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XVII Vi'I,m lilL
===========================================================================

IV il in de gees tel ij ke dingen wel iswaar geschonden , ver.swak t en gebo gen , doch
.Iet b edo rven is. en de bekering deel s aan de genade, deel s aan de vrije wil
to ekenden, tussen Goel en de mensen del enle. ,','ant di t waren hun grondstell in-
gen: 'cr is eentnmt leer de fil ucn de mens de un l. ucn God voorotgoat, en er
is er een, i.ruir' de eerste door de Loats ie voorefgegw!f1 uordt , gelijk cassia-
nus gewild heeft; al sook , Het: is de Gew:de Gaels die ens behoudi , doch het is
de vrije icil., i-oardcor, of in »elke, gelijk i<'austus schoons chi jnend zegt, =i
behouden uorden. waartegenover de Or thodo xen gesteld hebben, dot de "'ijse uon
reddinR oueroi Rel ijk ium iormis} is, en dilt het: de vrije i-il. is die gered
i.onit;
4'1. .eze Qwaiingen hebben verscnt I iende tcholastieken herm euwd, en de 'Je.aers
van l".et Concilie van Trei1te;en oos hebben sOIT'~i~en van ,~le?vap.Ge'HscI·en ze
met de kleur van «e rnedewerk i.ng (O\)V8py~cx.CY) nagemaak t , a l Lernees t c'iegenen.
wt er Cd<ilingen op de '~of('tsche svnode door de 0ereforrneerc',= r'erKen vervorpen
z Ij n,

*

l:j:cofdstu!r ;£\J H L
~D~anDes Polyarider

eVER :E ~~T VA~ GnD.

Stelling 1. '\':m well: een groat gebrek aan kracht.en van devrije wil de in zon-
de gevallen .nen s lijclt, en hoe groat zijn ellende is, kan uit de wet van god
gel:end wor-den,

Fennminpen van de iet:
2. De wet, door de t.at.Ij nen Lex geno emd, omdat ze nubl Lek ge lezen (legere)
p l ach t te worden, wordt door de Grieken nomos (VOfLou) geno emd, omda t ze ie -
der het zijne toedeelt, door de Hebreen Thora. dat is leer, omdat ze
oris aangaan de de wi l van C,od en onze pI ich t j egens ,;em en onz e naas t e onder-
wij st.

':etekenissen uon het »oord !;r'et" .In de schrift.
~'. Tn de :;eilige Gchrift wordt "wet" in ver scht l l ende betekenissen genomen,
ten eers t e voor iedere inzetting van God, Ps. 1.2 en 10,8.

vandaa.r dat de naam uet aan de leer, zowel van het :.Jieuwe al s van he t Ou-
ole Testament wordt. to egekend, Jes. 2, 3; Jer. 31, 33; [tom. 3.2'7.
:;. Ten tweede wordt het bizonder "e-,onen, of voor de morele wet. zoals Luc.
10,20. of voor de ceremonf el e, zoal s Luc. 2, 22, of voor de bur-ger Li j ke, zoal s
.roh. 1'~,7.
I.:. Ten derde wordt het met naamsve rwi sael Lng van bet subject (metonymi a sub-
j ecti) gencrien voor de bo eken van uozee, die de leer dar wet bevat ten, zo al s
Luc.2:1,44.
7. cen vi e rde word t he t al s dee l voor he t ge];eel (synecdoch t scb) , ge',ruH,t
vo. r a l de boeken van he t i"ude ""estawmt, '~"als '()lL F"

o T(3n v i jf'de net na>1~·nSV~H~1.\'isselingvande lo)u:';a.ling (l'ietun,T-,Ii:\ J,!jvncti) 1 elf



OVERDE I\'ET VANGOD

voor de Levitische Bediening, zo al s Hebr, 7,12, of voor de s t r enghe id en de
vloek der wet, zoals Rom.G, 14.
9. Ten zesde , overdrachtelij k voor het voorschri ft van de natuurlij ke mense-
lijke rede, Rom.2.14.

