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IV. VERTALINGEN 

1.1. L. Bayly, The practise of pietie1 

Lewis Bayly, wiens geboortejaar onbekend en wiens geboorteplaats onzeker is, bracht 
het na zijn studie in Oxford tot hofprediker. In 1616 werd hij aangesteld tot bisschop 
van Bangor. Mede wegens zijn puriteinse opvattingen werd hij verscheidene keren 
aangeklaagd en zelfs eenmaal gevangen gezet. Hij overleed op 26-10-1631. 
Zijn wereldnaam heeft Bayly te danken aan zijn enige geschrift The practise of pietie2. 
Dit werk, waarvan de oudst bekende editie, de tweede, van 1612 dateert, genoot in 
Engeland een buitengewone populariteit. De uitgave van 1821 noemt zich de 74ste 
editie, terwijl in 1842 nog een druk verscheen3. In 1629/1630 kwam een vertaling in het 
Wels uit, waarvan zes edities het licht zagen. 
Niet alleen in Engeland, maar ook ver daarbuiten heeft dit geschrift een geweldige 
opgang gemaakt. In 1625 verscheen de eerste editie van de Franse vertaling. Hiervan 
zijn zestien uitgaven bekend4. In het Duits kwam het werk voor het eerst in 1628 uit. 
Van deze versie zagen 31 drukken het licht, gedeeltelijk bedoeld voor een gerefor
meerd en gedeeltelijk gericht op een luthers publiek5. In het Tsjechisch verscheen in 
1630 een vertaling van J.A. Comenius6, waarvan zes drukken bekend zijn. Het Hon
gaarse translaat zag in 1636 het licht, gevolgd door vijf heruitgaven in de zeventiende 
eeuw en door één herdruk in 1936. De vertaler, P. Medgyesi7, had in zijn in 1632 
verschenen Scala coeli - ondanks de Latijnse titel een boek in het Hongaars - reeds 
hele gedeelten van Bayly's geschrift geciteerd8. De Zweedse overzetting kwam in 1643 
uit*. 
Puriteinen in Amerika publiceerden in 1665 te Cambridge in Massachusetts een door 
J. Eliot10 vervaardigde en verkorte vertaling in de taal van de in die streek wonende 
Indianen, twintig jaar later herdrukt. In 1668 werd het boek in het Rhaeto-Romaans 
vertaald, waarvan twee herdrukken bekend zijn. Voorts verscheen Bayly's werk in 
1720 in Italiaanse overzetting. 
In geen andere vertaling werd dit geschrift zo vaak uitgegeven als in het Nederlands. 

1. Bij de weergave van de Engelse titels wordt de schrijfwijze van STC aangehouden. 
2. Het werk is uitvoerig beschreven door: Lang[III], 186-203; M. Schmidt[I], 224-251; Stranks, 35-63; Peschke, 

65-81. 
3. Z.v. deze en de volgende gegevens: STC, 1601.5-1624, B 1475-1505; BLC, XXII, 47-49; NUC, XL, 633-637; 

CWBA, 24. 
4. Ascoli, 312 nr.1338. 
5. Beck[II], 183 n.3; Leube, 167-168 n.6; Welti, 258-259 n.44; Wallmann[II], 17-18. 
6. Z.v.h.: Blekastad. 
7. Z.v.h.: Csaszar. 
8. Esze; vgl.: Ban, 77. 
9. Hellekant, 34-36. 

10. Z.v.h.: Rooy, 156-241. 
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De eerste Nederlandse editie dateert van 1620. Daarna volgden de drukken elkaar 
bijna in hetzelfde tempo als in Engeland op. Het waren er minstens 491. 
Wie de genoemde aantallen optelt, komt tot het ongelooflijke totaal van 197 drukken. 
Het werkelijke aantal kan worden geschat op ruim 200. Dit is een aantal dat voor 
iedere tijd ontzag en verbazing wekt, maar zeker voor die tijd. Op The pilgrim's pro-
gressvzn Bunyan na is Bayly's werk het verst verbreide en meest uitgegeven Engelse 
piëtistische geschrift. 
Het is niet verwonderlijk dat dit boek grote invloed heeft uitgeoefend. Bekend is dat 
een exemplaar van The practise of pietie een van de weinige bezittingen was die de 
vrouw van Bunyan bij haar trouwen meebracht en dat Bunyan zelf door het lezen 
ervan diepgaand is beïnvloed. Een aantal liederen van de Nederlandse piëtistische 
dichter W. Sluiter2 bevat duidelijk herinneringen aan of zelfs bewerkingen van Bayly's 
geschrift3. Spener schrijft in zijn autobiografie dat zijn godsdienstige ontwikkeling ten 
zeerste is bepaald door Bayly's boek4. Ook A.H. Francke heeft er in zijn jeugd in
vloed van ondergaan5. In Hongarije was het aan de vertaling van dit werk te danken 
dat zich een puriteinse leefwijze en moraal ontwikkelden, die lange tijd bleven voort
leven. De conclusie van een Hongaarse onderzoeker, Esze, namelijk dat Bayly's trak
taat buiten Engeland in Hongarije de meeste invloed heeft uitgeoefend6, is echter in 
het licht van het voorgaande niet te handhaven. Tekenend voor de gezaghebbende 
positie die The practise of pietie in de zeventiende eeuw innam, is dat J. Dury bij zijn 
pogingen om tot eenheid onder de protestanten te komen het tot de bindende geloofs-
beginselen wilde hebben gerekend. 

