU\<, die

Johannes aanroipt om zcf/en ocer de (jemeenten in Azië af te bidden.

Antwoord: De (jprattin// (ds waren deze tnva rrfvruKTu eni/elen denot
niet; het is de Ihnlifje Geest cf. Jes. 11 : 2.

Tef/(^nover deze betwistbare argumenten staat de stellij/e nitsvraak ran
de H. S., die het aanbidden van engelen (jeheel verbiedt.

V' A/ioe. 11) : 10 waar de engel het zelf doet.

2c (Joloss. 2 : 18, 12. Hier wordt de dienst der engelen gereki-ud
onder de valsche middelen, waarmee men iemand onder zijn maeht zoekt
te brengen. Bna,iit',' is een eeremoniemeester (f direeteiir der kampstrij-
den; -AUTu^iou^iciOi is dus iemand als direeteur onder zijn macht breni/en ;

vandaar »overheerschen.«
3'' Matth. 4 ; 10, de verzoeking van Jezus cf. IJeuf. G : 18.
De Rinjiiisehen antwoorden hierop: Ja maar wij bedoelen geen laxinia

wel Dorhiu tegenover de engelen; doch ook dat verbood God cf. Gal. é: S.

Alles wat met God maar gesehapen is mag noch ihrXtia noch htTnciu
van den mensch ontvangen. Maar, z(d men vragen, welk verschil is er
tnsschen ilovhia en /.«rneiu .'^ De Roomschen onderscheiden tusschen twee-
erlei soort van cultus, tusschen den cultus reli(/iosus en den cultus eivilis.

De laatste mag toegebracht aan alle personen ; de eerste niet. Cultus
rchgwsus noemen zij dan, alles wat men doet. wanneer men met iets

heiligs in aanraking komt. Dezen cultus religiosus verdeelen zij dan weer
in: cultus superior aan God alleen en cultus inferior aan.de heUigen en



44

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

aan (Ie i'/i(j<'lc/i föorXiriaJ loc Ie hrciij/cit. lief rcr.sc/ii/ fusachen deze beide

is, dal de eidtua imperiur wordt locf/ebrac/il aan ieiiia/id, die in zieli zelf

heilij) is, en de cultus inferior, aan iemand, die heili(j/ieid van God kreei/.

Onze wederle(j(jin(j dezer di-stinclie luidt: deze schoone theorie dekt

noch vat (jij leert, noch u-at (jij doel. N(K-h wat gij leert, omdat er

niet (jeleerd wordt de (/enadcf/areu en de heili(/heid te erkennen, die God
aan de enfjelen schonk, m((ar dal men hen moet aanbidden ; uoeh wal (/ij

doet, want feitelijk aanbidt de (jroole menigte, met de priesters aan hel

ho(fd, de heiligen en de engelen meer dan God zeiren.

Hij moeten ons houden aan dezen regel :

Of er invocatio mag plaats hebben, hangt af van de vraag of men
te doen heeft met het schepsel of met den Schejjper. In het eerste geval

mag er nooit invocatio plaats hebben, zoomin van den engel als van den
mensch, (dus ook niet van den wensch Jezus Christus, icien alleen aan-
bidding toekomt als zijnde tevens waarachtig God) in het tweede geval

mag er wel invocatio plaats hebben, want dan krijgt God (dleen de eere.

Bij resumtie dezer paragraaf krijgen wij dus :

T' de engelen bezitten over ons geen souvereine macht of dominium,
maar alleen die macht ivelke ook een meester over zijn kinderen, een

gouvernante over hare leerlingen, een doctor over een ziek kind uitoefent,

d. w. z. voorzooverre de Vader het toestaat. Geeft God aan een engel tijde-

lijk macht over ons, gelijk aan Satan bij Job, dan alleen kan hij gezag
over ons uitoefenen ; maar deze macht is nooit heerschend of souverein

maar een dominium ministrans ; zij vordert van 0718 geen sufjjectio.

2"' Adoratio daarentegen kan de engel nooit ontvangen. Want al

bidden zij daarboven voor ons, zekerheid daaromtrent krijgen wij nooit

op aarde, en meer verwerven, dan wat ons in Christus geschonken is,

kunnen zij niet. Bovendien vinden wij in de II. 8. geen enkele aan-

duiding, dat zij ons hooren kunnen. Hun bidden voor ons blijft een

hun aanbevolen werk. Maar voor ons is er geen levend, bewust contact

met de Engelen.



