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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of  openbaar 
gemaakt, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

“Laat iedereen zodanig lezen dat hij er meer uithaalt dan wat 
er staat. Een zaad wordt in een akker gelegd; een ander doet het 
groeien. Ik leg het zaad neer waaruit in de hooimaand kruiden 
en grassen groeien en het koren rijpt. Dit zaad leg ik ook voor u 
neer, zodat u kunt plukken van de beste wijnstok.”

Paracelsus, Uitleg over de hele astronomie (Sudhoff  X, 642)

“De laatste en diepste betekenis is voor ons verborgen. Wan-
neer het einde van de wereld nadert, zullen alle wezens geopen-
baard worden, van het laagste tot het hoogste, van het eerste tot 
het laatste. Het zal duidelijk worden wat ieder wezen was en is, 
wat de bedoeling was van zijn staan en gaan, wat zijn taak en zijn 
betekenis was. 

Dan zal blijken wie op grond van waarheid heeft geschreven 
en wie met onwaarheden heeft gehandeld, wie wel en wie niet 
de essentie heeft te pakken. Iedereen wordt gewogen naar zijn 
inzet, zijn ernst, zijn waarachtigheid.

De harten van alle mensen zullen openbaar worden, met 
al wat ze hebben voortgebracht; alsof  het op ieders voorhoofd 
zou staan geschreven. Aan die tijd wil ik ook het oordeel over 
mijn geschriften overlaten, zodat niets verzwegen blijft; en zo 
zal het dan ook gebeuren. Want God maakt het licht openbaar, 
dat wil zeggen, iedereen zal zien hoe het geschenen heeft.”

Paracelsus, Boek over de nimfen (Sudhoff  XIV, 150-151) 
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Alchemie

Breekbaar is de mens,
hulpeloos en klein,
als hij de aarde betreedt: 
Prima materia.

Wij leven ons leven als
bijen die zwermen
en honing vergaren: 
Purificatio.

Als de dood komt oogsten
en de mens weer vertrekt, 
dan laat de vrucht zich zien: 
Ultima materia.

Anton Dekkers

Anton Dekkers is in 1954 geboren en opgegroeid in de 
Langstraat in Sprang Capelle, een klein protestants dorp. 
Al vroeg toonde hij grote belangstelling voor theologische 
vraagstukken, met name de diverse aspecten die verbon-
den zijn aan het begin van Genesis. Dat resulteerde later in 
het leren van het Bijbels Hebreeuws. Na de middelbare 
school leerde hij tijdens het propedeutisch jaar van de toen 
net opgerichte Vrije Hogeschool het werk van Rudolf  
Steiner kennen. Veel vragen die hij eerder had, konden nu 
beter beantwoord worden. Tijdens zijn geneeskundestudie 
kwam hij in aanraking met het werk van Paracelsus. De 
bestudering van dit werk, aanvankelijk vooral het natuurfi-
losofische, later ook het theologi-
sche deel, werd een belangrijke 
pijler in zijn leven als huis-
arts in Amsterdam. Door 
het werk van Steiner en 
Paracelsus werd het 
mogelijk het begin 
van Genesis geheel 
anders te interprete-
ren dan gebruikelijk. 
Nadat hij met pen-
sioen ging, heeft hij 
vooral de relatie van 
Paracelsus met de 
Reformatie bestu-
deerd, waar dit werk 
over psalm 119 uit 
voortgekomen is.
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Paracelsus, theoloog van de Reformatie

Deze inleiding wil een globaal beeld schetsen van de theologie van 
Paracelsus. Een theologie die enerzijds geheel bij het streven van de 
Reformatie past, anderzijds de nadruk legt op ideeën die we bij Luther 
of  Zwingli nooit zullen vinden. Paracelsus spreekt vaak over kenver-
mogens die dieper reiken dan ons gewone verstand. Hij beschouwde 
zichzelf  als iemand die aanzetten tot een dieper weten tot zijn beschik-
king had. In zijn natuurfilosofisch werk blijkt dit steeds weer. Vanuit 
dit diepere weten probeert hij te begrijpen wat beschreven wordt in 
Genesis 2 en 3: het paradijs, het eten van de appel en de verdrijving 
uit het paradijs. Net zoals de tegenhangers hiervan: de komst, dood 
en opstanding van Christus. Door deze invalshoek vertolkt Paracelsus 
een geheel eigen geluid binnen de Reformatie. Dit eigen geluid is het 
onderwerp van deze inleiding. 

Zijn werk is volledig gebaseerd op de Bijbel. Het gaat hem er niet 
alleen om de Bijbelse thema’s in hun eigen context te begrijpen, maar 
tegelijkertijd legt hij het verband met het individuele en maatschap-
pelijke leven van zijn tijd. Uit deze concrete ervaringen komt ook de 
vaak heftige kritiek op de toenmalige Kerk voort.

Het theologische deel van zijn werk is nog steeds niet volledig uit-
gegeven, in tegenstelling tot zijn natuurfilosofische en medische werk. 
Dat was vanaf  eind 16de eeuw reeds in een uitzonderlijk goede uitgave 
van Johannes Huser beschikbaar, waar artsen en natuuronderzoekers, 
maar ook leken rijkelijk uit konden putten. Dat alles geldt niet voor 
zijn theologisch werk. In het Nederlands was behalve enkele opstel-
len1 tot nu toe niets van de theoloog Paracelsus beschikbaar. Het is 

[1] Paracelsus: Laat iedereen zijn eigen koning zijn, De Woudezel 2010.
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derhalve niet vreemd dat hij in Nederland nauwelijks bekend is. Met 
de hier gebrachte vertaling wordt voor het eerst in de Nederlandse taal 
een uitgebreidere introductie gegeven van zijn theologische werk.

Waarom dit boek? Een persoonlijke benadering

Jaren geleden maakte ik een samenvattende vertaling van dit com-
mentaar met als doel iets meer te weten te komen over de verhouding 
van Paracelsus tot de Reformatie. Ik was met het natuurfilosofische 
werk al sinds de jaren zeventig bekend, maar kende van het theo-
logische werk slechts één geschrift over het Avondmaal. Eigenlijk 
probeerde ik in die tijd mijn eigen reformatorische achtergrond beter 
te begrijpen – een achtergrond die ik wel deels, maar nooit geheel 
vaarwel had gezegd. Toen ik dit aan Elke Bussler van De Woudezel 
vertelde, was ze wel geïnteresseerd om een vertaling van dit com-
mentaar uit te geven. Zij had veel natuurfilosofisch en medisch werk 
van Paracelsus vertaald, maar nog nauwelijks iets theologisch. De 
vertaling kwam slechts langzaam van de grond. Ik zat nog in de laat-
ste jaren van mijn leven als huisarts. Maar ook los daarvan bleek de 
tekst bijzonder weerbarstig. Ten slotte hebben wij ieder een vertaling 
gemaakt en daarna alles nog een keer samen doorgewerkt.

Hoe kun je zo’n tekst als modern mens lezen? Het is opvallend 
dat de meeste Paracelsus-onderzoekers Paracelsus vooral lezen vanuit 
een historisch gezichtspunt. En dan wordt geprobeerd Paracelsus te 
rangschikken binnen de verschillende stromingen van de Reformatie 
in kleinere en grotere contextuele verbanden. Daaruit komen ook veel 
detailonderzoeken voort. Er zijn maar heel weinig Paracelsus-onder-
zoekers die bepaalde onderwerpen die hij aansnijdt, serieus nemen 
voor hun eigen leven. Dat is volstrekt anders bij onderzoekers van het 
werk van bijvoorbeeld Luther. En dat is ook begrijpelijk: Luthers werk 
blijft vrijwel geheel binnen de concepten die in de maatschappelijke 
discussies gebruikelijk zijn. Wij zijn bijvoorbeeld helemaal gewend 
te denken in termen van wetenschap en geloof. Dat vinden we bij 
Luther al terug. Hij heeft een uiterst geringe dunk van het menselijk 
kenvermogen. Paracelsus kijkt op een zeer gedifferentieerde manier 
naar ons kenvermogen en ziet de mogelijkheid om tot een dieper 
weten te komen. Voor een deel werkt hij dat ook uit. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat de naam Paracelsus nogal eens ter sprake komt 
binnen alternatieve medische kringen. Hij benoemt allerlei medische 
en natuurfilosofische zaken die bij de gevestigde onderzoekers rede-
lijk taboe zijn of  hooguit binnen een historische context interessant. 
Wat betreft zijn theologie, al is die veel minder bekend, ligt het niet 
veel anders.  

Ik heb de teksten van Paracelsus steeds op mijn eigen leven 
betrokken. De verschillende meer theologische thema’s zoals het 
eeuwige lichaam van Christus, de limus van Christus tegenover de 
limus van Adam, de voortdurende openbaring in de geschiedenis door 
de Heilige Geest, de invloed van overledenen op ons leven, dat alles 
heeft mijn leven diepgaand beïnvloed. Het beeld van het in zichzelf  
verdeelde hart, dat Paracelsus frequent beschrijft, kon ik dagelijks in 
mijn huisartsenpraktijk terugzien. De oneindige vergevingsgezind-
heid en barmhartigheid van Christus, ook een steeds terugkerend 
motief  bij hem, was als manende oproep altijd op de achtergrond in 
de praktijk aanwezig. Al deze thema’s raken door het overheersende 
materialistische wereldbeeld algauw ondergesneeuwd.

Toch ligt er in de tekst zelf  ook een hindernis, die met name 
betrekking heeft op zijn beschrijving van het leven na de dood. Een 
huidige lezer zal daar allicht moeite mee hebben, en dat heeft vooral 
te maken met de tijd waarin het commentaar geschreven is. Als Para-
celsus mensen die hij als valse profeten karakteriseert, naar de hel ver-
wijst, roept dat bij ons afkeer op, en dat is begrijpelijk. Ik heb daar op 
twee manieren een weg in gevonden. Paracelsus onderscheidt ergens 
een bovenhel en een onderhel. De bovenhel is hier op aarde, daarin 
leven de mensen die elkaar bedriegen, hebzuchtig zijn, liegen, stelen 
en moorden. Die mensen leven in een wereld zonder waarheid en 
liefde. En daarmee zonder God. Maar een leven zonder God, zonder 
liefde en waarheid kan een hel genoemd worden. Daar is alles duis-
ter. Dat geldt in wezen voor ons allemaal. Maar ook als wij naar een 
psycholoog gaan, doen we dat omdat we in een klein partieel helletje 
leven. Dat is één manier hoe ik er tegen aan kan kijken.

Een tweede manier is de volgende. Paracelsus legt steeds weer 
een enorme nadruk op de groeipotentie van de mens. Maar zijn tijd 
maakte het nog niet mogelijk dit ook voor de tijd na de dood verder 
te doordenken. De mogelijkheid van meerdere levens heeft hij nooit 
beschreven. Vandaar dat hij het leven na de dood alleen binnen een 
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eschatologisch kader kon plaatsen: na de dood kon er enkel nog 
een kortere of  langere tijd zijn tot aan het einde der tijden. Voor de 
gelovigen van onze tijd zal dat over het algemeen een weinig bevre-
digende weg zijn. Want onze groeimogelijkheid in een leven kan 
dan behoorlijk zijn, toch zal een ieder op het einde van zijn of  haar 
leven moeten toegeven dat die groei beperkt is gebleven. Stel je als 
principe dat het doel van het leven een volledige heiliging is – en dat 
doen bijvoorbeeld Kant en Hegel, toch niet de geringsten onder de 
filosofen – dan schieten we allemaal enorm te kort. Dan zijn er meer 
mogelijkheden nodig om te groeien; kortom, meer levens. Goethe, 
een goede Paracelsuskenner, die een belangrijk deel van zijn Faust op 
het werk van Paracelsus baseerde, kon dan ook niet anders dan tot de 
conclusie komen dat de beperktheid van één leven de noodzaak van 
meer levens impliceert.

Wie Paracelsus bestudeert, komt in aanraking met de diverse 
stromingen in de tijd van de Reformatie. Het theologische werk van 
Paracelsus – trouwens ook het grootste gedeelte van zijn natuurfilo-
sofisch werk – werd pas na zijn dood uitgegeven. Het werkte vooral 
door in bepaalde Midden-Europese spirituele en piëtistische kringen. 
Via onder andere Jacob Böhme kreeg Paracelsus een grote invloed 
op de romantiek en het Duits idealisme. Mensen als Novalis, Baader 
en Schelling zijn zonder Böhme en Paracelsus niet te denken. Voor 
mijzelf  werd duidelijk dat binnen de Reformatie zoals die zich ver-
der ontwikkeld heeft, vooral de grenzen aan ons kenvermogen zeer 
bepalend zijn geweest. Het geloofsleven werd daarbij steeds meer in 
het nauw gedreven door de resultaten van de natuurwetenschap. Het 
werk van Paracelsus kan hier erg verruimend werken.

De theologische denk- en schrijfstijl van Paracelsus

Wie het theologisch werk van Paracelsus voor het eerst leest, raakt 
al snel verstrikt in het betoog, een verwarring die de lezer van Luther 
nauwelijks zal beleven. Bij beide auteurs zijn er vijfhonderd jaar te 
overbruggen. De tijd rond 1500 verschilt op velerlei manieren van de 
onze. Maar toch, een opstel van Luther heeft meestal dezelfde denk-
trant als een tegenwoordig theologisch opstel. Het heeft een begin 
en een einde, een vraagstelling, kent argumenten en een conclusie. 

Kortom, Luther heeft een geleerde achtergrond, hij is het gewend te 
argumenteren, zijn tegenstanders in de discussie niet alleen te zien als 
mensen die hij moet weerleggen, maar ook als helpers om zijn eigen 
argumenten helderder te krijgen. Zijn puntsgewijze argumentatie 
geeft ons houvast.

Paracelsus heeft een compleet andere schrijfstijl. Pas na herhaald 
lezen zal het lukken de diepere, logische rode draad te vinden, en af  
en toe zal het ook dan nog niet lukken. Paracelsus is werkelijk een 
lekentheoloog en is dat altijd gebleven. Van geleerde betogen had hij 
een afkeer – betogen die in hun uitleg van de Schrift de letter volgen, 
maar niet de geest. Het lijkt er niet op dat Paracelsus bijvoorbeeld 
beïnvloed is door het psalmencommentaar van Bugenhagen van 1524, 
dat in 1529 door Bucer in het Duits is vertaald, of  door de uitleg van 
de zeven boetepsalmen door Luther. Hij gebruikte wel de vertaling 
van de psalmen door Luther uit 1524 en ook de Annotationes 1 van 
Erasmus. Een van de weinige keren dat hij zich aan een duidelijke 
systematische opbouw houdt, is in De septem punctis idolatriae christianae, 
een van zijn vroegste bekende theologische verhandelingen.2 Hier zet 
hij zeven kritiekpunten op een rij, waarschijnlijk in navolging van de 
67 punten uit de Schlußreden van Zwingli.3 

Paracelsus schreef  in het Duits. Hij was theologisch niet univer-
sitair geschoold, maar wellicht was het voor iedereen, dus ook voor 
hem, moeilijk deze onderwerpen in het Duits uiteen te zetten. Men 
was gewend in het Latijn te schrijven, trouwens ook in het Latijn te 
disputeren. In zijn werk en dus ook in het commentaar op de psalmen 
kunnen we nog af  en toe de achterliggende Latijnse grammaticale 
structuren ontdekken. In het woordenboek van Grimm vinden we 
diverse woorden die door Paracelsus in het Duits geïntroduceerd zijn. 
Een opvallend punt bij dit alles is echter het gebruik van de gewone 
spreektaal en de stijlvormen die daar bij kunnen horen. Dat wil met 
name zeggen dat allerlei stijlvormen elkaar kunnen afwisselen bin-
nen één commentaar: hij richt zich vaak tot de lezer, jij, maar sluit 
zichzelf  ook vaak mee in, wat dan samen met de lezers tot wij wordt. 
Daarnaast zijn er gesprekken met en in zichzelf. Kortom, het hele 
palet van monologen, dialogen, kleine meditaties, bespiegelingen en 
waarschuwingen aan de lezer.
[1] Annotationes in Novum Testamentum, een heruitgave van het boek van Lorenzo Valla van 1449, nu 
met extra aantekeningen van Erasmus, 1516. — [2] In Goldammer (ed.) III, 1-57. — [3] Huldrych 
Zwingli: Auslegen und Gründe der Schlußreden, 1523.
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Hij verwijst vaak naar gelijkenissen uit de evangeliën, zoals de rijke 
man en Lazarus, de boom die goede vruchten draagt, of  de gelijkenis 
van de talenten. Daarnaast spelen vooral de verhalen uit Genesis 2 
en 3 een rol: het paradijs, de zondeval en de verdrijving uit het para-
dijs; verder het verhaal van Noach, en uit het Nieuwe Testament de 
prediking van Johannes de Doper. Maar hij vormt zelf  ook steeds 
weer beelden, waardoor het abstracte hogere niveau pas na een tijd 
helder wordt. Binnen al deze beelden komen we vaak tegenstellingen 
tegen: rijk/arm, hemel/hel, goede weg/verkeerde en doodlopende 
weg, wijnstok/doornenstruik, enzovoorts. De door hem zelf  geko-
zen beelden kunnen soms ook enigszins verrassend werken. Om een 
voorbeeld te noemen: in een opstel over de arbeid verbindt hij onder 
verwijzing naar Genesis 3:19 de arbeid met het zweet, en schrijft 
hij vervolgens: “Wij mogen niet van het zweet van de ander eten.”1 
Waarmee bedoeld wordt dat we de ander niet voor ons nut mogen 
gebruiken, en dus ook niet stelen.  