1.2. De practycke ofte Oeffeninghe der Godtzaligheydt 

Dit geschrift zet in met de dringende aansporing het niet te lezen tenzij met het vaste 
voornemen om oprecht de godzaligheid te gaan beoefenen. Terstond wordt deze stel
ling gerelativeerd door de raad het niettemin toch - met het oog op een eventueel 
spoedige en onverhoopte dood - te lezen. Aan de beoefening van de godzaligheid 
liggen de kennis van God en die van zichzelf ten grondslag. Ondertussen is de inhoud 
van het geschrift met behulp van een schema kort aangegeven. 
Eerst worden op dogmatische wijze het wezen, de personen en de eigenschappen 
Gods behandeld. Dit gedeelte mondt uit in pastorale vermaningen en aansporingen, 
met zelfs een mystiek aandoende aanroeping van God. 
Hierop volgt in de vorm van een meditatie de schildering der ellendigheid van de mens 
die niet met God in Christus is verzoend. Deze ellendigheid, die zowel betrekking 
heeft op de ziel als op het lichaam, wordt onderscheiden in die in het leven, in die in 
de dood en in die na de dood. De beschrijving kan niet somberder en uitzichtlozer 
zijn. 

1. la-b, FATY, 145-177; CWBA, 24; Amst. 1628,1635; Utr. 1636,1655,1659,1666; D.H. 1666; Dordr. 1666. 
2. Z.v.h.: Blokland. 
3. Blokland, 34-38. 
4. WallmannfH], 48-49. 
5. Peschke, 65. 
6. Esze, 46; vgl.: Ban, 77. 
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Contrastrijk laat Bayly hierna de staat van een wedergeborene in alle drie genoemde 
standen zien. Hoge tonen worden door hem aangeslagen om enigermate de heerlijk
heid van het nieuwe leven aan te geven. Opmerkelijk is dat de beschrijving van het 
hemelleven aanmerkelijk uitvoeriger is dan die van het helleleven. De schrijver be
spreekt de hemelse zaligheid in vier punten: 1. de plaats van de vreugde; 2. het voor
werp van de vreugde; 3. de voorrechten van de uitverkorenen aldaar; 4. de vruchten 
die uit deze voorrechten voortvloeien. 
Vervolgens komt een korte overpeinzing over de wijze waarop men deze kennis van 
God en van zichzelf op zichzelf moet toepassen, welke uitloopt op een dringende 
bezwering aan de onboetvaardige zondaars zich te bekeren. 
Voordat de auteur aan de behandeling van de praktijk der godzaligheid zelf begint, 
laat hij zeven beletselen die de mens tegenhouden, de revue passeren. Het eerste 
beletsel bestaat hierin dat men een verkeerde uitleg geeft van Bijbelteksten en van 
grondbeginselen van de christelijke religie. Hierbij gaat Bayly onder andere in tegen 
de gedachte dat men zichzelf kan bekeren wanneer men wil, tegen het uitstellen van 
de bekering, tegen het zonder meer op zichzelf toepassen van beloften die slechts 
boetvaardigen gelden, tegen het verachten van de uitwendige vormen der godsdienst, 
tegen het feit dat men zonden deugden noemt en deugden zonden, en vooral tegen het 
normaal vinden en het goedpraten van zonden en van onheiligheid. Op uitvoerige 
wijze en vanuit verschillende gezichtshoeken wordt de noodzaak van goede werken 
beklemtoond. 
Het tweede beletsel wordt gevormd door het slechte voorbeeld dat adel, vooraan
staanden en hooggeplaatsten geven. De derde hindernis is het opmerken en het mis
bruiken van de lankmoedigheid Gods. De vierde hinderpaal is het ongefundeerd en 
vermetel steunen op Gods barmhartigheid. Als vijfde beletsel noemt Bayly verkeerd 
gezelschap. Het zesde struikelblok is de gedachte dat de beoefening der godzaligheid 
iets droefgeestigs is. De hoop op en de verwachting van een lang leven is de laatste be
lemmering. 
Aanbeland bij zijn eigenlijke onderwerp bespreekt de auteur eerst de praktijk der 
godzaligheid van het privé-leven. Drie fasen brengt hij hierin aan: 's morgens, overdag 
en 's avonds. 
Wie bij het ontwaken met God begint, blijft van veel ongerechtigheid verschoond. Met 
God beginnen wil zeggen alles op de vroege morgen, zoals ontwaken, stralen van de 
zon, hanengekraai en aankleden, in geestelijk licht zien. Dit geestelijk licht is, zoals 
