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DE VAL
(SLOT)
„De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, dat de Heer
gemaakt had."
Evenals de boom der kennis is deze slang een lid des aardrijks.
Maar, terwip de eerste gezegd wordt „opgesproten" te zijn, wordt
de laatste genoemd een „maaksel" Gods.
Wij zouden de slang ook kunnen heeten een stem uit den afgrond
(gelijk de sirenen-zang onder de volken eigenlijk niet anders is dan
de lokking der begeerte uit de diepte).
Uit dit „listig" creatuur breekt de stem der verleiding voort.
Wij hoeden ons, met de bekrompenheid der verlichting te smalen
op het geloof aan het spreken der dieren.
Is er ook niet een stem zonder woorden, een zwijgend getuigen, dat
veel intenser is dan eenig hoorbaar geluid? Stort niet het heelal
„dag aan dag overvloediglijk sprake uit" (Psalm 19 : 3), als geschapen
door Gods W o o r d, ook zelfs de doode stof? Wie niet diep genoeg
is om den zin te verstaan, dien volkeren leggen in de taal der dieren,
hij bespotte niet, wat hij niet vermag te vatten.
Ook een ezel van BILEAM, die tegen , zijn meester profeteert, is ons
een aanklacht, wijl het „stomme" dier bereidvaardiger tot den wil
des Heeren kan zijn en daarom inniger den samenhang der dingen
speuren dan de dies-geheeten man Gods.
Is er niet een dierlijk instinct, waarbij onze bewuste en welbespraakte
kennis 1) bezwijkt?
Zoo ook vernemen wij in de stem der slang een echo uit het hart
der schepping, der schepping, die uitspruit den boom van goed en
kwaad, die in het gedierte des velds den mensch verneembaar wordt.
En nu trekke men hierop de voile aandacht samen, dat, evenals de
boom goed en kwaad in eenen heet, zoo ook het serpent onder
de volkeren Is representant van beide!
De boom der kennis van goed en kwaad en de slang, belichaming
1) Natuurlijk gaat de mensch in zijn r e d e verre boven het dier uit. Maar wij bedoelen
hier, dat het dier dikwijls onmiddellijker dan de mensch den innerlijken samenhang der
dingen instinctief beseft (heilzame kruiden, afstands-zin, enz.). Hierop wees o. a. &Buzz/BAUER in zijn hoofdwerk gedurig.
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van het heilzame en verderfelijke tegelijk, ze behooren bij elkander,
waar de schepping vleit om den mensch, het Beeld Gods, of te
trekken van zijnen Schepper.
De slang, een Bier vol venijn, maar tevens een heilmiddel voor den
kranke in de woestijn ! De slang, gezel van den Oriekschen god der
geneesmeesters AESCULAPUS. De slang, beeld der wedergeboorte, wijl
ze haar huid vernieuwt. De slang, in de middeleeuwen dienares van
het Godshuis om als draak daar boven aan de tinne het regenwater
te voeren naar omlaag. De slang, in sommige kerken vluchtend
voor het evangelie van den predikstoel, toch tevens de steun van den
dienaar des Woords om den kansel te beklimmen. De slang, drager
vail het doopvont. 1) De slang, ring-vormig knp Pn qtaart verhnnden,
het beeld van de Eeuwigheid.
Ja waarlijk, ook hierin gaat Genesis diep, dat juist het d i e r, dat
goed en kwaad representeert, in verband wordt gebracht met den
boom van heil en verderf.
De lokkingen van het schepsel „goed tot spijze, lust voor de oogen,
begeerlijk om verstandig te maken" kunnen geen passender stem
vinden dan het gluipend, sluipend beest uit den afgrond, glad, listig,
giftig, ongrijpbaar, vol verborgen symbool des hells maar tevens het
veelkleurig gestreepte beeld van den schoonen schijn der wereld, die
bedriegt.
In de Christelijke dogmatiek leert men, dat Satan de slang als
instrument gebruikte om EVA te verleiden.
Het is noodzakelijk, ook aangaande dit probleem tot klaarheid te komen.
In Genesis zelf wordt er met geen woord gerept van Satan. Hier is slechts
sprake van de slang, de verleidster uit den bodem der natuu r.
Zeer zeker kan men door nadenken, op grond der openbaring in
natuur en Schriftuur (vrgl. Openb. 20 : 2), komen tot de gevol gtrekking: de stem, die uit de slang sprak, was de stem van den
leugengeest, den menschenmoorder van den beginne (Joh. 8 : 44); maar
we mogen deze gevolgtrekking niet ondoordacht en zonder meer in
Genesis in-dragen. Daar wordt slechts nadrukkelijk gesproken van de
listigste der dier en des velds, die den mensch verleidde.
1) In de Groote of Sint-Bavo-kerk te Haarlem zijn aan de leuning van de kansel-trap en
aan het doopvont koperen slangen aangebracht.
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Waarom ?
Wijl Genesis gansch en al spreekt van uit de on b e v a n g e n h e i d
des naleven, onschuldigen menschen. Bij dezen heerscht niet het
abstracte maar het intultieve denken, er is hier een leven als dat van
het kind, te midden der voile werkelijkheid. Gelijk blijkt, komt hiermede
overeen de poovere inhoud van het verbod, dat God ADAM en EVA gaf.
De onschuldige mensch is niet in staat den vollen inhoud der zedelijke
wereldorde te bevatten, God geeft dus een zoo eenvoudig mogelijken
inhoud aan Zijn wet : Raak niet aan en eet niet van dien gif-boom !
Zeer juist zegt LASSON in het vroeger door ons aanbevolen geschrift
over den Val (onder den titel „des Menschen Schuld and Schicksal"):
„In het tafereel, gelijk het ons hier de Schrift aangaande den mensch
ontwerpt, den mensch, die in kinderlijke onschuld en onwetendheid
aangaande goed en kwaad henenleeft, zou een Goddelijk gebod, dat
een rijkdom van ontwikkelde zedelijke begrippen en levens-verordeningen
vooronderstelt, volstrekt niet passen, evenmin als wij bij de opvoeding
van kleine kinderen met geboden van rijken zedelijken inhoud aanvangen" (S. 25).
De speculatie aangaande ADAM in den staat der rechtheid heeft ons
ook hier het schriftuurlijke inzicht bedorven. Men doet het daarbij n.l.
voorkomen, alsof ADAM ongeveer alwetend was. En men draagt dan
aan de mededeeling, dat hij den dieren namen gaf naar hunnen aard.
Juist ! den dieren gaf hij namen. Hij had een onmiddellijk levensbesef aangaande de n a t u u r-wezens, maar de Schrift zegt nadrukkelijk,
dat de kennis aangaande het ze del ij k leven, n.l. de kennis aangaande
goed, kwaad, naaktheid, zonde nog komen moest. ADAM stond dus
wel in rechte gemeenschap met God en wereld, in zooverre was hij
de onschuldige te noemen, maar de voile inhoud der zedelijke
wereldorde was hem, als we Genesis onbevooroordeeld spreken
laten, niet eigen.
ADAM en EVA worden geteekend als o n s c h u l d i g, niet als he i 1 i g.
Onschul di g kan men zijn, als men de zonde nog niet ken t,
heilig is men eerst, wanneer men den strijd heeft d 6 6 r g e m a a k t.
Daarom schreven wij : Genesis plaatst zich op het standpunt van den
naleven, onschuldigen mensch en doet ons gevoelen, hoe in boo m
en slang de aanlokselen komen uit den geheimzinnigen bodem der
aarde, der natuur.
3

Nu moeten we om den Geest der Schrift te verstaan zeer zeker niet
bij Genesis alleen blijven. Neen, in het licht, dat de overige gedeelten
der Schrift tot aan Openbaringen toe op Genesis werpt, behooren we
evenzeer te wandelen. Wij bevestigen dit zoo straks nog nader.
„De Schrift is van God ingegeven" (II Tim. 3 : 16; II Petr. 1 : 21).
De Gees t, die de Bijbel-schrijvers dreef, is dus de objectieve Geest
der Goddelijke Waarheid, van het Goddelijke Woord. Een dwaling
onzer dagen blijkt het dan ook, waar men het voor doet komen, alsof
wij in de Schrift alleen dat als inhoud mogen aanvaarden, wat de
schrijvers wel bewust hebben gemeend te zeggen. Zoo krijgt men
naar exegetisch nuchtere wiize een Theologie van PAULUS, JOHANNES,
PETRUS, enz. en in deze Theologie geldt dan alleen datgene, wat de
genoemden nadrukkelijk hebben bedoeld. 't Is niet te verwonderen,
dat de inhoud der Schrift op deze wijze al meer verschraalt. Maar
zoo is het nimmermeer gesteld, zelfs niet met een aardsch kunst-werk.
Van GOETHE wordt verhaald, dat toen men hem wees op den rijken
inhoud, die in zijn „Faust" sluimerde, — hij in verbazing zou hebben
uitgeroepen : Heb ik dat alles gezegd ! Ja het zit er in, onbewust werd
het gesproken. — Gaat het reeds zoo met een menschelijk gedicht,
hoeveel te meer zal het waar blijken van een Goddelijk poeem als
de Schrift.
Wij dus blijven van de overtuiging, dat Schrift met Schrift moet
worden vergeleken, dat de openbaring des Bijbels een geheel vormt,
dat in Genesis en alom elders meer kan schuilen naar Goddelijke
bedoeling dan de schrijver zelf wist.
Allereerst echter is noodig, dat wij ons een klaar en levendig beeld
vormen van het tafereel, dat de Schrift ontwerpt. Zoo ook hier:
Genesis leidt ons in den hof van Eden, tot den onschuldigen mensch,
die als zoodanig nog niet kent goed of kwaad, die door boom en
gedierte des velds wordt afgetrokken van zijnen Schepper, dat is
verlokt tot zonde.
Wat hebben we dan echter van Satan te denken?
Bij deze onderzoeking zal ons tevens meerder licht opgaan aangaande
de verhouding van kwaad en z o n d e.
Satan is onder de volkeren nimmer een natuur -kracht maar immer
een geestelijke, zedelijke macht. Hiermede is reeds alles gezegd.
Want het zedelijke wordt slechts daar gevonden, waar het redelijk
4

schepsel in zijn vrijheid uitgaat boven de natuurwezens in hun
instinctieve gebondenheid (vrgl. Jrg. III, 314).
Aan het begrip „Satan" wordt dus onder de volkeren, bewust of onbewust,
steeds verbonden het begrip van het redelijk-zedelijke, dus van de
persoonlijkheid, het i k. En dat wet zóó, dat deze redelijk-zedelijke
zondig t. De natuur zondigt niet, zij kan slechts heeten kwaad of
goed maar niet zondig. Om te zondigen is er noodig een vrij wezen,
een zedelijk wezen, een i k. En nu blijkt Satan te zijn d é zondaar,
d e neen-zegger, waar God ja zegt. Satan is d e perso on-gew ord en
zonde, en wel in haar meest intensieven graad. Satan is de objectieve zondaar, de booze geest, de Koning alle dergeiien, die zich
van God vervreemden of laten vervreemden.
Nu verstaan wij, waarom de Christelijke leer immer omdroeg het
besef, dat er „engelen" ') moesten zijn, die vielen voor den mensch,
orn dezen daarna te verleiden.
Buigen we ook hier weder de horizontale lijn van het voor en ni
om in de verticale richting van het dieper wezen der dingen, dan
blijkt, dat de booze geest met zijn rijk niet anders is dan de objectieve macht der zonde, die nimmer onpersoonlijk gedacht kan
worden (want dan was het een natuurkracht, waarop het zedelijk
begrip „zonde" in strikten zin nog niet van toepassing is) maar zich
altijd p e r s o o n l ij k openbaart.
Dtis blijkt wederom, hoeveel dieper het geloof der eenvoudigen is
dan de twijfel der verstandigen. 't Is wonderlijk om te zien, hoe
zuiver in wezen het geloofs•besef zich immer openbaart. Sprak dit niet
van een p e rs o o n1 ij k e n Satan, dan zou het ook niet kunnen vasthouden aan een objectieve zonde- macht, dan zou op den bodem
van het hart de overtuiging (bewust of onbewust) sluimeren, dat er
slechts kwade natuur- krachten zijn.
Het geloof aan een persoonlijken Satan is dus niet anders dan uitdrukking van de innerlijke verzekerdheid (door Goddelijke openbaring
bevestigd), die woont op den bodem van des menschen hart, dat de
„zonde" immer vooronderstelt een persoonlijkheid, een vrij i k bdven
de natuurkrachten uit.
,,Engelen" zijn „hoogere geesten." Het engelen-geloof is niet anders dan de innerlijke
algemeen-menschelijke overtuiging, dat er meer volmaakte redelijk-zedelijke schepselen
bestaanbaar zijn dan de verdorven mensch. Oveiigens hebben wij hier op een en ander
niet nader in to gaan.

1)
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Voor menigeen zal deze gedachte wederom zwaar zijn om te verwerken. Maar geen kunst of wetenschap, geen dieper inzicht, ja zelfs
geen ambacht wordt geleerd zonder heftige inspanning. Hoe zouden
we dan als in een vlietende boot op wijde wateren den oceaan der
waarheid spelevarende kunnen peilen ?
Men keere toch eens in bij zich zelf en doorzoeke het innerlijke of
daar ook sours de t r a a g h e i d de poort des begrips vernageld heeft
om nu rustig en ongestoord voort te sluimeren.
Wij moeten het dus aan den zelf-denkende overlaten, zich de hier
kortelijk uitgesproken gedachte toe te eigenen.
Satan derhalve de persoonlijke „Geist der immer verneint" en toch:
„ein Teil von jener Kraft, die stets das Bose will and stets das Gute
schafft" (een deel van die kracht, welke steeds het kwade wil en
steeds het goede bewerkt, GOETHE'S „Faust," vrgl. Genesis 50 : 20 en
het boek Jos).
Met deze opmerking komen we wederom nader tot de zuivere
onderscheiding der begrippen „zonde" en „kwaad."
De „zonde" steekt in de bedoelin g, waarmede de daad wordt
verricht. Zij is derhalve nimmer sch e pp end slechts reguleerend
(zie Jrg. III, 259).
Waar Satan nu bleek de zondaar, daar moet deze zijne zonde steken
in de bedoelin g, waarmede hij zich tegen God stelt. Deze bedoeling is zelf-v e rh e er 1 ij king (want de Satans-zonde is geestelijke
hoogmoed, Matth. 4 : 9). Hij concurreert met den Schepper. Hij,
LUCIFER, de licht-drager zet zich in Majesteit tegen de Hoogste
Majesteit. Als zoodanig blijft hij ook na zijn val de mogelijkheid
behouden zich met het kleed des lichts te bekleeden (II Cor. 11 : 14).
Een schilder heeft deze gedachte gegrepen en weergegeven door
den Satan of te beelden niet als een monster of draak maar als een
man van overgroote schoonheid en glorie. Slechts de oogen zijn
niet rond als een gewillig rad om door den Geest des Heeren
bewogen te worden (Ezech. 1 : 20), maar driekantig, als hoekig en
onwillig zich keerende tegen en afwerende Gods wil en bedoeling.
Zoo is Satan de majesteitelijke, de vrije. Hij beraadslaagt tegen God,
hij verheft zich opstandig tegen den Koning der Koningen en blijft
toch steeds een s c h e p s e 1. En hoe zou het schepsel vermogen
tegen den Almachtige, Die spreekt en het is er, Die gebiedt en het
6

staat er (Ps. 33 : 9), uit Wiens' mond 66k gaat kwaad en goed
(Klaagl. 3 : 38)?
De Heer der Heeren laat Satan vrij, Hij zegt : Gij krijgt uw zin, ga
uw gang (Job 1 : 12, 2 : 6; Matth. 4 : 1), woedt vrij o hel, gij doet
niets dan het schip van Mijn Raad thuisbrengen, hoe meer gij woedt.
Satan is BEEL-ZEBUB, d. i. de vliegenkoning der horzels, die de strijdrossen Gods. steken om hen te sporen.
Hij is de Molenknecht, die kwaadaardig de tarwe zift om tegen zijn
bedoeling en wil in toch niet anders te doen dan deze te rein igen
(Luc. 22 : 31). Hij is een nuttig Gibeoniet, een hout•splijter met
geweld om den tempel des heelals te dienen ( Joz. 9 : 21).
Zoo wil hij altijd het kwade en krijgt zijn zin, maar God dyerbiedt hem en gebruikt het kwaad tot voetschabel ten trout van het
goed.
Daarom s c h e p t Satan nimmer iets. In Gods wereld, waar goed en
kwaad als pool en tegenpool van het b e t r e k k e l ij k e door Zijnen
wil worden afgewogen, treedt Satan slechts in naar de bedoelf ng.
Hij doet telkens de weegschaal van kwaad en goed, die de Schepper
Zelve formeerde, overslaan van de eene naar de andere zijde (ja
zelfs kan hij het goede gebruiken als kwaad !). Maar : de Eeuwige,
de Almachtige, is sterker dan hij : wat hij ten verderve wil en denkt,
keert de Goede, de Deugdelijke God, tot heil. Het wordt slechts
een m i d- d e 1 om het einddoel van Gods Raad te bevorderen.
Waar hij JOB tracht of te trekken, verbindt hij hem inniger aan zijn
God ; waar hij JozEF tracht ten onder te brengen, maakt hij hem
koning ; waar hij CHRISTUS JEZUS wil verleiden, openbaart hij slechts
Zijn heiligheid. Alleen dezulken, die gemeene zaak met hem maken,
die willen wezen leden van zijn rijk, instrumenten zijner bedoeling,
zij deelen zijn lot, zij worden ook weder molenknechten Gods, een
deel van die kracht, die steeds het kwade wil en steeds het goede werkt.
Waar wij nu vroeger opmerkten, dat kwaad en goed in deze bedeeling
gedurig in elkander overgaan, dat kwaad goed en goed kwaad kan
blijken te zijn daar verstaan wij na het voorafgaande eerst recht, hoe
Satans verderfelijk bediijf niet allereerst steekt in het physisch, het
-

1) Voor ieder, die de schepping ziet, zooals ze is, treedt dit feit zolfs in de meest dagelijksche
omstandigbeden aan den dag. Onlangs trof het mij nog, dat een rijwiel, zoolang men zich
er made op de ruime strait voortbeweegt, een groot gemak (dus in zooverre een goed) mag
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natuurlijk kwaad, dat hij sticht, maar bovenal hierin, dat hij de weegschaal
van goed en kwaad (door den Schepper Zell in Zijn stoffelijke wereld
verwerkelijkt) van de eene pool naar de andere doet omslaan en dat
wel met de ethische bedoeling, God en de Zijnen tegen te staan.
Deze tegenstand zelf echter wordt voor den Eeuwige dan weder tot
een voorwaarde om hooger goed er uit te doen voortkomen.
Men zou hier kunnen vragen: Zijn er dan door den menschenmoorder
van den beginne geen groote rampen over ons gekomen, die bij tijd
en wijlen onherstelbaar verderf hebben gewerkt, zoo niet voor wereld
en menschheid, voor Gods werelddoel, dan toch voor den enkelen
mensch?
Wij antwoorden hierop: Het kwaad, dat aldus den enkeling treft, treft
by hem. Het kwaad blijft dus altijd slechts de omstandigheid en wat
er van deze omstandigheid wordt, welk resultaai ze heeft, zal juist
afhangen van de i n it e r i ij k e gesteldheid des menschen, Op wien ze
treft. Zoo blijken Profeet en Apostel te danken voor den troost, die
uit de beproeving spruit ( Jes. 12 : 1 Jac. 1 : 2 v.) Wij mogen dus bij
al het pogen van den Booze nimmer vergeten, dat hij slechts inwerkt
op den mensch en dat deze mensch een eigen zelf heeft. Hoe de
pogingen van den verleider en verderver slagen, zal in hoofdzaak van
dezen factor afhangen').
Geen waar denker heeft ooit den mensch gemaakt tot een machine
of tot een product van omstandigheden alleen, gelijk dit in onzen empiristischen tijd veelal, ook op wetenschappelijk terrein, geschiedt.
Maar daar komt nog lets bij : het werelddoel in den Raad Gods gaat
niet op in het individueel belang. Net is wijder, dieper, hooger
dan dit. Willen wij derhalve de vraag beantwoorden, of ten slotte
heeten. Maar men komt met dit „goed" niet in het nauw portaal van een bovenhuis of het
gemak wordt een even groote last, het goed slaat om in kwaad. En zoo is het overal in
Gods schepping. We kunnen niet zonder meer zeggen : dit is kwaad en het dan vast
houden, neen, het kwaad openbaart zich slechts als zoodanig in die en die v er h ou d in gen.
Veranderen de verhoudingen, dan kan het kwaad goed warden, zooals verderfelijk gif soms
heilzaam geneesmiddel wordt. We noemen niet goed kwaad en kwaad goed (waar de
Schrift hiertegen waarschuwt bedoelt ze het in zedelijken zin). Deze gevolgtrekking zou weer
voorbarig zijn, neen, we willen slechts doen zien, dat in de betrekkeliike, stoffelijke wereld,
waarin wij Leven, de twee zijden goed en kwaad als een balans bij elkander blijken te
behooren van of „den beginne", dat ze telkens in elkander omslaan, dat ze due niet te grijpen
en vast te houden zijn als zelfstandige machten.
1) Men vergelijke hierbij SCHOPHNHAUER'S verhandeling „Transcendente Spekulation ilber die
anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen" (Werke IV).
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„het einde den Schepper loven zal,” dan moet onze blik en ons denkvermogen zich afwenden van den enkeling en zich richten, universeel,
op het wereldproces als geheel en bovenal op de verheerlijking Gods.
Evenwel, wij mogen niet afdwalen.
Zeker is, dat de werken van Satan nimmer scheppend zijn, immer
slechts reguleerend de balaus van goed en kwaad, die de Schepper
zelf blijkens ervaring, rede en Schrift heeft gewild naar Zijn scheppingsordening. De zonde en de schuld van Satan steekt dan ook in de
zedelijke bedoeling, waarmede hij de weegschaal van goed en kwaad
doet omgaan van pool tot pool.
leder, die derhalve vraagt : Hoe kon God Satan als Satan sch e pp e n?
stelt het probleem verkeerd. God heeft Satan slechts geschapen als
LUCIFER, met zijn machtige gaven. Deze gaven heeft Satan als vrije
persoonlijkheid met zijn hart tegen God gekeerd naar de bed o e 1 i n g.
Wat de Booze nu naar kwade bedoeling w e r k t, is voor God niet
anders dan een voorwaarde tot hooger goed.
Daarom is Satan d i en s t k n e c h t Gods, ja gaat de Schrift zoover
om den oppervlakkige te verwarren door de eene maal te zeggen :
G o d (II Sam. 24 : 1), de andere maal S a tan (I Kron. 21 : 1) porde
DAVID aan. Dageraadsmannen, die nog in de schemering wandelen
( Jes. 8 : 20), raken in deze „tegenstrijdigheden des Bijbels" verward,
maar helderzienden verstaan, dat het z66 volkomen juist is uitgedrukt.
„Zie lk heb den smid geschapen, die de kolen en het vuur opblaast,
en die het instrument voortbrengt tot zijn werk ; ook heb I k den
verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument, dat tegen u
bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen
u opstaat, zult gij verdoemen : dit is de erve der knechten des Heeren,
en hunne gerechtigheid is uit Mij, spreekt de Heer" ( Jes. 54 : 16, 17).
Het gansche probleem van het kwaad is in dezen tekst gesteld en
beantwoord. De Heer s c h e p t de kracht des verdervers ; deze bereidt
zijn instrument echter met de be d o ell n g om den knecht Gods
(vrgl. „Mijn knecht JOB", 1 : 8) ten onder te brengen. Dit instrument
„gelukt" echter niet naar deze zijn b e do e 1 i n g, het brengt integendeel groOter heerlijkheid voort. In d é n Lijdenden Knecht des Heeren
JEZUS CHRISTUS zien wij dit woord bevestigd. De hamer, de nagelen,
het kruishout, zij waren de instrumenten tegen Hem bereid ; gelukkende
zijn zij niet gelukt naar de bedoeling Zijner vijanden, integendeel ze
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hebben eeuwigen vrede geopenbaard uit Zijne wonden, groote
blij dschap onder de Zijnen ( Joh. 20 : 19, 20).
We mogen er in dit verband wel eens op wijzen, hoe HARNACK in
zijn schets der „Dogmengeschichte" (S. 114) mededeelt, dat de oude
Kerkvaders tegenover de Gnostieken near voren keerden, dat het dualisme
van een zelfstandig booze macht tegenover God de Almacht Gods opheft
en dat voorts de critiek, die door den mensch op het wereld-bestand
uitgedragen wordt, onbeschaamd moet heeten, wij1 dit wereld -bestand
aan de Wijsheid en Goedheid Gods beantwoordt. Ook herinneren wij
hier aan het woord van THOMAS AQUINAS („Summa Theologiae," I, 3,
Cap. 49, Art. 2) : „De innerlijkste werking Gods is het beste voor het
geheel, het welzijn voor het Al ; en dit heeft God ten doel in ?lips,
wat Hij schept. Dit beste van bet geineel echter vordert (Cap. 48, Art. 2;
22, Art. 2, ad. 2), dat velerlei dingen bestaan, die verderven of vergaan kunnen en somwijlen werkelijk verderven of vergaan".
Waar voorts Satan als de eerste der zondaren van God afviel, daar
blijkt ook hier weder de waarheid van onze vroegere opmerking, dat
juist d i t het privilege van het redelijk-zedelijk wezen moet heeten,
dat het in vrijheid j a en n e e n kan zeggen, lief hebben of hate n.
Wie daarmede niet tevreden is, moet de gansche zedelijke wereldorde
weg wenschen.
„Hoe kwam nu Satan in den Hof der storelooze zaligheid ?" (vrg1.
Jrg. III, 302).
Wij kunnen dit probleem thans ten voile beantwoorden.
In Genesis is de Hof der storelooze zaligheid allereerst slechts een
plaatsel ij k oord in de woestenij der wereld (vrgl. Gen. 2 : 8, 3 : 23).
Deze wereld zeive wentelde voort, toen reeds, in haar vermoeiende vaart
(Pred. 1 : 8) to midden der planeten (Gen. 1 : 16). Het heelal stond,
gelijk wij in een vorigen jaargang aantoonden, dus reeds in het teeken
der beweging, van het conflict, de balans van goed en kwaad wankelde
reeds heen en weder. Genesis doet ons dan ook verstaan, dat de
boom des levens en de boom des goeds en des kwaads als leden
des aardrijks opspruitten (2 : 9), dus obj e c tie v e momenten
moesten heeten in het wereld-proces.
De laatstgenoemde boom, de boom der subjectieve kennis van het
objectieve kwaad en goed en de slang (gelijk wij boven betoogden
evenzoo de representant van goed en kwaad) lokken als s c h e p s e l e n
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den mensch aan om hem at te trekken van zijn S c h e p p e r. Als
zoodanig waren ze uitnemende middelen voor den Zondaar, den Booze
(die naar de Chr. dogmatiek er objectief 66k al was voor de mensch
zondigde, wel een bewijs, dat ook iij het kwaad als bestaande in het
heelal voor den menschen-val moest denken) om den redelijk-zedelijken
mensch te betrekken in zijn kring. AjTeen hij, die den Hof van Eden,
de aarde, het heelal, den Booze als losse, doode blokken zonder
contact naast elkander denkt, kan hier bezwaren vinden. Wie echter
Gods scheppingsordening zoowel in het rijk der natuur als in het rijk
des geestes, zoowel physisch als ethisch nauwlettend overdenict, 66k op
grond van de Schrift, komt vanzelf tot een oplossing
Werd de mensch als redelijk-zedelijk wezen niet aangeblazen door
den objectieven Verleider, dan was hij slechts een natuur-product,
dan kon hij hoogstens onschuldig blijven, niet heilig worden. En wat
nu vermag den mensch te verlokken om zijn God (die nimmer verzoekt
tot het kwade, Jac. 1: 13) of te vallen anders dan het med e-schepsel
zelf, de booze macht, die een gestalte, een voertuig vindt in de leden
des aardrijks, den boom en het dier. Zij zijn gedragen uit de narde,
de moederaarde der vermoeienis ( Job 14 : 1), zij zijn de lokselen voor
den eersten Adam, uit deze aarde aardsch (1 Cor. 15 : 47).
LUCIFER, de Morgenster, de Zoon des Dageraads, is dus vrijwillig uit
den hemel der Godsgemeenschap uit gevallen, hij is de wereld als
het rijk zijner macht bij gevallen en tracht nu voorts zijn redelijkzedelijk mede-schepsel, den mensch, te doen a f vallen van den troon
aller zaligheid, de eenheid met den Schepper.
Dies gaat Genesis HI voort om te doen verstaan, dat de verlokkingen
des schepsels, de stem uit den afgrond der creatuur, de echo van
Satan aanvangt met de vrouw onzeker te maken. „Is het ook ?"
(vers 1). Daarna echter wekt ze wan t r o u w en in het hart, alsof de
Eeuwige vreesde, dat Zijn schepsel Hem concurrentie kon aandoen :
„Gij zult wezen als God" (vers 5).
Deze dingen zijn van zoo algemeene bekendheid, dat we ze volledigheidshalve slechts kortelijk vermelden.
Van meer belang is het, dat we uitvoerig stilstaan bij het kardinale
probleem, de vraag : Wat beduidtkle bedreiging Gods : „Gij zult den
dood sterven" (2 : 17 ; 3 : 4)?
In het liebreeuwsch is hier een vorm gebruikt, die van het hoogste
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belang blijkt voor onze beschouwing. Het werkwoord s t e r v en
komt er n.l. twee maal in voor, eenmaal vervoegd, eenmaal onverbogen. Er staat dus eigenlijk: 0,0 zult sterven sterven. Deze
wijze van uitdrukking heet, taalkundig gesproken, een intensief-vorm,
dat wil zeggen : Door dezen vorm van spreken wordt n a d r ukkel ij k
met den dood bedreigd. Er stag- maar niet : Gij zult sterven ; maar
er staat : Gij zult n a d r u k k el ij k sterven. Voor den goed verstaande
klinkt dus in de bedreiging Gods een dieper toon dan waar door
Hem zonder meer op den nafuurlijken dood zou worden heen gewezen.
Neen, er wordt beduid een intensief sterven, een dieper ontbinding,
een geestelijke dood, een scheiding van Gods innerlijke gemeenschap.
Gods wereld-orde bracht ons tot nog toe reeds op het pad, om dit
te verstaan en aldus de innerlijke steni van Genesis 3 • 17 tc vcrnemen. Nu zullen we aantoonen, hoe ook hij, die de Schrift on derzoe kt, in deze bevestigd wordt naar onze overtuiging, dat bier niet
is bedoeld de natuur 1 ij k e maar de geestelijke dood.
Vooraf verwijzen wij naar het artikel, voorkomende in onzen derden
Jaargang: „De Groei der Openbaring."
Een der meest principieele fouten, die onze Theologie nog verwarren
is deze, dat een Bijbel-tekst, wadi - ook gevonden, in het Oude of
in het Nieuwe Testament, eenvoudig, buiten zijn verband en zijn tijd,
wordt beschouwd als een absolute waarheid.
In genoemd artikel nu toonden wij aan, dat overal, waar leven is,
tevens blijkt te zijn gro ei: „De waarheid wordt" ( Joh. 1 : 17). Zoo
ook de inhoud der Schrift, door den levenden Geest geinspireerd.
Voor het oogenblik maken wij in dit verband slechts deze opmerking:
Het blijkt, waar wij den groei der openbaring naspeuren, dat vroegere
uitspraken der Schrift door latere op eigenaardige wijze worden
belicht en wel z66, dat we de eerstgenoemde door de laatstgenoemde pas ten volle verstaan.
Waar de Schrift nu met het verhaal van Genesis aanvangt, daar blijkt in dit
verhaal aanvankelijk nog veel in het duister gelaten, dat we eerst door het
meerdere licht der openbaring kunnen doorgronden tot op den bodem.
Deze onze stelling bevestigt slechts de algemeen aangenomen Theologische waarheid ; „Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus
Testamentum in Novo patet" (Het Nieuwe Testament is in het Oude
verborgen, het Oude is in het Nieuwe openbaar).
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Men spreekt diergelijke stelfingen veelal na, maar beperkt ze dan
willekeurig. Wij echter wenschen konsekwent te zijn en ons te houden
aan het feit : de Schrift wordt door de Schrift verklaard en wel
zbó, dat het oudere door het, nieuwere openbaar, belicht wordt. Ook
Genesis 2 : 17 moet ons dus klaar worden naar den eigenlijken zin
door wat we verder in de Schrift lezen. Wij lichten dezen tekst
derhalve toe, allereerst door wat PAULUS van den dood zegt en
daarna lichten we PAULUS' woorden wederom toe door wat JOHANNES
(de diepst ingeleide) van den dood getuigt.
Duidt Genesis 2 : 17 zelf reeds op een intensief sterven, op een
innerlijken, geestelijken dood, een scheiding van Gods gemeenschap,
de gemeenschap met den Levensbvon — eerst recht raken we verward, waar PAULUS predikt aangaande den dood. Deze Apostel gaat
ongemerkt van den natuurlijken doe(' over op den geestelijken dood
en wel z.56, dat zelfs de nauwlettende lezer somwijlen niet zeker
uit kan maken, in welken zin hij spreekt.
Slaan we de klassieke teksten op, waaraan de verbreide meening
(als zoude de natuurlijke dood eerst door de zonde in de wereld
gekomen zijn) bovenal haar ontstaan heeft te danken : „Daarom, gelijk
door eenen mensch de zonde in de wereld gekomen is, en door de
zonde de dood en alzoo de dood tot alle menschen doorgegaan
is, in welken (of : op grond van welken, of : naar diem) alien gezondigd
hebben" (Rom. 5 : 12) en „Want de bezoldiging der zonde is de
dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus
Christus, onzen Heer" (Rom. 6 : 23).
Laten we nu maar alle andere uitspraken van PAULUS, waar hij van
den dood zonder twijfel handelt in g e e s t e 1 ij k e n zin, rusten, zoo
blijkt ook reeds uit genoemde plaatsen zelf, dat PAULUS hier meer heeft
bedoeld dan hij zegt, ja dan hij wellicht zich bewust was te zeggen.
Gelijk Genesis, oppervlakkig gelezen, aanleiding geeft om aan den
natuurlijken dood te denken (en alleen in den intensief-vorm reeds
henenduidt naar een dieperen zin van het begrip „dood"), zoo kan
men, — zeer zeker ! — onnadenkend lezende ook PAULUS' woorden
verstaan als handelende over den natuurlijken dood. Ja, wat meer is,
PAULUS zeif kan voor zijn bewustzijn ook hebben gedacht aan den
natuurlijken dood. Maar door PAULUS spreekt de Geest der openbaring en deze Geest kan meer bedoelen dan PAULUS zeif wist.
13

Blijkt dit nu uit het nader Licht, dat genoemde Geest door JOHANNES
werpt op den waren zin van het sterven des menschen, dan mogen
wij, — Schrift met Schrift verklarende komen tot de volgende
conclusie : de openbaring Gods sluit zich telkens organisch aan bij
het bewustzijn harer dragers, zij gaat van buiten naar binnen. Spreekt
nu reeds de natuurlijke dood voor des menschen bewustzijn van
ontbinding, van verderft, dan is deze natuurlijke dood aanvankelijk
de sprake van het onheil. ' Maar wie dieper gaat, verstaat, dat het
zienlijke, het natuurlijke, slechts is een beeld, een gelijkenis van het
onzienlijke, het geestelijke. Lps3 9ok : de natuurlijke dood wordt voor
dien dieper ingeleide slechts eeti schaduw, een beeld van den eigenlijken,
den onzienlijken, den gecsieliikett 'dood. De openbaring der Schrift
leidt ons voort van tiFt*zienlijke naar het onzienlijke, van het zinlijke
naar het geestelijke, van het uiterlijke naar het innerlijk gebeuren 1).
En zoo blijkt, dat ook deze Schrift, zal ze ons den waren, geestelijken
dood doen verstaan, eerst moet aanvangen met ons den natuurlijken
dood te prediken, als sprake des verderfs. Het natuurlijke begrip is
er eerst, daarna komt pas het geestelijk verstand (I Cor. 15 : 46).
Wie hier waarlijk door den Geest in de Waarheid des Woords wil
worden geleid, zal dus op dit cardinale punt de Schriften nog eens
moeten onderzoeken, gelijk wij dat nu trachten te doen, nadat we
eerst Gods werkelijkheid, Gods wereld-orde hebben doen spreken als
openbaring van Zijn Woord.
Tot vermoeienis toe vervallen we hier weder in herhaling. Want deze
week ontvingen wij, zoo waar, nog een brief, waarin het vermoeden
werd uitgesproken, dat onze beschouwingen werden geboren uit
eigen vinding!
Neen, wij laten Gods openbaring spreken in natuur en Schriftuur en
luisteren gehoorzaam, welke wetenschap hier dag aan dag overvloediglijk
wordt uitgestort (Psalm 19 : 3).
Dwalen wij echter niet af, en keeren wij weer tot de nader toe te
lichten teksten uit den Romeinenbrief.
Lezen we het vijfde en het zesde hoofdstuk in hun geheel, dan geraken
1) pat daarom het vleesch, — Ook waar het „vroom't wil zijn, — begeert tegen den Geest,
blijkt wel het klaarst uit de verwerping der Joden van den Christus met Zijn geestelijk
rijk, — niet van deze wergild, — wijI zij de profetie naar Naar a a r d s c h e beelden
let terl ij k hadden verstaan (niet geestelijk naar Naar vervulling) en daarom verwachtten
een rijk dezes tijds. Ook in dit opzicht herhaalt de historie zich nog heden ten dage.
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we in verwarring, of PAULUS den natuurlijken dan wel den geestelijken
dood bedoelt. Men zou kunnen zeggen : Hij bedoelt ze beide. Maar
we hebben dan nog te vragen : In welken zin moeten wij ze dan
verbinden ?
In het genoemde vers 12 zou men vermoeden, dat de aardsche dood
wordt genoemd ; maar in vers 14 wordt weer gesproken van den dood,
die geheerscht heeft van ADAM tot MozEs. Hier komen we klaarblijkelijk
op geestelijk terrein, want PAULUS moet hier het oog hebben op de
wetgevin g, die de aanvang blijkt der g e e st e I ij k e vernieuwing.
Bovenal echter in het zesde hoofdstuk komen we tot het waarachtig,
het geestelijk leven door Christus en den eigenlijken den geestelijken dood
der zonde. Dit hoofdstuk eindigt daarom met den dood, die is de
bezoldiging der zonde (en zeer zeker is het bier de gees t el ij k e
dood, die daarvan bovenal spreekt), als staande tegenover het eeuwige
Lev en in den Christus.
Met dezen laatsten term worden we overgeleid van PAULUS tot JOHANNES,
wiens gansche evangelie gedragen wordt door deze grondgedachte :
het eeuwige lev en des Woords is verschenenen i n den tijd.
Wat is eeuwig?
De mensch begint met in dit begrip te zien een on ein d i g e n t ij d.
Zoo blijkt ook de oorspronkelijke zin, dien menschh,.;id en Schrift
aan „eeuwig" hechtten, te zijn een onafzienbaar lang tijdperk. De
openbaring echter — groeit ! En wat ze ons eerst moest toonen aan
de buitenzijde, dat toont ze ons later naar den binnenkant.
Alle beschouwing des menschen vangt aan met de aanschouwing,
met de onmiddellijke waarneming. Later pas komt het denken, het
onzienlijk, geestelijk verstaan.
Zoo ook moest het gaan met het begrip „eeuwig." Eerst kon de
mensch de majesteit van het „eeuwige" slechts zien kwantitatief,
dat wil zeggen naar de uiterlijke maat, op de lange lijn, als een
oneindig, onafzienbaar, overweldigend tijdperk. Maar, toen de Geest
de menschheid naar Goddelijke openbaring dieper in de Waarheid
leidde, toen verstond men, dat het begrip „eeuwig" meer inhoudt
dan een oneindige tijd (die al-tijd tijd blijft !). Toen wendde de
openbaring de lange, de horizontale lijn om verticaal naar de diepte
en deed, wat we zouden willen noemen het kwalitatief verschil
tusschen eeuwigheid en tijd verstaan.
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En wat is dit kwalitatief verschll ? De Schrift wederom leidt ons
in de volheid harer openbaring op den goeden weg. Gods Woord
heet daar eeuwig b 1 ij vend (I Petrus 1 : 23). En dat is het ! eeuwig
blijkt te wezen het b 1 ij vend e, het onve ran der 1 ij k e, het const an te in of achter den tijd (dat als vaste bedding den stroom des
tijds leidt). We zouden de eeuwigheid dus kunnen vergelijken met
de vaste s p i I, waarom het rad der tijdelijkheid wentelt 1).
Wie daarom van de eeuwigheid wil spreken, moet niet in het toekomende maar in het heden getuigen. Zoo ook Christus naar het
evangelie van JOHANNES Dit i s het eeuwige leven (12 : 50; 17 : 3);
eer ABRAHAM was b e n 1k (8 : 58).
De eeuwigheid is niet een verlengstuk van den tijd maar ze draagt
den tijd, gelijk de oceaan zijn golven opstuwt. En at ware de tijd
opgeheven, de stille, onveranderlijke eeuwigheid zou blijven.
Wie eenmaal d i t eeuwige naar de hoogste openbaring der Schrift
heeft verstaan, hij eerst weet, wat eeuwig leven of eeuwige dood is.
Deze blijken hem te zijn niet extensief een oneindige tijd maar
intensief een vereenigd of gescheiden zijn ge est el ij k van den
E e u w i g e, die alleen de onsterfelijkheid bezit (I Tim. 6 : 16). Voor
zulk een ingeleide in de Waarheid wordt dan ook het Johannesevangelie verstaanbaar.
Christus sprtekt hier onbegrijpelijke wondertaal, als we alleen bij het
natuurlijke, bij het tijdelijk oneindige op de lange lijn blijven.
Want Hij getuigt nadrukkelijk, dat Hij op aarde in den hemel i s
( Joh. 3 : 13); dat Hij niet meer in de wereld leeft, terwijI Hij op de
aarde staat (17 : 11); dat de Zijnen niet sterven, stervende den aardschen,
natuurlijken dood (11 : 25, 26); dat Zijn Apostel b 1 ij f t, totdat Hij
komt, at sterft hij (21 : 23).
Al deze wonderspreuken, ja de nadrukkelijke betuiging, dat de aardsche
dood niet de dood is (11 : 26) kunnen we dan slechts verstaan, als
we de verborgenheden der openbaring naar haar diepte wenschen te
aanvaarden. Dan blijkt klaarlijk, dat de Schrift zelf ons van den
oneigenlijken, den natuurlijken, den tijdelijken dood voortleidt tot den
eigenlijken, den geestelijken, den eeuwigen dood. Deze diepere dood
wordt door den eersten slechts gepredikt als zijn type, zijn schaduw.
:

1) Den belanghebbende verw4zen we ter nadere orienteering naar Jrg. I, 33 v. v.
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Gelijk de geestelijke, de ware Messlas des Nieuwen Verbonds in het
Oude Verbond Zijn typen, Zijn schaduwen vond, maar in de voiheid der
tijden naar Zijn Wezen werd geopenbaard, zoo ook werd de ware
dood en het ware leven (dat zijn dus de geestelijke scheiding en de
geestelijke gemeenschap met den Eeuwige) onder het Oude slechts
verbeeld door den natuurlijken dood en het natuurlijke leven, onder
het Nieuwe echter ten voile tredend aan den dag.
Daarom moest Genesis nog overwegend tijdelijk spreken van den natuurlijken dood (in den intensief-vorm van 2 : 17) ; daarom moest PAULUS
ons nog in het onzekere laten aangaande het eigenlijk karakter van
het sterven, sprekende nu natuurlijk dan weder geestelijk ; daarom
moest JOHANNES ons den bilk geven op het ware wezen des doods
als zijnde geestelijk.
Wij verklaren dus Genesis met JOHANNES. En Gods wereld-orde,
die ons dwong het kwaad, den natuurlijken dood, te zien als een
noodzakelijk moment in deze tijdelijke, stoffelijke bedeeling, wordt nu
bevestigd door de Schrift (in haar di e p t e verstaan), dat de natuurlijke, oneigenlijke dood slechts is een gelijkenis van den geestelijken,
eigenlijken dood zóó, dat Jeans Christus zegt : „een iegelijk die in Mij
gelooft zal n i et sterven in der eeuwigheid" ( Joh. 11 : 26). Kan het
nadrukkelijker worden uitgesproken, dat men stervende naar de natuur
niet werkelijk sterft, als men heeft het e e u w i g e leven d Geestes?
Men maakt het zich met het Christelijk-Bijbelsch geloof zoo gemakkelijk.
Men blijft slechts nuchter bij den letterlijken zin, weet anders niet
„waar men uit komt." En verliest daarom het vertrouwen van den
Vader des Geloofs, ABRAHAM, die juist dit zijn geloof bevestigde door
niet te weten waar hij heen ging (Hebr. 11 : 8). De Geest behoort
ons in te leiden in de Waarheid des Woords (Joh. 16 : 13), naar de
diepten Gods (I Cor. 2 : 10). Het spreekt dan ook vanzelf, dat de
natuurlijke, al heet hij „geloovige," mensch, voor wien de aardsche
dood de eigenlijke dood is, ook hier wederom niet verstaat de dingen,
die des Geestes Gods zijn (I Cor. 2 : 14).
Wat klaagt een levend mensch over kwaad en goed, natuurlijk sterven
en leven, een ieder klage vanwege zijn zonde, den geestelijken dood,
de derving der gemeenschap Gods, i n welke alleen het eeuwig leven
is (Klaagl. 3 : 37v., vrgl. met Rom. 6 : 23).
Hiermede is echter geenszins gezegd, dat wij op een min of meer
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Docetische wijde den natuurlijken dood als een schijndood zouden
beschouwen. Integendeel, wij wenschen niets van zijn bitteren ernst
af te doen. Maar welke plaats hebben we dezen dan toe te kennen
in Gods verwerkelijkten Raad?
Tot recht verstand van hetgeen nu volgen gaat wijzen we allereerst
op de zoo treffende woorden onzer Belijdenis, Art. XVI, waar betuigd wordt, dat de mensch door de zonde zich zelf in het verderf
werpt. Dit is juist uitgedrukt! Door de zonde scheidt de mensch zich
af van de levensgemeenschap des Eeuwigen en hij stort zich zelf
daarmede in de kolk des doods, die als geestelijke en natuurlijke
ontbinding beslag op hem legt.
Het natuuriijk kwaad en de naiuuriijke dood ais scheppings-oi deningen Gods worden dus voor den zondaar een duistere, zwarte
stroom, die hem medesleept naar de wijde, woeste God-verlatenheid,
welke als een oceaan alles verzwelgt.
Overal getuigt de Schrift van het feit, dat het natuurlijk kwaad en
de natuurlijke dood uit den innerlijken onvrede voor den Goddelooze
is als een voortgedreven zee, die niet rusten kan, wier wateren slijk
en modder opwerpen uit de woelende diepten ( Jes. 57 : 20, 21).
Maar : „De rechtvaardige, de Godsvriend komt om en niemand let
er op, dat hij wordt w e g g e r a a p t voor het kwaad en dat hij zal
ingaan in den vrede, rustende op zijn slaapstede der vertroostingen
Gods" (vers 1), sprekende: „Ik dank U Heer, dat Gij toornig op mij
geweest zijt, want zoo kon de troost alleen komen" ( Jes. 12 : 1).
„En niemand zal meer zeggen : ik ben ziek, want hun zonde zal zijn
weggedaan" (Jes. 33 : 24). „Acht het dan voor groote vreugde, mijne
broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende, dat de
beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt !" ( Jac. 1 : 2, 3). „Want
ook de Zoon, h o e w e 1 Hij de Zoon was, nochtans heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden" (Hebr. 5 : 8). Ja
ook de engelen zijn jaloersch op de diepe wegen, die de Eeuwige
met Zijn menschheid houdt, begeerende in te zien in dezen gang
door lijden tot heerlijkheid (I Petr. 1 : 12).
Waar aldus de Schrift betuigt, dat Gods wil de alleen goede is
(vrgl. Catech. vr. 124), waar een AUGUSTINUS zich verstout om uit te
breken: „O heilrijke schuld van Adam !" Want gij zijt de harde
rotssteen, waaruit de honig der Goddelijke barmhartigheid vloeit,
18