Paracelsus kan vaak weldadig samenvatten, om daarna weer verder 
te gaan in herhalingen en breed uit te weiden. Die herhalingen zijn 
niet enkel thematisch, maar spelen ook op woordniveau en zelfs op 
woordklank-niveau, waardoor het hele betoog een associatief  gevoel 
op kan roepen. Pas als je bedenkt dat het opgeschreven spreektaal is, 
kun je het beter begrijpen. 

Inhoudelijk bestrijkt Paracelsus de volle breedte van de theolo-
gie. Alle begrippen die een hoofdrol spelen in het reformatorische 
gedachtegoed, zoals geloof, berouw, zondigheid, genade en zalig-
heid worden besproken, steeds gezien vanuit de tekst van de Heilige 
Schrift, sola scriptura, met als basis het geloof, sola fide, en gericht op 
Christus, solus Christus. In hoofdlijnen gaat het om antropologische 
onderwerpen: wie of  wat is de mens, zowel gedurende het leven als na 
de dood; kerkkritiek, en dat in meer uiterlijke aspecten zoals de pracht 
en praal, maar ook de diepere kant: dat de mens door de Kerk uit de 
innerlijke relatie met God wordt gehaald en daardoor eerder wordt 
gebonden dan verlost; christologie, steeds weer opnieuw de betekenis 
van Christus, zijn komst, lijden, dood en opstanding; allerlei ethische 
thema’s waarbij het belang van eerlijkheid, armoede en goede arbeids-
verhoudingen op de voorgrond staat; en ten slotte eschatologische 
aspecten.

Dat betekent dat het Oude Testament en daarmee ook de psal-
men door hem christologisch geïnterpreteerd worden. Christus is de 
vervulling van de oude wet en derhalve kan de wet ook enkel vanuit 
Christus geïnterpreteerd worden. Tegelijk is het Oude Testament een 
prefiguratie van het Nieuwe. Daarmee is de cirkel rond. Van de vier-
voudige schriftinterpretatie1 met daarbij de nadruk op de Hebreeuwse 
en Griekse oertekst moest hij weinig hebben. De interpretatie van het 
Oude Testament kan enkel door inspiratie door de Heilige Geest tot 
stand komen. Dan komt de geest van het woord tot je, anders enkel 
de letter. De theologen van beroep blijven juist door hun geleerdheid 
gevangen in de letter en worden gekarakteriseerd als valse uitleggers. 
Daarmee wordt duidelijk waarom Paracelsus nooit aanknoopt bij de 
psalmeninterpretaties van zijn geleerde tijdgenoten. Hij beleefde dat 
er een continue stroom van inspiraties naar de mensen toekomt, die 
met name door de niet geleerde mens ontvangen kan worden. Deze 
inspiratieve stroom, anders gezegd, de voortgaande openbaring, geldt 
overigens niet alleen voor de interpretatie van de Heilige Schrift, 
maar ook voor de geneeskunde en ontdekkingen op praktisch vlak. 
De christologische interpretatie in het commentaar bij psalm 119 
betreft allereerst de persoon van David. David was een prefiguratie 
van Christus. Maar soms gaat het nog verder, dan vallen David en 
Christus bijna samen. David is de profeet2 die vertelt over het Nieuwe 
Testament, over de komst van de antichrist, over het einde der tijden, 
kortom, de woorden van David zijn daarmee bijna het woord van 
God. Door David kunnen we de woorden van Christus begrijpen. 
Toch moet deze profeet ook weer geïnterpreteerd, uitgelegd worden. 
Paracelsus voelt zich daartoe geroepen. 

Doordat in het commentaar alle tijden op elkaar betrokken zijn, 
wisselt Paracelsus ook steeds weer in het tijdsperspectief. Nu eens is 
hij in de tijd van David, dan weer in de tijd dat Jezus leefde, en dan 
weer in zijn eigen tijd, of  aan het einde der tijden. Om een veel voor-
komend voorbeeld te noemen: de morele wantoestanden van zijn tijd 
werden reeds door David voorspeld. Je kunt dit als een specifieke 

[1] Liber de honestis utrisque divitiis in Paracelsus: Laat iedereen zijn eigen koning zijn, 171.

[1] De viervoudige schriftinterpretatie was een methode die doorheen de Middeleeuwen werd 
gebruikt. De vier gezichtspunten waren: de letterlijke, de allegorisch-symbolische, de morele en 
de anagogisch-toekomstgerichte interpretatie. Waarschijnlijk gaat deze methode op Origenes terug, 
waarbij Cassianus ze voor het eerst expliciet toepaste. — [2] Wij kennen David vooral als koning, 
echter in het Nieuwe Testament worden verschillende psalmen genoemd die verwijzen naar de toe-
komstige Messias. Vandaar dat David ook profeet genoemd kan worden.
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van geest (zie het hoofdstuk Beeld van de mens) – net zo goed als, in zijn 
theologische werk, voor het hemelse lichaam, met alle consequenties 
voor het Avondmaal. Verderop zal hier nog meer op ingegaan wor-
den. Na de dood van Paracelsus zou zijn theologische werk vooral 
verbreid raken in de kringen van aanhangers van Schwenckfeld, wat 
wellicht aangeeft hoe sterk hun ideeën elkaar raakten. Kortom, er kan 
op allerlei overeenkomsten met deze groeperingen gewezen worden, 
maar ook op diverse verschillen. Paracelsus vertolkt een geheel eigen 
geluid. Dat wordt in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt.

Het eigen geluid van Paracelsus: het beeld van de mens

Paracelsus was vóór alles arts, niet alleen gewoon arts, ook wond-
arts, chirurgijn. Het kan derhalve niet anders dan dat zijn werk door 
zijn medische ervaringen gevormd is, ook zijn theologische werk. 
Want als arts beschreef  hij de mens in velerlei aspecten: Waarom kan 
een mens ziek worden? Hoe zit een mens eigenlijk in elkaar, en hoe 
is zijn relatie met de omgevende natuur en de sterrenhemel? Welke 
opgave ligt daarin voor de zieke en de arts? Waar en hoe kan ik als 
arts geneesmiddelen vinden in de natuur? Welke vaardigheden zijn 
daarvoor nodig? Hoe bereid ik de geneesmiddelen? Wat is de natuur 
überhaupt? Hoe doe ik als arts het juiste? 

Al deze aspecten hebben ook een theologische kant. Het mens- 
en wereldbeeld van Paracelsus werd sterk gevormd door de Bijbel. 
Niet alleen zijn theologische werk, ook zijn medische werk staat vol 
verwijzingen naar de Bijbel. Alleen al de verdrijving uit het paradijs is 
een uitermate belangrijke basis om een antwoord te formuleren op 
de bovenstaande vragen. In welk opzicht is de mens toen veranderd, 
waardoor hij ziek kon worden? Welke opgaven heeft de mens in het 
algemeen of  ook persoonlijk daardoor gekregen? Wat is het uiteinde-
lijke doel van deze verdrijving? Wat is de relatie met de latere komst 
van Christus of  zelfs met het einde der tijden? Is de natuur toen ook 
veranderd?1 Welke vaardigheden had de mens in het paradijs, en welke 
nu? Bestaat er een relatie tussen? Wat is de betekenis van de voor-

christelijke mens, en wat betekent Christus voor ons nu? Heel belang-
rijk is ook het hele vraagstuk van de dood. Als arts had Paracelsus daar 
veel mee te maken, met name als chirurgijn in dienst van verschillende 
legers. En het is duidelijk dat de kijk op de dood een belangrijke rol 
zal spelen in iemands theologische opvattingen.

Paracelsus stond met deze vragen zeker niet alleen. In de tijd waarin 
hij leefde, begonnen mensen zich op een meer individuele wijze met 
al deze vragen bezig te houden, vragen die eerder meer dogmatisch 
beantwoord werden. Hiermee werden belangrijke steunpunten voor 
de opkomende natuurwetenschap gebouwd. In het volgende hoofd-
stuk zullen we zien dat de anatomie van Vesalius zo’n steunpunt werd 
en hoe Paracelsus daartegen aankeek.

De overeenkomst tussen de opkomende natuurwetenschappers en 
Paracelsus ligt vooral in de afwijzing van het oude mens- en wereld-
beeld. Het verschil ligt in het ontwerp van een nieuw beeld: aan de 
ene kant de natuurwetenschap, die in de loop van de eeuwen steeds 
dieper in de materie duikt, maar daarbij steeds verder van de natuur 
verwijderd raakt; aan de andere kant Paracelsus, die mens en natuur 
met een nieuwe geestelijke blik probeert te doordringen: het licht der 
natuur, lumen naturale. Dit licht der natuur is een licht dat de natuur 
in zich draagt, helderder dan de zon, door God de Vader gegeven en 
waar de mens deel aan kan hebben. Het doorstraalt ook het lichaam 
van de mens. Het licht der natuur is een hogere ervaring dan de erva-
ring van de zintuigen en het daarmee verbonden verstand. Vanuit 
deze hogere ervaring onderzocht Goethe in veel latere tijd enkele 
gebieden van de natuur, waarin hij door zijn tijdgenoten meestal niet 
begrepen werd. Goethe beleefde zijn natuurwetenschappelijk werk 
als veel belangrijker dan zijn literaire werk, want hij besefte dat hij 
juist op dat vlak vernieuwend was. Vanuit een ander gezichtspunt kan 
op het volgende worden gewezen: in de Middeleeuwen bestond er de 
mogelijkheid God te leren kennen door je te verdiepen in de natuur. 
De natuur is de schepping van God, waarin Hij weliswaar niet meer 
concreet werkzaam is, maar waarin we Hem indirect toch kunnen 
beleven. In de Reformatie werd de natuur geleidelijk aan ontzield, 
ontgoddelijkt. God kon enkel door de Heilige Schrift gekend wor-
den, en dan nog maar zeer beperkt.1 Paracelsus onderscheidt diverse 

[1] Dat dit vragencomplex ook juist in reformatorische kringen nog sterk speelt, blijkt uit het boek 
van Gijsbert van den Brink: En de aarde bracht voort: christelijk geloof  en evolutie, Boekencentrum 2017. 
Daarin wordt getoond dat de gelovige veel antwoorden aan de natuurwetenschap moet inleveren.

[1] 150 jaar later zou Jan Swammerdam nog een brief  schrijven aan zijn weldoener Thevenot: 
“Waarde Thevenot, zie hier de vinger Gods in de anatomie van de luis.” Aan zo’n voorbeeld is te zien 
dat de ontgoddelijking van de natuur zeer geleidelijk tot stand kwam.
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Afbeelding 1: 24e dag zwangerschap. Overgenomen uit Die verlorene Hälfte des 
Menschen. Die Plazenta vor und nach der Geburt in Medizin, Anthroposophie und Ethno-
logie, ed. Wolfgang Schad, © Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2005, p. 49.

lichten, die in de mens ontstoken kunnen worden door de Heilige 
Geest. Een nog hoger licht dan het lumen naturale is het geestelijk licht, 
dat de Bijbel kan duiden en dat tevens van belang is in de persoonlijke 
verhouding tot God. Over dit licht schrijft Paracelsus geregeld in het 
psalmencommentaar. 

Binnen het licht der natuur – en daarbinnen weer hogere kenvor-
men – wordt ook de schepping begrepen zoals die kort beschreven 
is in Genesis 1 en 2. Voor het verhaal in Genesis 2:7, dat de mens uit 
aardestof  is gevormd, gebruikt Paracelsus het woord uit de Vulgaat: 
limus terrae, het stof  der aarde. Deze limus omvat voor hem echter een 
hele wereld. Want het is de essentie van de macrokosmos, de vier 
elementen, die hij ook de matrices, moeders noemt. Dit strookt met 
het Bijbelverhaal als we Genesis 1 beschouwen als een meer geestelijk 
voorstadium van Genesis 2. Genesis 1 is een verhaal van scheidingen, 
en Paracelsus beschrijft de voorstadia van de limus dan ook als een 
ontwikkeling van opeenvolgende scheidingen. Er is derhalve sprake 
van een schepping die van een geestelijke toestand zich in Genesis 
2 verdicht tot limus. Deze limus terrae is gevomd uit de essentie van 
de macrokosmos. Het begrip ‘aarde’ moet dan ook veel omvatten-
der gedacht worden dan wat wij nu als onze aarde beschouwen. Het 
firmament, de sterrenhemel, hoort er ook bij, en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Paracelsus in heel zijn werk, zowel het natuurfilo-
sofische als het theologische, aan dit firmament een buitengewoon 
belangrijke plek toekent. 

Een illustratief  beeld1 voor deze verhouding van macro- en 
microkosmos is de placenta met de vliezen (macrokosmos) naast het 
embryo (microkosmos). Wij kijken in onze westerse maatschappij 
naar de placenta als een afvalproduct, maar feitelijk kun je je geen 
meeromvattend organisme voorstellen – een organisme dat alle 
functies in zich draagt die bij het embryo over het lichaam verdeeld 
zijn. Daarbij is ze onze voedster, zoals later de macrokosmos onze 
voedster is.2 Boven werd reeds genoemd dat voor Paracelsus de vier 
elementen matrices, moeders waren.

In de Middeleeuwen en nog tot in recentere tijden werd het schep-
pingsverhaal redelijk letterlijk genomen. In een lijn die teruggaat op 
Philo en later de neoplatonici, werd het meer allegorisch opgevat, als 
beeld voor processen in de ziel van de mens. Paracelsus doet geen 
van beide, maar probeert tot een diepere laag door te dringen, waar 
in het materiële het geestelijke spreekt. Hij doet dat door het schep-
pingsverhaal als een alchemistisch proces voor te stellen. Overal in de 
natuur zien we processen die van een prima materia, een uitgangsstof, 
door scheidingsprocessen (separatio) en zuiveringsprocessen (purifica-
tio) naar een ultima materia leiden, een eindtoestand. Een eenvoudig 
voorbeeld: het koren wordt gezaaid en wordt door zon, warmte en 
regen omgezet tot de halm met tarwekorrels. Dat is een eerste alche-
mistisch proces. Wie een plant bestudeert, kan op een vrij eenvoudige 
wijze een verfijning waarnemen van de wortel naar de bloem. Dan 
volgt er een tweede alchemistisch proces wanneer van de tarwekor-
rels brood wordt gemaakt: de tarwe wordt geoogst, gemalen en 

[1] Voor de duidelijkheid: dit is een beeld van de inleider en niet van Paracelsus zelf. — [2] De 
placenta wordt in de volksmond ook wel de moederkoek genoemd, wat kan suggereren dat het 
moederlijk weefsel is. Aan de andere kant wordt in niet-westerse culturen de placenta vaak broertje 
of  zusje genoemd. Daarin komt tot uiting wat wij nu uit de embryologie weten: de placenta is geheel 
kinderlijk weefsel; embryo en placenta zijn kwalitatief  hetzelfde weefsel. Wanneer we moederkoek 
opvatten als onze omhulster en voedster, klopt de benaming moederkoek ook. Bij Paracelsus komen 
we in de karakteristiek van macro- en microkosmos beide aspecten tegen: de macrokosmos is onze 

‘moeder’, anderzijds zijn macro- en microkosmos kwalitatief  hetzelfde.
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gebakken. Ten slotte een derde in de mens die het brood eet, en daar 
wordt het uiteindelijk vlees en bloed. Van het zaad, prima materia, tot 
aan het vlees en bloed, ultima materia, kan deze ontwikkeling ook als 
één alchemistisch proces worden gezien. Overal in de natuur en in 
onszelf  zien we dergelijke processen, en zo ligt het voor de hand om 
dezelfde processen ook in de schepping te zoeken. Want zien we in de 
groei van het koren niet ook een schepping? Is niet iedere geboorte 
en ontwikkeling van een kind een scheppingsproces? 

Overigens kan ook de innerlijke ontwikkeling van de mens als 
zo’n alchemistisch proces worden gezien; door Paracelsus meestal 
beschreven als een rijpingsproces.1 Eerder is al beschreven dat Para-
celsus zowel op medisch als ook op theologisch vlak een vroeger 
mens- en wereldbeeld achter zich liet. Hij ploegde zijn inwendige 
akker om en zaaide hem opnieuw in. 

Het menselijk lichaam is dus geschapen uit de macrokosmos en 
draagt deze macrokosmos nog altijd in zich. Concreet gezegd: zowel 
de dieren- als de planten- als de minerale wereld maken deel uit van 
de mens. Paracelsus geeft daarvoor het volgende beeld: “Alle schep-
sels zijn letters en boeken die de oorsprong van de mens beschrijven 
– letters waarin je kunt lezen wie de mens is.”2 Als de mens ziek wordt, 
kan dat beschreven worden als een proces waarbij dit oorspronkelijk 
macrokosmische zich eenzijdig laat zien. Om een enkel voorbeeld te 
geven: nier- en galstenen, maar ook een jichtteen of  verkalking van de 
vaten kan als een eenzijdige ontwikkeling van het minerale in de mens 
gezien worden. Een ander voorbeeld: we kunnen met groot gemak 
de hele dierentuin in ons innerlijk vinden. Die wordt als een mens 
gezond is, beheerst door het menselijke dat de scepter voert.3

In het commentaar bij psalm 119 noemt Paracelsus van dit alles 
slechts een enkele keer de limus terrae en de paradijselijke situatie. De 
voorgeschiedenis noemt hij niet. Het is echter belangrijk daar kennis 
van te nemen omdat we anders een te eenzijdig beeld van de lichaams-
opvatting van Paracelsus kunnen krijgen. 