Bayly het uitwerkt, overwegend eschatologisch van aard. De eerste concrete daad van 
godzaligheid op een dag is het lezen van een hoofdstuk uit het Woord en het medite
ren daarover, waarbij de persoonlijke toepassing een hoofdelement is. Bayly raadt aan 
dit 's middags en 's avonds te herhalen. In één jaar kan men op deze wijze de Bijbel 
doorlezen. Vervolgens zende men in de rechte gestalte des harten het morgengebed 
tot de Heere in de hemel op. De schrijver geeft een voorbeeld van zo'n morgengebed. 
Dit zet in met schuldbelijdenis en gaat over tot het vragen om vergeving en om kracht 
ten einde heilig en godzalig te leven, vervolgens dankt het voor de ontvangen zaligheid 
en voor de verkregen aardse en tijdelijke zegeningen, smeekt het om de zegen des 
Heeren voor de nieuwe dag, doet het voorbede voor Gods ganse kerk, voor protes-
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tantse koninkrijken, koninklijke hoogheden en overheden1, voor allen die in licha
melijke of geestelijke nood verkeren en voor hen die worden vervolgd om de naam en 
de zaak des Heeren. Tenslotte komen de bede om een spoedige wederkomst en het 
Onze Vader. De lengte van het gebed zij ongeveer een kwartier. Is men traag tot 
bidden, dan moet men maar een korter gebed opzenden. Weer volgt een voorbeeld, 
dat bestaat in een verkorting van het vorige gebed. Nooit mag men zonder gebed aan 
het werk gaan. Hoe weinig tijd men ook heeft, in ieder geval bidde men, al is het dan 
maar een zeer kort gebed, waarvan ook weer een voorbeeld wordt gegeven. 
Hierna geeft Bayly korte regels voor wat betreft gedachten, woorden en werken om 
evenals Henoch met God te wandelen. 
Voordat men zich 's avonds ter ruste begeeft, overdenke men de dag, belijde men zijn 
zonden en ga men niet slapen voordat men met God en mensen is verzoend. Wanneer 
men een hoofdstuk heeft gelezen, doe men zijn avondgebed, waarin men zijn zonden 
belijdt, om vergeving bidt, om bijstand des Geestes tot betering des levens smeekt, 
dankt voor de ontvangen weldaden, om rust en bescherming voor de nacht vraagt, 
voorbede doet en tenslotte zichzelf en al de zijnen in de hoede des Heeren beveelt. Er 
volgt een voorbeeld van een verkorte vorm hiervan. Het ontkleden en het naar bed 
gaan zie men in geestelijk licht. Bij het ontkleden denke men aan de laatste dag, waar
op men gans ontbloot zal zijn. Het bed is symbool van het graf. 
Het tweede terrein waarop de godzaligheid dient te worden beoefend, is het huisge
zin. De heer des huizes heeft met name in geestelijk opzicht een taak ten aanzien van 
zijn personeel (dienstboden). De ware godsdienst houdt voor gezin en land de belofte 
van zegen in. 
's Morgens roept de huisvader vóór of na de particuliere devotie het gezin bijeen, leest 
een hoofdstuk of laat dat lezen, spreekt, indien de tijd het toelaat, enige toepasselijke 
woorden en gaat dan geknield voor in gebed. Van het laatste wordt een voorbeeld 
gegeven. 
Vóór de middag- en avondmaaltijd houde men zich bezig met mediterende gedachten 
aangaande Gods vaderlijke voorzienigheid en barmhartigheid. Er volgen enige voor
beelden van gebeden vóór het eten. 
's Avonds komt het gezin weer bijeen, wordt er een hoofdstuk gelezen en een psalm 
gezongen. Hier geeft Bayly allerlei regels voor het zingen van psalmen. Tevens geeft 
hij aan welke psalmen bij bijzondere gelegenheden kunnen worden gezongen. Na het 
psalmgezang valt men op de knieën en gaat de huisvader voor in het avondgebed, 
waarvan een voorbeeld wordt gegeven. 
De Kerk is het volgende terrein waarop de godzaligheid wordt beoefend. Dit gebeurt 
op de sabbatdag. Dat Christus deze dag van de zevende naar de eerste dag van de 
week heeft verzet, toont de schrijver met vier bewijsredenen aan. Voorts stelt hij dat 
het sabbatgebod in de Tien Geboden niet ceremonieel, maar moreel, derhalve altijd 
en voor iedereen geldend is. Hiervan geeft hij een uitvoerige argumentatie in tien pun-