Conclusie en def initne.
10.. IJieruit blijkt, dat de wet in de heilige geschriften niet genomen wordt
voor de eeuwige wet, of het wezen (forma) der rede, dat in de goddelijke. (;8-

dachte, al s in een archetype (&r}(.~) bes taat , maar voor een wettige ver-
ordening van God, als van het meest volmaakte model, voor het menselijk ge-
slacht in de tijd afgeleid, en daaraan op versch i l l ende wijzen medegedeeld en
verklaard.
11. 'ij nemen dus, blij vende bi nnen de p erken van de Heil ige Boeken, ioet voor
de tij delij ke onderrichting en het voorschri ft (informat1o ae p raecep t i.o tem-
po rar i a) , waardoor God aan de naar zijn beeld geschapen mens en de dingen die
met zij n recht overeenkomen beveel t, die ervan afwi j ken verbiedt, met belof-
te van be.l on ing, en bedreiging van straf, om hen te buigen tot gehoorzaamheid
aan zij n wil.

Natuurlijke, rnenselijk en foddelijk uet;
12. Deze wet wordt naar de verscheidenheid van haar naastbijzijnde beginse-
len verdeeld in de natuurlijke wet, de menselijk en de goddelijke.
13. De natuurlijke wet is het licht en het voorschrift van de gezonde rede
(recta ratio) in het ver st and, die de mens door al gemene beg r ipp en, (xot,vex.l:'
8vvo~ex." ), tot onder sche i.di.ng van he tgeen rech t en onrecht, eerlijk en schan-
delijk is onderricht, om te begrijpen wat hij doen en wat hij vlieden moet.

Primaire en secundaire alfemene befrippen voor en na de ual ;
1~ Van die begrippen zijn sommige primair, die wij praktische beginselen,
andere secundair. die wij conclusies uit die beginselen met behulp van rede-
nering opgemaakt noemen.
15. Beide begrippen waren voo r de val van de mens onbedorven, en in liefelij-
ke harmon i e ver bonden, met de kracht vol gens hun raad te besluiten in de wil,
en de bevelen van de wil rech t ui t te voeren in de genegenh eden.
lGc Na de val van de mens zijn de eerste begr ipp en weliswaar in zijn verstand
onveranderd gebl even, en ze komen duidelij k tevoorschij n; maar de Iaatste wei-
felen op een beklagenswaardige wij ze wanne er men van de al gemene tot de b i-
zondere dingen komt, en ze wijken van de zuivere regel der billijkheid af,
gelijk devoorbeelden van zeer onbillijke wetten, en van zeer bedorven zeden,
die in de geschiedenis der heidenen gevonden worden, 1eren.

De ouerge bleuen uonejes;
17. Hoewel die algemene begrippen na de overtreding van Adam, deels door de
bedorvenheid der natuur, deels door de verdorvenheid van gewoonte en opvoe-
ding, zeer verduisterd zijn, en bijna geheel uitgeblust,- zijn toch de vonk~
j es die ervan over zijn voldoende, cok bij de rneest verduisterden, om van zon-
de te overtuigen en te veroordelen.

Hei: recht Gods en het uerk der T'iet"
18. Deswege zegt Paulus, dathet recht Gods door de Heidenen die eertijds aan
goddeloosheid en ongerechtigheid overgegeven waren, gekend is, Rom.1,32, en
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dat het werk der wet in hun har ten ingeschreven is, Rom.2, 14, en hij bewij st
dit met tweeerlei getuigenis, een uitwendig-en een inwendig.
19. Het uitwendig getuigenis is dat van de wetten door hen gesteld, waardoor
zij zichzelf een wet geweest zijn gelijk hij verzekert; door namelijk die din-
gen te bevel en en te verbieden, die God in zij n geschreven wet beveel t of ver-
biedt, Rom.2. 14.