Hiermee is de beschrijving van de meer lichamelijke mens nog 
niet volledig. Want wie zorgt er voor de alchemistische processen 

in de natuur? Archeus noemt Paracelsus deze instantie, die een ware 
evenwichtskunstenaar is. Het is een krachtencomplex dat de proces-
sen ordent. De archeus heeft het overzicht. In het koren moet hij de 
processen leiden als er een heftige storm over de akker raast, maar 
ook als er een droge zomer is. 

Zo heeft ook de mens een zichtbaar lichaam van vlees en bloed, 
dat doortrokken is door deze archeus. Paracelsus noemt hem ook de 
‘inwendige alchemist’. Daarnaast hebben we van het firmament een 
onzichtbaar sterrenlichaam gekregen, een corpus sidereum. Dit sideri-
sche lichaam draagt al onze vaardigheden, het maakt dat we met onze 
zintuigen kunnen waarnemen, dat we kunnen denken en voelen, dat 
we allerlei beroepen kunnen leren, ook dat we nieuwe dingen kunnen 
ontdekken. Het zichtbare lichaam is het instrument van het sideri-
sche lichaam. Beide lichamen worden dagelijks gevoed, het stoffelijke 
lichaam met eten en drinken, het siderische lichaam door het wijs-
heidsvolle licht dat uit het firmament naar ons toekomt. Hier wordt 
het belang van het firmament duidelijk zoals dat boven werd aange-
stipt. Overigens gaat deze voeding niet vanzelf. Zoals in Genesis 3 
reeds gezegd wordt dat het ons zwaar zal vallen ons lichaam te voe-
den, zo geldt dat ook voor de voeding vanuit het firmament. Daarom 
gaan we naar school, daarom worden er boeken geschreven. Maar al 
zouden er geen scholen en geen boeken meer zijn, dan nog zouden 
we alles rechtstreeks uit het firmament kunnen leren. En daarom 
kunnen er ook ontdekkingen worden gedaan. Want het firmament is 
onuitputtelijk, er huizen vele en vele leermeesters die hun wijsheid ter 
beschikking stellen. 

Wat hier beschreven is, betreft vooral de mens zoals die voor de 
arts van belang is. Naast het stoffelijke lichaam, de archeus en het corpus 
sidereum heeft de mens een ziel. Deze ziel is de essentie van de mens, 
en over het lot van de ziel gaat het vooral in het theologische werk 
van Paracelsus. Dat is ook begrijpelijk aangezien het de ziel is die al 
dan niet de eeuwige zaligheid verwerft. De ziel wordt de mens door 
God bij de geboorte ingeblazen, het spiraculum vitae. Paracelsus zegt 
het in de Astronomia magna zo: God heeft bij de geboorte een woord 
gesproken, en dat is de ziel van de mens.1 Als je spreekt, doe je dat 
op de uitademing. De ziel wordt ingeblazen in het andere deel van 
de mens, de lichamelijkheid. Zo is er sprake van een incarnatie. En 

[1] Paracelsus heeft het in dit verband over een “arcanum hominis: dat is al de verdienste en kracht die 
[de mens] in de eeuwigheid behoudt” (Archidoxis in Sudhoff  (ed.) III, 139); in het Volumen paramirum 
noemt hij dit het ens virtutis (Wat ons ziek en gezond maakt – Volumen paramirum, De Woudezel 2004, 
47). — [2] Astronomia magna in Sudhoff  (ed.) XII, 32. — [3] E. Bussler: Viehsterne, Menschenlicht und 
ein falsch verstandenes Wortspiel in Nova Acta Paracelsica NF 29, 2021, 43-68. [1] Sudhoff  XII, 289, 298.
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daarmee is de geboorte een afbeelding van de incarnatie van Chris-
tus. Christus werd door God de Vader naar de aarde gezonden om 
mens te worden. Tegelijk is het een herhaling van de oergebeurtenis 
die beschreven wordt in Genesis 2:7: God blies de levensadem in de 
neusgaten van de mens. 

In het medisch-natuurfilosofische werk, waarin vaak het lichaam 
in het centrum van de overwegingen staat, wordt dit lichaam als bui-
tengewoon groots en indrukwekkend beschreven. In het theologische 
werk gaat het meestal om de andere kant: het lichaam als dienaar van 
de ziel en derhalve de mindere, maar tegelijk ook als bedreiging, als 
poort waardoor de zonde bij ons kan binnenkomen. Ook dit theo-
logische beeld heeft als achtergrond het Genesisverhaal, namelijk 
de zondeval en de daarop volgende verdrijving uit het paradijs. De 
paradijselijke mens is een voor ons onbegrijpelijk en ontzagwekkend 
wezen. Hij had kwaliteiten en vermogens die de onze ver overstegen. 
In Genesis 3 worden enkele fundamentele veranderingen beschreven 
in de lichamelijkheid van de mens: “Ik zal uw moeite in uw zwan-
gerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren”, en “In 
het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten.” Ook de aarde lijkt 
veranderd, er wordt over dorens en distels gesproken, een vervloekte 
aarde. Paracelsus benoemt vooral de intrede van de dood. De mens 
in het paradijs was onsterfelijk. Hij was beeld en gelijkenis van God. 
De gelijkenis is met de verdrijving uit het paradijs door de ingetreden 
sterfelijkheid verloren gegaan. Het beeld is echter bewaard gebleven,1 
en daarmee is het lichaam nog steeds een tempel, een ‘huis van het 
eeuwige’. Vandaar ook dat Paracelsus een fervent tegenstander van 
de doodstraf  is.

Hoe denkt Paracelsus zich de dood? Het stoffelijk lichaam wordt 
opgenomen door de aarde; het duurt een tijd voordat het vergaan is. 
Het siderische lichaam heeft ook een tijd nodig om te vergaan. Het 
wordt opgenomen in het firmament, maar kan nog lange tijd op aarde 
in de vorm van ‘schaduwen’ waargenomen worden. Dat geldt vooral 
voor mensen die misdadig geleefd hebben, hun geld met woeker en 
bedrog verdiend hebben en dergelijke. Paracelsus schrijft erover alsof  

het de gewoonste zaak van de wereld is. En dat was waarschijnlijk ook 
zo. Tegenwoordig beleven mensen in afgesloten gemeenschappen die 
weinig moderne scholing hebben gehad, nog deze ‘schaduwen’; zie 
de film Arme Seelen van Edwin Beeler (2010) over mensen hoog in 
de Alpen. 

De ziel zelf  gaat een eigen weg. De ziel had als instrumenten het 
stoffelijk en het siderisch lichaam. Die vallen nu weg, en de essentie 
van de ziel komt vrij. Paracelsus beschrijft de ziel steeds weer van ver-
schillende kanten. In het commentaar bij psalm 119 is het huis van de 
ziel vooral het hart. Het hart is de tempel waar de ziel de directe relatie 
met God kan onderhouden. Zo beschrijft Paracelsus de mens als een 
coniunctio, een verbinding waarvan de onderdelen na de dood allemaal 
een eigen weg in de ontbinding gaan. Slechts de ziel blijft over.

De dood is voor Paracelsus dus een scheiding van lichaam en ziel, 
een disiunctio. De ziel gaat verder, waarbij ze op de jongste dag haar 
oordeel te horen krijgt: de hemel of  de hel. Hoe de mens dacht over 
de lotgevallen van de ziel na de dood, was sterk bepalend voor hoe 
men leefde. De bestemming van de ziel was immers voor de mens van 
het grootste belang. In de Middeleeuwen beleefden de mensen vaak 
een grote angst voor wat er na de dood zou gebeuren. Niet alleen 
angst voor het vagevuur, maar ook voor het laatste oordeel. Alleen 
dankzij deze angst kon het verdiensysteem van de Kerk functioneren. 
In het protestantisme, met name in de meer orthodoxe richtingen, 
werd deze angst vaak nog intensief  beleefd, juist omdat dit verdien-
systeem niet meer gold. Hoe wist je dat je behouden was, wat kon je 
zelf  doen? Tegelijk kwam in de nieuwe tijd de nadruk veel meer op 
het aardse leven zelf  te liggen. Geleidelijk aan verbleekte de aandacht 
voor een leven na de dood. Dat thema werd naar de horizon van het 
leven verbannen. 

In het werk van Paracelsus, ook in het psalmencommentaar, wordt 
deze angst vooral aangesproken in de vorm van waarschuwingen 
voor het laatste oordeel. Overigens is er een redelijk evenwicht tussen 
enerzijds aandacht voor het leven na de dood, anderzijds onze opgave 
tijdens het aardse leven. Deze opgave is vooral de naastenliefde en 
daarmee niet op angst voor straf  gebaseerd. We zien hier opnieuw 
die uitzonderlijk belangrijke lijn in het theologische werk van Para-
celsus: de tegenstelling tussen alle werken uit angst voor straf  of  uit 
gehoorzaamheid aan de ene kant, aan de andere kant de naastenliefde 

[1] Overigens was dit een bekende gedachte, ook bij de reformatoren. Melanchthon geeft aan dat 
er nog een rest van het beeld Gods bewaard is gebleven, dat hij het lumen naturale noemt, een licht 
dat het mogelijk maakt om als gelovige op de juiste manier te leven. Calvijn spreekt ook over een 
dergelijke rest, echter deze rest heeft de hulp van de Heilige Geest nodig om tot werkzaamheid 
te komen.
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vanuit het oprechte, gelovige hart. Het lijkt erop dat dit evenwicht in 
het denken van Paracelsus zich gedurende de jaren dertig geleidelijk 
aan heeft ontwikkeld.

Alle theologische opstellen die vooral in de jaren dertig geschreven 
zijn en die samengevat worden onder de titel Vita beata, beschrijven 
de weg van ons aardse leven als een rijpingsproces, een rijpingsproces 
waarbij de dood de vruchten oogst. De dood is daarmee een soort 
wijnboer. Weer anders, alchemistisch gezegd, komt de mens als prima 
materia op aarde, maakt een proces door – en dat kan allerlei vormen 
aannemen – om bij de dood tot ultima materia af  te rijpen. Zoals 
Christus door zijn menswording tot de volkomenheid rijpte en na zijn 
sterven op kon staan, zo moet ook de mens rijpen om na de dood op 
te staan. Meestal zal Paracelsus het, historisch gezien, andersom uit-
spreken: Christus volgde de mens, Christus werd mens om de mensen 
te helpen. 

De dood is een straf  voor de val in het paradijs, toen de mens 
nog onsterfelijk was. Hier komen we echter een typisch paracelsische 
redenering tegen: wat een straf  is, is tegelijk een opgave en zelfs een 
soort verlossing. Want de mens werd uit het paradijs verstoten, kwam 
in ellendige omstandigheden terecht – geregeld typeert Paracelsus 
ons aardse leven als een leven onder verscheurende wolven – maar 
God wilde niet dat we al te lang op die manier moeten leven. Dat is 
de reden dat we na een beperkte tijd van leven overlijden. Dit aardse 
leven is daarmee beperkt, maar daarom des te belangrijker. Na de 
dood ben je onmachtig geworden om nog iets aan je rijpingsproces te 
veranderen. Je kunt dan niet meer saneren, nee, je wordt gesaneerd. Je 
moet hier, op aarde doen wat je te doen staat, en dat niet verzuimen. 
Je kunt het niet meer inhalen. En aangezien de dood vaak plotseling 
bij ons aanklopt, moeten we ons dag en nacht bewust zijn van onze 
opdracht. Een onderdeel van het rijpingsproces is onze gave die we 
mee hebben gekregen. Deze gave, onder andere in ons beroep, is 
tegelijk ons kruis dat we dragen.

Bij het laatste oordeel zal ons duidelijk worden dat we in feite 
voldoende tijd hebben gekregen om onze opdracht te volbrengen, als 
we maar niet onze tijd met ledigheid hadden doorgebracht, dus met 
zuipen, oorlog voeren en de hoeren bezoeken. In het commentaar 
bij psalm 119 wordt naar het einde toe de nadruk op het laatste oor-
deel steeds sterker. David zal zich daar moeten verdedigen tegen al 

zijn tegenstanders. Hij is er bang voor, gezien de enorme massa van 
tegenstanders, maar tegelijk beleeft hij hoe hij geholpen wordt door 
God. Helemaal op het einde van het commentaar heeft David de 
overwinning behaald. 

Hoe dacht Paracelsus over de periode tussen de dood en het laatste 
oordeel? Het is opvallend dat hij geregeld aangeeft dit niet te weten, 
dat enkel God dat weet. Maar tegelijkertijd vertelt hij er toch iets over. 
Zo noemt hij in een opstel wel het vagevuur en geeft hij elders aan dat 
de zielen in een langdurige min of  meer slapende toestand verblijven. 
Maar hij zegt ook dat er mensen direct naar de hemel of  de hel gaan. 
De hel beschrijft hij als een wereld vol schaduwen, enigszins te ver-
gelijken met hoe voorchristelijke schrijvers – bijvoorbeeld Homerus 
– het leven na de dood weergeven. Deze wereld is verstoken van liefde. 
Kortom, deze hele tussenfase wordt zeer wisselend beschreven. In 
zijn opstellen legt hij er de nadruk op dat we ons werk hier op aarde 
moeten doen, dat we na de dood aan ons lot niets meer kunnen ver-
anderen. Maar in het commentaar bij een andere psalm noemt hij één 
ding dat het lot wel kan veranderen: de gebeden van nabestaanden. 
Ook kunnen, zoals hiervoor reeds beschreven, overleden personen 
die hun leven in dienst van de duivel hebben doorgebracht, na hun 
dood vanuit hun sterrenlichaam de levende mensen negatief  beïn-
vloeden. Dit laatste aspect komt in het commentaar bij psalm 119 
uitgebreid aan de orde.

De weg van de mens: van aardestof  tot eeuwig lichaam

De basis voor het gehele theologische denken van Paracelsus is 
zijn interpretatie van het paradijs, de zondeval en de verdrijving uit 
het paradijs en ten slotte de komst van Christus. Deze vier voor hem 
bijna historische situaties worden omlijst door de schepping aan de 
ene kant en de eindtijd aan de andere kant. Vanuit allerlei gezichts-
punten probeert hij de ontwikkeling duidelijk te maken, waarbij het 
uitgangspunt steeds weer de verdrijving uit het paradijs is. Die verdrij-
ving, bijna nog meer dan de zondeval, markeert voor Paracelsus een 
enorme verandering in de lichamelijkheid van de mens alsook van 
zijn bewustzijn. Het maakt eigenlijk niet uit of  je een meer natuur-
filosofisch of  medisch werk of  een meer theologisch werk van hem 
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Maar hoofdzakelijk is gerechtigheid voor Paracelsus het tegendeel 
van het uiterlijke leven. Het leven dat opgaat in uiterlijkheden, waarin 
het hart verdeeld is, waarin God en Christus vergeten worden of  aan 
de kant gedrukt worden om slechts even in de kerk aandacht te krij-
gen – dat leven is het tegendeel van de gerechtigheid van de gelovige. 
Dat betekent niet dat de uiterlijke wereld onbelangrijk is. Het leven 
van de gelovige zal ook gevolgen hebben in deze uiterlijke wereld, met 
name in de naastenliefde, in de imitatio Christi.

In de Oudtestamentische tijd kende men het begrip gerechtigheid 
nog niet (zie ook onder Wet ), Paracelsus is daar zeer stellig over, zoals 
men ook het geloof  nog niet kende.1 Men kende gehoorzaamheid en 
angst voor straf. Geloof  en gerechtigheid zijn er pas met Christus 
gekomen.

Missie
Een laatste punt dat we een enkele keer tegenkomen in het commen-
taar, is de praktijk en noodzaak van missie. De apostelen zijn door de 
Heilige Geest geroepen dit ambt op zich te nemen. De missie is een 
diepere vorm van naastenliefde. Zoals God de Vader de Zoon lief-
heeft, zo heeft Christus de apostelen lief, en de apostelen de heidenen. 
De apostelen willen het ook voor de medemens mogelijk maken een 
persoonlijke relatie met Christus aan te gaan, zodat ook hij aan kan 
zitten aan de avondmaalstafel. Toch beschouwt Paracelsus de missie 
niet als enige weg tot verlossing voor de heidenen. Ook zonder missie 
kan een heiden verlossing verkrijgen, namelijk door de doop met de 
barmhartigheid van Christus.2

Paracelsus verwijt de Kerk wat de missie betreft luiheid en vadsig-
heid: zij die de taak van missionering hebben gekregen, blijven in de 
keuken bij de kachel zitten, bij vrouw en kind. Maar de apostel heeft 
de opdracht eropuit te trekken, een zwervend leven te leiden, zonder 
binding aan vrouw en kind, en in armoede te leven. Opvallend is dat 
dit zelfde thema ook reeds in het verwijt aan zijn vakgenoten naar 
voren komt: Paracelsus is heel Europa doorgetrokken om ervaringen 
op te doen, maar de gevestigde medische wereld blijft bij de kachel 
zitten en komt daardoor niet verder. 

De vrijheid van de wil en het begrip predestinatie

In vers 52 lijkt het alsof  Paracelsus een soort predestinatie in de 
zin van Luther vertolkt. Dat heeft direct met de mogelijkheid van de 
vrije wil te maken. 