§ 8. De angüloriim ad Deiiin relatioiie.

J/tffclon DcHH ifa creavit ir/ (t Deo (Icjiccrc pth^si'/ii^ adcoqi/e

lühUcsi. Qni in opfionc persfUcninl pracdc.sfi/iationis f/rafia in

Suprcwi Niamtiis jidc ifa pcriiiajiseruiit, i/t miiul proprio non

Mcdiatoris mcri/o, fpiamvis ex pacto, vitae mercedcm merncrinf ;

quarc faci/Hinc eontiii conxcrvfdionem. coviponas cum statu in qno

Adamus perstidissid xi nidlum intercessisset pcccatiim. Lafjiti-s

an(p'lus non labendo fit i/hdji/is, potestqne perseceranfia mndornni

sanctis qiioque anqe/ix adscrifji ; lioc tantum restrietione, qiiod

consfans quoque et innnntatiilis anqelorum sanctitudo numquam
tanien ad pibar inereatae Dei sanctitatis adscendat.

I. De enqelen zijn ::oo rp'sc/zapen, dat zij labilcs zijn e/. II Vetr.

2 : 4 en Jnda-s r. 6. Dit -sfnit in, dat zij een (/ese/iapen creatnurtijk

ethisch leren ontrinf/en, qeen (joddelijk ethisch leven. Het (joddetijl- ethische

leven is onveranderlijk, en kan dus niet vallen. Het kenmerk van het

ereatuurlijk ethische leven daarenteqen is juist, dat het (jeen bestand in

zich zelf heeft, maar buiten zich zelf, in God ; dat het eerst door de

verzoekinq te overwinnen opklimt tot duurzame heerlijkheid. Alleen de

Zoon heeft het leven in zich zelf, het creatuur slechts in zooverre het

aan God blijft hanqen (cf. gaslicht > eigen licht.) Ook alle ethisch

leven in den mensch hangt aan het geloof, dat hem met God verbindt.

Dit is bestreden door de Arminianen, die beweerden dat de Engelen

optione independenti goed bleven of niet ; die dus den strijd over den

vrijen wil bij den mensch overbrachten in de Engelenwereld. Dit denk-

beeld, als waren de engelen uit vrijen wil gevcdlen, moet echter bestreden,

omdat
a. naar de leer der gansche H. S. alleen God den loop der dingen

bepaalt, zoodat het geen schepsel toekomt dergelijke wilsbepcdingen te

maken.

b. omdat de aard van het zedelijk leven zelf medebrengt, dat men

scherp onderscheiden moet tusschen de beweging van het zedelijk leven

iu zich zelf en den invloed hiervan op de buitenwereld. Het kenmerk

van het zedelijk leven is, dat het penduleert tusschen twee mogelijkheden.



46

College-diciaai van een der studenten (Dogmatiek).

Het met-eiinsche hve/i heeft maar rni iinif/c/ijk/ieid ; daar i-s geen keuze;

het water fjijr. vloeit tanr/.s vaste ivet en heeft (/een iril, iraarheen het

f/aan zat. ^ian den ei-sch van het zedelijk leven /v dns volkomen voldaan,

vanneer de permon zieh Ije/rnst i-s; dat hij vrij kiest. Een (/anseh andere

vraag is, welke invloed van die keuze nitf/aat op de niet-ethische wereld.

De ethische wilshepalinf) om iemand te dooden en zijn dood zijn tivee

(jeheel onderscheidene zaken. De dood komt, omdat het aldus bepaald

was, maar is niet afhankelijk van de ethische keuze van den moorde-

naar ; immers hef leven van den ander volf/t zijn ei//en we/j, die voort-

vloeit uit Gods raad. Dat de één moordt en de ander sterft, schijnt

wel oorzaak en f/evolf/ maar is het niet ; immers dezelfde oorzaken hefj-

tjei/ dezelfde (/evolf/en en toch heeft iemands wil om te dooden volstrekt

niet cdtijd den dood van den ander ten (jevolfje.

c. omdat Paulus in Tim. 5 : 21 van de (joede encjelen zer/t dat zij

i-xAcxro/ zijn. Hier wordt dus bij de e//f/elen van een è'xXr^i^ //esproken ;

teel, is dit slechts in vergelijkin;/ met ons; iraut de enfjelen hebben niet

alle// (jezo/idi/jd en uit he// zij// //iet enkele// e ///assa i)erditio//is uitge-

kozen ; ///aar bij he// heeft toch wel plaats f/ehad eene irnonmoni,-, eene

praedef/nitio.