zullen wij daar nog altijd blijven murmureeren tegen des Heeren
wereld-gang, zullen we daar klagen over verloren Paradijs-vreugden,
zooals de weerspannige Jood in zijn woestenij kermde om de vleeschpotten van Egypte ? Des Eeuwigen toorn ontsteke niet over ons, waar
wij nog altijd meenen het beter te weten dan Hij en waar wij, in
plaats van wereld-orde en Schrift naar de diepte te doen spreken,
nog immer wanen, dat een men s c h e n-daad ons dompelde in der
eeuwen geweldigen Gods-gang, die zwaar en diep wentelt, opdat
w e r e l d (dier), menschheid (ouderling) en e n g e I dezen zouden
bezegelen met een „Amen! de lof en de heerlijkheid en de wijsheid
en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onzen
God in alle eeuwigheid, Amen!" (Openb. 7 : 12). Alleen zij, die uit
de groote verdrukking komen kunnen witte kleederen dragen, gewasschen
in het bloed en de tranen van het Lam, Immanuel (vers. 13 en 14).
In het slot-artikel over den Val, dat we volgen laten in de komende
aflevering onder den titel „De Zegen van den Vloek" zullen we een
en ander uitvoeriger belichten, — nu reeds staat vast, dat alleen de
Supralapsarier rusten kan in God, wijl hij weet, dat alle dingen
dengenen, die God liefhebben, medewerken „ten goede." Was men
als een hert dorstende naar de waterstroomen der Goddelijke
gemeenschap alleen (Ps. 42 : 1) en niet maar naar de vlietende
rivieren der Paradijs-weelde, dan zou men het ervaren en doorleven, dat
zelfs de scheppings-orde van kwaad en dood ons medewerkt „ten Code."
Wie dit niet verstaat, drijve eigen zin en lust door, totdat zijn
gebroken hart leere jubelen : Wien heb ik nevens U in den hemel ?
Nevens U lust mij ook niets op de aarde (Psalm 73 : 25). Dit woord
van den Psalmist is 66k opgerezen uit het bittere wereld-raadsel. Hij
echter was dies verlicht met den Geest, dat hij verstond : alleen de
mensch, die in het h e i 1 i g d o m ingaat en niet op het begin maar
op het e i n d e merkt, kan Gods wegen verstaan (vers 17).
Ja, dit is d e principieele fout der mismoedige Christenen, die
meenen, dat God Zijn wereld-gang ook anders had kunnen nemen,
indien een nietig mensch maar niet gezondigd had : zij letten op
het begin van de geschiedenis der menschheid en niet op het
einde; zij blijven bij Genesis staan en gaan niet voort tot Openbaringen ; zij raadplegen een tekst hier en een tekst daar en lezen
dien als wel-aangename commentaar op eigen wensch en begeerte ;
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maar zij laten niet Gods openbaring in natuur en Schriftuur organisch
spreken.
Wij intusschen verstaan, dat de scheppings-orde van kwaad en dood
voor den mensch in den staat der rechtheid niet anders wezen kon
dan een vermeerdering tot zaligheid, wijI hij, hoewel hij het Beeld
Gods is, gehoorzaamheid en eens-willendheid eerst waarachtig leeren
kon en toeeigenen door het zeggen van Amen ! op Gods weg door
de diepte omhoog, door lijden tot heerlijkheid. Gelijk een donkere
wolk het licht verdubbelt, zoo verheerlijkt voor dezen de wolk der
natuurlijke smart het troostrijk licht van Gods aangezicht (THOMAS
AQUINAS brengt den naam Paradijs in verband met het Latijnsche
„parans visum," aanschouwing Gods hereidend, 1 e preek op den
24en Zondag na Pinksteren).
Maar voor den mensch, die door de zonde afvalt van God, wordt de
natuur, het schepsel graf! Want hij stelt en moet stellen vleesch tot
zijn arm, zijn laatste hoop ( Jes. 17 : 5). Hij tuimelt uit den hemel
der Gods-gemeenschap in de hel der bewogen creatuurlijkheid, der
worsteling van alle geschapenheid. Hij is niet levend uit den hemel,
ademend uit den Geest, maar stervend in de aarde (I Cor. 15 : 47),
stikkend in de stof.
Tie Belijdenis zegt zoo juist, dat de mensch zich door de zonde
„stort in het verderf." lets, waarin men zich storten kan, moet er
reeds als mogelijkheid zijn voor den val. Zoo is geestelijke en
natuurlijke onrust de gapende kuil, waarin de mensch, door de zonde
van God vervreemd, als in drijfzand wordt verzwolgen.
Maar dengene, — die God liefheeft, Adam in den staat der rechtheid,
— is alle nood slechts hemelpoort, zwart aan deze, goud aan gene
zijde, een „doorgang ten eeuwigen leven!"
Dus blijkt nu, dat, — waar wereld-orde en Schrift, in organische
eenheid verstaan, ons dwongen goed en kwaad te zien als scheppingsorde Gods, — óók de ervaring der kinderen Gods, die God om God
zoeken, en weten van het einde Zijner vertroostingen, natuur en
Schriftuur bijvallen met het Amen ! der eenswillendheid.
De engelen begeerig om in te zien, hoe diepe wegen God wel
neemt met Zijn menschheid ! De Zoon, gehoorzaamheid leerende
uit hetgeen Hij lijdt ! Adam, de mensch in den staat der rechtheid,
door de natuur-orde van goed en kwaad steeds meer uitgedreven
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tot de dubbel-zalige gemeenschap Gods, dit is de Theologisch-wetenschappelijk en practisch-religieus alleen houdbare overtuiging, die in
de toekomst steeds meer gerechtvaardigd zal worden, maar nu nog
weerhouden blijft door menig willekeurig vooroordeel, geboren uit
onvoldoend inzicht in de wereld-orde, uit exegese van een enkelen
uit de organische eenheid der Schrift gerukten tekst maar bovenal
gesproten uit de vrome wenschen van een hemel-zuchtig hart, dat in
den grond niet God en Zijn gemeenschap zoekt als grootsten schat
maar Paradijs-weelde.
Heeft men deze grond-waarheid verstaan, dan is de rest bijkomstig.
Dan kan men in den aanvang der menschheids-geschiedenis een Paradijstoestand 1) vooronderstellen. Als men maar deugdelijk vasthoudt, dat
naar de Schrift zelve het Paradijs, de hof van Eden met zijn weelde
slechts plaatselijk was, wij1 hij werd omgeven door de wijde, nevelige,
woeste aarde (Gen. 2 : 8; 3 : 23). Gelijk God in Zijn schepping
telkens slechts het licht van een nieuwe daad tegenOver de
d u i s t e r n i s van den chaos „goed" noemt (Gen. 1: 4, waaruit wederom
klaarlijk blijkt, dat goed en kwaad ook hier gezien worden als een
weegschaal), zoo is het Paradijs in Genesis slechts een p 1 e k te
midden van het wijd heelal. Hoe lang men zich dien Paradijs-toestand
wil denken, kan ons ook onverschillig laten. Ja zelfs, de mogelijkheid
blijft bestaan, dat een innerlijk geestelijk leven met God het uiterlijk,
natuurlijk kwaad afweert en ten onder houdt 2). Zoo zoude men kunnen
vermoeden, dat het leven in den Paradijs-toestand, in den staat der
rechtheid zonder leed en zonder dood, linger duurde dan waar de
scheiding van God en de innerlijke, geestelijke dood ook des
menschen natuurlijke levens-energie dalen doet.
Wij geven dit alles gaarne toe. Maar, dus vragen wij : Waar nu
Christus, de Heer uit den Hemel, het Hoofd der nieuwe herboren
menschheid niet slechts onze zonden heeft verzoend en de straf
1). Deze beschouwing wint merkwaardiger wijze weer veld hier en daar in buiten•kerkelijke
kringen (om ons maar eens zoo algemeen mogelijk uit te drukken), vrgl. KOHLBRUGGE
morphologische Abstammung des Menschen," S. 79; RICHARD WAGNER Werke X, 304
(„Religion and Kunst").
2). Men verg5lijke hierbij WuNDT's leer van de psychische energie en HAaTmANN's overtuiging,
dat geestelijke energie, kwantitatief gering tegenover natuurlijke energie, deze laatste kwalitatief
verre overtreft. Overigens denke men ook aan magnetische invloeden, de wonderen der
Eleiligen Gods, enz.
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gedragen, maar ook tevens ons het eeuwige leven der gemeenschap
Gods weer heeft hersteld, wij vragen, indien men dit alles in de
orthodox Christelijke leer terecht volhoudt, waarom is dan n u de dood en
het kwaad niet weg ? De staat der rechtheid is in Christus niet slechts
hersteld maar zelfs verheerlijkt! Daarom moest — ware de natuurlijke dood
het gevolg van de zonde — nu eerst recht met de oorzaak (de
zonde) ook het gevolg (de natuurlijke dood) weggenomen zijn.
Wie in dwalingen niet vervallen wil, moet met ons vasthouden,
dat de natuurlijke dood immer in deze onze stoffelijke wereld is
geweest een „doorgang," zoowel voor den eersten Adam in den
staat der rechtheid als voor den tweeden Adam en de Zijnen in den
staat der heerlijkheid Joh. 1 1 : 5, 10).
Nu hebben we echter nog te vragen naar de innerlijke waarheid van
PAULUS' woord : „Door een mensch is de zonde in de wereld gekomen
en door de zonde de dood, welke is doorgegaan tot alle menschen"
(Rom. 5 : 12).
Allereerst lezen we goed, dat niet de dood maar de zonde door
den mensch in de wereld ingekomen heet ; en door de zonde eerst de
dood. Waar kwam deze dan vandaan ? Net Grieksche woord, dat
PAULUS hier voor „wereld" gebruikt (n.l. kosmos) ziet op een
s i e ra a d van Goddelijke wijsheid en orde, die evenzeer geestelijk
als natuurlijk is. PAULUS kan hier dus zeer goed hebben bedoeld :
Door de zonde, de scheiding van God, is de dood als schendende
macht buiten zijn perken getreden en heeft beslag gelegd op den
zondigen mensch.
Maar dit daargelaten, vragen wij nu : Is het vol te houden, dat het
kwaad en de dood, zelfs als noodzakelijke orde dezer stoffelijke
bedeeling in de schuld des menschen wortelt?
Wij laten hier de (theosofische) meening, dat de grof-stoffelijke
wereld haar bestaans-wijze te danken heeft aan den begeerte-aard
van den voor dezen wereld-kring levenden mensch, rusten ; maar
vragen op eenvoudig redelijken grond : Hoe kunnen wij het ons
denken, dat de mensch als zoodanig oorzaak mag heeten, dat de
weegschaal van goed en kwaad, van leven en dood in de scheppingsorde verwerkelijkt werd?
Wij trachten deze vraag door een eenvoudig beeld uit het dagelijksch
leven toe te lichten en te beantwoorden.
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Sommige lieden verstaan de kunst om fijn, gekleurd zand in verschillende figuren uit te strooien, z66, dat het een veelkleurig tapijt
vormt. Het zand, eerst rustig geborgen in vazen, wordt met de hand
genomen en op den bodem uitgestort. Het patroon van het zandtapijt, in de gedachte van den strooier vooraf bepaald, wordt dus op
den bodem in lengte en breedte uitgebreid en wel z66, dat het zand,
van uit zijn rust in de vaten, onrustig her- en derwaarts wordt
verdeeld.
Het patroon, de idee van het tapijt, is dus het eind-doel of de eindoorzaak van de zand-uitstorting. En, wijl het aldus is de eindoorzaak, kunnen we 66k zeggen : het is de begin- oorzaak, dat de
strooier het zand neemt uit de rust der vaten en het her- en derwaarts
uitspreidt.
Brengen we nu dit beeld over op de wereld-schepping, clan blijkt, dat
de mensch als hoogste schepsel op aarde is het eind-doel der
schepping Gods, die klaarblijkelijk op den mensch als hoogste wezen
is aangelegd in al haar geledingen. De gedachte „mensch," bij God
besloten in Zijnen Geest, Zijnen Raad, en daar als het ware in de
rust der Goddelijke idealiteit gedoken vo6r haar verwerkelijking in
de bewogen tijd-ruimtelijke werkelijkheid, kunnen we vergelijken bij
het zand, dat v6or de strooring van het tapijt in de rust der vazen
bleef. Maar, waar God den mensch schept, uitdraagt in de wijduitgestrekte beweeglijkheid der creatuur, en waar deze creatuur ook
weder uit God is uitgegaan, „toen het Hem goeddacht" (Art. XII
Belijdenis) en wel om den mensch als eind-doel ter woonplaats te
dienen, daar kunnen we zeggen : De mensch als eind-doel der schepping
Gods is de eind-oorzaak der beweeglijkheid van het tijd-ruimtelijk
conflict der overige creaturen, zooals het patroon van het tapijt is
het eind-doel van de zandstroaing. En, gelijk hier het eind-doel of de
eind-oorzaak (het tapijt) tevens was de begin-oorzaak (als patroon in
den geest van den strooier), dat het zand werd uitgestort, zoo mogen
we ook den mensch eind-oorzaak en daarom (als Gods-gedachte) beginoorzaak der gansche schepping noemen. De gansche schepping „zucht"
(Rom. 8 : 22), is in de vermoeienis der tijd-ruimtelijke beweging
begrepen (Spr. 1 : 8), derhalve : de mensch is als schepping Gods
de oorzaak van de vergankelijke wereld-orde met haar twee zijden van
goed en kwaad, Leven en dood ; door den m ensch als eind-oorzaak
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is dit alles in den kosmos, de wereld der schepping uitgedragen.
Zoo komen we ten slotte toch weder op PAULUS' betuiging terug 1).
Want het „door den mensch de zonde en door de zonde de dood"
wijst henen op de waarheid, dat de wereld, door God geschapen,
uitgedragen in de tijd-ruimtelijkheid, voorwaarde is tot de schepping
des menschen als eind-doel van het stoffelijk creatuurlijk bestaan,
weshalve de „mensch" eind-oorzaak, dat is begin-oorzaak heeten
moet van de vergankelijke werkelijkheid met haar polen goed en
kwaad, leven en dood.
Evenwel, dit is duidelijk, wil men op deze wijze teruggaan van den
bewogen tijd tot de stille eeuwigheid, dan moeteu we inkeeren „voor
de grondiegging der wereid", vUor het scheppend uitcliageil Gods,
in den schoot des Vaders ( Joh. 1 : 18). Maar de vooronderstelling
als zoude in deze wereld-bedeeling voor z66- of zoOveel duizend jaar,
op een punt des tijds het kwaad, de dood de wereld zijn binnengekomen door den zonde-val van een mensch in den tijd en de ruimte,
is eenvoudig een onhoudbare stelling. Men kan deze stelling, de
oogen voor alles sluitende, dwars doordrijven op grond van dusgenaamd geloof, maar zulk een eigenwillige Godsdienst is ten doode
opgeschreven en het is slechts de vraag, hoe lang nog zijn sterven
duren zal. —
„Gij zult van den boom niet eten, noch dien aanroeren, opdat gij niet
sterft" (Gen. 3 : 3 ; vrgl. 2 : 17).
Op dezen tekst heeft men de leer van het „proefgebod" gebouwd.
Men doet het daarbij voorkomen, alsof God willekeurig een zekeren
boom in het Paradijs had aangewezen om de gehoorzaamheid des
menschen eenvoudig to beproeven. Niet de boom of zijn vrucht
is verderfelijk in zich zeif, maar slechts de eigenwillige daad brengt
den dood ( Jrg. III, 302).
Ook dit wederom blijkt een verstandelijke eenzijdigheid van de valsche
wetenschap met hare tegenstelling tegenover elkander van wat bij
elkander behoort (I Tim. 6 : 20).
Ook hier kome ons een beeld ter hulp.
1). SCHELLING heeft in deze een diepzinnige theorie ontworpen aangaande de vrijheid des
menschen, in verband met zijn vallen nit de heerlijkheid Gods (Rom. 3 : 23), vrgl. „Philosophie
der Offenbarung" aangaande den Val. Wij gain op genoemde theorie hier niet nader in,
maar volstaan met een verwijzing.
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De moeder kan een stoel gelijk alle andere stoelen in de kamer aanwijzen
en dan tot haar kind zeggen : Dien stoel moogt ge niet aanroeren !
We zouden zulk een bevel aanleiding tot gehoorzaamheids-gymnastiek
kunnen noemen. Geheel nutteloos is het niet, maar ieder kind van
karakter zal, zoodra het tot bewustzijn komt, zulk een handelwijze
immer minderwaardig, wij1 willekeurig, achten. Hoeveel te meer de
mensch in den staat der rechtheid „naar Gods Beeld" geschapen,
„Gods Zoon" geheeten (Lukas 3 : 38).
Maar ook : de moeder kan haar kind verbieden een flesch met vergif,
die op tafel of in de kast staat aan te roeren, daarbij voegende : Als
ge daarvan drinkt sterft gij. Dit verbod heeft wezenlijken grond en
leidt tevens oefening tot gehoorzaamheid in. Zulk een bevel dus is
in den vollen zin des woords een redelijke waarschuwing en toch
heeft het ook zijn zedelijke zijde om het kind gehoorzaamheid te
leeren.
Dus vervalt de moeder niet in willekeurige eenzijdigheid, maar ze
oefent het kind en meteen voorkomt ze zijn ongeluk.
Waarom nu moeten de geboden Gods voor den Christen iets willekeurigs, onredelijks hebben ? Zou Hij, die de rede schept (vrgl. Ps. 94 : 9)
niet zelf redelijk wezen in Zijn wet ?
Wij wenschen niet in eenzijdigheid te vervallen, maar wij lezen
de Schrift goed en leggen, met Gen. 3 : 3, den nadruk op het
woord : „opdat" gij niet sterft. Zoo hebben we het wezenlijk verbod
tot heil des menschen met het proef-gebod ter oefening zijner gehoorzaamheid vereenigd. Z66 hebben we een waarschuwing Gods om
zich niet den dood te eten aan de zonde vereenigd met Zijn heilig
recht, dat Hij in de wet Zijn sterveling zet (Ps. 40 : 9).
Wie Genesis dan ook nauwlettend leest, moet het verstaan, dat evenals
in het woord „boom" ( Jrg. III, 294 v.) zoo ook in het begrip „eten" iets
meer zit dan een uiterlijke daad van ongehoorzaamheid. Wie eet,
eigent zich de spijzen toe, zet die om in zich zelf, in vleescli en bloed.
Evenzeer, wie van den boom der kennis des goeds en des kwaads
dat is van den wortel der zonde eet, hij eigent zich de zonde toe,
maakt er zich een mede, scheidt zich daardoor van de levens-gemeenschap met God, den Heilige, af, verkeert daarmede zijn leven in dood.
En waar hij aldus van God is gescheiden naar zijn innerlijk wezen,
daar wordt, gelijk gezegd, de natuurlijke dood en het aardsche ver25

derf de poel, het graf, waarin hij stort. Zij leggen beslag op hem,
het rad des verderfs wentelt en vermaalt zijn hoop, zijn verwachting,
zijn vrede. Hij moet malen in den molen van Satan ( JAcos BOEHME).
En h i e r blijkt de samenhang tusschen zonde en verderf, waarnaar
in onzen vorigen jaargang werd gevraagd (bldz. 301). Wie zich door
de zonde van God scheidt, Hem afvalt, moet den Booze bijvallen en
zich in dienst van dezen stellen. Daarmede heeft hij zich overgegeven in de handen van den menschen-moorder van den beginne
( Joh. 8 : 44). Hield deze menschen-moord alleen in den natuurlijken
dood, dan zou de Leugenaar (een zed e 1 ij k begrip!) ook de dierenmoorder of de schepselen-moorder in het algemeen kunnen heeten.
Maar, dat hij den naam „menschen-moorder" ontvangt, ziet op de
i 11 11 C r 1 ij k e, g e e s i e i ij k e verwoesting van het redeiijk-zedeiijk
mensch- wezen, die hij aanricht. Deze mensch, aldus door de
zonde in wezen verdorven, vervallen van het kindschap Gods, gevallen in den slaven-kerker van den Overste der Wereld, den
machthebber (die immer het kwade wil en het goede werkt als knecht
Gods) dezes tijds, heeft zich de organische bezoldiging der zonde,
d. i. den geestelijken dood gegeten, maar nu valt hij tevens in allerlei
natuurlijke ellende '). Want zeer zeker blijkt er alom samenhang
tusschen innerlijk en uiterlijk verderf (iedere zonde brengt haar eigen
schending van ziel en lichaam mede). Maar de zonde van Satan
of mensch schept nimmer iets, reguleert slechts de balans tusschen
„goed" en „kwaad," door God, den Schepper, verwerkelijkt. De
„ethische" zonde is derhalve nimmer „physisch" krachtdragend maar
slechts als „bedoeling" intredende in den organischen samenhang, dien
Gods scheppings-wil tusschen goed en kwaad heeft gezet.
Wij kunnen hierover nu niet verder handelen. Plaatsruimte verbiedt
het ons. Zooveel is intusschen zeker, dat bij onze beschouwing alles
tot zijn recht komt, gelijk Schrift en Theologie dit immer in wezen
hebben gewild.
God is supralapsarisch de Schepper van goed en kwaad. Evenwel,
Hij is niet de auteur der zonde, want de zonde steekt in de
be do e 1 i n g, die niet schept, slechts reguleert en waar ze reguleert
voor God telkens weer de mogelijkheid opent om wat ten kwade
Ellende beteekent eigenlijk ander-landigheid, dus ballingschap, vervreemdin.g van God
Een zinrijk woord!

I).

26

werd gedacht, ten goede te wenden. Ook het proef-gebod (dat den
mensch als Beeld Gods zedelijk gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid
moet doen openbaren, dat als zoodanig is de doorgang voor den
mensch om van onschuld voort te gaan tot zonde of heiligheid)
aanvaarden wij. Maar dan niet als een willekeurig verbod Gods,
integendeel, als een verbod, dat Zijn goedheid en wijsheid openbaart,
om den mensch of te houden van het et en der zonde, het et en des
geestelijken doods. Deze geestelijke dood, deze innerlijke scheiding
van God, staat nu ook weer niet los naast de natuurlijke wereld.
Integendeel, ze treedt daarin organisch naar buiten, zóó, dat ieder
innerlijk verderf zijn gevolg heeft, ja zelfs het lichamelijk bestaan
des menschen stempelt.
Dus heeft God, de Eeuwige, de w e r el d gewild gelijk ze is ! Zij
moet in haar betrekkelijkheid twee zijden hebben, die van goed en
die van kwaad. Maar voor de zonde heeft de Schepper slechts de
mogelijkheid geopend. En dat moest Hij doen, door Zijn wijsheid
geleid, wilde Hij wezens, boven de natuur-orde uitgaande, wilde Hij
redelijk-zedelijke wezens verwerkelijken, wezens die niet maar (gelijk
het natuur-product) door de wet worden bewaard, maar wezens, die
zelf in vrijheid de wet bewaren moeten.
Aan het physisch wereld-bestand in Gods Raad is dus niets
veranderd door den z o n d e-v a 1. In genoemd physisch wereld-bestand
was slechts een v o or w a a r d e gegeven, om, waar Satan of mensch
in zonde vervallen zou, de b e d o e 1 i n g van den zondaar een terrein
ter reguleering te geven. Gods Raad dus schiep de wereld met haar
polen van goed en kwaad, van leven en dood, opdat deze wereld
zou kunnen zijn het strijdperk van heiligheid en zonde.
Het heilig kind Gods wordt de balans van goed en kwaad, van
leven en dood, in den tijd slechts een oefening tot gehoorzaamheid
in het lijden, tot meerder zaligheid in God, den Eeuwige, een voorwaarde ter glorie om uit te roepen : „Dood waar is uw prikkel, hel
waar is uw overwinning !" (I Cor. 15 : 55). i) Den zondaar echter,
die van de gemeenschap in God afviel om te tuimelen in het graf
zijner begeerte, zijner laatste hope, n.l. het graf der vergankelijkheid,
1). Merkwaardig zijn bovenal do woorden, die volgen in vers. 56 : „De prikkel des doods is
de zonde." Hiermede is gezegd, dat de dood eigenlijk pas dood wordt door de zonde, dus
voor den zondaar
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dezen zondaar
der droefheid naar de wereld, die den flood werkt,
wordt de balans van goed en kwaad een geeselslag, die hem steeds
meer drijft in het hart der woestenij zijner vervreemding van God.
Deze vervreemding van God teekent de Schrift ons diepzinnig als
besef van naaktheid (Gen. 3 : 10). Tegenover degenen, met wie de
mensch geestelijk in liefde is verbonden, wordt geen uiterlijke
schaamte gekend. Voor hen zijn we gelijk we zijn. Ons hart is
hun een opengeslagen bock, ons lichaam een heiligdom der gemeenschap
in den geest. Maar de zondaar vreest den Heilige, voor Wien alle
dingen naakt en geopend zijn. Voor dezen vlucht hij ook tusschen
de boom-stammen, achter de struiken zijner begeerte. Zelfs het goed e,
het rijk en schoon geboomte van den hof Eden, wordt hem een
middel om Zijn vervreemding van God te handhaven (Gen. 3 : 8).
Zoo blijkt ons uit de gansche geschiedenis van Schepping en Val,
gelijk Genesis ons die biedt, dat in de schepping naar Gods heiligen
wil duisternis (het kwade) voorwaarde wordt tot het licht (het goede,
vrgl. Gen. 1 : 4), terwiji het „zeer goede", het heerlijk Paradijs
met zijn boomen-weelde voorwaarde wordt voor den gevallen zondaar
om te zijn een „kwade" schuilplaats ter bevestiging van zijn afval
van God.
En toch : de Eeuwige laat niet varen de werken Zijner handen !
„Hij doet Uw licht rijzen in de duisternis, en Uwe donkerheid zal
zijn als de middag" ( Jes. 58 : 10). Hij maakt zonde en verderf tot
voorwaarden Zijner heilsopenbaring, ja Hij zet den vloek om in zegen !
Aleer we deze waarheid nader bevestigen ga tot recht verstand een
korte samenvatting van ons gewonnen resultaat vooraf.
Scheppen is uitdragen nit zich zelf. De Eeuwige heeft dus het gansch
heelal uit Zijn Wezen, uit de stitheid der Eeuwigheid gezet in den
tijd. En dit gansch heelal staat dan niet zonder meer buiten God
(gelijk een menschelijk werkstuk immer buiten den maker blijft) maar
Hij draagt het universum met Zijn Geest, het onderhoudende en
regeerende.
Scheppen dus is, met andere woorden gezegd, het uitdragen van de
tijd-ruimtelijke veelheid der creaturen uit de eeuwige e e n h e i d
van het Goddelijk Wezen.
In zociverre hebben we gesproken van een scheppings-val. Niet om
daarmede te betuigen, dat de wereld toe-vallig nit God is uitgevloeid
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(Hij schiep haar, toen het Hem goed dacht, Art. XII Belijdenis, vrgl.
met Jrg. III over De Schepping). Wij bezigden hier het woord „val"
om aan te duiden, dat de schepping, uit de rust der eenheid van het
eeuwig Wezen Gods is uitgedragen in de bewogen onrust der tijdruimtelijke veelheid. Men zegt, dat „wereld" komt van „werrelen",
dat is „bewegen". God bewegende uit Zich zelf een kosmos, een
wereld, dat is de scheppende God.
Dus onderscheidden we den scheppings-val van den zonde-val (vrgl.
ook „De Redelijkheid der Religie", bldz. 207). Hoe hebben we nu
deze beide in onderling verband te zien ?
Een bewogen, stoffelijke wereld (gelijk de onze klaarblijkelijk van
den aanvang dezer bedeeling is geweest, reeds lang voordat de
menschheid op aarde werd geschapen) moet zijn een betrekkelijke
wereld, een betrekkelijke wereld is naar ervaring, rede en Schrift
een wereld, waar de weegschaal der vergankelijkheid, de weegschaal
van goed en kwaad gedurig wankelt (gelijk Gen. 1 : 2 en 3 nadrukkelijk vermeldt, dat het „goede" licht rijst uit de „kwade" duisternis).
De schepselen nu, in deze wereld verwerkelijkt, moeten hun scheppingswet, dat is de wet der veelheid handhaven. En, waar we dit neerschrijven, hebben we vanzelf het juiste woord gevonden : de scheppingswet der natuur is de wet der zelfhandhavin g. Zet een atoom, een
stoffelijk element, een mineraal, een plant, een dier zich niet door in den
strijd om het bestaan, dan zoude Gods wereld niet een kosmos, een
wel-belijnd geheel van zelfstandige vormen en gestalten kunnen wezen,
ze zou een chaos, een ongevormde massa blijven.
De wet der zelfhandhaving dus is de grond-wet der natuurlijke
scheppings-orde. Maar naast deze wet wordt er een andere, een
tegengestelde wet openbaar (gelijk reeds de materie zelf is eenheid
van aantrekking en afstooting, attractie en repulsie) en deze tegengestelde wet is de wet der ze If of f er in g. In de moederliefde van
het dier is deze wet aan den dag. Ze blijft echter in de natuurlijke
wereld een bloot instinct, ze wordt daar niet lot welbewuste keuze,
tot een d a a d. Dit kan ze pas wezen in de bewuste redelijk-zedelijke
persoonlijkheid, in den mensch. Daarom behoort de natuurlijke wet
der instinctieve zelfhandhaving (met haar keerzijde der instinctieve
offering) in den mensch om te slaan in haar tegendeel, n.l. in de
welbewuste aanvaarding van den zedelijken eisch der zelfovergave.
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Wordt aan dezen eisch niet voldaan, dan treedt de zonde in. Daarom
is zonde zelfhandhaving, dat is een wegdringen, een haten van God
en naaste, dat is vijandschap (Rom. 8 : 7). In de wereld der natuurwezens wordt dan ook niet van „zonde" gesproken, daar is geen
zedelijk leven, daar is maar instinctieve drang, hoogstens spreekt
men hier van een „goede" of een „kwade" kracht, een „goed" of
een „kwaad" dier.
Goed en kwaad blijken aldus slechts natuurmachten, scheppingsordeningen Gods (Klaagl. 3 : 38 e.a.). Hier is nog geen sprake van een
daad des schepsels, hier is dus nog geen zonde, geen schuld aan den dag.
Deze blijkt eerst mogelijk, waar de mensch ais Beeld Gods, als
redelijk-zedelijk wordt geschapen en waar de natuurlijke wet der
instinctieve zelfhandhaving moet omslaan in haar tegendeel de welbewuste zelfovergave, waar dus het egocentrisch streven van den
„natuurlijken" mensch, uit de aarde aardsch, moet ommegaan in het
Theocentrisch streven van den „geestelijken" mensch, geboren van
boven, uit den hemel (I Cor. 15 : 45-49, vrgl. met Joh. 3 : 5 en
1 : 13). Deze is de wet van den mensch, uit het stof geformeerd,
maar met den Adem Gods in de neusgaten, geschapen naar Gods
Beeld, dit is de wet van Adam, den Zoon Gods (Lukas 3 : 38), in
den staat der rechtheid, d. i. der rechte verhouding, der liefdesgemeenschap met God en naaste.
De mensch echter (zie Jrg. III, blz. 133) is niet maar zonder meer
door uiterlijke omstandigheden uit een lageren, natuurlijken levensvorm ontstaan. De mensch is door een innerlijke scheppingsdaad
Gods, door een sprong-variatie van binnen naar buiten uitgedragen
in de reeks der levende wezens op aarde. Hij is dus specifiek
verschillend van het dier. En dit specifiek verschil is juist to
zoeken hierin, dat het dier een natuurwezen, met onbewusten
instinctieven drang, de mensch een redelijk-zedelijk wezen met
vrijheid des bewustzijns, een persoonlijkheid heeten moet. Het
natuur-wezen wordt door de wet bewaard, het redelijk-zedelijk wezen
bewaart de wet.
Nu kunnen we den zonde-val van den scheppings-val, onderscheiden.
Bleek de laatste een „vallen" uit de stilheid van het eeuwige Wezen
Gods in de tijd-ruimtelijke bewogenheid met haar polen goed en
kwaad ; de eerste, de zonde-val, is een vallen nit de geestelijke ge30

meenschap der liefde, uit de rechte verhouding jegens God en naaste,
uit den staat der rechtheid.
De mensch, zondigende, vervreemt zich zelf derhalve eenerzijds van
de zalige Gods-gemeenschap, het eeuwig leven ( Joh. 12 : 50; .17 : 3);
anderzijds zondigt hij tegen zijn eigen wezen, het Beeld Gods,
.specifiek van het dier onderscheiden; in de derde plaats stort hij
ztch zelf in den maalstroom der vergankelijkheid, der creatuurlijkheid
met haar polen goed en kwaad, vindende in dezen zijn dood, zijn
vloek, wiji hij vleesch, het vergankelijk schepsel tot zijn laatste hoop,
tot zijn arm ( Jer. 17 : 5), tot zijn rietstaf, die de hand doorboort, stelt.
De gevallen mensch is dus eenerzijds van God vervreemd, dat is
innerlijk rampzalig, anderzijds gaapt de woestenij der geschapenheid,
de vergankelijke wereld, waaraan hij zich verslingerde, God verlatende,
hem als een graf tegen. De droefheid der wereld is zijn dood
(II Cor. 7 : 10), de velerlei smarten, waarmede de scheppings-orde
van goed en kwaad hem doorsteekt (Ps. 32 : 10; Prediker 2 : 23)
zijn uiterlijke hel. Maar den Gods-vriend, den mensch in den staat der
rechtheid, of in den verzoenden en verheerlijkten staat werkt de
scheppings-orde van goed en kwaad in at haar bitterheid „ten goede,"
d.i. ten Gode, en zoo vermeerdert zij zijn vrede, de zoetheid der
vertroostingen Gods ( Jes. 38 : 17).
De zonde-val des menschen moet dus diar treden aan den dag, waar
eigen ik, waar eigen vleesch innerlijk hem verlokt „God te groeten
in het aangezicht." Deze verlokking echter is niet slechts innerlijk,
zij wordt gewekt door de uiterlijke wereld als instrument van den
zondaar, den Booze. Dit doet Gen. III ons verstaan, waar de natuurwezens boom en dier stemmen uit den afgrond blijken, leugenachtige
stemmen van den menschen-moorder (Joh. 8 : 44) heeten, die als
uiterlijke trekkingen den mensch innerlijk vervreemden van God.
Dit kan echter nimmermeer geschieden, tenzij de mensch innerlijk
„ja" zegt, den Booze bijvalt. En zoo blijkt de zonde-val deels zijn
aanleiding te vinden in uiterlijke verleiding van schepsel tegenover
schepsel, innerlijk echter te wortelen in zijn oorzaak, de vrije keuze
der eigenwilligheid des menschen, die zich naar lichaam (zinnen),
ziel (oog) en geest (verstand) van God vervreemt. Dies heet de boom
der zonde „goed tot spijze, een lust der oogen, begeerlijk om verstandig
te maken" (Gen. 3 ; 6, vrgl. „Verzoening," bldz. 1-19).
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Wij wijzen er ten slotte nadrukkelijk op, dat Been enkel moment der
Christelijke waarheid bij deze onze beschouwing te niet wordt gedaan.
De zonde behoudt haar a b s o l u u t karakter. Wie zich persoonlijk
van God vervreemdt i s rampzalig (Joh. 3 : 36). Tevens blijkt, dat naar
onze beschouwing de supralapsarische leer blijft gehandhaafd, dat
n.l. Gods scheppings-raad in het wereld-proces wordt doorgevoerd,
wijl Hij schlep de weegschaal van goed en kwaad. De zonde s c h e p t
in deze wereld-orde niets nieuws, niets wezenlijks; ze wortelt slechts
in de bedoeling en kan dus alleen de balans reguleeren om telkens
nieuwe voorwaarden te openen tot de Gods-bemoeienis, die wat ten
kwade wordt gedacht ten goede v e r k e e r t.
Handelen we that's over „De Zegen van den Vloek".

32

D.

H.

DE ZEGEN VAN DEN VLOEK
Het geheim van alle ware wereldbeschouwing Het verzegeld in deze
woorden : „Zie op het einde".
Gelijk een bergbestijger dan eerst in rust en onthevenheid het wijde
dal der vermoeienis en de kronkelende paden der doling kan aanschouwen, wanneer hij den bergtop heeft beklommen, zoo ook is er
geen mensch geboren, die in het ravijn der droefenis of bij den
aanvang van den wereld-gang Gods eeuwige wijsheid kan verstaan.
„Zie op het einde" beteekent daarom niet te vragen : „waarom?"
maar te vragen : „waartoe?"
Wij wenschen dan ook deze onze overpeinzing aan te vangen met
een stillen groet aan alien, die, met den Oversten Leidsman, door
lijden geheiligd (Hebr. 2 : 10) zijn. Want zij slechts kunnen ten
voile doorgronden wat hier volgen gaat.
Met diepen zin toont de Schrift ons, dat de menschheids-historie
aanvangt met Paradijs-weelde, met een „tempel van ongekorven hout",
g e g r o e i d uit de aarde, maar hoe „aatip het einde" nederdaalt uit
den hemel Jeruzalem, de vrede-s t a d, g e b o u w d op het fundament van
bloed en tranen Gods en der menschen.
De natuur „leeft uit" ongekrenkt en spruit en bot en tiert met lust in
ongebroken drift van omlaag. Maar het rijk des Geestes komt met
dwang doot het offer, de breuk, den plicht, het juk, het kruis, de
wet, den eisch, met hooger wijsheid van boven, bitter bij den aanvang,
zoet aan het einde. „Want ten laatste zult gij haar ruste vinden en
zal ze u tot verheugenis strekken. En haar boeien zullen u zijn tot een
sterke bescherming en haar hals-ijzers tot een heerlijken tabbaard.
Want een gulden versiersel is op haar en hare banden zijn een
hyacinthen draad. Gij zult haar aantrekken als een heerlijken tabbaard
en zult ze u zelven opzetten als een kroon der vroolijkheid" (Jezus
Sirach 6 : 29-32).
Deze is daarom de fout, die kommervolle dwaling wekt, dat een man
en voor enkeling en voor menschheid „aan het begin" het raadsel
des levens wil zien opgelost en niet wacht op het einde, waar hij
zal zijn ingegaan „in het heiligdom" (Ps. 73 : 17) van Gods heimelijken
zin, Zijn verborgenheden, die Hij alleen Zijn ingeleiden vrienden kan
bekend maken.
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Want Gods poorten zijn zwart van droefenis aan deze zijde, glanzend van goud der verheugenis aan gene. De weg b 1 ij f t smal en
de deur nauw, die tot het leven leidt. Zalig zijn zij, die haar vinden
(Matth. 7 : 14). Hun zal rijzen als het morgenrood uit doorwaakte
nachten de vertroosting: „Zie in vrede is mij de bitterheid zoet
geweest ; maar Gij hebt mijne ziel lieflijk omhelsd" ( Jes. 38 : 17).
Zij zijn „ge1okt in de woestiin, opdat de Heer spreken zou naar hun
hart" (Hosea 2: 13).
Wie deze waarheid doorleeft naar de ziel en doorschouwt naar den
geest, hij wandelt onder de menschenkinderen rond en hoort ze klagen,
VI0111Cri
onvromen, dat het niet alzoo had moeten zijn als het is,
dat er een menschendaad verstoorde den hof der lusten, de gaarde
Eden en dat doornen en distelen slechts als plagen knagen aan den
wortel des levens. Hoe zouden dezen de lelie zien wassen als een
liefelijke bruid tusschen de doornen (Hoogl. 2 : 2) ; de rozen rijzen
zien uit de wildernis (Jes. 35 : 1)?
Twee Psalmen in het bijzonder klagen over het raadsel des levens,
verzwaard door de ervaring, dat het den Goddelooze beter nog gaat
dan den Godsvriend.
Deze beide Psalmen zetten in met den roep: „Ontsteek niet over den
boosdoener" (Ps. 37 : 1), „Ik was nijdig op den dwaze" (Ps. 73 : 3).
En dan wentelen daar voort als baren de smarten, die versmoren der
vromen hoop.
Ja voorwaar, dit is het wereld-raadsel, niet slechts dat de doornen en
de distelen der aarde verwonden den voet van rechtvaardigen en
onrechtvaardigen, maar, bovenal, dat de doornen-kroon wordt gevlochten door des Boozen hand voor Hem, die goed doet en zegent
den ganschen dag om overnacht te bidden op eenen berg alleen en
den Eeuwige aan te Ideven.
Hoe is het toch, dat de vloek vermeerderd schijnt en niet verminderd
wordt boven het hoofd dergenen, die wachten op den Heer ?
„Zie op het einde!"
Want ook deze Psalmen kennen geen oplossing, totdat ze „het heiligdom" van Gods Raad binnen gaan (Ps. 73 : 17) en zien : „het einde
van dien man zal vrede zijn" (Ps. 37 : 37). „Want mij aangaande,
het is mij goed nabij God te wezen" (Ps. 73 : 28).
„Zie het is zeer goed" (Gen. 1 : 31), want „het einde is vrede" en
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maar een eenig goed „nabij God te wezen," — hier vinden wij de
oplossing voor alle levensraadsel.
Wij moeten wederom leeren verstaan den heimelijken zin, die als een
grondtoon der vertroosting en sterkte trekt de gansche Schrift door.
Wij mogen niet blijven staan bij Genisis III, noch ook verwijlen bij
de smarten dezes tijds. De Schrift noch Gods wereld-gang eindigen bij
den aanvang. Ze worden daar slechts ingezet en alleen hij kan verstaan,
die weet hoe de Eeuwige zelf heet Begin en Einde (Openb. 1 : 8),
in Wien het hart slechts kan rusten en zalig zijn.
Merkwaardig dan ook, dat „goed" en „vrede" naar de Schrift slechts
komen aan het einde.
Bij de Schepping heet het diar eerst „goed," waar het Licht rijst uit
de duisternis (Gen. 1 : 4), waar de vorm geboren wordt uit den chaos,
om ten slotte te klimmen tot het „zeer goed," waar aan het e i n d e
(1 : 31) het kwade blijkt slechts voetschabel ten troon des heils.
En zoo ook kan de „vrede" en de ware blijdschap eerst geboren
worden uit den nacht der vreeze, de duisternis, de wonden, uit het
eerste lichten (Lukas 24 : 1) van de opstanding der dooden. „Als het
avond was op denzelfden eersten dag der week, en als de deuren
gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreeze
der Joden, kwam JEZUS en stond in het midden en zeide tot hen :
Vrede zij u lieden ! En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijne
handen en Zijne zijde. De discipelen dan werden verbl ij d, als zij
den Heere zagen. JEzus dan zeide wederom tot hen : Vrede zij u lieden !
gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende lk ook u lieden. En
als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen : Ontvangt
den Heiligen Geest" (Joh. 20 : 19, 22).
Hierin ligt de gansche Scheppings- en fierscheppings-raad besloten :
„Niemand is meerder dan zijn Heer" (Joh. 13 : 16); „Ook de Zoon,
hoewel Hij de Zoon is, nochtans heeft Hij gehoorzaamheid geleerd
uit hetgeen Hij heeft geleden" (Hebr. 5 : 8); „Zie lk de Eerste en
de Laatste ben dood geweest en leef in eeuwigheid, daarom heb lk
den sleutel !" (Openb. 1 : 18 ; vrgl. Matth. 16 : 19 ; Joh. 20 : 23) ; Hier
eerst kan de vrede en de blijdschap rijzen uit vreeze en wonden
(Joh. 20 : 19, 20); „De Mijnen zijn gezonden gelijk lk" (Joh. 20 : 21);
„Daarom ontvangen zij den Heiligen Geest" (Joh. 20 : 22); maar deze
kan eerst komen, waar het Licht en de verwachting der natuur ondergaat
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bij de vlam des Geestes : „de zon zal veranderd worden in duisternis,
en de maan in bloed, eer dat de groote en doorluchtige dag des
Heeren komt" (Hand. 2 : 20).
Zou deze gansche weg uit de duisternis tot het licht, uit den
chaos tot den vorm, uit de gehoorzaamheid tot den vrede, uit lijden
tot heerlijkheid, een weg zijn, die eerst geboren werd uit de daad
des menschen ? Uit den zonde-val van een enkel nietig schepsel op
een punt des tijds ?
Neen voorwaar, alleen zij, die „zien op het einde" kunnen de openbaring
Gods doorgronden.
Wij doorzien, dat de oorzaak, waardoor vele Christenen de we
Gods weerstreven, wortelt in het feit, dat ze „in den beginne" willen
begrijpen, wat eerst „aan het einde" is te verstaan.
De vertroosting „het is zeer goed" en „vrede zij u lieden" komt
eerst aan het slot van Gods verwerkelijkt Scheppings- en Verlossings-plan
en nimmermeer kunnen zij den rijkdom dezer vertroosting smaken, die
niet beleven het woord : „Ik dank U Heer ! dat Gij toornig op mij
geweest zijt; maar Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij !" ( Jes. 12 : 1);
„Ik heb gedacht, o Heer ! aan Uwe oordeelen van ouds aan, en heb
mij getroost" (Ps. 119 : 52); „Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik ; maar
nu onderhoud ik Uw woord" (67).
Wie Genesis en der menschheid historie wil doorgronden,
moet daarom de volle S c h r i f t tot Openbaringen toe en de v o Ile
w erkel ij kheid Gods aller eeuwen tot het einde toe aanvaarden.
En dan blijkt, dat Gods einddoel is Troost ( Jes. 40 : 1); Genezing der
wonden (Joh. 20 : 20); Afwassching der tranen (Openb. 7 : 17; 21:4).
Hoe zouden deze Troost en Genezing immermeer kunnen bestaan,
indien Hij kwaad, lijden, dood, ja zonde niet had opgenomen in Zijn
Raads-besluit. „O, felix culpa Adamae !" (AuousTnius).
In den grond is het daarom een aanhangen van een bedekte toevalsleer, een ontrukken van den wereld-Raad aan Gods hand, indien men
volhoudt : het kwaad is geen scheppings-daad maar een b ij k om end e
straf voor de zonde.
Deze dwaling wordt gevoed, doordat men niet beseft wat vloek Gods
beduidt. Deze is niet een willekeurig to evoegsel tot des menschen
zonde-daad maar zijn karakter bestaat hierin, dat God het schepsel
laat varen om in ongebondenheid zich zelf te wezen.
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Wij mogen bij dit belangrijk punt wel nadrukkelijk stilstaan.
Door JOHANN Es wederom is de diepste zin van het oordeel en den
vloek uitgesproken, waar hij schrijft ; „Wie den Zoon verwerpt i s geoordeeld, de toorn Gods blijf t op hem" (Evang. 3 : 36; vrgl. o.a. 12 : 46).
Gods oordeel constateert eenvoudig wat iemand of lets i s. Ook het
oordeel „ten laatsten dage" is niet anders dan een bevestiging van
Gods zijde: „Ik heb u nooit en gij Mij nimmer lief gehad" (Matth. 7 : 23).
Op deze wijze slechts verstaan wij ook Gods vloek. De vloek
openbaart zich niet hierin, dat God slang, mensch of aarde (vrgl.
Gen. 3 :14 v.v.) een nieu we eigenschap of een nieuw verderf
toevoegt. Neen, Zijn vloek is deze : „Wilt gij los van Mij zijn, ga en
wees wie ge zonder Mij wezen kunt. Waar gij Mij den Bron des
eeuwigen levens varen laat, daar laat lk u varen en het schepsel
zal zijn uw graf."
Waar aldus het schepsel aan zich zeif wordt overgelaten, daar moet
het kwaad als scheppings-beginsel het goed als scheppings-beginsel
tevens trachten to overwoekeren. Want het is een felt der ervaring,
dat het zon dig schepsel veeleer lust heeft aan het kwaad, de duistere
zijde van Gods wereld-proces, de negatieve pool van Zijn weegschaal
dan aan het goed, de lichte zijde van Gods wereld-proces, de positieve
pool van Zijn weegschaal. De trek van omlaag, uit de duistere diepte
wordt openbaar. De trek des hemels van omhoog is willekeurig door
het zondig schepsel verlaten, de trek der aarde (Job 14 : 1; I Cor.
15 : 47) laat zich gelden, het schepsel zuigt het schepsel als drijfzand
omneer en verzwelgt het in zijn gapenden afgrond.
Dit toont Genesis III ons klaarlijk : de slang omkruipt de aarde en
lekt haar stof (14); de vrouw vindt in de begeerte naar man en kind
haar geluk en haar smart (16) ; de man gaat gebukt, gekromd ten
bodem en de klei zijner geboorte wordt zijn graf (17); de aarde zelve
openbaart haar stekelige vijandschap in doornen en distelen (18).
Doornen en distelen zijn in de Schrift het beeld van het vruchtelooze
en vijandige. Mannen BELIALS, dat beteekent mannen der ijdelheid, die
vruchteloos woeden (Ps. 2 : 1/3, vrgl. met H Sam. 23 : 6) heeten
doornen.
Daarom is in het voortbrengen van doornen en distelen de aarde
zonder den hemel gekenschetst in haar ijdelheid, haar vruchteloosheid
en haar vervreemding van eigen kind : mensch en dier en plant.
37

Genesis III v. v. zouden we dan ook mogen noemen : de historic der
v e r v r e e m d i n g. Door den zonde-val scheidt de mensch zich van
God, de Eeuwige laat hem in den vloek varen om zich zelf te wezen
en waar de mensch, van God vervreemd, zich zelf wordt, daar blijkt
hij een zelfhandhaver ten einde toe. Deze zelfhandhaving moet zich
dan ook openbaren in een haten, niet slechts van God, maar ook van
den naaste. De broedermoord is uitvloeisel van de Gods-vervreemding.
Maar daarbij blijft het niet. Ook de volkeren scheiden zich in talen,
vijandig en oorlogzuchtig van en tegen elkander.
De zonde als ontbinding der geestelijke banden woekert voort, totdat
alle liefde in haat, alle eenheid in gedeeldheid is verkeerd.
En nu is Gods vloek niet anders dan dat Hi; het eigenwillig schepsel
zich uit laat leven.
Doorschouwen we dit, dan blijkt, hoe wij in den vorigen jaargang
juist hebben gezien, toen wij uitvoerig betoogden, dat het kw aad
reeds is een scheppingsdaad Gods, een keerzijde van het g o e d. Het
goed echter wint het in den gang der scheppings-dagen van het
kwaad : eerst n.l. wint het licht het van de duisternis, dan de vorm
het van den chaos. Waar voorts de mensch, het beeld Gods, is omhoog
gerezen uit de schepping met haar balans tusschen goed en kwaad,
daar blijkt de mensch in den staat der rechtheid, met God vereenigd,
in het teeken van het goed te staan, glorieerend over het kwaad.
Maar waar de mensch zondigt en vast uit de gemeenschap Gods, daar legt
het schepsel beslag op hem, de trek uit de diepte wint het, het kwaad
overwoekert het goed, de weegschaal slaat om naar de verkeerde zijde.
De vloek is dus niet anders dan dit: God laat het schepsel varen naar
zijn eigen lust. En waar de creatuur aldus aan zich zelf wordt overgelaten, daar gaat de trek naar omlaag heerschen over den trek naar
omhoog. Daar openbaart zich het haten, het wegdringen van God en
mede-schepsel als een ontbindende en vijandige macht, de macht
der zelfhandhaving, die het schepsel keert tegen den Schepper en
tevens schepsel van schepsel zelf vervreemdt. De stille vrede in God,
het eeuwige leven uit Hem, wordt verkeerd in vijandschap, een
tuimeling in het graf der tijdelijkheid. De geestelijke dood, de ontbinding der liefde-banden woekert voort, breekt uit in de wanhoop
over den natuurlijken dood. Ontbinding innerlijk, ontbinding uiterlijk,
deze is de hel der God-verlatenheid, het rantsoen der zonde.
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Tegenover de vrije daad der eigenwillige vervreemding van Schepper
en mede-schepsel kan de Eeuwige God maar een voile mogelijkheid
ter verlossing openen en deze mogelijkheid is : de redelijke creatuur
te laten varen zoo, dat deze of dood loopt aan zich zelf of in de
woestenij der vervreemding bij den draf der vergankelijke dingen
spreekt in het hart : „Ik zal opstaan en tot mijnen Vader gaan."
En in dit waagstuk Gods, als we dus met eerbiedenis mogen spreken,
ligt de zegen van den vloek als een schat in duisteren akker verborgen.
De Almachtige, Souvereine Majesteit Gods is zoo onaantastbaar, dat
ze ieder eigenwillig schepsel, zelfs den Booze, vrijheid geeft om naar
zin en lust zich te openbaren. „Hij laat de het vrij woeden" en
het schip van Zijnen Raad wordt dits des te spoediger thuis gebracht
door der golven vervaarlijk geweld.
De Almachtige laat de boozen bieden en Hij overbiedt hen. Hij wendt
wat ten kwade wordt gedacht ten goede.
Des Eeuwigen wereld-gang verstaan wij dan ook, gelijk gezegd,
nimmermeer bij den aanvang, slechts aan het einde. Het is een telkens
hooger rijzen van de worsteling der geesten uit den afgrond en der
geesten (met den Eeuwige aan de spits) van omhoog. En Gods verwerkelijkte Raad is een telkens hooger stijgende glorie van Zijn
„goed einde", groeiende uit den oorlog ten vrede.
Deze wereld-gang van Gods Raad is ondenkbaar en onbestaanbaar,
tenzij hij zij gelijk hij is : het kwaad moet wezen ten voetschabel van
het goed (Ps. 110 : 1). Hoe hooger dus het geweld der eigenwilligheid
van het schepsel steigert, hoe hooger de troon der heerlijkheid ten
hemel gedragen wordt.
De vloek is het laten varen in eigenwilligheid ; de vloek is Gods „ja" op
des zondaars „peen", waarmede de Eeuwige den staat der vervreemding
bezegelt, de vloek openbaart ten voile den eigenwilligen trek naar omlaag;
de vloek doet de doornen en distelen der stekende vijandschap zijn die
ze zijn. En daarom is de vloek de eenige radicale mogelijkheid Gods
om het waarachtig heil te openbaren. Want de Booze met zijn trek
naar het kwaad loopt op deze wijze dood in de wildernis der zelfgewilde Gods-vervreemding maar het kwaad wordt den Gods-vriend ten
doornen-prikkel om hem te genezen van den trek naar de diepte :
„Daarom, zie, lk zal uwen weg met doornen betuinen" (Hosea 2 : 5),
opdat gij niet dwaalt links en rechts op den breeden weg uwer begeerte.
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„De aarde brenge voort doornen en distelen” beduidt : „de aarde
openbare haar vijandschap, zij steke en verwonde u om u te genezen
van den trek naar omlaag, van het h a n g e n aan het schepsel, van
de afgoderij met de droeve moeder Mier geboorten uit dezen tijd"
(vrgl. I Cor. 15 : 47).
Doornen en distelen zijn als prikkels aan den ploeg, waartegen de
Goddelooze de verzenen slaat om die steeds meer te verwonden in
eigenwillige vervreemding van des Eeuwigen Wil en Raad. Doornen
en distelen, ze zijn als geeselslagen, die den Gods-vriend met ijzeren
roede uitdrijven uit de woestenij der vergankelijkheid naar de eeuwige
vaste stad van Gods liefde en vrede.
„De Goddelooze zal henen gedreven worden in zijn kwaad ; maar de
rechtvaardige betrouwt zelfs in zijnen dood" (Spreuken 14 : 32).
Uitleiding, doorleiding, inleiding : uit het Paradijs door de wildernis
des tijds naar de Gods-stad der eeuwigheid (afgeschaduwd in de
uitleiding, doorleiding, inleiding van het openbarings-volk der Joden
uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan), deze is de weg Gods
voor Zijne vrienden, wien Hij Zijn verborgenheden bekend maakt.
En Ms= wordt het kwaad den kinderen Gods „ten goed" (Rom. 8:28).
Want de vloek, die den zondaar verteert in het vuur van den eigen
wil,die den Goddelooze alien vrede neemt (Jes. 48 : 22), wij1 hij als
een dwaallicht bij nacht den dans der onrust zalig acht, henendwalende over het graf der schepsel-heerlijkheid ; — deze zelfde
vloek wordt ten prikkel tot gehoorzaamheid voor den Zoon Gods (vrgl.
Lukas 3 : 38b met Hebr. 5 : 8), die deze Zijne gehoorzaamheid leert
uit hetgeen Hij lijdt.
En daarom is de verschijning van Jezus Christus niet anders dan een
Goddelijk „Amen" op den vloek!
In de worsteling met den Booze openbaart Hij Zijn glorie (Gen. 3 : 15);
de doornen-kroon siert hem als Koninklijke hoed ; het zweet des
aanschijns bezegelt Hij in Gethsemane met een „Vader U w wil
geschiede" (het Amen, dat Hij ons niet slechts voorgebeden maar tevens
voorgeleden heeft); den dood smaakt Hij, het hoofd buigende en gevende
den Geest. En Zijn dood is Zijn thuiskomst in des Vaders handen !
Ja ook, een hof der lusten, een Eden der onschuld is de aanvang
der wereld-historie maar een stad der loutering, waar het goud is
geplet in het zweet des aanschijns, waar de witte kleederen der ver40

heugenis groeiden uit de verdrukking (Openb. 7 : 14) staat aan het einde.
En zoo blijkt Gods vrede als een roos van troost te groeien uit het
doornen-bosch der smarten. Hij is de Regenbogen-bouwer in de
wolken der droefenis (Gen. 9 : 13 ; vrgl. Openb. 4 : 3 en 10 : 1).
De Latijnen zeggen : „inter vepres rosae nascuntur" (tusschen de rozen
worden de doornen geboren). Deze prediking uit het rijk der natuur
wordt bevestigd door de ervaring naar het rijk des Geestes : de Eeuwige
Bruidegom, de roos van Saron, zingt van de Bruid Zijner Liefde :
„Gelijk een lelie onder de doornen is Mijne vriendinne (Hoogl. 2 : 2).
Ze is gegroeid in hare reinheid uit Mijn kroon, Mijn smaad, Mijn
tranen, Mijn gebeden, Mijn zweet, Mijn bloed !"
Zou de sprake van de lelien des velds (Matth. 6 : 28), die niet zorgen
maar God laten regeeren, niet dieper zijn nog dan men gewoonlijk
in het verbrokkelde leven meent ? Ja, voorwaar, haar vrede is bovenal
deze, dat ze Gods wereld-raad niet verdenken noch krenken door te
vermoeden, dat deze spruiten zou uit een willekeurig schepsel-doen.
Supralapsarisch alleen kunnen we vrede vinden ten einde toe ; z66
slechts den zegen speuren in den vloek; z66 slechts genezen worden
van ons zinnelijk roepen om stoffelijk welbehagen en „Amen" zeggen
op den weg door lijden tot heerlijkheid, dien de Eeuwige ons heeft
voorgeteekend met Zijnen vinger in het graniet van het onvruchtbaar,
hard en distelig aardrijk als een levens-wet (vrgl. Exodus 31 : 18).
Het kwaad, de trek omlaag, het graf voor den van God vervreemde ;
het kwaad, de duistere maar vruchtbare schoot des goeds ( Jes. 45 : 7, 8)
voor den Gods-vriend, wijl voor hem de prikkel ter gehoorzaamheid.
Ja voorwaar, de engelen in hun ongekrenkte zaligheid zijn jaloersch
op de diepe wegen, die de Eeuwige aandurft met Zijn menschheid,
ze zijn begeerig, deze engelen, om in te zien van uit het hemellicht in
de duistere ravijnen van Gods wereld-gang (I Petr. 1 : 11, 12).
Murmureeren we dan niet maar zoeken we het Jeruzalem, de vredestad, die van boven is, nederdalende uit de heerlijkheid omlaag, opdat
„het einde" zij vrede en glorie.
Aarde (de vier dieren), menschheid (de twaalf ouderlingen) en hemel
(de engelen), zij kunnen this alleen zingen het n i e u w e lied : „Amen.
De Lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en
de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid.
D. H.
Amen" (Openb. 7 : 12).
41