Over het begrip predestinatie heeft Paracelsus zich vooral in 
het Volumen paramirum 1 geuit, een medisch werk dat mogelijk al in 
het begin van de twintiger jaren geschreven is, verder in zijn laatste, 
onvoltooide werk, de Astronomia magna 2, en in enkele theologische 
opstellen.3 In het Volumen paramirum wordt predestinatie gezien als 
een begrip dat het einde aangeeft van iets dat begonnen is. Dus een 
tijds-begrip. Paracelsus geeft het beeld van een zandloper, waarbij je 
als je hem neerzet weet wanneer het einde er is. De tijd dat de zand-
loper loopt, is gepredestineerd vanaf  het begin. Zo is ook met de 
geboorte reeds bepaald hoelang het leven zal duren. Hierbij plaatst 
hij wel de kanttekening dat er ook andere factoren in het spel zijn die 
deze wetmatigheid kunnen doorbreken.

In de Astronomia magna gaat het om een door God ingestelde  orde-
ning die vervuld moet worden. De mens krijgt bepaalde opdrachten 
mee, een impressio, die overigens niet dwingend is. Deze kan sterk 
tegen de eigen wensen ingaan. De mens kan en moet daarin dus mee-
werken, wil hij het goede doen. Paracelsus geeft hier het voorbeeld 
van Christus die in de hof  van Getsemane van zijn impressio weg had 
willen vluchten, maar de kelk leeg moest drinken. Ook verderop in dit 
boek wordt predestinatie beschreven als een gevolg, nu als een gevolg 
van een manier van leven. “Predestinatie is het iudicium van God: zoals 
iemand handelt, zo zal het hem vergaan.”4 Wie het goede doet, die 
gaat de goede weg; wie het kwade doet, die wordt door de predestina-
tie ook op zijn weg geleid. 

Paracelsus ziet daarmee een grote verantwoordelijkheid voor de 
mens: God rekent op medewerking van de mens. Dat veronderstelt 
een zekere mate van vrije wil. 

Hieruit wordt duidelijk dat Paracelsus het begrip en woord predes-
tinatie geheel anders gebruikt dan Luther. Zoals eerder beschreven 
kent Paracelsus geen deus absconditus, een begrip dat voor Luther nodig 

[1] Liber de iustitia in Laat iedereen zijn eigen koning zijn, 386. — [2] Commentaar bij psalm 116: “Wat de 
volkeren en heidenen betreft die geen weet hebben van Christus, moet u weten dat zij, aangezien ze 
niet door de doop zalig kunnen worden, zalig zullen worden door Christus, wiens barmhartigheid 
een doop is” (Goldammer (ed.) V, 229).

[1] Wat ons ziek en gezond maakt, 129 en 133. — [2] Sudhoff  XII, 232-236, 292, 323-326. — [3] Zoals 
in De praedestinatione et libera voluntate en in Liber prologi in vitam beatam in Laat iedereen zijn eigen koning 
zijn. — [4] Sudhoff  XII, 325.
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was om God niet van willekeur te beschuldigen. Het probleem werd 
daarmee echter alleen verschoven naar een voor de mens onbereik-
baar gebied.1

Paracelsus schrijft op twee manieren over de vrije wil. Enerzijds op 
een eenvoudige, voor iedereen heldere manier. Bijvoorbeeld dat mens 
en dier een vrije wil hebben te gaan en te staan waar ze willen. Dat in 
tegenstelling tot planten en stenen, die dat niet kunnen. Bij deze vrije 
wil hoort ook het gevolg geven aan allerlei neigingen, daarnaast  alles 
rondom de keuzevrijheid in ons dagelijks leven. Maar voor hem is dat 
geen werkelijke vrije wil, al kan het een opstapje ernaartoe zijn.

Binnen het adamitische lichaam heeft de mens zo wel een bepaalde 
vrijheid, die echter aan geboden is gebonden. Doet hij iets wat tegen 
de geboden ingaat, dan is hij feitelijk dood en verdoemd. Wat heb je 
aan deze vrijheid als het een vrijheid is die gevangen is? Je kunt dan 
net zo goed zeggen dat de mens geen vrije wil heeft.2 

De vrije wil komt al veel meer in zicht bij het volgen van de eigen 
opdracht. Die opdracht is in de mens gelegd, en de mens moet deze 
vervullen. Dan wordt de predestinatie van deze opdracht duidelijk. 
Deze opdracht kent verschillende verdiepingen, waarvan de eerste de 
opdracht van je beroep is. Eerder is reeds beschreven hoe belangrijk 
arbeid voor Paracelsus is. 

Een hogere verdieping van de vrije wil wordt in het commentaar 
bij psalm 119 beschreven als het gevolg geven aan het grote gebod, 
vanuit een oprecht hart. Gevolg geven aan een gebod lijkt in eerste 
instantie onvrij; vanuit inzicht en liefde kan het echter een vrije hande-
ling worden. Inzicht is daarbij essentieel. Al eerder werd de uitspraak 
van Paracelsus aangehaald: “Zonder zelfkennis is de mens een var-
ken.” In De sensu et instrumentis 3 noemt hij God als de enige die een 
vrije wil heeft, en daarnaast een door God in ons aangestelde over-
heid, het denken (die Vernunft). Dit denken noemt hij zelfs de Geest 
van de Heer (2 Kor 3:17). 

In het commentaar bij psalm 119 worden vrijheid en onvrijheid 
ook beschreven binnen de context van heer en knecht. God is de heer van 
alle schepselen, daar hoort de mens net zo goed bij als de zon en de 
maan. Binnen deze context heeft alleen God een vrije wil. De mens 
kan daarbij enkel een onderdanige, ‘gehoorzame’ positie innemen. In 
het hoofdstuk over Psalm 119 wordt gezegd dat deze psalm geheel 

in het teken van de dialoog staat. Heer en knecht zijn weliswaar 
qua macht niet gelijkwaardig, toch, en dat geldt ook voor de aardse 
heer/knecht-verhouding, wordt steeds gewezen op een harmonische 
dialoog. In het commentaar komt het gevolg van deze positie steeds 
weer ter sprake: de mens is een gast op aarde, de mens mag geen eigen, 
menselijke wetten instellen, enzovoorts. De orde die God ingesteld 
heeft, is en blijft leidend. De mens mag en kan geen heerser zijn. 
Zodra dat toch gebeurt, ontstaan er vanuit deze hoogmoed onrecht-
matige verhoudingen. Binnen deze heer/knecht-context is het loven 
van God van groot belang. De juiste verhouding tussen God en mens 
wordt daarmee in stand gehouden en de wil van God kan dan ver-
werkelijkt worden. Dat is echter alleen binnen een door God bepaald 
kader mogelijk – dat tevens de bescherming van de mens is. Op een 
andere manier gezegd: de geboden zijn een bescherming voor de 
ziel. Paracelsus legt vaak grote nadruk op het onderscheid tussen het 
Oude en het Nieuwe Testament. Hij zegt echter ook dat het Oude 
Testament Christus prefigureert. Dat wil zeggen dat er ook in de ver-
houding tussen heer en knecht reeds aspecten te vinden zijn die bij 
Christus vervuld worden: zo het grote liefdegebod, dat reeds in het 
Oude Testament gegeven wordt. Maar in Johannes 15:9-14 noemt 
Christus degenen die in oprechtheid de naastenliefde beoefenen, zijn 
vrienden. Hier wordt de verhouding tussen God en de mens een hori-
zontale. De mens wordt werkelijk een medewerker. Voor Paracelsus 
is dat een geheel andere verhouding dan die in het Oude Testament, 
waar gehoorzaamheid uit angst leidend is. Voor Paracelsus is de hou-
ding van Christus ten opzichte van zijn discipelen een voorbeeld hoe 
de verhouding tussen een heer en zijn knechten in de maatschappij 
zou moeten zijn. 

Deze vormen van vrije wil zijn te begrijpen vanuit de nieuwe 
geboorte van de mens. Pas dan is er de mogelijkheid werkelijk vrij te 
worden. Want dan is de mens uit God geboren en één natuur met God 
geworden. Deze situatie is enigszins te vergelijken met die van Adam, 
die goeddeels vrij was, behalve dat hij nog aan één gebod gebonden 
was, dat hem dan ook in het verderf  stortte. In de nieuwe geboorte 
is er echter geen enkele uitzondering meer. Dan kan de mens ook de 
wonderen verrichten die Christus gedaan heeft.

In vers 52 kijkt David vanuit het laatste oordeel, de ‘ordeningen 
van Christus’ (zie Mattheus 25:31-46) enerzijds naar de rechters die 

[1] Zie p. 26. — [2] Sudhoff  XII, 323. — [3] In Laat iedereen zijn eigen koning zijn.
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zich aanmatigen een oordeel te vellen over andere mensen, en die dat 
doen vanuit hun aardse en egoïstische motieven. Anderzijds beziet 
David zowel de rechter, die hij hier een ‘wanhopige antichristen’ 
noemt, als ook degene die berecht wordt, vanuit een veel hoger, god-
delijk perspectief. Hij begrijpt dat de oordelen, de ordeningen bij aan-
vang van de wereld reeds uitgesproken en vastgesteld zijn. Oordelen 
zoals die besproken werden in het begin van het vers: “Hij wijst erop 
wat er met iemand gebeurt en wat iemand overkomt die Gods bevelen 
niet nakomt, zijn woord en zijn leer niet volgt.” Dat wil zeggen, de 
wetmatigheden van de oordelen en ordeningen. Dat is dus predesti-
natie in bovengenoemde paracelsische zin.

Met name in het commentaar bij vers 52 wordt het woord urteil 
– aanleunend aan het iudicium uit de Vulgaat – in verschillende beteke-
nissen gebruikt. Na het bovenstaande zal begrijpelijk zijn waarom wij 
dit wisselend met ‘oordeel’ en ‘ordening’ hebben vertaald. Ordening 
is het gevolg van een goddelijk oordeel. Waar het over aardse rechters 
gaat die oordelen in een rechtszaak, kan het alleen met ‘oordeel’ wor-
den vertaald. Waar het daarentegen om God gaat, gaat het meestal om 
zijn ordening. Een probleem waar ook Luther in zijn vertaling van de 
kernwoorden van de psalm tegenaan liep (zie p. 69).

Van muurkerk naar innerlijke kerk: 
het geschrift De septem punctis idolatriae christianae

Eerder werd vermeld dat het eerste gedateerde theologische werk 
De septem punctis is (1524/25). Het wordt hier wat uitgebreider behan-
deld omdat alle daarin behandelde onderwerpen veelvuldig terug-
komen in het commentaar bij psalm 119. Tegelijk zal ook ingegaan 
worden op het concrete thema van de afgodendienst zoals dat in het 
commentaar verder uitgewerkt wordt. In De septem punctis wordt voor 
het eerst duidelijk dat Paracelsus zich het reformatorische gedach-
tegoed eigen had gemaakt. Veel elementen die in het werk van de 
vroege Luther en Zwingli naar voren komen, komen we hierin ook 
tegen. En sterker: hij gaat nog een stapje verder. Want hoewel Luther 
en Zwingli de Kerk heftig kritiseren, willen ze het instituut als zodanig 
toch behouden. Voor hen blijft de, ook uiterlijke, gemeenschap van 
gelovigen tot wie het Woord gericht wordt, de kern. Hoewel zij de 

Mauerkirche zoals die bestaat, ook afwijzen, willen ze deze muurkerk 
toch behouden. Paracelsus gaat een stapje verder. 

Voor hem draait alles om de relatie met God, een relatie die geheel 
innerlijk is, onzichtbaar, in het hart van de gelovige. Niemand anders 
heeft daar ook maar iets te zoeken. De Kerk is dan de onzichtbare, 
spirituele gemeenschap van gelovigen, de ecclesia invisibilis, ecclesia spiritu-
alis. De muurkerk is een verstard instituut geworden dat zich helemaal 
heeft overgegeven aan uiterlijkheden. Bovendien worden belangrijke 
aspecten van deze harten-innerlijkheid aan de priester en de Kerk 
overgedragen; dat wil zeggen, ook daar een sterke veruiterlijking.

Het kan niet anders dan dat er samen met de verinnerlijking ook 
een individualisering plaatsvindt. De basis van deze verinnerlijking en 
individualisering vindt Paracelsus in de drie belangrijke evangelische 
waarden: sola scriptura, sola fide en solus Christus. Hiermee zet hij een 
baken voor zijn hele verdere werk, dat vrijwel steeds gepaard zal gaan 
met de uitleg van de Heilige Schrift, waarbij het geloof  uitgangspunt 
zal zijn en Christus centraal zal staan.

In De septem punctis worden zo allerlei kerkelijke zaken onder de loep 
genomen en – meestal – veroordeeld. Het eerste kritiekpunt is dat de 
Kerk het geloofsleven monopoliseert. Het geloofsleven vraagt om 
een innerlijke plek in het hart, niet om een uiterlijke. De Heilige Geest 
is in de Kerk niet te vinden. Paracelsus geeft hier het voorbeeld van 
de biecht. In de Kerk volgde die het middeleeuwse schema: berouw, 
biecht, absolutie en boete (contritio, confessio, absolutio en satisfactio). Voor 
Paracelsus was dat alles uiterlijk en van geen waarde. Integendeel, het 
verloste de mensen niet, het bond hen eerder. Want de absolutie en 
de boete werden door de priester gegeven – en dan nog niet volledig, 
want er zouden ook nog onduidelijke zonden op de achtergrond zijn, 
een punt waar Luther sterk tegen inging. Voor Paracelsus was het 
enige dat telde, het oprechte berouw dat in het hart werd getoond, de 
contritio perfecta. Zodra werkelijk innerlijk berouw werd getoond, was 
de zonde ook vergeven. Het berouw is daarmee niet het begin, maar 
het einde van een proces, de genade, waarbij het geloof  het begin is. 
In de Kerk werd de boete te veel als verdienstelijk werk gezien, waar-
mee de zonde afbetaald kon worden. Voor Paracelsus valt er niets af  
te betalen, berouw is enkel genade. De contritio perfecta staat tegenover 
de contritio imperfecta, berouw uit vrees voor straf. 
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Hier noemt Paracelsus ook voor het eerst de priesters en hun 
dienaren de nieuwe afgoden, een thema dat steeds weer in zijn werk 
terug zal komen.

Ook in het kerkelijke gebed toont zich de veruiterlijking. Je geeft 
daarmee de relatie die je met God kunt hebben, over aan de priester. 
Maar het leven vanuit het geloof  mag niet beperkt blijven tot de ker-
kelijke ruimte. Doel moet zijn het geloof  dat ook vruchten laat zien 
in de naastenliefde. De liefde maakt het geloof  levend, zonder de 
liefde is het dood. Dit levende geloof  kan echter niet voorgeschreven 
worden, het moet in een vrij hart tot stand komen. Goede werken 
brengen de mens, ondanks de doop, niet dichter bij God. Christus 
brengt de mens verder, Hij noemt hem broeder, zoon. De ziel is der-
halve enkel afhankelijk van deze verhouding tot God. Het gebed, het 
Onze Vader, is geen wensgebed, want God kent onze noden. Het is 
een hartgebed, een bekentenis tot God. 

De kerkelijke feestdagen keurt Paracelsus op zich niet af, zolang 
de zondagen en de jaarlijkse christelijke feesten gevierd worden. Hun 
functie is dat we overdenken wat er gevierd wordt. Het gevaar is dat 
gelovigen enkel ‘geloven’ op deze feestdagen en vergeten dat het 
geloof  het hele leven moet doortrekken. Bovendien wordt er vaak 
op gewezen dat je die of  die heilige moet navolgen, terwijl wij alleen 
Christus mogen navolgen. Nog afgezien van het feit dat deze feestda-
gen vaak met zuip- en slemppartijen gevierd worden.

Het vasten vindt Paracelsus op zich geen slecht idee, aangezien 
hebzucht en vraatzucht sowieso niet bijdragen tot een christelijk 
leven. Maar het is geen goed idee wanneer het opgedragen wordt. 
Daarmee grijp je teveel in de vrijheid van de gelovige in, en bovendien 
wordt het dan weer als een verdienste opgevat.

Aalmoezen geven wordt alleen goedgekeurd als het vanuit liefde 
uit het hart gebeurt, en ook dan enkel en alleen als het de armen ten 
goede komt. Alle andere giften zijn uit den boze omdat er dan altijd 
een tegengeschenk wordt verwacht. Aan kloosters of  stichtingen 
moet sowieso niet gegeven worden; die moeten eerst eens hun spaar-
centen opmaken, en vervolgens moeten de mannen hun handen uit 
de mouwen steken. Als ze dan werkelijk arm worden, mogen ze om 
aalmoezen vragen.

Ten slotte bespreekt Paracelsus nog allerlei gebruiken, zoals de 
bedevaarten, de aflaat, de kruistochten en alle pracht en praal. Allemaal 

uiterlijkheden die afleiden van waar het werkelijk om gaat. Bovendien 
staan ook hier weer de goede werken centraal. In dit verband noemt 
hij ook voor het eerst de paus de aardse Lucifer. Overigens hebben 
voor Paracelsus afbeeldingen in de kerk, met name van de passie van 
Christus, een belangrijke functie voor de ongeletterde mensen; ze zijn 
een soort van lekenbijbel.

Enkele jaren later benadert Paracelsus al deze uiterlijke procedures 
vanuit een andere hoek, namelijk als arts. Hij laat zien hoe de verschil-
lende mensen al naar gelang van hun temperament beloningen willen 
verkrijgen. De melancholici doen dat door te vasten en veel te bidden; 
de sanguinici door muziek te maken. De cholerici willen bloed vergieten 
en eervol sterven voor Christus, terwijl de flegmatici liever in rust en 
vreugde willen sterven en zeker niet tot martelaar willen worden.