IJ. De e//(p'len zijn zalif/ //iet e r/ratia, ///aar e nierito : ~// /verken

O/u loo/i, e// zij// d/is onder het irerkverbo//d. — Des/rcfje hebben zij

f/ee// verstand va// het f/e//adeverbo/id en begeercii daari// te zien. II ij

///oeien hierbij echter o/iderseheid /uake// tussche/i de (jratia rec(///cili(/tio//is

en de /jratia conservatio//is. De en<jele// krez/e// //.1. door //oed te blijve//

de perscverantia sanctoru/u. Op dat ééne momeut h/n de enf/el vallen,

later nooit meer: non labendo pt ilfabilis; dat is een f/evol// van de //<'-

nade. Deze (/e//ade heet ipu/tia eo//servatio//is en niet reconcili/ztionis

o/ndat er niets te verzoe/ien viel. En Calvijn en Walaeus en S//nopsis

(Disp. XII § SSy* en Maresius e. a. hebben de stellinf/ voh/ehouden, dat

de enf/el behoude// ivordt door het Middelaa/'schaj) van ('hristii.s; ook

het e<vamen van Tolerantie ziet iu het Middelaarschap van Christus

een soort van Pa//theistische tusschenschakel t//sschen God en de e//pele//.

Weder andere// verstaan hieronder niets anders dan het Middelaarschap,

dat Christus ook tcf/enover de brute Sehep/jinf/ bekleedt. Heeft ('//Ivijn

c. s, hierin (jelijk ?

Om dat te beoordeelen, moeten wij eerst hel ber/rip > Middelaar « na-

gaan; het komt voor Gal. 3 :
19,' 20; / Tn/i. 2:5; llebr. S

: G:

9 : 15; 12 : 24; /raar steeds het woord Mirnx/ii (februikt iro/'dt, van

fiéisoj, midden, afgeleid. In GaL 3 wordt Mozes een fif(sirtij genoemd
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C)i al>< l'PtDUcrl- ra/l dil hcf/ri/) 'm v. 20 rr Injucrocqd ory trn^ idla (ivo7i\

Miiilrij^ koiiil /lil i II lirpi'i'rlci zii/ roor :

n. (l/s ii-nifiiid. d'u' ecu sclidh'cl luaakt liissfdn'/i Iirec /jcrsoiiPii.

1). > V. v> ^ '^ is :> :^ >

Mozcs /).r. /ci/l de KcJiakeJ, C/iri-slifs ix d<' sc/iakc/.

M('i) L-(iii dus Media/or .:ijii door zijn opus en door zijnr pfisentia.

H(d UkiIsIc iiii Cdiis Mrdialor door zijne essenlia) is Clirisfns wel van

de mensc/ien maar niet van de Engelen, (f. Jfe/jr. 2 : 1(> iraar staat:

Hij neemt de en (/elen niet aan, dns Hij Ijekleedt zich niet wet de natuur

der en (/e/e II. Maar oo/,- a/ is liet iraar, dat Hij p.v essentia (/een Mid-

de/aar is /nssr/ien d'od en de eiii/e/en, (tit neemt niet u-cff, dat Hij het

we/ /.y door zijn i-nyov. Vo/(/ens (/cze conc/usie :

1 •''*'' De Zoon is de /lersoon in het Driei'eni;/ wezen door wicn a//e

diii(/eii f/eschapen zijn en in wien (d/e diiij/en tjestnan ; in zooverre de

Zoon het nu is, (hor wien (d/es fjestaat, wordt ]lij de Middelaar f/rnoemd

can a/ het geschapene, dus aok van de en(/e/en, even yoed a/s van het

Jiont en steen.

2<-le in zooverre de en(/e/en en menschen een ethisch leven hehhen, is

Christus ooi- no(/ in engeren zin de ^u-cüxii; tusschen God eenerzijds en

de menschen en engelen anderzijds.
3'!'^

/// zooverre Christus (ds de incarnatio Dei, liet vleeschgeworden

woord, in zijn eigen persoon de menscheHj/iC en godd(dijl:e natuur vereenigt,

is /lij de iti-air/j,- tusschen God en de menschen.