AANGAANDE DE VERKIEZING
„Zoo ontfermt Hij zich dan, diens Hij wil en Hij verhardt, then Hij
wil" (Rom. 9 : 18).
De Schrift is vol tegenstrijdigheden gelijk het leven zelf.
Leven is w ord en en worden is de tegenstrijdigheid van te z ij n
en toch niet te z ij n. Wat wordt i s, anders bestond het niet, en
toch : wat wordt is nog n i e t, anders zou het niet in gestadige
verandering begrepen kunnen wezen.
Wie over het leven na denkt, ziet zich derhalve in het garen der
tegenstrijdigheid gevangen. Er is geen uitweg dan zich gewonnen te
geven en te betuigen : uplosbaar mogc dit mysterie niet wezen,
nochtans loochenen kunnen wij het niet. Leven, worden is in gestadige
tegenstrijdigheid te verkeeren.
Dit blijkt nog nadrukkelijker, waar iedere mensch als bij innerlijk besef
het leven een s t r ij d noemt. „Heeft niet de mensch een strijd op aarde
en zijn zijne dagen niet als de dagen eens daglooners ?" ( Job 7 : 1).
Het leven, de werkelijkheid openbaart atom strijd tusschen het tegenstrijdige : hoogte en diepte, licht en duisternis, leven en dood, goed
en kwaad, zonde en heiligheid.
Voorzeker, HEGEL heeft naar waarheid gesproken, het machtig woord :
„De tegenstrijdigheid beweegt de wereld." En, waar hij dus spreekt,
daar wil hij dit feit niet v erklar en (wie zou dit vermogen ?), hij
wenscht het slechts te c o n s t a t e e r e n, te bevestigen naar zijn
onweersprekelijke evidentie. De tegenstrijdigheid beweegt de wereld,
de wereld is product van het Goddelijk Denken, het Goddelijk Denken
openbaart zich derhalve als de tegenstrijdigheid. Wij hebben daarvoor te buigen, gehoorzaam te buigen. Wie zou willen „verklaren,"
hij tracht telkens, zeer nuchter en verstandig, een zijde der tegenstrijdigheid vast te houden. Maar het blijkt aldra, dat hij in zijn
eenzijdigheid doodloopt. Dus geraakt het verstand in „veriegenheid"
(vrgl. hierbij het werk van Prof. BOLLAND onder den titel „Het Verstand
en zijn Verlegenheden"). Het verstand moet aan zijn nuchtere ontleding
ondergaan het stelt „onredelijke" eischen, willende Gods werkelijkheid
dwingen in zijn dwang-ijzer. Het verstand moet gaan wanhopen aan
zich zelf, het moet in deze zijne wanhoop zich laten varen, springen
in het onbegrepene, het onzinnige, het moet gaan gelooven en als
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het gelooven gaat, dan doet het den sprong in het ongerijmde van . . . .
Gods redelijkheid, de tegenstrijdigheid, die de wereld beweegt. Dtis
blijkt het geloof de poort tot het ware weten (Hebr. 11 : 3), de
toegang tot het heiligdom van de ware wijsheid, den redelijken
Godsdienst (Rom. 12 : 1).
PAULUS alreede heeft HEGEL'S ontdekking voor-zegd : „Heb een afkeer
van de tegenstellingen der valschelijk genaamde wetenschap ; dewelke
sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken (I Tim. 6: 20, 21).
Dit is een maan-woord voor alle verstandigen onzer dagen, ze mogen
dan heeten Dageraads-mannen, of natuur-vorschers, of Theologen, of
hoe dan ook. Want de karaktertrek van het nuchter verstand is alom
en altijd dezelfde, vroom of onvroom, het verstand wil ontleden,
uiteen snijden, klaar onderscheiden, tegenstellingen eenzijdig vasthouden,
scheiden wat God te zamen gevoegd heeft (Matth. 19 : 6).
Hiertegen waarschuwt PAULUS nadrukkelijk. Want zoo „wijken wij of
van het geloo f", zoo sluiten wij ons zelf de deur tot het Goddelijk
Redelijke, tot de ware kennis (Rom. 11 : 33 ; Col. 2 : 3). Zoo wanen we
„wetenschappelijk" te zijn en toch is het een valsch e waan, die ons
boeit.
De Dageraads-man zoekt „tegenstrijdigheden" in den Bijbel en verwerpt daarmede zijn waarheid ; de goed „Gereformeerde" ontdekt
tegenstrijdigheden in de Schrift, als daar zijn : dat „God onveranderlijk
dezelfde blijft (Jes. 41 : 4 e.a.), geen schaduw van omkeering (Jac. 1 : 17)
in Wezen bij Zich vindt", maar toch „smart heeft aan het hart"
(Gen. 6 : 6) „berouw toont" ( Jerem. 18 : 8 e.a.) „lijdt, hoewel Hij de
Zoon, God, heet" (Hebr. 5 : 8; vrgl. Openb. 1 : 18). En, naar soortgelijke
methode als de Dageraads-man (want het verstand openbaart overal
en altijd zijn karakter, vroom of onvroom) verwerpt hij de tegenstrijdigheid, dicht de eerie zijde om tot „beeldspraak" 1) en het verstand
loopt dood aan zich zelf, het geloof aan een „bewogen God" (Luk. 1 : 78)
versterft, de schijn-eerbied voor Gods heiligheid en onaantastbaarheid
verstrakt in het aanbidden van een onaandoenlijk God, die geen
„mede-lijden kan hebben" met onze nooden (vrgl. Hebr. 2 : 18; 4 : 15),
die niet „benauwd kan zijn in onze benauwdheden" ( Jes. 63 : 9).
Wie nu zou de verkiezing verstaan, Gods ondoorgrondelijke wijsheid
1). Hiermede wordt de Schrift-inhoud verklaard to zijn „ver-beeld-ing." Is dit niet erger nog
dan dat men dien inhoud „vergeestelijkt"? 't Is maar een vraag.
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(Rom. 11 : 33), tenzij hij inkeert in het heiligdom (Ps. 73 : 17) van
Gods tegenstrijdigheid, die alom en in het Leven, in schepping en
herschepping, en in de Schrift blijkt aan den dag?
De Schrift spreekt in deze de tegenstrijdigste woorden !
„De Heere verstokte Farao's hart" (Ex. 9 : 12); „Fara° verhardde
zich" (Ex. 13 : 15).
„Werkt u w s z elf s zaligheid met vreezen en beven, want het is G o
die in u werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen" (Fil. 2 : 12 en 13).
„De Heere heeft alles gewrocht om Zijns zelfs wil ; ja ook den
Goddelooze tot den dag des kwaads (Spr. 16 : 4). „Zoo waarachtig
als lk leef, spreekt de Heere Heere, zoo lk lust heb aan den dood
des Goddeloozen ! maar daarin heb lk lust, dat de Goddelooze zich
bekeere van zijnen weg en leve" (Ezech. 33 : 11).
Deze dingen te willen vernevelen aan den horizont van onzen gezichtskring door te spreken van Gods verborgen en geopenbaarden
Raad is een voorbarigheid, lustig voor het traag gemoed. Zeer zeker,
de verborgen dingen zijn voor onzen God en de geopenbaarde
voor ons en onze kinderen (Deut. 29 : 29) ; maar wie geeft u het
recht, in het onderhavig geval de mogelijkheid uit te sluiten, dat de
Eeuwige hier Zijn verborgenheden aan Zijn vrienden bekend kan
maken (vrgl. Dan. 2 : 29 e.a.)?
Gods Wezen en wat daarin besloten blijft, is de verborgenheid voor
ons menschelijk denken maar wat deze onze God uit d roeg in den
tijd, dat is Zijn open-baring (vrgl. Matth. 13 : 35). En wij hebben het
recht niet om hier te wanhopen aan een verstaan. Waartoe zou God
anders zijn wereld-Raad hebben geopenbaard?
Wij laten ons door Leven en Schrift onderrichten in Gods tegenstrijdigheid. Wellicht leeren we aldus verstaan, hoe de oplossing van
het zeer zware stuk der verkiezing verborgen ligt in de Psalm-woorden :
„Mijn yolk heeft Mijn stern niet gehoord ; en Israel heeft Mijne niet
gewild ; daarom heb lk het overgegeven in het goeddunken huns
harten, dat zij wandelen in hunne raadslagen. Och, dat Mijn volk naar
Mij gehoord had, dat Israel in Mijne wegen gewandeld had. (Ps. 81 :
12-14). Hier klaagt God de Almachtige, evenals in Jesaja 48 : 18:
„Och dat gij naar Mijne geboden geluisterd had ! zoo zou uw vrede
geweest zijn als een rivier, en uwe gerechtigheid als de golven der
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zee." De Schrift brengt dan ook de verharding of verwerping
in verband met on geh o or zaa mheid (Hand. 19 : 9).
Om het diepe stuk der verkiezing te verstaan, moeten we Gods openbaring onbevooroordeeld laten spreken. Niet slechts, voor zoover ze
in de Schrift getuigt, maar ook, waar ze dag en nacht overvloediglijk,
wetenschap uitstort (Ps. 19 : 3) in het Heel al, dat evenzeer als de
Schrift door Gods W o o r d werd uitgedragen (Ps. 33 : 6; Joh.
1 : 3 ; Hebr. 11 : 3). God nu is geen God van willekeur maar van
wijze standvastigheid en trouw. Daarom ook toont Hij eenheid van
methode in Zijn openbaring, waar ze zich ook manifesteere, hetzij in
de natuur, hetzij in de Schriftuur. „De geheele wereld is voor onze
oogen als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, groote en kleine,
gelijk als letteren zijn". Moge deze openbaring reeds genoegzaam
wezen om „ons te overtuigen" en alle uitvlucht te ontnemen,
„klaarder nog en volkomener" geeft de Eeuwige Zich zelf te kennen door
de H. Schrift (Art. II, Belijdenis), die dus een nadere toelichting inhoudt
tot de openbaring in de werkelijke wereld, waarin wij Leven.
Wenschen wij nu volledig licht te ontvangen, dan moeten we de
eenheid der Goddelijke methode na speuren naar den organischen
samenhang tusschen werkelijkheid en Schrift.
Wij laten ons derhalve vooraf door de eerstgenoemde openbaring
onderrichten om aldus de laatstgenoemde des te beter te verstaan.
Velen stellen het voor, alsof de uitverkiezing Gods het beste ware
te vergelijken bij het willekeurig zamelen van enkele verdorven vruchten
uit een vollen korf, terwij1 dan de rest in eigen verderf wordt gelaten.
E 1 e c tie of v e r k i e z i n g staat dan als een „souvereine" daad Gods
tegenover de reprobatie of verwerping.
Men meent zoo Gode een dienst te doen, Hem toedichtende op zulk
een wijze „vrijmachtig welbehagen". Ware men niet door hart-verkillend
dogmatisme verdwaald in allerlei vooropgezette, ongemotiveerde en
willekeurige vooronderstellingen, zoo zoude men onmiddellijk moeten
gevoelen, zoo al niet beseffen en begrijpen, dat men bij
diergelijke vermoedens God veeleer onteert dan eert. Want iedere
mensch, die nog eenig rechtsbesef omdraagt in zijne nieren, kan zulk
een tyrannieke daad onmogelijk bijvallen, allerminst verheerlijken.
Men tracht zich dan te redden door te betuigen, dat Gods recht45

vaardigheid zoo hoog en verre uitgaat boven de onze, Zijne vrijmacht
zoo onbegrensd is, dat de mensch daar tegenover niet anders dan de
hand op den mond kan leggen. Dtis meent men PAULUS' woord „hoe
onnaspeurlijk zijn Gods wegen" (Rom. 11 : 33) te kunnen opeischen
als toelichting voor eigen standpunt. Wat daar van aan zij, zullen we
zoo straks nader zien.
Nu vragen we slechts : zou God, die het rechtsbesef in het hart der
menschenkinderen plant, dit besef met geweld uitrukken en vernielen,
waar Hij toekomt aan eigen verhouding tot Zijn schepsel ? — Het leven
zelf leert ons betere dingen !
Allereerst : slechts doode voorwerpen, hoogstens di ere n, kan men
willekeurig uitkiezen zonder te zondigen tegen recht en zedewet.
Appels raapt men, schapen stempelt men, ja slaven ook (tegen alle
menschelijkheid in) kan men als een stuk bezit verhandelen.
Hieruit blijkt (en men lette er op !), dat alleen daar, waar de mensch
u i t e r l ij k (zonder eenige innerlijke, zedelijke verhouding) tot iets
staat of meent te staan, sprake kan zijn van een willekeurig uitzoeken.
„Willekeurig" dan nog maar in zooverre, dat men geen rekenschap
geeft van zijn doen. Want overigens is de keuze volstrekt niet willekeurig, integendeel ze wordt geleid door de waar de van de voorwerpen, waarover men beschikt.
Uiterlijke, onpersoonlijke verhouding tot een voorwerp, dat een
n u m m e r is en niet sneer, deze verhouding slechts blijkt in het
leven te grenzen aan willekeurige verkiezing.
Vandaar, dat zij, die de verkiezing strak-verstandelijk nemen (en ze
moeten zoo spreken gelijk ons nog nader duidelijk zal worden), den
mensch gaarne noemen „een stok, een blok" of een „doode hond"
(II Sam. 9 : 8), niet bemerkende, dat in de Schrift deze laatste term
wordt gebezigd door een mensch tegenover een mensch, n. I. een
Oostersch tyran, geenszins echter daar ter plaatse geldt aangaande den
stand van den mensch tegenover God.
Een u i ter I ij k e, slechts zakelijke verhouding tegenover doode of
onpersoonlijke voorwerpen kan dus slechts een dusgenaamd willekeurig
uitkiezen mogelijk maken.
Zoodra er echter, hoe dan ook, een inn e r 1 ij k e verhouding ontstaat
(hetzij in het rijk der natuur of in het rijk des geestes), treedt het
mysterie des levens en daarmede de w isselwerking naar voren.
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Reeds het eenvoudigste levens-verschijnsel, namelijk het e ten,
bevestigt dit.
Eten houdt deze t e g e n s t r ij d i g h e i d in, dat men teert op iets
ander s, hetgeen men toch wederom in e i g e n vleesch en bloed
omzet. Ook hier beweegt dus de tegenstrijdigheid alle leven.
Wie nu een der beide factoren voor het levens-onderhoud : de maag
en het v o e d se 1, eenzijdig als een en M. naar voren keert, hij doodt
het leven. Wie zegt : de maag doet alles, en het brood laat staan,
verhongert. Wie zegt : het brood doet alles, en de maag miskent,
verhongert evenzeer.
leder, die hier niet gehoorzaam, eenvoudig weg, zonder afgetrokken
speculatie buigt voor de tegenstrijdigheid, die het leven zelf is, —
ieder, die derhalve scheiden wil wat God vereenigd heeft, hij gaat
aan zijn eigenwilligheid ten gronde.
Nadrukkelijker nog predikt de werkelijkheid, waar we thans overgaan
van het natuurlijk tot het geestelijk-zedelijk leven.
Banden der vr i en d schap en der 1 i of d e zijn eerst recht innerlijk,
wederzijdsch ; het is een gestadig zich geven om zich te vinden, een
gestadig zich verliezen om te winnen.
„Liefde is het bewustzijn van mijn eenheid met een ander, zoo dat
ik voor mij niet gelsoleerd ben maar mijn zelfbewustzijn slechts als
het opgeven mijner eenzelvigheid gewinnen kan en dat wel door mij
als de eenheid te weten van mijzelf met de(n) ander en van de(n)
ander met mij. De liefde is daarom de grootste tegenstrijdigheid, die
het verstand niet kan oplossen, aangezien er niets harders te vinden
is dan de punctualiteit van het zelfbewustzijn, (die het verstand eenzijdig wil vasthouden) maar die genegeerd moet worden en die ik op
deze wijze geaffirmeerd of bevestigd moet hervinden. De liefde is
tegelijk het voortbrengen en het oplossen van de tegenstrijdigheid ;
als oplossing is ze de zedelijke eenheid" (HEGEL).
Hier blijkt ten duidelijkste, dat in Christelijk-theologische kringen
strakke verstandelijkheid, die in haar eenzijdigheid onder moet gaan,
nog deugdelijk heerscht, aangezien de liefdes-verhouding tusschen
God en mensch zoo stram wordt vastgehouden aan de eerie pool (de Godsliefde), dat genoemde liefdes-verhouding geen mysterie blijft (gelijk
God heeft gewild) maar ten slotte wordt gedood in de verstandelijkeenzijdige consekwentie : God is alles, doet alles, dus Zijn liefde is
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Zijn souvereine willekeur, Zijn vrijmachtig, uiterlijk verkiezen van
een dood, machteloos subject zonder meer.
Het spreekt van zelf, dat „het hart der kerk" (gelijk men het leerstuk
der verkiezing wel eens heeft genoemd) op zulk een wijze niet meer
warm kan blijven kloppen, maar moet gaan stilstaan als verkild door
den adem des doods van het noodlot.
Dan spreekt de Schrift, gelijk wij zagen, anders ! Zij durft de tegenstrijdigheid aan, om Gode alles toe te schrijven en toch weer te
betuigen : de mensch moet er zelf bij en in zijn, zal Gods vrijmachtige
genade openbaar kunnen worden.
Evenwel, hieromtrent straks uitvoerig. Nu ter inleiding nog een
„sprake" der natuur om te verstaan, dat ook daar het heilzame ten
verderve worden kan.
De zon is in zich zelf goed, verlichtend en verwarmend. Schijnt ze op
een vruchtbaren bodern, dan weld ze oogst op oogst ; schijnt ze echter
op het slijk, dan verhardt ze dit slijk tot een korst. Zendt ze haar
warmte en licht uit op een levend lichaam, dan doet ze het wassen
en toenemen, schijnt ze op een dood lichaam, dan ontbindt ze
verderfelijk, wat voorheen wandelde in het licht harer stralen.
Wie geeft hiervan de zon de schuld ?
Zegt men niet : het hemellicht is heilzaam en goed, maar de molder
en het doode lichaam kunnen haar heil niet verdragen ?
Ach, in het natuurlijk leven is de mensch imnier terstond gereed.
Geen zegt : mijn brood moet het alleen doen en daarom ben ik een
stok en een blok, hoe zou ik eten? (Hier aanvaardt men de tegenstrijdigheid, men eet). Geen zegt : de zon is degene, die de schuld
der verharding draagt. (Hier is men zoo „eenvoudig" om onmiddellijk
te beseffen : indien het heil der zon niet aanvaard wordt, dan
slaat het om in verderf).
Maar, waar geestelijke en Goddelijke dingen aan de orde komen,
daar redeneert men strak-verstandig, afgetrokken, daar voert men met
geweld de eenzijdigheid door en zoo het noodlot binnen.
Het beste bewijs, dat men over deze dingen wel spreekt met velerlei
gebaar maar er niet in 1 e e f t. Anders zou men ook hier blijken :
eenvoudig als de kinderen, verheven boven, dieper dan het scheidend
verstand der „valschelijk genaamde wetenschap".
JEZUS CHRISTUS zoude ook in onze dagen nog aanleiding vinden te
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spreken Gij geveinsden, de dingen dezes tijds, van lucht en aarde,
avondrood en morgenrood kunt gij onderscheiden, maar de dingen
der eeuwigheid verstaat gij niet (Lukas 12 : 54 v. ).
Tweeerlei „wetenschap" (Ps. 19 : 3) toont ons dus Gods werkelijkheid,
dag en nacht ; ten eerste blijkt zoowel in het rijk der natuur als in
het rijk des geestes : in het leven zelf, in het eten, het ademen, het
liefhebben, ja alom de tegenstrijdigheid, die de werkelijkheid beweegt.
In de tweede plaats wordt daar het heilzame ten verderve, ter
verharding, indien hetgeen het heilzame ontvangt, niet gehoorzaam
blijkt aan de wet des heils.
Voor wij verder gaan hebben we hier een mogelijk bezwaar te
ondervangen.
Men kan ons tegenvoeren : Ja, zoolang gij staat bij de verhouding
tusschen twee s c h e p s e 1 e n onderling : de maag en het voedsel ;
den vriend en den vriend ; de bruid en den bruidegom ; de zon en den
bodem, clan blijkt de voile werkelijkheid slechts in de eenheid, die de
tegenstrijdigheid verbindt. Maar, uw beelden gaan niet op voor de
verhouding tusschen Schepper en schepsel, God en mensch. Want,
waar we daar aan toekomen blijkt de Eerste den laatsten, de Schepper
het schepsel wel degelijk te dragen naar zijn gansche bestaan. Hier
gaat het derhalve niet om een u i ter 1 ij k e verhouding, die innerlijk
opgeheven worden moet (gelijk dit het geval is bij de aangehaalde
voorbeelden, die tot de relatie van schepsel tot schepsel beperkt
bleven) maar bier schept en draagt de Ethe (God) den ander (den
mensch) gehee I en al.
Dit bezwaar evenwel is niet van kracht.
Zeer zeker, God als Schepper en Onderhouder draagt alle ding, van
het grootste tot het kleinste toe, met Zijn Geest en Woord, Zijn
kracht en wet. In zooverre kan geen schepsel (van het stofken aan de
weegschaal of tot aan de geesten der heerlijkheid toe) zich buiten
Zijnen wit „roeren of bewegen". In het onmiddellijk bestaan is a I 1 e
creatuur zonder onderscheid geschapen en gedragen door den „Geest
Zijns Monds".
Maar dadrover gaat het niet in de vraag der verkiezing ! Hier komt
wel deugdelijk aan de orde, wat we zouden willen noemen : de
verbond s-verhouding tusschen God en mensch. Een verbond sverhouding is er een, die staat in het teeken van het zed elijk-red elij k
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leven, in het teeken van het i k tegenover het g ij. Bij deze verhouding
zijn we boven de eerste relatie, die tusschen Schepper en schepsel
in zooverre uit als hier God de Heilige zich stelt tegenover Zijn
redelijk-zedelijk schepsel, den mensch als p e r s o o n 1 ij k h e i d. En
wie als zoodanig Gods gemeenschap heeft is zalig, verkoren, de
ander onzalig, verworpen (om duidelijkheids-halve bij de termen te
blijven).
Willen we dus de vraag aangaande de verkiezing ten voile doorgronden,
dan moeten we wel deugdelijk voort tot de verhouding tusschen
mensch en God als die van den een tot den Ander, het ik tot het Gij.
Wie het probleem anders ziet of stelt, verderft ten eenen male alle
mogelijkheid om in deze zeer principale zaak tot Licht te komen, want
hij verwart tweeerlei verhouding tusschen schepsel en Schepper, mensch
en God, n.1. de natuurlijke scheppings-verhouding en de zedelijkgeestelijke h e i l s-verhouding.
Wij zijn thans voorbereid om tot de kern der zaak door te dringen.
D. H.
Wordt vorvolgd
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DE THEOSOFIE
Een der meest belangrijke geestes-stroomingen onzer dagen vinden
we voorzeker in de „Theosofie."
Wij zouden haar streven willen kenmerken als een : „terug naar het
onzienlijke !" Niet wat grof-stoffelijk voor handen en voor oogen is,
blijkt het belangrijkst in des menschen leven maar het innerlijk (w i 1
en g e d a c h t e), dat voortbreekt in de d a a d is het ware. Wij meenen
dan ook de overtuiging te mogen uitspreken, dat de nieuwere
Theosofie geboren is uit een reactie van den innerlijken mensch
tegenover de uiterlijke vervlakking van het materialisme en atomisme,
waaronder we eenige decennien zuchtten. Er is een ommegang
der geesten waar te nemen : vermoeienis van het dwalen aan den
omtrek der dingen, begeerte om in te keeren tot het centrum, het
middelpunt, het heiligdom des bestaans.
Vele Christenen zijn spoedig gereed met hun oordeel, óók aangaande genoemde zeer ernstige poging tot een alomvattende wereldbeschouwing.
Zulk een pogen echter wil onderzocht en gewaardeerd zijn, niet naar
de maat van ieder bekrompen begrip maar naar den objectieven staf
van een onpartijdig oordeel. Zoover als de mensch, de Christen tenminste „onpartijdig" blijven kan.
Wij daarom wenschen aan te vangen met de nadrukkelijke betuiging,
dat wij de „Theosofie" willen eeren, zoo ver als ons vermogen strekt.
Al ware ze alleen maar dadrom te loven, dat de „Theosoof" tenminste
omziet naar die van Godsdienst en dieper leven vervreemden, welke
van de Christelijke „Kerk" veelal geen antwoord kregen of krijgen.
De menschenharten, die w ij lieten dwalen, hen heenzendende met
een „Geloof maar !" „Neem toch aan het onbegrepene !" „Zoover moet
ge niet denken !" „Hiernamaals zal u alles duidelijk worden !" en
welke machtspreuken niet at ! — wij zeggen : de menschenharten, die
de Christen dolen liet, zij hebben een antwoord gevonden of meenen
te vinden in het ernstig pogen der Theosofische leeringen.
Daarom verheugt het ons, dat in dit tijdschrift een vriendschappelijke
en waardeerende gedachtenwisseling kan worden geplaatst van een
bekend Theosoof, den Heer H. J. VAN GINKEL eenerzijds, en een
orthodox Christen, ondergeteekende, anderzijds.
Zeer zeker zal blijken, dat de een met den ander verschillen moet.
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Maar onder ons tenminste zij een eind gemaakt aan de kwaal, Waaraan
helaas velen blijken te lijden „het onverhoord helpen oordeelen of
verdoemen" (Heidelbergsche Catechismus, antwoord 112).
Voor dezulken onder onze lezers, die nog geen kennis namen van
het Theosofisch stelsel, ga een kort overzicht van zijn voornaamste
leeringen vooraf. Dit overzicht zal niet zijn een historisch relaas aangaande de wordingsgeschiedenis. SCHOPENHAUER heeft den een of ander,
die hem meende te eeren of te bestrijden (dat is mij ontgaan), heel
wat vertellende over zijn levensloop, duchtig terecht gewezen door hem
toe te voegen : „Echt Franzosisch, moglichst viel von der Person".
Waarom, dus SCHOPENHAUER, niet des mans geestes-arbeid naar voren
gekeerd, datgene wat blijft en niet versterft als de enkeling met zijn
eendags-bestaan ? Zoo ook wij heden ! Wij wenschen niet te smalen
op mogelijk „vroorn bedrog", op mogelijke misdraging of gekijf in
het Theosofische kamp, wij wenschen te vragen : welke is het ideaal
dezer menschen, welke de inhoud van hun 1e v e n s-b e s c h o u w in g,
van hun innigst streven en denken ? Schijn-Christenen vindt men Ook
genoeg. Huichelaars en verkeerden treffen we aan overal!
Wie wil geen echte gouden tientjes meer, omdat er zooveel
valsche zijn?
Waar ons overzicht alzoo slechts zeer algemeen kan wezen, alleen de
hoofdzaken rakende, daar noemen we vooraf voor de waarlijk belangstellenden enkele werkjes en werken ter aanvankelijke inleiding
in de Theosofische wereld- en Gods-beschouwing. Gratis wordt verspreid een kort geschrift „Wat is Theosofie ?" begeleidende den fondscatalogus der Theosofische Uitgeversmaatschappij te Amsterdam, alwaar
de hier volgende geschriften alle verkrijgbaar zijn. ANNIE BESANT
„Kort Begrip der Theosofie"; Dr. J. W. BOISSEVAIN „Inleiding tot de
Theosofie" ; ANNIE BESANT „De Oude Wijsheid" ; H. P. BLAVATSKV
„De Sleutel tot de Theosofie". Natuurlijk is er nog een gansche
bibliotheek van werken te noemen 1) maar wie de hiervoorgaande
geschriften naar de aangegeven orde leest, kan zich een denkbeeld
van het Theosofisch streven vormen. Volledigheidshalve mogen we
ook nog vermelden, dat de Heeren VAN GINKEL en DE MAN er onder
Er is verwijdering gekornen in den Theosofischen kring tusschen de volgelingen van
KATHERINE T1NGLEY tegenover ANNIE BESANT. Men vergelijke voor het streven der eersten het
Maandehrift „Lotusknoppen" (Groningen), alsook de ultvaven der nollandia-drukkerij, Baarn).
1)
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ons in het bijzonder naar streefden om overeenkomst tusschen Theosofie
en Christendom aan te toonen.
De naam „Theosofie" is afgeleid van het Grieksche Theos (God) en
s o f i a (wijsheid). Daarmede wordt derhalve aangeduid een streven naar
Goddelijke wijsheid gelijk deze zich in wereld en menschheid openbaart.
Uit den naam zelf blijkt reeds, dat de bedoeling der Theosofie niet
wezen kan om een Godsdienstige secte of kerk naast andere secten
of kerken te stichten. Ze wil slechts aIge me en -m ensche I ij k e
wijsheid zoeken en verspreiden, wijsheid, die in oude tijden leefde
maar nu is verstorven en begraven onder allerlei uiterlijk en oppervlakkig meenen en weten. Wil de Theosoof niet „sectarisch" zijn, dan
moet hij trachten te vormen „een kern van de algemeene broede rs c h a p d er Men s c h h e i d, zonder aanzien van ras, gezindte, geslacht,
kaste of kleur." Dit is dan ook het eerste artikel van het drievoudig
program, dat de Vereeniging zich voorstelt. De beide andere artikelen
luiden : „het aanmoedigen van de vergelijkende studie van Godsdienst,
wijsbegeerte, wetenschap" en „het naspeuren van onverklaarde natuurwetten en van ongeopenbaarde krachten in den mensch."
Net eerste artikel van dit drieledig doe! is voor alle leden verplichtend ;
de twee andere worden slechts nagestreefd door degenen, die er tijd
en liefde voor hebben.
Wie meenen zou, dat de Theosofie zich verliest in ledige bespiegelingen,
in een schimmenjacht op fantasie-beelden, hij kent haar geenszins.
Neen, ze wil allereerst er v a r in g. Ook zij gaat uit van de stelling :
geen speculatie zonder den zekeren bodem der empiric. Alleen datgene wordt dan ook vastgesteld, wat door meer dan een, onafhankelijk
van elkaar, is ontdekt en bevestigd op geestelijk terrein.
De grond-gedachte van het gansche stelsel benaderen wij het
gemakkelijkst door ons rekenschap te geven van hetgeen wij waarnemen
in de „stoffelijke wereld". Daar toch is niet alle stof dezelfde in
dichtheid en zwaarte maar er zijn hier verschillende graden van
condensiteit op te merken : eerst hebben we de vast e stof (steen, hout,
aarde, vleesch, enz.), dan de v I o e i b a r e (water, olie, enz.), voorts de
gas v or m i g e (lucht, gas, enz.) eindelijk de dusgenaamde a e t h e rstof (Licht). Uit deze steeds minder wordende „dichtheid" van stof
blijkt, dat de stof, laten we mogen zeggen, hoe Langer hoe ijler, hoe
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„geestelijker” zich openbaart. Waar een vast lichaam niet doordringt,
daar breekt het water zich een weg, daar streeft de lucht, alles doordringend en vluchtig, de geheimste schuilhoeken onzienlijk binnen.
Wat echter is de eigenschap, die alle graden van stoffelijkheid gemeen
hebben ? Het is de eigenschap der beweeglijkheid en der ondoordringbaarheid, een eigenschap, die we niet anders kunnen bepalen
dan door te spreken van k r a c h t.
Zoo leert de Theosofie, dat het begrip „doode" stof ten slotte moet
vervluchtigen tegenover het begrip beweging, kracht, leven, ja ook
wet, vorm, bewustzijn, gees t.
Bij deze aanduiding moeten wij het laten. Zelf hebben wij gedurig
in ons tijdschrift en elders op deze onweersprekelijke waarheid gewezen.
De stof, kracht en wet, leven en vorm in eenen, — ziedaar de hoofdstelling, die ten slotte alle leer der Theosofie draagt. Twee „aanzichten"
der materie blijken zich aldus alom te openbaren : een actief en een
passief beginsel, wat men noemt „geest" (leven) en „stof" (het door
de kracht, den geest gevormde). is alle schepsel aldus een in wezen,
dan moet dit worden erkend en bevestigd in de liefd e, uitdrukking
van den eenheidsband.
Hoe grover zintuig nu, hoe grover ervaring. Dit blijkt telkens uit
gezicht, gehoor, smaak. Een fijn muzikaal oor ontdekt nuanceeringen,
ja onzuiverheden, waarvan een ongeoefend gehoor niets bemerkt. Een
verwende smaak walgt van hetgeen een ander eet met vergenoegen.
Dtis wordt bevestigd de stelling : van het or gaa n, waarmede gewaarwordingen worden opgenomen, hangt het af, hoe veel of hoe weinig
er van genoemde gewaarwordingen doordringen tot des menschen
bewustzijn (Licht- en lucht-trillingen boven of onder een zeker aantal
per seconde worden door het grof-stoffelijk oog of oor des menschen
niet eens meer vernomen, hoewel ze door natuurwetenschappelijk
onderzoek als objectief bestaande werden geconstateerd).
De Theosofie nu leert, dat de geest-stof (zie boven) niet slechts de
in de „natuur" waargenomen graden van meerder en minder dichtheid
heeft ; maar dat ze nog andere graden openbaart voor hooger „zintuigen", die fijn genoeg zijn om dezen waar te nemen.
Zeven gebieden, sferen, principien van geest-stof worden er aldus
in het heelal ontdekt. Ze zijn niet naast maar i n elkander (d.i. elkander
doordringende).
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Met vreemde namen (de Theosoof spreekt gaarne in de taal der
overoude Indische wijsheid) worden deze zeven beginselen aldus
genoemd : s t h u l a s h a r i r a (het grof-stoffelijk en het etherisch, een
fijner, lichaam) ; I i n g a s h a r i r a (het astrale lichaam, al weder minder
dicht dan het etherische) ; p r a n a (het leven) ; k a m a (de aandoeningenof begeerteaard); m a n a s (het geestelijk verstand, het onsterfelijk i k
of e g o); b u d d hi (de geestelijke ziel); a t m a (de geest, oorspronkelijke
vonk, uitstraling van SAT, het Z ij n, H e t, de Godheid).
Twee hoogere beginselen worden nog genoemd in de Godheid, n.l.
a d i (cerste) en anupadaka (zonder voertuig). Deze laatste twee
laten we hier buiten beschouwing. De eerste zeven loch zijn die
beginselen, waarvan hoofdzakelijk wordt gesproken. En dan heeten
de eerste vier de „vierhoek", of bij den mensch de sterfelijke „persoonlijkheid" ; de laatste drie 1 ), de eige nl ij k e mensch, echter heeten de
onsterfelijke „individualiteit", de „pelgrim".
Zoo straks zullen we met een enkel woord aanduiden, hoe we ons
een en ander nader hebben te denken. Vooraf echter nog een opmerking.
Leven is groeien, zich ontwikkelen. Deze waarheid blijkt
alom, zoowel in het rijk der natuur als in het rijk des geestes.
Daarom zegt ook de Theosoof : de grondwet des bestaans is evolutie,
ontplooiing. Wederom met een vreemd woord wordt deze onplooiing
in haar samenhang genoemd : ka r m a (handeling, wet van oorzaak en
gevolg). Waar groei, ontwikkeling is, daar is continuiteit, samenhang.
Daar ontstaat het een maar niet los van het ander, daar blijkt een
vroeger stadium van groei als het ware de schoot der geboorte van
een volgend stadium te wezen. Het vroegere draagt dus zijn bloesem
en vrucht in het latere.
Deze grondwet des levens nu gaat, naar de overtuiging van den Theosoof,
ook door op geestelijk-zedelijk gebied. „Denn alle schuld racht sich
auf Erde" (Gomm). De wereld-geschiedenis maar ook het leven van
den enkelen mensch is het wereld-, het levensgericht. De vrucht, het
resultaat van iedere gedachte, iedere daad heeft de mensch te dragen,
uit te leven. Gelijk overal, is er dus ook hier een oorzakeI ij k e samenhang, organische eenheid te speuren in des menschen bestaan. De straf
Deze drie hoogste beginselen noemt BLAVATSKY in haar „sleutel" den Christus in den
mensch (blz. 57).

1)
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volgt de misdaad op den voet, of Hever: de straf is het noodzakelijk
gevolg van de misdaad.
En wat in het tegenwoordig leven niet wordt geboet en gebeterd, dat
moet in een volgend leven hier op aarde worden uitgezuiverd.
Zoo meent de Theosoof een oplossing te vinden voor alle levensraadselen, zoo een antwoord op het schrijnend onrecht, dat alom op
de aarde weegt, ten hemel schreit. En die oplossing is deze : ieder
heeft zijn eigen lot v e r d i e n d, zoo niet in dit, dan in een vorig
bestaan. Want alle schepsel ontwikkelt zich van kiem tot hoogste
heerlijkheid. Ontwikkeling, zoo zagen we, is samenhang, groei, karma,
dus: ontwikkeling is recht.
Gevolg hiervan moet zijn, dat de mensch niet eenmaal op aarde
geboren wordt maar vele malen. En deze vele malen wederom staan
niet los naast elkaar, ze vormen een samenhangend geheel. Waar de
taak in een vorig leven word afgebroken, daar wordt ze in een volgend
voortgezet, juist &dr waar ze de laatst-voorgaande maal bleef steken.
De aardsche geboorten, die elkander aldus opvolgen, noemt men
„reincarnatie" (eigenlijk vernieuwde vleeschwording).
Deze rencarnatie vindt op de volgende wijze plaats (en hier wordt
ons de onderlinge verhouding der zeven sferen, zoo straks genoemd,
duidelijker).
Het aardsche leven is de tijd van den oogst. Wij zijn hier om in den
levens-strijd levens-waarden te zamelen.
Sterft de mensch, dan legt hij af het grof-stoffelijk lichaam, dat aan
ontbinding wordt prijs gegeven. Tegelijk met het grof-stoffelijk sterft
ook het etherisch lichaam. Maar het astrale overleeft en komt in
k a m a-1 o k a, de plaats der begeerte. Hier verwijlt de mensch 'anger
of korter tijd. Ook het astrale lichaam ontbindt, wordt afgelegd en
hooger, innerlijker komt de mensch, zich concentreerend, in de drie
hoogste principien. Het verstands- of oorzakelijk lichaam, ook „aurisch
ei" genoemd, voert den mensch voort tot d e v a c h a n, het „stralend
land", het „land der goden", de rust der eeuwige innerlijkheid. In dit
land, in deze sfeer wordt de oogst des levens verwerkt tot v e r m o g e n s
der ziel en des geestes. Is dit geschied, dan keert de mensch weder
van boven af naar omlaag, gebied op gebied weder toeeigenend,
assimileerend, zóó, dat hij eindelijk staat voor een nieuwe geboorte
in het aardsche dal. Voor zijn hersen-bewustzijn moge al wat geschiedde
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voorheen, bedekt blijven, zoodra hij weder de grof-stoffelijke sfeer
ingaat, evenwel, het resul ta a t van vroeger bestaan is verwerkt,
ziele-eigendom, bewust of onbewust, geworden.
Als einddoel van alle leven en aller ontwikkeling wordt genoemd :
vereeniging van den eigenlijken mensch met de hoogste beginselen
a tm a en bud d h i. Wij kunnen de nadere uitwerking van een en
ander hier echter laten rusten. Het doet er niet toe, Meyer mensch
en menschheid heden onderweg is naar het heerlijk einddoel aller
ontploaing, zeker is, dat dit einddoel te zijner tijd zal worden
gewonnen.
Niet alle schepselen, niet alle menschen staan op denzelfden trap der
ontwikkeling, sommige hebben den pelgrimstocht tot nu toe beter
volbracht dan andere. Enkelen heeten „Meesters", die het „Pad"
doorliepen en nu uit vrije liefde weder komen om anderen te leeren
en te helpen. Zoo worden onder ons geboren de Leeraars : BUDDHA,
JEZUS en wie we noemen mogen.
De levens-strijd van heelal en menschheid moet eindigen in de glorie
van het N i r wan a, het Hart van het heelal. SINNETT in zijn „Esoteric
Buddhism" (Engelsche uitgave) noemt dit „een heerlijke staat van
bewuste rust in alwetendheid" (pag. 197). Wel een bewijs, dat zij,
die zonder kennis van zaken zouden willen spreken van een „uitblusschen des bewustzijns", een „niet-zijn" hun meening wel eens
mogen herzien. SCHOPENHAUER in zijn hoofdwerk „Die Welt als
Wille and Vorstellung" I, § 71 (aan het slot) zegt er van, dat het
woord „Nirwana" een „woord" slechts is voor dien stillen vrede,
waarbij onze zeer werkelijke wereld met al haar zonnen en melkwegen
„niets" moet heeten.
Dus blijken heelal op heelal daarom zich te ontwikkelen tot heerlijkheid,
ze zijn in- en uitademingen (vrg. Ps. 33 : 6) van S a t, H e t, Z ij n d e,
de Godheid.
ANNIE BESANT in haar „Esoteric Christ" (Engelsche uitgave, pag. 262)
noemt in dit verband den tekst J ere m i a 10 : 12 „Die de aarde
gemaakt heeft door Zijne kracht, Die de wereld bereid heeft door
Zijne wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand".
Waar S a t, de Godheid aldus het heelal uitdraagt u i t zich z e 1 f, daar
blijft Het tevens met Zijn Geest alles dragen. Als zoodanig off er t
Het zich met vreugde, het kruis des Heelals dragende. De wet van
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s c he p p i n g is aldus de wet van off e r i n g, een wet waaraan met
de Godheid alle schepselen wederkeerig deel moeten hebben in liefde.
ANNIE BESANT wederom noemt hier Openb. 13 : 8 „het Lam, dat
geslacht is, van de grondlegging der wereld" („Oude Wijsheid",
bldz. 370). —
Met dit zeer kort schema mogen we volstaan, wijl daarin, bij alle
onvolledigheid, toch de grond-beginselen der Theosofische leer (en
die houden ons alleen bezig) voldoende zijn aangeduid.
Die grond-beginselen stellen wij ons voor in de volgende aflevering
principieel te bespreken, om daarna in discussie te treden, allereerst
het woord gevende aan den Heer VAN GINKEL.
D. H.
Wordt vervolgd

Na veel moeite en kosten is het mij gelukt nog eenige volledige tweede
jaargangen in mijn bezit te krijgen, die door mij uitsluitend gebonden
verkrijgbaar zijn gesteld voor den prijs van f 5.—.
Den derden jaargang waarvan ook nog slechts een klein getal voorradig
is lever ik, ook uitsluitend gebonden, voor den prijs van f 3.50.
De Uitgever,
AMSTERDAM,
A. H. KRUYT.
N. Z. Voorburgwal 262.
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INGEKOMEN VRAGEN
V r a a g. — Met betrekking tot hetgeen U schrijft op pag. 7, 8 en 9
van het Januari-nummer van „Nieuwe Banen", zou ik U gaarne nog
een paar vragen willen stellen, waarvan de beantwoording mij, en
wellicht velen lezers met mij, een ietwat duidelijker inzicht zal geven
in hetgeen daarin door U is behandeld geworden.
Op genoemde bladzijden doet U n.l. meermalen uitkomen, dat „de
Satan niets anders doet dan het schip van Gods Raad thuisbrengen",
dat „wat Satan ten verderve wil en denkt, de Goede, de Deugdelijke,
God, tot hell keert, een middel wordt om het einddoel van Gods Raad
te bevorderen en voor God niet anders is dan een voorwaarde tot
hooger goed" (pag. 7, regels 3-7, 12-14, 20-23, pag. 8, regel 5 en
6 en pag. 9, regel 15 en 16).
Volkomen geloof ik, dat God uit het kwade het goede doet geboren
worden, maar toch zou ik willen vragen:
1. Moet God, de G o e d e, de D e u g d e I ij k e, zich dan van het
k w a de, van het on d e u g d e l ij k e „bedienen" om Zijn heil te doen
voortkomen ? Want God is te rein van oogen dan dat Hij het kwade
kan aanschouw en; zou Hij er zich dan van bedienen kunnen?
2. Heeft Satan er geen weet van, dat zijne poging om Jos of te
trekken, om JozEF ten onder te brengen, om JEZUS te verleiden (pag. 7,
regels 24-27), onbegonnen werk voor hem is geweest, m.a.w. heeft
Satan er geen weet van, dat hij als v erderver juist Gods Raad,
Gods hell, doet voortkomen en dus eigenlijk medehelpt aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk?
3. A I s hij daar weet van heeft, is Beelzebub dan niet tegen zich
zelf verdeeld en waarom geeft hij den moed dan niet op?
4. Zouden de e n k e I e voorbeelden, als Jos, JOZEF, CHRISTUS en
anderen, als motief kunnen dienen tot de bewering, dat Satan niets
doet d a n het schip van Gods Raad thuisbrengen ? Gods Raad is zeer
zeker in de eerste plaats de v e r h e e r l ij king Gods (pag. 9 regel 1-3)
maar Gods Raad is toch ook, al neemt dit een secondaire plaats in,
de zaligheid der menschenkinderen : „Ik heb geen lust in den dood
des zondaars, maar daarin heb Ik lust, dat hij zich bekeere en lever
Het eeuwige leven, de gelukzaligheid van Gods schepselen dus is toch
66k in Gods Raad besloten en wanneer wij nu letten op de groote
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massa, die daar wandelt en voortleeft en . . . sterft onder de macht
van den Satan en wanneer wij uit Openbaring 14 : 1 en 3 weten,
dat slechts 144000 zullen overblijven voor God en de rest (een
r e u z e n massa dus) voor Satan, hoe moet ik dan Uwe uiteenzetting
verklaren, dat Satan het schip van Gods Raad thuisbrengt en een
middel is om Gods h e i 1 te doen voortkomen ? Dit kan m.i. toch niet
heeten, zooals U op pag. 8 schrijft : „dat deze tegenstand van Satan
voor den Eeuwige weder eene voorwaarde wordt om h o o g e r goed
er uit te doen voortkomen", want nog eens : Gods Raad is 66k : de
gelukzaligheid, het eeuwig leven Zijner Schepselen.
W. VAN DAALEN
Haarlem
Punt voor punt zullen wij Uw vraag beantwoorden.
1. Waar God te rein heet om het kwaad te aanschouwen (Hab. 1 : 13),
daar moeten we allereerst zuiver onderscheiden tusschen „kwaad" en
„zonde", in dien zin, dat „kwaad" is een ph y s i s c h verschijnsel (in
het rijk der natuur), „zonde" een ethisch verschijnsel (in het rijk
des geestes). Nu wil het mij voorkomen, dat bij den profeet HABAKUK
niet slechts is bedoeld het natuurlijk kwaad maar wel degelijk tevens
de zonde, die het kwaad doet (vrgl. het tweede deel van vers 13).
Maar bovendien, op andere plaatsen in de Schrift, herhaaldelijk door
ons genoemd, staat wel degelijk, dat het kwaad uitgaat uit den mond
des Heeren, this als scheppings-daad (Klaagl. 3 : 38 e.a.). — Hoe
hebben we een en ander nu te denken ? Allereerst is ons gebleken,
dat in een b e t r e k k e 1 ij k e wereld (vanwege beweging, tijd, ruimte,
aantrekking, afstooting, conflict) goed en kwaad immer zijde en
keerzijde vormen. Alleen in een onbeweeglijke, eeuwige stilheid
kunnen wij alle gedee 1 d h e i d (de oorzaak van goed en kwaad)
wegdenken. God heeft derhalve het kwaad (duisternis, chaos) noodig
om het goed (licht, orde) te verwerkelijken in Zijn schepping. We
kunnen daarop nu niet nader meer ingaan. In onzen vorigen jaargang
hebben we dit feit alzijdig belicht. Ja ook, het kwaad maakt het goed
des te heerlijker. Na een doorwaakten nacht is de morgenstond des
te vertroostender, na een lange scheiding het wederzien rijker dan
het eerste zien, na krankheid genezing „vrede", na toorn vergeving
zalig (vrgl. Jes. 12 : 1). Zoo zouden we voort kunnen gaan maar
ook tevens in herhaling vervallen. Duidelijk is intusschen, dat God
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het kwaad ten voetbank van den troon des goeds zet (vrgl. Hebr. 1 : 13).
Maar hoe mag dan aan den anderen kant HABAKUK zeggen, dat God
het kwaad niet kan zien, 66k als we hier „kwaad" nemen in physischen
zin ? Het antwoord luidt : wij1 het kwaad er is om tevens niet te
zijn ! Gelijk een weg er is om if te leggen, dus te negeeren, zoo
heeft het kwaad geen zelfstandigheid in zich zelf, geen blijvende
waarde, integendeel, het is er om het goed des te heerlijker te doen
rijzen uit zijnen nacht. Gods voortgaand scheppings- en herscheppingsproces blijkt dan ook telkens te zijn een voortgaan „van kracht tot kracht"
uit duisternis tot licht (Gen. 1 : 3), uit chaos tot vorm (Gen. 1 : 2),
uit strijd tot glorie, uit lijden tot heerlijkheid. Het kwaad als zoodanig
heeft dus slechts een die n e n d e beteekenis en God kan het niet
zien voor zoover het wil blijven en h e e r s c h e n. Z66 kunnen we
ook hier weer de eenheid vinden der tegenstrijdigheden in het rijk
der natuur en der Schriftuur. Het kwaad moet er zijn in een betrekkelijke wereld (als zoodanig bedient de Heer er zich van, gaat het
als scheppingsdaad „uit Zijnen mond uit"), het kwaad is er echter
tevens om niet te zijn, dus om te worden genegeerd (als zoodanig
„kan de Heer het niet zien").
2. Alwetendheid is slechts een eigenschap Gods. Hoever deze
eigenschap mededeelbaar is, mogen we in het midden laten. In ieder
geval blijkt ons, voor zoover wij kunnen oordeelen, dat geen schepsel
telkens kan doorzien „het einde" van eigen en anderer pogen. Dit
laatste blijft voor het denkend en handelend schepsel een mogelijkheid
en daarom is zijn daad immer tot op zekere hoogte een waagstuk.
Ware het niet zoo, dan zou het leven een sterken prikkel missen.
Wij hebben dus ook geen reden te vermoeden, dat de Booze vooruit
het vruchtelooze van zijn pogen doorziet. Maar ook, gesteld dat hij
alles vooruit wist, dan nog zou zijn w i 1 this satanisch tegen God
zijn gekeerd, dat hij tracht te verwoesten wat hij kan, zooals het bij
den ontaarden mensch ook voor komt, dat de wil this redeloos en
verbitterd is, dat hij liever ondergaat dan toegeeft. De kern der zonde
is dan ook hoogmoe d. En daarom : de trots w i 1 niet gebroken zijn,
al zou hij ondergaan aan zich zelf (vrgl. hierbij „Verzoening" Hoofdstuk I en II). De verderver w i 1 dus tegen God, dat is zijn hartstocht,
wat de v r u c h t is van dit zijn drijven, vernevelt voor zijn bewustzijn
tegenover den gloed van den haat tegen zijn concurrent, den Almachtige.
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Wij komen tot het besluit: tt. het is niet te vermoeden, dat eenig
schepsel (noch ook de Booze) in dit wereld-proces vooruit het
resultaat van zijn pogen ontwijfelbaar berekenen kan ; b. ware dit zoo,
dan zou de Booze toch voortgaan in haat en hoogmoed om liever
alles te wagen dan toe te geven. Nu blijft het zeker denkbaar, dat
de door U aangegeven mogelijkheid : „Satan weet vooruit, dat hij als
verderver juist Gods Raad dient" werkelijkheid zou zijn. Ware dit
zoo, dat zoude m. i. Satan telkens zijn tactiek veranderen, in de hoop
tegen God nog wat te vermogen, hoe dan ook. Evenwel „het rijk
der duisternis" zou toch „beschaamd" worden aan het einde „tot het
niet meer wezen zou" (d. w. z. totdat het geen wezen, geen bestand
meer had in zich zelf en slechts dienen kon als voetschabel, zie boven).
3. Is in het voorafgaande tevens beantwoord. Eens zal het rijk der
duisternis den moed zeer zeker opgeven (vrgl. Openb. 20 : 14) maar
zoover blijkt het n u nog niet te zijn. Bovendien zouden we tot op
zekere hoogte kunnen zeggen, dat het rijk der duisternis gedurig
tegen zich zelf is verdeeld, in tweedracht, innerlijke onrust, zelfvertering (Selbstzersetzung) verkeert.
4. Zeer zeker heeft Gods eer tot keerzijde de zaligheid der schepselen.
Maar, we mogen niet vergeten, dat, waar het schepsel deze Zijne
zaligheid niet w i 1 (omdat het daartoe eerst eigen 'even moet verliezen
Matth. 16 : 25, eigen begeerte moet afsterven), daar wordt Clod 66k
verheerlijkt in Zijn vijand. Want, het blijkt, dat de tegenstander Gods
nimmermeer voile rust en vrede en zaligheid vinden kan buiten Hem.
Deze onrust is dan ook „de worm, die nimmermeer sterft" (Marc. 9 : 44).
Niet dat de hel als een uiterlijke straf wordt t o e g e v o e g d ; maar
deze is de knagende onvrede des inneriijken menschen, dat hij
God niet wil tot rustpunt van zijn hart. Hij heeft de „zalige"
onrust der eigenwillige vervreemding, gelijk ik ergens las, liever
dan de zalige rust in God. Het is noodig, dat wij een en ander
nogmaals nadrukkelijk overwegen : Gods oordeel is niet toevoegend
maar be v e s t i g e n d. Het voegt niets toe aan den staat der Godsvervreemding uit eigenwiliigheid, het bevestigt dien staat slechts (zie
ons Hoofd-artikel). Daarom w i 1 de verlorene niet anders dan zijn
verlorenhei d. Hij voelt zich in den hemel der Gods-gemeenschap
niet thuis. Dtls is het antwoord op Uw laatste vraag ingeleid : degenen,
die Satan bijvallen, doen dat met lust, God geeft hun den zin, den
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trek naar omlaag bevestigt Hij. En ook zoo wordt het schip van
Zijnen Raad thuis gebracht, want de van God vervreemden moeten
Hem verheerlijken : a. in hun eigen staat, omdat hun innerlijke,
zalige onrust klaarlijk bevestigt, dat de ware, de hoogste rust slechts
te vinden is in God. „Des schepsels hart is onrustig, totdat het ruste
in God" (AuousTmus); b. de van God vervreemden moeten Hem
verheerlijken, wijl „al wat zij ten kwade denken voor het rijk Gods
en Zijn vrienden weer ten goede wordt gekeerd". G o d heeft dus
geen lust in den dood des zondaars maar de zondaar zelf heeft
dien lust naar den innerlijksten, diepsten mensch wel, ja hij zet zich
zelf door bij alle onrust, omdat zijn hoogmoed zich niet wil laten
breken. Nu zoudt U kunnen vragen : Maar waarom over w e l d i g t
God den van Hem vervreemde dan niet ? Waarom d w ingt Hij
hem niet in te gaan in Zijne rust ? Het antwoord luidt : Omdat bij
het redelijk-zedelijk schepsel de majesteit der vrijheid om j a of neen
te zeggen behoort. Ware deze vrijheid niet aanwezig (herhaaldelijk
betoogden wij dit), dan zou er geen ze del ij k slechts n a tuurl ij k
leven zijn (want het natuur-product slechts moet „ja" zeggen, instinctief
op Gods wil en wet). En nu ten slotte : „het eeuwige leven" is niet een
bijkomende gave Gods maar is (lair waar : Gods gemeenschap als
Immanuel wordt g e k e n d ( Joh. 17 : 3) en g e w i Id ( Joh. 12 : 50).
Wordt deze niet begeerd, dan begeert het redelijk-zedelijk schepsel
de Gods-vervreemding, den geestelijken dood, uit zelfzucht of majesteitelijken hoogmoed, boven de Gods-gemeenschap, het geestelijk leven. Uw
berekening inzake „de reuzenmassa", die verloren zou gaan is op
grond van „Openbaringen" zelf niet juist. De 144000 (op zich zelf
bovendien een sy mbolisch getal 12 X 12000, dus niet naar de
letter te nemen) zijn op een andere plaats (Openb. 7 : 4) uit Israel.
In den door U aangehaalden tekst heeten ze „eerstelingen" (14 : 4).
Degenen, die „uit alle natie en geslachten en volken en talen" witte
kleederen des heils dragen worden echter elders genoemd „een groote
schare, die niemand tellen kan" (7 : 9).
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BOEKAANKONDIGING
„Encyklopadie der Philosophie" (Leipzig, Diirrsche Buchhandlung, 1910).
Prof. DORNER (die ons in den eersten jaargang een belangrijk artikel
over het begrip „Wet" schonk) is een der meest beteekenis-volle
Theologen onzer dagen. En dat wel wegens zijn, we zouden haast
durven zeggen, u n i e k streven, om de Theologie weer in encyclopaedisch verband te brengen met de wetenschap in het algemeen.
Wij treffen bij hem, hetzij wij zijn vroeger verschenen kennis-theorie,
ethiek of „Religions-philosophie" raadplegen, hetzij wij nu wederom
deze encyklopadie ter hand nemen, telkens een herolek pogen aan om
te hervinden de barren der objectieve, metaphysische waarheid.
Deels dwaalde men gedurende de laatste halve eeuw, zoowel hier te
lande als elders, of op Nieuw-Kantiaansche paden. Eenzijdig subjectivisme, brutaal individualisme, Kierkegaardiaansche verheerlijking van
het ongerijmde (tegen de nadrukkelijke betuiging van Hebr. 11 : 3 in)
woekerden voort en deed de Theologie at meer ontaarden in stichtelijke
betuiging, of exegetische nuchterheid, met hier en daar „een verrassend
licht" op speciaal psychologisch of historisch terrein. Deels houdt
men vast aan de H. Schrift als feillooze, eenige kenbron der waarheid,
als principium unicum et proximum cognitionis der
Theologie, op zulk een wijze, dat de objectieve waarheid der Goddelijke
openbaring in den kosmos achteraf werd gedrongen, zoo niet geheel
veronachtzaamd.
De schade, die de Theologie als wetenschap door deze willekeurige
eenzijdigheden leed, is voor onze dagen veelal nog bedekt, doordat
men ze niet wil of niet kan zien.
Met groote sympathie begroeten wij daarom den arbeid van Prof.
DORNER. Hier vinden we universeele kennis met onwankelbaar vertrouwen in de objectieve waarheid vereenigd, om te betuigen en te
betoogen, dat wij door onze kategorieen, door het menschelijk denken,
metaphysische kennis kunnen winnen, dat voorts ook levenskrachtige
ethica en religie onbestaanbaar zijn onder den druk van een vroom
of onvroom agnosticisme.