Deze zeven punten zijn hier iets uitgebreider beschreven omdat ze 
allemaal weer terugkomen in het commentaar bij psalm 119 en in de 
opstellen die Paracelsus vanaf  1530 schreef. 

Een belangrijk punt is de afgoderij, aangezien die in de maat-
schappij een belangrijke rol speelt. We noemden reeds de priesters, 
sowieso de gehele clerus met de paus als de aardse Lucifer aan het 
hoofd, als de nieuwe afgoden. Maar ook talrijke andere zaken zoals 
de bedevaarten en allerlei valse tekenen beschouwt Paracelsus als 
afgoderij. In het commentaar bij psalm 119 gaat hij zeer uitgebreid 
in op oorzaken van afgoderij. Hij beschrijft allereerst de krachten die 
op de achtergrond van afgoderij spelen, krachten die te vergelijken 
zijn met de geneeskrachten in planten en mineralen. Gaan we echter 
deze planten en mineralen vereren, dan is dat afgoderij, aangezien de 
krachten door God geschonken zijn. De krachten die bij afgoderij 
spelen, zijn dus zeer sterke krachten, en dat kunnen we waarnemen in 
de enorme mensenmassa’s die op bedevaarten gaan, genezingen van 
ziektes, enzovoorts. Hoe komen deze krachten tot stand? Mensen die 
in bedrog en ontucht geleefd hebben en daarmee de duivel en zijn 
trawanten zijn gevolgd – en dat zijn er veel – brengen deze verder-
felijke krachten na de dood mee om dan vanuit hun sterrenlichaam 
weer terug te werken op de mensen op aarde. Zij werken met name 
in de clerus om zo de mensen te verleiden tot afgoderij. We hebben 
eerder gezien dat het sterrenlichaam nog langere tijd waargenomen 
kan worden door daarvoor gevoelige mensen. In zijn laatste grote 
werk, de Astronomia magna, beschrijft Paracelsus talrijke mogelijkhe-
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den van beïnvloeding. Maar ook in het psalmencommentaar worden 
dergelijke beïnvloedingen genoemd. Voor ons zijn deze dingen, zoals 
Paracelsus ze concreet beschrijft, soms lastig te bevatten, soms ook 
overduidelijk als we bijvoorbeeld naar de manipulatie van mensenme-
nigten kijken.

Waarom was dit voor Paracelsus zo belangrijk? De eerste reden is 
dat deze krachten, die Paracelsus Mittelkräfte noemt (door ons meestal 
met ‘geest-krachten’ vertaald), een soort van bemiddeling suggereren 
tussen de mens en God. Paracelsus accepteert echter behalve Christus 
geen bemiddeling – een typisch reformatorisch gegeven. Een tweede 
reden is dat als er een genezing plaatsvindt, deze enkel lichamelijk zal 
zijn en dan nog slechts onvolledig. Maar de ziel wordt nooit geraakt, 
terwijl het daar in ons leven om gaat. Een derde reden is dat deze 
krachten, en dus de afgoderij, de mensen verleiden tot allerlei activi-
teiten waarbij ze in feite monddood gemaakt worden, dat wil zeggen 
dat ze niet meer vanuit hun hart de relatie met God kunnen aangaan.

Het psalmencommentaar

Hier wordt een vertaling gegeven van het commentaar van Para-
celsus bij psalm 119. Paracelsus heeft vrijwel zeker een commentaar 
bij alle psalmen geschreven, maar alleen de tweede helft daarvan is 
overgeleverd. Van de commentaren bij de eerste 75 psalmen kennen 
we de lotgevallen niet.

Hij schreef  de commentaren rond 1530, toen hij ongeveer 37 jaar 
oud was, en niet lang nadat hij een periode van grote teleurstelling en 
vernedering had meegemaakt. Paracelsus voelde zich geïnspireerd 
door de Heilige Geest. Geen apostel, geen profeet, maar meer een 
leraar, die vanuit deze inspiratie de tekst van de Heilige Schrift kon uit-
leggen. In principe is dat mogelijk omdat de Heilige Geest niet alleen 
in de vroegchristelijke tijd, maar steeds weer opnieuw de gelovigen 
inspireert. En Paracelsus lijkt er zelfs van overtuigd te zijn, in ieder 
geval als arts, dat er in zijn tijd meer mogelijkheden waren dan in de 
voorchristelijke, hippocratische tijd. Dat zou ook voor de uitleg van de 
Schrift kunnen gelden. Vanuit dit gezichtspunt is ons leven een school 
waarin we onderwijs genieten. Leraren geven onderwijs zodat we de 
zin van ons leven vanuit de Schrift kunnen begrijpen en ernaar kun-

nen handelen. Dit is geen onderwijs naar de letter, maar naar de geest 
– een onderscheid dat door Paracelsus steeds weer wordt benadrukt.

Van het commentaar bij de psalmen is geen autograaf  meer 
beschikbaar. Dat geldt overigens voor het hele theologische werk 
van Paracelsus. Toen Kurt Goldammer in 1955 het eerste van de 
vier delen van het psalmencommentaar uitgaf, kon hij enkel terug-
grijpen op een zevental handschriften in Duitsland, Zwitserland en 
Kopenhagen. Het handschrift in Heidelberg is het oudste en lijkt 
rechtstreeks op een autograaf  terug te gaan. Dit werd de basis van de 
uitgave van Goldammer,1 de brontekst van onze vertaling. Het voor-
woord bij de commentaren bij psalm 110 tot 118 is gedateerd met 19 
juli 1530. Ook andere tekenen in de tekst wijzen op een ontstaanstijd 
rond 1530, wat ook in de levensloop van Paracelsus past.

In de handschriften wisselt de nummering van de psalmen, nu 
eens verloopt die volgens de Vulgaat, de Latijnse vertaling uit het 
Hebreeuws van Hiëronymus rond het jaar 400, dan weer wordt 
de vertaling van Luther gevolgd. De achtergrond hiervan is dat de 
Septuaginta, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel uit de 
derde eeuw v.Chr., een andere nummering van de psalmen kende 
dan de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst doordat bepaalde psalmen 
samengevoegd of  juist gesplitst werden. De Vulgaat volgde de Sep-
tuaginta; in de Reformatie greep men echter terug op de Hebreeuwse 
nummering. Psalm 119 wordt door Goldammer dan ook aangeduid 
als “psalm (118) 119”. In de verschillende handschriften van het 
psalmencommentaar worden de verzen zelf  meestal in de versie van 
de Vulgaat weergegeven, soms ook in andere Latijnse vertalingen. 
Een enkele keer is een eerdere Duitse vertaling weer terugvertaald 
naar het Latijn. Het is vrijwel zeker dat Paracelsus zelf  de verzen in 
het Latijn van de Vulgaat genoteerd heeft, overigens soms slechts in 
enkele trefwoorden. 

Het commentaar is een buitengewoon lastige tekst. Dat blijkt ook 
uit de noten van Goldammer, die het werk in de vijftiger jaren voor 
het eerst, met vele aantekeningen en vraagtekens, uitbracht. Ook wij 
kwamen niet overal uit. De zinnen die niet helemaal duidelijk werden, 
bleken echter voor de grote lijn van weinig belang. De noot bij vers 11 
mag een kleine indruk geven van onze worsteling.

[1] Paracelsus: Sämtliche Werke, theologische und religionsphilosophische Schriften, uitgegeven door Kurt 
Goldammer, deel IV-VII, Wiesbaden 1955-61.
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Psalm 119

Psalm 119 is de langste psalm uit het boek der psalmen: hij kent 
176 verzen, die in 22 keer acht verzen gegroepeerd zijn, ook wel 
octonaires genoemd. Het bijzondere is dat elke octonaire met een 
opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet begint. De eerste 
acht verzen beginnen met de aleph, de tweede acht met de beth, enzo-
voorts tot de laatste acht, die met de tav beginnen, de laatste letter van 
het Hebreeuwse alfabet. Deze vorm is een alfabetisch (eigenlijk alef-
betisch) acrostichon. Wij kennen het acrostichon uit het Wilhelmus, 
waar elke strofe begint met een letter van Willem van Nassou. In het 
Wilhelmus begint enkel het eerste vers van de strofe met de nieuwe 
letter, terwijl in psalm 119 elk vers van de strofe, dus acht keer, met de 
betreffende letter begint. De woorden waarmee de verzen beginnen, 
zijn bepaald niet de belangrijkste, integendeel, het zijn vaak heel een-
voudige woordjes. De nadruk ligt op de tweede helft van het vers.

In Nederlandse vertalingen wordt aan dit vormaspect nauwe-
lijks aandacht besteed. De bekendste vertaling waarin dat wel wordt 
gedaan, is de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren. In de Statenver-
taling worden overigens de Hebreeuwse letters wel aangegeven. Ook 
in het Heidelbergse handschrift van Paracelsus’ psalmencommentaar 
worden de Hebreeuwse letters weergegeven. Het acrostichon komt 
ook in enkele andere psalmen voor. Het was een bekende dichtstruc-
tuur in de Hebreeuwse poëzie. 

Het getal acht is een belangrijk aspect van deze psalm. Want niet 
alleen zijn er steeds acht verzen tot een strofe gegroepeerd, ook 
komen er acht kernwoorden steeds weer terug. En wel in vrijwel elk 
vers één, in twee derde van de gevallen in het tweede deel van het vers. 
De Talmoed noemt psalm 119 dan ook de herhaling van de acht. Overi-
gens komen er twee andere woorden, weg en rechtvaardige, ook frequent 
voor, maar uit de context blijkt dat die toch niet bij de kernwoorden 
horen. Deze acht woorden worden verschillend vertaald en beoor-
deeld. Sommige theologen zien ze als synoniemen, zo bijvoorbeeld 
C. Labuschagne, anderen zien meer de verschillen, zoals K. Waaijman 
in zijn prachtige boek over de spiritualiteit van psalm 119. Het getal 
acht geeft hierbij een ‘overtreffende trap van volkomenheid’ aan. 
Labuschagne baseert zich sterker op getalsmatige principes. Deze 
acht kernwoorden zijn vrijwel steeds met de woorden jouw of  uw 

verbonden. Daardoor wordt duidelijk dat ze als relationele woorden 
bedoeld worden, woorden die de relatie van God met de mens aan-
geven. Daarmee kan de inhoud van deze psalm worden aangegeven: 
het gaat om de relatie tussen God en mens; en wel de mens die ook 
knecht, dienaar wordt genoemd, dus een mens die God wil volgen. 
En die relatie is een dialogische relatie.

In het schema op p. 70 staan de acht kernwoorden met verschil-
lende vertalingen. T.J. van Bavel heeft het commentaar van Augusti-
nus op psalm 119 vertaald en daarmee tegelijk ook de tekst van de 
psalm zelf. Martin Bubers Bijbelvertaling heeft grote invloed gehad 
op onze kijk op het Oude Testament. Naarden is de Naardense Bijbel, 
de vertaling van Pieter Oussoren.

In het Latijn worden twee kernwoorden met mandata vertaald; in 
andere vertalingen spelen vergelijkbare problemen. De vertaling van 
Waaijman heb ik hier niet vermeld, aangezien Waaijman geheel eigen 
woorden schept, die nogal buiten de gebruikelijke woordenschat 
vallen. Luther vertaalt de kernwoorden vrij consequent steeds het-
zelfde, met slechts enkele afwijkingen. Zo wordt edah, dat hij meestal 
met Mahnung, waarschuwing of  vermaning vertaalt, een enkele keer 
Zeugnis, getuigenis. Er is één kernwoord dat Luther op vijf  verschil-
lende manieren vertaalt: misjpat, vertaald met orde, wijzing, oordeel, 
rechtsspraak en recht. Voor de meeste vertalers is dit een uitermate 
lastig woord.

Waaijman noemt nog diverse andere aspecten die ik hier verder 
niet zal beschrijven. Wie erin geïnteresseerd is, zij naar zijn boek ver-
wezen. Waaijman is de enige christelijke schrijver die de psalm niet 
christologisch interpreteert.1

De laatste jaren is er veel aandacht geschonken aan de vorm van de 
psalm. Hier kunnen genoemd worden C. Labuschagne, J. Fokkelman 
en P. van der Lugt. Een overeenkomstig kenmerk van deze drie is dat 
ze heel graag tellen: woorden, versdelen, enzovoorts. De uitkomsten 
zijn overigens zeer indrukwekkend.2

[1] Waaijmans boek is een mooi voorbeeld van een mystieke interpretatie van psalm 119, waarbij 
het lid zijn van een geloofsgemeenschap, in zijn geval de karmelieten, geen directe rol speelt. — [2] 
Al eerder was bekend dat niet alleen in het boek der psalmen, maar in het gehele Oude Testament 
symmetrische verhoudingen te vinden zijn, bijvoorbeeld dat van een bepaald stuk het begin en 
einde corresponderen, het tweede deel met het voorlaatste deel, en zo door tot het midden van de 
tekst. De genoemde theologen gaan echter nog een stuk verder door verzen, delen van verzen en 
ook woorden te tellen. Daarbij wordt bijvoorbeeld duidelijk dat in de psalmen op getalsniveau op 
verschillende manieren de Godsnaam verborgen is.



1  Gelukzalig zijn zij die de weg van de Heer bewandelen 
 en die leven volgens zijn wet. 

David legt ons hier een psalm voor waarin hij ons vermaant en 
oproept alleen de weg van de Heer te bewandelen. Daarmee gaat hij 
voorbij aan alle aartsvaders, patriarchen, koningen, priesters en levie-
ten, aan kerken, tempels en heiligen, kortom, aan iedereen. Hij vat het 
kort en bondig samen door te zeggen dat zij gelukzalig zijn ‘die de 
weg van de Heer bewandelen’. Daaronder verstaat hij slechts één weg, 
niet meerdere, en dat is de weg van de Heer en van geen ander, niet 
van Mozes noch van Abraham, Izaäk of  Jacob.

Tegelijkertijd geeft hij aan dat ook zij gelukzalig zijn die hun weg 
gaan binnen de wet van de Heer, ook hier zonder acht te slaan op 
aartsvaders, koningen, rechters, patriarchen en allen die ooit machtig 
zijn geweest en in hoog aanzien stonden voor en bij God.

Begrijp dus goed dat wij slechts op één weg geleid moeten worden 
en volgens de wet van één Heer.

En net zoals David alle andere belangrijke personages buiten 
beschouwing laat en alleen bij de weg en de wet van de Heer blijft, 
zo moeten ook wij in het christelijke tijdperk onze weg niet gaan vol-
gens de voorschriften die de aartsvaders, de ordestichters, de heiligen 
enzovoorts hebben gegeven om het rechte pad te vinden. We moeten 
ook geen wetten van keizer of  koning, vorsten of  heersers, steden 
of  landen volgen. Deze moeten we allemaal naast ons neerleggen en 
enkel de weg van de Heer aanvaarden. Die weg moeten we gaan en op 
geen enkele menselijke weg noch wet vertrouwen. 

!Op wegא
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Nu zijn er twee punten: enerzijds de weg, en anderzijds de wet. Wat 
de weg betreft houdt dit in dat we ons lichaam en al wat lichamelijk 
is niet anders moeten begrijpen of  gebruiken dan zoals God het 
lichamelijke geordend heeft. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven van 
welke functie en betekenis we aan ons lichaam moeten toekennen, in 
hoeverre we erop moeten bouwen en er waarde aan moeten hechten, 
wat het is en wat het moet worden. Dat moeten we nu vanuit Christus 
bezien en er niet méér van maken dan dat. Want het lichaam is er om 
een knecht van de ziel te zijn; de ziel is meer dan het lichaam. Het 
lichaam is er om de waarheid, het geloof  en de liefde die in Christus 
zijn, te ervaren. Als het lichaam dat bewaart, zal het verder geen macht 
of  kracht meer hebben om de begeerte na te jagen. Het lichaam moet 
ons bescherming bieden en heeft verder geen macht of  middelen om 
zijn begeerte na te jagen.

Het andere punt is het volgende: aangezien het lichaam aards is 
en vanuit de limbus is gemaakt, is het ook van dezelfde aard als de 
limbus en kan het zich daar niet aan onttrekken. Want het lichaam is 
hetzelfde als datgene waaruit het afkomstig is. Nu is de mens echter 
niet omwille van het lichaam geschapen, maar omwille van de ziel. 
Daarom heeft het lichaam zijn wet en zijn ordening, zijn eigen taak op 
aarde. Om te voorkomen dat het lichaam de ziel tot verdoemenis leidt, 
het misnoegen van God oproept en zijn genade en gerechtigheid ver-
liest, heeft God – de schepper van ons lichaam in de hemel – ons 
wetten gegeven waar we ons aan moeten houden en waar we niet van 
af  mogen wijken. Want u kunt allemaal inzien dat er niemand is die 
een kind passender onderricht meegeeft dan zijn vader, en geen mens 
is meer van harte trouw aan een kind dan zijn eigen vader.1 Zo gaan 
van God onze Vader de wetten uit waaraan wij ons moeten houden. 
Daarvan mogen we ons niet afwenden of  laten afbrengen.

Nu is het Davids bedoeling de weg van God nader te beschrijven 
en bekend te maken, evenals zijn wet, zoals hij dat in al zijn geschriften 
pleegt te doen. Waar het om gaat bij deze belangrijke aanwijzing, is dat 
wij niet terugvallen op de wegen van de oudtestamentische aartsva-
ders. Want wat Aäron en Melchizedek ook gedaan hebben, ze hebben 
het niet gedaan zonder een bevel van God; ze hebben hun taak niet 
naar eigen goeddunken ingevuld. Dat is echter definitief  voorbij en 
opgeheven. Het priesterambt bestaat niet meer, het priesterschap is 

enkel in Christus bewaard gebleven. Zoals niemand anders de Zoon 
van God kan zijn, kan ook niemand anders priester zijn.