Alleen in den eersten en tweeden zin han dus over Christus als van

den iK-nlrij,' Gods en der engelen gesproken icorden.

Zijn de engelen dan z(dig e gratia Mediatoris? Geenszins, alleen de

zondaren zijn dit. Maar de engelen leven hij de gratie Gods, die vit

liet deeretum Dei voortvloeit. IJ'el wordt deze gratie door het intermediair

van den Tioon uitgedeeld, en is Hij ook in dien zin JSliddelaar, maar dw
gratie zelf is gebonden aan den eisch van Gods Ijcsluit : »Doe dat en

gij zult leven.^ Zij is dus eene qratia meritoria, daar zij pacto

voortvloeit. J'an lj(dang is dit leerstuk voor ons, omdat gelijk het nu

met de engelen gesteld is, het ook met ons zou gegaan zijn, waren wij

staande g(djlecen.

III. Door hunne keuze kwamen de engelen in een staat van illabilitns.

Er is tweei'rlei illabilitas ; een creatuurlijke en eene van God^. JSatj/urlijk

wordt bij de en(/elen de eerste bedoeld cf. Job 4 : 18 en 15 : 15. TJat

zij illa'biles zijn, blijkt uit Matth. 18 : 10 waar dezelfde uitdrukking

gebruikt wordt, die wij ook van de verlosten in Christus vinden, Matth. o : 8;
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I Cor. 13 : 12 e/l Apoc. 22 : 14. Het »rein van hart ::ijn« e» -»G()d

zien« wordt hier verhouden en de engelen zien altijd Gods aanfjezicht in

de Hemelen. — Ret onderscheid tusschen deze creattmrlijken Goddelijke

illabilitas is niet te zoeken in eeniye zonde, maar alleen in den graad

en aard der sanctitas, die hun ten deel viel. Er bleef n.l. deze afstand

tusschen God en de engelen, dat de engelen het heil hebben afgevloeid

en dependent van God, partieel en niet totaal ; termjl het in God origi-

neel is en volkomen.

IV. De Schrift geeft hier en daar den schijn alsof er toch ook bij

een engel van eene d!ToxuruXXa/>j, eene dj'aAtqtxhxioini^ sprake is, want

in Eph. 1 : 10 en Col. 1 : \^ en 'i^ wordt geleerd, dat alle dingen in

Christus verzoend en weder onder een hoofd gebracht zijn.

Tot dusver zagen wij twee punten .-

a. dat God de engelen onderwierp aan den Zoon, als door lleni

geschapen.

]). dat God de engelen onderwierp aan den Messias, als in dienst van

hef hoofd der Kerk.

Maar hier is van nog iets anders sprake n.l. van het nhjinonu.

nlijixouu is Matth. 9 : 16 de lap, die het f/at vult ; .]fareus C :

43;\/o//. 1 : 16; Rom. 11 : 12, 25; Gal.' ^ -. 4; Ef. 1 : 10.

/// Colos.s. 1 : 19 heet Christus zelf het Trlijnoyuu Col. 2 -. 9; Eph.

4 : lo; 1 ; 23. Jan dit alles ligt de gedachte ten grondslag: Al het

creatuurlijke is innerlijk ledig en heeft geen bestand ; is ijdel in zich zelf.

Zal het leven hebben, dan moet het er van buiten af in komen frAijoo^

rijt' xriaifj. Dat 7rX//«wt« vau de heele wereld nu is Christus; helleren

en het licht der schepping. Maar ook de verhouding tu.s-srhen de onder-

deden der schepping is een vacuüm ; ook de verhouding der liefde nu i-s

op zich zelf leeg ; en Chrixtus het jtIijihoiiu vult ook deze leegte en /v de

band, die (dies saambindt. Eu u-aar er nu verstoring kwam en de dingen

oj) aarde en de dingen in den hemel uiteen (jescheurd waren herstelt

Christus, door de menschheid te verzoenen, wederom den vrede tusscheu

engelen en mneschen.



§ 9. De angelorum oecónomia.