Geueten en instinct, Racuurrecht-
20. !-let inwendige is dat van het geweten, dat met zijn gedachten hun onnech t-
vaardige handel1ngen beschuldigt, de rechtvaardige verdedigt op gezag van het
in het hart opgenomen recht, Rom.2,15.
21. Tweeerlei sporen van dat recht blijken er in de natuur van de mens, waar-
van sommige hem met de redeloze dieren enigerwijze gemeen schijnen te zijn,
doch andere hem eigen zijn.
22. Met de overige beziel de wezens schij nen de mens gemeen te ZlJ n die. waar-
toe all e schepsel en, met 1even en natuurlij k (animalis) gevoel beg If t.Lgd,
door natuurlijke dr ang (cn;oPY1.1) tot behoud van zichzelf en de zijnen genagen,
door spontaan instinct gedreven worden; aI s daar zijn de verdediging van ei·'
gen leven, voortbrengen, opvoeden en liefhebben van zijn kroost.
23. Vandaar noemen de Rechtsgeleerden abusief ~Tax~cn;&~) en in ruimeren
zin natuurrecht (jus naturale) wat de natuur al l e bezielde wezens geleerd
hee rt,
24. Aan de mens eigen zij n die waartoe zij n genegenheden. naar het voorschrift
en de leiding van de rede (waarvan de overige bezielde wezens verstoken zijn)
volgens de norm van goed en billijk hem van godswege to ebede el d, bestuurd wor-
den: al s daar ztj n: dat God vereerd moet worden, dat Overheden, Ouders en die
zich verdienstelijk hebben gemaakt geeerd moeten worden dat verdragen gehou
den moeten worden, en dergelijke.

Bet naiuurrecht: te beberken tot de mens;
25. Omdat echter de mens in het heilige Boek niet afzonderlijk beschouwd wordt
a.l s een bezield wezen (animal), maar tezamen genomen al s een redelijk wezen
(animal rationale), of liever als een schepsel naar Gods beeld geschapen
daarom beperken onze Theologen dat natuurlij k recht met de Apostel tot de mens
a.Is tot het ware en eigenlij ke subj ect daarvan, Rom.1 en 2.

Noodzake Lijkhe id van uet ten.
26. o'fschoon dit recht in de zielen der mensen ingeplant doorhet gemeenschap-
p el Ij k oordeel en de toestemming van al l e volken geldig geacht wordt., hebben
toch de meer verstandige heidenen zelf erkend dat het de hulp van uit
wendige wetten beho e f t , opdat het zowel beter verstaan als behoorlijker in
acht genor-en wor de.
27. Hiervan is het gevolg dat zowel onder de heidenen als onder de Christe
nen zoveel mogel ij k burgerI i jk« wet t.en. door de kund ighe id van sommige wij zen.
en het gezag der Overheden in de Gemenebesten ingevoerd zijn

Def init ie, T(anneer uerpl. ichien deze l{)etten het geueten'
28. Die wetten zijn bepaalde rech tsu i tsuraken , door plechtige en bizondere on-
dracht van de wettige Overhe i.d vastgesteld, welke uit de algemene begrippen
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al s uit de beginsel en en bronnen, zekere conc1usies en bizondere bepal Ingen,
of beekjes naar de behoefte der personen zaken, tijden, en plaatsen tot het
al gemene en private welzijn der burgers afleiden en deze met belofte van be,
loning, en bedreiging van straf bevestigen,
29, Deze wet ten ve rp l ich ten de gewetens der onderdanen hetzij tot onderhou-
ding hetzij tot s t raf , al s ze in al hun verordeningen geheel in over-sens tem-
ming zijn met de goddelijke wet zij verplichten ze n i e t al s ze hiertegen in-
gaan,

De Goddel. iJk :'et:
30. Het model van de goddel ij ke wet is dat hetwelk God ze l f door ZlJ n hemal-
se Engelen, en door zijn knecht Mozes door Hemzelf onrni ddel.Lf jk gefnsp i reer-d
met Zij n vinger besch reven aan het Israel i tiesche volk op de berg Sinai heeft
over-gegeven , Exod. 19,,20 en 20,1 en vo l g. Hand. 7, 53 Gal 3,19
31. Dit model van de goddelijke wet omschrij ft de wijze om wel en gelukkig te
leven voor God en onze naaste in hoofdsom in tien gebodsbepalingen, waarom
het door Mozes 'el' i ::::L1';'1 J1,/I} 'i esrat hadebarim da t is de tien woorden" door
ons de Dekaloog wordt genoemd.
32. Hoewel het meest eigenlijke en naaste do e l van de goddelijke wet ~en is,
namelij k de I iefde naar de geboden Gods ger-ege l d, waarin het geweten veil ig
rust ;» zijn toch de midde l en hiertoe dienstig drieerlei" waarvan het eerste
bestaat in morele bep a.l ingen , het tweede in ceremoniele het derde in bur'
gerl Ijke,
33. vandaar komt het dat de wet van God in een more l e, een ceremoniele en een
burgelijke onderscheiden wordt.