Aangezien het ons al verboden is de weg van de aartsvaders uit het 
Oude Testament te volgen, geldt dit des te meer voor de kerkvaders 
in het christelijke tijdperk: wet noch wandel, optreden noch gedrag 
mogen we van hen overnemen. Want dat is de weg van iemand die 
bijvoorbeeld in kleding, behuizing en gedrag de regels van Benedictus 
volgt. Dat is de wet van iemand die zijn geloof  vormgeeft door mid-
del van eten, drinken, geloftes en beloftes en die daarin Benedictus 
volgt. Begrijp me goed: God wil dat we eten wat de pot schaft – Bene-
dictus daarentegen verbiedt het; God wil dat we in gewone kleren 
rondlopen – Benedictus verbiedt dit en schrijft voor een pij te dragen 
en scapuliers. Voor ons zijn al deze wegen en wetten, welke naam ze 
ook hebben, verboden. Alleen de weg van de Heer is een zalige weg; 
alle andere zijn onzalige wegen. 

Daarentegen moeten we wel aandacht hebben voor de leer, de 
wet en de weg van de profeten en apostelen: aan datgene wat zij heb-
ben geschreven, moeten we ernstig vasthouden om niet onze ziel te 
verliezen. Waarom? Zij zijn geen aartsvaders, geen patriarchen en 
dergelijke, maar profeten. Uit hun mond spreekt God. Het is Gods 
woord en niets anders, en daar is in het christelijke tijdperk niets aan 
veranderd. De woorden van Aäron en anderen betreffen dingen zoals 
het priesterambt en de opsmuk van de kerk; dit hoort niet bij de 
profetische geschriften, al was het tot aan Christus toegestaan. In het 
christelijke tijdperk hebben we de apostelen; hun leer en weg moeten 
we volgen. Want de weg die zij gegaan zijn, is niet uit hun eigen leer 
voortgekomen, maar uit de opdracht van Christus. Als wij dezelfde 
weg bewandelen, volgen we niet de apostelen, maar Christus. Wat zij 
ons opdragen, moeten we doen, want ze vragen het niet vanuit zich-
zelf, maar in opdracht van Christus.

De apostelen moeten we als de laatsten beschouwen die op grond 
van een goddelijk bevel hebben gesproken. Op anderen die daarna 
zijn gekomen, moeten we geen acht slaan, maar standvastig en 
bestendig bij deze laatsten blijven en daarin volharden. Daarbuiten, 
zo geeft het Nieuwe Testament aan, moeten we niemand vertrouwen 
of  geloof  schenken. Want de duivel kan op wonderlijke manieren 
binnenglippen, kan ook allerlei tekenen teweegbrengen, zodat het 
volk met open mond staat van verbazing. En zo brengt hij de mensen 

[1] Matth. 7:9-11.
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van de weg van God op een dwaalweg. Dat lukt hem alleen door te 
wijzen op de kerkvaders, door gebruik te maken van hun aureool en 
op te roepen hen te vertrouwen en op te zien naar hun harde leven, 
hun vasten, bidden enzovoorts. Daarmee brengt hij het volk op een 
dwaalweg. Op al deze dingen moeten we niet ingaan, want zo werkt 
de Leviathan. En al zeggen ze: “Daar is Christus”, geloof  het niet!1 
We hebben genoeg aan de profeten en aan de apostelen. Zij staan 
onder de leiding van Christus, die hun opdrachtgever en gebieder is; 
Hij heeft hun dan ook opdrachten en geboden gegeven.

Zo is God geen enkele wet méér toegedaan, geen weg is Hem méér 
welkom dan alleen de Zoon en diens wet en gebod. Vervolgens 
beschrijft David alle dwalingen waar we ook in het christelijke tijdperk 
mee te maken krijgen. Daardoor moeten we ons niet laten misleiden 
en op een dwaalspoor laten brengen, maar we moeten wandelen zoals 
hij schrijft: op de weg en binnen de wet van de Heer.

Wat voor ons belangrijk is: in dit vers worden de twee hoofdpun-
ten genoemd, namelijk de weg van de Heer en de wet van de Heer. Dat 
betekent: kijk naar Christus, hoe Hij gewandeld heeft, welke religieuze 
gebruiken Hij op aarde eropna hield. Gedenk Hem na zijn dood en 
opstanding met deze gebruiken, niet meer en niet minder!

Hiermee werd Hij niet vereerd door de priesters in de traditie van 
Melchizedek of  Aäron. Christus heeft hun ordening en weg nooit 
geprezen of  in praktijk gebracht. Ook heeft Hij er niets over verteld 
bij het instellen van het apostelambt, zelfs niet aan zijn discipelen. 
Daar kunt u uit opmaken dat die ordening en die weg ook voor Hem 
niet thuishoren in het christelijke tijdperk. En Hij waardeert ze heden 
net zo weinig als tijdens zijn leven. Zo staat het er voor, ja, sterker nog, 
de priesters hebben Hem veracht, bespot en gedood en het volk tegen 
Hem opgehitst – en in de christelijke tijd is hun wezen nog steeds 
hetzelfde. Daarom zijn zij vijanden van God; zij bewandelen niet de 
weg van de Heer. Want Christus is de weg,2 Hij is de Heer. Als we op 
dit alles geen acht willen slaan en ons hart ervoor sluiten, kunnen we 
onmogelijk op de weg van God komen, want dan verachten we deze.

Verder moeten we ernaar kijken wat Hij met zijn uiterlijk uit-
straalde, wat zijn houding was en in wat voor kleren Hij rondliep. Op 
dezelfde manier moeten wij ons leven vormgeven. Wel, Hij heeft de 
kleren gedragen die zijn moeder Maria voor Hem maakte. Staat het 

een vrouw niet vrij haar kinderen op haar manier te kleden? Daarom 
is alle kleding die gewijd of  gezegend wordt of  waaraan een bijzon-
dere betekenis wordt toegekend, verkeerd. Daar is namelijk niets 
speciaals, geestelijks, goddelijks of  zaligmakends in aanwezig. Maria 
heeft voor Hem geen jas gemaakt vanwege zijn heiligheid, vanwege 
een zaligmakende betekenis of  vanuit het idee dat een speciaal per-
soon speciale kleren, een ander persoon andere kleren zou moeten 
dragen, maar ze heeft Hem gekleed volgens algemeen gebruik. Vanuit 
deze instelling moeten wij ons kleden en verder geen waarde aan onze 
kleding hechten, want alle betekenis die we eraan toekennen, is een 
dwaalweg. Een uitdrukking van de liefde van een moeder voor haar 
kinderen, niets anders moeten we in onze kleren zien.

Zo moeten we ook dezelfde gebruiken en gewoonten eropna hou-
den als Christus, dat wil zeggen: Hij sliep wanneer Hij niets te doen 
had, Hij mengde zich in het openbaar onder de mensen, leerde en 
onderwees hen en verachtte niemand. Hij sloot zich niet op in een cel, 
verbood de mensen niet met Hem te spreken, en zonderde zich niet af  
van de mensen. Want wee de mens die zich afzondert, die zijn gebrui-
ken, vaardigheden en leringen niet dagelijks met de mensen deelt! 
Wat zou de wereld aan Christus hebben gehad als die monnik was 
geweest? Helemaal niks! Des te erger is dit gedrag bij anderen. Onze 
vaardigheden en vruchten moeten openbaar zijn, niet opgesloten. Wij 
leven niet het leven van een mestvarken, dat opgesloten wordt en niet 
meer buitenkomt. Of  een gans die je vetmest om ze uiteindelijk in de 
stoofpot te doen belanden. Als ze eenmaal vetgemest zijn, genieten 
we ervan. Daar dient het opsluiten voor. Maar wie geniet er van het 
vet van hen die zich afzonderen? Niemand! De wormen zullen het 
vreten – en hun ziel trouwens ook.

Daarom moeten we niet anders leven dan Christus; dan zullen de 
wormen van het eeuwige vuur ons niet vreten. We moeten de weg van 
de Heer bewandelen, niet onze eigen weg. De Heer alleen is recht-
vaardig, alle mensen zijn [uit zichzelf] vals. Kijk maar naar de aposte-
len, die hebben ook niet hun eigen weg gezocht, maar de weg van de 
Heer bewandeld. Zo moeten we dat begrijpen: alles wat uit onszelf  
komt, is verkeerd, en ook al zou een engel het ons geleerd hebben, het 
is verkeerd.1 Om maar te zwijgen van de mensen, die zakken met drek, 
van wie niemand weet of  hun zielen in de hemel of  in de afgrond van 
de hel zijn begraven.

[1] Marc. 13:21. — [2] Joh. 14:6.
[1] Gal. 1:8.
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Wat betreft de wet van de Heer: Hij heeft ons het gebod gegeven in 
één God te geloven. Daarom moeten we niet tot afgoderij vervallen, 
maar God liefhebben met al onze krachten en vermogens, met heel 
ons hart.1 Verder mogen we niet zweren bij zijn naam,2 en zo ook alle 
andere geboden. Hier moeten we niets bijzonders in zien of  er een 
andere draai aan geven, en er zeker niets af- of  bijdoen. Want David 
wijst ons op één God, niet meer; over de drie personen heeft hij het 
niet: daarom is het één God. Zo ook: “Pleeg geen overspel”, dat wil 
zeggen: wat het voorbeeld van Adam ons laat zien, daar moeten we 
het bij houden. Want het begin is niet verkeerd geweest, maar hele-
maal zoals het hoort. Echter in de volgende generatie werd het gebod 
al gebroken, en vanaf  toen werd aan het huwelijk getornd, hier zus 
en daar weer zo. Dat moeten we allemaal niet volgen, alleen de eer-
ste vader en moeder. Op deze wijze moeten we ook naar alle andere 
geboden kijken.

Nu moet u weten dat deze geboden en de geboden van Christus 
die hierbij aansluiten, zo als ze luiden en gegeven zijn, [in de loop 
van de geschiedenis] compleet verdraaid zijn. Ze zijn in bijzondere 
bepalingen en wetten gegoten, zodat geen gebod wordt opgevolgd 
zoals het bevolen is. En zij die menen dat ze de geboden het beste 
naleven, zijn het ergst. Want ze leven ze na volgens menselijke uitleg, 
niet volgens de wil van God en zijn leer. Let dus overal op Davids 
lering: hier ziet u hoe de geboden van God nageleefd moeten worden. 
Het volgende vers zegt dat gelukzalig zijn wie de getuigenissen van 
Gods leer aanvaarden; want deze leren ons Gods gebod met heel ons 
hart te zoeken.

Hiermee zijn deze twee punten voorlopig voldoende uitgelegd, en 
verder kunt u in alle verzen kijken naar uitwerkingen van het thema 
van dit eerste vers. Want de getuigenissen van degenen die God met 
heel hun hart liefhebben, zijn groots en omvattend; daarin vindt u de 
weg en de wet.

2  Gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen doorvorsen, 
 Hem beleven met heel hun hart.

Zo luidt het onderricht van David: “Gelukzalig zijn zij die zijn getuige-
nissen doorvorsen” ; daarmee zijn de getuigenissen van de profeten en de 
apostelen bedoeld. “Zij beleven Hem met heel hun hart.” Dat wil zeggen: 
degenen die de profeten lezen en hun leringen doorvorsen, beleven 
daarin de betekenis van het goddelijke woord. En zij beleven dat ze 
die met heel hun hart bezitten. Niets is dan meer verborgen, niets 
meer verstopt. Zoals een vol hart alles openbaart wat het in zich bergt, 
zo openbaart het getuigenis van de profeten alles met betrekking tot 
de weg en de wet van God. Zij noemen hun uitspraken ‘getuigenis-
sen’ omdat zij de getuigen van de waarheid zijn. Alleen zij hebben de 
macht om dit getuigenis af  te leggen, dat wil zeggen, de woorden van 
Christus uit te leggen. Want u ziet dat niemand dit beter kan doen dan 
degenen die het hebben gezien en die het van God verkregen hebben 
– en dat gaat alleen op voor de profeten en de apostelen. Wat buiten 
dat te berde wordt gebracht, is niets dan bedrog. Zij zijn de getuigen, 
zij geven de getuigenissen zoals God het wil hebben, volgens zijn wil, 
zijn weg en wet, opdat we in ons leven niet misleid worden door valse 
profeten en valse apostelen, waar Christus zelf  al op wees.1 Want die 
leggen een vals getuigenis af  en zoeken niet vanuit hun hart. De ware 
apostelen en profeten getuigen vanuit hun hart wat het [goddelijke 
woord] inhoudt, en dit wordt op allerlei manieren en plaatsen door-
dacht en vermeld, zonder dat iets wordt weggelaten.

Daarom worden alle andere getuigenissen door ons verworpen, 
die van de priesters, van de aartsvaders, van de kerkvaders, kortom, 
allemaal. Alleen de profeten en de apostelen blijven overeind; hun 
uitleg kunnen we geloof  schenken, die kunnen we aannemen, en 
geen andere. Degenen die hun uitleg volgen, doorgronden het hart 
dat Christus ons toedraagt. Want als een profeet spreekt, wordt niet 
zozeer duidelijk wat er in ons hart speelt, maar de grote trouw en liefde 
in het hart van Christus jegens ons. Dat worden we gewaar bij de pro-
feten. Laat u dat uit deze verzen openbaar worden, hoe trouw het hart 
van Christus ons is toegenegen. Van zijn hart, dat ons zoveel trouw 
bewijst, getuigen de profeten en de apostelen. Bestudeer het daarom 
en ondervind het, opdat onze harten op dezelfde wijze op Christus, 
de Heer, gericht en naar Hem geleid worden.[1] Marc. 12:30. — [2] Lev. 19:12.
[1] Marc. 13:22.
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95  Zondaars wachten me op om me om te brengen, 
 maar ik geef  acht op uw leer en uw woord.

Hier zinspeelt David duidelijk op het doden van waarheidlievende 
door trotse, goddeloze mensen. Hij spreekt nu uit naam van allen die 
omwille van de waarheid zijn verbrand, opgehangen, verdronken of  
weggekwijnd. De goddelozen laten de waarheid niet opbloeien; daar 
steken ze met behulp van de beul een stokje voor. Deze moordpar-
tijen bespreekt David hier. Let daarom op wanneer dit gebeurt, en 
denk dan aan wat David heeft gezegd. Maar hoe het ook gaat, het 
standpunt van David is: Het lichaam kunnen ze nemen, maar de ziel niet, 
en ook de waarheid en het leven niet. Dat is de betekenis van: “Ik geef  acht 
op uw leer en uw woord”; zo moet het zijn voor hen die vervolgd worden in uw 
naam. Zalig is degene die door God in de waarheid wordt gevonden 
op de dag van zijn dood; wie onverschrokken voor David opkomt, is 
bij God niet minder waard dan David. 

96  Ik heb gezien dat alle dingen een einde hebben; 
 uw gebod is oneindig wijd.

Om David in deze acht verzen goed te begrijpen, moeten we 
weten dat hij als het ware het volgende zegt: Satan is machtig, de valse 
profeten hebben alles. Maar wat is dit ‘alles’? Alle dingen hebben een einde, alleen 
Gods gebod is zonder einde en krijgt ook geen einde. Zo zegt David: “Ik heb 
gezien dat alle dingen een einde hebben.” Als het erop aankomt, heeft alles een 
einde, maar “uw gebod is zo wijd” dat ik niet bij het einde kan komen. Ik kan 
het niet vinden. Maar kijk maar, valse profeten die u de psalmen fluit en 
zingt, hoe uw einde tot stand zal komen! Dat zal een hard en bitter uur 
zijn, dit uur van uw einde, want de hoogste en belangrijkste van alle 
profeten op wie u zich beroemt, zal u dan mijden. Wee het uur dat u 
alleen zult staan! 

97  Hoe lief  heb ik uw wet, Heer; 
 de hele dag is zij in mijn gedachten.

Een ieder die met heel zijn hart God liefheeft, zal in zijn hart altijd 
toegewijd zijn aan de beschouwing van de goddelijke wetten, dag en 
nacht. Hier wordt duidelijk dat deze beschouwing en het dagelijks van 
daaruit spreken niets anders is dan bidden. Nu veronderstelt spreken 
een toehoorder, maar de beschouwing gebeurt verborgen in het hart. 
De liefde voor Gods geboden is voor David zo groot dat hij er dage-
lijks over spreekt. Dat is echter geen spreken met mensen, maar een 
meditatie, een spreken met God – een spreken met iemand die je niet 
kunt zien. David geeft ons te verstaan dat ons vragen en bidden alleen 
over de wet van de Heer mag gaan. Dat we Hem vragen en bidden 
om inzicht in zijn wet, zijn weg, zijn leer en zijn woorden. In deze 
liefde moeten we dagelijks leven, er niet van wijken en geen andere 
weg inslaan. Want zo heeft David God liefgehad en vanuit deze liefde 
heeft hij gevraagd om zijn wet. 