A. DORNER
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DE ERFZONDE
„Ik zal vijandschap zetten tusschen u en tusschen deze vrouw, en
tusschen uw zaad en tusschen haar zaad ; datzelve zal u den kop
vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen" (Gen. 3 : 15).
„Toen zeide de Heere God : ziet, de mensch is geworden als onzer
een, kennende het goed en het kwaad ! Nu dan, dat hij zijne hand
niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve
in eeuwigheid. Zoo verzond hem de Heere God uit den hof van
Eden, om den aardbodem to bouwen, waaruit hij genomen was"
(Gen. 3 : 22-23).
Met deze wegende woorden zet de Schrift het wereld-proces na de
God-vervreemding door den zonde-val in. En ieder, die der eeuwen
wenteling en der worstelingen gang kent, beseft, dat ook hier wordt
getuigd aangaande den zegen van den vloek.
Want, waar de mensch zich willens scheidt van God, daar kan maar
niet als met een wenk der oogen het gedane ongedaan worden gemaakt, daar moet doorstreden en doorleden worden wat tot onzen
vrede dient.
De worsteling op leven en dood tusschen den menschenmoorder van
den beginne en het Beeld Gods is de grondtoon van de menschheidshistorie, wier glorie met verwonde verzen op het kruis ten hemel
reikt. De boom des levens, van welken de mensch bij den aanvang
der tijden wordt geweerd, staat in der eeuwen volborenheid, ten voile
ontgloord aan den duisteren aardbodem, langs der tijden stroom ; en
zijn bladeren zijn tot genezing der volkeren en geene vervloeking
is er meer tegen iemand (Openb. 22 : 3).
Zoo betuigt ons de Schrift en de levensgang der menschheid zegt er
Amen ! op, dat de vloek moet worden opgeteerd door den zegen, de
smart door den troost, de zonde door den omhelzenden arm, het van
liefde brandend hart des Heiligen Gods.
Der eeuwen woestenij en de dorre plaatsen zullen hierover vroolijk
zijn, ja de wildernis dezes tijds zal zich verheugen en rozen spruiten
doen uit der doornen doods-haag. Zij zal lustig bloeien, en zich
verblijden, met verheuging en juiching, want de ontheven baan der
heiligen Gods is geplaveid met bloed en tranen, de heilige weg, waar
zelfs geen dwaze meer dwaait maar thuis wordt gedragen in de vaste
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stad van het eeuwig Jeruzalem der getrouwe liefde Gods, toebereid
als een bruid, die voor haren man versierd is ( jes. 35 : 1, 2, 8 ;
Openb. 21 : 2). Hier is de lijdzaamheid der heiligen (Openb. 14 : 12).
Wie zal het probleem der erfzonde verstaan?
Alleen hij, die niet haast ; maar Gods wereld-proces naar Zijnen wil
durft aanvaarden in zijnen gerekten gang.
Schikken wij ons tot bezinning.
Daar is een heimelijke samenhang der dingen voor hem, die niet aanziet
slechts wat voor oogen blijft.
Aan de buitenzijde des bestaans is er niet dan gedeeldheid, strakke
lijnen, stramme grenzen, die scheiden en scheuren naar de gestalte
wat een is in leven.
„Uit eenen bloede het gansche menschelijk geslacht" (Hand. 17 : 26)
maar toch dit geslacht naar de enkelingen verstrooid als kiezelsteenen
aan den oever der waterbeken dezes tijds. Want tijd en plaats verdeelt
wat een is in den grond : uit eenen bloede is daar de veelheid der
individuen „om op den geheelen aardbodem to wonen, de tijd verordend,
de velerlei plaats die de ruimte bepaalt" (26 b).
De eenheid achter de veelheid speurt dan ook slechts de man, die
stille zit en zich onderrichten laat. Hij doorschouwt, hoe de wolken
des hemels en de zon des daags zeer verre zijn — naar de uiterlijke
omlijning — van den doorweekten bodem en de dorstige diepten
daar omlaag ; maar zie, in het licht der stralen, in den vloed der regenstroomen omhelzen elkander hemel en aarde. Die mensch doorspeurt,
hoe de aarde uit het hart harer duistere vruchtbaarheid kruid en gewas
voortdraagt, hoe dezen wederom de dieren voeden, opdat ook zij
zouden worden opgeteerd door des menschen lijf en vieren een opstanding der dooden in de gedachten zfins harten.
Wie eenmaal den samenhang der dingen verstaat, hij doorgrondt de
waarheid, dat een beginsel des levens de veelheid der verschijnselen
draagt.
Dit spreekt PAULUS uit, waar hij zegt : de eerste mensch is een met
het beginsel uit de aarde aardseh, de ziel, het bloed ; de tweede mensch is
een met het beginsel uit den hemel hemelsch, den geest (1 Cor. 15 : 45).
Het beginsel der ziel, het beginsel des bloeds en het beginsel des
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geestes, zij staan tegenover elkander als aarde en hemel, eerste en
tweede geboorte (J oh. 1 : 12, 13).
En dit nu is de zonde des menschen, van den eersten Adam, dat hij
het beginsel ut de aarde aardsch is bijgevallen en het beginsel uit
den hemel hemelsch verloochende. Zijn keuze wordt zijn vloek. Want
dus valt hij van den Vader der eeuwigheid, den hemel, of om de
moeder des tijds, de verweduwde aarde, toe te vallen.
Sinds verteert hem het vuur van zijn begeerte, de wateren der onrust
verzwelgen hem, het stof des doods wordt zijn graf.
Ja voorwaar, heden is in onze ooren vervuld het woord : mijn ziel
kleeft aan het stof (Ps. 119 : 25). Gelijk een klit in den baard des
mans, gelijk een bloedvlek in het kleed, zoo nestelt het hart zich
tusschen de struiken dezes tijds.
Zou dan niet onze zucht omhoog klimmen : maak mij levend naar
Uw Woord en Geest (Ps. 119 : 25; I Cor. 15 : 45), opdat ik den Heer
uit den hemel moge aankleven (II Kon. 18 : 6), geent in, groeiende
uit den stam der eeuwigheid.
Onberekenbare schade heeft in de Christelijke wereldbeschouwing de
eenzijdig doorgevoerde leer der t o e r e k e n i n g gedaan.
Men bezigt inzake de erfzonde dan veelal het beeld : Adam
is de koning van het menschelijk geslacht ; hij staat voor het
geheel ; waar de koning een daad doet, daar valt deze tevens
op den onderdaan, als deelhebbende aan het geheel, terug. Verklaart
b.v. een koning den oorlog, dan moet de onderdaan, al heeft hij
individueel part noch deel aan deze verklaring, mede te velde. Valt
Adam de koning, het hoofd der menschheid, dan valt in hem het
gansche geslacht.
Dtis meent men op catechisatie (gelijk ook mij zelf overkwam) den
vragenden knaap te sussen. Maar, waar deze door denkt, ligt het
bezwaar voor de hand : uit den oorlog kan de enkeling nog deserteeren
om naar een ander land te vluchten, maar aan de verdoemenis, waarin
het hoofd Adam zijn nakomelingen heeft gestort, is geen ontkomen.
Dit beeld gaat dus niet op.
En zoo gaat geen enkel beeld op, dat aan het maatschappel ij k
leven is ontleend, indien zulk een beeld moet verklaren een innerlijke
verhouding des levens, des bloeds, des geestes gelijk die tusschen
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Adam en de zijnen eenerzijds en JEZUS CHRISTUS en de Zijnen anderzijds (I Cor. 15 : 45-49) bestaat.
Adam is maar niet de koning van het menschelijk geslacht, hij is
de vader.
Tusschen een koning en zijn onderdaan bestaat slechts tot op zekere
hoogte een uiterlijke, maatschappelijke band, tusschen een vader en
zijn kind een innerlijke band des bloeds.
En dit is nu de fout van de genoemde toerekeningsleer, dat men
ginds ziet een individu Adam, den koning, hier zijn nakomeling, den
onderdaan, terwijI de souvereine God in Zijn vrijmachtig welbehagen
de misdaad van den koning toerekent aan den onderdaan.
Met welk recht?
Daarop wordt geen principieel antwoord gegeven. En dat zullen we
toch moeten vinden, willen we Gode niets ongerijmds, geen onrecht
toeschrijven. Met een Breeden uithaal inzake Gods souvereiniteit is
hier geen aanklacht tegen Zijn willekeur tot zwijgen te brengen. Een
souverein is geen tyran.
Trachten wij dan den dieperen, innerlijken grond te vinden van het
feit der erfzonde en aldus ook van de schuld, die daarmede iederen
mensch, hoofd voor hoofd, toekomt. Subtiele onderscheidingen als
erfsmet, erfzonde, erfschuld kunnen we hier gereedelijk laten rusten.
Het is ons bij de uiteenzetting der Christelijke wereldbeschouwing te
doen om hoofd-lijnen, om meerder licht op k a r d i n a l e punten.
Het woord erf-zonde zelf brengt ons op weg om den waren zin van
dit dogma te doorzien.
Wat men erft van vader en moeder is het leve n, het b I o e d. Dit
leven, dit bloed erft men „van nature", dat beteekent „bij geboorte"
(„natuur" komt van het Latijnsche „natura", afgeleid van „natus sum"
geboren worden). We kunnen derhalve van de erf-smet, de erf-zonde,
die den mensch van nature eigen is, zeggen : ze zit in het bloed.
Zeer juist en veel dieper dan naar het bekende beeld van Adam, den
koning, met zijn onderdanen, betuigt dan ook onze Gereformeerde
Belijdenis aangaande de erfzonde, dat ze te vergelijken is met een
„worter, een „onzalige fontein" (Art. XV).
Wie derhalve het stuk der erfzonde in wezen wil doorgronden, moet
afdalen naar „den schoot der geboorten" en dat wel allereerst van
Adam en dan ook van zijn nakomelingen hoofd voor hoofd.
68

Adam nu is genomen uit het „stof" (Gen. 4 : 7). Zijn moeder is de
aarde zelve. En door zijn zonde, zijn afval van den hemel, zijnen
Vader, valt hij de aarde, zijn moeder bij. Diepzinnig getuigt dan ook
de Schrift, dat Adam, vallende uit de liefdesgemeenschap met God,
vervalt aan den schoot zijner geboorte, de aarde, de vrouw, de moeder.
Dadrom is zijn keus zijn oordeel : „dewij1 gij geluisterd hebt naar de
stem der vrouw (Gen. 3 : 16), zal de aarde, de moeder uwer geboorte
u doornen baren (18) en tot haar, de stof, waaruit gij genomen werd,
zult gij vermoeid wederkeeren (19). Want de man uit de vrouw, de
aarde, geboren, is kort van dagen en zat van onrust ( Job 14 : 14)."
Dus blijkt de eerste Adam uit de aarde aardsch (I Cor. 15 : 47).
„En hoedanig de aardsche is, zoodanig zijn ook de aardschen" (48).
Koos de eerste Adam voor zijn moeder, zijn geboorte-schoot, zijn
„natuur" tegen den Vader des Hemels, ook de zijnen kiezen voor
hun eerste geboorte, zij kiezen voor hunnen vader, den zondaar,
zij vallen hun begeerte, hun driften bij : de zonde zit hun in het bloed.
Degenen, die zien wat voor oogen is, de uiterlijke belijning slechts
der dingen, zij moeten onzen blik in het b e g i n s e 1 der geboorten
dwaas vinden. Dat kan niet anders. Want, gelijk wij aanvingen : alleen
zij, die de eenheid achter alle veelheid zien, zijn een-voudig genoeg
om aldus door te dringen tot het geheimenis der „verdorvenheid van
de geheele natuur des menschen" (I Cor. 2 : 14, vrgl. met Art. XV
Belijdenis).
Het blijkt dan ook, dat reeds de kinderen besmet zijn met deze
begeerte uit de aarde aardsch. Een kind is van nature geneigd zijn
lust en zin door te drijven. Dat leert ieder, die het stil beschouwt in
zijn doen en laten.
En dit is het felt der erfsmet, erfzonde, erfschuld (hoe we deze ook
noemen willen), dat kind en man en vrouw naar de eerste geboorte
kiest voor het bloed, de eigen drift. Hier is geen noodlot der „toerekening" van datgene, waaraan we persoonlijk geen deel hebben
maar hier blijkt naar de ervaring vrije keuze van ieder individu telkens
weer om „van nature" het b 1 o e d, het 1 e v e n, de ziel (I Cor. 15 : 45a)
des eersten menschen bij te vallen. En dit ervaring s-feit, door de
Schrift bevestigd, werd door de Christelijke Kerk in al zijn onweersprekelijkheid vastgelegd naar de leer der erf-zonde.
De zonde kan derhalve niet slechts geboren zijn „uit navolging" (vrgl.
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wederom Art. XV) maar wel degelijk moet ze wezen een innerlijke
toeneiging van den 1 e v e n d en mensch (vrgl. Klaagliederen 3: 39),
„opwellend water uit een onzalige fontein."
Het oordeel, dat de Heer des Hemels, de Heflin God, over dit
drijven uit de aarde, de ziel, het bloed, spreken moet is dan ook
geenszins willekeur. Het bevestigt slechts den oorspronkelijken wil
der „Erdgeborenen."
We mogen dit wel goed verstaan en nogmaals nadrukkelijk herhalen :
waar God vloekt, daar laat Hij varen het redelijk-zedelijk schepsel
naar den eigen wil (zie boven bladz. 39). Gods oordeel is niet een
bij-komende, zonder grond toegevoegde straf, maar Gods oordeel is
dadrom recht, wijl het eerbied heeft voor de keuze des menschen.
De vrijheid is geen ijdel spel, noch ook een schijn-vertooning maar
ze is de majesteit van den souvereinen Schepper, ja ook van
het naar Zijn Beeld geschapen schepsel. Heft men deze zedelijke
wereld-orde op, dan moet men consekwenter-wijze komen tot een
Theologisch natu ralism e, met hoe schoone termen men zijn
gedachtenspinsel ook sieren moge ter eere des Heeren, die men
onwillens en onwetens beleedigt, Hem beperkende naar de maat van
het noodlottig menschenverstand.
Maar, — dus zal men vragen,
waar gij redeneert als in het
voorafgaande, blijft ge daar tenslotte toch ook niet staan bij een
zeker onafwendbaar fatum, ja bij een natuur-drift alleen ?
Geenszins!
Allereerst toch is de keuze des menschen voor de geboorte uit de
aarde aardsch een v r ij e keuze. Dat beseft ieder, die tot in den wortel
van eigen wils-leven door kan dringen, waar deze wil kiest voor de
„natuur"-drift. Daarom leeren wij in deze keuze geen fatum maar
spreken het uit met de Belijdenis, naar de ervaring des levens, dat
de mensch zich zelf werpt in den val (Art. XVI, vrgl. XIV).
Evenwel, geschiedt dit niet bij velen onbewust en is het onbewuste
den mensch toe te rekenen ?
Met deze vraag komen we tot het tweede punt, de kwestie of wij
op onze wijze niet blijven staan bij een natuur-drift alleen.
Om onze bedoeling te doorgronden, moeten we klaar maar diep
nadenken over het wezen des menschen.
Vervaarlijke problemen als het onderhavige worden maar niet opgelost
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met een Bijbel-tekst hier en een Bijbel-tekst met een aangeleerde les
daar, maar ze kunnen dan slechts tot rust komen voor onzen geest,
indien we de gansche openbaring van Gods werk el ij kheid tot
in de diepste diepte spreken laten.
In onzen eerseen jaargang (bldz. 293 v. v., vrgl. III, 135) hebben wij
aangetoond, hoe de mensch in de rij der geboorten uit de aarde
aardsch s p e c i f i e k verschilt (als sprong-variatie) van het dier. Dit
wezens-verschil tusschen mensch en dier is dan voorts hierin te zoeken,
dat de mensch is een hooger redelijk-zedelijke eenheid, een i k, een
persoonlijkheid. En juist hier vinden we het kern-punt van het probleem
aangaande de erfzonde.
Is de mensch in wezen een persoonlijkheid, dan moge dit wezen
hem bewust zijn geworden al dan niet, maar dat w e z e n eischt van
den mensch, dat deze daaraan beantwoorde.
Doet de mensch dit niet, dan is daar de stem des gewetens, die,
begrepen of onbegrepen, maant niet tegen Gods wil en eigen wezen
in te gaan.
TerwijI nu de mensch,
wie hij ook zij, de eerste of de laatste —
de natuur-drift des bloeds, den eigen-wil der zelfhandhaving, de
begeerte uit de aarde aardsch bij-valt, — hoe dan ook, instinctief of
bewust, — klaagt hem zijn wezen (zooals God het heeft bedoeld)
aan, zondigt hij tegen zijn wezen. En dit zijn wezen zegt hem, dat
het niet aldus moest zijn.
De conscientie, het geweten is dus hier de stem Gods in de stem
van eigen wezen, „medegetuigende, beschuldigende" (Rom. 2 : 15b),
waar de mensch het schepsel eert en dient boven den Schepper, die
te prijzen is in der eeuwigheid (1 : 25).
Onbewuste zonde klaagt 66k aan !
En zoo hebben wij een enkelen blik geworpen op den bodem van
het probleem der erfzonde.
„Van nature" kiest en Adam uit de aarde aardsch en zijn nakomeling
voor de eerste geboorte. Het wezen des menschen, naar het Beeld van
den Heer uit den Hemel geschapen (vrgl. Lukas 3 : 38b), „be-schuld-igt"
dezen mensch, dat hij in zijn vrije keuze zondigt. Toch is de mensch
aldus „klevende" aan het stof, dat deze zonde hem „zit in het bloed."
Geen afgetrokken dogmatiek maar het leven zelf, de ervaring des
harten leert ons derhalve, dat de begeerte tot zonde „als opwellend
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water uitspringt, gelijk uit een onzalige foiitein". En het geweten,
medegetuigende, bevestigt ons, dat de Eeuwig Heilige, die de zonde
niet verdraagt, terecht oordeelen moet een wezen, dat aldus, bewust
of onbewust, zich vervreemdt van de Levensbron der Liefde des
Scheppers.
Aangaande dit ervarings-feit getuigt en Schrift en Christelijke wereldbeschouwing.
Maar wie hier met een uiterlijk, maatschappelijk beeld (van een koning
met zijn onderdanen) zou willen benaderen een probleem, dat diep
reikt als de duistere schoot der aarde, als het onzienlijke bloed, dat
de gansche menschheid doortrekt (Hand. 17 : 26), als de navelstreng
der volkeren, als het wezen des menschen, — zulk een moet ook
komen tot een uitwendige toerekeningsleer, die geen rechtvaardig
hart bevredigt.
Wij wenschen dan ook ten eenen male te breken met alle verstandelijke pogingen naar een abstracte leer, die Gods redelijkheid te kort
moet doen; en wij trachten in te dalen tot in den wortel der geboorte
om aldus te doorschouwen, dat ook hier „Gode niets ongerijmds kan
worded toegeschreven" ( Job 1 : 22).
Met alle waardeering moor onze Gereformeerde Confessie moeten we
tegenwoordig artikel sluiten met de opmerking, dat zij het probleem
der erfzonde zeer zeker tot in de bron wil vervolgen. Maar nochtans had
ze bij den ommegang tot „kinderen Gods", het geslacht van den
tweeden Adam, den Heer uit den Hemel (I Cor. 15 : 47b), het geslacht
der tweede geboorte (Joh. 3 : 3, 5, 6), er meer den nadruk op moeten
leggen, dat het hier niet slechts aankomt op „vergeving" maar wel
degelijk op „vernieuwing". Tegenover de „erfzonde" had ze met een
enkel woord moeten getuigen van, — mogen we het zoo noemen ? —
het „erfheil". Niet het erfheil, dat ons toekomt nit den eersten Adam.
Want, zeer zeker, zoo gezien is „genade geen erfgoed". Maar wij
bedoelen het heil, dat is uit den nieuwen Spruit van den afgehouwen
tronk der menschheid (Jes. 11 : 1), het Hoofd uit den hemel hemelsch,
den levendmakenden Geest (1 Cor. 15 : 45b).
Evenwel, de doorwerking dezer gedachte wacht ons, waar wij voortgaan tot de organische beschouwing van Gods heils-bemoeienis.
D. H.
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AANGAANDE DE VERKIEZING
(VERVOLO)

Twee dingen zijn ons in het voorafgaande duidelijk geworden.
Allereerst het feit, dat de tegenstrijdigheid de wereld beweegt, dat
het daarom een ijdel pogen van het scheidend verstand is, een „onredelijke" eisch, om de tegenstrijdigheid uit werkelijkheid en Schrift
te willen bannen. Weshalve in deze wederom de uitersten elkander
blijken te raken : de „Dageraads-man" verwerpt den Bijbel vanwege
de tegenstrijdigheid, de „Gereformeerde" verwringt zijne uitspraken
zoo lang, totdat er maar een zijde van de twee overblijft en de
willekeurig Godsdienstige in eigen verstandelijkheid dood loopt.
Onze tweede ontdekking hield in, dat er bij doode dingen of bij slaven
slechts sprake kan wezen van een uiterlijk kiezen of verwerpen, ja dat
ook zelfs hier de willekeur blijkt uitgesloten, wij1 het voorwerp zelf,
als deugdelijk of ondeugdelijk, de keuze bepaalt. Maar, dus zagen wij,
bij een innerlijken band des levens, hetzij in het rijk der natuur of het
rijk des geestes, blijkt overal verkiezing in te houden wed erk e e ri gh e i d, het mysterie der wisselwerking, dat, goed bezien, ook weder neerkomt op een tegenstrijdigheid, die voor het verstand onoplosbaar, voor
Goddelijke en menschelijke rede evenwel niet minder werkelijk blijkt.
Met de beide genoemde waarheden als lampen gewapend, dalen wij
nu af in de diepe schachten van het probleem der Goddelijke verkiezing
en verwerping.
Daartoe is allereerst noodig, dat wij den Romeinen-brief opslaan en
wel i n z ij n gehee 1. Want deze brief is het, die door de voorstanders
der verstandelijke beschouwing van het vraagstuk gemeenlijk wordt
aangevoerd als de plaats der Schrift bij uitnemendheid ; en dan in
genoemden brief wel in het bijzonder hoofdstuk IX, waar geschreven
staat: „Jacob heb lk liefgehad, en Ezau heb lk gehaat" (vers 13, vrgl.
Mal. 1 : 2, 3).
De meermalen voorkomende opmerking, dat hier niet gesproken wordt
van een individueele maar van een volks-electie, dat dus deze tekst
niet af of toe doet aan de vraag der verkiezing of verwerping tot
zaligheid of rampzaligheid, laten we rusten. Immers, mocht deze Schriftplaats at vervallen, zoo is het woord : „De Heere heeft ales gewrocht
om Zijns zelfs wil, ja ook den goddelooze tot den dag des kwaads"
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(Spr. 16 : 4) nog daar om ons opnieuw voor het probleem der
persoonlijke verkiezing te stellen.
Dus moeten wij, voor wij verder gaan, een enkele gedachte ter
nadere toelichting van den inhoud „Romeinen" uitspreken.
Wie een brief schrijft, wil dien brief in zijn geheel gelezen en begrepen
zien. Niemand zendt een schrijven, opdat de lezer hier of daar een
woord zoude uitlichten, om dit woord voorts buiten het verband als
de bedoeling te doen omdolen.
In het natuurlijk leven zal niemand bezwaar hebben tegen deze stelling
maar zoodra komt de mensch niet op het terrein der Goddelijke
openbaring in de Schrift, of datgene, waar men in het dagelijksch leven
dezes tijds niet aan denken zou, wordt maar brutaal-weg bedreven
zonder blikken of blozen.
Zullen wij den zin, die PAULUS bij het schrijven van den Romeinenbrief heeft geleid, verstaan, dan is de eerste eisch deze, dat wij hem
het betoog in
i zijn geheel laten. Wij mogen niet hier en daar een
woord uitlichten om dan daarop hoog te gaan, betuigende, dat dit de
bedoeling van PAULUS is geweest zonder meer.
Wij vragen derhalve : wat dreef PAULUS om zijn brief aan de Romeinen
te schrijven ? — Het antwoord ligt voor de hand : hij, de Israeliet, de
leerling van GAMALIEL, verlaat zijn eigen yolk en gaat naar de heidenen.
Ja zelfs, hij verheft er zich in deernoed op, dat God hem dit geheimenis
heeft geopenbaard, dat het evangelie niet is voor den Jood alleen
maar voor alle natien en volkeren (vrgl. Ef. 3 : 3 en 6; Hand. 22: 21,
26 : 17). Waar PAULUS zich nu voorneemt ook Rome te bezoeken,
daar Ieidt hij zich zelf door dezen brief in. Hij verklaart, waarom hij
zoo ver en moeilijk een tocht gaat ondernemen. Immers, de Joden
hebben hem uitgeworpen, zij, het Bonds-yolk der belofte, hebben Clods
zending miskend en nu schudt PAULUS het stof van zijne voeten,
gaande en reizende naar de volkeren. JAcos is ontrouw geworden,
EZAU wordt gezocht.
Allerminst dus blijkt, dat, lezen we den Romeinen-brief in zijn geheel,
PAULUS bier exclusief wil zijn. Integendeel : JACOB liefgehad, EZAU
gehaat, is slechts een poor t, waardoor hij den gang zijner redeneering
voert tot het zeer vertroostend einddoel van zijn ganschen opzet:
„Want God heeft hen alien onder de ongehoorzaamheid besloten,
opdat Hij hun alien zou barmhartig zijn" (Rom. 11 : 32). En hier
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breekt PAULUS uit in een jubelzang op het ondoorgrondelijke van
Gods weg, hier vinden we zijn zeer machtige woorden (vers 33 v.v.),
welke degenen maken tot hun wapenen, die de levens-waarheid der
verkiezing vermoorden in hun strak-verstandelijke eenzijdigheid.
JACOB verkoren, EZAU verworpen ; nu, o wondere omkeering, EZAU
verkoren, JACOB verworpen, allen onder de ongehoorzaamheid besloten,
opdat a Ile n barmhartigheid geschieden zou.
Deze is de inhoud van den heerlijken, milden Romeinen-brief, die
door kortzichtigen wordt verdorven tot een aanleiding om Gode
allerlei ongerijmds toe te schrijven.
Had men 1 eve n en Schrift beide naar hun v o11 e n inhoud laten
spreken, dan zou men ook nimmermeer gekomen zijn tot een Godonteerende noodlots-leer, die men naar zijn eigen wil en inzicht in
de plaats stelt voor de machtige tegenstrijdigheden der Goddelijke
Scheppings- en Heils-bemoeienissen.
De Romeinen-brief vangt dan ook wederom gelijk de gansche openbaring den arglistige in het net der tegenstrijdigheid : in hoofdstuk IX
wordt de barmhartigheid zeer nadrukkelijk beperkt (vrgl. vers 15),
in hoofdstuk XI staat geschreven : allen ongehoorzaam, allen
barmhartigheid bewezen. In hoofdstuk IX, op w e g naar de
eind-conclusie, moest dus ook PAULUS allereerst laten zien, hoe God
den een boven den ander JACOB boven EzAu) begenadigt, om dan
aan het slot met des te meer nadruk in te dalen tot den diepsten
bodem van Gods genade : allen heeft Hij gezocht. JACOB'S nakomelingen zijn verkorenen en vijanden te gelijk ! (9 : 28). En h u n
ongehoorzaamheid is de aanleiding, dat de wateren van Gods barmhartigheid uitbreken als een zondvloed, den bodem der gansche
aarde bedekkende.
„Wie heeft den zin des Heeren verstaan" (11 : 34) anders dan zij
die in het heiligdom ingaan (Ps. 73 : 17), de Gods-vrienden, wien
de verbo rgen h e den bekend worden gemaakt? (Ps. 25 : 14).
PAULUS weet wel degelijk een oplossing te vinden, hij kent den zin
des Heeren : all en verworpen, allen gezocht !
Geen scherp en
snijdend oordeel van menschen-verstand, vroom of onvroom, kan
hier doordringen in de oordeelen (11 : 33) des Eeuwigen zonder te
d o o d e n den levenden Raad Gods, uit, door, tot Wien alle dingen
zijn (11 : 36).
(
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„Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt!” (Matth. 7 : 1).
Wij zijn Schrift-geleerd genoeg, te weten, hoe men ook hier vele
vonden zoekt om zijn v e r s t a n d s-oordeel toch maar Theologisch te
kunnen doordrijven. Men vindt het dan exegetisch in een lidwoord
of its een tegenstelling zóó, dat met all en toch eigenlijk niet a 11 e n
zouden zijn bedoeld maar een gro ep tegenover een groe p; en
wat niet al!
Evenwel, wij wenschen Goddelijk-redelijk Zijn wegen te doorspeuren!
PAULUS beurt zoo zwaar aan het probleem, dat hij schrijft met zijn
hand : „Ik zou zeif wet wenschen verbannen te zijn van Christus voor
mijne broederen" (9 : 3). Deze woorden zouden schandelijk en Goddeloos
tooneelspel zijn, indien PAULUS de zaak zoo nuchter-koud had opgevat
als vele Schriftgeleerden onzer dagen. Want, dan zou hij met deze
woorden God, die het naar Zijn souvereine verkiezing zoo had
beschikt, zijn afgevallen.
Neen, de Apostel der Heidenen worst el t hier in dezen brief en
zelf en met hen, die hem lezen zullen, met een eeuwig-diep vraagstuk.
Hij begeert door beelden (9 : 21), door redeneering, door loflied
(11 : 33-36) de vesting van Gods Raad binnen te trekken. En het
eind van alles is : buig voor de tegenstrijdigheid ! 0 diepte des rijkdoms,
beide der wijsheid en der kennis Gods !
Eerst tracht PAULUS in een beeld (het beeld van den pottenbakker met
het Teem) het mysterie der vrijmacht Gods te griipen. Maar, gelijk
wij reeds opmerkten, dit beeld is een d o organ g slechts tot de
eind-oplossing van 11 : 32. — Bovendien kan het ook niet ten voile
opgaan. Want, als gezegd, nimmermeer vermag een gelijkenis,
genomen uit de wereld der do ode stof, volkomen weer te geven
een I e v e n de verhouding in het rijk des geestes (bldz. 46 v.).
Di e p e r raakt dezelfde PAULUS dan ook het probleem, waar hij schreef
de tegenstrijdige woorden : „werkt uws zelfs zaligheid (tijdens m ij n
afwezen, en sommigen meenen, dat het „uws zelfs" tegenover PAULUS'
tegenwoordigheid en hulp zou zijn bedoeld), want het is God, die
in u werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen"
(Fil. 2 : 12 en 13).
Echter, de kern der zaak treft hij in I Cor. 1 : 27 v.: „Maar het dwaze
der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou ;
en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke
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zou beschamen ; en het onedele der wereld, en het verachte heeft God
uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou
maken ; opdat geen vleesch zou roemen voor Hem."
Ja, zoo is het! De verkiezing is niet „onvoorwaardelijk," zij is niet
willekeurig, ze heeft een noodzakelijke conditie : alleen hen, die niets
zijn, kan God bereiken met Zijn verkiezende genade.
Al wederom de wereldwet zijner wisselwerking van spijziging!
Slechts die h o n g e r e n kunnen verzadigd worden ! Slechts die niets
zijn, hebben, willen, doen, denken, maar die, ledig aan zich zelf,
zuchten naar God, kan Hij vervullen.
Slechts wie onderscheidt actieve en passieve gehoorzaamheid, hij
kan het stuk der verkiezing benaderen. Actieve, dadelijke gehoorzaamheid is, indien de mensch uit zich zelf wil, immer hoogmoedig.
Daarop sluit uitnemend het woord : „Zoo is het dan niet desgenen die
wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods" (Rom.
9 : 16), of ook : „de verkiezing is niet uit de werken, maar uit den
roepende" (Rom. 9 : 11).
Vierkant tegengesteld aan deze actieve gehoorzaamheid is echter de
passieve of lijdelijke. Zij is ni ets in zich zelf, arm en ellendig, hongerend
en dorstend naar de gerechtigheid. En deze kan God alleen aanzien
in Zijn verkiezende genade. Want alleen het hongerige kan Hij verzadigen,
het ledige vervullen.
En nu is het zeer zeker mogelijk te vragen : maar wie maakt een
mensch aldus hongerig, „niets," in zich zelf ledig?
Eilieve, hier is het verstand weer met zijn eenzijdigheid !
Wij vragen wederom en nadrukkelijk : wie maakt den mensch hongerig
naar de natuur? — Distilleert gij uit d i t verschijnsel, uit de aarde
aardsch, een n o o d 1 o t? Neen voorwaar, een hongerig man e e t en
verheft zich niet ! — Maar waarom moet dan altijd en immer het
levens-mysterie in het rijk des geestes en der genade naar het strak
verstand eenzijdig worden belicht ?
En de werkelijkheid en de Schrift blijft eenvoudig bij de getuigenis :
niet s, hongerig te zijn in zich zelf, is de voorwaarde om i e t s,
verzadigd te worden uit genade ! Wie het anders wil, wil ook anders
dan God wil en hij ga naar zijn eigen plaats ! Hij loope vast in eigen
wijsheid. De Schepper des Hemels en der Aarde laat zich zelfs door
zulk een vrome Zijn antwoord niet afdwingen. Want het kan ook
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niet. De scheppings- en herscheppings-orde is de orde der wisselwerking, der tegenstrijdigheid, der twee-zijdigheid. En wie daar niet
gehoorzaam voor buigt als voor het Woord Gods, door hetwelk a lle
dingen in den tijd zijn gemaakt, hij moet scheiden wat God vereenigd
heeft, hij wil tasten achter het mysterie, hij vindt geen bewogen leven
meer maar starren, strakken dood, de sfinx van het noodlot.
Merkwaardig is in deze de getuigenis van Art. XVI onzer Geref.
Belijdenis.
Zij leert ge en noodlot, maar wel degelijk de v r ij h e i d. Want zij
spreekt het nit, dat de mensch z i c h zelf geworpen heeft in zijn val
en verderf, en dat God niet anders doet dan hem hierin laten.
Maar voorts is Art. XVI niet volledig! Want het blijft slechts staan
bij Rom. 9 : 22 en 23 maar gaat niet voort tot 11 : 32. En daarom
doet dit artikel het voorkomen, alsof God slechts voor een d eel
(niet voor allen! gelijk Rom I I : 32 getuigt) barmhartig is en zoo
doet het te kort aan den vollen rijkdom van Gods genade. Want,
onttrekt Hij willekeurig een d eel aan het verderf en heet daarin
barmhartig laat Hij willekeurig een d e e 1 in het verderf liggen en
heet daarin rechtvaardig, dan meet de Eeuwige God, hoe wij het ook
trachten te wenden en te keeren, met twee maten in Zijn heilsbemoeienis.
Hierover straks nader. Nu slechts de voorloopige opmerking, dat ook
zelfs Art. XVI blijkens het voorafgaande, ten deele nog blijft staan
bij een uiterl ij k e verhouding tusschen God en mensch. Trekken
uit den kuil des verderfs is altijd een uiterlijke daad. Maar in werken
als de zon op een dood of een levend lichaam, op een vruchtbaren
of onvruchtbaren bodem, inwerken als een hart vol vriendschap of
liefde op een ander hart, dat is een inner 1 ij k e openbaring. En
deze openbaring alleen kan licht geven, waar wij doorzoeken het
probleem der verkiezing.
Want, wij moeten het herhalen, slechts de levens-beweging der
wisseI w e r k i n g is in staat, ons te voeren op het rechte spoor.
D. H.
Slot volgt.
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DE THEOSOFIE
(VERVOLO)

De Theosofie is onweerlegbaar, indien men onder haar alien wil
betrekken, die „Goddelijke Wijsheid" zoeken. In dit geval toch
duidt deze naam niet slechts aan een zekere groep tegenover een
andere groep maar geldt hij der gansche menschheid, voor zoover
deze zich toeeigent kennis aangaande de Goddelijke Openbaring, zoo
universeel mogelijk gedacht. Zoowel een PLATO als een BLAVATSKY,
zoowel een CALVIJN als een KANT behooren tot haar rijksgebied.
Het spreekt dan ook vanzelf, dat, waar wij een vruchtbare gedachtenwisseling aangaande de Theosofie wenschen te beginnen, wij deze
op het oog hebben, gelijk ze zich in onze dagen openbaart, derhalve
naar haar karakter van heden. We zouden dan ook den naam Theosofie
tusschen aanhalingsteekens willen plaatsen, daarmede beduidende, dat
wij over haar slechts spreken in zekeren zin. Want, wij herhalen het,
neemt men haar zoo algemeen mogelijk, dan wordt ze bedreven
door all e n, die zich hoe dan ook een wereldbeschouwing wenschen
te vormen naar Goddelijke voorlichting.
Wie voorts meenen zou, dat wij ons begeven in een strijd met
betrekking tot datgene wat de Theosoof leert als geput uit de e r var in g
aangaande de sfeer der hoogere geest-stof, hij vergist zich. Waar
iemand zegt: „ik heb dit of dat ervaren", daar kan men hoogstens
antwoorden : „ik evenwel niet", maar daarbij moet het dan ook
blijven. Hier komt betuiging tegenover betuiging te staan, meer niet.
Bovendien, het loochenen van een mogelijke ervaring buiten eigen
gezichtskring, is b e k r o m p e n. Wel doet men het menigmaal,
vooral de dusgenaamde „officieele" wetenschap, voorkomen, alsof
alles wat den nuchteren blik van den vlakken empirist te boven gaat,
niet anders wezen zou dan „fantasterij." Maar ook bier beginnen
betere dagen aan de kimmen te lichten. De ware geest der wetenschap
(die niet vraagt : wat kan mijn speciaal begrip omvatten, die evenwel alles
onderzoekt, onpartijdig, ook het allerwonderlijkste) staat weder aan de
poort van de burcht des geestes, die van of haar tinne wijde verten,
hoogte, diepte, schouwen doet.
Een „wetenschappelijk" man, die met voornaam gebaar een „wonder"
weg wuift, is in wezen even bekrompen als een wilde, die het op
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een loopen zet, waar voor de eerste maal een locomotief dreunt door
zijn wildernis.
Deze korte opmerking moest ons vooraf van het hart.
Wij toch zijn te verlicht om voorbarig, zonder deugdelijken grond
mogelijkheden te verwerpen. „Dem neueren Unglauben liegt der
Aberglaube an die sogenannte Naturmacht zugrunde" (HEGEL).
Ook zullen wij niet argumenteeren met Bijbel-plaatsen, zonder meer.
Want, -- het bleek en blijkt gedurig, verliest men zich ten
slotte in uitlegkundige wenken, terwijl op zulk een wijze princ ip i e el
verschil in wereldbeschouwing toch niet wordt geraakt. Betuigt, —
om een enkel voorbeeld te noemen, — de Theosoof, dat, waar JEzus
en Zijn tijdgenooten de verschijning van JOHANNES den Dooper in
verband brengen met ELIA (vrgl. Matth. 11 : 14), en hier sprake is
van een r e I n car n a t i e, weshalve 00k JOHANNES door een gewelddadigen
dood den moord op de Baals-priesters moest boeten, — dan kan men
daartegen wellicht allerlei exegetische gronden aanvoeren, maar daarmede weerlegt men, — zoo al, dan hoogstens slechts, — een enkel
beroep op een Schrift-plaats, geenszins de Theosofische leer in hare
beginselen. Evenzoo gaat het, waar b.v. de Theosoof meent, dat bij
de wonderbare genezing van den blindgeborene, JEZUS in de woorden
„noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders" ( Joh. 9 : 3) de
conclusie plaats geeft : deze man had dus mogelijkerwijze k 1.1 n n e n
zondigen voor zijn geboorte, d.w.z. in een vorig bestaan.
Wij wenschen niet anders dan p r i n c i p i e e 1 e bezwaren te opperen,
overtuigd, dat slechts op deze wijze een opbouwende gedachtenwisseling mogelijk wordt gemaakt.
Niet geheel ter take maar toch noodzakelijk is deze opmerking vooraf :
men hoede zich te vermoeden, dat de „Christen" slechts bij a u t o r i telt
gelooven en leven zou, de „Theosoof" niet. Dit toch is een dwaling.
Even goed als de orthodoxe Christen vele dingen door het geloof
aanvaardt, die hij persoonlijk heeft aanschouwd noch beleefd, zoo
ook meet menig Theosoof allerlei uit de hoogere sferen der geest-stof
op gezag aannemen, omdat ingeleiden het hem mededeelen. De zoo
nu en dan voorkomende verheffing van dezen of genen Theosoof, die
zich verre verheven waant boven den eenvoudig-geloovige, is derhalve voorbarig.
Evenwel, ook wij zelf hechten niet te veel aan deze onze inleidende
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opmerking, ze is slechts neergeschreven voor waan-wijzen (die men
trouwens in alle kringen aantreft).
Van meer belang is ons tweede bezwaar, dat hierop neerkomt : de
„Theosofische" leer is te weinig principieel in zake ale kenni s-t heori e.
De kennis-leer is de wetenschap, die zich rekenschap geeft aangaande
subject en object, aangaande de verhouding van het bewustzijn, het
menschelijk denken tot de werkelijkheid daar buiten (vrgl. Jaargang II,
bldz. 97 v.v.).
Alle systeerr moet derhalve, hoe dan ook, aanvangen met een orienteering in zake deze materie. En nu moge men bij een RUDOLF STEINER,
ook bij een ANNIE BESANT of anderen, sporen eener kennis-leer
ontmoeten, een grondig onderricht voor allen ontbreekt in deze te
veel. En toch, waar men niet slechts als de Christen „gelooven" wil,
maar „weten", daar moest toch een behoorlijk fundament zijn gelegd
allereerst in zake „Denken en werkelijkheid".
Al te aanschouwelijk toch is een oplossing gelijk ANNIE BESANT die
tracht te vinden in haar „Oude Wijsheid", waar zij betoogt, dat de
ijlste en fijnste trillingen van Manas, uitgedrukt in de stof van het
oorzakelijk lichaam, zou zijn de zuivere rede der intuitie, terwij1 de
verstands-logica gezocht moet worden in de sfeer der grovere trillingen
van den lageren Manas (bldz. 178). Vergelijkt men bij dit naleve
onderricht de onderzoekingen van een KANT, een SCHOPENHAUER, een
HEGEL', een HARTMANN, dan verstaat men dra, dat de Theosofie naar
de hedendaagsche herleving nog heel wat te arbeiden heeft, zal ze
mogen heeten „op de hoogte" van haren tijd.
Deze onze aanduiding is van meer beteekenis dan menigeen vermoedt.
Immers, de pessimist i s c h e zijde van HARTMANN'S systeem hangt
onmiddellijk samen met zijn t r a n s c e n den taal realism e. Mocht
de Heer VAN GINKEL het noodig achten, op dit punt nader in te gaan,
dan zijn wij daartoe bereid. Zoo niet, dan aanvaarde men bovenstaande
aanmaning voor wat ze zijn wil : een goedbedoelde methodische wenk.
Zonder iets te kort te doen aan het „Ehret die Frauen !" mogen we
het echter voorts uitspreken, dat o.i. het „aanschouwelijk" onderricht,
1) mededeeling verdient, dat in MOOK'S „Logische Drieeenheid" (zie vorigenjaargang, bldz. 93 v.),
een geschrift, waaromtrent wij in het algemeen gunstiger denken dan onze recensent t.a.p, —
een ornstig pogen wordt gevonden om in doze to komen tot een redelijke beschouwing,
„waar hooren en zien is vergaan" (HEGEL).
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dat de Theosofische richting sinds haar herleving ook hier to lande
kenmerkt, onmiddellijk samenhangt met het merkwaardige felt, dat
hare hoofd-leiders, zoo niet alien, dan toch zeker grootendeels, v r ouw en
zijn : een BLAVATSKY, een BESANT, een TINGLEY.
De vrouw is de geboren g e v o e 1 s-monist. Zij beleeft als het ware
de eenheid der dingen, den heimelijken samenhang.
Vandaar, dat de vrouw een instinctief zuiver besef heeft, waar het
aankomt op eerste indrukken ; vandaar ook, dat ze in haar conservatisme,
hoewel onbewust, hoedster der idee mag heeten.
Bovenal echter is haar gansche geestes-richting r e c e p t i e f, terwijl
het mannelijk karakter zich als s p o n t a a n openbaart.
Waar spontanelteit aan den dag treedt, daar is activiteit, drang tot
bewustwording, hetzij van het willen, hetzij van het denken.
Zoo komt het, dat het vrouwelijke karakter meer zoekt rustige contemplatie en stifle ontplooiing; het mannelijk karakter allereerst wordt
geboeid door opworstelend wilsleven.
Trekken we deze lijnen door, dan voeren ze ons voort tot de conclusie :
vrouwelijke geestes-richting heeft oog voor gestadige, rustige evoluti e,
mannelijke geestes-richting voor m u t a t i e, voor sprong-variatie in zake
het zedelijk leven, voor principieele wils-omwending of vernieuwing,
voor bekeering.
En nu is dit juist het kenmerkende, dat de Theosofische leering onzer
dagen vooral de evolutie, de ontplooiing des geestes naar voren keert.
Eigenaardig hier tegenover, dat een man als SCHOPENHAUER, wiens
philosofie overigens nauw verwant mag heeten aan het TheosofischOostersch denken, allereerst de centrale wils-omkeering accentueert :
„Jene merkwiirdige, katholische, transcendentale Veranderung, wo der
ganze Cirkel unwiederbringlich zerrissen wird und alle Gesetze der
Psychologie eitel und leer werden, wo der Rock van Fellen ausgezogen,
wenigstens umgewandt wird und es dem Menschen wie Schuppen
von den Augen fallt ist so etwas, dass ein Jeder, der sich des Odems
in seiner Nase einigermaassen bewusst ist, Vater und Mutter verlasst,
wenn er dariiber etwas Sicheres horen und erfahren kann" („Welt als
Wille und Vorstellung" I, § 68).
Ongetwijfeld zal men naast deze uitspraak van SCHOPENHAUER-CLAUDIUS,
ook plaatsen uit Theosofische werken kunnen citeeren, waarin
wils-verandering wordt geleerd ; maar hierop komt het niet aan. De
,
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vraag is, welk g r on d-streven een richting kenmerkt. En dan zeggen
we zeer zeker niet te veel, indien we betuigen, dat de „Theosofische"
leer, als geheel genomen, staat in het teeken der on t w i k k e 1 i n g,
de „Christelijke" leer in dat der b e k e e r i n g. Natuurlijk sluit de
laatste de eerste niet uit (wel veelal omgekeerd). Want is de bekeering
eenmaal doorgebroken, dan moet het nieuwe leven zich ook weder
ontplooien, evolveeren.
Ten slotte vindt dit karakter der Theosofie zijn oorzaak in den r e 1 i g ie u s e n ondergrond, waaruit ze opwast.
Want in wezen blijkt de Theosoof onzer dagen veeleer te leven uit
de immanentie Gods dan verzonken in aanbidding voor Zijn
transcendentie.
Hoe wij dat bedoelen ?
Een woord van BLAVATSKY maakt dit duidelijk : „een Theosoof richt
zijn gebed tot zijn Vader, die in het verborgen is, niet tot een buitenwereldlijk en daarom eindig God 1). Die Vader is in den mensch zelf"
(„Sleutel", 57).
Deze eenzijdige uitspraak moge worden aangevuld door de evenzeer
Theosofische leer, dat de eeuwige Geest als S a t (Het Zijn) werelden
in- en uitademt, weshalve Het in wezen transcendent moet worden
gedacht, — toch blijkt wat we zouden willen noemen de 1 e v en sdiapason der Theosofie gestemd op de immanentie. Vandaar, dat de
Br oe d erschap der schepselen in het program wordt genoemd, niet
allereerst de Godsliefd e. Tot onze blijdschap schijnt men dit gebrek
te gaan verstaan. Net weekblad „Eenheid" (nauw verwant aan de
Theosofische strooming) toch v oert sinds eenigen tijd in zijn hoofd
het motto : „Zonder liefde tot God, geen broederschap onder de
menschen". Dit is een stay in de goede richting. Maar toch blijft
het grond-karakter der Theosofie voorloopig pan t heist isc h.
Dit blijkt bovenal uit de actie tegen het „Joodsche element", dat,
gelijk alom in West-Europa, zoo ook het Theosofisch streven kenmerkt.
„Germaansch", „Arisch", niet „Semietisch" dit „Schlagwort" onzer
dagen is de echo van het pantheisme, dat zijn geheimnisvolle stem
uit de Duitsche oer-wouden van ongekorven hout kaatsen doet tegen
1)

We zouden wijsgeerig hiertegen kunnen opmerken : een God slechts in den mensch is
evenzeer eindig als God slechts buiten den mensch. De ware oneindigheid is deze : en in
en boven mensch en heelal.
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den gehouwen Tempel ter aanbidding van Hem, die Heilig, Heilig,
Heilig heet en voor Wiens ontoegankelijk licht zelfs de cherubs hun
aangezicht bedekken (Jes. VI).
Uit dezen wortel van den boom des levens en der kennis spruiten
dan ook voorts alle takken en twijgen der Theosofische wereldbeschouwing omhoog.
Ligt het accent op de immanentie Gods in het schepsel, dan moet
consekwenter-wijze de gedachte van ontploofing, van bewustwording
der Goddelijke natuur in de creatuur naar voren komen. Dan is de
mensch als bergspits der wereld, schitterend in het klare zonnelicht
des geestes, tevens de top der Godheid. Dan kan het ook niet anders,
of de samenhang der dingen naar oorzaak en gevoig, de wet van
karma, die der geboorte van alle handeling moet de gansche
aandacht boeien.
V e r g e l d i n g, niet v e r g e v i n g zal daarom noodzakelijkerwijze de
grondtoon worden van het zedelijkheids-besef.
Nu willen wij aan de gedachte van vergelding der misdaden niet te
kort doen. Maar toch blijkt hier de Theosofische leer met haar eenzijdigheid in zake de Gods-beschouwing eveneens eenzijdig in zake
het ethische leven. Vollediger is daarom het woord van Psalm 99 : 8,
waar God verzoenend en wrekend in eenen wordt genoemd, waar
dus en vergeving en vergelding beide worden gehandhaafd. Elders
vestigden wij reeds op een en ander de aandacht (vrgl. ons antwoord
op „Weg met de scheidsmuren", uitgave P. DZN. VEEN, Amersfoort,
bldz. 17). Hier echter moet dit punt ook wederom in het licht worden
gesteld om tot een principieele gedachten-wisseling te kunnen
voortgaan.
In onze „Verzoening" (bldz. 28 v.v.) hebben we er op gewezen, hoe
„vergeving" immer verband houdt met de majesteit van het zed el ij k
leven, Een ontaard zoon, die zijn oude moeder bestal en daarna tot
inkeer komt, zal haar niet slechts al haar bezit terug brengen, hij zal,
wat meer is, niet slechts boeten willen voor zijn daad, maar hij zal
óók nog behoefte gevoelen haar te omhelzen en het uit te spreken :
„ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, schenk mij uw
vergiffenis." Want hij heeft de grauwe haren, de kroon zijner moeder,
haar liefdevol hart beleedigd.
„Vergelding" houdt verband net den onderlingen samenhang van daad
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en gevolg, zonde en straf. Zij treedt bovenal aan den dag in de
relat i e v e wereld der onderlinge betrekking van de verschijnselen
in het eindige, tijdruimtelijke bestaan. Maar „vergeving" houdt verband
met de onvoorwaardelijke, de absolute wereld van den zedelijken
eisch, met de verhouding (niet slechts van oorzaak en gevolg op de
horizontale lijn maar) verticaal van den mensch 'tot de majesteit der
ethische wereld-orde, van het schepsel tot God.
Kort maar, naar wij hopen, klaar hebben wij hier aangetoond, dat
daarom ook de eenzijdig naar voren gekeerde wet van karma, een
der grond-pijlers van het Theosofisch systeem, niet anders dan een
gevolg blijkt van de n i et d o o r g e w e r k t e (wel uitgesproken)
waarheid der transcend en ti e Gods, welke waarheid weder
onmiddellijk samenhangt met de gedachte van de majesteit der
zedelijke wereldorde.
We zouden het verschil tusschen de „Theosofische" en de „Christelijke"
wereldbeschouwing dan ook willen toespitsen in deze twee : r e l a t ivisme of absolutisme.
De Theosoof leeft bovenal in de betrekkelijke, relatieve wereld, waar de
immanentie Gods alle ding in onderlingen samenhang wetmatig uitdraagt.
De Christen loochent dit feit der immanentie niet, maar hij wil meer.
Hij wil niet slechts onderlingen, betrekkelijken samenhang van zonde
en vergelding, hij wil tevens de absolute majesteit van den transcendenten
God gehuldigd zien. En dadrom treedt bij den Christen het feit der
vergeving, verzoening, verlossing naar voren boven het feit der
vergelding, ja ook zelfs boven de noodzakelijkheid der leering, der
bewustwording. Wij vermoeden, dat dit punt in onze gedachtenwisseling van cardinaal belang zal blijken. Voorloopig dus stellen
wij ons tevreden met aanduidingen.
Ook met betrekking tot wat we nu nog volgen laten.
De Theosoof is er van overtuigd, dat de wet van karma het wereldraadsel oplost, waarom zoo ongelijk een lot verschillende schepselen
treft. Zeer zeker zal zijn antwoord velen tot rust brengen. Maar, dus
vragen wij, is het niet een di e p e r belijdenis, indien de Christen
uitspreekt, dat hij „om Gods wil" ook het bitterste kruis wenscht
to aanvaarden ?
JEZUS CHRISTUS was niet dan goed-doende en toch de bede „Vader
Uw wille geschiede !" bezegelt Zijn bitteren kruisdood.
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Het wil ons dan ook voorkomen, dat een waarachtig, onzelfzuchtig
leven der liefde Gods dial- bovenal op zal luiken, waar de mensch
in algeheele zelfovergave aan Gods wil, zonder te vragen, zonder
te wenschen, afsterft van al zijn begeeren. Deze zelfontlediging is
naar de ervaring der heiligen dan ook de voorwaarde ten inkeer der
gemeenschap Gods in het hart der creatuur.
Een gebroken wil zonder vraag naar het waarom en het waartoe
slechts om der wille Gods, die alleen goed is, kunnen we ten voile
verheerlijken, indien de transcendentie Gods en Zijne onmiddellijke,
verticale gemeenschap allereerst wordt gezocht, boven den immanenten,
relatieven samenhang der schepselen onderling.
En nu weten we wel, dat zeer zeker ook de Theosoof zoekt naar dezen
verborgen omgang, met God de vraag evenwel is hier : waar ligt de
nadruk? — Van veel meer beteekenis dan men gewoonlijk vermoedt
is dan ook de kwestie, waar wordt het accent gelegd in Uw wereldbeschouwing? De accentueering is van zooveel belang, dat, wij
durven het neer te schrijven, — van haar afhangt, welke richting
onze overtuiging neemt. De meest tegenstrijdige stelsels vinden ten slotte
hun principieel verschillend punt van uitgang in den verschillenden
nadruk, die bij den aanvang op het een of ander wordt gelegd.
Zoo ook hier : de „Christen" legt den nadruk op de heiligheid en
verhevenheid van den Eeuwigen Geest baven alle creatuurlijkheid, op
de transcendentie. Daarom keert hij naar voren het absolute in den
Goddelijken eisch : wees heilig, want Ik ben heilig. — Onttrokken aan
alle relativiteit van denoorzakelijken samenhang der schepselen onderling, is voor dezen derhalve de vraag : hoe sta ik voor God ? de eerste.
En uit deze cardinale levensvraag wassen dan vanzelf op de andere
problemen van verzoening, schuld, verlossing, bekeering, aanvaarding
om Gods wil.
De „Theosoof" echter legt den nadruk op de inwoning van den
Goddelijken Geest in het Heelal, op de immanentie. Daarom keert hij
naar voren het relatieve in den samenhang der dingen vergelding,
bewustwording, broederliefde.
Dit alles overwogen, moet onze eind-conclusie luiden : de „Christelijke"
wereld-beschouwing behoort niet op te gaan in de „Theosofische" ;
maar veeleer omgekeerd : indien de Theosofie onzer dagen zich klaarlijk
rekenschap geeft van den diepen zin der Christelijke orthodoxie, dan
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zal zij zich overtuigd moeten houden, dat deze veelzijdiger, principieeler,
absoluter is dan wat zij zelve leert, hoe eerbiedwaardig, ernstig, waarheidslievend overigens ook haar streven wezen moge.
Gaarne geven wij nu het woord aan den Heer VAN GINKEL, opdat,
hem gehoord, wij mogen voortgaan tot dieper, klaarder inzicht in een
geestesstrooming, welke de aandacht vraagt bovenal van hen, die de
Christelijke wereldbeschouwing alzijdig wenschen to zien belicht.
D. H.
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INGEKOMEN VRAGEN
V r a a g. — Hoe rijmt U Genesis 2 : 2, 3 met Uw beschouwing over het
scheppings-verhaal (zie „Nieuwe Banen", vorigen jaargang, Afl. 10). Deze
verzen toch spreken uit, dat God „gerust" heeft van „'t werk", dat Hij
„gemaakt" had. Dit begrip van „rusten" na een moeielijk „werk" wordt nog
verscherpt in Exodus 31 : 17 : „dewij1 de Heere . . . zich verkwikt heeft."
H. en P. A. L. B.
Jezus Christus zegt: „Mijn Vader werkt tot nu toe en lk werk ook"
(Joh. 5: 17). Uit deze woorden blijkt, dat Hij een doorgaande
werkzaamheid Gods na de schepping leert. De Christelijke dogmatiek
heeft dit veelal dus omschreven, dat zij belijdt : Gods schepping ging
ten zevenden dage om in Zijn voorziende en regeerende onderhouding.
Zoo moeten we het dan ook verstaan.
In het eerste hoofdstuk van Genesis wordt ons de opeenvolgende
reeks van Gods scheppings-daden geteekend. Aan het einde van deze
is daar een „rusten" der scheppingsmacht in het voortgaan der
onderhoudende en regeerende wereld-bemoeienis.
Rusten is zelfs bij het schepsel veelal verandering van arbeid. Waar
de Schepper Zijn wereld uitdraagt uit Zich zelf, daar is Zijn „werk"
worstelende mar het licht ; waar Hij Zijn wereld heeft geschapen en
aan het licht gedragen, daar trekt God-scheppende Zich als het
ware terug in eigen volheerlijkheid om als God-onderhoudende Zijn
werk to „volmaken" (Gen. 2 : 3b ; de Leidsche vertaling heeft hier
met U „maken").
V raa g.
Op bldz. 299 in de December-aflevering van „Nieuwe
Banen" lees ik :
„Men zou hier nog een vooronderstelling kunnen doordrijven en wel
deze, dat dan de voorgaande geslachten niet gestorven, maar veranderd
(I Cor. 15 : 51), weggenomen zouden zijn als NENOCH (Gen. 5 : 24).
leder echter, die Gods bedeeling in dezen tijd, in deze wereld nauwkeurig waarneemt en overdenkt, gevoelt, dat dit gansch en at niet
harmonieeren zou met het wezen der wereld-orde. Ook Jezus Christus
moest door den dood henen, aleer Hij kon worden opgenomen in
heerlijkheid".
88

Waarom dit niet zou harmonieeren met het wezen onzer wereld-orde
is mij niet duidelijk. Moest Jezus Christus doOr den dood heen, aleer
Hij kon worden opgenomen in heerlijkheid, omdat Hij m e n s c h
was? Steeds heb ik gemeend, dat de menschen, zoo zij niet gezondigd
hadden, als HENOCH zouden zijn opgenomen. lk heb steeds geloofd,
dat Jezus Christus dOcir den dood heen moest, omdat Hij, onze zonden
dragend, ook het ergste, den dood, moest doormaken. Want deze
is toch voor de meeste menschen de meest te vreezen macht. Zie b.v.
Job. 2 : 4, waar Satan zegt : „Huid voor huid, en al wat iemand heeft,
zal hij geven voor zijn leven." En voorts door te sterven en weer op
te staan, heeft Hij den dood, dien grooten vijand, overwonnen.
Hierdoor is het mij natuurlijk niet duidelijk, dat, ook zonder den
zondeval, voor de menschen de dood in de wereld zou zijn.
A.