De horele Wet"
34, De morele wet is die welke door algemene geboden die voortdurend en we
derkerig (reciproce) waar zij n met bet gcddal ij ke en het natuurl ij ke rech t
overeenstemmen, voor ieder mens absoluut noodzakelijk en nuttig zijn, de
rechte en nauwkeurige wij ze van 1 even naar Gods wi I voorschrij r t, met bij voe-
ging van beloften voor het tegenwoordige en toekomende Leven, als men de ge
boden e rvan bewaart , en met bedreigingen van de eerste en tweede doo d, al s men
die schendt,
35, De drie delen ervan zijn'dus
L Voorschriften waardoor iets of bevolen .of verboden wordt,
2. sere ften van tij delij ke en eeuwige zegening.
3. Bedreigingen van vervl oek irig, Ex 19 5, Deut.27 26 LUc.lO Rom 10,5: Gal 3. 10

Ie tuee iafelen,
3G Zij heeft twee tafel en, waarvan de vier geboden van de eerste de plichten
der vroomheid j egens God bepa I en, ui t de hoogste en een zui vere Lief'de j egens
Hem in de eerste p l aats te volbrengen de zes der tweede de plichten der ge,
rechtigheid aanwi j zen jegens de naaste ui t zu ive re liefde jegens hem in de
tweede plaats te oefenen Mat 22 38

De Hccfdsom;
37 De hoofdsom van de eerste t.af e l l'Ioy'dt cl:1cr Cllr.istus het eerste en grote
gebod genoemd die van de laatste het tW82de en aan he t vor ige gelijk om
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te leren dat tat een nauwkeurig in acht nemen van beide vereist wordt:
I e Dat de godvruchtige verering Gode verschuldigd, zowel met Zijn wil al s met
Zijn allerhoogste majesteit in overeenstemming moet zijn.
2e Dat; wij GOd all ereerst en op zichzel f onmiddelljj 1:, maar al het andere om
God moeten Li e fhebben, en voornamelijk de godvruchtige mensen wegens hun gees-
tel i.jk e en nauwere verwantschap met GOd.
3e Dat deplichten der liefde tot de naaste wijken voor de plichten der gods-
vrucht, en wij om de verering van Hem, de onrechtvaardige hatelijkheden van
de naaste, en aIle bitterheden en onrechtvaardigheden dapper en standvastig
moeten ve rd ragen.

Geldigheid onder het: Nieuue Testament,
,38. Dat deze wet niet minder voor de Christenen bestemd is onder het Nieuwe,
dan voor de Joden onder het Dude Testament, bewijzen wij met deze argumenten:
Ie Omdat ze de uiterlijke verschijning (effigies) is van de inwendige wet
der natuur aan onze eerste voorouders voor de val ingedrukt door hun schep-
ping naar Gods beeld, hetwelk gelegen is in heiligheid en gerechtigheid, van
welke deugden de nekal ooz de plichten aan al l e mensen, welke ook , voor ogen
stelt, en die het Evangelie van de huisgenoten des geloofs, die door de Hei-
lige Geest vernieuwd zijn naar het beeld van God, dringend verlangt.
2e Omdat deze wet, aanonze eerste voorouders geopenbaard, doorMozes herhaald
en hersteld, niet alleen door de Profeten, maar ook door Christus en de Apes-
telen voorgesteld is, door hen zelf in acht genomen, en aan anderen streng
bevolen is, Mat. 5, 17 en volgg. Luc, 10,27; Rom.0,,13 en 7,25 en 12 en 13.
3e Omdat de kinderen Gods naar het bewaren van de geboden van deze wet, als
naar een kenteken ('r8X!LTJPt.OV) en onfeil baar getuigeni s van de echte gemeen-
schap met GOd beschreven worden, 1 Joh. 1,0,7 en 2,3,4,5,0.
4e Omdat de liefde uit een ongeveinsd geloof en een goed geweten (welke het
do e l van de Deka.l oog is) aan Timotheus al s het doelwit wordt voorgesteld,
waarop hij al zij n handel ingen moet richten, 1 Tim. 1, 5,