De anyehruvi societate vil fere /lobis revelatum. Sc'ni/iis tarnen

eorimi numerum esse valde magnuw et certe dejimtiim, quamvis

Tiobis iffnotum. Sci/j/ff-s' quoque eertos inter angelos otjthiere qradus

atque ordiiies, qui ttifariaiii disjjertiuntur. Hi/ie in Serapliini et

Cherubim dilabentes, ilUne disjecti iv thronos, potestates, donmia-

tiones et principatns. Praeterea mentio fit de arehangeJis ut et

de MiehaeJe et Gahriele, taniqnani angeJis praestantissiv/is. Fit

mentio quoque de angelo perniciem inferenti ; ceteroquin de ange-

lorum exsistentiae modo et de ratione vitae et mutui commercii

ratione Sacra Scriptura prorsus silet ; et omne quod certius afjir-

mari queat, ad haec tria reducenda sunt :

1^ eos eerto quodam loco et quidem in coelo aijixos esse.

2^ omnem affinitatem inter eos deesse.

3° summum ititer eos vigere amorem atque cohaerentiam spi-

ritualem.

I. Het getal der engelen wordt opgegeven als groot : Ps. 68 ; 18;

Daniël 7 : 10; Matth. 26 : 53; Judas vs. 14; Jpoc. 5 : 11, maar is

ons niet precies bekend. Be voorstelling, ^steunende op Matth. 18 : 10,

alsof hm getal gelijk zou zijn aan dat der electi, gaat niet op ; omdat,

zelfs al verstaat men dit »hunne engelen^ van eiken uitverkorene in het

bijzonder, daarmede nog niet is bewezen, dat er buitendien geen engelen

kunnen zijn, niet gebonden aan den dienst van bepaalde personen.

TI. Er zijn onder hen rangen. Zij zijn niet een wilde hoop, een

aggregaat, maar een geordend corps. Bit blijkt vooreerst uit het woord

niJ^iy (loij zouden zeggen: een organisme) en voorts uit het wezen

Gods zelf I Cor. XIV -. 33. Hoe hebben wij ons die organiseering dan

voor te stellen i^ Hieromtrent heerschen twee meeningen; \^'^^ van de

Ultra-Gereformeerden, die van geen onderscheiding onder de engelen villen

toeten (een gevolg en van de democratie, die in ons land heerschte en van de

Roomsche dwaling) ; 2^^ van de Boomschen, die allerlei ratigen en standen

aannemen, en zoo in de engelenwereld hun hiërarchie willen invoeren.

1
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De meening der Ultra-Gereformeerden loordt weersproken door de

schddering die wij in Openbaringen vinden omfrent de engeJenwereld ; de

vermelding der 24 Ouderlingen ; hei feit zelf. dat er verscJiillende namen

der engelen voorkomen, te veelvuldig en te aanhoudend om slechts aan

verschillende henamingen voor één genus te denken. Maar ook met der

BoomSChen meening kunnen wij niet meegaan ; daarvoor is ons van die

rangen te iveinig geopenbaard en zijn de onderscheidene opgaven loeer

niet constant genoeg Cf. Ef. 1 : 21 ; Lol. 1 : 16.

Be hiërarchische gedachte heeft zich het eerst bij de Rabbijnen ont-

wikkeld; in het boek van Tobias is zij zelfs sterk uitgebreid. De Rab-

bijnen stellen drie klasse?! van Engelen :

1ste Q^jc) i-)jj,» principesfaciei Dei: Gabriel, Michael, Uriel en Rafaël.

2de g^inp OnSp; sancti sive boni.

3de n^3n 0^*70 angeli plagas injligentes.

Een gelijke indeeling vindt men bij Plato, die de genieën indeelt in:

VTiQOVQaVlOl.

OVQUPIOI.

'ACCTOVQaVtOl.

Het sterkst ontwikkeld vinden wij deze hiërarchie in de Roomsche

Kerk bij de Scholastieken, in navolging van Dionysius Areopagitus. Zij

deelden ze in:

I^ klasse a. de cherubim.

b. de seraphim.

c. de throni.

IE klasse a. de dominationes.

b. de principatus.

c. de potestates.

HE klasse a, de virtutes.

b. de arch angeli.

c. de angeli.