98  Met uw geboden gaf  Gij mij een vooruitziende blik
 ten aanzien van mijn vijanden, want ik heb ze eeuwig bij me.

Hoe is David zo handig en vooruitziend geworden ten aanzien 
van zijn vijanden? Doordat hij God om deze vooruitziende blik heeft 
gevraagd en die van Hem heeft gekregen. Want welke mens zou 
deze vooruitziendheid van zichzelf  kunnen hebben, zodat hij ook 
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maar één uur van zijn toekomstige handel en wandel zou kunnen 
voorzien? Aangezien vooruitziendheid enkel kennis van de toekomst 
betreft, kunnen we die alleen van God krijgen. Want onze eigen voor-
uitziendheid reikt niet verder dan de zorg of  onze buik gevuld zal 
worden, en is dan ook weinig betrouwbaar. Als God ons niet onder 
zijn hoede zou nemen, zouden we niet één uur voor kunnen blijven 
op onze vijanden of  op ongunstige omstandigheden waarvoor we op 
moeten passen. Daarom zegt David: “Met uw geboden hebt Gij mij een 
vooruitziende blik gegeven ten aanzien van mijn vijanden, want ik heb ze eeuwig 
bij me.” Weet nu dat een ieder dat wat hij nodig heeft, aan God moet 
vragen, en God geeft het overeenkomstig dit gebed. Bidden is een 
gebod van God, met de bedoeling dat we leren en zien wat we moeten 
leren en zien. 

 

99  Meer inzicht heb ik me verworven dan al mijn leraren, 
 omdat uw getuigenis in mijn gedachten is.

David looft en prijst zijn inzicht, dat veel hoger is dan dat van zijn 
leraren. Hij zegt ook hoe dat komt: zijn biddend beschouwen heeft 
hem een dieper licht gebracht en alles duidelijker gemaakt. Want let 
op: van mensen kunnen we weliswaar leren, maar niets wat ons wer-
kelijk van nut is. Want elk mens kent zijn beperking in zijn onderricht, 
in zijn wijsheid en vooruitziendheid. Daarom moeten we een hogere 
leermeester zoeken dan de mens, zodat we vanuit de juiste grond ver-
licht worden. U moet weten wat het gebed is dat ons hiertoe in staat 
stelt. In het Onze Vader staat: “Uw rijk kome tot ons.”1 Dat betekent: 
laat de kracht, de wijsheid, de vooruitziendheid van uw rijk, die in uw 
rijk zijn, ook tot ons komen. En dat wil zeggen: laat deze dingen tot 
ons komen zodat wij ze ook in ons dragen, opdat “uw wil geschiede 
in de hemel als ook op aarde”.

David heeft deze wil op aarde volbracht, en wel net zo goed alsof  
hij in de hemel was geweest. Want de hemelse wijsheid is in hem 
gekomen, van daaruit heeft hij de wil van de Heer volbracht. Het 
Onze Vader draagt ook een gebod in zich, namelijk dat we in de alle-
daagsheid van ons bestaan moeten bidden om van God te krijgen wat 
we nodig hebben. En het is een teken dat het niet van onszelf  komt, 

maar dat we ervoor moeten bidden. Daarom zijn we bedelaars; we 
kunnen ons op niets van onszelf  beroemen. Alles is genade. En zo 
zegt David: Mijn biddend beschouwen van het getuigenis en de leer van God heeft 
mij meer verlicht dan allen die mij hebben onderwezen.

100 Ik heb meer inzicht dan de ouderen,
 want ik heb uw geboden gezocht.

De ouderen die om niets bidden, kunnen ook niets, net zoals 
degenen die de macht hebben. Waarom is dat zo? Ze willen niet dat 
de hemel of  het Rijk Gods tot hen komt en hen noopt Gods wil uit 
te voeren; zowel de ouderen als de machthebbers blijven binnen het 
licht van de wereld. En daarom handelen zij aards. David staat boven 
al degenen die hem qua leeftijd of  macht overtreffen, want zij zoeken 
Gods geboden niet, David wel. Dat wil zeggen: God heeft ons opge-
dragen te bidden, en dat doet David. Uit die opdracht komen voor 
David weer andere geboden voort, die gekend en in acht genomen 
moeten worden.

Nu moeten we niet slechts één bede van het Onze Vader bidden, 
maar allemaal, zoals God het ons geleerd heeft: bij iedere bede van 
een christen hoort een afzonderlijke liefde tot God, die om verhoring 
van deze bede vraagt. Bidden we ze allemaal en hebben we om wijs-
heid, verstand, inzicht in Gods woorden, in zijn lering, in zijn wetten 
enzovoorts gevraagd, dan moeten we tot slot om vergeving van onze 
zonden bidden. Maar eerst moeten we het Rijk Gods zoeken, dat wil 
zeggen zijn wijsheid, zijn inzicht, opdat we tot leven worden gewekt 
in zijn leer en wetten. Na deze opwekking en met dit inzicht bidden 
we om vergeving van onze zonden. Want wie kan anders vergeving 
verkrijgen die geen berouw heeft over zijn zonden? En wie kan 
berouw hebben zonder weet te hebben van en inzicht in zijn misdaad? 
Daarom leert ons het Rijk Gods wat geen mens ons kan leren. 

[1] Matth. 6:10.
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101  Ik houd mijn voeten verre van alle verwerpelijke wegen, 
 om uw woorden te bewaken.

Mensen die wel weten dat er goddelijke kennis bestaat, bewande-
len verwerpelijke wegen als ze enkel om vergeving bedelen en niet om 
dit inzicht vragen. Dat is bidden volgens de doctrine van de mensen, 
van de afgod. Zij spreiden, wanneer ze bidden en danken, alleen maar 
huichelarij tentoon. Wat betekent het als iemand God dankt voor zijn 
goede werk, maar geen weet en geen begrip heeft van dat goede werk? 
Wie kan Christus voor zijn lijden danken zonder er weet van te heb-
ben? Hoe dieper het inzicht, des te groter is de dank. Daarom is dit 
de juiste weg.

We moeten dus dank betuigen en zorgen dat we een hoger inzicht 
in ons dragen van datgene waar we voor danken. Niet op de manier 
zoals we ons een verhaal herinneren dat we kennen zoals mensen 
het hebben opgeschreven en onderwijzen, maar vanuit het licht van 
de Heilige Geest. Dat inzicht ligt in het hart; van daaruit moeten we 
de dingen begrijpen. Want ziet u: iemand die het lijdensverhaal van 
Christus leest zoals het in het evangelie is beschreven, en de Heilige 
Geest niet in zich heeft die hem tot een vurige beschouwing leidt, die 
heeft alleen medelijden met Christus zoals je, als je de geschiedenis 
van de Romeinen en Carthago leest, medelijden met het sterven van 
Scipio of  Hannibal kunt hebben. Het is hetzelfde soort medelijden, 
puur vanuit een menselijke kracht en eigenschap. Echter hier, bij het 
lijdensverhaal, mag dat niet zo zijn; zo’n beschouwing behoort vanuit 
het hart te komen. Wie anders dan de Heilige Geest is in staat om die 
te geven? De mens niet!

Zodoende is David op zijn hoede voor ‘alle verwerpelijke wegen’, 
dat wil zeggen, voor alle wegen die een andere lering en wet wijzen 
dan de woorden van God hebben aangegeven. Als hij hier schrijft 
over verwerpelijke wegen, waarop de mensen niet leren waarvoor 
ze moeten bidden, dan moet u weten dat hij dit zegt om ons een 
afschrikwekkend voorbeeld voor te houden: dat we niet de weg van 
de goddelozen moeten gaan. Want in hun gebeden gaat het om getal-
len, om hoeveelheden, niet om liefde of  om inzicht in datgene waar 
ze voor bidden. In hun hart zouden ze het spijtig vinden om door 
God verlicht te worden. Daarom bidden ze alleen met hun mond, niet 
met hun hart, om niet door God verhoord te worden. Zoals zij met 

hun mond mediteren, zo doet David dit in zijn hart. Daarom zijn het 
valse profeten. 

 

102  Van uw ordening ben ik niet afgeweken, 
 omdat Gij mij uw wet hebt onderwezen. 

Niet de menselijke, maar de goddelijke wet moeten we naleven. 
En als we die moeten naleven, dan moeten we deze wet van God 
ontvangen, niet van mensen. Nu zijn er zoveel wetten, en daar inzicht 
in te krijgen vraagt zoveel dat het voor de mens niet mogelijk is dit 
van een ander mens te leren; dit kan alleen maar vanuit God gebeuren. 
Daarom moeten we niet van Gods weg afwijken, maar binnen zijn 
weg en ordening blijven. Zijn wil is dat we van Hem leren en niet van 
de mensen. Daartoe moet als eerste de liefde in ons aanwezig zijn om 
zelf  tot weten te komen. Uit deze liefde volgt het gebed waarin we om 
dit weten vragen. Dat heeft David gedaan, hij is nooit afgeweken van 
de goddelijke ordening. Wie echter deze weg om de goddelijke wet te 
leren kennen, niet bewandelt, maar een menselijke weg kiest, die zal 
niet standvastig zijn op Gods weg. Want hij kent het woord van God 
niet. God geeft aan hem geen wet, want hij geeft zichzelf  een wet. 

 

103  Wat zijn uw woorden zoet voor mijn gehemelte! 
 Meer dan honing voor mijn mond.

Hoe had God zo sterk bij David betrokken kunnen zijn als David 
niet vol van liefde was en vanwege deze liefde tot knecht van God 
was uitgekozen? Daarom heeft God hem ook onderwezen. Hierover 
zegt David: “Wat zijn uw woorden zoet voor mijn gehemelte”, voor mijn keel 
en tong. Hoor nu van wie we leren, waarin de zoetheid van onze lering 
ligt, die zoeter is dan honing in onze mond. Let op: we lezen het evan-
gelie over Christus, we lezen de profeten, we lezen allerlei goddelijke 
en heilige geschriften, maar we lezen slechts op een menselijke wijze. 
Het lijkt ons even zoet als ieder ander aardig en fraai verteld verhaal 
of  lied. Dat is onze gewone menselijke manier van lezen. Als we de 
vrucht echter tot rijping willen brengen, moeten we deze manier van 
lezen achterwege laten en in de liefde binnengaan en bidden dat het 
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Rijk Gods tot ons komt. Dan zal het woord van God voor ons zoet 
worden. Anders is het slechts een letter die meer of  minder zoet-
heid geeft, afhankelijk van onze aangeboren aard. Als we de zoetheid 
willen proeven die David heeft geproefd, dan moeten we ook in de 
voetstappen van David treden. Dan zal ons het woord van God niet 
meer volgens onze aangeboren aard in gedachten blijven, maar zal het 
zoeter voor ons worden dan honing. 

104  Uw geboden geven mij inzicht; 
 daarom haat ik elke weg van ongerechtigheid. 

Wat maakt David zo verstandig? Dat is het feit dat hij doet wat 
God bevolen heeft, en zijn geboden volgt. Dat is ook het belangrijk-
ste gebed tot God en het meest geschikte om Hem mild te stemmen 
– voor zover we God kennen: te vragen dat we zijn geboden kunnen 
volgen. Als God ons hart en onze inzet ziet, zal Hij meer en meer 
geven. Want Hij wil dat dat wat Hij ons geeft, niet verborgen of  begra-
ven wordt, maar tot wasdom komt, groeit en gebruikt wordt.1 Op die 
manier leren we van Gods geboden. Bedenk nu: als we de menselijke 
geboden volgen, wat hebben we daaraan? Wat geeft God ons dan? 
Helemaal niets! Want dat is enkel bedrog, zegt David. “Daarom haat ik 
elke weg van ongerechtigheid”, elke weg van laster. U moet begrijpen dat het 
dit is waar David in zijn overweging op doelt wanneer hij zegt dat het 
woord Gods ‘in zijn mond zoeter is dan honing’. Als we dit weten, is 
het enige [wat ons te doen staat], dat we de natuurlijke liefde tot God 
laten varen en Hem vanuit ons hele hart liefhebben. Want vanuit een 
heel hart rijst in de [menselijke] natuur de Heilige Geest op. 

105  Uw woord is een lamp voor mijn voeten 
 en een licht op mijn paden. 

Het volgende is nu van belang. Waar kunnen we in ons leven 
één stap zetten zonder Gods woord? Want het schenkt leven aan de 
goeden en de kwaden en houdt ons allemaal in leven. Zo heeft God 
immers gesproken: Hij wil de mensheid niet uitroeien, Hij wil ze het 
leven laten behouden.1 Waar hebben nu deze paden anders mee te 
maken dan met de voeten? De voeten worden geleid door de lantaarn 
van het woord. Dit verband legt David, en hij zegt dat het ook zijn 
lamp is, vandaar dat hij verder kijkt bij al wat hij doet. Dat is net zo iets 
als wanneer twee mensen, een kwade en een goede, tegen elkaar moe-
ten vechten: voor allebei schijnt de zon. Dit geldt ook voor de lamp 
van God, waarvan David hier zegt dat die een licht voor zijn voeten 
is; dat wil zeggen: dezelfde lamp die voor de kwaden schijnt, schijnt 
ook voor David, maar aan mij ten goede, aan de anderen tot hun verdoemenis. 
Ditzelfde woord is ook een licht op mijn pad en op mijn weg.

Als nu het woord van God onze lamp en ons licht is, dan moet dit 
steeds onze wijsheid zijn, zodat we in dit licht onze weg gaan. Omdat 
het voor ons een licht is, moet er ook een duisternis zijn, waardoor 
David in zijn wandel een licht nodig heeft voor zijn voeten. Wat houdt 
deze duisternis in? Dat wat wij op aarde voor een licht aanzien: mooi 
gekleed gaan, met sieraden getooid, al wat een schone schijn voor 
onze ogen geeft. Dat is op aarde een licht, maar voor God is het duis-

[1] Matth. 25:14-30; Marc. 4:21.

Licht en duister נ

[1] Gen. 8:21.
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169  Laat mijn klagen voor uw aangezicht opstijgen, Heer; 
 schenk mij inzicht overeenkomstig uw woord.

Wat zijn de jammerklachten waarvoor David om gehoor vraagt bij 
de Heer, anders dan het boven beschrevene en de inhoud van deze 
psalm? Daarom is het niet nodig hier verder over uit te weiden, want 
hij klaagt alleen over de goddelozen en de vijanden van Christus, over 
allen die zich niet aan de wet van God houden, maar ertegen ingaan.

Maar nu wil David niet klagen alvorens van God onderwijzing en 
inzicht te hebben ontvangen. Daarom vraagt hij Hem hier: “Schenk 
mij inzicht”, onderricht mij zodat ik naar uw wil tegen al mijn tegenstanders kan 
optreden. Met recht vraagt hij om inzicht, want het einde nadert. Dat 
wil zeggen: hij sluit zijn psalm hiermee af, want hij heeft het over het 
einde van alle antichristenen. Daarom vraagt hij om de juiste vaar-
digheden en om wijsheid, want op die dag zal de duivel met groot 
geweld losbarsten.

Een ieder kan dat bij zichzelf  nagaan en tot de slotsom komen 
dat op die dag vanuit de zetel van Lucifer een grote troep zal opstaan 
die zal losbreken en met macht tegen David in het geweer zal komen. 
Want denk maar aan de leugens van de pausen met hun paleizen, hoe-
ren, smulpapen, dienaren, de hele paapse hofhouding tot op heden: 
op wonderbaarlijke wijze zullen die er staan als één man en zich met 
grote listen tegen David keren. En dan heb ik het nog niet eens over 
al die prelaten en kardinalen die er ooit geweest zijn en die nog zullen 
verschijnen, en zo ook de bisschoppen, aartsbisschoppen, patriarchen, 
abten, monniken en priesters.

zullen ze stilletjes in hun ziel met zich mee moeten dragen en ze op 
deze wijze liefhebben terwijl ze uiterlijk niet zichtbaar zijn, ook niet 
zichtbaar kunnen zijn, en ook niet toegegeven kan worden dat ze toch 
in de ziel bewaard worden.

Wanneer de tijd komt dat de duivel met zijn zetel omvergewor-
pen wordt, zullen de geboden die in de ziel verborgen waren, uiter-
lijk zichtbaar worden en voor alle mensen openbaar zijn. Daarom 
bewaart David de geboden in zichzelf. Als de antichristenen en de 
vorsten menen dat er niets meer van Gods geboden over is, dat zij 
alleen het voor het zeggen hebben, dan slaan ze de plank mis. Want 
de geboden liggen nog verborgen in de harten van de vromen. En die 
zullen hen verdrijven totdat geen van hen allen ooit nog gezien wordt 
– ellendiger dan het lot van Troje, ellendiger dan Jeruzalem. 

 
168  Ik neem uw geboden en getuigenissen in acht, 
 want al mijn wegen zijn voor U openbaar.

Hier geeft David aan dat hij voor God niets kan verbergen, want 
voor Hem zijn alle dingen openbaar. Alle wegen die hij gaat, liggen 
voor Hem open en bloot; God ziet iedere stap die David zet. Daarom 
trekt hij zich niets aan van alle andere wetten en houdt hij uitsluitend 
vast aan Gods wet. 

Het is een zeer diep en ver zien, dit zien van God. Wij kunnen 
dit geloven, aangezien God ons zo doordringend bekijkt en we zo 
helemaal niets voor Hem kunnen verbergen, maar alles voor Hem 
openbaar is, net als iets dat onder de mensen voor ieders ogen 
gebeurt. Laten we daarom ontzag voor God krijgen en laat het ons 
een waarschuwing zijn dat we zijn geboden een voor een streng in 
acht nemen en er geen duimbreed van afwijken. Want Hij kijkt naar 
ons allen, en aangezien alle dingen voor zijn ogen gebeuren, laten we 
zorgen dat we zijn geboden goed kennen! Want hier bestaat geen ver-
ontschuldiging of  uitvlucht. Zorg dan, heersers en onderdanen, dat u 
allen erkent en geeft wat u aan God verschuldigd bent!1 Laat niemand 
zich weerhouden door machthebbers of  regeerders, door vrees voor 
de keizer of  voor de mensen. Wie voor God sterft omdat hij begint 
de goddelozen te verdrijven, is een groot martelaar. 