H. M.

Het zij mij vergund naar aanleiding van het voorafgaande in het
algemeen een opmerking te maken.
Veelal wordt antwoord verzocht met betrekking tot punten, die ik
vroeger reeds in ons tijdschrift behandelde. Op deze wijze noodzaakt
men mij in herhalingen te vervallen. lk stel mij dan ook voor, in
deze een andere methode te volgen dan tot nog toe. lk zal n.l. bij
vragen, die reeds besproken kwesties aanroeren, eenvoudig verwijzen
naar de vroegere plaatsen.
Inzake het hierboven aangeroerde probleem raad ik den Inzender het
gansche betoog, dat ik over „den Val" voerde, nog eens na te lezen.
Daar heb ik keer op keer aangetoond, hoe het kwaad (vergankelijkheid,
natuurlijke dood, enz.) als scheppings-daad Gods moet worden aanvaard en wel als een noodzakelijk element in een betrekkelijke, grofstoffelijke wereld gelijk de onze.
Deze vraag kwam bovendien in aleer de Januari-aflevering verscheen
en moest een vorige maal wegens plaatsgebrek blijven liggen. lk
vermoed, dat de Inzender juist in aflevering I veel vinden zal, wat
hem meerder licht geeft.
Ter nadere toelichting een opmerking : is de dood een scheppings-orde,
dan moest ook Jezus Christus als Immanuel deze scheppings-orde
doormaken, om haar aldus om te zetten in glorie.
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Op blz. 25 Uwer „N. Banen" van Januari 1.1. schrijft U o.a.:
V r a a g.
„Maar ook, de moeder kan haar kind verbieden een flesch met vergif,
enz. ..." — Naar aanleiding van dit voorbeeld wilde ik U het volgende
vragen : Welke ouders zullen ooit hun kind voor een dergelijke proef
zetten ? Dit is niet bedoeld als critiek op een onvolmaakt beeld, maar
vindt zijn oorzaak hierin, dat ik wel meer dergelijke beelden heb
hooren noemen om het onredelijke in het proefgebod en ook inzake
den hiermede samengraanden vrijen wil der menschen te verklaren.
Al deze beelden, en ook het boven door U genoemde, stellen den
mensch voor, zooals deze n i et is, om het onbegrijpelijke te verklaren.
Wanneer Gij Uw kind reeds honderd maal gezegd hebt niet op de
rails te loopen en hij doet dat toch en hij staat op 't punt overreden te worden, zult Gij dan blijven toezien of hem, desnoods met
gevaar van Uw eigen leven, met geweld er of halen, ondanks dat het
kind gewaarschuwd was?
Wanneer Uw zoon groot geworden is, wetende dus het verschil
tusschen goed en kwaad, en U heeft hem dagelijks voorgehouden al
wat goed is, zult U hem dan een misdaad laten begaan, omdat hij
beter wist en U hem zijn vrijen wil niet wilt ontnemen; of zoudt U
hem, wederom desnoods met geweld, daarvan weerhouden ?
Dat wij niet altijd degenen, die wij liefhebben, voor een noodlottigen
stap kunnen behoeden, daarvoor zijn wij dan ook slechts menschen.
Zeer zeker behoor ik niet tot degenen, die hun kinderen bij den pappot
grootbrengen, doch ik kan mij geen liefhebbenden en streng rechtvaardigen vader voorstellen, die zijn kind, 't zij klein of groot, onwetend
of wetend, op een proef stelt, die hem noodlottig kan zijn en hem
in zijn verderf laat loopen, om de schoonheid van den vrijen wil
ongerept te laten. Wij moeten dus de zelfopofferende liefde der
ouders wegcijferen, om tot de redelijke uitlegging van het proefgebod
en den vrijen wit der menschen te komen daarom is Uwe verklaring
daarvan voor mij niet duidelijk.
A. HAZEVOET
Haarlem
„Alle vergelijking gaat mank". In zeker opzicht dus ook de door mij
gebezigde, door U gelaakte. Evenwel, het was er mij slechts om to
doen, door het beeld van de gif-flesch te breken met de veelal
voorkomende meening als zoude God in het verbieden van den boom
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der kennis een w illekeurigen boom, dus ook een willekeurig verbod
hebben bedoeld.
En in zooverre was het beeld zeer zeker juist.
Nu hebt U er bezwaar tegen, dat God — als Hij wist, dat de boom
der kennis verderfelijk was — den mensch niet met geweld daarvan
zou hebben afgehouden.
Dit is echter onmogelijk, zal er een waarlijk ze del ij k e wereld-orde
bestaan.
Ik heb dan ook herhaaldelijk betuigd, dat de eerste voorwaarde tot
een zedelijk leven is de vrijheid (om ja of ook neen te zeggen) en
dat juist het zedelijk leven in dit opzicht boven de natuur uitgaat.
Mij dunkt, alles zal Uw instemming moeten vinden, indien U eens
niet terug ziet tot aan de historie van Adam voor zooveel duizend
jaren maar indien U het probleem verlegt in het heden.
Heden zegt God (evenzoo als bij den aanvang der historie) : Kies,
wien gij dienen zult en aankleven, Mij of u zelf en het schepsel. Kiest
de mensch voor God, dan rust zijn hart in den Eeuwige, kiest de
mensch tegen God, dan vindt hij daarin den geestelijken dood, maar
toch is hem deze liever in zijnen eigenwil dan het zich zelf verliezen
en sterven aan eigen begeerte in God.
Ik geloof dan ook, dat U nog te veel bevangen is in de overgeleverde
meening, dat kwaad door den zondeval in de wereld is gekomen.
Hebt U mijn uiteenzetting gevolgd, dan hebt U daaruit vernomen
(bovenal in het laatste artikel, dat verscheen nadat Uw vraag inkwam),
hoe naar onze overtuiging het kwaad is een scheppings-daad Gods.
Zeló komt dan ook het gansche probleem in een ander licht te staan.
Verbiedt God het eten van den boom der kennis des goeds en des
kwaads, dan bedoelt Hij daarmede en voorheen en thans en in de
toekomst : Wie zich door de zonde van Mij vervreemdt en wet door
zijn zedelijke vrijheid, hij kan Been vrede hebben, moet den geestelijken
dood der ontbinding van liefdebanden sterven en daarom : hoedt u
D. H.
AAN HEN, DIE MIJ VROEGEN NAAR DE VERVULLING
VAN GODS WIL
Ja, Gij zegt het wet: „wanneer wij willen wat God wit, dan is de
wereld daar om ons aan alle kanten deze genade onmogelijk te maken."
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„En het liefste wat wij in deze wereld bezitten, maakt het ons juist
het moeilijkst.”
De wereld kan veel, zij kan ons kwellen, ons pijnigen, ons droevig
maken en beangst, maar zij kan ons niet verwijderen van de liefde,
die in Christus is, omdat zij ons niet kan scheiden van den Wijnstok,
in welken wij zijn geplant door de nieuwheid des levens, dien grooten
ommekeer, door welken uit ons werd een, die zich keerde naar het
licht en verlicht werd naar de mate hij te voren de duisternis had
liefgehad. De wereld kan ons niet veel doen, maar wel degenen, die
ons lief zijn. Want juist, otndat zij ons lief zijn, zijn ze ons gevaarlijker
dan de wereld, die voor ons geen trekking meer heeft. De liefde
hecht ons aan iets. En vvij worden het bindende der aardsche liefde
eerst dan gewaar, wanneer wij tot een andere liefde, n.l. de liefde
van God zijn gekomen. Zoo kan het ook alleen worden verstaan, wat
Christus bedoelt met het zonderlinge woord Wie niet h a a t hetgeen
hem lief is, is Mijns niet waardig. Dit beteekent niet, dat wij daarom
alle banden der liefde moeten verbreken. Neen, maar de liefde tot
God moet de e e r s t e zijn. En hieruit komt de grootste strijd voort.
Want degenen, die het in onze omgeving niet om God alleen te
doen is, omdat zij nog niet gekomen zijn tot het licht, begrijpen niet
w a t wij doorleven. Toch moeten zij voelen, dat God ons de eerste
behoort te zijn en dat er anders geen ware liefde ook voor hen bij
ons wordt gevonden, wiji wij alle dingen in God moeten kunnen
liefhebben, of zij zijn voor ons uit den booze, omdat ze de gemeenschap met God in den weg staan.
Gij vraagt verder, of wij ook mede moeten werken tot het volbrengen
van Gods wil, of dat de overgave des harten alleen genoeg is.
Neen zeker niet ! Bid en arbeid, staat er.
Christus zelf geeft ons hierin het grootste voorbeeld. Spreekt Hij
niet bij Zijn menschwording: „Zie lk kom om Uwen wil te doen",
dat is dus de volkomen overgave, maar Hij voegt bij deze overgave
óók de daad.
De vraag kan bier alleen deze zijn : hoe kunnen wij medewerken tot
het volbrengen van Gods wil?
En dan is mijne ervaring, dat God in deze voor ieder in 't bijzonder
tot zijn eigen hart spreekt. Het gaat dus mijns inziens niet aan om
te zeggen : God wil dat en dat bewuste werk van alle Christenen.
92

Neen, God wil van ieder een overgegeven hart, een geopend oor
en een bereidvaardige hand in e i g e n kring.
Voor den Christen moet dat het begin zijn. In zijn eigen huisgezin
moet hij aanvangen het plan Gods uit te werken. leder, die in zulk
een gezin komt, moet voelen, dat daar God de eerste is. En daaruit
moet voortvloeien een gemeenschap met de broeders en zusters, een
invloed ook op hun huisgezinnen. Zoo alleen kan weer het innerlijke
leven grooter kringen slaan.
Alle werk naar buiten, waarlijk maatschappelijk, kan, mijns inziens,
alleen hieruit geboren worden.
Uri Christen kan de wereld in haar zoozijn niet veranderen, hoewel
hij haar naar zijn hart volkomen afgestorven is, maar vele broeders
en zusters, die elkander onderling zeer liefhebbe n, hebben groote
kracht in hunne onderlinge eenheid. Want zij worden een teeken, dat
niet onopgemerkt kan blijven.
Uw wil geschiede ! hebben wij ook te bidden met betrekking tot de
menschen, die ons kwaad doen of verdriet. Want er gebeurt niets
buiten God om. Wat niet naar Zijnen w i 1 gebeurt, gebeurt onder
Zijne toelating.
Nu kunnen wij wel naar ons be w u s t z ij n gedwongen zijn, voor het
re cht op te komen, waar dat geschonden werd ; maar naar ons har t
moeten wij den wil hebben overgegeven in Gods wil en daarom ook
vergeven hebben, want onze vijanden zijn onze ziel het meeste nut
en wat ons pijnigt en onder drukt naar de wereld, dat bevestigt
ons dubbel in God.
Daarom blijft de vraag altijd en steeds deze : w a t willen wij den medemensch het eerste doen, goed naar de aarde of goed naar den Geest.
Indien het eerste, dan zullen wij hem voor alles brood geven of
betere omstandigheden ; indien het laatste, dan zullen wij hem eerst
spreken van de overgave des harten.
Nu sluit natuurlijk het eene het andere niet uit, maar zeker is, dat
een hart, dat zich heeft leeren overgeven, alles bezit, al bezat het
niets en omgekeerd, al bezit het alles zonder het leven met God,
zoo is het zeer arm.
Christus zelf toont ons ook in al Zijne weldaden jegens de armen,
verdrukten en zieken, dat Hij eerst het g e 1 o o f vraagt en can na
de genezing uitdrukkelijk er bij voegt : Uw gel o o f heeft U behouden.
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Nu moet ons g e l o o f, na de openbaring van den Pinksterdag, zijn :
God is ons de eerste in alle dingen, zoodat alle dingen voor ons
niets worden bij God. En aan de andere zijde : indien wij God hebben
gevonden, komen alle dingen ons nu ook van God, zoodat de stilheid
van onzen wil blijve een ledig huis, waar God inkeert.
Heerlijk, dat Uwe ziel weet van het licht, roemt in de verlossing, is
ingeplant in den Christus.
Hij vervulle U van dag tot dag en zij Uw vrede.
L. DE Ft-M.
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BOEKAANKONDIGING
DR F. J. SCHMIDT. „Die weltgeschichtliche Mission des Protestantismus"
(Vortrag, 5. Weltkongress fur Freies Christentum and Religiosen
Fortschritt, Berlin 1910; Berlin—Schoneberg, Protestantischer Schriftenvertrieb, Mrk. — 60).

Onze lezers, die kennis namen van het vorige door ons aangekondigde
geschrift van DR SCHMIDT, zullen zich met ons verheugen, dat we
wederom een arbeid van zijnen veelzijdigen geest mogen begroeten.
Wat zou het geestes-leven in Holland er bij winnen, indien de
gedachten van dezen man veelzijdig werden verspreid.
Wij weten niet wat wij in zijn geschriften meer bewonderen moeten :
de strakheid der logische doorvoering of wel den innerlijken gloed
des levens, die het gansche betoog doortintelt.
Ook hier wederom een stuk smeedwerk uit den vuurhaard des
geestes !
Wie een nieuwen blik begeert op de roeping van het Protestantisme,
hij kan hier in enkele bladzijden een schat van levenswijsheid opdoen.
Deze zeventien pagina's zijn zwaarder van inhoud dan menig boek
van honderdzeventig !
De ontvonkende macht der idee licht ons tegen uit dezen doorwrochten
arbeid, een kunststuk van logica en taal !
Hartelijk bevelen wij deze voordracht aan, opdat ook ten onzent de
wensch van den Schrijver worde vervuld, dat de „ideeen-blindheid"
van het tegenwoordig geslacht in zijn valsch naturalisme, individualisme
en socialisme zeer haast voorbij ga (S. 17).
De bogen van het betoog rusten op deze zuilen : a. de Grieksche
„schoone" mensch is de top der natuurlijke ontwikkeling ; b. het
Christendom openbaart den geestelijken mensch door negatie van
den natuurlijken.
De idee der algemeene (Katholieke) vereeniging van het menschengeslacht treedt in den gang der wereld-historie naar drieerlei vorm
op: als universeele S taa t, als universeele K erk en als universeel
Ind i v i d u. De eerste van deze drie ontving gestalte in het Romeinsche
Keizerrijk ; de tweede in de Roomsche Kerk ; de derde in het
Protestantisme.
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Het type van den voor-Christelijken mensch was slechts het tiatuurlijk,
zinnelijk individu; dat van den Katholieken mensch der Roomsche
Kerk de slechts universeele, individualiteits-looze mensch ; de Protestante
mensch echter is de levende, persoonlijke eenheid van de individueele
en universeele, de natuurlijke en geestelijke, de menschelijke en
Goddelijke levensopenbaring.
Hoogste en laatste doel van het Protestantisme is dan oak, dat leder
geloovige een zelfstandig vertegenwoordiger zij der geheele Christusgemeenschap, en dat kan hij slechts bereiken, indien hij zich met
alle ware geloovigen alter tijden eensdeels in Christus een vleesch
en een bloed weet, indien hij anderzijds deze universeele eenheid
toch ook weder in zijn individueele bijzonderheid representeert.
De Goddelijke wit openbaart zich zedelijk in de idee des Staats,
religieus in de idee der Kerk. Echte Protestant is de mensch slechts
dan, wanneer hij de zedelijke eenheid van den „staatlichen" wit en
de religieuse eenheid der kerkelijke gemeenschap boven hare algemeenheid uit verwerkelijkt in zelfstandige zoodat ieder voor
zich een bijzondere vertegenwoordiger heeten mag van het eene
Goddelijke universum en daardoor tevens het Goddelijke, ware doe!
alter overigen in zich begrijpt.
D. lic

Banden voor den 3den jaargang van „NIEUWE BANEN" zijn a f 030
verkrijgbaar bij den Uitgever en Uw Boekhandelaar.
AMSTERDAM
DE UITOEVER
A. H. KRUVT
N. Z. VOORBUROWAL 262
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DE NATUURLIJKE EN DE
GEESTELIJKE MENSCH
„Alzoo is er ook geschreven : de eerste mensch Adam is geworden
tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
Doch het geestelijke is niet eerst maar het natuurlijke, daarna het
geestelijke. De eerste mensch is uit de aarde, aardsch ; de tweede
mensch is de Heer uit den hemel, Hoedanig de aardsche is, zoodanigen
zijn ook de aardschen ; en hoedanig de hemelsche is, zoodanigen zijn
ook de hemelschen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardschen
gedragen hebben, alzoo zullen wij ook het beeld des hemelschen
dragen" (I Cor. 15 : 45-49).
Is de val een e r v a r i n g s - feit, dan moet ook verzoening, verlossing,
verheerlijking wezen een ervarings- feit : geen mogelijkheid slechts,
waarin we gelooven en waarop wij hopen voor het toekomstige, maar
een werkelijkheid, waaruit wij leven, heden in het Paradijs.
Daarom is het noodig, dat wij, alvorens over te gaan tot de beschouwing van het Heils-proces der Gods-bemoeienis, zooals het in
wezen moet worden gedacht, — daarom is het noodig, dat wij allereerst constateeren uit de ervaring des levens zelve tweeerlei menschheid
de natuurlijke en de geestelijke.
In onze „Heilsfeiten" hebben we meer betuigend, in onbelijnde
harte-sprake gesproken over deze beide. Nu is het taak, klaar belijnd
en betogend ons rekenschap te geven van wat de empirie inzake
den innerlijken mensch ons leert.
De hier boven neergeschreven pericoop leidt ons ten top van het
diepste inzicht en wijdste uitzicht.
Er is een aardsche ziele-mensch en er is een hemelsche geestes-mensch.
De ziel is, ook naar de Schrift : de adem, het bloed, het leven des
lichaams. Daarom is de ziel de eenheid der geboorte uit de natuur,
de aarde. „Uit eenen bloede" is de gansche menschheid (Hand. 17 : 26).
Een bloed stroomt door het menschen-lijf aller eeuwen gelijk een
onderaardsche rivier ontsprongen uit de bron, den stamvader der
volkeren. Ons leven, ons bewegen, is een voortgezette handeling
dergenen, die overlang dood zijn. Zij staan op uit de dooden in het
bloed, den ademtocht onzer hartekameren.
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Een schoone schilderij van CORNELIS ENQEBRECHTSZ., omstreeks de
vijftiende eeuw : „het graf van Adam" verbeeldt deze waarheid voor
het oog: uit den verstorven vader rijst daar de boom der menschheid
omhoog, wortelend in zijn ingewand, spruitend op als de navelstreng
der volkeren.
Daar is dus een eerste geboorte, uit de aarde aardsch, uit dP vrouw
( Job 14), een geboorte, zat van onrust, als een dwaallicht boven het graf.
Deze geboorte is de natuurlijke, van om1aag.
Indien tegenover deze niet een even feitelijke geboorte openbaar
wordt, boven-natuurlijk, van omhoog, dan wint de verderfelijkheid
het van de onverderfelijkheid (I Cor. 15 : 54) ; dan moet de natuur
den geest, de tijd de eeuwigheid overwoekeren.
Zoo getuigt dan ook PAULUS naar de ervaring der heiligen van een
tweede geboorte uit den hemel, van boven, bevestigende aldus het
woord : „tenzij de mensch wederom geboren wordt, hij kan het
koninkrijk Gods niet ingaan, noch hetzelve zien" Job. 3 : 3 en 5).
Deze tweede geboorte is „niet uit den bloede, noch uit den wil des
vleesches, noch uit den wil des mans" ( Joh. 1 : 13), maar even
wonderbaar als de geboorte van het Stamhoofd der nieuwe menschheid, den tweeden Adam.
Gelijk het bloed der eerste menschheid een is de eeuwen, alle geslachten door, zoo ook moet (zal het Koninkrijk der Hemelen werkelijk, waarachtig zijn) de Geest, de levendmakende, een zijn, dragende
de tweede menschheid aan alle tijd en plaats.
Wordt deze tweeerlei menschheid openbaar uit tweeerlei geboorte :
een natuurlijke, een bovennatuurlijke ; een uit den wil des mans, een
uit den wil Gods; een uit het vleesch, een uit den Geest, — zoo
toont ons de Schrift naar innerlijken samenhang, hoe de eerste geboorte
wordt gewekt uit de vrouw, wier begeerte is naar de ziel (Gen. 3 : 16B),
de tweede geboorte uit de vrouw, wier begeerte is naar den Geest
(Luk. 1 : 35).
Daarom moet de vrouw, de moeder alles levens (Gen. 3 : 20) de aarde
afsterven om den hemel to ontvangen.
De eerste moeder EVA, vol verwachting naar den man der natuurlijke
geboorte (Gen. 4 : 1), baart een moordenaar. En toch blijft de belofte
Gods getrouw, dat het zaad der vrouw het zaad van den Menschenmoorder (Joh. 8 : 44) zal verdoen.

98

Zoo vindt er dan ook, telkens waar deze Gods-belofte hooger rijst
ter vervolling, een ontlediging plaats van de moeder.
Waar de Eeuwige Zijn openbarings-volk als een onaanzienlijk mosterdzaad zaait, het yolk, waaruit het Heil komen moet (Joh. 4 : 22), daar
is het de vers torven SARA, die deze kiem ontvangt (Rom. 4: 19).
Waar het einde der oude bedeeling gekomen is in den grootsten uit
vrouwen geboren (Matth. 11 : 11), in den hoogsten profeet, die uit de
doornige en distelige wildernis dezer aarde roept (Joh. 1 : 23) om
het Koninkrijk der hemelen, daar is deze mensch, van God gezonden (Joh. 1: 6), geboren uit de on v r u c h t bare ELIZABETH
(Luk. 1 : 7).
Totdat in MARIA 9, de moeder des Heeren uit den hemel (I Cor. 15 : 47)
de vrouw ontvankelijk wordt ter vleeschwording des Geestes, des
Woords: „Zie de dienstmaagd des Heeren" (Luk. 1 : 38) tegenover
de dienstmaagd des mans (Gen. 3 : 16c).
Hier in deze MARIA wordt daarom tevens openbaar de ommegang van
de aarde tot den hemel, van de ziel tot den Geest ! En dat niet alzoo,
dat de laatste zich uit de eerste zou ontwikkelen als o o r s p r o n k e 1 ij k
daarin begrepe n, neen : de laatste moet als een nieuw beginsel
„van boven" ontvangen worden door de eerste, die „van beneden" is.
De ziel moet, deemoedig aanbiddende, den Geest toegang geven.
Zoo klaagt de lofzang uit de diepte naar omhoog, opdat er troost en
vervulling van boven kome.
„Mijne ziel maakt groot den Heer. En mijn g e e s t verheugt zich in
God, mijnen Zaligmaker" (Luk. 1 : 46/47).
De ziel is de „eenzame" (Ps. 22 : 21), bedroefd tot den dood toe
(Matth. 26 : 38). Een „zielige" mensch is een „stakkerige" mensch.
Daarom kan deze niet anders dan roepen, klagen, aanbidden, groot
maken den Heer, die verheven is boven alle schepsel, den Heiligen
God van verre, Wiens gedachten en wegen hooger zijn dan onze
gedachten gelijk de hemel hooger is dan de a a r d e.
Diepzinnig ziet derhalve de Schrift de vrouw, de moeder, de aarde toebereid om het
zaad der belofte uit den hemel te begroeten. Die toebereiding geschiedt door voortgaande
ontlediging van de begeerte uit de aarde aardsch : EVA nog staat in de voile verwachting
dezer begeerte; SARA wordt nog niet genoemd „onvruchtbaar" maar „verstorven"; ELIZABETH
heet „onvruchtbaar" als om aan te toonen, dat haar verwachting armer nog was dan die
van SARA ; totdat eindelijk in MARIA de maagdelijke (Luk. 1 : 34) is toebereid, der wereld
afgestorven om den Heer uit den hemel te ontvangen.
1)
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Maar waar de ziel aldus roept, daar wordt ze liefelijk omhelsd
(Jes. 38 : 17), daar wordt ze vervold met verheugenis des G e e s t e s
in God, die nu niet meer is een God van verre maar van zeer nabij,
ditmaal „Zaligmaker" van het verbroken, verslagen hart, waar Hij woning
maken komt (Joh. 14 : 23).
Dtis is in MARIA openbaar, dat de aarde moet worden verlost door
den hemel, de natuurlijke ziel, bedroefd tot den dood, door den
levendmakenden Geest.
Dtis blijkt, dat de eerste Adam van beneden moet worden herboren
door, in en tot den tweeden Adam van boven.
Dus behoort de „historische", wonderbare geboorte van JEzus CHRIsrus
voor ons te wezen „de eerste onder die van vele broederen" (Rom. 8 : 29) I).
Dlis is aan den dag, dat tweeerlei menschheid, een uit de aarde aardsch,
een uit den hemel hemelsch, representeert tweeerlei beginsel.
Dus is zoowel de eerste als de tweede Adam een met zijn geslacht.
Zoo leert ons de ervaring der heiligen, der wedergeboren kinderen
Gods.
Deze ervaring wordt in de Schrift herhaaldelijk bevestigd als de
ervaring van den nieuwen tegenover die van den ouden mensch.
Hoofdstukken als Romeinen VII en VIII kunnen we dan ook nimmer
verstaan, tenzij wij deze beiden : den natuurlijken en den geestelijken,
den aardschen en den hemelschen, den ouden en den nieuwen mensch
beleven in elkander.
De geestelijke, hemelsche, nieuwe mensch toch is maar niet een
mogelijkheid, waarop wij hopen voor het 'even na dit leven. Integendeel,
degenen, die weet hebben van hun tweede geboorte, ervaren dezen
nieuwen mensch als de diepste kern van hun herboren wezen. Want
de nieuwe mensch wordt als een zaad gezaaid in den duisteren bodem
van den ouden. En gelijk een zaad omzet de donkere aarde in plant,
bloesem en vrucht, zoo ook zet de nieuwe mensch, al wassende en
toenemende, den ouden om, hij leeft hem dood.
Veel wordt er gehandeld over Romeinen VII en VIII in dezen
zin als zoude PAULUS in het eerste hoofdstuk over zich zelf spreken
1) Wij duiden in tegenwoordig artikel slechts aan. Al deze dingen behooren daarom later
uitvoeriger te worden toegelicht. Zoo ook het feit, dat jEZUS CHRISTUS als God-in-het-vleesch,
als Immanuel, de eeniggeboren Zoon des Vaders, „van nature" wonderbaarlijk geboren moet
worden gedacht, terwijl wij slechts „uit genade", door „wedergeboorte" kinderen Gods
kunnen zijn.
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voor, in het laatste na, zijn bekeering. Evenwel, deze meening blijkt
onhoudbaar, aangezien PAULUS zoowel in VII als VIII spreekt naar
den t e g e n w o o r d i g e n tijd. Dan eerst verstaat men deze beide
hoofdstukken ten voile, wanneer men den ouden en den nieuwen
mensch niet beschouwt als komende n a elkander, maar indien men ze
ervaart als levende n elkaar, wel te verstaan : de laatste in den eersten.
Waar nu PAULUS klaagt, dat hij doet wat hij niet wil en niet doet wat
hij wil (7 : 19), daar spreekt hij uit den nieuwen mensch 1) over den
ouden, die voor hem ais „der verdwijning nabij" eigenlijk onpersoo n1 ij k is geworden : „indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zoo doe ik
nu hetzelve niet meer maar de zonde, die in mij woont" (vers 20).
Dieper blik nog in het wezen van den nieuwen mensch gunt ons
I Joh. 3 : 9. Daar heet het, dat deze mensch, ais een nieuw zaad
uit God geboren, niet meer zondigen kan. Ons hart naar den ouden
mensch moge ons dan ook vrij aanklagen of veroordeelen, God, die
het nieuwe zaad, den herboren mensch, in ons verwerkelijkt, draagt,
kent, Hij ziet ons naar het wezen (3 : 20).
Beleeft de Christenheid het Heils-werk der verzoening, verlossing,
verheerlijking, dan kan er ook geen twijfel onder ons rijzen, of de
geestelijke, de hemelsche, de nieuwe mensch is een f e i t, het waarachtig levens-beginsel der Goddelijke natuur, waaraan wij door de
wedergeboorte deel krijgen (II Petr. 1 : 4).
De geestelijke empirie leert ons derhalve, en de Schrift bevestigt
deze ervaring, dat er is tweeerlei mensch: een natuurlijke en een
geestelijke, een aardsche en een hemelsche, een oude en een nieuwe.
Nu rest ons de vraag : leven deze beide in i e d e r e n mensch zonder
meer of hebben slechts principieel bekeerden en vernieuwden deel
aan den tweeden Adam?
Deze vraag is van zoo diepgaande beteekenis, dat een volledig antwoord slechts op den duur is te winnen, n.l. door voortgaande
beschouwing der Christelijke leer in haar geheel.
Waar wij bier eigenlijk niet anders doen dan ons orienteeren op
grond der ervaring, daar kan ook deze vraag slechts met een enkel
woord tot rust worden gebracht.
1) Deze nieuwe mensch breekt in Rom. VIII ten voile uit in jubel. Daarom moest er tusschen
VII en VIII geen streep staan maar het laatste hoofdstuk uit het eerste ais een fontein uit
diepen bodem omhoog springen.
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toe belangstellende vindt in ons afzonderlijk geschrift over „Verzoening"
het betoog, dat het verlossings-werk Gods met betrekking tot den
mensch kan worden benoemd met het eerie woord „terugvoer" uit
de vervreemding. In dit eerie woord ligt alles besloten.
Is er terugvoer van den mensch tot God door verzoening en verlossing noodzakelijk, dan is ook deze mensch naar zijn eerste geboorte
in zijn geheel van God very' eemd. Dat wil dus niet maar zeggen, dat
slechts de u i t e r l ij k e, de z i n n el ij k e mensch onrein en zondig heeten
moet integendeel, dat beduidt : de gansche mensch naar lichaam, ziel
en geest staat egocentrisch, dat is ver-keerd tegenover God.
Nog eens: wij mogen dit cardinale punt hier slechts aanroeren en
behooren het op den duur uit to werken. Echter de wel willende en
goed verstaande heeft ook hier aan een enkel woord genoeg. Hij
doorgrondt met ons, dat de „natuurlijke" tegenover den „geestelijken"
mensch niet slechts is de „uiterlijke" tegenover den „innertijken".
Neen, de natuurlijke is de g e h e e 1 e mensch gelijk hij leeft uit de
eerste geboorte van omlaag, uit de aarde, uit de vervreemding, uit de
zelfhandhaving van den eersten Adam.
Deze mensch nu, van „nature", dat is van „geboorte" staande in de
Gods-vervreemding der creatuurlijkheid tegenover het Heilig, transcendente Wezen Gods moet van zijn ver-keerdheid worden be-keerd, verkeerd in God, opdat zijn levens-middelpunt niet langer worde gevonden
in het i k maar in het G ij, niet langer in het ego-centrische maar in
het Theo-centrische.
Daarom kan de tweeerlei mensch, de natuurlijke en de geeste1ijke,
ook niet anders worden aangeduid dan naar de tegenpool van „aarde"
en „hemel", „beneden" en „boven". De laatste groeit dus niet „van
zelf", door evolutie, ontwikke1ing op uit den eersten. Slechts be-keering
van de aarde tot den hemel, van het schepsel tot den Schepper, van
den creatuurlijk vervreemden mensch tot den Heiligen, transcendenten
God kan den geestelijken mensch als polair tegengeste1d aan den
natuurlijken doen geboren worden.
Maar spraken we dan zoo straks (de Lofzang van MARIA) niet van den
natuurlijken mensch, die als „ziel" tot den „geest" roept om zaligheid ?
Zeer zeker. Hierop evenwel moet geantwoord worden : Tot het menschelijk wezen behoort de drieeenheid van lichaam, ziel en geest.
Het lichaam is dan het s t o f f e l ij k bestaan, de z i e1 het indivi102

dueele leven des lichaams, de ge e s t de universeele, waardoor de
mensch zich als d e n k e n d verheft boven het individueel gebonden
zijn aan de tijd-ruimtelijkheid.
In zooverre draagt dus i e d e r e mensch, wie hij ook zij, natuurlijk
of geestelijk, aardsch of hemelsch, oud of nieuw, zondig of heilig de
drie-ledigheid van het menschelijk wezen in zich.
Riep nu in MARIA de ziel tot den geest aldus, dat de lagere zielesfeer
van het algemeen-menschelijke (om ons zoo eens uit te drukken) riep
tot de hoogere geestes-sfeer, dan zou toch eigenlijk de mensch roepen
tot den mensch, het lagere tot het hoogere leven in MARIA zelve.
Uit alles echter blijkt, dat dit nimmer kan zijn bedoeld. De mensch,
de nederige (Luk. 1 : 52), de dienstmaagd des Heeren (48) aanbidt
en prijst hier God, den Volheerlijke. Daarom roept de geheele mensch
MARIA naar haar „zielige" droef held zoo lang tot haar ziele-stemming
omslaat in geest-verrukking, waar zij zich naar lichaam, ziel en geest
verliest in haren Zaligmaker.
Wij zien het dus zoo.
De „natuurlijke," de eerste Adam is evenzeer in wezen lichaam, ziel
en geest als de „geestelijke," de tweede Adam. Hierin derhalve is
het verschil tusschen deze beiden niet te zoeken.
Maar de natuurlijke zoowel als de geestelijke mensch is centraal-w illend.
En wel aIzoo, dat de eerste het middelpunt des levens heeft in de
natuur, d. i. in de creatuur, d. i. ter laatster instantie in het eigen i k.
Deze mensch leeft dus ego-centrisch. De tweede, de geestelijke mensch
evenwel heeft het middelpunt des levens in God, die is de Geest, de
Heilige, de Transcendente in Wezen. Deze mensch leeft dus Theocentrisch, niet in het i k maar in het G ij.
Het verschil tusschen den eersten en den tweeden Adam is dus niet een
gradueel verschil van het „lagere" en het „hoogere" in iederen mensch.
Net blijkt een principieel verschil en wel van het ego-centrische
tegenover het Theo-centrische.
Iedere mensch, oud of nieuw, is en blijft een p e r s o o n 1 ij k h e i d.
In zooverre kan er geen verschil bestaan tusschen mensch en mensch
Zeer voorloopig zij er op gewezen, dat het onwijsgeerige in de leer der „conditioneele
onsterfelijkheid" met deze eenvoudige opmerking is aangetoond, daar het formeele wezen
des menschen blijft hetzelfde bij den zondaar zoowel als bij den heilige. Is dit wezen bij
beiden hetzelfde, lichaam, ziel en geest, dan moeten ook beiden als zoodanig sterfelijk of
onsterfelijk zijn.
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Formeel zijn en blijven alien een i k. Maar de persoonlijkheid, het i k
leeft, dat wil zeggen wortelt in den w i 1 als grond-streven. En deze
centrale wil is het, die de persoonlijkheid mater i eel van God vervreemdt, indien hij ego-centrisch is geaccentueerd. Wordt de tegenGoddelijke wil echter polair omgewend van het ego-centrische in het
Theo-centrische, van het i k in het G ij, dan is de persoonlijkheid
m terie el van de (lods-vervreemding bc-keerd ver-keerd in de
Gods-gemeenschap.
Deze gedachte moge aanvankelijk ontoegankelijk schijnen, ze is in den
grond zeer eenvoudig en wie 1e e f t verstaat haar alreede instinctief.
Alles toch komt ten slotte hierop aan, of het i k des menschen het
eigen zoekt, hatende, d.i. weg-dringende God en naaste. Geschiedt dit,
dan is de wil als zondig geheel gericht op het zelf. Wordt deze
wil echter omgewend, be-keerd van het i k tot het G ij, dan is de
zelf-liefde ook tevens ver-keerd in liefde tot God en naaste, de zondige
wil wordt heilige wil.
Dus b1ijkt het felt,
dat er empirisch openbaar wordt in dezen tijd
tweeerlei mensch, — ten slotte geworteld in de metaphysische werkelijkheid en wet deze : dat er is tweeerlei geboorte, een van beneden,
een van boven ; een uit de aarde, een uit den hemel ; een uit de natuur,
een uit den Geest. Deze tweeerlei geboorte houdt in tweeerlei wil ;
een ego-centrisch, een Theo-centrisch. De eerste is gericht op het i k,
de tweede op het G ij, de eerste is zelf-verheerlijkend, de tweede Godverheerlijkend.
En daarom : tenzij de natuurlijke mensch wederomgeboren worde
naar den Geest, hij kan het Koninkrijk der hemelen, dat niet is van
deze aarde Uoh. 18 : 36), zien noch ingaan ( Joh. 3 : 3 en 5).
D.
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H.

AANGAANDE DE VERKIEZING
(SLOT)

Naar de Schrift bleek de verkiezing niet willekeuri g. Integendeel,
I Cor. 1 : 27 v. deed ons verstaan, dat ze voorwaard el ij k is. En
wel in zooverre als de mensch ledig aan zich zelf moet wezen, zal
de Goddelijke genade toegang tot hem vinden.
Daarom is het stuk der verkiezing slechts te doorgronden in verband
met de wereld-wet der w isselwerkin g. Gelijk de hongerige
gespijzigd wordt, gelijk de zon leven wekt, gelijk de liefde is een
zich verliezen in den ander om zich te hervinden, zoo ook blijkt de
Goddelijke verkiezing niet een uiterlijk aangrijpen, ze is een mysterie
van innerlijke levens-, liefdes-openbaring.
Want, gelijk de zon heilzaam is, verkwikkend, verwarmend, vruchtbaar
makende en toch in dezen haren zegen het slijk op de straten verstijft, zoo ook is de liefde, op zich zelf beschouwd, immer wel-willend
maar zij verhardt den ontoegankelijke.
Dit zien we alom ! Een moeder, die haar ontaarden zoon opzoekt en
telkens weer te trekken tracht, verbittert hem hoe langer zoo meer
en voltrekt op zulk een wijze aan hem het oordeel zijner ontaarding.
JEZUS CHRISTUS, die JUDAS uitverkiest ( Joh. 6 : 70), hem met liefde
en trouw omringt, van den aanvang of tot het einde toe, Hij wordt
dezen JUDAS een prikkel ten verderve, opdat hij gaan zoude naar
zijn eigen plaats (Hand. 1 : 25).
Wie hier verstandelijk-eenzijdig wil begrijpen, wat slechts naar Gods
wereldwet der wissel w e r k i n g redelijk is te verstaan, hij moet
vervallen in een noodlots-leer en aldus, meenende Gode te verheerlijken,
komt hij ten slotte tot de God-beleedigende consekwentie, dat deze
in Zijn vrijmachtig welbehagen den een geboren doet worden voor
de eeuwige verdoemenis, den ander voor de eeuwige zaligheid.
Wanneer toch zal men in deze eens gehoorzaam worden aan
Gods Woord, aan Gods tegenstrijdige wereldwet, waarvan de Schrift
telkens en telkens weer getuigt?
Ten slotte is het stuk der verkiezing gelijk het veelal wordt geleerd
een misgeboorte van het menschelijk, nuchter, uiterlijk, eenzijdig,
onredelijk verstand niet een vrucht van Goddelijke openbaring.
En het rijk der natuur en het rijk des geestes en het rijk der genade
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en de Schrift zelve leeren ons beter, dieper, innerlijker dingen.
Maar staat de souvereine God, zonder Wiens wil niets geschiedt,
dan niet machteloos tegenover den zondaar ?
Allereerst houde men hier in herinnering den vroeger uitgesproken
eisch (bldz. 49), dat we in deze onderscheiden moeten den wil van
God als Schepper en als Verlosser.
Als Schepper draagt God met Zijn wil en wijsheid, kracht en wet
alie schepseien van het kieinste af tot het grootste toe, ook mensch,
engel, duivel naar hun b e s t a a n.
Maar, waar het aankomt op de verlossing, verkiezing, daar staat de
Heilige God niet tegenover den zondaar naar Zijn s c h e p p e n d
vermogen, maar naar Zijn genade, naar Zijn opzoekende liefde.
Wordt deze genade door de hongerige, ledige ziel gegeten dan is
daar zaligheid ; wordt deze genade door de met zich zelf vervulde
ziel als voedsel geweigerd, dan blijft daar het oordeel, de rampzalige
Godsvervreemding.
Slechts waar wij dus Gods Scheppenden en Gods Verlossenden wil
onderscheiden, den eersten als alle schepsel dragend naar hun existen ti e,
den laatsten als genadige liefde, die den zondaar zoekt naar de wet
der innerlijke, geestelijke wisselwerking; slechts waar we aldus
zuiver onderscheiden, kunnen we het probleem der verkiezing oplossen
z66, dat de souvereine God komt aan Zijn eer en toch niet blijkt to
zijn een tyran.
Immers, als Gods opzoekende genade den zondaar v e r h a r d t, dan
blijft volkomen waar het woord : „Hij verhardt wien Hij wil." Aileen
wordt hier de verharding dieper opgevat dan gewoonlijk geschiedt.
De verharding ontspringt hier niet aan een koude, willekeurige,
uiterlijke verwerping maar ze ontspringt aan de vrijmachtige genade
Gods, die, door den zondaar verworpen, hem evenwel als oordeel
ten verderve wordt. En zoo is de verharde zondaar de levende getuige,
dat er buiten den eeuwigen God geen zaligheid is. Zijn verharding
echter is niet over hem gekomen als een noodlot, maar naar de levenswet der wisselwerking, die immer tweeledigheid, dus v r ij h e i d inhoudt, geboren.
Zoo wordt God verheerlijkt in de vaten tot het verderf toebereid
(Rom. 9 : 22). Deze toebereiding is geschied doordat hij allen barmhartig is geworden (Rom. 11 : 32) ; maar alleen zij, die hongerig, arm
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en naakt, niets waren in zich zeif (I Cor. 1 : 27 v.), konden door de
genade gespijzigd, verzadigd, verheerlijkt worden.
Op deze wijze ontgaan wij het „decretum horribile" van CALVIJN,
dat ten slotte is een product van zijn verstandelijken aanleg. En toch
hebben we Gode de eer gegeven in alles.
Verkiezing of verwerping is geen uiterlijk trekken of wegstooten maar is
een inn erl ij k e inschijning van Gods genade. En gelijk nu de zon naar
de natuur verhardt en verheerlijkt wie zij wil, zoo verhardt of verheerlijkt de zon der geestelijke liefde wie zij wil.
„Zoo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen die loopt,
maar des ontfermenden Gods" (Rom. 9: 16). Want willen en loopen
is actieve gehoorzaamheid en waar zou de mensch de kracht daartoe
immermeer vinden uit zich zeif ? Neen, slechts die lij d e 1 ij k gehoorzaam, niets zijn uit zich zeif, dezen kan God verzadigen en sterken,
wederbaren en vernieuwen, opdat ze uit dit nieuwe leven, dat ze zich
uit Zijn genade eten en drinken, gesterkt zouden worden tot het dragen
van vruchten, der bekeering waardig.
Er is dan ook geen mogelijkheid, dat een verkorene zich ooit zou
verheffen op zijn verkiezing. Immers, zij die de verkiezing innerlijk
b e 1 e v en uit genade, zij weten het wel, dat juist de voorwaarde tot
dit alles is: niets to zijn in zich zeif.
Daarom valt ook dit bezwaar weder terug op hen, die het opperen,
waardoor ze met eigen mond belijden, dat ze geen bewust d e e 1
hebben aan de genade. Anders zoude zelfs de g e d a c h t e van zelfverheffing bij mogelijke vrijheid in hen niet opkomen.
„Work uwzelfs zaligheid met vreezen en beven, want God is het, die
in u werkt beide het willen en werken naar Zijn welbehagen" (Fil.
2 : 12, 13) betuigt dan ook in het eerste lid, dat de passieve gehoorzaamheid van het niets zijn, het hongeren, het vreezen en beven slechts
kan worden actieve gehoorzaamheid in het willen en werken door
Gods invloeiende genade, naar Zijn welbehagen gewerkt.
Verhard, verworpen wordt men dan ook door ongehoorzaamheid
(Hand. 19 : 9), door eigenwillige uitsluiting, doordat men „zich zeif"
in de Godsvervreemding stort en handhaaft (Art. XVI).
Zesó „werkt de Heer alles om Zijns zelfs wil, ook den Goddelooze
tot den dag des kwaads" (Spr. 16 : 4). Dit oordeel echter overkomt
den zondaar niet als een uiterlijk noodlot maar als een innerlijke
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verharding naar de inschijning van Gods liefde, die betuigt : „Zoo
waarachtig als lk leef, lk heb geen lust aan den dood des Goddeloozen ;
maar daarin heb lk lust, dat gij u bekeert van uwen weg en leeft !"
(Ezech. 33 : 11).
Nu doorgronden wij tevens, waarom de Schrift zeggen kan, dat wij
zijn uitverkoren i n Christus van voor de grondlegging der wereld
(Efeze 1 : 4).
Christus als Heils-middelaar toch is de opzoekende liefde des Vaders
( Joh. 3 : 16). De Zoon, van voor de grondlegging der wereld gegenereerd, blijkt derhalve als Immanuel, God-met-ons, de uitgang der
eeuwigheid (Micha 5 : 1), de innerlijke beweging der barmhartigheid
Gods, de opgang uit de hoogte (Lukas 1 : 78).
In Christus te zijn uitverkoren beduidt derhalve : te zijn gezocht en
gevonden, verzoend, verlost, verheerlijkt door den levendmakenden
Geest (I Cor. 15 : 45) der Goddelijke genade, liefde, gemeenschap.
Alles wordt op deze wijze geest en leven ( Joh. 6 : 63).
Geen tyrannieke willekeur van Gods zijde, geen barmhartigheid slechts
voor een deel en rechtvaardigheid voor een ander deel als u i t e r 1 ij k e
electie of reprobatie, verkiezing of verwerping ; maar Gods souvereine
genade en liefde is een reuke ten leven of een reuke ten doode
(II Cor. 2: 16). „Heden zoo gij Zijne stern hoort, verhardt uw hart
niet maar laat u leiden" (Ps. 95 : 8), overinannen, verzadigen, vernieuwen
door Hem uit Wien, door Wien en tot Wien is alle heil.
Zoude er wellicht een gevonden worden, die onze beschouwing
stempelen wil met den naam der oude ketterij van het synergisme
(de leer der mede-werking van de zijde des menschen), dan moeten
wij er dezen vriend op wijzen, dat zijn etiket gedachteloos werd
gehecht op een verkeerde plaats.
Immers synergism e, — het woord duidt het zelf aan, — ziet op
een a c t i e v e daad van des menschen zijde. En wij hebben juist
aangetoond, dat naar werkelijkheid en Schrift hier slechts sprake kan
zijn van een passief nieis-zijn, een zich zelf laten varen, een hongeren
en dorsten van des menschen zijde.
„Vanwaar dien honger en dorst?" vraagt gel). — Werkelijkheid en
1)