Volmaaktheid der eedei.et:
39. Deze wet is zo volmaakt, dat daa raan niets is toegevoegd in de zedel i jke
geboden, hetzij door christus of door de Apostelen, waardoor zij tot een nauw-
keuriger norm van goede werken onder het Nieuwe Testament opgevoerd is. Maar
daar zij door het bederf van valse en slechte uitleggingen voor de komst van
Christus in vergetelheid gebracht en terzijde gesteld was, is zij door de ech-
te uitlegging van christus, die voor de verleide Joden nieuw en ongehoo rd was,
en door de herhaalde vermaningen tot algemene onderhouding van zijn geboden,
geheel in haar oude glans hersteld.

Net nut van de uet:
40. Het nut van deze wet is of gemeen aan all e mensen die onder wederspanni g-
heid besloten ztj n, of bizonder bestemd voor het he i l der uitv.erkorenen
410 Het eerste nut is drieerlei.
te Omdoor de breidel van haar uitwendige tucht de onbeteugelde 1us ten van e.I-
lerlei mensen te bedwingen.
2e Omin haar al s in een spiegel zowel het ver l ies van de oo rsp ronke l ij ke ge-
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reehtigheid van het menselijke geslaeht in Adam, al sock de orimach t (ao\Jv<Xj.k(,()()

van het vlees of de verdorven natuur, dat is, het onvermogen omhaar bevelen
te volbrengen, en de slechte neigingen om haar te schenden aan allerlei zon-
daren aan te tonen, vandaar dat gezegd wordt da.t door haar de kennis der zon-
den geschiedt, Rom..3,19,20 en 4,15 en 5,:D en 7,7 en volgg.
3e om een boodschapster van he t rechtvaardig oordeel Gods tegen haar overtre-
ders t.e z i jn, vandaar datzij geno emd word t een bediening des doods , die toorn
werkt en schrik inboezemt, 2 cor. 3, 7; Rom.4,15; Hebr. 12,29.

Het nut uon de ioet: voor de uituerkorenen.
42. Het andere nut, bizonder bestemd voor het heil van de uitverkorenen is
vierderl ei:
Le Het eerste is dat zij met gebruikmaken van de hul p van de EVangelische be-
diening, hen terneergeslagen door het gevoel van hun zonde en schuld, tot
Christus onze Zal. igmaker heenl e fdt , het einde der wet to t rechtvaardigheid
voor een ieder die gelooft, Rom.10,4.
2e Het tweede is dat zij hen die in Christus gel oven een regel is van doen en
laten, en een aanwijzer van de weg die tot het leven voert; om welk nut zij
genoemdwordt de wet der werken, Rom.,3, 27, de weg Gods, Ps 119,3, de weg der
waarhe id, Ps 1l9, 30, een 1amp voor onze voet. Ps 119, 105,
3e Opdat hun heilige en eerlijke wandel naar het voorschrift der wet een ge-
tuigenis zij van hun ware gemeenschap met God, 1 Joh.l,O,7 en 2,2,3,4.5,0.
4e Opdat de wet hen door zijn prikkel tot de ijver van de echte liefde je-
gens God en de naaste ,dagelijks meer aandrijve,l Tim.1, 5.

De uei: en de uedersbannigen;
43. Wat de wederspannige verwo rpenen aangaat , deze verharden zich tegen haar
verboden, door het gebrek, nie t: van de wet, maar van hun ei gen verrlorven be-
geerte, daar zij I ichtvaardig naarhet verbodene streven, en daar dcor maken
zij zichzelf voor God meer veroordelenswaardig.

Niemand door de uet: gerechtvaardigd,
44, Lijnrecht tegenover deze wet der werken s tel t de Apcs te I de wet van he t ge-
loof, waardoo r al l e roemen op werken ui tgesloten wordt, Rom.3,27. Uit dat ui t-
sluiten vol gt noodzakel Lj k, dat die wet der werken door niemand in dit leven,
hoezeer ook wedergeboren, volkomen gehouden kan worden, en dat diensvolgens
niemand door zijn werken voor God gerechtvaardigd kan worden.
45. Intussen eist God met recht van ons de plieht van volmaakte liefde Hem en
onze naaste verschuldigd, daar Hij het vermogen om die te volbrengen aan on-
ze natuur in onze eerste voorouders gegeven heeft.