Men beweert n.l. dat deze indeeling afkomMig is van den man, die in

Act. 17 : 34 voorkomt. Deze Dionysius zou een boek gechreven heb-

ben : Hierarchia Coelestis ; behelzende inlichtingen die hij zou ontvangen

hebben van Paulus zelf. Dit gevoelen is echter gebleken onhoudbaar te

zijn. Stijl en schrijfwijze toonen aan, dat het uit den tijd van Hiero-

nymv.s is, dus vijf eeuwen later ; de cuJte, kerkinrichting eu alles be-

antwoordt aan dien tijd.
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Hop liphbcii wij dan ie oonleelen over de rangen der enfjelen?
Wij zullen afzonderlijk spreken over de Cherubijnen, Serafijnen enz.
Be Cheruhijneii.

Zij worden het meest //enoeind in de IL S., (terwijl de Serafijnen
maar eens voorkomen), n.l. onrjeveer vijftin maal ef. Gen. 3 : '2.i' Kr
25 : IS; 26 : 31; 87 : 8; 36': 8, 35; ï Kon. 6 : 24, 27; 8 : 6; 7

.'

29, 36 enz. Voorts in I Sam. 4:4; II Sam. 6 : 2 ; P*. 18 • 11 •

Ezra 2 : 59; Neh. 7 : 61 ; Ps. 80 : 2; 99 : 1; Jes. 37 : 16; Erech
9 : 3; 10 : h 16; 28 : 14-16; 41 : 18. 25; Hebr. 9:5.

Deze Cherubim hebben vrocf/er altijd f/e(/olden voor wezens ; maar Bahr
in zijn »Spnbolik des Mosaisrhen Cultus- heeft deze meening verworpen en
ze tot symholische f/estalten herleid; en zelfs Ilengstenherc/, tUivernich
en Keü zijn daarin met hem meef/ej/aan. Delitsch en Knr'tz hebhen met
talent het onwezenlijke van Bahrs bewering aangetoond en de Cherubim
weer als persoonlijke wezens geëerd.

Bahr schonk tegelijkertijd ingang aan de meening, dat de Cherubim
nabootsingen van Ferzisehe, mythische gestalten en dus van heidenschen oor-
sprong ivaren. Wel valt de overeenkomst niet te loochenen, maar de vraag
of die Perzische gestalten al dan niet oorspronkelijk zijn, dient met een
beslist Neen ! beantwoord. De Cherubim hebben in de IL S. een mensche-
lijke gestalte, soms met dierenkoppen, terwijl de figuren bij de Aeggpte-
naren en Perzen (lierengestalten met menschenkop'pen hebben. Volqens
de Schrift is in deze zaak de prioriteit aan Israi'l. terwijl de overeen-
komst te verklaren valt uit Gen. 3 : 24. Uit het Paradijs is de heugenis
der Cherubim in de geheele wereld overge(/aan.

Be vorm van de Cherubijnen is verschillend; meestal is het een men-
schebjke gedaante met leeuw-, arend- en stierenkop, om aan te duiden
den mensch in zijne voortreffelijkheid, ja iets nog voortrejfelijkers dan den
mensch. Bij Ezechiel vinden wij ze voorgesteld als raderen, die de
eigenschap bezitten zich in allerlei richtingen te kunnen bewegen en be-
stuurd worden door den geest des Cherubs. Terwijl wij daarentegen in
Genesis niets vinden van raderen, maar het lemmet 'van een fi'ikkrend
zwaard.

Over den nnaui bestaan vele gissingen en conjecturen. Hoffman leidt

het af van D1I3"!, dat wagen beteekent en met ^D^, rijden, samenhangt,

maar daar de symboliek der wagenen alleen bij Ezechiel voorkomt gaat
deze afleiding niet op. Belitsch daarentegen brengt de stam '2"\2 in

verband met 31;^ en :31p ; alle deze drie 'hebben een gutturaal met den
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uitgang Dl ; deze stam zou volgens hem samenhangen met het Sanskr.

gribh, wat grijpen beteekent^ en ook voorkomt in -/qvijj; dus »vasthouders<i:

Havernick leidt het af van '»kardbf(« een Sgrisch woord, dat secare,

vormen, beteekenf ; maar daar de Cherub juist zwerend van gestalte is,

gaat ook deze aHeiding niet op, Maurer brengt het in verband wet het

Arab. 0*13 nobilis /uit ; Hijde met D'Hp iemand die nabij God is. De

ajleiding van het looord blijft dus onzeker.