Men houde vooral in het oog, dat de gee s tel ij k e w i s s e l we r k i n g naar de zedelijke wereld-orde der vrijheid slechts b ij be n a d e r i n g, dat wil zeggen door beeldspraak,
kan worden verstaan uit het n at uu rl ij k e verschijnsel van honger en verzadiging.
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Schrift gunnen u uw speculatie ! Maar Christus spreekt : „Zang zijn
zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden" (Matth. 5 : 6).
Want de wondere tegenstrijdigheid der Goddelijke rede is deze : „God
zien is te sterven" (Ex. 33 : 20a); „God zien is te leven" (Gen. 32 : 30);
„God zien is verzadiging te vinden'' (Ps. 16 : 11).
Wij vermogen deze tegenstrijdigheid voor ons denken slechts tot rust
te brengen door er nauwkeurig op te letten, hoe inzake de verkiezing
door de Schrift gesproken wordt van toorn (Rom. 9: 22) en lief de
(Col. 3 : 12).
Deze twee tegenstrijdige openbaringen der Gods-bemoeienis kunnen
in een beeld te zamen worden gedacht en dat wel in het beeld van
het v u u r. De volksmond spreekt van toorne- en van liefde-v u u r ; en
doet ons daarmede verstaan, dat de tegenstrijdigste momenten : a a nt r e k k i n g (liefde) en afstooting (toorn) ten slotte wederom een
moeten zijn in wezen.
Wie dan ook nagaat, hoe de Schrift spreekt van het vuur, hem
wordt duidelijk naar Goddelijke rede wat voor het scheidend en ontledend verstand immer een verborgenheid blijft.
Het v er t er en d vuur van Gods heiligheid (Hebr. 12 : 29) flitst als
vlammend lemmet den gevallen mensch weg van het Paradijs Zijner
gemeenschap (Gen. 3 : 24); want de zondaar schrikt en vlucht voor
den oordeelenden God. — Dan evenwel wordt Gods vuur noodend
ter openbaring in het brandend braambosch, waar MOZES zeer zeker
wordt aangemaand om zijn schoenen te ontbinden en niet te naderen
tot de plaats, die heilig is (Ex. 3 : 5) ; maar waar toch ook anderzijds
de almachtige God der verschrikking (Ex. 6 : 2) zich betoont te wezen
de Getrouwe, onveranderlijk Dezelfde voor Zijn yolk (Ex. 3 : 14).
Voorts blijkt het vuur Gods op den Sinai der heiligheid (Ps. 68 : 18)
w e t - gevend, alleen toegankelijk voor den vriend des Heeren, maar
voor alle vee, alle zinnelijke drift de dood (Ex. 19 : 13 en 20). —
Hierbij blijft het evenwel niet: het licht, het vuur der Goddelijke
heiligheid worstelt door de duisternis op en wordt in liefde het leven
der menschheid (Joh. 1 : 4); om eindelijk op den Pinksterdag ten voile
uit te breken en de gekenden des Heeren in brand te steken met zijn
gloed en glans (Hand. 2 : 3).
Het vuur Gods is de groote n e e n-zegger: eerst af-w er en d als
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toorne-vuur, dan o p - ter end als liefde-vuur. Als toorne-vuur is het
de schrik Gods, die den zondaar uitdrijft en verhardt, waar hij zich
niet wil laten omzetten in de Goddelijke gemeenschap, waar de
groene loten zijner eigen-begeerte sissen en blazen tegen het vuur in ; als
liefde-vuur evenwel blijkt Gods heiligheid slechts te kunnen verteren het
dorre hout der in zich zelf armoedige zielen, zoo dat ze met verheugenis
ten hemel varen iii glorie, „der Ooddelijke natuur deelachtig"
(II Petr. 1 : 4).
Zoo geeft ons de Schrift, indien we deze lezen in haar geheel, den
diepsten blik op het stuk der verkiezing.
Het vuur Gods „zegt nimmer het is genoeg" (Spr. 30 : 16). Als toornevuur is het een zonne-brand, die het onwillig hart naar zijn eigen
begeerte verhardt ; als liefde-vuur is het de zalige omhelzing der
Goddelijke gemeenschap, die de armen van geest verwarmt, koestert,
levend maakt, vernieuwt en vruchten dragen doet als het verstorven
koren, de een dertig, de ander zestig, de ander honderdvoud (vrgl.
g r a f en vuur in Spr. 30 : 16).
„Voorwaar, voorwaar zeg Ik u : indien het tarwegraan in de aarde
niet valt en sterft, zoo blijft hetzelve alleen ; maar indien het sterft,
zoo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve
verliezen ; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren
tot het eeuwig leven" ( Joh. 12 : 24-25).
Dit is de oplossing van het mysterie : God te zien is te sterven en
te leven ; het is te sterven om te leven, te sterven aan zich zelf om
eeuwig te zijn een met den Heer.
Bar m h a r ti g kan de Eeuwige zich dan ook slechts ten voile betoonen
aan de armen van geest, die als dor brandhout toegankelijk zijn voor
het verterend vuur Zijner heiligheid en liefde; die als verstervend
tarwegraan tot opstanding der dooden en hemelsche vruchtbaarheid
kunnen worden gewekt door de zon Zijner gerechtigheid.
Ook bier scheide de mensch niet wat God vereenigd heeft. Hier toch
is het mysterie van de geestelijke wisselwerking der verkiezende liefde
Gods en het gebroken en verslagen hart aan den dag. Hier toch
kunnen we alleen lofzingen den „zin des Heeren" (Rom. 11 : 34),
indien we niet met het dood-snijdend, eenzijdig, menschelijk verstand
maar met de levende, ál-zijdige Goddelijk rede aanvaarden de wereldwet, de wisselwerking der tegenstrijdigheid, zonder welke geen leven,
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noch in het rijk der natuur, noch in het rijk des geestes bestaanbaar is.
En zoo blijkt, dat men het inzicht in deze diepte Gods religieus en
Theologisch verderft, indien men meent „nuchter" te kunnen verstaan
het Goddelijk mysterie der tegenstrijdigheid.
Men brengt daarbij gaarne de „mystiek" in verdenking ! Maar, indien
nu God het leven als mysterie schept, zoude het dan ook eisch zijn, dat
wij het mes van ons ontledend begrip niet langer zetten in dit voile
leven der Goddelijke heils-bemoeienis ?
Het leven i s nu eenmaal „zwevend" gelijk het bloed gestadig „zweeft"
in de aderen ; gelijk de adem immer „zweeft" in de longen. Wie het
leven niet durft te nemen als „mystiek", als „zwevend", hij zal het
moeten dooden en dan houdt hij „de deelen in de hand, de geestelijke
band echter is vervloten".
Daarom herinneren wij hier aan het woord van den grooten denker
(die naar werkelijkheid en Schrift den vervaarlijken moed heeft gehad
waarlijk te „buigen voor Gods Woord" en het uit te spreken „de
tegenstrijdigheid beweegt de wereld"), waar hij betuigt : het mystische
is de redelijke eenheid dier zijden, welke het verstand slechts in haar
scheiding en tegenstelling kent (Kl. Logik", § 82 Zusatz).
Kort en klaar herhaald, bleek ons dus, dat het stuk der verkiezing
nimmer kan worden doorgrond, indien wij blijven staan bij de
gedachte van een u i t e r 1 ij k e afzondering, waardoor een menschenziel
wordt gezet als door een noodlottige daad Gods, die buiten hem om
gaat, ter linker of ter rechter, ten verderve of tot heil.
Dan slechts kunnen wij Gods eer als souvereine Majesteit redden en
verheerlijken, indien we de verkiezing zien naar de levens-wet der
wisselwerking, aldus : Gods barmhartigheid, die zich naar Rom. 11 : 32
uitstrekt over alle ongehoorzamen, is een innerl ij k e inschijning
Zijner eeuwige liefde. Deze innerlijke inschijning evenwel verhardt
het hart van den zondaar, die God niet wil ; ze verteedert het hart
van hem, die „niets is" in zich zelf vobr God (I Cor. 1 : 28).
Nu wordt de Eeuwige verheerlijkt in de vaten des toorns (dat zijn de
eigenwillige zondaars, die zich tegen Hem verzetten), door Zijn inschijning ten verderve toebereid. Want het blijkt, dat deze eigenwilligen
buiten God innerlijk rampzalig zijn. Daarom betoonen en betuigen zij
door hun staa t, dat er buiten God geen zaligheid, heil of vrede
is te vinden.
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Evenzeer wordt de Eeuwige verheerlijkt,
hetgeen trouwens van
zelf spreekt, — in degenen, die door Hem worden verteederd, verlost,
gezaligd in Zijn gemeenschap.
A 11 e s blijft dus bij onze beschouwing gehandhaafd : God is het, die
verhardt en verteedert. Hij betoont Zijn Souvereiniteit en Majesteit
in de vaten, die tot het verderf willen zijn toebereid zoo goed als in
de andere.
Maar Zijn wil koint hier niet als een noodlot over den mensch; hij
blijkt niet u i t e r 1 ij k, dood. Hij openbaart zich als een geestelijke
inwerking, die naar Ooddelijke wisselwerking den mensch nimmermeer
onrecht doet, integendeel hem maakt tot wat hij zijn wil : een vat ter
eere of ter oneere, een gezaligde of een verworpene.
D. H.
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DE THEOSOFIE
„Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede"
I Thess. 5 : 21.
Het is mij een bijzonder groot genoegen in dit Tijdschrift een vriendschappelijke gedachtenwisseling te kunnen voeren over dit onderwerp,
daartoe uitgenoodigd door den Redacteur naar aanleiding van onze
mondelinge gedachtenwisseling ter gelegenheid van zijne rede over
Theosofie in Haarlem en elders gehouden.
Toch moet ik dadelijk bekennen dat Dr DE HARTOG mij in eene zeer
moeilijke positie heeft geplaatst door zijne opmerking in de Maartaflevering van dit Tijdschrift waar hij zegt : „De Theosofie is onweerlegbaar, indien men onder haar allen wil betrekken, die Goddelijke
Wijsheid zoeken" en verder : „Het spreekt dan ook vanzelf, dat,
waar wij een vruchtbare gedachtenwisseling aangaande de Theosofie
wenschen te beginnen, wij deze op het oog hebben, gelijk ze zich
in onze dagen openbaart, derhalve naar haar karakter van heden".
Want op dit oogenblik zijn er reeds zooveel uiteenloopende, tegenover elkaar staande, fundamenteel-verschillende richtingen in de „hedendaagsche Theosofie," welk zich alle uiten in op zichzelf staande
Vereenigingen of als geheel zelfstandige „stroomingen" binnen die
lichamen, dat het moeilijk, zeer moeilijk is, deze hedendaagsche
v o r m e n der Theosofie als uitgangspunt en onderwerp der gedachtenwisseling te nemen.
Hetgeen ik dus neer zal schrijven is het resultaat van mijn per so o n1 ij k e ervaringen in de hedendaagsche Theosofische Beweging en
geen enkele der vereenigingen of stroomingen mag voor mijne
opvattingen verantwoordelijk geacht worden.
Natuurlijk moet ik mij in een tijdschrift zeer beperken en ook dit
maakt het moeilijk voor mij, want het zou zeker een boekdeel nemen
om alles weer te geven wat mij tot mijn huidige opvattingen gebracht heeft.
Voor mij dan is de Theosofie „Goddelijke Wijsheid", een Theosoof
„een ieder die naar Goddelijke Wijsheid zoekt en zijn verkregen
kenn is ten bate der menschheid aanwendt" en moest iedere Vereeniging, die zich Theosofisch noemt, verder geen dogma's aan het lidmaatschap verbinden.
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De moeilijkheid om te omschrijven het karakter van de hedendaagsche
Theosofie is bier te lande nog grooter dan waar ook, want om nu nog
niet eens te spreken van het Theosofisch Oenootschap bevat de Nederlandsche afdeeling der Theosofische Vereeniging alle mogelijke richtingen in zich, die in het buitenland, vooral in Engeland, Amerika en
Duitschland reeds lang afgescheiden zijn en afzonderlijke Vereenigingen
vormen met scherper omlijnde en bepaalde programma's. Men mag
feitelijk zeggen, dat hier te lande het „neutrale" van de Theosofische
Vereeniging theoretisch nog steeds bewaard is: wat in het buitenland
afzonderlijke Vereenigingen en Oenootschappen geworden zijn, doet
zich hier voor als min of meer afgescheiden groepen in de Nederlandsche afdeeling.
Bijvoorbeeld in Engeland bestaat reeds jarenlang een Christo-Theosophical Society, zoodat de Christen-Theosofen daar bijeenvergaard zijn
met een Christelijk-Theosofisch programma.
Om kort te zijn, geachte Redacteur, gij zult mijne moeilijkheid begrijpen. Wat ik neerschrijf zal beaamd worden door een deel der
„Theosofen", een groot deel zal er lijnrecht tegenoverstaan.
Ik wil dadelijk reeds aanvangen met te zeggen dat w ij niet ver van
elkander zullen blijken te staan wat de hoofdpunten betreft n.l. de
principen.
Gij meent dat de nieuwe Theosofie ge b o r e n is uit een reactie van
den innerlijken mensch tegenover de uiterlijke vervlakking van het
materialisme en atomisme. Dat is hoofdzakelijk waar en ik maak alleen
bezwaar tegen de hierinliggende opvatting dat er een tijdlang dus
geen Theosofie was en dat deze opnieuw gevormd wordt. Nu zijn
op dat punt alle „Theosofen" het eens en ook de literatuur verschilt op
dat punt niet, dat de Theosofie en de Theosofen altijd daar waren,
alleen nu eens meer op den achtergrond en zwijgend, dan meer op
den voorgrond en krachtig optredend.
Als het mij vergund is een beeld te gebruiken. Het is met de
Theosofische Beweging gesteld als met den Oceaan. De term „Oceaan
der Theosofie" is m.i. dan ook zeer goed. In den Oceaan vertoont
zich het verschijnsel e b en v 1 o e d en zoo ook in het geestelijk
leven. Laat ik dit beeld verder uitwerken.
Zeer langen tijd nu was het eb en er kwamen hoe langer hoe meer
lieden die meenden, dat de „eb-toestand" de ware was en dat wij nu
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elndelijk bevrijd waren van het denkbeeld dat (geestelijk) „water"
noodig was voor de vruchtbaarheid en welvaart. Vooral degenen,
die gedurende de „droogte" geboren waren en niet wisten hoe de
toestand zou zijn als er vloed was. En omdat men bevreesd werd
voor een mogelijken terugkeer van het water — het verschijnsel van
eb en vloed was den jongeren onbekend — bouwde men steen voor
steen een zwaren dam op om zich te beveiligen tegen een mogelijken
terugkeer van het water. Die dam is de materialistische wetenschap.
En achter dien dam ging men nu alles aanpassen en inrichten volgens
den droogte-toestand.
Zoo nu en dan was er nog wel eens een min of meer ernstig lek
in den dam, maar dat „hinderde" niet.
En zoo sliep men in en het allerjongste geslacht kende alleen maar
droogte en wist alleen dat er vroeger, toen de menschen nog niet
„wetenschappelijr waren, heel andere toestanden bestonden omdat
men rekening hield met het water.
Totdat bewoners van andere landen en die „het water beheerschten"
daar zij wijzer waren dan de kinderlijke lieden, die van eb en vloed niet
wisten en de noodzakelijkheid van het water van hun blijvend bestaan
niet inzagen, eene poging deden om dien opgeworpen dam te verbreken.
Het water drong op vele plaatsen door en men hoopte dat de dam
zou bezwijken. Maar die was te hecht.
Dit is het tijdperk van de spiritualistische verschijnselen in Amerika.
Deze poging mislukte.
Toen kwam een grootsche figuur, die met Titanische kracht den dam
begon te verbreken. H. P. BLAVATSKY schreef haar „Isis ontsluierd''
en begon hare aanvallen op de materialistische wetenschap en de
versteende theologie, tegelijkertijd het tijdperk der „verschijnselen"
voortzettend — hier en daar stroomde het water door en bezweek
de dam. Er kwamen helpers en die groep werkers vormde de oorspronkelijke hedendaagsche Theosofische Vereeniging.
Toen dit pionierswerk was verricht — en de dam hier en daar zwaar
beschadigd was en vele helpers kwamen die om allerlei redenen, ook
zelfs uit nieuwsgierigheid, dit voortzetten, maar vooral omdat bij den
opkomenden vloed, wat de ,,materialistische" lieden daarbinnen ook
deden, toch het „geestelijk water" niet meer te keeren zou zijn —
gingen de eerste arbeiders landwaarts om vanuit een geschikt centrum
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de lieden voor te bereiden op de komende toestanden, door hun
kennis te verschaffen die het hun mogelijk zou maken zich aan de
komende toestanden aan te passen.
En toen de dam begon te bezwijken, stortte het water zich in vele
uitgedroogde rivierbeddingen en stroomde binnenwaarts. (Nog zijn er
lieden in het binnenste deel des lands, die niet weten dat de dam
bezweken is en dat zij zich moeten voorbereiden op het wassen
der wateren).
I k leg hier den nadruk op v e 1 e, orndat ik hierin van de meeste der
hedendaagsche L. T. V.'s verschil van meening : de Theosofische
Vereeniging is slechts een der kanalen door welke de wateren van
het geestelijk leven zich over het uitgedroogde land uitstorten. lk
gebruik hier met opzet het woord kanalen ter onderscheiding van de
reeds bestaande rivierbeddingen. De T. V. is een kunstmatige aanleg
naar die plaatsen welke het meest behoefte hebben aan toevoer.
Daarentegen is de Christelijke Kerk een bestaande rivierbedding,
waarin het water opnieuw krachtig begint te wassen.
En nu het hoog-water werd, konden de groote schepen landinwaarts
varen en hunne lading lossen. En voor de verbaasde blikken van
hen, die den vloed-toestand niet kenden of zelfs bevroedden, worden
zaken gelost van welker bestaan men zich geen flauw begrip
gevormd had.
1k gebruik dit als beeld voor al de groote okkulisten, mystici, e.d.,
die nu in de gelegenheid zijn — nu het vloed wordt hunne kennis
aan de wereld te geven.
En de meesten brengen het nog niet verder dan tot verbaasde blikken ;
er wordt nog weinig gebruik gemaakt van al het vreemde dat toch,
wanneer het in gebruik genomen werd, zulke gansch andere en betere
toestanden zou scheppen. Doch het water op zichzelf werkt als
bevruchtigende invloed op het geheele land en ook dat ziet men niet.
En nu degenen die alles wel inzien en waardeeren, zij vergeten
nog maar al te vaak Hem, die eb en vloed regelt en bestuurt.
Ziehier in het kort en met opzet in een beeld dat, al heeft het zijne
gebreken, voor veel verdere uitwerking vatbaar is — bijvoorbeeld hoe
met het wassen van het water ook al het vuil boven komt drijven —
en mijne beschouwing over het geestelijk leven en de plaats, die de
huidige Theosofische Beweging daarin inneemt, weergeeft.
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De Theosofie bracht niets nieuws. Qeen Theosoof die dat beweren
zal of kan. Zij deed weder-op-leven en zij staat aan het begin van
haar taak.
Dit verklaart dan ook waarom ik het wederom gaarne eens ben met
uw wenk, geachte Redacteur, inzake de „Kennisleer." Tot dusver is
er nog niet veel anders geschied dan aanvoeren van materiaal.
Rangschikking, toepassing en gebruikmaking zijn in aanvangsstadia
en eerst in een ver verwijderde toekomst zullen wij over een of meer
methodische Theosofische s t e l s e l s kunnen spreken. Thans is hiervan
m. i. nog geen sprake en wel zeker ook bij gebrek aan geschikte „op
de hoogte van hun tijd" zijnde werkers.
Volkomen ga ik uit ervaring mede met uwe opmerking dat men
niet moet meenen dat de Christen slechts bij autoriteit zou gelooven,
de „Theosoof" niet. Voor het grootste deel — natuurlijk niet alle —
der L. T. V.'s is de Theosofie eene psychische religie, d. w. z. zij
nemen op gezag als feiten aan datgene wat hun door psychische
onderzoekers wordt meegedeeld. Het verschil tusschen „Theosofen"
en „Christenen" is, dat eerstgenoemden een weg gewezen wordt om
de medegedeelde feiten te verifieeren. Dit is echter tot dusver meer
theorie dan practijk, en ook ben ik er lang niet zeker van of bij
Christenen — met name vooral in de Katholieke Kerk zeker wel —
ook niet een dergelijke weg gewezen wordt. In „The Theosofist"
vol. XXXII No. 5 wijdt de bekende Theosoof Dr FR. HARTMANN dan
ook een artikel aan „Yoga Practice in the Roman Catholic Church."
N i et eens ben ik het met uwe beschouwing dat de hoofdleiders
grootendeels vrouwen zijn. Net heeft mij juist altijd getroffen dat in elke
groep of vereeniging die Theosofisch genoemd wordt, een vrouw
naast een man of een man naast een vrouw optrad of optreedt,
waarbij dan de eene de leer en de andere de organisatie gaf. H. S.
OLCOTT (organisator) naast H. P. BLAVATSKY (leerares), ANNIE BESANT
(afwisselend leerares en organisator) naast C. W. LEADBEATER (leeraar),
Fraillein VON SIVERS (organisator) naast Dr STEINER (leeraar), A. P.
SINNETT naast Mrs SCOTT-ELLIOTT, TINGLEY-FUSSELL, MAITLANDKINGSFORD enz. Eigenaardig is het wel op te merken dat er nu en
dan verwisseling in overheersching van vrouwelijk en mannelijk
element was en dat daarmede de richting in de Theosofische Vereeniging zich wijzigde.
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Dat tot dusver het vrouwelijk element in het algemeen overheerschend
was, wil ik wel toegeven, doch zien wij dat nu juist niet bij alle
religieuze richtingen ?
En nu komen wij aan de hoofdpunten, wear het eigenlijk om gaat
in dezen.
Gij zegt, dat de „Theosofische" leer over het geheel genomen, staat
in het teeken der on t w ikkel in g, de „Christelijke" leer in dat der
bekeer in g. Hiermede ga ik volkomen mede, maar niet met uwe
volgende opmerking: „Natuurlijk sluit de laatste de eerste niet uit
(wel veelal omgekeerd).
In de p r a c t ij k toch der .Christelijke Orthodoxie is van ontwikkeling
geen sprake en juist omdat - zulks niet het geval is, vindt het intellect
geen bevrediging in de Orthodoxie. En als de Theosoof van deze
dagen te veel verzonken is in de i m m an e n t i e Gods, komt zulks
toch zeker als eene r e a c t i e op de te zware accentuatie van de
t r an s c en d en t i e der Orthodoxie. De weegschaal is misschien, ja,
bijna zeker, te zwaar doorgeslagen, doch was dit niet noodig? De
Orthodoxie moet ook wederom hare aandacht bepalen tot de immanentie en de daaraan verbonden kennis- en evolutieleer, zonder
nochtans iets te kort te doen aan de grootere waarde der transcendentie. Dan zullen ook de intellectueelen wederom bevrediging kunnen
vinden in de Orthodoxie. De Theosoof moet niet trachten den
Orthodoxen Christen te w i n n en voor zijn immanentie-standpunt,
noch moet de Orthodoxe Christen den Theosoof trachten te
w i nn en voor zijn transcendentie-standpunt, maar zij moeten elkander
tegemoet treden en elkander aanvullen. Daarom was ik er ook voor
boven ons weekblad „Eenheid" het motto te plaatsen: „Zonder liefde
tot God, geen broederschap onder de menschheid," want er wordt
niet alleen door Theosofen, maar ook door vrijmetselaren en andere
gedeeltelijk samengaande of tegenover elkander staande richtingen
gesproken van „eenheid" „broederschap" der menschen ; maar waaraan
die broederschap dan haar ontstaan te danken heeft? Een broederschap toch sluit in een vaderschap, een moederschap!
En accentuatie van een dezer heeft een gansch andere houding tengevolge. De puriteinsche Orthodoxe Christen accentueert het vaderschap, de Katholiek het moederschap, de Theosoof de broederschap.
Maar die accentuatie is geen g e b r e k, geachte Redacteur, dat ben ik
,
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niet met U eens. Zij is noodzakelijk om het besef van hetgeen men gelooft
levendig te houden door de schijnbare tegenstellingen der uitersten.
Niet alleen de Theosofische leer is eenzijdig, de Orthodox Christelijke
is dat eveneens. Toch zijn zij na verwant, want zij zijn twee polen
van eenzelfde geloof in den God en in en boven mensch en heelal.
In de Theosofische literatuur van den aanvang der hedendaagsche
Theosofische beweging en de versteende Orthodoxie van die dagen
was de tegenstelling natuurlijk het grootst.
De Orthodoxie gewaagde van geen immanentie, sprak slechts van den
Vader in den Hemel en H. P. BLAVATSKY schreef als ander uiterste in
haar „Sleutel" : „Een Theosoof richt zijn gebed tot zijn vader, die in het
verborgen is, niet tot een buiten wereldlijk en daarom eindig God".
Die „vader" is in den mensch zelf en sterker nog : „In zulk een God
gelooven wij niet. Wij verwerpen het denkbeeld van een persoo n1 ij k . . . . God," (blz. 52) en wat zien we nu reeds. De orthodoxie
begint de immanentie minder te veronachtzamen en er hare aandacht
aan te schenken en aan Theosofische zijde in het laatste werk van
C. W. LEADBEATER „The Inner Life" bldz. 143/146 lezen wij : „We
have in the Logos of our solar system as near an approach to a
personal (or rather, perhaps individual) G o d as any reasonable
man can desire, for of Him is true everything good that has ever been
predicated of a personal deity" . . . .
. . . . „Although the whole solar system is His physical body, yet His
activities outside of i t are enormously great er than those
within it. I have myself preferred not even to try to make any image
of Him, but simply to contemplate Him as pervading all things
so that even I myself am also He, so that all other men too are He,
an d in truth there is nothing but God" . . . we realise. „Having pervaded this whole universe with one fragment of myself, I
remain" (Bhagawad Gita X 42) . . . .
En vooral het volgende dat hun die niet in hoogere vormen van
helderziendheid gelooven zeer vreemd zal toeschijnen ! . . . " I myself who speak to you have once seen Him in a form which is not
the form of His system. This is something which utterly transcends all
ordinary experience, which has nothing to do with any of the lower planes.
The thing became possible for me only through a very daring experiment — the utter blending for a moment of two distinct rays or
;
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types, so that by means of this blending a level could for a moment
be touched enormously higher than any to which either of the egos
concerned could have attained alone. He exists far above His
system: He sits upon it as on a lotus throne
I do not know whether that form is permanent or whether it can be
seen at a certain level only — who shall say? But that this thing is a
tremendous reality — that I know : and, once seen, such a manifestation
can never be forgotten." 1)
Hier is dus een der leidende Theosofen, die niet alleen gelooft in
een persoonlijk God, maar Hem g e z i en heeft !
Welk een verschil van Theosofisch standpunt in zulk een betrekkelijk
kort tijdsverloop.
Verder : De oudste Theosofische literatuur bevatte voortdurend aanvallen op het Christendom, alles was Oostersch gekleurd. En nu. Wij
hooren niets anders dan : Het Wezen van den Christus, de wederkomst van Christus enz. en de geheele inrichting van de Adyar T. V.
is gericht op de voorbereiding van Christus' werk bij Zijn tweede
komst. Welk een omkeer of welk een ontwikkeling?
1k weet het niet, maar misschien gaat het met de moderne Theosofische
Beweging als geheel zooals het mij zelf ging, de Theosofische leer
voert langzaam tot een begrijpen en waardeeren van het orthodoxe
Christendom, dat vasthield zonder te begrijpen, dat waakte over een
kostbaren schat, zonder te weten welke waarde deze bezat. „Wee u,
gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen ,
gij zelven zijt niet ingegaan, en die ingingen hebt gij verhinderd"
(Luk. 12 : 52).
D o o r de Theosofie tot h e t Christendom, zeer zeker, maar laten wij
dan die termen ook goed begrijpen. Laat de „Theosoof" niet meenen
dat een beschouwen en beleven van de immanentie Gods het einde en
al der dingen is, maar laat ook vooral de „Christen" niet meenen dat
hij het hoogste goed bezittend, de waarde daarvan kent zonder de
„Theosofische" kennis omtrent de immanentie.
1) Spatieering van mij. V. G.
Hoewel ik zelf zeer beslist in een persoonlijk God geloof, neem ik deze mededeeling
natuurlijk slechts onder groot voorbehoud aan. Want deze beschrijving van een persoonlijk
God is mij stuitend en m. i. lager dan een „Christelijke" opvatting van een persoonlijk
God. lk gaf de aanhaling slechts als een sterk sprekend voorbeeld van tegengestelde Theos.
mededeelingen.

120

Oij zegt terecht : „De aceentueering is van zooveel belang, dat
wij
durven het neer te schrijven — van haar afhangt, welke richting
onze overtuiging neemt. De meest tegenstrijdige stelsels vinden ten
slotte hun principieel verschillend punt van uitgang in den verschillenden nadruk, die bij den aanvang op het een of ander wordt gelegd".
Volkomen j u i s t. Maar geen van de partijen moet beweren, dat
haar accentueering de eenige of de juiste is : „Er is niemand rechtvaardig, ook niet een. Er is niemand, die verstandig is, er is niemand,
die God zoekt" (Rom. 3 : 10, 11). En : „Want zij hebben alien gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods" (Rom. 3 : 23). Er moet samenwerking en waardeering zijn, en in de Orthodoxe Kerk moest plaats
zijn voor Theosofische kenni s, als aanvulling van het Christelijk
geloo f. Dan was er hier in het Westen zeker ook geen behoefte
aan afzonderlijke Theosofische Vereenigingen, tenzij als louter studiegenootschappen.
En daar waar men de „Theosofie" critisch beschouwt naar haar
karakter van deze dagen, daar is ook reden om te zeggen, dat ik
„van den diepen zin der Christelijke Orthodoxie" van deze dagen
nooit veel bemerkt heb behalve bij zeer enkele „Christenen".
De „Theosofie" en het „Christendom" moeten en kunnen dan van
elkaar leeren en als de Orthodoxe predikanten, waarlijk Christenen,
wederom het intellectueele publiek onder hun gehoor zullen willen
trekken, zullen zij zich moeten aangorden en de „Theosofie" bestudeeren
zeer critisch, zeker om het „Christendom" intellectueel te
kunnen verdedigen en verkiaren aan denkende lieden.
Want ik moet ook hier aanteekenen, dat de Christelijke wereldbeschouwing te veel opgaat in de transcendentie en dat daardoor voor
velen die wereldbeschouwing een zeer pessimistische kan worden en
vaak wordt. Een „Theosoof" en een „Christen" staan in dezen tot
elkander als een botanicus tot een landman. De eerste legt zich toe
op de wetenschap der planten en al wat daarmede samenhangt, de
tweede verdiept zich daarin niet, doch zaait het zaad en wacht de
gevolgen af, vertrouwende op oorzaken buiten hem. Het blijkt echter,
dat die gevolgen veel rijker zouden zijn als hij de kennis van den
botanicus benutte.
Tegenover de „hedendaagsche" Theosofie sta ik zelf zeker op een nog
veel critischer standpunt dan vele tegenstanders en buitenstaanders,
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die uit den aard van de zaak niet zoo goed op de hoogte kunnen
zijn van alle punten, welke met grond gecritiseerd kunnen worden,
maar zulks heeft niets te maken met de „Theosofie" en die wordt
nog meer verwaarloosd en veronachtzaamd dan de „hedendaagsche"
Theosofie. Men critiseert de laatste en benut de eerste niet en daarom
gaat het toch: „Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben,
en de leden alien niet dezelfde werking hebben, alzoo zijn wij velen
in een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden"
(Rom. 12 : 4 en 5).
Met opzet heb ik mij aan hoofdbegrippen gehouden, op details, leerstukken, organisatie, werkwijze enz. in verband met de hedendaagsche
Theosofie ga ik liever niet in. Dat ik op die punten nog veel critischer zou zijn dan het meerendeel der niet-„Theosofen" die over
Theosofie geschreven hebben komt, omdat ik dat alles van zeer nabij
practisch gedurende langen tijd heb bestudeerd en mij niet behoef te
bepalen tot de literatuur over het onderwerp, en dit zou „de" Theosofie kunnen schaden. Deze toch gaat boven „Theosofie" in een bepaalden hedendaagschen, trouwens sterk afwisselenden vorm.
Maar in de Orthodoxe Kerk is het niet meer : „Zoekt en gij zult
vinden, kiopt en u zal opengedaan worden".
Die wilden ingaan zijn verhinderd en steenen zijn voor brood gegeven en vergeten werd daar : „En wat vader onder u, dien de zoon
om brood bidt, zal hem eenen steen geven ? (Luk. 11 :
En daarom zoeken denkende lieden elders.
1-1. J. v. G.
LAREN, Maart 1911.
Wegens plaatsgebrek moeten wij ons antwoord uitstellen tot een
volgend nummer.
D. H.
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HOPELOOS?
Er zijn velen, die in groote duisternis van moedeloosheid zitten en
van die velen ken ik enkelen, wier ziel daaronder gaat gebukt als
onder een zwaren last, dien zij niet torschen kunnen.
Tot dezen alien zou ik willen zeggen : „Wat zit gij en vischt in de
wijde wateren, terwijl de nacht uwer gedachten weegt als lood ?
Werpt het net aan den anderen kant, rekent af met de natuurzijde der
dingen, in welken vorm zij u ook kwelt, moedeloos en wanhopig
maakt. Durft het aan het net van uw hopen en begeeren te werpen
aan de zijde des Geestes."
Wij moeten allen ons Gethsemane door, dat duistere dal, waarvan
een ieder kind Gods weet. Dien tuin van smarten, waar alles ons
doorn was, waar onze ziel werd geperst als met molensteenen en
er geen plek overig bleef, waar niet bloed aan kleefde. Wij hebben
het alien in groote, bittere angst geroepen, gesmeekt, gebeden : „och,
laat dien beker toch voorbijgaan !" Maar, die volhardden tot het einde,
leerden er aan toe te voegen : „Uw wil geschiede." En de baren der
zee bedaarden, de baren van de on rustige zee van hun hart, de
strijd was gestreden, de overwinning behaald. Sterker is de mensch,
die zich zelf overwint, dan die een stad inneemt. En naast hen stond
Christus, toonende hun Zijne wonden en gevende hun Zijnen vrede.
En zij werden zeer verblijd. Nu pas verstonden zij Zijne woorden :
„Niemand is meerder dan Zijn Heer !"
0, gij worstelaars met uw leven, tracht het toch goed in de oogen
te zien. Wat wilt gij ? Wilt gij, dat alles zich keeren zal en weer eens
goed zal worden naar dezen tijd ? Verspilt gij daarvoor uw zielekracht,
zoodat gij niets anders kunt denken en doers dan alleen hopen, dat
het eens beter zal worden ? Laat toch varen ! Wat is dit aardsche
leven anders dan een haastig werrelende wind ? Zoo hij gekomen is
zoo waait hij henen en waar gij hem grijpen wilt, daar is hij alreede
geweest. En at is 't ook, dat alle geluk en vreugde voor deze aarde
uw deel zullen zip], aan het einde wacht toch de duistere poort, die
de vreugde-genooten scheidt.
Neen, zie uw leven onder de oogen en reken af. Zie, dat het niets geweest
is dan teleurstelling en ga niet op de vlucht. Wees dapper en durf het aan,
te verzaken wat gehoopt werd en verlangd maar dat bedrogen heeft.
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Wees een dapper soldaat, die den vijand uitdaagt en met hem strijdt,
totdat hij verwonnen heeft, al ware het ook, dat het leven er voor
gelaten moest worden.
Is dan dit aardsche leven alles ? Neen voorwaar ! dat weet ge wel.
Dat er ander leven is, een nieuw leven, een leven met God, dat
geboren wordt uit een ander middelpunt, uit een andere wereld,
daarvan zijt ge u bewust. Maar uw ziel is niet vrij, zij gaat gebukt
onder den roep om geluk naar deze aarde, onder de vraag naar het
waarom van uwe aardsche smarten.
Verkoop al wat gij hebt, al uwe zorgen en uwe droefenis. Doe ze van
u weg, overwin ze door met haar to breken.
Is het leven met God niet die parel van groote waarde, waarvoor
een mensch alles verkoopt, opdat hij haar zoude gewinnen ? Is het
Leven met God u zoo weinig waard, dat gij niet alle dingen daarvoor
verachten kunt, indien gij dit maar mocht deelachtig worden ?
Ten slotte zal het toch altijd voor een ieder van ons zijn de vraag :
„wat weegt het zwaarste ?" En dan kan het toch niet anders, o alle
gij hongerige en dorstige zielen, of gij moet tot God gaan. Moet
niet de ontwrichte heup getuigen van een doorworstelden nacht,
aangezicht tot aangezicht met God, tegenover Wien zich slechts
vorstelijk heeft gedragen hij, die mannelijk gestreden heeft ?
Verlaat uwe zorgen naar deze aarde en volg Hem. Laat de dooden
de dooden begraven en volg Hem. Verkoop al uwen rijkdom van
aardsche verwachting en volg Hem. Door Gethsemane. Er is geen
andere weg. Waar is er een stilte gelijk aan die na den storm en
een overwinning gelijk aan die na den strijd met de begeerte !
En volgt er op Gethsemane de zware kruisweg nog van mijl- tot
mijIpaal ten berge Gods ; h ij ligt aan gene zijde van de zwarte beek
der droefenis dezes tijds, hij is de smalle weg, die tot het leven leidt.
Daarom gij zielen, die in groote angst en droefheid zijt, hebt goeden
moed. Werpt het aardsche van u en wacht op den Heer, strijdt den
goeden strijd en weet, dat Hij zelf u zal zijn de Eeuwige Bruidegom,
die u verwacht ; de Vader, die u omhelst ; de Broeder, die met u
strijdt ; de Vriend, die met u mede lijdt ; de Trooster, die uwe ziel
vertroost ; Spijze en Drank, die u verkwikken ; Lafenis des harten,
waaraan geen einde komt.
L. D. H.—M.
Wat zouden wij nog klagen ?
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INGEKOMEN VRAGEN
V r a a g. — Naar aanleiding van Uw laatste artikel over den Val zij
mij een enkele opmerking vergund.
Zeer duidelijk laat U zien, dat we moeten hebben een persoon lij ken
Satan, den persoonlijken „Geist der immer verneint" en toch : „ein
Teil von jener kraft, die stets das Bose will and stets das Gute schafft".
Al wat U aanvoert om te toonen, dat hij steeds blijft k n e c h t Gods,
ook als hij vrij zijn gang mag gaan om tegen God te woeden, is
m. i. uitnemend.
Maar op blz. 9 staat : „God heeft den Satan slechts geschapen als
LUCIFER met zijn machtige gaven. Deze gaven heeft Satan als vrije
persoonlijkheid met zijn hart tegen God gekeerd naar de bedoeling". Dit
is in mijn oogen een wegdoezelen van de kwestie, waar het om gaat.
Dus God, die ten opzichte van Zijn schepsel LUCIFER altijd zal blijken
de Almachtige, die dien LUCIFER, ook als hij eenmaal Satan is, blijft
gebruiken naar Zijn wil, heeft in een opzicht gefaald, staat tegenover
een zaak machteloos en dat wel tegenover het hart van den door
Hem geschapen LUCIFER. Machtig blijven diens gaven, schitterend de
krachten, die hij ontplooit en dat alles blijft dienstbaar aan Gods wil.
Maar LUCIFER'S hart is zoo geschapen, dat het tegen Gods bedoeling
in een tegen-wil kan openbaren. Een tegen-wil, die voor geen veranderen vatbaar is.
Dit past toch eigenlijk niet in Uw betoog. Waar U zoo duidelijk Gods
Almacht doet zien, waar U ons het woord van een Auous -rnius doet
verstaan : „O heilrijke schuld van Adam !" daar had ik iets anders
verwacht, nl. dit, dat U zoudt zeggen : de Schepper van hemel en
aarde, van de menschen als persoonlijkheden, heeft het gewaagd,
omdat Hij het vermocht, den Satan, den tegenwillige te scheppen.
Die tegenwillige, die anti-geest, schijnt wel een mislukking, een verderf
voor al wat is. Maar ziet, dat blijkt immers maar schijn. God voert
den mensch, het eind-doel van al het geschapene — juist door hem
in de macht van dien tegen-willer (Satan) over te geven — tot het
wel bewuste schouwen Gods: „nu ziet U mijn oog." God bereidt hem
door dien diepgang voor op het bewuste leven uit Gods gemeenschap:
„Mijne spijs is, dat ik doe den wil Mijns Vaders, die in de hemelen is."
Waar Satan met al zijn vijandschap dus blijkt voorwaarde tot de volle
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ontplooiing van de heerlijkheid der schepping Gods, daar kunnen we
niet blijven napraten van een ontstaan van Satan tegen Gods bedoeling,
alsof dat denkbaar en mogelijk ware. Maar daar toonen we den moed
om te zeggen : God bedoelde met het scheppen van LUCIFER de
voorwaarde tot het ontstaan van Satan te geven. En Hij zorgde er
voor, dat die voorwaarde werkelijkheid werd.
Satan is en blijft de knecht Gods, de aan God onderworpene, niet
slechts in de uiterlijkheid van zijn daden — als de minder machtige
tegenstander — maar tot in het diepst van zijn wezen. Dat wezen is
vijandschap, is tegen-willen, omdat God het zoo heeft bedoeld.
D.
G. B.
„Zoo waarachtig als lk leef, spreekt de Heere Heere, zoo lk lust heb
aan den dood des goddeloozen, maar daarin heb Ik lust, dat de
goddelooze zich bekeere van zijnen weg en leve" (Ezech. 33 : 11).
Dit woord is zonder eenige beperking gesproken en geldt dus van
i e d e r e n goddelooze, óók van Satan.
Indien er ook maar een redelijk wezen, engel of mensch verloren
ging door een beschikking Gods, onafhankelijk van des schepsels
eigen wil, dan zou God onrecht doen.
Nu is ons bezwaar tegen Uw beschouwing dit, dat U zeer zeker uitkomt, waar het den mensch geldt, maar dat U daarbij tevens vervalt
in de noodzakelijkheid om Satan gepredestineerd te achten tot verwerping. En ook deze vooronderstelling doet evenzeer te kort aan
Gods eere als de meening, dat eenig menschenkind tot verdoemenis
geschapen zou zijn.
Wij behooren dus ook voor den val van LUCIFER een andere oplossing
te zoeken, o. i. gegeven in de reeds neergeschreven overwegingen.
De Almachtige God toch staat niet „machteloos" tegenover het hart
van LUCIFER, gelijk U dat vermoedt. Maar Hij heeft zich bij de
souvereine verwerkelijking der zedelijke wereld-orde v r ij willig beperkt, als men het zoo noemen wil, tot tegenpool van het redelijk
schepsel, dat — gelijk wij herhaaldelijk aantoonden — slechts als vrij
in wezen kan worden gedacht. Even goed als de in zich zelf voizalige
God vrijwillig den arbeid en het lijden van schepping en verlossing
opneemt en draagt om aldus Zijn glorie te openbaren tot heil der
creatuur — zoo ook heeft deze Vrijmachtige zich willens beperkt
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tegenover het hart van het zedelijk-redelijk schepsel, wie het ook zij,
mensch of engel.
Dit is de eerste vereischte om Gode „niets ongerijmds toe te schrijven."
Maar blijft de Eeuwige dan toch niet „machteloos" tegenover de
creatuur ?
Dit vermoeden wordt gewekt, indien men naar de algemeene maar
ons onhoudbaar gebleken vooronderstelling : het kwaad is door den
zond e-val in de wereld gekomen, gedwongen wordt tot de conclusie :
dus is de w erel d- or d e door den zonde-val veranderd, ergo is de
volvoering van Gods Raad afhankelijk van den wil des schepsels.
Wij echter hebben trachten aan te toonen, hoe goed en kwaad alreede
is een scheppings-ordening, noodzakelijk behoorende bij een betrekkelijke, stoffelijke wereld als ons heelal blijkt te wezen.
Derhalve spitst zich het probleem voor ons besef aldus toe : de w e e gschaal tusschen goed en kwaad heeft de Eeuwige als het ware
gesteld, toen Hij het universum uitdroeg. Deze weegschaal beweegt
zich, als iedere weegschaal, naar een vaste balans. In die balans is
vrijheid en noodzakelijkheid vereenigd. Ze kan links of rechts overslaan maar blijft in deze vrijheid toch altijd gebonden aan vaste maat
en getal.
Zoo heeft iemand eens gezegd : toen ik als jongen de trap afstormde,
werd mij de eenheid van vrijheid en noodzakelijkheid reeds duidelijk.
Want ik kon een, twee,,, drie treden tegelijk springen naar mijn begeeren, toch bleef ik altijd gebonden aan den door de treden zelf,
stuk voor stuk, aangegeven afstand.
Dit is natuurlijk slechts een beeld, ook waar wij de wereldorde van
goed en kwaad vergeleken bij een balans, of, — wilt ge, — bij rails,
die in verschillende richting loopen, welke richting door het redelijkzedelijk wezen vrij kan worden gekozen, evenwel met de noodzakelijke
gevolgen aan die richting verbonden.
We hopen intusschen duidelijk te hebben gemaakt, dat het geenszins
de absolute Souvereiniteit des Heeren beperkt, indien we ons denken :
a. de weegschaal van goed en kwaad als een balans, die zich naar
links of rechts bewegen kan maar, zoodra ze zich in de een of andere
richting beweegt, gebonden blijkt aan vaste maat ; b. voorts ook het
redelijk schepsel als vrij om die balans naar links of rechts te wenden
en wel z66, dat het wenden op zich zelf vrij is maar, zoodra het in
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actie treedt, blijkt gebonden aan de vaste scheppings-ordinantien Gods.
Bij onze beschouwing derhalve wordt er niets wezenlijks veranderd
in Gods Raads-plan, noch in de uitvoering daarvan. Wij veronderstellen niet tweeerlei Raad, waarvan de een verwerkelijkt werd bij
den zonde-val, de andere als mogelijkheid bewaard bleef, indien engel
of mensch niet zou gezondigd hebben. Neen, — het zij nogmaals
herhaald, — wij aanvaarden slechts een verwerkelijkt Raadsplan des
Eeuwigen, hetwelk Hij echter naar Zijn welbehagen aldus heeft gewild,
dat relatieve vrijheid van het redelijk schepsel werd vereenigd met
absolute noodzakelijkheid naar Zijn vaste scheppings-orde.
Ware nu LUCIFER (wij spreken veronderstellender wijze) staande gebleven, dan zou Gods wereldorde van goed en kwaad evenzeer verwerkelijkt zijn. Satan als de geest, die immer „neen" zegt zou „ja"
zijn blijven zeggen naar zijn hart. Meteen dat wij dit neerschrijven
blijkt U en mij echter, dat dit laatste slechts blijft een te denken
mogelijkheid. Want, ware dit geschied, dan zou het f e i t van den
zondeval, dat ons d w i n g t tot het aanvaarden van den zondaar, Satan
(gelijk wij dit betoogden in het door U geciteerde artikel) uitgebleven zijn.
Dit feit evenwel, — de ervaring zelve leert het ons, — i s niet uitgebleven, derhalve zijn wij gedwongen tot de gevolgtrekking : de Neenzegger is er. — Had God dit niet kunnen verhoeden ? — Al deze
overwegingen houden naar onze overtuiging niet anders in dan een speculeeren met m o g el ij k h e d e n. Wij herhalen het daarom nog eens :
de zedelijke wereldorde is o n best aan baa r, tenzij God de v r ij heid
om „ja" of „neen" te zeggen schenkt aan het redelijk schepsel.
De stoffelijke wereldorde echter is in wezen niet veranderd door den
val van LUCIFER, evenmin als door den val des menschen.
De balans, die God zelf gereed had gemaakt, is slechts omgeslagen
naar die zijde, welke God als de nacht-zijde des Heelals evenzeer
realiseert als de dag-zijde.
We kunnen o.i. dan ook slechts een antwoord vinden, dat en God
eert en het schepsel recht doet, indien wij ten voile aanvaarden wat
wij trachtten te bevestigen in het artikel aangaande „De Zegen van
den Vloek", dat n.l. het „kwaad" dengenen, die God liefhebben, een
gedurige prikkel blijkt ten Goede, ten Gode, — dat ditzelfde „kwaad"
evenwel degenen, die God niet willen, steeds verder heendrijtt in
de woestenij der Gods-vervreemding (die inn e r l ij k is).
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VERGEESTELIJKING
Het einddoel der Gods-bemoeienis in Schepping en Herschepping is
vergeestelijking.
Voor velen, die het wezen des Geestes niet verstaan, heeft deze naam
een slechten klank. Want hun zijn „vergeestelijking" en „verneveling"
twee woorden yoor een zaak. Zij Loch vermoeden, dat de begrippen
„geest" en „gedachteschim" elkander dekken. Want zij hebben zich
niet eigen gemaakt het besef van de o b j e c t i e v e realiteit des
Geestes : „menschelijk bewustzijn" en „geeft" zijn een bij hen.
Degenen echter, die naar rede en Schrift in den Geest erkennen den
objectieven wil en wijsheid Gods, dezulken verstaan, dat de Geest is
deze onzienlijke Goddelijke kracht en mogendheid, waardoor alle
zienlijke dingen worden uitgedragen uit den schoot der eeuwigheid
(II Cor. 4 : 18 ; Rom. 1 : 20 ; e.a.), die broedt op de wijde wateren
der geboorte ten einde te doen opwaken de schatten der Goddelijke
idealen, als kiemen gedoken in de diepte (Gen. 1 : 2).
Denzulken blijkt reeds de stoffelijke wereld een geestelijke, wijl in
wezen kracht en wet (vrgl. Jaargang II, 43 v.v.). Geen doode materie
weegt . als een grafsteen op hun ziel, waar ze wandelen te midden
der veelvuldige levensgestalten maar de Geest Gods vaart hun bij
morgenkrieken en avondschemering door de boometoppen der geschapen
dingen (Gen. 3 : 8).
En daarbij blijft het niet. Niet slechts de materie is Geest in wezen,
ook alle handwerk en kunstbedrijf des menschen is omvorming der
stof tot ideeeler vorm, dus vergeestelijking (vrgl. Jaarg. I, 164 v.v.).
Zou dan ook niet daar, waar Gods Heils-bemoeienis de tijden doortrekt als een Adem der Liefde, de Geest wezen Alpha en Omega,
Begin en Einde, Ingang en Uitgang ?
God „geeft den Geest !"
Als Vader bij de Schepping (Ps. 33 : 6); als Z oon bij de
V erlossing (Matth. 27 : 50) ; als H e i l i g e Gee st bij de verheerlijking van Wereld en Menschheid ( Joh. 3 : 34 ; Ef. 4 : 7 ; I Cor. 12 : 7 v.).
En waar Hij den Geest geeft, daar roept Hij met groote stem
(Gen. 1 : 3 ; Matth. 27 : 50) de dingen, die niet zijn alsof zij waren
naar het Woord Zijner Kracht (Ps. 33 : 9; Hebr. 1 : 3), naar de
gedachten Zijns Harten (Ps. 33 : 11).
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Dies siddert er Goddelijke Wil en Goddelijk Ideaal in het Heelal
en deze beide zijn het, die uitdragen, doordragen, voldragen den
Raad des Eeuwigen, welke verwerkelijkt wordt in den tijd.
Derhalve nog eens : inzet en einddoel der Gods-bemoeienis met
Schepping en Herschepping is vergeestelijking.
Zet de Geest bij den aan yang der tijden in schepping van Hemel
en Aarde (Gen. 1 : 1);
in de volheid der tijden (Gal. 4 : 4) wekt Hij de Menschwording
Gods in de Vleeschwording des Woords (Lukas 2 : 35 ; Joh. 1 : 14)
ter verlossing;
om in het laatste der tijden ter verheerlijking zich uit to storten
over alle vleesch (Hand. 2 : 17).
Bovenal in verlossing en verheerlijking groeit voor dengene, die er
deel aan heeft, de verzekerdheid der vergeestelijking.
PAULUS omhelst met universeelen blik alter eeuwen gang, waar hij
in het Hoofdstuk van de Opstanding der Dooden, in I Corinthen XV,
vergeestelijking ziet als het einddoel der Zoons-openbaring in het
vleesch.
Hoe zoude deze, de Heer uit den Hemel, de Levendmakende
Geest (I Cor. 15 : 45 en 47) door den dood gehouden kunnen
worden ? Als Hij, Immanuel, lichamelijk geboren wordt en sterft,
dan gaat het er op of er onder. Dan moet de dood het laatste
woord behouden en onsterfelijk blijken of God-met-ons, de Geest.
Ziehier de diepe redelijkheid, die samenvalt met Goddelijke noodzaak
(Lukas 24 : 26), van het feit der opstanding ! Wordt God mensch, dan
moet het leven het winnen van den dood, de eeuwigheid het winnen
van den tijd.
En daarom „indien Christus niet opgewekt is, zoo is onze prediking
ijdel, en ijdel is ook uw geloof" (I Cor. 15 : 14), want dan wint de
verderfelijkheid het van de onverderfelijkheid. Zoo ziet dan PAULUS
de opstanding van Christus, van den Eerstgeborene uit de dooden
(Open)). 1 : 5) als een noodzakelijk . postulaat voor Menschheid- en
Wereldverheerlijking in God. Heeft God in het vleesch den dood
als den vijand der levens-glorie verslonden (vers 26 en 54), dan kan
het proces der verheerlijking voleinding vinden, waar de Zoon het
Koninkrijk der eeuwen overgeeft aan den Vader, opdat Deze zij Alles
in alien (vers 28). De opstanding der dooden is dan ook voor PAULUS
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niet slechts levens-rekking maar levens-verheerlijking 1), vergeestelijking
van het natuurlijke : het natuurlijke is er eerst, daarna het geestelijke
(vers 46), een natuurlijk lichaam sterft, een geestelijk lichaam wordt
opgewekt (vers 44). Vergeestelijking is verheerlijking des vleesches,
des lichaams (vers 42, 43).
Aileen zij, die dit beleven, Leven wel bewust uit de eeuwige, de
onzienlijke, de geestelijke werkelijkheid. Alle anderen, vroom of
onvroom, zijn verholen natuur-aanbidders.
God, die een Geest is en aangebeden wil zijn in Geest en in Waarheid
( Joh. 4 : 24), d w i n g t ons dan ook om in te gaan van de zienlijke
tot de onzienlijke ( Joh. 14 : 17), de tijdelijke tot de eeuwige aanschouwing.
„Het is u nut, dat lk heenga, want anders kan de Trooster niet
komen om u in alle waarheid te leiden" ( Joh. 16 : 7 en 13). Wat
beduidt dit, zoo niet, dat de zienlijke, de particuliere verschijning
van den Zoon moest verdwijnen, opdat de onzienlijke, universeele
werking des Geestes openbaar worden (vrgl. „Heilsfeiten", 136) en
vergeestelijking ook hier wederom verheerlijking blijken zou ( Joh.
16 : 14). — De wolk, die de verschijning des Zoons onttrekt aan het
oog (Hand. 1 : 9) wordt ten bron van den zegen des Geestes (vrgl.
Joel 2 : 23).
De zin van Paschen en Pinksteren is dan ook de openbaring van den
geestelijken, d.i. den verheerlijkten, onverderfelijken, vergoddelijkten
mensch (H Petr. 1 : 4) tegenover den natuurlijken, verderfelijken
(I Cor. 15 : 42 en 47).
Zoo zij ons vergund, ter aanvulling van onze gedachten aangaande
den natuurlijken en geestelijken mensch, nog een wijle in feest-verheffing uit te weiden over de vergeestelijking des laatsten om aldus
den doorgang te vinden tot de beschouwing van het Heils-proces.
De waarheid van Paschen, door Pinksteren bevestigd, is deze, dat de
Geest het wint.
Waar naar de natuur de zon des levens veranderd wordt in duisternis
des doods en de maan der hope in het bloed der martelaren, daar
rijst de eeuwige, de groote dag des Heeren (Hand. 2 : 20), daar is de
opstanding der dooden f e i t. Heden !
Ds ELDERING heeft in een lezing over het Spiritisme, 9 Maart 1.1. te Rotterdam gehouden,
schoon betuigd, dat de Christen niet allereerst zoekt levens-v erlen g i n g maar levensv er hooging (wij mogen er wel bijvoegen: door levens-v e rni eu win g).
1)
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Er staat dan ook niet slechts betuigd : „de Heer is w e r k el ij k opgestaan !" maar : „de Heer is w a a r1 ij k opgestaan !" (Lukas 24 : 34).
Waarheid is meer dan werkelijkheid en sluit deze niet uit maar in.
Een „werkelijk" feit kan nog buiten ons omgaan, gelijk een komeet,
die valt overnacht, terwij1 wij slapen. Deze val is een werkelijk feit
maar voor ons nog geen waarheid.
Waarheid is werkelijkheid, die zich bevestigt, de eeuwen door, aan
alien tijd en plaats.
De zon is waarlijk geschapen en daarom schijnt ze werkelijk iederen
dag voor het ziende oog.
Zoo ook „de Heer is waarlijk opgestaan !" beduidt Hij is in bevestigde
werkelijkheid gezie n, heden (Luk. 24 : 34b vrgl. Openb. 1 : 10 v.v.).
En daarom ook klimt de getuigenis van den strijder Gods, die in den
nacht worstelde, tot een : „Ik heb den Heer gezien van aangezicht,
tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest", dies zal ik leven in den
Geest ! (vrgl. Genesis 32 : 30).
Zoo verstaan en beleven wij de onaantastbare waarheid van PAULUS'
woord : „Indien de Geest desgenen, die Jezus uit de dooden opgewekt
heeft, in u woont, zoo zal Hij, die Christus uit de dooden opgewekt
heeft, ook uwe sterfelijke lichamen levend maken, door Zijnen Geest,
die in u woont" (Rom. 8 : 11), opdat dit uw lichaam zij een tempe1
des Heiligen Geestes (I Cor. 6 : 19).
Iedere Christelijke feestdag houdt een waarheid in, waaraan geen
ontkomen is zoolang de tijden wentelen, zoolang de eeuwigheid staat !
Evenmin als een vluchtend man den geweldig gedreven wind voor
blijft of den prairie-brand, die raast zonder toom, evenmin is er heden
een schuilplaats meer tegen den stormwind des Geestes (Hand. 2 : 2),
den gloed van het verterend vuur Zijner Heiligheid (Hebr. 12 : 29).
Want IMMANUEL met de openbaring Zijns G e e s t e s, Hij is gekomen
om to wezen ten oordeel, tot een vat of een opstanding uit de dooden
(Lukas 2 : 34 Joh. 16 : 7 v.v.).
Kiest dan heden, wien gij dienen zult ( Jozua 24 : 15): God of Afgod
( Jesaja 45 : 20 v. v.), het Leven of den Dood.
PAULUS betuigt in de opstanding van Christus niet maar een werkelijk
feit in het verleden, neen, een waarachtig feit voor alle tijden.
Dezelf de Geest, die Jezus Christus door den dood henen voerde,
maakt, wonende in mij, dit mijn sterfelijk lichaam levend.
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Ja velen zijn er, die in Paschen gelooven, maar hoeveel zijn er, die
uit Paschen leven ?
Dezen hebben niet maar een mogelijkheid in het verleden, ze hebben
een werkelijkheid in het heden en daarom ook een toekomst.
Met diepen zin viert dan ook de Christelijke Kerk den opstandingsdag als den eersten dag der week.
De laatste dag, de sabbat-dag van het Oude Verbond, in s c h ad u w en
bestaande, is een e i n d e ; de eerste dag, de sabbat-dag van het
Nieuwe Verbond, w e r k e l ij k in Geest en Waarheid, is een b e g i n.
Op den zevenden dag gaat God ter ruste van Zijnen arbeid, volbracht
in schepping (Gen. 2 : 1) en verlossing ( Joh. 19 : 30), maar de rust,
de dood kan Hem niet houden ; Zijn zevende dag, het einde, wordt
omgewend ten eersten dag, het begin, den aanvang der vol mak ing
(Gen. 2 : 3 slot), der vergeestelijking, der verheerlijking.
De eerste dag is daarom de toekomst, die begint te lichten.
En zoo is het Licht van Gods Geest (Ps. 33 : 6) en Woord
(Gen. 1 : 3) het Leven ( Joh. 1 : 4), ja het eerste lichten van den
nieuwen dag in Schepping (Gen. 1: 3), V e r10 ssing (Matth. 28 : 1)
en Verheerl ij king in den Geest (Openb. 1 : 10).
Wie dan ook is „in den Geest" op den eersten „Dag des Heeren"
(Openb. 1 : 10), waar de toekomst begint te „lichten," hij ziet Immanuel,
hij ziet den Alpha en Omega als die dood was maar leeft in eeuwigheid
(vers 18). Want wie zou den dood verslinden dan God-mensch !
En deze is niet opgestaan w e r k e 1 ij k slechts naar het feit, dat buiten
ons blijft, Hij is waarl ij k opgestaan als de Eerstgeborene uit de
dooden (vers 5), als de Eerste onder vele broeders, broeders heden
levende uit Zijn Licht (Hand. 26 : 23 ; Ef. 5 : 14).
Wordt aldus de Goddelijke Liefde voor onze zonde overgeleverd in
geboorte en dood, zij staat op uit de dooden tot onze rechtvaardigmaking (Rom. 4 : 25).
Want, opstaande uit de dooden bewijst Immanuel krachtig te zijn
Geest (Rom. 1 : 4).
Dit is dan ook de grond, waarom PAULUS de opstanding van Christus
in verband brengt met onze rechtvaardigmaking, wiji Hij als Geest
de v e r n i w e n d e blijkt, die ons rechtvaardigt, heiligt (Rom. 1: 4)
en verheerlijkt naar Zijn evenbeeld (1 Cor. 15 : 49) tot koningen en
priesters Gode (Openb. 1 : 6).
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Staan wij dan of van de uiterlijke beschouwing, die meent, dat Christus'
opwekking daarom slechts zou wezen onze rechtvaardigmaking, wij1 Zijn
offer aldus blijkt te zijn aanvaard door den Vader ; en dringen wij
door tot den diepen zin der Schrift, waar zij getuigt aangaande het
wezen van de opstanding uit de dooden, zoo wordt ons zonne-klaar,
dat deze opstanding is G e e s t e s-openbaring en derhalve de grond
der verheerlijking van ons lichaam, heden door den levendmakenden
Geest Christus (I Cor. 15 : 45), die i n ons woont (Joh. 14 : 23;
Rom. 8 : 11) en over ons licht (Ef. 5 : 14).
Dtis heeft God, die is een Geest, ons getoond in de volheid der
eeuwen, dat v ergeestel ij king is het einddoel Zijner Scheppingsen Herscheppings-bemoeienis. Want waar de volheid des tijds gekomen
was, heeft Immanuel (Matth. 1 : 23) zich geopenbaard, ontvangen
uit den Geest (Lukas 1 : 35), geboren in het vleesch (Rom. 1 : 4) ;
opdat wij als geboren uit den Geest ( Joh. 1 : 13) kinderen Gods
zouden worden (Rom. 5 : 5).
Wie v l e e s c h e l ij k is, vroom of onvroom, hij kan daarom nimmermeer
de volheid van Paschen verstaan, van Paschen, waar wij Christus niet meer
kennen naar het vleesch maar naar den Geest (II Cor. 5 ; 15-16).
Want het vleesch moet vergeestelijkt worden. Blusch dan den Geest
niet uit ! (I Thess. 5 : 19). En de God des vredes (dat is der geboorte
in het vleesch (Lukas 2 : 14), en der opstanding uit de dooden
( Joh. 20 : 19) heilige u geheel en al ; en uw geheel oprechte geest
en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van
onzen Heer Jezus Christus (I Thess. 5 : 23).
Wij hebben een toekomst in den Geest, omdat wij een heden hebben
in den Geest.
Want bij God is het toe-komende het uit-komende.
Waar dan ook de Geest als het Wezen van Gods gansche Scheppingsen Herscheppings-bemoeienis is gebroken aan den dag bij het eerste
lichten van den Opstandingsmorgen, om bij den Pinksterdag bevestigd
te worden, daar is na de volheid der tijden van de geboorte Godsmet-ons het laatste der dagen ingezet (Hand. 2 : 17).
Het laatste der dagen is dus reeds tweeduizend jaren voortschrijdende
in den Geest.
Want de a a n v a n g der tijden in de Schepping is openbaring des
Geestes (Ps. 33 : 6);
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de volheid der tijden in de Vleeschwording is openbaring des
Geestes (Lukas 2 : 14);
het laatste der tijden in de Verheerlijking is openbaring des
Geestes (Hand. 2 : 17).
Dus is de Geest Alpha en Omega, Begin en Einde, Uitgang en
Ingang Gods.
Uit het voorafgaande blijkt, dat de gansche Gods-bemoeienis ten
slotte geestelijk moet heeten: de Schepper is Geest; de
V erlosser is Geest en spreekt woorden van Geest en Leven
( Joh. 6: 63); de V e r h e e r l ij k e r is Geest, die levend maakt naar
het eeuwige leven der God-menschelijkheid (Joh. 6 : 63), waar het
vleesch „niet nut" blijkt in zich zelf.
We mogen derhalve in de Gods-openbaring spreken van trappen des
Geestes en wel zoo, dat een lagere trap of orde telkens moet worden
genegeerd door of verkeerd in een hoogeren trap of orde (vrgl. Jaargang I, 129 v.v. en 161 v.v.).
De natuur reeds is Geest in wezen, maar hier hebben we nog den
kringloop „uit stof, tot stof." De mensch, die uit dezen eersten kringloop ')
leeft, is de mensch uit de aarde, uit de vrouw geboren, zat van
onrust Job 14), wentelend als een wiel uit de donkere tot de donkere
wateren der vergankelijkheid en der Gods-vervreemding. Deze mensch,
glorieerend in zijn schreeuw: „stof is alles en nog eens stof" doet
niet dan den vloek Gods (Gen. 3 : 19) bijvallen, die weegt op de
natuur, vervreemd van God, welke alleen de onsterfelijkheid des
Geestes bezit (I Tim. 6 : 16).
Het rad der geboorte uit de aarde aardsch (I Cor. 15 : 47) maalt
uit de natuur der verderfelijkheid tot de natuur der verderfelijkheid.
Maar het rad der geboorte uit den hemel hemelsch (I Cor. 15 : 47)
openbaart den kringloop des Geestes: uit den Geest der onverderfelijkheid tot den Geest der onverderfelijkheid.
Zoo wordt dan ook openbaar, dat het verderfelijke onverderfelijkheid
moet aandoen, het sterfelijke onsterfelijkheid (I Cor. 15 : 53).
En deze is de onaantastbare waarheid van het feit der opstanding
uit de dooden.
1) Men herinnere zich hierbij den titel van MOLESCHOTT ,Kreislauf des Lebens".