1. Hier worden in dit gebed - zoals eveneens in de volgende gebeden - ook de Staten-Generaal, de Prins van 
Oranje en het gehele huis van Nassau genoemd. Wie hier een bijzondere band van Bayty met de Nederlan
den vermoedt, komt bedrogen uit als hij de Engelse tekst raadpleegt: ze worden daar niet vermeld. Het 
blijken derhalve eigenmachtige inlassingen en aanpassingen van de vertaler te zijn. Zij geven een beeld van 
de wijze waarop Schuttenius zijn taak als translateur opvatte. 
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ten, waarvan één de grote betekenis van de sabbatjaren in de gewijde en ongewijde ge
schiedenis alsmede in de natuur laat zien. 
De heiliging van de sabbat, door Bayly beschouwd als 

de Moeder van de gantsche Religie, ende van de goede disciplijn der Kercken^, 

bestaat in een stringent rusten van de dagelijkse werkzaamheden en in het doen van 
die dingen die tot het geestelijk leven behoren, welke worden onderscheiden in daden 
vóór, tijdens en na de samenkomst van de gemeente van Christus. Op zaterdagavond 
bereide men zich reeds voor op de sabbat, 's Nachts hebbe men geen geslachts
gemeenschap. Op de sabbat sta men vroeg op. Bayly geeft een morgengebed voor de 
sabbat en geestelijke gedachten voor het naar de kerk gaan. Vervolgens komen er 
allerlei aanwijzingen op welke wijze men zich tijdens de kerkdienst behoort te gedra
gen. 
Terugkerend naar huis overdenke men het gehoorde en thuis gekomen valle men op 
de knieën neer om in een gebed een zegen over de preek af te smeken. Voor de middag
maaltijd nodige men naar vermogen een of meer arme(n) uit om mee te eten. Na het 
eten neme men met zijn hele gezin de preek door en, als de tijd het toelaat, nog een 
stuk van de catechismus. Op dezelfde wijze als bij de morgendienst ga men 's avonds 
naar de kerk. Vóór of na het avondeten - afhankelijk van de tijd van het jaar en het 
weer - wandele men het veld in en gedenke men de scheppingsmacht en -wijsheid, de 
onderhouding, de lankmoedigheid en de goedheid des Heeren. Als er iemand ziek is, 
zoeke men die op. Geoorloofde werken op de sabbat zijn die welke betrekking hebben 
op de dienst des Heeren, werken van barmhartigheid en van liefde, en noodzakelijke 
werken, 's Avonds beëindige men de sabbat met een persoonlijk avondgebed en daar
na met de avondgodsdienstoefening in gezinsverband. 
Na de gewone praktijk der godzaligheid komt nu de extraordinaire beoefening van de 
godzaligheid aan bod. Deze bestaat uit vasten en feesten. 
Het goddelijk of religieus vasten is persoonlijk of publiek. 
Van het persoonlijk vasten is God Zelf de Auteur. De tijd van dit vasten ligt in de wil 
van een christen. Het uiterlijk vasten bestaat - voor zover mogelijk - in: zich onthouden 
van wereldse werkzaamheden, niet eten, zich niet kostbaar en sierlijk kleden, niet lang 
slapen en zich onthouden van alle uiterlijke lusten. Het innerlijk vasten kent twee 
onderdelen: boete en gebed. De boete is onder te verdelen in berouw over begane 
zonden en betering des levens. Het berouw bestaat uit innerlijk zuchten over de zon
de, bewenen van zijn ellendige staat en ootmoedig belijden van de zonden. De bete
ring des levens wordt gevormd door het devoot gebed en devote werken. Bij de laatste 
gaat de schrijver uitvoerig in op het aalmoezen geven. Het doel van het vasten is het 
vlees aan de geest te onderwerpen, met meer heiligheid God te zoeken en te dienen, 
alsmede de oordelen Gods te ontgaan. 
Een openbaar vasten wordt verordend door de overheid, de Kerk of een gemeente en 
vindt in de kerk plaats. 
De behandeling van de feesten wordt geheel bepaald door het Avondmaal. Er zijn 
vele bijbelse en historische feesten, maar het grootste is het Avondmaal. Uitvoerig zet 