Het uitgangsjjunt voor onze beschouwing over de beteekenis van de

Cherubim geeft ons Gen. 3 : 24 in vergelijking met Gen. 2 : 15. In

Gen. 3 : 24 lezen wij, dat God de Cherubim in het Paradijs eene ver-

blijfplaats geeft en in Gen. 2 : 15, dat het een woonstede voor den mensch

was; terwijl wij in beide gevallen de uitdrukking vinden: »om te bewa-

ren<(^ ; slechts dit onderscheid is er, dat er sprake is van één mensch

maar van 0*^")*)^. Wat ligt nu tusschen deze aangehaalde verzen in?

Be zondeval en het verdrijven van den mensch uit het Paradijs, dat eerst

aan Adam tot woonplaats geschonken, daarna een woonplaats voor de

Cherubs werd. In het vervolg vinden wij geen nadere melding van het

Paradijs noch van zijne verdwijning gemaakt, wij moeten dus wel aan-

nemen, dat het met den zondvloed van den aardbodem is weggenomen.

Het T^aradijs loas een lustoord in den hof van Eden, dat lag in het

midden van de aarde en een oase op die aarde loas^ivaar hoogere goddelijke

krachten werkten. Er was daar een zekere overgang van het stoff\'Hjke

op het geestelijke te vinden, ook in de brute wereld (de boom des levens

en de boom der kennisse des goeds en des kwaads, de incorporatie van

Satan in de slang) en daarom had het Paradijs een geestelijke persoon

noodig om het te bewaken. Dit was de plicht van den mensch geweest

tegenover Satan; en toen de mensch nu Satan toch had binnen gelaten,

werd zijn taak aan de engelen overgedragen.

Het Paradijs is naderhand gesgmboliseerd in den Tabernakel. Voor

het verdwijnen van het Paradijs door den Zondvloed vinden wij dan ook

nergens melding gemaakt van een bevel om zulk een woninge Gods te

fjouwen. Eerst na dien tijd was de Tabernakel noodig en vinden wij

daarin weer terug de tegenwoordigheid Gods en de Cherubijnen. Van-
daar lezen wij dan ook in Ex. 25 : D, 40 en Ilebr. 9 : 23 dat Mozes
gelast wordt om. den Tabernakel te bouwen, naar het voorbeeld, dat hem
nit den hemel getoond werd. Het ligt dus voor de hand dat dit manctSiriyiiu

niets anders is, dan het Paradijs, dat vroeger in Eden lag en nu daar-

boven is opgenomen. Hiermede stemt overeen, dat Ezechiel, de profeet.
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die hl deze leiiipeh/cdac/ife opf/aat, voortdurend de Chen/b'nu aamchomd
en ze beschrijft. Vandaar de telken-s wederkeerende idtdrakking in de

H. S. van ^God, die tusschen de Cheruhim troont'^. In het Niemce

Jeruzalem van de Openbarinf/ is daarente(jen weer de mensch, niet de

em/el, de beicaarder.

De Clierulnni zijn dus emjelen, die het hoogst staan en op wie recht-

streeks de Majesteit Gods afstraalt. Verder hebften zij een ethisch

bestaan evenals de mensch., maar daarenboven de voortreffelijkheid der

krachten in de dierenwereld, de mechanische en de elementaire wereld.

Daarom worden zij voorfjesteld als leeuwen, stieren, arenden, raderen

en winden.

De Serafijnen.

Er wordt van hen alleen gewag gemaakt in Jes. 6:2; het woord

tlltt' zelf leidt men meest af van >urere>> ; eig, beteekent het comburunt

flammantes ; de afleiding is intusschen onzeker daar comburere transitief

is en men dus zou moeten vertalen: y^angeVi comburentes«. De Cherubijnen

en Serafijnen verschillen hierin dat de Cherubijnen, ofschoon zij op het

verzoendeksel staan, geen deel aan de verzoening hebben, en de Sera-

fijnen wel. De Cherub verdrijft den zondaar uit het Paradijs; de

Seraf zoekt hem en vliegt naar hem toe om hem te reinigen. De eerste

verschijnen om Gods toorn en majesteit te openbaren ; de laatste om in

het werk der verzoening dienst te doen.