135

De Christen wordt niet zalig uit „kunstig verdichte fabelen" maar
uit de hoogere werkelijkheid des Geestes tegenover de stof, de
waarheid van de onzienlijke tegenover de zienlijke wereld ( Joh. 4 : 24
II Cor. 4 : 18).
En deze is ten voile aan den dag naar het wis besef der eeuwigheid
in de volheid der tijden, opdat de voleinding der eeuwen daaruit
Leven zoude, de vergeestelijkte, verheerlijkte menschheid. Gij en ik !
Aileen zij, die uit den Geest van boven wedergeboren zijn, kunnen
dit Koninkrijk des Geestes ingaan en het zien ( Joh. 3 : 3 en 5),
daaruit leven, heden.
Voor deze kinderen biijkt Goddelijke noodzakelijkheid en redelijkheid,
wat voor de wijzen en verstandigen naar de natuur verborgen blijft.
Wat voor de laatsten hoogstens wezen kan een onbegrijpelijk mirakel,
groeit voor de eersten uit als openbaring van den hoogeren trap,
de hoogere orde des Geestes. Zij verstaan, door het geloof (Hebr. 11 : 3),
dat niet slechts het Heelal is toebereid door den Geest des Woords
maar dat dit Woord, door hetwelk alle dingen zijn (Joh. 1: 3), — waar
het vleesch mensch wordt — tevens uit den Geest tot den Geest der
Heerlijkheid moet zijn ( Joh. 17 : 5), opdat deze Heerlijkheid door
ontlediging en lijden (Lukas 24 : 26), sterker blijken zou dan de
natuur-orde der vergankelijkheid (Openb. 1 : 18).
God-mensch, God in het vleesch geopenbaard, moet gerechtvaardigd
worden in den Geest (I Tim. 3 : 16), d.i. : Hij moet zich glorierijk
betoonen Geest to zijn : uit den Geest geboren (Lukas 1 : 35), in
den Geest gestorven (Matth. 27 : 50), door den Geest herrezen,
levendmakende ten eeuwigen leven uit denzelfden Geest (Rom. 8 : 9 en 11)
de Zijnen (I Cor. 15 : 45).
En d i t is het eeuwige leven, dat de mensch God wille ( Joh. 12: 50)
en God kenne ( Joh. 17 : 3).
Het eeuwige, waarachtig Geestelijke leven, dat in de opstanding der
dooden openbaar wordt, is dan ook maar niet een gerekt natuu rleven ! Vele Christenen vieren Paschen op geen andere wijze dan de
Heiden dat doet. Voor de Heiden is het Paaschfeest herieving der
n a t u u r. Zoo ook voor velen, die den Christen-naam dragen. Slechts
met dit onderscheid, dat zij het natuurlijk leven voortgezet willen
zien ook in het leven na dit leven.
In den grond is dit schijnvroom geloof niet anders dan het natuurlijk
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instinct tot zelfbehoud, waar ook het di er deel aan heeft, dat verdrinkend
de pooten strekt naar den redder.
De Geest en de Schrift echter doen ons verstaan, dat waarachtige
opstanding der dooden niet maar is levens-verlenging zonder meer.
Dadraan toch hebben, indien de mensch onsterfelijk zal zijn, zoowel
zaligen als onzaligen, Goddeloozen als Gods-vrienden deel (vrgl.
Daniel 12 : 2).
Maar, waar een PAuLus getuigt van de opstanding der dooden in
I Cor. XV, daar getuigt hij, gelijk wij bij den aanvang zagen, van
een eeuwig Koninkrijk, van God alles in alien, van vergeestelijking,
verheerlijking.
En daarom : de waarachtige opstanding der dooden is daar slechts
mogelijk, waar de zondaar, de verloren zoon, zegt : „Ik zal opstaan en tot
mijn vader gaan" (Lukas 15 : 18), waar PAULUS maant : „Gij die slaapt,
staat op uit de dooden, en Christus zal over u lichten" (Ef. 5: 14).
Merkwaardig is dan ook, dat Christus bij Zijn verschijning ten eersten
dag, waar het begon te lichten, den Geest schenkt in verband met
de vergeving der zonde (Joh. 20 : 22 en 23 ; vrgl. Openb. 1 : 5).
Wie alleen den n a t u u r 1 ij k e n dood ziet (Openb. 20 : 6 v.v.),
wie niet verstaat, dat de tweede, de eigenlijke dood, is de g e e s t e1 ij k e dood der Gods-vervreemding, hij kan nimmermeer de volheid
van Paschen vieren.
Want er is slechts waaracht ige opstanding uit den dood in de
gemeenschap Gods !
Alle gerekt natuur-leven zonder God, at ware het in het Paradijs bij
beken van wellust, is de levende dood, is h e 11 e-leven.
Want eeuwig leven is er in de Gods-gemeenschap alleen. Anders
nergens; in hemel noch op aarde.
De zonde is de vervreemding uit deze Gods-gemeenschap, de opstanding der dooden is de thuiskomst uit de ellende, de ballingschap
der zonde in de omhelzing der liefde Gods.
Zoo heet het dan ook in 11 Petrus 1 : 4, dat wij het verderf van het
graf der begeerlijkheid des vleesches, der vijandschap tegen God
(Rom. 8 : 7) ontvlieden om aldus in de opstanding uit den dood der
Goddelijke natuur, door de geboorte en het leven uit den Geest,
deelachtig te worden. Want de Goddelijke natuur is G e e s t ( Joh. 4 : 24).
Wat zoeken we dan de levenden naar den Geest bij de dooden naar
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het vleesch? (Vrgl. Rom. 7 : 5, Lukas 24 : 5). „De HEER is waarlijk
opgestaan en is van Suitor' gezien !" (Luk. 24 : 34).
Van SIMON Sommigen meenen (hoewel de afleiding niet zeker schijnt),
dat de naam SIMON beduiden zou : Woestijn.
Net zij ons vergund, deze gedachte aan te grijpen.
SIMON, de wildernis, heeft het spruitende leven Gods uit den afgehouwen tronk der menschheid ( Jes. 11 : 1) gezien !
Voorwaar : De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vroolijk
zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos !
Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja met verheuging, en
juichen, want zij ziet de h e e r l ij kh e id des 11 e e r e n ( Jes. 35:1 en 2).
De H e e r der h e e r 1 ij k h e i d geboren (Matth. 2: 2), gekruisigd
(I Cor. 2 : 8; Openb. 11 : 8), opgestaan uit de dooden (Luk. 24 : 34).
Met minder kan de Christenheid niet toe.
Zij leeft maar niet uit wat de mensch lijdt en doet voor den mensch ;
neen, indien de hemelen niet scheuren en God zelf niet neder komt
(Jes. 64 : 1), zoo is er ook geen opvaren naar de hoogte (Ef. 4 : 8 en 10).
GOD is geopenbaard in het vleesch, opdat het vleesch den Geest, de
dood het leven, de aarde den heme1, de eerste Adam den tweeden,
de mensch God deelachtig worden zoude !
Zonder ons dan ook te verliezen in isagogische of inleidings-kwesties
aangaande de vraag: „Is de Petrus-brief door PETRUS zelf geschreven ?"
mogen we met de Christelijke Kerk aller eeuwen getuigen : deze
brief is geschreven uit PETRUS' geest.
En wat is nu de geest van SIMON PETRUS?
Geen andere dan deze, dat,
gelijk ook Joh. III betuigt, — de
wedergeboorte uit den Geest, als opstanding uit de duisternis des
doods, alleen toegang geeft tot het eeuwige leven in God.
Wedergeboren zijn de eeuwig-levenden niet uit de natuur
(vgl. Joh. 1 : 13) maar uit den Geest des Woords (I Petr. 1 : 23); en
dat wel door de opstanding (vers 3), opdat zij der Goddeliike
natuur deelachtig zouden zijn (II Petr. 1 : 4).
Z•56 alleen kan de vergeestelijking, de verheerlijking met Christus
komen door 1 ij d e n (Lukas 24 : 26), door de b e p r o e v i n g met het
vuur des Geestes (I Petr. 1 : 7).
Wie zijn leven naar de natuur, naar den tijd, zal willen behouden
zal het verliezen naar den Geest, naar de eeuwigheid ( Joh. 12 : 25);
!
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maar wie, God ziende in het vleesch, zal willen sterven aan zich zelf
(Exod. 33 : 20), hij zal, met Immanuel gekruist, ook met Hem opstaan
in den Geest, heden (Rom. 6 : 4).
De waarachtige opstanding der dooden is dus niet maar een mogelijkheld in het verleden of in de toekomst, ze is een feit in het heden
voor alien, die uit Naar leven, eeuwig in den tijd.
Zció alleen kan de wildernis bloeien, zoo de woestijn worden tot een
Sinai in heiligheid (Hebr. 12 : 18 v.v.), z(56 SIMON, de man der bewogen
wateren, worden herdoopt in PETRUS, den rotsman.
Z66 alleen kan SIMON, de zoon van JoNA, van het teeken des grafs
(Matth. 12 : 39/40; vgl. Joh. 12 : 24) een openbaring ontvangen niet
uit den tijd maar uit de eeuwigheid, niet uit het vleesch maar uit
den Geest (Matth. 16 : 17).
SIMON PETRUS is dus de naam van i e d e r e ziel, die uit de duisternis des doods is getrokken tot het wonderbaar licht des levens
(I Petr. 2 : 9).
Want het einddoel der Gods-bemoeienis is licht te wekken uit
duisternis.
„Daar is uit 's werelds duistre wolken een licht der lichten opgegaan."
Bij de Schepping rijst het licht uit den chaos (Gen. 1 : 2, 3);
bij de Vleeschwording uit den moederschoot der zondige menschheid
(Joh. 1 : 5);
bij de Opstanding uit het graf (Matth. 28 : 1);
bij de Uitstorting des Geestes uit het onweder (Hand. 2 : 2);
bij de Voleinding uit den wereld-strijd : „En aldaar zal geen nacht
zijn en zij zullen geen kaars noch licht der zon van noode hebben :
want de Heere God verlicht hen" (Openb. 22 : 5).
Niemand kan dan ook Gods dag begroeten, die Gods nacht niet
heeft aanvaard ; niemand Zijn heerlijkheid smaken, die Zijn lijden
niet deelt.
SIMON PETRUS is daarom hij, die z i e t God vernederd in het vleesch
(Matth. 16 : 16; Phil. 2 : 7 v.), die ziet God verheerlijkt in den Geest
(Lukas 24 : 34; I Tim. 3 : 16).
Hoe is dit mogelijk ?
Aileen door God in het vleesch te volgen, te beleven, lief te hebben.
Daarom ook is de geschiedenis van SIMON PETRUS tevens de geschiedenis
van alien, die uit de ervaring des Geestes leven.
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Zij hebben als hij verlaten het s c h i p hunner hope, hunner sterkte,
hunner idealen, gezocht op de wijde zee der vergankelijkheid (Openbaringen 20 : 13 ; 21 : 1); zij hebben als hij verlaten hun v a d e r
naar de geboorte uit de natuur, de geboorte uit den eersten Adam
(Matth. 4 : 22).
Zij hebben gesproken tot den Geest in het vleesch : „Heer tot wien
zullen wij gaan, Gij zijt, Gij hebt het scheppend en verlossend en
verheerlijkend Woord des Eeuwigen Levens" (Joh. 6 : 68).
Zij hebben geroepen met vervaardheid : „Ga uit van mij, want ik ben
een zondig mensch !" (Lukas 5 : 8).
Hun oog is verduisterd in den nacht der verloochening (Matth. 26 : 75);
maar verlicht op den nieuwen dag, toen ze den Heer zagen (Luk. 24 : 34),
toen ze door de wateren der vertwijfeling henen braken (Joh. 21 : 7),
om door Hem te worden bevestigd in hun eeuwige liefde (vers 15-17),
door Hem te worden gesterkt tegen den dag hunner banden om
Zijnentwil (vers 18--19).
Tot hen sprak de Heer : „SIMON ! SIMON ! ziet de Satan heeft ulieden
zeer begeerd om u te ziften als de tarwe ; maar Ik heb voor u gebeden,
dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij zult bekeerd zijn, zoo
versterkt uwe broederen" (Lukas 22 : 31, 32).
Daarom zijn zij met PETRus de getuige op den dag des Geestes, op
den Pinksterdag (Hand. 2 : 14), waar de Geest als een vlamme vuurs
uit den hemel slaat en de wederpartijders Gods in brand steekt
(Ps. 97 : 3) om hen op te teren in liefdegloed.
Zdsó wordt bevestigd aan ons de belofte van den Almachtige, den
Eerste en den Laatste, den Geest, geopenbaard in het vleesch, opgestaan
uit de dooden (Openb. 1 : 8 v.v.), waar Hij klaarlijk bewijst te zijn
God : „Gij zijt Mijne getuigen van deze dingen, wordt aangedaan
met kracht des Geestes van boven uit de hoogte" ( Johannes 3 : 3 ;
Lukas 24 : 48, 49).
De woestijn bloeit als een roos;
het graf tiert als een hof !
Paschen wordt bevestigd in Pinksteren !
Want buiten alien twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot :
God is geopenbaard in het vleesch, is gerechtvaardigd in den Geest,
is gezien van SIMoN, van de engelen en van ons, zijne getuigen,
de vergeestelijkten, de verheerlijkten met Hem (I Tim. 3 : 16).
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Tot vermoeienis toe hebben we in het voorafgaande met tekst op
tekst bewezen, dat de v e r g e e s t el ij king des menschen door God,
geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in den Geest, een
„schriftuurlijke" waarheid mag heeten.
Dit was noodig !
Thans rest ons de taak om uit het wereld-gebeuren in het algemeen
de waarheid der vergeestelijking to demonstreeren.
D. H.
Slot volgt.
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HEGEL's GRONDGEDACHTE
In den grond leerde HEGEL niets nieuws, ook niet velerlei maar steeds
hetzelfde ; met een beginsel doorlichtte hij de meest verscheiden
verschijnselen der innerlijke en der uiterlijke wereld, en zijn streven
beperkt zich daartoe, juist datgene in streng wetenschappelijken vorm
te grijpen en uit te spreken wat zijn voorgangers sinds KANT hadden
gemeend en gaarne zouden hebben gezegd, indien zij het hadden
vermocht hunne gedachten in volkomen geslotenheid door te voeren.
Maar juist hierin lag de moeilijkheid tot verstaan. Het klonk als een
opgegeven raadsel. Wie de oplossing heeft, begrijpt hoe het probleem
zich wendt en keert. Wien echter het verlossende woord ontgaat,
hij ziet slechts de onbegrijpelijke, ja onzinnige inkleeding en wendt
zich met spot, zoo niet met tegenzin af. Zoo moet zich de burger
van Athene (wiens geest en gemoed zich met een ANTISTHENES en
ARISTIPPUS, met een LVSIAS en ISOKRATES had gevoed) gedragen
hebben tegenover de wonderlijke philosofemen van een PLATO en
een ARISTOTELES. In ieder geval werd PLATO steeds tot den strijd
gedwongen en blijkt de herinnering aan ARISTOTELES reeds spoedig
na zijn dood zoo goed als uitgebluscht, hoogstens nog tot zeer kleinen
kring beperkt. Eeuwen-lang voerden in hunne plaats Stokijnen en
Epicureers, Scepticisten en Eclectici het groote woord op het terrein
van leven en wetenschap. W ij zouden ons derhalve zonder grond daarover
verwonderen, dat ook HEOEL'S invloed zoo spoedig verdween.
De philosoof, die waarlijk en in alien ernst zich der wijsbegeerte
wijdt, heeft te alien tijde een moeilijk leven tegenover het publiek.
In het publiek heeft iedere man, en ook wel iedere vrouw, een eigen,
vaststaande overtuiging, en gemeenlijk is deze dusdanig als juist
ieder verstandige mensch juist op dezen tijd van zelf sprekend hebben
moet, om als verstandig mensch te kunnen gelden. Daar komt de
philosoof en verkondigt een geheel andere beschouwing dan die,
welke den menschen wis en uitgemaakt is. Natuurlijk heeft hij ongelijk
Want ieder is van eigen overtuiging overtuigd, aangezien zij zijn eigen
overtuiging is, en wie een andere overtuiging uit, die moet een
verkeerde mensch zijn. De meeningen, die de menschen in het algemeen
koesteren, zijn buitengemeen ingewikkeld, en, zoolang ze het ingewikkelde tegenkomen, zweven zij in hun element. Maar het eenvoudige
!
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verschrikt ze. Daarmede weten ze geen weg ; daarachter vermoeden
ze een schrikkelijk geheim, dat ze bii kop en kraag pakt. KANT was
juist nog ingewikkeld genoeg, om de eerlijke scherpzinnigheid der
exegeten tot op den huidigen dag rijkelijk bezig te houden en dat
wel zonder eenig mogelijk uitzicht, dat de verscheidene meeningen
ooit tot een bevredigende overeenstemming zouden kunnen komen.
Dit nu is bij HEGEL geheel en al uitgesloten. Het fatale blijkt juist,
dat een ernstige strijd over zijn leer niet eens geboren kan worden.
Hij verkondigt een grond-stelling en die is zeer eenvoudig : H e t
Begrip is het waarlijk zijnde, en al wat verschijnt is
v ersch ij ning des Begrip s. Daarom acht hij het ook ongeoorloofd,
de historische en natuurlijke werkelijkheid te knechten ; veeleer is het
werkelijke redelijk, het redelijke werkelijk, en komt het er maar op
aan, dit te begrijpen.
Deze stelling nu is eerder alles dan nieuw. Ze is een nude bekende
uit de eenige, de ware „perennis philosophia," die de jaar-duizenden
duurt. Net eerst heeft men haar in Athene met voile zekerheid uitgesproken en reeds PLATO, nog beslister ARISTOTELES, heeft haar
systematisch doorgevoerd. Sinds is ze niet meer verdwenen. In verschillende tijden is ze bij verschillende denkers van verschillende
naties in het Oosten en Westen steeds weder opgedoken, immer als
het laatste woord, nadat men zich met de groote problemen van het
denken onder het gezichtspunt, dat juist toen en daar heerschte, Lang
had gekweld. Maar dit belet niet, dat de massa der menschen ontzetting
overvalt, als zij deze stelling vernemen. Want de menschen weten in
het algemeen gansch nauwkeurig, dat hetgeen voorhanden is verkeerd
moet heeten en zij kunnen u ook zeggen, hoe het eigenlijk wezen
moest ; want zij zelve hebben verstand maar de voorwerpen hebben
het niet. Zou de mensch zich dan niet ontzetten, als hij verneemt,
dat de begrippen het machtige zijn en de gansche wereld uitdrukking
van deze objectieve redelijkheid ! Hoe ? men zoude eigen uitnemend
inzicht moeten laten varen en zich overgeven aan de rede, die in de
dingen tegenwoordig is! Inderdaad, zulk een eisch is al te sterk. En
deze stelling toch was het, op welke HEGEL een gansch systeem van
volledige geslotenheid bouwde ; dit was het gezichtspunt, van waar
uit hij het ondernam, de gezamenlijke wereld der verschijnselen door
de gedachte te overweldigen. Eigenlijk had hij de elementen daartoe
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alle geerfd. Hetgeen hem bij doorvoering beter gelukt is dan een
zijner voorgangers, dat heeft hij ten deele zeer zeker aan zijn genialiteit
en aan zijn onbuigzame energie te danken, zijn energie, die de kracht
en de beslistheid bezat om den weg in strengen gedachte-gang tot
het einde toe te vervolgen. Evenwel, bovenal dankt hij het der
omstandigheid, dat hij steunen mocht op voorarbeid, met onvergelijkelijke zorgvuldigheid en grondigheid verricht, meest door KANT
zelf maar ook door zijne leerlingen en iiavolgers. En, waar de Duitsche
philosofie als een nieuwe renaissance aan de oude Helleensche motieven
van het denken aanknoopte ; waar zij bij LEIBNIZ nadrukkelijk, bij
KANT minder opzettelijk antieke gedachten vernieuwde, daar is HEGEL
er juist, in klare bewustheid van den historischen samenhang der
dingen, over uit geweest, den vollen oogst van Helleensche wetenschap
opnieuw vruchtbaar te maken en alien rijkdom, sinds verworven aan
empirische kennis en geestes-cultuur, met de oude wijsheid in levend
verband te brengen. Zoo is hij de schepper der wetenschap van de
geschiedenis der wijsbegeerte geworden.
Volgens de verbreide beschouwing der tijdgenooten had een en ander
echter een geheel ander verloop. De populariseerende „Schongeist"
vond bij HEGEL slechts „das in Dunkelheiten des Zunftausdrucks
geheimnisvoll verhfillte, vornehm breit einherschreitende Schulsystem,"
het schoolsysteem, dat in de duistere wolken der gilde-taal gehuld,
voornaam met breeden tooneel-tred rondwandelde. De welgezinde
liberaal beschuldigde het stelsel, dat het „de kloof tusschen leven
en school door zijn algemeene wereld- en levensbeschouwing, die
alle gezond menschenverstand in het aangezicht slaat, steeds grooter
maakt en het Duitsche yolk zijn heiligst goed, echte vroomheid, geloof
aan de Voorzienigheid, vrijheid en persoonlijke onsterfelijkheid, ja ook
de geestdrift voor ideeen en idealen tracht te rooven." Wetenschappelijke
mannen, die het systeem van verschillend philosofisch standpunt
beoordeelden, meenden het door hunne onweerlegbare gronden voor
lamer weerlegd en naar zijn graf te hebben verwezen. Weliswaar
bleek datgene, wat zij gezind waren om met een handbeweging of
te wijzen, veelal niet hetgeen HEGEL werkelijk geleerd had maar
hetgeen zij zich op hun manier onder HEGEL'S leer voorstelden. Om
eenige der meest bekenden te noemen. F. J. STAHL, verkondigde :
„Bid HEGEL wordt niet slechts onwaarheid gezegd, maar alle waarheid
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eenvoudig verdelgd ; zijn leer kent niet alleen aan het niet-zijnde
werkelijkheid toe maar zij ontkent haar voor al het zijnde. De voortreffelijke TRENDELENBURG heeft later zijn scherpzinnige critiek op
HEGEL'S methode geoefend, een critiek, die tot op heden na werkt ;
maar ook deze zal nauwelijks in aanmerking kunnen komen voor de
onderscheiding, dat zij den werkelijken HEGEL treft. Er wordt van
een beroemden Duitschen geleerde verhaald, die zou hebben betuigd,
dat hij twee jaar tuchthuisstraf verkiezen zou boven de lectuur van
HEGEL'S Phanomenologie. WILHELM VON HUMBOLDT vond overigens
voor HEGEL zeer waardeerende woorden : HEGEL was zeker een diepe
en zeldzame geest ; maar dat een philosofie van deze soort diepe
wortelen zou slaan, dat kon hij zich niet denken. Reeds de duistere
voordracht, die klaarblijkelijk uit onbeholpenheid ontstond, schaadde ;
het scheen wel, alsof de taal bij HEGEL niet was doorgebroken. JEAN
PAUL zag in HEGEL een dialectischen vampyr voor den innerlijken
mensch. Onder de „upper ten" van Berlijn echter wandelden de
avontuurlijkste verhalen rond. Zoo zou HEGEL zijn colleges over
de logica in den jare 1820 met deze woorden zijn aangevangen : „Ik
zoude met Christus willen zeggen : ik leer de Waarheid en ben de
Waarheid."
Dit zij voldoende.
Het is zeer nuttig, zulke dingen in de herinnering terug te roepen,
opdat men er voor bewaard blijve, de waarde van het oordeel der
tijdgenooten aangaande een beteekenisvolle verschijning al te hoog
aan te slaan.
De critieken en ten deele ook de critici, die te zijner tijd HEGEL'S
systeem met zulke geweldige mokerslagen vernietigden zóó, dat er
geen steen op den anderen gelaten werd, zijn heden ten dage vergeten ;
het systeem echter bestaat nog voort, en als historisch felt moet men
dit laten gelden, ook al weet men er overigens niets mede aan te
vangen. Populaire dwaalbegrippen hebben zich zeer zeker tot op den
huidigen dag in de hoofden voortgeplant, en het is goed, ten minste
eenige der voornaamste, zij het slechts om der historische gerechtigheid wille, te kenmerken voor wat ze zijn, n.l. als misverstand.
Wijl HEGEL met oneindigen vlijt de feiten in natuur en geschiedenis,
gelijk zij zich naar de wetenschap zijner dagen voordeden, in
systematisch geheel ieder op hunne plaats als noodzakelijke ontwik145

kelingstrappen des Begrips heeft ingevoegd, daarom heet het, dat
hij ze „a priori geconstrueerd" zou hebben. Dat heeft hij natuurlijk
nooit gedaan. Het systeem zeer zeker heeft een begripsmatigen
oorsprong maar de feiten heeft hij in het zweet van zijn aangezicht
geleerd. Lewis, hij heeft vele malen gedwaald, en velerlei zou reeds
te zijner tijd beter gedaan kunnen zijn dan hij het deed ; maar dat
is ook menig ander, minder speculatief gericht denker zoo nu en dan
overkomen, en HEGEL'S streven ging juist daarnaar uit, streng conscientieus de werkelijkheid der zaak genoeg te doen en den feiten
hun recht te geven. Van welken mensch, die ooit gedachten mededeelt, zou men kunnen zeggen, dat hij niet construeert? van welken,
dat hij immer juist construeert ? Of van wien geldt, dat hij HEGEL
aan scherpte van blik voor het wezen der zaak, ten minste op historisch gebied, overtroffen heeft?
Een ander punt: met den meesten klem legt HEGEL den nadruk op
de beteekenis der persoonlijkheid, te midden harer toevallige meeningen,
driften en affecten, voor den samenhang der dingen ; maar, wijl hij
leert, dat de Idee toch de eigenlijk machtige is, die boven het toeval
der individualiteit uit gaat en deze zelfs tot haar werktuig weet te
maken, daarom zegt men, dat hij de individualiteit opheft, en dat bij
hem niet de levende mensch, maar immer slechts de logische wet
van den drieslag werkzaam zou zijn.
HEGEL dringt voorts te alien tijde aan op begripsmatige klaarheid ;
hij zoekt alien subjectieven inval, alle willekeur en geestigheid in het
gedachte-proces of te snijden ; hij verlangt zakelijke gestrengheid,
reine objectiviteit tot zelfverloochening toe. Deze man nu karakteriseert men als romanticus, zijne philosofie als romantische philosofie,
omdat er te zijner tijd een romantische school was, tegen welke hij
vierkant over stond ! — HEGEL heeft God als den Geest gedefinieerd,
die alle concrete bepaling in zich draagt, die weet en wil, levend en
werkzaam is, zich in het andere openbaart, terwij1 Hij dit andere
voortbrengt, en zich van dit andere onderscheidt, om het in zich terug
te nemen ; zulk een opvatting brandmerkt men gansch in het algemeen
als „Pantheisme." HEGEL heeft altijd weer, bij iedere gelegenheid,
op het heftigste daartegen geprotesteerd, het helpt hem alles niets,
tot op den huidigen dag niets, voor zoover men tenminste nog van
hem spreekt. Waarheid is, dat hij het geestelijke geestelijk zoekt te grijpen
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en boven het zinnelijke beeld uitstreeft, aan hetwelk het gewone bewustzijn
hangen blijft. Voor HEGEL is God als Geest de Eerste en de Laatste ;
hieruit distilleert men, dat volgens HEGEL Clod eerst in den mensch
bewustzijn van zich zelf en persoonlijkheid erlangt, terwij1 Hij zelf aan het
noodlot van het dialectisch proces onderworpen zou zijn, alsof dit proces
— niet de Geest en Zijne Daad, — het Eerste en het Scheppende ware.
— Wijl het volgens HEGEL de taak van den denkenden geest moet
wezen, het werkelijke te verstaan en deze werkelijkheid in eene overal
van de doelmatige macht der Idee doordrongen wereld hare redelijkheid
af te luisteren ; wijl hij van den handelenden mensch vordert, dat hij
zich, in plaats van zijn eigen-wil te dienen, aan de objectieve
wet der zaak overgeve en zich aan den innerlijken trek van den
samenhang der dingen aansluite om met goed gevolg en heilrijk
werkzaam te kunnen zijn, daarom beticht men hem van traag quietisme,
ja van servilisme, van platte burgerlijkheid en „Philisterei." — In het
feit, dat hij bij de uiteenzetting van zijn systeem van het armste en
meest inhoudlooze uitgaat, om te toonen, dat door de macht der
daarin werkzame absolute rede de reeds in het ledigste voorhanden
kiem tot ontwikkeling geraakt en het steeds hoogere, vollere, concretere trap voor trap, ten einde toe, aan den dag treedt, weet men
niet meer te vinden dan ijdele goochelarij en oogverblinding, opzettelijke
misleiding, die voorgeeft alles uit niets te kunnen voorttooveren.
Het merkwaardige bij dit alles is, dat HEGEL uitdrukkelijk het zijne
heeft gedaan om deze en andere dwaalbegrippen af te snijden ; hij
heeft met zijn protesten niets of slechts bij weinigen iets bereikt.
Want er zijn velen, die schrijven kunnen ; maar Itzen kunnen slechts
weinigen. En er zijn velen, die spreken ; maar zeer weinigen zijn er,
die anderer woorden verstaan. De meesten hooren altijd maar zich zelf,
en, als van hen geeischt wordt aan te hooren en te onderzoeken, wat
niet in hun geest, hun partij en school is opgegroeid, zoo blijken ze
vol onwil en vervallen tot liefdelooze stemmingen.
Men mag zich daardoor niet laten misleiden. Zeker kan men het
niemand verwijten, als hij HEGEL afwijst ; dit echter moet men Loch
van ieder verlangen, dat hij daarbij niet slechts anderen naspreekt en
vreemde vooroordeelen herhaalt maar dat hij of zich om de zaak
moeite heeft gegeven of zich onthoude van een verwerpend oordeel.
Ook stelt men het zich ach zoo zwaar voor, tot de kern der zaak
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door te dringen ; dit zeif is reeds een vooroordeel. Want HEGEL is
geen cameleon ; hij toont overal hetzelfde gelaat en geeft overal
hetzelfde antwoord. Reeds onmiddellijk waar het de kennis-theorie
betreft. Men kan zeggen, dat HEGEL'S beschouwing op dit punt
onjuist is, maar ingewikkeld is ze niet en ook niet moeilijk, hoogst
eenvoudig. Volgens HEGEL is de mensch bovenal denkend subject en
het denken is de functie, die het algemeene grijpt; dit geschiedt in
den vorm des Begrips. Het blijkt onmogelijk, dat de mensch ooit
uit het denken zou kunnen uitkomen ; derhalve is de vorm des Begrips
overal noodzakelijk. Er is denken van hooger en denken van lager
orde, helder of minder helder denken ; maar immer is het denken en
aan het denken danken wij allen inhoud, ook dien, welke in de
zinnelijke waarneming ontvangen of liever gewekt wordt. leder object,
dat wij hebben, is een gedacht object. lemand spreekt mij van „dingen":
het zijn gedachte dingen ; van gewaarwordingen : het zijn gedachte
gewaarwordingen ; van het niet denkbare, het onredelijke : het is als
niet denkbaar, als onredelijk gedacht. Het is gansch en al vergeefs,
lets te willen stellen, wat als vreemd tegenover het denken zou staan ;
terwijl men het stelt, stelt men het in den vorm der gedachte. Deze
vormen der gedachte, de begrippen, zijn derhalve het oorspronkelijke,
het eeuwige; van hen ontvangt alle bijzondere inhoud zijn vorm.
Wellicht is hetgeen HEGEL eens aan den astronoom PFAFF geschreven
heeft wel het meest kenmerkende voor deze gansche denkwijze :
„Buiten mijn gedachte is aan de zaak niets en mijne gedachten zijn
buiten de zaak niets." Dit is eenvoudig het resultaat der zelfbezinning.
De lieden meenen steeds, dat zij met dingen te doen hebben en
overleggen niet, dat zij denken en dat deze dingen juist daardoor
slechts voor hen bestaan, wiji zij ze denken. Voor hem, die een en
ander overweegt, is dit de oorspronkelijke stelling, de overoude
stelling der identiteit van denken en zijn. Het alledags-bewustzijn
moge deze stelling vreemd wezen ; voor het gevormd bewustzijn
spreekt ze van zelf. De zuivere wetenschap of de logica houdt de
gedachte in, voor zoover zij evenzeer de zaak op zich zeif is, of de
zaak op zich zelf, voor zoover zij evenzeer de zuivere gedachte blijkt.
Deze is de kern van HEGEL'S leer.
Hiermede is nu echter ook alles gezegd, en al het overige, zooverre
nog van iets overigs sprake kan zijn, is hierin reeds begrepen. Want
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HEGEL is bovenal systematicus; hij stelt zich juist dit ten taak : het
principe door alles door te voeren. En zoo wordt genoemde stelling
hem ten sleutel voor alles. Men houde het beginsel voor te arm om
alles te geven wat verlangd wordt ; men kan ijveren tegen zijn afgetrokkenheid of zijn willekeurigheid, — hierover strijden wij niet.
Genoeg, dat HEGEL uit dit principe begrijpelijk wordt. Het denken is
eenheids-functie. Daarmede is dus de hoogste eenheid gegeven, niet als
doffe substantie, bloot neutrum der realiteit, maar als zich wetend,
vrij subject, als concrete individualiteit, als levend, actief zelfbewustzijn.
Deze eenheid als denkende geest is niet ledig maar draagt de veelheid in zich en verwerkelijkt haar buiten zich. Het vele echter is juist
hierdoor eindig en begrensd, en draagt de tegenstrijdigheid aan zich.
Het heeft de taak, de eenheid aan te duiden en te openbaren, en is
toch in het uit-elkander der eindigheid versplinterd. Hierop berust de
beruchte Hegelsche dialectiek, de methode van zijn philosofeeren. Al
het eindige heeft dit aan zich, zich zelf op te heffen ; de tegenstrijdigheid,
die in het eindige is, vormt het beginsel van alle beweging, alle
leven en alle activiteit in de werkelijkheid. De dialectische opheffing
echter van het eindige heeft tot resultaat niet het ledige, abstracte
niets ; maar een concrete eenheid van onderscheiden bepalingen ; en
dit nieuwe, waartoe het eindige zich opheft, is juist het tegenstrijdige,
dat de begrensdheid van dat eindige opheft. Dus blijkt het onmiddellijke, het enkele, hetgeen zich den denkenden geest allereerst
biedt, een wereld van het worden, der toevalligheid en grenzeloosheid.
Zij wordt door de gedachte, die objectief als Idee het machtige is in
alle realiteit, onderworpen, tot belijning gebracht, begripsmatig gevormd
in gestadigen voortgang, op steeds hooger trap. Het een sluit zich
aan het ander als het daardoor gevorderde naar innerlijke noodzakelijkheid. Daarom moet alle geschieden, alle verandering, alle overgang
als ontwikkeling worden verstaan. Alle momenten, die de geest omvat,
treden daarbij als afzonderlijke en enkele naar voren ; maar de natuur
van den absoluten Geest woont in hen alle. leder deel-moment
vertolkt in dezen Geest de absolute oneindigheid of den kringloop
barer momenten, zoo, dat geen van dezen rust of vast staat, ieder
het andere eischt, gelijk het door het andere geeischt wordt. In deze
bacchantische tuimeling, waarin geen lid niet dronken is, vereenigt
zich alles weder ter lichtvolle eenheid des Geestes, die in Zijn
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onbekrompenheid het enkele kan laten begaan, wijl Hij zeker is, het
in Zijne hand en Zijne macht te behouden, om alles tot het rechte
doel te voeren.
HEGEL'S bedoeling was, dit eene gezichtspunt der alles doordringende
doelmatigheid, die de heerschappij des Geestes beduidt, door alle
wereldverschijnselen door te voeren. Daarom is zijn streven er op
gericht het dualisme te overwonnen. Alle tegenstellingen worden
slechts daarom zoo scherp om in elkander over te gaan en door haar
conflict een hooger voort te brengen, waarin zij opgeheven, bewaard
en overwonnen zijn. Het is de eene rede, die zich in alles, ook in
hetgeen haar vreemd schijnt te zijn, verwerkelijkt en doorzet.
De enkele verschijnselen naar den zin van hun doelmatigen, redelijken
samenhang te verstaan, terwij hij in hen bepaalde momenten van het
Begrip aanwees, momenten, die bij elkander behooren en zich tot
een geheel samen sluiten, dit was van meet aan HEGEL'S lievelingsarbeid ; daaraan oefende hij zijn ontwijfelbare virtuositeit. Het meest
heeft hij hiermede op het gebied der historie bijval en navolging
gevonden. Zijn beschouwing der natuur heeft men meestal eenvoudig
afgewezen, aangezien men daarin verwerping der exacte natuurvorsching en natuurwetenschap vond, alsof deze door zijn speculatieve
natuurbeschouwing moest worden verdrongen. lnderdaad heeft HEGEL
zelf rijkelijk aanleiding gegeven tot zulk een meening. Intusschen
blijkt het in den grond toch zoo gesteld, dat beide beschouwingswijzen zeer goed naast elkander kunnen bestaan, de eerste, die toont,
hoe ieder afzonderlijk rijk der natuurverschijnselen door causale
betrekkingen wordt voortgebracht, de andere, die tracht de innerlijk
doelmatige noodzakelijkheid te begrijpen, door welke de Idee der
natuur in ieder afzonderlijk rijk der natuurverschijnselen haar geledingen vindt om aldus haren rijkdom trapsgewijs te ontvouwen.
Beschouwt men de tegengestelde wijze van beide om denzelfden
inhoud te verwerken in dit Licht, zoo blijkt het ten slotte mogelijk,
ook in HEGEL'S natuur-philosofie, die zich nauw bij SCHELLING aansluit,
en tot op KANT terug gaat, belang te stellen, voorzeker met het
voorbehoud, dat verder voortgeschreden exact natuuronderzoek het
in de toekomst mogelijk zal maken aangaande den ideeelen samenhang
op het gebied der natuur meer bevredigende beschouwingen voor te
dragen dan deze in HEGEL'S tijd bereikbaar waren.
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Aangaande de blijvende waarde van HEEGL'S leeringen is de strijd
der meeningen niet zoo gemakkelijk te beslechten. Wie PLATO'S leer
van de Idee, ARISTOTELES' leer van de Entelechie een element van
waarheid toeschrijft, zal dit ook aan HEGEL'S leer van het Begrip
moeten toekennen. HEGEL zelf heeft eens gezegd : Een philosofisch
stelsel wordt niet daardoor aanbevolen, dat het algemeen in eere is,
maar veeleer door het tegendeel ; want het is begrijpelijk, dat de
onvervalschte philosofen niet dezulken zijn, die door de menigte
daarvoor gehouden worden. Hierin zal hij wel geen ongelijk hebben.
In ieder geval behooren wij hem de hooge geestdrift na te roemen,
waarmede hij, vol zegevierend optimisme, voor de ideale doeleinden
en de ideale goederen der geestelijke cultuur is ingetreden. In de
Duitsche natie zal een leer nimmer tevergeefs zich tot de harten en
de geesten wenden, die haar hoogtepunt vindt in de woorden, welke
HEGEL bij de opening zijner colleges te Berlijn als een soort program
zijner werkzaamheid heeft voorgedragen : „Wat in het leven waar,
groot en Ooddelijk is, is dit door de Idee. Het rijk des Geestes is
het rijk der vrijheid. De moed der waarheid, geloof aan de macht
des Geestes is de eerste voorwaarde tot wijsgeerige studie. De
mensch behoort zich zelf te eeren en zich het hoogste waardig te
achten. Aangaande de grootheid en macht des Geestes kan hij niet
groot genoeg denken. Het verborgen wezen des Heelals heeft geen
kracht in zich, die den moed van het kennen weerstand vermag te
bieden. Het moet zich daarvoor ontsluiten en zijn rijkdom en zijne
diepten hem voor oogen voeren en ter verheugenis bieden."
Deze woorden zal men zich behooren te herinneren, wil men aangaande HEGEL'S historische beteekenis tot een gerijpt oordeel komen.
Berl ij n.
Prof. A. LASSON.
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DE THEOSOFIE
De heer VAN GINKEL heeft het ons gemakkelijk gemaakt en moeilijk
te gelijk.
Gemakkelijk, omdat hij onze bezwaren in hoofdzaak toestemt. Moeilijk
juist door dien bijval. Want, waar menschen het aldus eens zijn, daar
is verdere uitwisseling van gedachten overbodig geworden.
Toch zij het ons vergund naar aanleiding van de sympathieke woorden,
die de heer v. G. neerschreef, een enkele opmerking te maken. Kort,
zeer kort slechts.
Allereerst dan blijkt uit genoemd betoog, hoeveel de Christenheid te
kort is gekomen en hoezeer z ij daarom allereerst schuldig staat aan het
feit, dat velen vervreemd werden van „de Kerk." Wij dachten : zou nu
de waanwijze vrome niet in de schuld vallen, waar hij wederom deze
dingen leest zwart op wit? Van alles wordt er gedaan : armen-zorg
wordt er gepleegd, geheel-onthouding beoefend, zending gedreven in
het verre land van den „blinden" heiden en wat niet al. Maar de
ontwikkelde, die verteert van onrust omdat hij geen oplossing vindt
voor de wereld-raadsels, die rond hem groeien als een dicht woud,
wordt ledig heen gezonden, allicht nog aangezien voor een hoogmoedigen betweter.
Dit nu schaadt de zaak Gods en de zaak des menschen. Want de
Christen, dat is de Gezal f de naar hart, hoofd en hand naar liefde,
wetenschap en daad, naar het priesterlijk, profetisch en koninklijk
ambt van den Idealen Mensch Gods, behoort in alle opzichten te wezen
een lichtende stad op den berg, een baken aan den wijden oceaan
der diepe en duistere werkelijkheid.
Gemakkelijk is het achter-om te wijzen naar „die" Theosofie en „dat"
Leger des Neils. Maar is het niet droevig, dat juist deze beide met
vollen levens-drang de taak, die op de Kerk van Christus rust, meenden
te moeten overnemen, zeer zeker allereerst, omdat deze te kort kwam
in haar menschheids-roeping voor theorie en practijk.
En nu weten we het wel, dat velen spoedig gereed zijn met den strijd,
die hen van de Kerk vervreemdt ; en nu weten we het wel, dat de
natuurlijke mensch, die niet verstaat de dingen des Geestes Gods,
aldra geneigd is om het evangelie van de dwaasheid des kruises den
rug te keeren in hoogmoedige menschheerlijkheid. Evenwel, we hebben
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het nu van dezen man weer eons kunnen hooren : „het orthodoxe
Christendom waakte over een kostbaren schat, zonder te weten welke
waarde deze bezat" (blz. 120).
Wat nu voorts betreft de opmerking, dat het moeilijk zou zijn om
bij de fundamenteel-verschillende richtingen in de „hedendaagsche
Theosofie" een uitgangspunt ten onderwerp der gedachten•wisseling te
nemen (113), daar herinnert deze mij aan het bezwaar, dat mij van
moderne zijde gewerd als zoude ik niet genoeg letten op de verschillende
nuanceeringen, die ook hier aan den dag treden. Mijn antwoord
echter luidt iedere geestes-strooming heeft een centrale bedding, een
b e g i n s e 1, waarin alien, die zich haar verwant weten, overeenkomen.
En juist in onzen dag, bij de veelkleurige verwarring aan de oppervlakte, blijkt het meer dan noodzakelijk, in te dalen tot den w o r t e 1
der zaak. Want nimmermeer zullen we ontdekken, waarin we
principi eel uiteen gaan, indien we niet allereerst komen tot
v e re en v oud iging, tot ter ugle i di n g der velerlei verschijningsvormen tot het wezen der verschillende overtuigingen. Nu waagden
wij daartoe ook een poging in onze artikelen over „Theosofie" en
het mag ons verheugen, dat, waar wij aldus afdaalden tot den bodem der
zaak, onze geachte tegenstander in hoofdzaak een medestander blijkt.
Waar overigens de Heer v. G. de „Theosofie" als „Goddelijke
wijsheid" wenscht te beoefenen en deze kennis aan te wenden ten
bate der menschheid (113), daar is zijn beginsel zoo universeel, dat
hij ook een AUGUSTINUS, een LUTHER, een CALVIJN, een HEGEL, een
KUYPER „Theosoof" kan noemen. Wordt echter het beginsel zoo ruim
genomen, dan is ook alle verder principieel verschil aan de
gedachten-wisseling onttrokken. En juist dit principieel verschil zouden
wij gaarne te zamen hebben ontwikkeld. Tot onze vreugde echter
vernamen wij van onzen Medewerker, „dat wij niet ver van elkander
blijken te staan wat de hoofdpunten, n.l. de principien betreft" (114).
Achtten wij de hedendaagsche Theosofie geboren uit reactie tegen
materialisme en atomisme, daar hebben wij niet vermoed, dat er een
tijdlang geen Theosofie was (114). Immers, wij spraken in ons eerste
artikel van algemeen-menschel ij k e wijsheid (53) en hierin ligt
besloten, dat deze nimmermeer g e h e e 1 kan uitsterven, in welke
periode ook.
Komt de Heer v. G. met ons overeen in zake kennis-leer en autoriteit
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(117), minder juist acht hij onze meening, dat bovenal de vrouw in
de Theosofie de leiding hebben zou. Nu is het zeer zeker waar, dat
hier telkens een man tegenover een vrouw kan worden genoemd
maar toch blijkt, dat d é Hoofd-leiders BLAVATSKY, BESANT, TINGLY
vrouwen zijn, terwip b.v. de idealistische periode der nieuwste Duitsche
wijsbegeerte louter haar steun vond in den man.
Van meer belang is, ook naar v. G.'s meening, de vraag of de Christelijke leer der bekeering de gedachte der o n t wikkeling insluit.
De Heer v. G. meent, dat in de practijk der Christelijke Orthodoxie
van ontwikkeling geen sprake zou zijn, waarom dan ook het intellect
geen bevrediging in deze orthodoxie vinden kan (118). Betreuren wij
dit evenzeer als de Heer v. G., — toch is het 66k waar, dat de leer
van bekeering en wedergeboorte juist de gedachte van ontwikkeling
inhoudt. Hoe toch zal een geboren kind (ook naar den Geest) anders
worden een voile man dan door groei, dat is evolutie ? — Wil v. G.
voorts de zuivere verhouding tusschen i m m a n e n tie en t r a n s c e nd e n t i e zien gehuldigd, ook wij wenschen niet anders. Maar, waar
de hedendaagsche Theosofie de eerste accentueert boven de laatste,
daar is ze zeker verder van de waarheid dan de desnoods eenzijdige
doorvoering der transcendentie, door de orthodoxie bedreven. Immers
„de Schepper bovenal, daarna het schepsel" is de grond-trek van
alle waarachtig religieus leven en daarom ook in Oud- en Nieuw
Testament gehandhaafd.
De opmerking „de puriteinsche orthodoxe Christen accentueert het
vaderschap, de Katholiek het moederschap, de Theosoof de broederschap" (118) mogen we vanwege den blik, dien ze geeft, dankbaar
memoreeren. Toch achten wij alle e e n z ij d i g e accentuatie een gebrek.
Immers, om dit eene slechts te noemen : a f g o d e r ij is eenzijdige
accentuatie van het schepsel tegenover den Schepper. Anders is ze niets.
Een geestes-strooming, die de waarheid begeert te dienen, zal dan ook
al- zijdig moeten wezen. Verheugd zijn we daarom met den Heer v. G.,
dat de eenzijdigheid zoowel bij „Orthodox" als bij „Theosoof" begint
te wijken (119, 120).
Huldigt v. G. de leus, indien wel verstaan : „door de Theosofie tot
1) „De Orthodoxie gewaagde van geen immanentie" (119), deze stelling is t e positief.
Immers, in de leer der Onderhouding en Regeering, in de leer der Vleeschwording, in de leer van de Uitstorting des H. Geestes ligt de waarheid der
immanentie besloten.
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het Christendom" (120), zoo is daarmede de hand gereikt aan onze
verwachting : „Indien de Theosofie onzer dagen zich klaarlijk rekenschap
geeft van den diepen zin der Christelijke Orthodoxie, dan zal zij zich
overtuigd moeten houden, dat deze veelzijdiger, principieeler, absoluter
is dan wat zij zelve leert, hoe eerbiedwaardig, ernstig, waarheidslievend overigens ook haar streven wezen moge" (86, 87).
Wij wenschen met deze woorden, uit ons vorig artikel geciteerd, geen
slot-succes te behalen. Veeleer eindigen wij met onze blijdschap uit
te spreken over het feit, dat ook nu wederom blijkt, hoe ernstige
waardeering de verschilpunten niet wegdoezelt of vernevelt en toch
de mogelijkheid opent tot wederzijdsche opbouwing.
D. H.
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INGEKOMEN VRAGEN
V ra a g. — a. Op welke gronden berust Uwe meening, dat het
Modernisme zou zijn een uiting van vervlakking op Godsdienstig
gebied ?
b. Vindt U de verschillende zonde-beschouwing van Modernen en
Orthodoxen een di epgaan d verschil, vergeleken bij de gelijkheid
van standpunt tegenover de zonde, die beide beschouwingen toelaten ?
c. Gelooft U niet, dat het meer dan tijd is, waar de velden wit zijn
om te oogsten, dat de Godsdienstige richtingen meer moesten letten op
wat hen vereenigt dan op de kleinigheden, waarover ze het niet eens
zijn, en te zamen krachtig front maken tegen het ongeloof ?
d. Hoe verklaart U tweeerlei wereldbeschouwing aangaande de
Schepping in Gen. I en II, waar U den Bijbel aanneemt als Gods
Woord en zich daarop beroept als een bewijs voor Uwe stellingen ?
e. Hoe verklaart U, eene zich in alles uitende evolutie aannemende,
de schepping van een volmaakten mensch, die daarna valt ?
Amsterdam.
J. I-I. H.
Ad a. In Jaargang I, bldz. 65 v.v. en 97 v.v. vindt U twee artikelen,
die handelen over het principieel verschil tusschen Orthodox en
Modern, en waarin wordt aangetoond, dat de „Moderne" richting
geboren werd deels uit de empiristische, deels uit de subjectivistische
geestes-strooming der laatste decennia.
Ad b. Beider verschillende zonde-beschouwing achten wij van zoo
principieelen aard, dat, gelijk wij t. a. p. betoogden, al het andere
daarvan afhankelijk blijkt. P r a c t i s c h mogen dan ook beide tegen
de zonde strijden, het gansche karakter van genoemden strijd zal
wel degelijk afhangen van de t h e o r e t i s c h e waardeering aangaande
het verschijnsel der zonde.
Ad c. Zeer zeker heeft het zijn nut te letten op wat de verschillende
Godsdienstige richtingen vereenigt tegenover athelsme en materialisme.
Ons gansche optreden pleit hiervoor. Maar daarom mag diepgaand
verschil in wereldbeschouwing bij Godsdienstigen niet als van minder
belang op den achtergrond worden geschoven. En juist in onze
dagen blijkt het hoogst noodzakelijk, dat ook in deze klaarheid kome.
Verdraagzaamheid grenst maar al te veel aan onverschilligheid.
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Ad d. De tweeerlei blik, een optimistischen en een pessimistischen,
dien Gen. I en H ons op het wereldgebeuren gunt (vgl. Jaargang III,
blz. 289 v.) is dadrom juist, wijl at wat bestaat in ons stoffelijk heelal
twee zijden heeft, al naar men het leven van binnen uit of van
buiten of beziet. Wij brachten t. a. p. SCHOPENHAUER'S woord in
herinnering „die Welt ist herrlich zij sehn, schrecklich zu seyn".
Naar de zienlijke v e r s c h ij n i n g toch is daar een opgaande, blijde
lijn van steeds voortgaande ontplooiing en vorm-volborenheid ; naar
het onzienlijke w e z e n is daar levensworsteling en strijd, die de
schoone verschijning uitdraagt. Het v erstand zegt hier weder of-of ;
de r e d e echter en-en. „Gods Woord," zoowel in natuur als Schriftuur
is dan ook al-zijdig, scheppende en betuigende goed en kwaad, dag
en nacht enz., in een woord alle tegenstellinge n, die het verstand
halveert (vgl. hierbij den loopenden Jaargang, blz. 42 v.)
Ad e. Ook voor deze vraag verwijzen wij U naar de reeds vroeger
gegeven beschouwingen en wel in zake „Schepping" en „Val". Ter
nadere toelichting mogen we met het volgende volstaan. De schepping
van een „volmaakten" mensch leert Schrift noch Kerk. Onze Statenvertaling betuigt dan ook, dat God Zijn werk geschapen had „6m te volmaken" (Gen. 2 : 3, de Leidsche vertaling heeft hier „geschapen en
gemaakt"). De mensch heet ook naar Gen. I niet volmaakt maar „goed",
hetgeen de Chr. Dogmatiek heeft weergegeven door te spreken van
den „Staat der rechtheid". Trouwens in ons artikel over den Val
hebben we een en ander voldoende belicht. „Evolutie" nu beteekent eenvoudig „uitwikkeling". Er is dus een evolutie, een uitwikkeling zoowel van het kwade als van het goede, zoowel van het
heilige als van het zondige. Een gifplant ontwikkelt zich juist als een
gifplant, even goed als een heilzaam kruid zich ontwikkelt als heilzaam
kruid. Waar nu de mensch niet staat in de rechte, de zuivere verhouding
tegenover God en naaste, daar treedt deze zijn staat evenzeer aan
den dag in zijne levens-uitingen, d.i. dus in zijn evolutie als de staat
van den Gods- en schepsel-vriend, die zich 66k in zijn levens-uitingen
evolveert. Derhalve is het zeer goed denkbaar, dat de mensch „valt"
uit den rechten stand met betrekking tot Schepper en schepsel, terwijl
dan deze zijn val zich in zijn verkeerdheid openbaart, in de verschijning
treedt, uitwikkelt, evolveert evenzeer als de mensch in den staat der
rechtheid zich ontplooit naar zuivere levens-uiting.
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lk zou U wel gaarne een enkele vraag voorleggen in
V r a a g.
zake de Uitverkiezing. lk bemerk wel: 't gaat hier toch immer om
„verborgenheden" en de een legt 't accent naar dezen, de ander naar
dien kant. Zeker ik begrijp Uw laatste stuk heel goed, waar Gij den
nadruk legt op 't toch niet willen tasten achter 't mysterie. Maar
toch — ('t kan zijn, dat ik ook nog wat laboreer aan strakke verstandelijkheid door mijn lektuur etc.) wilde ik iets opmerken over wat
U schrijft : „We vragen wederom en nadrukkelijk : Wie maakt den
mensch hongerig naar de natuur ? Distilleert ge uit d i t verschijnsel
etc. een n o o d lot ? Neen, voorwaar, een hongerig man eet en verheft
zich niet !" Zie, toen ik dit las, dacht ik : juist, de honger naar
de natuur is ons, aardsche, egocentrische wezens, zelfhandhavers
bij uitnemendheid, sp on tane dr an g, zinnenlust vaak. M a a r, die
geesteshonger, dat zich richten naar God, dat zoeken naar vrede
(i e d e r mensch kent in z'n innerlijke, vaak teruggedrongen on rust
wel iets daarvan !) is toch a r b e i d des G e e s t e s. En waarom gaan
nu rondom mij honderden bij honderden voort, niet willen d zich
ontledigen opdat de genade ze vervullen zou, opdat ze rust vinden
zouden aan 't verzoende Vaderhart, terwijl ons de oogen opengingen,
onze wil werd o m g e b o g e n zoodat we van v ij a n d e n des kruises
navolgers van Christus werden ?
Dat is toch mij een mysterie, want ook ik was van nature zoekend
de vervulling m ij n e r uit-de-aarde-aardsche begeerten ! En dat licht,
dat mij bescheen, schijnt ook dien anderen rijkelijk in de oogen !
W a a r o m k o m en ze dan niet ? lk weet 't niet en niemand weet het.
De Geest blaast, waarheen H ij w i 1, gij hoort zijn geluid, doch weet
niet vanwaar Hij komt of waar Hij heengaat.
Alzoo is 't met een iegelijk, die uit den Geest geboren is. En Jezus
zelf betuigt: Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij
zond, hem trekke. Welnu, dat is zonneklaar : De natuurlijke honger
is even sterk bij 't kind als bij den volwassene, maar de honger naar
God, 't achter zich verbranden der schepen zijner zondige lusten,
wie doet het dan de door God gegrepene ? En wie verklaart mij dat
er twee op den akker zijn, de een wordt aangenomen, de ander verlaten ?
Mysterie is 't, noem dit verkiezing of hoe dan ook, doch — 't staat
er toch g a n s c h an d e r s mee als met den honger naar de natuur !
Deze is niet terug to dringen, maar wel de innerlijke onrust van den
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God-niet-willende. „De God-loozen, zegt mijn God, hebben geen
vrede."
A. W. JzN.
Zwolle.
U hebt volkomen gelijk, dat honger en verzadiging naar de n a t u u r
iets anders is dan naar den Gees t, waar het aankomt op de Godsgemeenschap (vrgl. de Aanm. op bladz. 108). Het was er ons slechts
om te doen uit het natuurlijk leven een parallel te vinden met
het geestelijk leven.
En, waar het er nu om gaat, Uw vraag te beantwoorden, daar kunnen wij
kort zijn, al wederom herhalende, dat juist de wereld der zedel ij k e
vrijheid ondenkbaar en onmogelijk is zonder dat God het schepsel den w il
toestaat om „ja" of „n e e n" te zeggen. Men tracht dit feit gedurig een
on do o r g r o n d e 1 ij k mysterie te noemen en toch is het dit niet
zonder meer. We zouden met Prof. LASSON kunnen zeggen : waarom
hier nog een „geheim" vermoed, waar het toch klaar blijkt als de
dag, dat juist het zedelijk leven boven het natuur-leven hierin uitgaat,
dat het schepsel de „vrijheid" krijgt om zich te geven of zich te
verharden, zich te laten vinden of te vluchten ! En, gelijk wij in ons
stuk aangaande de verkiezing aanduidden : hiermede verliest God niet
het wereld-bestuur maar de Goddeloozen betuigen door hun staat
van eigenwillige Gods-vervreemding even nadrukkelijk, dat er buiten
Hem geen zaligheid is als de Gods-vrienden betuigen door hun staat
van zalige Gods-gemeenschap, dat Hij is een Belooner dergenen, die
Hem zoeken, en dat wel met Z i c h z e l f en met Z ij n kracht, waardoor Hij in staat stelt „de schepen achter ons te verbranden."
Het telkens weer bevestigde feit, dat er ook h e d e n twee op den
akker zijn, enz. is voorts ook maar niet een onbegrijpelijk oordeel,
dat zonder sam en h a n g met den staat van die twee over den
mensch komt ; neen zeker niet : JEWS zelf brengt het in verband met
de pr e d i k in g, juist cipdat het oordeel den mensch niet zou overvallen,
waar hij niet hoort als in de dagen van NOACH (Matth. 24 : 36 v.v.).
Daarom volgt in Matth. XXV de gelijkenis van de tien maagden met
denzelfden zin : de vijf zinnen, die slapen of waken.
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BOEKAANKONDIGING
Dr A. VAN DER FLIER G. iZN. ,,,,Kritische" Preeken over teksten uit
Genesis 1, 2 en 3" (Utrecht, G. J. A. Ruvs).
Al bevalt ook ons de titel maar half, toch begroeten we hier dankbaar
een poging om de prediking des W o o r d s ! te doen aansluiten bij
de vragen onzes tijds.
Reeds de eerste leerrede over Genesis 1 : 1 kan den hoorder menigvuldig licht ontsteken. Wij wenschen in deze korte maar hartelijke
aankondiging niet in te gaan op de verschil-punten, die Dr v. D. F.'s
beschouwingen van de onze onderscheiden, wij wenschen slechts te
constateeren, dat deze Predikant tracht tegemoet te komen aan het
gewettigd bezwaar, dat de orthodoxe veelal te weinig oor blijkt te
hebben voor „kritische" kwesties op allerlei terrein, die de nadenkenden
van de Kerk vervreemden, wijl ze aldaar geen antwoord zouden
ontvangen op hun vragen.
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VERGEESTELIJKING
(SLOT)
Mythen zijn zangen uit het hart der menschheid.
In haar tooit de diepste wijsheid zich met het eenvoudig kleed der
ver-beeld-ing om in dit gewaad de eeuwen door, de zielen binnen
te zwerven.
teen, die den geest der volkeren verstaat, zal daarom deze hunne
stemmen verachten.
Want derzelver zin is wereld-sprake.
Mythe veraanschouwelijkt waarhei d.
Zoo ook die van den vogel PHOENIX, welke, verbrand, uit zijn asch
herrijst.
Dit verhaal toch is niet anders dan historische inkleeding van het metaphysische feit der vergeestelijking, die alom in het heelal treedt aan den dag.
Wij poogden dit feit den tijdgenoot nabij te brengen in onze artikelen
over Natuur en Geest, opgenomen in den Eersten Jaargang.
Daar toonden wij aan, hoe telkens de „natuur" gekruisigd, gedood
wordt in handwerk, kunst, plicht en Godsdienst om op te staan uit
de dooden, te herrijzen in den „Geest".
De belangstellende kan daar vinden wat tot zijn inzicht dient.
Nu slechts wenschen wij te doen zien, hoe alle levens-openbaring
ten slotte niet anders is dan verbranding, optering door de vlam des
Geestes van een lageren norm in een hoogeren.
De wet des Geestes des levens der natuur is „dat deze zich opoffert,
verbrandt, zoo dat uit dit brandoffer de ziel voortbreke en de idee
zich in haar eigen element, in haar eigen aether verheffe" (HEGEL
„Religionsphilosophie", Ed. BOLLAND, S. 91).
De wereld-wet van het óp-gaan in hooger openbarings-vorm is de wet
van het brandoffer, het stijgen met vreugde op het altaar des Geestes
ter verheerlijking (J es. 60 : 7).
In het woord „verteren" is dan ook de vuurwet alles levens begrepen.
En zoo ook blijken „Geest" en „vuur" wezens-verwant.
Alle leven is vertering, ja ook de dood is deze.
Het voedsel wordt „verteerd", d.i. verbrand door het menschen-lichaam,
opdat het in de schoonheid der gestalte, de klaarheid des bewustzijns,
zoude herleven.
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Een nude legende verhaalt, hoe in een klooster gebrek aan spijze
was tegen het middagmaal. Toen ging de prior naar den vijver en
riep: „Lieve visschen, wie van u wil dezen middag ten voedsel strekken?"
De grootste rees uit het water en danste voor den monnik uit de
keuken binnen met welgevallen.
Dwaas is dit verhaal voor den oppervlakkige, maar vol diepen zin
voor hem, die ziet in het wezen. Alle plant of dier, die sterft om tot
spijze to dienen, wordt vleesch en bloed des menschen, aldus stokende
den vuurhaard van den Geest. Bovenal, waar een heilig mensch het
dier verteert, daar viert het dier opstanding in den Geest, het leven
van den Gods-vriend onder-houdende.
Dus blijkt, dat reeds in de eenvoudige natuur-wet der spijziging de
wet van het brand-offer des Geestes wordt verwerkelijkt : het voedsel
verbrandt, wordt verteerd en herrijst als de PHOENIX uit zijn asch ten
lichaam, ziel en geest van den mensch.
Wie derhalve ziet in den grond des levens, hij ontdekt reeds naar de
natuur, waar hooger schepsel teert op lager : v erge est el ij k i n g.
Niel slechts is daar vorm-omzetting (dus vergeestelijking) met bijl,
houweel, penseel ; maar het leven zelf is niet anders dan vertering,
verbranding in den vuurgloed des Geestes van lager tot hooger
openbaring.
De wet van offering is de wet van 6p-tering, de wet van 6p-tering
is de wet van vergeestelijking, opdat de tempel des Geestes heerlijk
zoude worden gemaakt (Jes. 60 : 7).
De tempel van ongekorven hout is de natuur, die niet gekruisigd wil
zijn maar botten slechts in eigen lust ; de tempel van gekorven hout
is het huis, waar de natuur, ten brandoffer geofferd, verheerlijkt vaart
ten hemel in de vlam des Geestes.
Alom dus predikt het rijk der schepping „vergeestelijking". De wet
van offering is n a t u u r-wet : versterving, opstanding, hemelvaart ze
zijn aan den dag dadr, waar de natuurlijke mensch, de eerste ADAM
zich voedt met, teert op, de spijze uit de aarde aardsch.
Hoe zou zich dan de wet der „vergeestelijking" niet bovenal &ar
manifesteeren, waar de mensch als de volboren schepping afsterft, zijn
leven verliest, ter herschepping in God, die is Geest?
Hier teert de Schepper het schepsel op in Zijn gemeenschap, hier is
de waarachtige opstanding der dooden, hier bovenal wordt bevestigd
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het felt, dat wie zijn levee zal willen verliezen, het hervindt in hooger
heerlijkheid.
Daarom gaat de natuur-wet van versterving, opstanding, hemelvaart,
parallel aan de wet des levens, waar de geestelijke mensch, de tweede
ADAM, de levendmakende Geest in-keert en op-teert den eersten ADAM,
den natuurlijken mensch, opdat deze verheerlijkt op zoude staan uit
den dood en ten hemel varen in de gemeenschap Gods.
Een wereld-blik wordt ons aldus gegund in natuur en Schriftuur.
Uit den Geest, door den Geest, tot den Geest is het Universum, want
God, de Geest, is Alpha en Omega, Begin en Einde, Wereld-grond
en Wereld-doel. En daarom ook is het Heelal niet anders dan trapsgewijze Geestes-openbaring van het laagste tot het hoogste toe, van
den chaos tot de Pinkstervlam.
Deze waarheid is maar niet een „schriftuurlijke" waarheid in dien zin,
dat we haar gelooven slechts. Neen, ook hier, gelijk immer, bevestigen
werkelijkheid en Schrift, — als uit eenen God, — elkander wederzijds.
De diepste wereldbezinning betuigt ons dan ook, evenzeer als de
Bijbel, het felt der steeds voortgaande vergeestelijking.
De „stoffelijke" wereld, reeds de anorganische of „doode," is niet anders
in wezen dan kracht en wet, this Geest;
de organische materie leeft in beweging en voeding eerst recht uit
den geweldig gedreven wind en de verterende vlamme vuurs des
Geestes;
in handwerk en kunst vervormt de mensch de stof mar het ideaal
des bewustzijns en daarom drukt hier de Geest evident zijn stempel
op de natuur;
naar de zedelijke wereldorde, waar de plicht de groote vervormer
heeten mag, is de Geest de onweerstandelijke getuige der conscientie;
maar bovenal, waar het schepsel in levensgemeenschap treedt met den
Schepper, de mensch met God, daar is de vergeestelijking als geboorte
van omhoog tevens verheerlijking, zóó, dat de Geest zij alles in alien.
De Geest nu verwerkelijkt zich in het Heelal traps-gewijze, niet slechts
naar stillen groei, naar gestadige ontwikkeling zonder meer. Integendeel:
een hooger stadium wordt steeds verwerkelijkt door een breuk met,
door negatie van een lager stadium (vrgl. Gal. 5 : 17).
Vergeestelijking is daarom breken met een lager en óp-staan, óp-gaan
in een hooger levens-stadium.
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Waar de organische, de levende stof als hoogere Geestes-openbaring
voortbreekt uit de anorganische, de doode materie, daar treedt een
wonder aan den dag. Want, om dit slechts te noemen, waar een
levend wezen Op-staat van de plaats waar het neerlag, daar wordt de
wet der zwaarte-kracht, de aantrekking der aarde van beneden genegeerd
en feitelijk een hemelvaart gevierd naar omhoog.
De Geest is het wonder, het ingrijpen.
„Het wonder is niet anders dan een resultaat van de macht des Geestes
over den natuurlijken samenhang, een ingrijpen in den gang en in de
eeuwige wetten der natuur. Maar de Geest zelf is het wonder, het
absolute ingrijpen. Reeds het leven grijpt in de zoogenaamde eeuwige
wetten der natuur in ; het vernietigt b.v. de eeuwige wetten van het
mechanisme en der chemie. Nog meer werkt op het leven zelf de
macht des Geestes en zijn zwakheid. Schrik kan dood, smart krankte
veroorzaken ; en evenzeer heeft te alien tijde het oneindig geloof en het
vertrouwen kreupelen springend, dooven hoorend gemaakt. Het nieuwerwetsche ongeloof aan zulke resultaten wortelt in het bijgeloof aan de
zoogenaamde natuur-macht en hare zelfstandigheid tegenover den
Geest" (HEGEL „Religionsphilosophie," Ed. BOLLAND, S. 679/80).
Viert de Geest des levens aldus opstanding der dooden, afwentelend
den steen van het graf der anorganische stof om omhoog te varen,
verbrekende den trek naar omlaag ; klaarder nog is het negatieve
moment van den hoogeren trap des Geestes tegenover den lageren
openbaar, waar de mensch in handwerk of kunst doode en levende
stof kruisigt, opdat ook deze verheerlijkt herrijzen zou in den Geest
(Jaargang I, 164).
De zedeliike wereldorde, waar de plicht gebiedt : breek met uw lusten
en offer u voor hooger ! predikt den op-gang des Geestes met smartelijker nadruk nog, bevestigende het woord : „Slechts wie zijn leven zal
willen verliezen op lager trap, kan het herwinnen in hooger staat."
Bovenal echter wordt de wet des Geestes openbaar in de religie,
waar alleen hij, die sterft aan zich zelf, God kan zien om te leven in
eeuwigheid en verzadiging van vreugde te vinden bij Zijn Aangezicht.
Slechts hij kan daarom deel hebben aan den tweeden Mensch van Boven,
die door den Levendmakenden Geest van omhoog is herboren, die de
aarde groet om den hemel te omhelzen, die sterft aan het kruis der zelfontlediging om op te staan uit de dooden in de gemeenschap Gods.
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Geest en vuur zijn wezens-verwant.
Het vuur is de neen- zegger. Het laat niets zich zeif maar verkeert
alles in eigen gloed en glans.
Daarom is het vuur symbool des Geestes bij uitnemendheid.
De Geest negeert telkens een lager stadium Zijner openbaring in een
hooger, om aldus de natuur te negeeren in den mensch, den mensch
in God.
Hierbij echter kan het niet blijven. Want dan zou wereld-schepping
haar voleinding vinden in wereld-opheffing. De negatie van den lageren
Geestes-trap in den hoogeren (die van natuur in mensch, van mensch
in God) moet, waar ze is geschied, den lageren trap telkens weder in
den hoogeren heilige n.
„Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt (hoewel ze van de
wereld niet zijn), maar heilig ze in Uwe waarheid" (Joh. 18 : 15/17).
Hier is de wereld-wet des Geestes van alle leven openbaar: afsterving
van het lagere in het hoogere, ter heiliging van het lagere door het
hoogere.
En zoo wordt de diepste bezinning naar werkelijkheid en rede bevestigd
door de hoogste openbaring der Goddelijke liefde naar de Schrift.
God geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in den Geest!
Paschen viert een felt van wereld-beduidenis. Het bevestigt de universeele manifestatie des Geestes gelijk die wordt gezien en beleefd door
den waarachtigen Gods-vriend naar de wet der natuur en der genade:
alom afsterving van den lageren Geestes-trap in den hoogeren, alom
heiliging, verheerlijking van den eersten door den laatsten; alom
opstanding uit de dooden in hooger werkelijkheid, hemelvaart in de
gemeenschap Gods, wederkeer ter heiliging in den Geest.
Daarom wordt Paschen door Hemelvaart henen bevestigd in Pinksteren :
de op-standing in den Geest tot de Gemeenschap Gods ter heiliging
aller dingen in God, den Geest.
Daarom ook zijn er twee getuigen te alien tijde : SIMON PETRUS en
JOHANNES, de d o o r g e 1 e i d e en de b e v e s t i g d e ziel in den Geest.
SIMON PETRUS, de wildernis, die bloeit, de woestijn, die wordt een
Sinai in heiligheid, de zoon des grafs, die den Heer, opgestaan uit de
dooden, ziet en beleeft.
JOHANNES, wiens naam hem benoemt als den Gunsteling Gods, den
discipel, dien de Heer liefheeft, die b 1 ij f t totdat Hij komt (Jaargang III,
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86 v.v.), die getuigt van het eeuwig ley e n, dat heden is daar waar
God wordt gewild (Joh. 12 : 50) en gekend (Joh. 17 : 3).
PETRUS de opstandings-getuige, JOHANNES de getuige des eeuwigen
levens uit de opstanding der dooden, dezen zijn het, die naar de wet
van het rijk der hemelen bevestigen de wet van het rijk der aarde :
door lijden tot heerlijkheid, door den dood tot het Leven, door afsterving
tot opstanding in den Geest, tot het eeuwig leven in God, ter heiliging
alter dingen (Zachar. 13 : 20).
Zij beiden gaan samen na den Pinksterdag, zij wandelen en handelen
aan de schoone poor! der eeuwigheid (Hand. 3 : 1 v.v.; vrgl. Ps. 24 :719).
D. H.
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TIJD EN EEUWIGHEID
Voor den naieven mensch is e e u w i g h e id niet anders dan o neindige tijd.
Men verhaalt dan naar Arabischen trant : er is ergens een diamanten
berg; om de duizend jaar komt een vogel den bek aan dien berg
wetten ; als de berg is weggesleten, dan is nog niet de eerste
seconde der eeuwigheid voorbij.
Zullen we een antwoord vinden op de vraag : welke is de oorzaak,
dat de naieve mensch zich zulk een voorstelling van eeuwigheid
vormt, dan vinden we deze oorzaak in het onweersprekelijk feit,
dat de naieve mensch leeft bij de aanschouwelijkheid. Hij vermag
nog niet ten voile door te dringen tot de onzienlijke wereld van het
denken maar blijft bij wat voor oogen is.
Evenwel, de horizont van het aanschouwend oog is beperkt. Dadrom
wordt het onuitsprekelijke, het onbegrijpelijke vermoed te bestaan en
voort te gaan daar, waar de blik niet meer reikt. De „geheimzinnige"
eeuwigheid kan dan ook slechts liggen buiten den kring van het
aardsche, afzienbare leven. De eeuwigheid komt dus ni den tijd en
wel deze telkens weer als verlengd buiten de gezichtslijn voorgesteld.
We zouden daarom kunnen zeggen : de naieve mensch vermoedt, dat
„eeuwigheid" is „oneindige tijd", omdat zijn aanschouwing bezwijkt
aan de oneindigheid der eigen voortzetting op de lange lijn 9. En, de
aanschouwing, bezwijkende aan de onmogelijkheid van haar taak, gaat
aldus bezwijkende te gronde.
Dit is de onder-gang van het vermogen der zinnen, opdat het onzinnig
denken uit het graf der zinnen, uit dieper tot hooger besef zoude
opstaan.
„Want de dingen, die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen, die
men niet ziet zijn eeuwig" (II Cor. 4 : 18).
Hier grijpt PAULUS het verschil tusschen tijd en eeuwigheid in de
diepte. Wel wederom bewijs, dat S c h r i f t en r e d e, beide uit eenen
God, elkander bij-vallen en toe-lichten.
De zinnelijke mensch, die hangt aan het zienlijke, kan het begrip
„eeuwig" niet anders verstaan dan als „oneindige tijd" en daarom
1)