1. 283. 
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Bayly uiteen wat er vóór, tijdens en na het Avondmaal moet worden gemediteerd en 
gedaan. 
God eist een voorbereiding. Deze bestaat in het overdenken van de waardigheid van 
het sacrament, van de onwaardigheid van zichzelf en van de middelen waardoor men 
een waardig ontvanger kan worden. De waardigheid van het Avondmaal wordt uitge
maakt door de majesteit van Degene Die het heeft ingesteld, door de hoge waarde van 
de onderdelen ervan en door de voortreffelijkheid van de doeleinden ervan, die zeven 
in getal zijn. 
Eigen onwaardigheid leert men kennen door zichzelf te onderzoeken aan de hand van 
de Tien Geboden. Er volgt een gebed, waarin uitvoerig de zonden voor Gods aange
zicht worden beleden. De middelen waardoor men het sacrament waardig kan ontvan
gen, zijn met betrekking tot God: kennis, geloof en boetvaardigheid, en met betrek
king tot de naaste: liefde. 
Tijdens de Avondmaalsbediening past slechts meditatie naar aanleiding van de ele
menten, met daartussenin een alleenspraak. 
Na de bediening moet men dingen doen in de kerk en thuis. In de kerk betreft het 
zaken die de mens afzonderlijk aangaan alsmede zaken die hem samen met de gehele 
gemeente raken. Wat het eerste betreft, zorge men ervoor dat men Christus in een rein 
en heilig gemoed doet wonen, dat men de Heere dankbaar is voor de genoten welda
den - hierbij is een gebed gevoegd - en dat men Hem in heiligheid des levens zal 
dienen. Samen met de gemeente doet men openbare dankzegging, geeft men voor de 
armen en ontvangt men de zegen. Thuis gekomen bezie men of men waarachtig Chris
tus in het sacrament heeft ontvangen - kenmerkend hiervoor is het ophouden van de 
zonden - , kere men niet weder tot zondigen en verlange men naar volgende Avond
maalsdiensten. 
Het laatste van de praktijk der godzaligheid betreft ziekte en dood. Wie ziek wordt, 
bedenke dat dit van God komt wegens de zonde, onderzoeke zichzelf, belijde in het 
gebed zijn zonden en vrage om genade. Bayly geeft een voorbeeld van zo'n gebed. 
Daarna make men zijn testament of vernieuwe het met hulp en raad van een godzalig 
predikant en van een eerlijk rechtsgeleerde. In dit verband geeft de auteur de drin
gende raad om, als men vermogend is, reeds in de tijd der gezondheid zijn testament 
te maken en om, als men kinderen heeft, deze reeds bij zijn leven zijn bezit - in rede
lijkheid althans - te schenken. Men mag het niet van doktoren en medicijnen verwach
ten. Er wordt een voorbeeld van een gebed bij het innemen van een medicijn gegeven. 
Hierna volgen tien meditatieve gedachten over het doel van de aanvechtingen die de 
Heere over Zijn kinderen doet komen; voorts vijf meditatieve gedachten na het op
staan van het ziekbed, met hieraan verbonden een dankgebed. 
Wie de dood ziet naderen, bedenke hoe genadig God met hem heeft gehandeld, van 
welke ellende de dood hem zal bevrijden en welk profijt de dood hem zal geven. Er 
volgt een gebed ter voorbereiding op de dood. 
Nu komen er meditatieve overdenkingen voor hen die wanhopen bij het naderen van 
de dood. De volgende gevallen worden pastoraal besproken: 1. satan kwelt de con-
sciëntie meer bij het naderen van de dood dan in het leven; 2. satan zegt dat er geen 
geloof is omdat er geen gevoel van het geloof is; 3. satan houdt de grootheid, de veel-
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heid en de zwaarwichtigheid van de zonden voor; 4. satan zegt dat Gods barmhartig
heid een mens niet aangaat, omdat zijn zonden groter zijn dan die van anderen; 5. 
satan houdt een mens diens beloften voor die deze bij zijn bekering heeft gedaan, 
maar die hij niet is nagekomen; 6. satan zegt dat, nu de zonden toenemen, men moet 
wanhopen. 
Hierna geeft Bayly een handleiding voor hen die zieken bezoeken. Deze omvat een 
lijst van vragen die men de stervende moet stellen, een voorbeeld van een gebed voor 
de zieke en een reeks geschikte hoofdstukken uit de Bijbel om te lezen. 
Voorts worden er achtereenvolgens gegeven: zeven vertroostingen wanneer men niet 
meer bestand is tegen de pijnen, drie vertroostingen tegen de vrees voor de dood en 
zeven heilige gedachten en droeve verzuchtingen van een zieke die in stervensnood is. 
De zieke moet tenslotte een godzalige en getrouwe predikant laten roepen. Die zal 
een gebed doen en zal na gedane zondenbelijdenis en ongeveinsde boetvaardigheid 
de zondenvergeving uitspreken, waarna de zieke het Avondmaal zal ontvangen. Ten
slotte volgen een gebed dat de stervende zelf bidt als hij sterft en een gebed dat de 
gelovigen dan rondom hem bidden. 
Vervolgens komt de praktijk der godzaligheid voor wat het martelaarschap betreft, 
kort ter sprake, wat uitloopt op een vergelijking tussen de Romeinenbrief en de 
rooms-katholieke leer, waarbij 26 verschilpunten worden genoemd. 
Het geschrift eindigt met een samenspraak tussen de gelovige ziel en haar Zaligmaker 
aangaande de krachtige verdiensten van Zijn bitter lijden en sterven, en tenslotte met 
een alleenspraak over het lijden van Christus1. 

