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wij Gods Geest houden voor den. eenigen oorsprong der waarheid,
zoo zullen wij de waarheid bij wien die ook gezien wordt, niet
verwerpen noch verachten, indien wij immers den Heiligen Geest
geene smaadheid willen aandoen; want de gaven des Geestes
worden niet klein geacht, zonder Hem met schimp en smaad te
bejegenen....
„Ja wij zullen de schriften der ouden over de rechtsgeleerdheid,
de wijsbegeerte, de redeneerkunde, de geneeskunde en de wiskunde
niet kunnen lezen dan met eene zeer groote bewondering, met
bewondering, omdat wij genoodzaakt worden te erkennen, gelijk
het inderdaad is, dat zij voortreffelijk zijn.

En verder: zullen wij

nu iets prijzenswaardig of voortreffelijk achten, waarvan wij God
niet als den bewerker en oorsprong erkennen?

Schaamrood zou-

den wij moeten worden wegens zoo groot eene ondankbaarheid,
waartoe de heidensche dichters niet zijn vervallen, want zij hebben
1 beleden dat de philosophie, en de wetten en alle nuttige wetenj schappen vonden waren van de goden".
Zietdaar, M. H., het kort begrip der Christelijke beschouwing:
alles wat waar en goed en schoon is uit God; druppels uit de
overvloedige fontein aller goeden; alles wat leugenachtig, slecht
en leelijk is uit ons, die van God zijn afgevallen, en uit den
Satan, den vader der leugen.
Maar hoe staat nu Boeckh en zoovelen met hem tegenover de
waarheid, zooals die is naar Gods Woord ?
hunne hoogachting van het Christendom?

Hoe staat het met

„De philosophie, zegt

hij i), staat voor mij boven het Christendom, hoe hoog ik het
^ ook acht.

De antieke en de christelijke beschaving zijn twee

polen; het hoogste ligt in hunne indifferentie, die voor de toekomst bewaard blijft, of wat hetzelfde is, in de wedergeboorte van

i) Pag. 71 : „Die Philosophie steht mir über dem Christenthum, so sehr ich dies
achte. Die antike und die christliche Bildung sind zwei Pole; das Höchste liegt in
ihrer Indifferenz, die der Zukunit vorbehalten bleibt, oder was dasselbe ist, in der
Regeneration des Christenthums durch Verbindung mit dem rein Menschlichen und
Auflösung in dieses".