Het laatste oordeel ת

[1] Matth. 22:21.
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171  Mijn lippen zullen een krachtige lofzang laten horen, 
 als Gij mij uw gerechtigheid leert.

Zou dit een lofzang zijn die David voor de antichristenen zal 
aanheffen wanneer hij [het gerecht] binnenstapt en ze zal leren om 
psalmen en lofzangen te zingen? Als David zegt: “Mijn lippen zullen 
een krachtige lofzang laten horen”, wat is dan deze lofzang? Zij hebben 
hem lang genoeg gefloten, er een goochelarij van gemaakt en hem 
helemaal kapotgezongen, alleen om de mensen ermee te bedriegen 
– daar lag hun hart. Nu zal David hen met de maat meten waarmee zij 
hem gemeten hebben.1 Dat zal allemaal gebeuren wanneer David zal 
toepassen wat God hem heeft geleerd. Daarom zegt hij: “Als Gij mij 
uw gerechtigheid leert”. Dat wil zeggen: Wat Gij mij onderwezen hebt, laat mij 
er op dat moment gebruik van maken.

Want voor goddelijke onderwijzing is dagelijks gebed nodig. Het 
is niet zo dat we uitgeleerd kunnen zijn bij God, zodat we voor iets 
wat we van God ontvangen hebben, niet meer zouden hoeven bid-
den. Het geven – of  niet geven – en het bidden moet voortdurend 
doorgaan. Net zoals het koren op het veld: dat heeft dagelijkse 
bescherming nodig, honderden gebeden en verzorging, want hagel 
en noodweer kunnen elke dag toeslaan. Daarom vraagt David dat 
God hem dagelijks onderricht. Want voor zo’n grote troep te staan 
bij het laatste oordeel, voor het aangezicht van God, dat niemand 
voor de gek kan houden, vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Het 
is niet zo vreemd om iedere dag, ja, ieder moment Gods hulp tegen 
deze troepen en dit praalvertoon te verlangen en in te roepen. Want 
niemand is zo rechtvaardig dat hij niet ontzet zou zijn ten overstaan 
van zoveel vorsten, monniken, priesters, doctoren en dergelijke, die 
er in volle glorie staan. Er moet iets in beweging komen, vandaar dat 
David geheel terecht voortdurend in gebed blijft. 

 

De S.1 zullen gebruik maken van grote kunsten, waardoor ver-
tegenwoordigers van alle scholen zullen verschijnen: A[lbertisten], 
Th[omisten], [Ockhamisten]2, [Scotisten] E.3, en wel in zo groten 
getale dat ik al schrik bij de gedachte aan een tiende ervan – laat staan 
dat ik aan hen allemaal zou denken. David heeft dus de bijstand van 
de wijsheid heus wel nodig, want zijn aanhangers vormen maar een 
kleine schaar. Maar wel goed, net zoals David zelf.

 

170  Laat mijn smeekbede voor uw aangezicht komen, 
 red mij overeenkomstig uw woord.

Met dit onderricht en inzicht zal David voor het gerecht, voor 
Gods aangezicht verschijnen. Want hij zal niet rechtspreken, maar 
klager zijn. Dat geeft hij hier aan, daar gaat hij naartoe, voor het 
aangezicht van God, nadat God hem heeft beloofd zijn woord te ver-
dedigen. Zo stapt David naar binnen, zonder knecht noch hofjonker, 
alleen met het woord van God.

Zie nu hoe ongekunsteld David daar zal staan, en wat een pracht 
en praal de tegenpartij tentoon zal spreiden. Op die dag zal David 
dit niet vanuit menselijke krachten op zich nemen, maar vanuit god-
delijke krachten. Want wie zou met vreugde voor het aangezicht van 
God kunnen treden, en in leugens wonen? – wat het geval is met de 
scharen van de tegenpartij, die hooghartig zijn en met macht en listen 
vroom willen zijn: vorsten, heersers, koning, keizer, paus enzovoorts. 
Zij treden binnen vol minachting voor David, zoals ze het op aarde 
ook al gewend waren; daar doen ze geen afstand van. 

 

[1] Onduidelijk waar de S voor staat; lacune in de tekst na de hoofdletter. Hier zou ‘sofisten’ passen, 
ook in verband met de ‘grote kunsten’, als overkoepelende aanduiding voor alle volgende. — [2] In 
de tekst staat “ochinisten” – aanhangers van Bernardino Ochino (1487-1565) – een anachronisme 
dat vermoedelijk op een fout van de kopiist berust. Ockhamisten zou aannemelijker zijn. — [3] Na 
de A., Th. en E. zijn er telkens lacunes. De E. wordt in de tekst voorafgegaan door “sophisten”, wat 
hier niet goed past. Te denken valt aan Scotisten. Zie ook vers 85. [1] Marc. 4:24.
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verdoemden, Davids tegenstanders, zullen niet zeggen: ‘Heer, laat uw 
hand met mij zijn’; maar [Hij zal zeggen]: ‘Jullie gaan het eeuwige vuur 
in; David gaat met Mij mee.’

 
174  Ik verlang naar uw redding, Heer, 
 en uw wet is in mijn gedachten.

Wie zal vaker aangeven: “Heer, ik verlang naar uw redding”, dan David? 
Waarom? Hij vertrouwt erop dat hij de geboden van God gehouden 
en in zijn hart gedragen heeft. Wie van degenen die aan de disputatie 
of  het gericht deelnemen, heeft deze net zo in zijn hart gedragen als 
David? Niemand! Zeker de tegenpartij niet, want die was er steeds 
op uit Davids leer en Gods geboden met verachting te omringen. Zij 
kunnen hier dus niet zeggen: ‘Heer, we hebben naar uw redding ver-
langd en uw wet in acht genomen.’ Want liegen helpt hier niet. Daar 
is de rechter die daar zit, te slim voor. Daarom houden ze hun mond, 
als een leugenaar die op een botte leugen is betrapt; de waarheid legt 
hem het zwijgen op. Zo zal het ook hun vergaan.

175  Laat mijn ziel leven en U loven, 
 en laat uw rechterlijke uitspraken mij helpen. 

Nu is het voor David een gewonnen zaak. Overwonnen heeft hij 
de afgoden en Gods vijanden. Op die dag heeft hij alle vorsten en 
heersers, steden en landen, paus en keizer verslagen, net zoals alle 
soldaten, vechtersbazen, huichelaars, schriftgeleerden, farizeeërs, 
bisschoppen, kardinalen, alle woekeraars, kooplieden, hoerenlopers, 
echtbrekers, leugenaars, bedriegers enzovoorts. Dan schreeuwt David 
het uit: Nu “kan mijn ziel leven”, hier is er vreugde en moed, hier is het goed, 
hier is David. Zo zegt hij dan: Ik prijs de Heer; want al zijn rechterlijke uit-
spraken hebben mij geholpen; ik heb niets verloren. Houd dat goed in gedach-
ten, u allen die tegen David opstaan, hem voor uw karretje spannen 
en misbruiken voor uw leugens!

172  Mijn tong zal uw woorden verkondigen, 
 omdat al uw geboden rechtvaardig zijn.

Zo zal David het woord van God spreken, en dat kan hij vrolijk 
doen. Want hij heeft het al zijn dagen gezocht en bij zich gedragen. 
Hij heeft het steeds weer genoemd en onder de aandacht gebracht in 
al zijn verzen. Wie zal hem dan weerstand bieden? Alle Israëlieten die 
zijn geschrift geen geloof  geschonken hebben, zullen hun einde vin-
den, net zoals de heidenen, Turken en barbaren van allerlei pluimage. 
De antichristenen, de valse profeten, de valse apostelen en valse chris-
tenen zullen worden vervloekt in alle eeuwigheid. Want dan zal het 
woord van God klinken, de valse christenen zullen beven, en David 
zal zijn klacht naar voren brengen en zijn lofzang aanheffen – hij zal 
zingen en vrolijk zijn. En zij die hun psalmen op aarde hebben gezon-
gen, die zich niet aan de geboden van God hebben gehouden zoals 
door David beschreven, en geen ontzag voor God hebben gehad, 
zullen ten val komen. Bereid u allemaal voor op deze disputatie, u 
die graag disputeert en die nog ten overstaan van het [helle]vuur wilt 
disputeren. Daar zullen ook de twaalf  stammen van Israël zitten om 
verhoord te worden.1 Laat je dan zien: hebt u iets goeds te berde te 
brengen, blijf  dan niet koppig dezelfde onzin uitkramen! Daar zal het 
hard tegen hard gaan! 

173  Laat uw hand maken dat ik gered wordt, 
 omdat ik voor uw geboden heb gekozen. 

Wanneer het oordeel is uitgesproken, zal de hand van de Heer 
David beschermen en redden. Want hij heeft zijn geboden gehouden 
en ervoor gekozen onder alle geboden en wetten. Hoe zal het hun 
vergaan die niet voor zijn geboden hebben gekozen? Waarlijk, aan-
gezien David niet voor hen bidt, moeten wij ook voor geen zondaar 
bidden. Nu hij niet welwillend aan hen denkt, is elk gedenken aan 
hen voorbij.

Laat daarom iedereen God vragen hem te helpen zijn wet te hou-
den en er inzicht in te krijgen, zodat hij op die dag met David kan 
zeggen: “Laat uw hand, Heer, met mij zijn, laat deze mijn redding zijn.” De 

[1] Matth. 19:28.

Het laatste oordeel   ת



Appendix

Vulgaat Luther 1524 Paracelsus,
gedestilleerd uit het commentaar

1 Beati immaculati in via, qui 
ambulant in lege Domini.

Wol denen die on wandel sind auff 
dem wege / Die ym gesetze des HERRn 
wandeln.

א 1 Gelukzalig zijn zij die de weg van de Heer 
bewandelen en die leven volgens zijn wet.

2 Beati qui scrutantur 
testimonia ejus; in toto corde 
exquirunt eum.

Wol denen / die seyne zeugnis 
behueten / Die yhn von gantzem 
hertzen suchen.

2 Gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen 
doorvorsen, Hem beleven met heel hun 
hart.

3 Non enim qui operantur 
iniquitatem in viis ejus 
ambulaverunt.

Denn die vbelthetter / Wandeln nicht 
auff seynen wegen.

3 Want zij die ongerechtigheid bedrijven, 
bewandelen zijn wegen niet.

4 Tu mandasti mandata tua 
custodiri nimis.

Du hast gepotten vleyssig zu halten / 
Was du befolhen hast.

4 Gij hebt voorgeschreven uw geboden met 
grote inzet na te leven.

5 Utinam dirigantur viae meae 
ad custodiendas justificationes 
tuas.

O das meyne wege gerichtet würden / 
Zuhallten deyne rechte.

5 Laat er richting worden gegeven aan mijn 
weg om uw wetten te bewaren.

6 Tunc non confundar, cum 
perspexero in omnibus 
mandatis tuis.

Denn würde ich nicht zu schanden / 
Wenn ich schawet auff deyne gepott 
alle.

6 Ik zal niet te schande worden gemaakt 
zolang ik acht sla op al uw geboden.

7 Confitebor tibi in directione 
cordis, in eo quod didici judicia 
justitiae tuae.

Ich dancke dyr mit auffrichtigem 
hertzen / Das du mich lerest die 
gerichte deyner gerechtikeyt.

7 Ik dank u met een oprecht hart, nu ik de 
schikkingen van uw recht leer.

8 Justificationes tuas custodiam; 
non me derelinquas 
usquequaque.

Deyne rechte will ich hallten / Verlas 
mich nicht so gar.

8 Al uw wetten zal ik bewaken, verlaat mij 
niet te allen tijde.

9 In quo corrigit adolescentior 
viam suam? in custodiendo 
sermones tuos.

Womit wird eyn iungling seynen weg 
reynigen? Wenn er sich hellt nach 
deynen worten.

ב 9 Hoe betert een jongere zijn levensweg? 
Door zich aan uw woorden te houden.

10 In toto corde meo exquisivi te; 
ne repellas me a mandatis tuis.

Ich habe dich gesucht von gantzem 
hertzen / Las mich nicht feylen deyner 
gepott.

10 Met heel mijn hart heb ik U gezocht; laat 
mij niet afdwalen van uw geboden.

11 In corde meo abscondi eloquia 
tua, ut non peccem tibi.

Ich habe deyne rede ynn meynem 
hertzen verborgen / Auff das ich nicht 
widder dich sündige.

11 Diep in mijn hart heb ik uw uitspraken 
geborgen om niet tegen U te zondigen.

12 Benedictus es, Domine; doce 
me justificationes tuas.

Gelobt seystu HERR / Lere mich deyne 
rechte.

12 Gezegend zijt Gij, Heer; leer mij uw wetten 
kennen.

13 In labiis meis pronuntiavi 
omnia judicia oris tui.

Ich will mit meynen lippen erzelen / 
Alle gerichte deynes mundes.

13 Met mijn lippen heb ik alle oordelen van 
uw mond uitgesproken.

14 In via testimoniorum tuorum 
delectatus sum, sicut in 
omnibus divitiis.

Ich frewe mich ynn dem wege deyner 
zeugnis / Als vber allerley reichtum.

14 Ik verheug mij over de weg van uw getui-
genissen meer dan over alle rijkdom.
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15 In mandatis tuis exercebor, et 
considerabo vias tuas.

Ich rede was du befolhen hast / Und 
schawe auff deyne pfadte.

15 Ik zal me met uw geboden bezighouden en 
acht slaan op uw wegen.

16 In justificationibus tuis 
meditabor: non obliviscar 
sermones tuos.

Ich habe lust an deynen rechten / Und 
vergesse deyner wort nicht.

16 Uw voorschriften zal ik overwegen, uw 
woorden niet vergeten.

17 Retribue servo tuo, vivifica me, 
et custodiam sermones tuos.

Hilff deynem knecht wider zu rechte 
das ich lebe / Und deyne wort hallte.

ג 17 Vereffen het voor uw knecht, wek me weer 
tot leven, dan zal ik me aan uw woorden 
houden.

18 Revela oculos meos, et 
considerabo mirabilia de lege 
tua.

Offene myr die augen das ich sehe / 
Die wunder an deynem gesetze.

18 Neem de sluiers van mijn ogen weg zodat 
ik de wonderen van uw wet mag aan-
schouwen.

19 Incola ego sum in terra: non 
abscondas a me mandata tua.

Ich byn eyn gast auff erden / Verbirge 
deyne gepott nicht fur myr.

19 Ik ben een gast op aarde, verberg uw wet-
ten niet voor mij.

20 Concupivit anima mea 
desiderare justificationes tuas 
in omni tempore.

Meyne seele ist zu malmet fur 
verlangen / Nach deynen gerichten alle 
zeyt.

20 Mijn ziel verlangt naar uw gerechtigheid 
te allen tijde.

21 Increpasti superbos; maledicti 
qui declinant a mandatis tuis.

Du schilltest die stoltzen / Das 
verflucht sind die deyner gepote feylen.

21 Gij hebt de hoogmoedigen ernstig gewaar-
schuwd: vervloekt zijn zij die van uw 
geboden afwijken.

22 Aufer a me opprobrium et 
contemptum, quia testimonia 
tua exquisivi.

Wende von myr schmach vnd 
verachtung / Denn ich behuete deyne 
zeugnis.

22 Neem schande en verachting van mij weg, 
omdat ik uw getuigenissen gezocht heb.

23 Etenim sederunt principes, 
et adversum me loquebantur; 
servus autem tuus exercebatur 
in justificationibus tuis.

Es sitzen auch die fürsten / vnd reden 
widder mich / Aber deyn knecht redet 
von deynen rechten.

23 Zelfs al gingen vorsten bij elkaar zitten om 
tegen mij samen te spannen, uw knecht 
betracht uw wetten.

24 Nam et testimonia tua 
meditatio mea est, et consilium 
meum justificationes tuae.

Ich habe lust an deynen zeugnissen / 
Die sind meyne radtsleutte.

24 Uw getuigenissen zijn mijn bron van 
vreugde; zij zijn mijn raadslieden.

25 Adhaesit pavimento anima 
mea: vivifica me secundum 
verbum tuum.

Meyne seele klebt am staube / Mach 
mich lebend nach deynem wort.

ד 25 Mijn ziel hangt aan het stof; laat mij leven 
overeenkomstig uw woord.

26 Vias meas enuntiavi, et 
exaudisti me; doce me 
justificationes tuas.

Ich habe meyne wege erzelet / vnd 
du antwortest myr / Lere mich deyne 
rechte.

26 Mijn wegen heb ik verteld en Gij hebt mij 
aangehoord. Leer mij uw voorschriften.

27 Viam justificationum tuarum 
instrue me, et exercebor in 
mirabilibus tuis.

Unterweyse mich den weg den du 
befollen hast / So will ich reden von 
deynen wundern.

27 Laat mij de weg van uw voorschriften 
begrijpen, en overpeinzen wil ik uw won-
deren.

28 Dormitavit anima mea prae 
taedio: confirma me in verbis 
tuis.

Meyne seele tropffelt fur gremen / 
Richte mich auff nach deynen worten.

28 Mijn ziel is zwaar van verdriet; bevestig 
mij in uw woorden.