1.3. Verwerking 

Het aanzienlijk aantal citaten en verwijzingen bij Bayly heeft voor het overgrote deel 
betrekking op kerkvaders en middeleeuwers - vooral Bernardus - , enkele malen op 
Luther2, terwijl Perkins één keer wordt geciteerd3. Calvijn komt viermaal voor4: in het 
kader van de sabbat, waar hij wordt geciteerd5 en in het kader van het Avondmaal, 
waar naar hem wordt verwezen6; voorts wordt hij met citaten als kroongetuige aange
haald voor wat betreft de protestantse biecht en het Avondmaal voor zieken7. 
Het feit dat Bayly Calvijn op dogmatisch belangrijke momenten citeert, gecombineerd 
met de waarde die hij aan hem toekent, vormt een aanwijzing in welke theologische 
traditie hij staat8. De inzet van zijn geschrift doet sterk aan de Institucie van de Ge-
neefse reformator denken: de kennis van God en de kennis van de mens. Bayly kent 

1. In de door mij geraadpleegde Engelse ed., London 1695, eindigt het geschrift met het gebed van de sterven
de en met dat van de omstanders. Wat in de Ned. vertaling volgt, ontbreekt daar. 

2. 155,489,524. 
3. 529. 
4. In de Engelse ed.1695 wordt hij in het kader van het Avondmaal twee keer meer aan de kant aangehaald: 

322, 323. 
5. 283. 
6. 383. 
7. Resp. 523 en 528. 
8. Vgl.: Stranks, 36,40. 
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de indeling van de mensheid in twee klassen: verkorenen en verworpenen. Zijn opvat
ting over het Avondmaal vertoont een sterk calvinistische kleur. Zijn pleiten voor 
maandelijkse viering van dit sacrament wijst in dezelfde richting. 
De calvinistische theologie mag dan wel het dogmatisch raam van dit geschrift zijn, 
maar zij vormt slechts het achtergronddecor. Op de voorgrond staat de piëtistische 
vormgeving van het dagelijks leven. Heiliging van het aardse bestaan, waarbij aan het 
lezen van en het mediteren over het Woord en aan het gebed de voornaamste rollen 
worden toebedeeld, is het doel. Opmerkelijk in de visie van Bayly op de praktijk der 
godzaligheid is de waarde die hij toekent aan het huisgezin, de sabbat, het vasten en 
het Avondmaal. 
Het piëtisme van Bayly bezit een mystieke gloed. De voorkomende directe aanspraak 
tot God, de overdenkingen, de alleenspraken en de tweespraak tussen de ziel en 
Christus aan het eind van het geschrift zijn typisch mystieke verschijnselen, terwijl ook 
inhoud en toon ervan getuigen van een van de wereld afgetrokken, innig verborgen 
leven met God. De negatieve kijk op dit leven en op het lichaam, alsmede de zweem 
naar ascese en - niet te vergeten - het in geestelijk licht plaatsen van gewone werk
zaamheden als opstaan, aankleden, uitkleden en naar bed gaan, hangen hiermee sa
men. Er is een sterk eschatologische gerichtheid, die vooral wordt gevuld met het 
motief van sterven en rekenschap afleggen. De verwantschap tussen Bayly's mystiek 
en die van de Middeleeuwen dringt zich als vanzelf op. Zelf zegt hij hiervan in zijn 
dedicatie aan prins Charles: 

I have endeavoured to extract (out of the chaos of endless controversies) the old Practice of true Piety, which 
flourished before these Controversies were hatched^. 