De ceremoniele uei;
46. De ceremoniele wet 1s een schaduwbeeld (ox(,()(ypOl:f!(,()( ), en een uitwendige
omlijning van de verering van God, welke God in de vier geboden der eerste
tafel dringend ve rl angt , eertij ds aangepas t aan de ges tel dheid van de Ls rae-
lietische Burgerstaat, bestaande in verschillende vco rbee Idende schaduwen ,
waarvan Christus het liehaam is, die de geboden daarvan door zijn vlees te-
niet gedaan heeft, opdat Hij na wegnemen van die omheining der tussengep Iaat-
ste scheidsmuur, door het kruis beide in een 1 ichaam met God verzoenen zoude,
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Col. 2, 17, Ef. 2, 15, 10.
47. Aangaande haa.r is deze grondstell i.ng waar: Ie ceremonieLe vet is dood, en
al s zij ter loederinvoering teruggeroepen uordt; uordi: =i dccdoonbrengend;

Nut van de ceremvniele vet onder het Oude Testament
48. Het onderscheiden nut van die wet onder het Oude Testament was:
1e am het Israelietische volk door de onderhouding h i ervan al s door de omhei-
n Ing van een tusseng8,laatste sche idsmuur van de andere, profane volken af te
schei den, opdat het niet door de vr iends ch appel Lj ke omgang met deze in dezelf-
de goddeloosheid en afgoderij met deze vervallen zOU.
2e Opdat zij door de uitwendige gebruiken daarvan zouden verstaan, dat men
aan God niet alleen de inwendige verering de r ziel, maar ook de uitwendige
van het lichaam toebrengen moet.
,3e Omde zenuw en het houvast te zijn van de heil ige Levietische bediening in
de Joodse Kerk tot op de komst van Christus.
4e Opdat zij een schuldbekentenis zou zijn heimelijk tegen hen, waardoor zij
hun schuld en verplichting van de s t raf van de eeuwige dood, wegens de over -
treding van de godde l i.jke wet tegen zichzelf zouden verzegelen, CO!. 2,14.
5e Omeen tuchtmeester tot christus te zijn, Gal. 3.
(ie Opdat devoorbeeldende offers daarvan symbol en zouden zijn van het schul d-
uitdelgende offer van Christus, en van onze heiliging door de besprenging met
Zijn bloed, Hebr.9 en 10.

De burgelijke ioet:
49, T'R burgerlijke uet is die, welke de plichten van Overheden en onderdanen
van de Israel ietische Burgerstaat in vaste bu r ge rI ij ke inzettingen bepaal t,
en die met lichamelijke straffen tegen de opstandigen bekrachtigt, volgensde
maatstaf van de beide tafels van de Dekaloog, en voornamelijk van de tweede.
50. Het voornaamste nut hiervan was, dat door nauwgezette onderhouding van de
geboden van de morel e en de ceremoniele wet, gerechtigheid met godsvrucht ver-
bonden onder de Joden in het bizonder zou heersen.
51. De dingen die in deze wet tot he t al gemerie recht beho ren , die ve rp l Lch-
ten ook nu Overheden en onderdanen van al l e soort; maar die welke tot het bi-
zonder e Joodse recht behoren, di e zijn tegel ij k met de staatsordening van Mo-
zes teniet geworden.

* * *
Hoofdstuk XIX

Andreas Rivetus
OVER DE AFGODENDIENST

De naam religie of godsdienst.
'Stelling 1. De goddelijke Viet, waarover het laatst gehandeld is, stel t .ons
die enige Wetgever die behouden kan en uerderuen, Jac. 4,21 terverering voo r,
met die inwendige en ui twendi ge ver er Ing. die Hij zelf in zij n woord geop en-
baard en voorgeschreven he eft; die bij de Hebr'een gewoonl ij k n'1:l)' ebada, Ex.
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