De speciale namen, die wij van de engelen kennen, zijn: Michael,

Gabriël, Archangel fUriël en RafaëlJ. Van Gabriël lezen wij Daniel

8 : 16; 9 : 21 en Lukas 1 : 19, 26. Daniel geeft ons omtrent zijn

persoon geen nadere inlichting; in Lukas zegt hij zelf: >lkben Gabriel,

die voor God sta.« Dit is de hoogste eere, Gods aangezicht te zien.

Micbaël wordt meer genoemd ; vooreerst had men allerlei menschen,

die zoo heetten, tot zelfs in Mozes tijd: Num \o -. 13; / Kron. 5 :

13, 14; 6 : 25; 7 : 3; 8 : 14; 12 : 20; 27 : 18: // Kron. 21 : 2;

Ezra 8 : 8, tien in aantal. Het was dus een geliefkoosde naam onder

Israël.- In den zin van engel wordt hij genoemd Dan. 10 : 13, 21 ;

12 : 1; Judas V. 9; Openb. 12 : 7. Vooreerst zien wij dat hij een

groot vorst is Dan. 12 : 1; ten tweede dat hij aan het hoofd

van Israël staat Dan. 10 .• 13, 21 en een der eerste vorsten i-s. In

Judas v-s. 9 lezen wij dat Michael geidentijiëerd wordt met den Archangel ;

voorts dat hij aan het hoofd der engelen optreedt om met Satan te

twisten. En ten slotte, dat hij het oordeel overlaat aan den Heerc. In



54

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

Opeiih. 12:7 irooilt hij op als liet hoofd der enfjelev om met den Draak
krijg ie voereu.

Nu treedt in het geheele O. T. een Engel op, die aan het hoofd van
Israël optrekt ; met Israël juicht en veent, en die f/enoemd ivordt de engel

des Heeren, des rerhonds en aangeziehts. En deze engel is de Messias;
het is eene theophanie zich openbarende in de angelopha?iie, gelijk op

meer dan een plaats duidelijk blijkt. Nu stemt dit alles volkomen over-

een, met wat ons over Michaël gezegd wordt, n.l. dat hij de vorst Israels

is en dat hij »staat voor Gods aangezichte. Wij kunnen hier niet aan
tivee verschillende personen denken. Bovendien wordt Michaël het hoofd
der engelen genoemd, en is dit hoofd niemand anders dan Christus zelf.

Onder »Sar haggadool« hebben wij den opperbevelhebber te verstaan,

terwijl dan de uitdrukking >ysfaande voor het aangezicht Godê< ook zeer

goed kan opgevat als de > opperveldheer, die het naast aan zijn vorst,

d. i. God, staat.» Alles sluit dus uitnemend als icij onder Michaël den

Messias verstaan. Gabricl is dan niets anders dan een andere naam
voor Michaël (Gahrièl = de man Gods; en Michaël ^= wie is als God.)

Toch is er niet alleen een onders-rheid in den naam, maar ook in de

openbaring. Michaid is de engelengestalte van Christus, daar waar gehandeld

moet ivorden, Gabrièl de engelengestalte van Christus, daar waar gespro-

ken moet worden.

Ook de Archangel, waarvan melding wordt gcuiaakt Judas vs. 9 en IThess.

4:16, Idijkt bij nader inzien niemand anders te tcezen dan de Messias.

En zoo gaan wij dus liet veiligst , door metterdaad in deze drie uiet name
genoemde engelen, cdleen angelophanieén van Christus te zien.

Als resultaat krijgen ivij dus:

1°. Be engelen treden op, cds innemende in de scala creationis een

plaats, die anders leeg zou gebleven zijn.

2». Zij bevolken den hemel, maken hem warm en met leveti bezield.

''è^. Zij tooneu oufi, dat er nog c'ue andere ethische wereld bestaat

dan de onze.

4°. TFat ons geopenbaard wordt aangaande de engelen, geeft ons eene

realiteit aangaande de geheele Schriftopeubaring.

5". De engelen leeren ons een ethische ontwikkeling, geheel rerxchdlend

van de onze in het loerkverbond en verklaren ons den oorsprong van de zonde.

6". Zij geven ons eene geleidelijke verklaring van het poli/theisiue en

alle paganistische verschijnselen, daarmee verwant .