Bayly is een calvinistische piëtist met een sterk middeleeuws mystieke inslag2. 
De praktijk der godzaligheid wordt door Bayly heel concreet uitgewerkt in praktische 
voorschriften, waarmee hij voorheeft het dagelijks leven te ordenen in een godsdien
stige structuur. Schematisme is hem hierbij niet vreemd. 
In 1 gaat het om de mens en zijn daden, maar dan wel om de mens onder God, die in 
afhankelijkheid van Hem moet leven. 
G. Voetius3, die in 1642 zorgde voor een opnieuw bewerkte tekst van de Nederlandse 
vertaling, zag zich genoodzaakt bij sommige passages aantekeningen te plaatsen. Deze 
dienden volgens zijn voorrede tot naerder verstand, opmerkingen^ maar soms ook tot 
waerschouwinge der eenvoudigen. 
Dit laatste betreft het terrein waarop in de Nederlanden de scheiding viel tussen re
monstranten en contraremonstranten. Als met de regelmaat van de klok keert het 
thema van de voorwaardelijkheid der belofte Gods en der zondevergeving terug. Het 
gaat dan om de condities van boetvaardigheid en geloof4. Op zichzelf zegt dit niets, 
daar ook aan contraremonstrantse zijde deze accentuering voorkomt, zoals bij Per-
kins en W. Teellinck. Als er tevens op een voor contraremonstranten aanvechtbare 
wijze over de verantwoordelijkheid van de mens en het aanbod van genade en op 

1. Vert.: Ik heb ernaar gestreefd om (uit de chaos van eindeloze geschillen) de oude praktijk der ware godzalig
heid te halen, die bloeide voordat deze geschillen werden uitgebroed. 

2. Vgl.: O'Connor, 206-208. 
3. Z.v.h.: Duker. 
4. 31, 39, 71,129-130,149,228, 248, 269, 339-340, 351,482. 
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remonstrantse wijze over het kruislijden van Christus wordt geschreven, wordt het 
echter anders. Voor wat het eerste betreft, stelt Bayly: 

Dat Godt nimmermeer jemant verlaten heeft/ ten zy dat jemant Godt te voren verlaten hadde/ als het in de 
exempelen van Cain/ Saul/ Achitopel/ Ahazia/ Judas blijcket1. 

Even verderop poneert hij dat God zowel aan Kaïn als aan Judas Zijn genade aanbood 
en dat, als ze die hadden aangenomen, God hun had vergeven: 

Hy aenboot Cain syne ghenade (die sijn onschuldighe broeder vermoorde) wanneer ghy vroom zijt, zo zijt 
ghy aenghenaem, als ofte hy woude seggen: So ghy uwe nydigheyt ende boosheyt verlaten/ ende u my uyt een 
gelovige ende verslagen Herte opofferen wilt/ ghy ende u offer sal oock my aengenaem wesen/ also dede hy 
oock Judas (die hem so verraderlijck over-leverde) noemende hem een vrient/ een soete name der liefte/ 
ende doen Judas hem kussen woude/ hy consenteerde vrywillich met den Mondt (daer nimmermeer eenich 
bedroch in gevonden was) te kussen de verradersche Lippen/ daër dat Adderen vergift onder verborgen was. 
Hadde Judas dat woordt (vrient) uyt de mondt Christi also ghenomen/ ghelijck Benhadad dat woort 
(broeder) uyt de mondt Achabs aennaem/ sonder twijffel soude Judas den Godt Israels vele barmhertiger 
gevonden hebben/ als Benhadad den Koninck Israels vontA 

Voetius tekent bij deze passage aan: 
Het is wat duysterlijck ende onseeker gesproken ende bewesen,^at Godt Cain ende Iudas zijne ghenade 
aenboot^. 

Slechts in één geval ziet Voetius zich genoodzaakt de toevlucht te nemen tot het uiter
ste middel: rigoureuze weglating. In de desbetreffende passage schrijft Bayly dat 
Christus bij het laatste oordeel de verworpenen zal herinneren aan: de pynen die hy 
voor u gheleden heeft*. Voetius verwijst in zijn aantekening hierop naar het tweede 
artikel van de Dordtse Leerregels5. 
Zijn er derhalve enerzijds enige licht remonstrantse tendensen aantoonbaar, ander
zijds is er bij Bayly het begrippenpaar "uitverkorenen en verworpenen"6, terwijl men 
ook een uitverkiezingspassage als de volgende moeilijk contraremonstrantse gevoe
lens kan ontzeggen: 

O de vrye/ eeuwighe/ onveranderlijcke verkiezinghe Godes! Hoe zere zijn de Zielen om Godt lief te hebben 
verbonden/ de-welcke uyt sijn loutere goede wille ende welbehaghen haer ghelievet ende verkoren heeft/ eer 
sy eenich goet ofte quaet ghedaen hadden!^. 

Op een andere plaats wordt de natuurlijke mens iedere geestelijke mogelijkheid ont
zegd en wordt gesteld dat Gods werk voorkomend is: 

Ende dewyle o Heere/ gelijck ghy oock wetet/ dat des menschen doen niet en staet in syner gewelt, ende en 
staet in niemants macht, hoe hy wandele ofte synen ganck rechte, ten zy dan zake dat ghy hem eerst ghenade 
tot bekeeringhe gheveA 

Die zelfde voorkomendheid wordt geleerd als hij stelt dat God ook aan hen die dat 
niet begeerden, Zijn barmhartigheid aanbood en schonk: 

Ja hy aenboot ende gaf sijn barmhertigheyt velen/ die-se nimmermeer begeerden (alleene door sijn eygen 
barmhertigheyt ende harer ellendigheydt bewogen zijnde)^. 

Hier is het voorwaardelijke duidelijk weggevallen. 

1. 482. 
2. 484-485. 
3. 484. Hier wordt de ed.1651 geciteerd. 
4. 68. 
5. 71. 
6. 32,94. 
7. 95-96. 
8. 229. 
9. 483. 
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Conclusie is dat Bayly een contraremonstrantse calvinist was, ook al was een zekere 
spanning niet afwezig. In dit verband is het opmerkelijk dat zijn Nederlandse vertaler 
Schuttenius - ten onrechte - van remonstrantse gevoelens werd verdacht. 
Er rest nu voor wat Bayly's theologie betreft, één zaak: zijn behoren tot de Engelse 
Staatskerk. Wie hierover iets uit 1 te weten wil komen, moet goed zoeken. Het resul
taat is mager. Slechts twee keer worden de bisschoppen genoemd1. Voorts verdedigt 
Bayly enige heiligendagen: 

Onse Kerck van Engelant heeft wel alle superstitieuse ende Afgodische feest-dagen wechgedaen/ ende allee
ne weynighe heylighe daghen behouden/ tot de eere Godes alleene ende tot ruste der Dienstboden Deut. 
5.14. Hoewel dat het oude ghebruyck ons gedwonghen heeft de oude namen der feest-dagen tot een politijck 
onderscheyt te ghebruycken/ ghelijck Lucas de namen van Castor en Pollux ghebruyckt heeft Act. 28.11. 
ende de Christenen de name Fortunatus 1. Cor. 16.17. Mercurius ofte Hermes Rom. 16.14. ende de Joden 
van Mardocheus dach 2. Mach. 15.37.2. 

Tenslotte vindt hij dat men zich ter zake van bidden, zingen, knielen, zitten, staan in 
de kerk en dergelijke moet voegen naar de gewoonte van de Kerk waartoe men be
hoort: 

Biddet dan wanneer de Kercke biddet/ zinget wanneer de Ghemeynte zingt/ ende in uwe knielen/ staen/ 
zitten/ ende derghelijcke indifferente ceremoniën (tot wechneminghe der ergernisse/ tot vermeerderinge 
der liefte/ ende tot ghetuychenisse van uwe gehoorsaemheyt) voeget u na de maniere der-selvighe ghemeyn-
ten/ daer in ghy levet A 

In samenhang met de praktische gerichtheid bezit dit geschrift het karakter van een
voud: iedereen kan het lezen. Dat de schrijver - getuige de niet-sporadische verwijzin
gen naar en citaten van kerkvaders en andere auteurs - zijn geleerdheid niet geheel 
verbergt, doet hieraan geen afbreuk. 
De stijl is over het algemeen direct op de lezer betrokken. Er komen pastorale gedeel
ten voor met bewogen en doordringende vragen. Voorts is de stijl erg wisselend, naar 
gelang de aard van het gedeelte: betogend, beschrijvend, onderrichtend, waarschu
wend, biddend, mediterend, alleensprekend, samensprekend enzovoorts. Met name 
in de beschrijving van de twee staten met de daaraan verbonden standen excelleert zij 
in levendigheid, zeggingskracht en dramatiek. Bayly bereikt dit door de ziel sprekend 
tot het lichaam in te voeren, waarbij vaak van dramatische uitroepen en aanspraken 
gebruik wordt gemaakt, door een suggestief taal- en woordgebruik en door het op 
verbluffende wijze bespelen van het klavier van de contrastvorming. 
Genoemde eenvoud, directe betrokkenheid, bonte mengeling van stijlvormen, leven
digheid, zeggingskracht en dramatiek vormen - na de inhoud en de praktische toepas
baarheid - de sleutel tot het verstaan van de geweldige populariteit van dit geschrift. 
Zonder meer behoort 1 tot categorie A. 

2.1. P. Baynes, A helpe to true happinesse 

Paul Baynes werd in Londen geboren en studeerde in Cambridge, waar hij tot fellow 
werd gekozen. Hij maakte een ingrijpende bekering mee en werd Perkins' opvolger 
als lecturer in de St. Andrews-gemeente te Cambridge. Wegens non-conformistische 
opvattingen werd hem zijn lectureship ontnomen. Daarna was hij, in armoedige om-

1. 186,521. 
2. 301. 
3. 326-327. 