Leerzaam is in deze HEGEL's „K1. Logik," § 104, Zusatz 2.
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blijft hij bij de aanschouwelijkheid in het tijdelijke. Maar alleen hij,
die aan de horizontale lijn der voortgezette uiterlijkheid te gronde
gaat in de verticale lijn der onzienlijke innerlijkheid, hij alleen kan
het „eeuwige" in wezen benaderen.
Ook de Geest der Schrift heeft zich in zijn opvoedigs-methode aanvankelijk aangesloten bij de aanschouwelijkheid der naieve menschheid.
Wij mogen dit wel overwegen. In ons artikel over „De Groei der
Openbaring" ( Jaargang III, 273 v.v.) toonden wij aan, hoe er ook in
de openbaring der Schrift voortgaande ontwikkeling, voortgaande
klaarheid, voortgaande verdieping is waar te nemen.
Kan de naieve mensch zich het begrip „eeuwigheid" niet anders
voor-stellen dan als „oneindige tijd," de Goddelijke onderwijzing der
Schrift ving aan met deze voorstelling te gemoet te komen. Vandaar,
dat bovenal het Oud-Testamentische, het Hebreeuwsche woord „eeuwig"
een „onafzienbaar" tijdperk aanduidt. Psalm 24 : 7 b. v. heeft in de
Staten-vertaling „eeuwige", in de Leidsche vertaling „overoude" deuren.
Het Nieuwe Testament evenwel daalt, gelijk ons nader blijken zal,
naar den bodem der eeuwigheid af.
Ter zuivere waardeering van het wezen der eeuwigheid is het nu
noodzakelijk, dat wij ons een oogenblik afvragen : hoe onderscheidt
deze zich van den tijd en in welk verband moet ze met den laatsten
warden gedacht ?
In den stroom des tijds treffen we op alle gebied iets b 1 ij vends
aan : in de stoffelijke wereld blijken aantrekking en afstooting te
alien tijde aanwezig ; in de rekenkunde is twee maal twee immer
vier ; in de logica hebben denk-wetten de eeuwen door dezelfde
geldigheid ; in het ware huwelijk blijft de liefde onveranderd bij de
wenteling der jaren ; en zoo zouden we voort kunnen gaan (vrgl.
Jaargang I, 33 v. v.).
Genoeg echter am aan te toonen, dat er te midden aller vergankelijkheid
iets blijvends wordt gevonden. En dit blijvende, dit constante staat
niet buiten den tijd, het verwerkelijkt zich in den tijd : het is het
onveranderlijke in de veranderlijkheid.
En juist dit blijvende in het vergankelijke, het onveranderlijke in het
veranderlijke hebben de denkers genoemd : het e e u w i g e. Dezen stelt
de Schrift in het gelijk, waar ze merkwaardiger wijze spreekt van het
e e u w i g b l ij v e n d e Woord van God (o.a. I Petr. 1: 23).
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Het b 1 ij vende in den tijd is iets anders dan oneindige tijd.
Want de laatste kan slechts worden voorgesteld als een steeds voortgezette beweging, de eerste kan worden gedacht als zich wel i n den
tijd openbarend, maar toch niet zonder meer óp - gaande in den
eindeloozen stroom des tijds ').
Wenschen we een voorbeeld : de tijd is het wentelend rad, de
eeuwigheid de spil, die, zelf stil staande, het rad in zijn beweging
draagt (vrgl. hierbij „Religie en Wetenschap," Levensvragen I, 1, blz. 22).
Gelijk de stilstaande spil zonder het wentelend rad doelloos is en
het wentelend rad zonder de stilstaande spil nutteloos, zoo zijn ook
eeuwigheid en tijd niet to scheiden in het wereld-proces. Want de
eeuwigheid v e r w e r k e 1 ij k t zich in den tijd en blijkt aldus zijn
waarheid.
Deze gedachte wordt op klare wijze betuigd door de Schrift, waar
ze spreekt : „Uw Woord is de Waarheid" ( Joh. 17 : 17).
Hier toch wordt de wijsgeerige stelling, dat de eeuwige w e t in het
heelal is de b 1 ij v en d e orde van alle tijdelijke beweging, bevestigd.
Immers : w o o r d is uitgesproken gedacht e, gedachte is o rd e, w e t.
„Uw Woord is de Waarheid" beduidt derhalve : Uw uitgesproken
Scheppings- en Herscheppings-gedachte is de Waarheid van alle leven.
Geen creatuurlijk Leven zonder beweging, geen beweging zonder
tijd. Derhalve : geen levens-wet, geen eeuwige Waarheid levend of
werkelijk zonder tijd 2).
Dit bedoelden wij, waar wij neerschreven : de eeuwigheid (het blijvende,
de wet, de gedachte Gods, het Woord) v e r w e r k e 1 ij k t zich in den
tijd (de beweging, de kracht, het leven) en blijkt aldus de Waarheid
van dezen.
Wie slechts vluchtig leven en denken wil, ook als Christen, kan niet
anders dan verward geraken in deze openbaring van de Eeuwigheid
in den tijd, de Waarheid in het leven.
]) Zoo dacht PLATO zich de ideeen als eeuwige, rustende mogelijkheden, die door den
rusteloozen tijd in de vergankelijkheid zijn betrokken. Zoo dacht HARTMANN zich het
eeuwige Wezen Gods in onbewogen stilheid vOor en ná het tijdruimtelijk wereld-proces.
Waar de Schrift spreekt van „voor de grondlegging der wereld", peer de wereld was",
daar betuigt ze terecht, dat Wezen en Raad Gods de Bron is van het Heelal. Evenwel,
klaarblijkelijk is het bij dezen Raad in het Wezen niet gebleven, anders toch zou er geen
„werkelijke" wereld zijn. Het getuigen van „Oar" de grondlegging der wereld blijkt derhalve
in zooverre een afgetrokkenheid.
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Maar werkelijkheid, rede en Schrift blijven getuigen van het feit, dat
het eeuwigblijvend Woord Gods de Waarheid: levend blijkt
(I Petr. 1 : 23), d. i. wordt in den t ij d (Joh. 1 : 17). Of met andere
woorden, dat de Raad des Heeren, de gedachten van Zijn eeuwig
Hart, blijft van levend geslacht op levend geslacht (Ps. 33 : 11).
De visie, die het gansche Johannes-evangelie draagt, is dan ook niet
anders dan deze, dat het Woord, God, de Eeuwigheid, zich openbaart
in den tijd als scheppende en verlossende Waarheid. Het Woord is
God (Joh. 1 : 1), alle ding is door Hetzelve gemaakt (vers 3) en Het
is vleesch, mensch geworden (vers 14) om ons de diepten der Waarheid
te openbaren (vers 18).
Alle tijdelijke gebeurtenis, alle tijdelijk wonder wordt dan ook door
het Johannes-evangelie gezien onder het gezichtspunt der Eeuwigheid.
Geen historie wordt er verhaald (vrgl. Joh. IV, VI e. a.), of ze blijkt
aanleiding tot openbaring van eeuwige diepten. Ja zelfs, nadrukkelijk
wordt bevestigd, dat de Eeuwigheid den tijd draagt, dus heeft, waar
gedurig gesproken wordt van het vleeschgeworden Woord, de tijdgeworden Eeuwigheid, die Zijn ure kept (Joh. 2 : 4; 4 : 23; 5 : 25,
12 : 23 enz.).
Het Woord — vleesch ; God — mensch ; Eeuwigheid — tijd, deze
is de doorgaande getuigenis van het Johannes-evangelie. Weshalve
wordt bevestigd, dat God, de Geest, geopenbaard in het vleesch
(vrgl. I Tim. 3 : 16) als de Waarheid slechts in de onzienlijke eeuwigheid
kan worden aangebeden (Joh. 4 : 23, vrgl. met II Cor. 4 : 18).
Merkwaardig in dit verband is, dat naar het Johannes-evangelie het
eeuwige 1 e v e n niet komt in de toekomst als een mogelijk verleng-stuk
van het tijdelijke, het zienlijk heden maar dat dit eeuwige leven den
tijd draagt als sprekende in het eeuwig heden ( Joh. 8 : 58). En JoHANNEs,
die deze openbaring ontving, is ook zelve geworteld in, levende uit
het blijvende, het eeuwige (Joh. 21 : 23).
Wie het Johannes-evangelie onder dit gezichtspunt beschouwt, wordt
telkens en telkens weer getroffen door de betuiging, dat het eeuwige
den tijd draagt. Wij zouden willen zeggen : deze gedachte is de sleutel
om het vierde evangelic naar zijn diepsten zin te ontsluiten.
En niet slechts het Johannes-evangelie, de gansche openbaring van
Gods Woord in Schepping en Herschepping wordt naar werkelijkheid,
rede en Schrift verstaan en doorzien in dit eerie: eeuwigheid -tijd.
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Het eeuwige: het b 1 ij vend e in den tijd, deze waarheid opent ons
ook het oog voor wat eeuwig leven is in den waren zin des woords.
Want dit is het eeuwig 1 e v e n : de gemeenschap van God in het
vleesch, van Jehova, die Immanuel werd, te willen ( Joh. 12 : 50)
en te kennen (17 : 3). En deze is de eeuwige dood: zich van die
gemeenschap door eigenwillige ongehoorzaamheid uit te sluiten (3 : 36).
Eeuwig leven en eeuwige dood, rampzaligheid en zaligheid, verdoemenis
en behoudenis, of hoe men het noemen wil, worden dan ook niet
slechts gemeten naar de lengte, maar naar de diepte, niet extensief
maar intensief.
En, indien er een waarheid ter verdieping van de Christelijke wereldbeschouwing moet worden gegrepen in onze dagen, dan is het wel deze.
Nog steeds meten vele Christenen het eeuwig leven zoowel als den
eeuwigen dood met een uiterlijke maat, gelijk de naleve, de aanschouwelijke mensch dit, ook bij den aan yang der Gods-openbaring in de
Schrift, slechts vermocht en vermag.
Waar echter de Geest ons leidt in de Waarheid ( Joh. 16 : 13), daar
leidt Hij ons van den omtrek der tijdelijkheid in het centrum der
eeuwigheid, daar toont Hij ons, dat de gemeenschap met God i s het
eeuwige leven, de vervreemding van God is de e e u w i g e dood.
De vraag naar de o n s t e r f el ij k h e i d, naar het leven n a dit leven,
heeft dus met de waarheid des eeuwigen levens hoogstens in de
tweede plaats iets van doen.
Wie u i t e r 1 ij k leeft op de horizontale lijn des tijds, ja hij zal zich
zeer zeker geen eeuwig leven of eeuwigen dood, geen zaligheid of
rampzaligheid voorstellen kunnen anders dan als een ger e k t tijdelijk
bestaan. Maar wie inging in het Heiligdom, in de onzienlijke gemeenschap Gods, hij, die inner 1 ij k leeft naar de verticale lijn, voor dezen
is de klemmende vraag naar de onsterfelijkheid der ziel ontbonden in
het zalig antwoord der gemeenschap naar den Geest, heden met God,
die is Geest en slechts kan worden aangebeden en beleefd in Geest
en in Waarheid.
Ja, wat meer is, de gevolgtrekking kan niet uitblijven : een eeuwige
straf is o p h e f b a a r, want de eeuwige vervreemding van God, den
Eeuwige, wordt daar opgeheven, onmiddellijk, waar de zondaar van
uit deze zijne vervreemding door de Goddelijke genade en liefde wordt
teruggevoerd aan, in Gods Hart. En zulk een waarheid maakt geen
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zorgelooze menschen maar ze v e r s c h e r p t integendeel den innerlijken zin van het verdiept bewustzijn.
Want hier wordt verstaan en doorzien, dat alleen waar God en Zijn
gemeenschap is, de hemel openstaat waar de mensch God en Zijn
gemeenschap derft, de hel het hart verslindt.
Alle schijn-vroomheid, die eeuwig leven of eeuwigen dood, die hemel
of hel zoekt in een gerekt n a t u u r-bestaan zonder meer, hetzij hier
op aarde, hetzij na dit aardsche, is niet anders dan afgoderij. Zij
moge zich vrij ontzetten over den Gods-vriend, die God heeft om
God en ervaart met lichaam, ziel en geest het woord : „Wien heb ik
nevens U in den hemel ? Nevens U lust mij ook niets op de aarde !
Bezwijkt mijn vleesch en mijn hart, zoo is God de Rotssteen mijns
harten en mijn Deel in eeuwigheid !" (Ps. 73 : 25/26).
Uit Hem, door Hem, tot Hem ! deze is de eeuwige Geestes-rust der
tjjdelijke ziel. Deze is de glorie van Paschen, Hemelvaart en Pinksteren
in eenen. Deze is de vastheid van SIMON PETRUS, den opstanding sgetuige, en die van JOHANNES, den verzekerde van het E e u w i g e
Leven, dat uit de opstanding der dooden openbaar wordt heden,
waar de HEER onzienlijk wordt gezien van Aangezicht tot Aangezicht.
D. H.
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HET WONDER
Het wonder baart v er wonder ing en deze wederom baart w ij sh e i d. Want terecht heeft PLATO betuigd en anderen met hem : Ult de
verbazing wordt de wijsheid geboren.
Nu is de wereld vol wonderers. Want telkens ontwaart de mensch te
midden der bekende verschijnselen onbekende werkingen, die niet
slechts boven het bekende uit gaan maar zich daar zelfs ook tegen
keeren.
Wie zulk miraculeus gebeuren eenvoudig aanvaardt zonder er nader
kennis van te nemen, zulk een wordt de ware geloovige geacht. En
men rekent het helaas ook onder Christenen veelal een teeken van
ware kinderlijkheid en eenvoudigheid om voor de poort des wonders
te blijven staan en er niet in te treden, pogende te ontdekken, welk
heiligdom daar achter die onbekende poort verborgen mocht zijn.
Ja, wat meer is, men vermoedt zelfs, dat het wonder een will ek e u r i g ingrijpen van den Almachtigen God wezen moet. Want deze
betoont juist Zijn Almacht daarin, dat Hij kan doen wat Hij wil.
Souvereiniteit en willekeur dekken elkander.
Is deze beschouwing van het wonder juist, is ze Bijbelsch, geeft ze
Gode de eer ?
Noch het een noch het ander.
Zeer zeker voor den oppervlakkigen beschouwer schijnt het wel,
alsof het wonder zijn kracht en beteekenis verliest, als het zou kunnen
worden „verklaard". Ook ligt het vermoeden niet verre, dat het
Bijbelsch verhaal juist zijn kracht zoekt in het wonderbaarlijk ingrijpen
Gods. En, wie Gods souvereiniteit vereenzelvigt met tyrannie, hij moet
wel eerst recht het wonderbare van des Heeren daden zoeken in het
onberekenbare.
Voor het wijsgeerig-theologisch denken echter, voor de Christelijkschriftuurlijke bezinning blijkt al dra, dat dergelijke beschouwingen
worden gekweekt en vermogen te groeien in den voorhof slechts
van den Tempel der openbaring. Wie echter ingaat in het heiligdom der Goddelijke Wijsheid, hij ontdekt ook hier wederom achter
het voorhangsel de Heerlijkheid van Hem, door Wiens Woord
alle dingen zijn voortgebracht.
Gods Almacht is dan ook naar de waarachtig Christelijke beschouwing
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niet Gods willekeur maar Zijn macht over het Al. En deze macht
openbaart zich in schepping, onderhouding en regeering der wereld
als Gods w i 1, die, door Zijn w ij s h e i d geleid, alle ding voortbrengt
uit Zich zelf, sprekende en het is er, gebiedende en het staat er
(Ps. 33 : 9).
Juist het felt, dat in de Schrift Gods scheppend vermogen geduriglijk wordt verbonden met de waarheid, dat Hij scheppende spreekt,
doet ons onmiddellijk verstaan, dat de Bijbel, al getuigt hij in het
geschied-v erhaal gedurig van een wonderlijk, willekeurig ingrijpen
Gods, toch naar de geschied-b eschou wing telkens Gods wondermacht betrekt onder het gezichtspunt der wijsheid (I Kron. 16 : 12;
Ps. 119 : 27 ; 139 : 14, 17 ; Job 37 : 16 ; les. 28 : 29 ; Openb. 15 : 3, 4).
Want spreken is g e d a c h ten uitdragen.
Het Heelal, alle dingen ( Joh. 1 : 3) zijn door Gods Woord, d. i. door
Zijn Wijsheid verwerkelijkt ! Daarom ook, wie Gods wereld, Gods
Kosmos ijverig doorzoekt naar de Openbaring des Woords, hij ontdekt,
dat : „dag aan dag overvloediglijk sprake uitstort, de nacht aan den
nacht wetenschap toont" (Ps. 19 : 3). In de wenteling van een atoom,
in de orde van den sterren-gang, in den geest des menschen, alom
is daar openbaring van Gods Almacht, van Zijn verwerkelijkten Raad.
Hoe kan het dan anders, of ook in het „wonder" moet daar wezen een
heimelijke zin, een verborgenheid, die de Eeuwige Zijnen vrienden in
den tijd bekend wil maken. Juist in het wonder dwingt Hij dezen om
van poort tot poort, van schatkamer tot schatkamer in te gaan in den
steeds rijkeren inhoud Zijner Openbaring. Wie voor de poorten van
het Paleis Zijner Heerlijkheid blijft staan, diens ziel en geest kan
nimmer met een verwonderend oog weiden in den binnen-hof Zijns
Geestes (vrgl. Gen. 1 : 8), waar door den Adem Zijns Monds al
het wonderen-heir wordt uitgestuwd (Ps. 33 : 6).
Wij komen derhalve tot de conclusie : het wonder is een onbekend
gebeuren te midden van het bekende. Blijft men staan „voor" dit
gebeuren, dan schijnt het willekeurig, dringt men door en komt men
er „achter", dan blijkt het, evenzeer als het reeds bekende te stammen
uit den Redelijken God.
Het wonder schijnt daarom onredelijk voor den trage van geest ;
maar voor dengene, die Gods wonderen „betracht" (Ps. 119 : 27)
wordt de lofzang geboren : „Hoe kostelijk zijn mij, o God, Uwe
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gedachten (139 : 17 vrgl. 14); Gij zijt wonderlijk van raad, Oij zijt
groot van daad !" ( Jes. 28 : 29).
Een van de modern-verlichte oppervlakkigheden klatert wederom in
de luchtige uitspraak, dat er geen „ingrijpen" Gods in het wereldgebeuren mogelijk zou zijn.
Wie zich eenmaal de gedachte van de negativiteit des Geestes (zie
dit en het vorig Hoofdartikel) heeft eigen gemaakt, hij ontdekt alom
het feit, dat alle hoogere orde werkelijk niet anders doet dan in de
lagere orde ingrijpen, om deze op te heffen. Het door ons geciteerde
HEon-woord toont dit klaarlijk.
Et en is ingrijpen met hand en tand in de spijzen, opdat deze worden
verteerd en omgezet in vleesch en bloed. O p s t a a n van een stoel is
ingrijpen door de wet van de spontaneiteit des levens in de wet van
de aantrekkings-kracht der aarde. Hand werk en kunst is ingrijpen
met bijtel, houweel en penseel in de materie en omvorming van
gestalte uit lager tot hooger volkomenheid. P 1 i c h t en z e d e 1 ij k h e i d
is br eke n met de zinnen, een ingrijpen van den Geest, die tegen
het vleesch begeert (Gal. 5 : 17). R e 1 i g i e is de aarde of te sterven
in den Hemel, wijl de levendmakende Geest met Zijn geboorte van
boven ingrijpt in de natuurlijke geboorte van omlaag (I Cor. 15 : 45-49).
Zoo ontdekken we van trap tot trap telkens wederom, — zelfs reeds
in het s t o f f el ij k gebeuren, — het wonderwerk van de hoogere orde,
die in de lagere orde ingrijpt om deze óm te vormen.
Te vermoeden, dat er geen „ingrijpen" Gods zou zijn in de wereldorde, is ondoordachtheid. Ervaring en denken getuigen alom juist het
tegenovergestelde. Horizontaal, naar het platte vlak gezien, moge er
geen „ingrijpen" merkbaar zijn in iedere wereld-sfeer a f z o n d er 1 ij k
(zoo, dat b.v. een natuur-wet op e i g e n t e r r e i n geen uitzondering
toelaat), zoodra we vertikaal de wereld beschouwen, naar de hoogtemaat, dan blijkt wel deugdelijk, dat hooger ingrijpt in lager om het
aldus op te heffen en te verheerlijken.
Het geloof nu, zoolang het blijft staan voor zulk een hoogere,
voorloopig onbegrepen orde, moge hierin roemen, dat het den moed
heeft, het ongerijmde te aanvaarden ; — indien het geloof echter de
poort des wonders binnengaat, dan v e r s t a a t het, dat het Woord, de
Wijsheid Gods, ook ditmaal wederom de Toebereider blijkt (Hebr. 11 :3).
Maar heffen we op deze wijze niet alle geloofskracht op? Is niet
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juist het woord van TERTULLIANUS de roem der Christenheid : „Credo,
quia absurdum" (1k geloof, omdat het ongerijmd is)?
Hierop dient geantwoord : deze Kerkvader heeft in zooverre gelijk,
dat het geloof, wij1 het de hoogere orde eerst moet aanvaar den
voordat het er in door kan dringen — juist in den vertrouwensmoed,
waarmede het de hoogere orde, voorloopig onbegrepen, aanvaardt
„dwaas" heeten moet van uit de lagere orde gezien. Maar, zoodra
het geloof „achter" het wonder komt, gaat het om in begrijpen, in
verstaan. Z(56 wordt het geloofs-vertrouwen niet beschaamd en z(5•5
blijkt God „een Belooner dergenen, die Hem, — geloovende, dat Hij
is en werkt, — zochten" (Hebr. 11 : 6).
Daarom is het geloof als daad „dwaasheid" maar de inhoud des
geloofs blijkt „wijsheid".
En zoo wordt bevestigd naar ervaring en Schrift (Hebr. 11 : 3) het
bekende woord : „Credo, ut intelligam" (1k geloof, opdat ik versta).
Een wonder dus is een openbaring van hooger orde, die, — van
uit de lagere orde gezien, — onbegrijpelijk en schijnbaar willekeurig
ingrijpt maar die zich telkens (het lagere omzettende in het hoogere)
openbaart als hoogere wijsheid.
Maar, — zoo oppert menigeen, — de menschelijke wijsheid is toch
niet gelijk aan de Goddelijke en daarom niet in staat die Goddelijke
wijsheid te doorgronden ? Het is on-geloof om hier op aarde alles te
willen begrijpen met het verstand ! Waar blijft dan plaats voor waarachtig en kinderlijk geloof ?
Wij antwoorden tweeledig.
Allereerst hoopt gij op een begrijpen „hiernamaals". Zou het nu niet
mogelijk zijn, dat wat gij op de horiz on tale lijn in de toekomst
verwacht, n u reeds te vinden is voor verstand, met Goddelijk licht
bestraald, langs de v e r t i k ale lijn, in de d i e p t e?
En dan voorts : waarom spreekt ge van een open-baring Gods in
natuur en Schriftuur ? Sluit het begrip open-baring zelve niet reeds
in de bedoeling, dat de mensch zou begrijpen wat hem werd ge-openbaard ? Als open-baring een doel heeft, dan is het zeker dit, dat ze
zal worden toegeeigend en verstaan. Anders is ze vergeefsch. God
droeg juist Zijn Woord, Zijn Wijsheid uit in het Heelal, opdat de
mensch, naar Zijn Beeld geschapen, daardoor zou worden verlicht
(vrgl. hierbij Jaarg. I, 155 v.v.)
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W o n d e r-openbaring heeft daarom het doel ver-wonder-ing te wekken
en door deze wederom begeerte tot inzicht in de diepten der openbaring Gods (I Cor. 2 : 7 v.v.).
Voor ons ligt Prof. EERDMANS rede gehouden op het wereld-congres
voor vrij Christendom en religieusen vooruitgang te Berlijn 1910.
Bij het aanhooren reeds van genoemde rede verbaasden wij ons over
het gemak, waarmede deze voordracht het verschil tusschen orthodox
en modern tracht te nivelleeren.
Men gelooft, — dus de hoofd-inhoud, — beiderzijds niet meer aan de
supranaturalistische meening van een ingrijpen Gods in het wereldgebeuren en daarmede zijn de „orthodoxen" eigenlijk in het „moderne"
kamp overgegaan.
Het hier bovenstaande overwogen, — en kennis nemende van hetgeen
de wijsgeeren na KANT hebben geleerd, — blijkt uit de ervaring zelve,
dat er wel degelijk telkens meet worden aangenomen een i n gr ij pen
van hooger orde in lager, dus ook op den hoogsten top, een ingrijpen
van God in de wereld of ten minste in het hart des menschen.
Het wonder-geloof is dus de wereld volstrekt niet uit, en het zal bij
ware bezinning nimmermeer de wereld uit geraken.
Aileen naturalistische tijden, die eigenlijk alles betrekken onder de
natuur-wet en niet verder zien, mogen wanen, dat het uit heeft met
„ingrijpen" Gods, empirie en speculatie leeren anders.
Bovendien blijkt ook de stelling, aan de calvinistische orthodoxie
ontleend : „Als God volkomen is, moet Hij ook een volkomen wereld
scheppen" (Rede, S. 5) niet in overeenstemming met het vermoeden
der Staten-vertalers, dat God „goed" maar niet „volmaakt" schiep
(Gen. 2 : 3). Waar de Bijbel dan ook begint met „duisteren afgrond"
(chaos), daar ligt het vermoeden verre als zoude God het „volmaakte"
maar zoo terstond hebben uitgedragen. Neen, ervaring, rede en Schrift
leeren, dat uit den Mond des Heeren gaat goed en kwaad (Klaagl. 3: 38),
dat het kwaad de donkere achtergrond is om het goed als licht te
doen schitteren, dat de eerste trap der schepping de duistere bodem
is, waaruit telkens hooger trap, den lageren negeerende, oprijst.
Ons dunkt : het is aan den tijd om wat dieper en wat klaarder te
„Orthodoxie im zwanzigsten Jahrhundert" luidt de titel, uitgever „Protestantischer Schriftenvertrieb", Berlin—Schoneberg, prijs 50 Pfenning.
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handelen over de vraag : wat is het wezen van het wonder en in
hoeverre moet de denker, de Theoloog, het blijven aanvaarden?
In tegenwoordig artikel duidden we slechts aan ?
Onze bedoeling was : i n 1e i d e n d e opmerkingen te geven aangaande
vergeestelijking, tijd en eeuwigheid, wonder, geloof om zoo straks de
uiteenzetting der Gods-bemoeienis in het Heils-proces des te beter
te doen verstaan.
Want het Heils-proces is ten slotte te herleiden tot het intreden van
„wonderlijke", d. i. hooger Liefde en Wijsheid des Eeuwigen in het
tijdelijk proces van wereld- en menschheids-gebeuren. En geen krijgt
deel aan het 1 e v e n uit deze hoogere, wonderlijke, eeuwige Heils-orde,
tenzij hij daarin treedt door de poort des gel oof s (Rom. 1 : 17),
d. i. der vertrouwende zelfovergave aan de Heils-bemoeienis Gods om
deze aldus te leeren verstaan (Hebr. 11 : 3; Joh. 1 : 18).
D. H.
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GELOOF
Geloof is voor velen niet anders dan het aannemen van zekere
verwijderde mogelijkheden.
Raadplegen we echter het hoofdstuk des geloofs, Hebreen XI—XII : 3,
dan blijkt daar het geloof de poort tot de onzienlijke, de eeuwige
wereld (11 : 1, 27). En het rechtvaardig yolk, dat door deze poort
treedt, kan slechts met een naam worden genoemd, den naam „kruisdrager" (12 : 2).
Het geloof is dan ook naar dit hoofdstuk niet anders dan een zich
laten varen, een vertrouwend zich overgeven aan den Hoogere, die
niet gezien wordt, nochtans aangegrepen en vastgehouden (11 : 27).
Het geloof is daarom een afsterving van den eigen in een hoogeren
wil, een leven niet bij het i k, maar bij het Gib opdat het eerste in
het laatste geheiligd worde.
Zien we in het wezen des geloofs, dan blijkt dit alom een waagstuk,
„dwaas" van doen. Want de geloovige staat voor de poort en eerst,
indien hij er in is gegaan en er „achter" komt, kan hij verstaan :
waartoe ?
Het geloof is uiting van den grooten en heroieken levens-moed om
het beloofde land te zoeken, het hooger levens-stadium, dat zich in
zijn waarde eerst bevestigt, indien het is bereikt.
Dus noemden wij het geloof de poort tot het ongeziene, dat pas
„na deze" ( Joh. 13 : 7) het op-geven van het geziene waardig blijkt.
Zullen wij klagen over de wereld-wet des geloofs, die alom is aan
den dag? Neen ! veeleer roemen wij in haar. Want deze wet is de
levens-wet van het heldendom Gods als hoedanig de Eeuwige Zijn
menschheid heeft bedoeld.
De energie des geloofs is levens-energie ! Want immers Been hooger
levens-stadium is immer te bereiken of te ervaren, tenzij men een
lager op-geeft, het hoogere eerst niet belevende, nochtans geloovende.
Daarom : w
- ie tot God komt moet gelooven, dat Hij is en een Belooner
(met Zich zelf) dergenen, die Hem zoeken (Hebr. 11 : 6).
Zoo ook alleen blijkt het geloof de poort tot het le v e n : „want de
rechtvaardige zal door het geloof leven" (Rom. 1 : 17).
En wat is het leven, het eeuwig leven anders dan God te w i 11 en?
Immers in Joh. 12 : 50 wordt Gods gebod het eeuwige leven genoemd.
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Nu is gebod : uitdrukking van den wil. Wil wordt in het gebod w e t
voor een anderen wil. Gods wil wordt in het gebod wet voor des
menschen wil. Daarom: uit Gods gebod te leven is te leven uit de
wet van Zijnen wil en dies : kinderen 1) Gods zijn alleen degenen, die
uit Gods wil herboren zijn (Joh. 1 : 13).
En Gods w i 1 is de grond der rechtvaardigheid.
Zoo moet naar innerlijke noodzaak ge 1 o of als de poort tot het
Leven in verband worden gedacht met de rechtvaardigmaking.
Want het is naar Goddelijke rede, dat PAULUS spreekt : „Christus is
opgewekt om onze rechtvaardigmaking" (Rom. 4 : 25).
Christus, Immanuel, brengt het eeuwige leven aan den dag, Hij is de
eeuwigheid in den tijd, God, in het vleesch geopenbaard en ger ech tv aar digd in den geest (I Tim. 3: 16).
De opstanding uit de dooden is dus de glorie der Waarheid, de
glorie van den God des Levens over den leugen, den menschenmoorder (Joh. 8 : 44).
Recht-vaardig tot den wil Gods, die is Geest en wil aangebeden zijn in
Geest en Waarheid (Joh. 4 : 24), recht-vaardig ten leven uit dezen
wil is derhalve slechts de geloovige, die alien eigen-wil varen laat.
Maar zoo is het geloof ook tevens de poort tot de kenni s, tot het
w e t e n. Want door het geloof verstaan wij, dat de wereld, het
heelal door Gods Woord, Gods Wijsheid is geschapen (Hebr. 11 : 3)
en herschapen (Joh. 1 : 14).
Dit toch is het eeuwige leven : God, Jehova en Immanuel, te kennen
(Joh. 17 : 3).
Met diepen zin brengt dan ook de Heidelbergsche Catechismus het
geloof in verband met vertrouw en en w e ten (Antw. 21).
Hart en hoofd, wil en gedachte, liefde en verstand worden
in gloed en glans gezet door de vlam des geloofs. „Wij gelooven,
Artikel XXIV onzer Belijdenis brengt het geloof dan ook terecht in verband met de
wedergeboorte en het nieuwe leven der rechtvaardigheid en heiligheid; het geloof
beweegt, door li ef de werkende, den mensch tot het goede Gods, het is als een wortel
van den boom der vruchten, de bekeering waardig. Met nadruk wijzen wij er op, dat
derhalve noch naar Belijdenis, noch naar Geest, noch naar Schrift de uiterlijke leer
houdbaar blijkt, dat door het geloof de gerechtigheid van Christus ons slechts
zou toegerekend worden zonder ons tevens te worden to ege k e nd. Het g el oof is de
omhelzing van Immanuel, de d o o r g a n g tot het leven, de w o r t e 1 der rechtvaardigen heiligmaking in de gemeenschap met God, geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd
in den Geest. Hieromtrent behooren w ij nader te handelen waar rechtvaardigmaking en
heiligmaking aan de orde komen.
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dat, om ware k e n n is der groote v e r b o r g e n h e i d te bekomen, de
H. Geest in onze harten o n t s t e e k t een oprecht geloof" (Belijdenis,
Art. XXII). En dit geloof opent de arme armen om Jezus Christus,
Immanuel, God-mensch, te omhelzen en Hem toe te e i g e n e n
(Hebr. 11 : 13).
Zoo is het geloof een brand end hart, dat verstaan leert wat tot
den vrede dient (Rom. 5: 1).
God geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in den Geest, moet
worden omhelsd als onze V r e d e, tot kennis van de z a 1 i gheid (Lukas 1: 77).
Daarom heet het „vrede" bij Zijn geboorte in het vleesch (Luk. 2 : 14)
bij Zijn opstanding in den Geest ( Joh. 20 : 19).
„Vrede den menschen, die van goeden wille zijn" (gelijk Luk. 2 : 14b
somwijlen wordt vertaald).
Het geloof is God te willen om God te k e n n e n, recht-vaardig.
R e c h t-vaardig is h e m e 1-vaardig.
In de recht-vaardigheid omhelzen hemel en aarde, Geest en vleesch,
eeuwigheid en tijd, God en mensch elkander.
Want: God is geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in den
Geest, als de Onzieiilijke gezien door den Geloovige (I Tim. 3 : 16,
vrgl. Hebr. 11 : 1 en 17).
Dadrom is God te zien sterven aan eigen-wil (Ex. 33 : 20), leven uit
Zijnen wil (Gen. 32 : 30), zaligheid te vinden bij de openbaring van
Zijn eeuwig aangezicht (Ps. 16 : 11).
Het geloof omhelst den omhelzenden God en Deze v e r z o e n t ons
in Zijn omhelzing, die ons uitrukt met sterken arm ter v e r 1 o s s i n g
en ons zet ter verheerl ij king op den troon (Ef. 2 : 6), opdat wij
de wereld heiligen zouden in Zijnen Geest.
Zoo blijkt het geloof de voorwaarde, van de zijde des menschen gezien,
om aan het Heils-proces der v erge est el ij k i n g, door het wonder
van de openbaring der eeuwigheid in den t ij d, deel te krijgen.
Zeer schoon spreekt daarom onze Gereformeerde Confessie van het
ware geloof, dat niet „ijdel" en „ledig" kan zijn (Art. XXIV). IJdel
is vruchteloos, ledig is de huls zonder zaad, de korrel zonder kiemkracht. Ook bier worden we dus wederom heen gewezen tot de
wereld-wet van het tarwegraan, dat sterven moet om te kunnen leven
en vrucht te dragen ( Joh. 12 : 24 ; vrgl. Matth. 12 : 39).
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Het geloof derhalve is een afsterven van het eigen ik in de gemeenschap Gods, een zich vertrouwend overgeven, een zich laten begraven
door Gods hand in Gods hart, in Zijn Heils-bemoeienis, om uit
dezen dood en begrafenis van het eigen zelf wederom op to staan
in en uit de Gemeenschap Gods ter wereld-heiliging.
D. H.
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WEG, WAARHEID, LEVEN
Hoe moeilijk is de toegang tot den Eene en hoe velen zijn er niet
teruggekomen van den kruistocht daarheen.
De doolhof van het eigen hart is moeilijk te doorwandelen. Gewoonlijk
keert men terug waar men is aangevangen : tot zich zelf.
En toch zoeken velen niet zich zelf, maar hebben een vurige begeerte
naar God ; een begeerte, die zeer oprecht met en bij hen is, nochtans
niet wordt vervuld. En de groote vraag is en blijft steeds deze : Hoe
kan het wezen, dat de mensch begeert tot God te komen en toch
God niet vindt?
zelfovergave. Wij hebben ervaren,
Wij kennen maar eenen weg
dat deze tot God leidt. Maar eenigen mensch tot God brengen kan
niemand, dat kan ook de mensch zich zelf niet.
Velen meenen, dat deze zelfovergave een daad slechts is, dat het
daarmede als het ware afgeloopen zou zijn en dat nu op eens het
nieuwe leven verrijzen zal voor hen.
Maar niet tevergeefs spreekt God in het Vleesch : „Ik ben de W e g,
de Waarheid en het Leven, niemand komt tot den Vader dan
door Mij."
De Weg is zeer moeilijk te bewandelen.
Die er mede zijn begonnen weten het, dat hij kruist alien wensch
en alle begeerte. Zij hebben geleerd, dat het een weg van sterven is,
die nooit eindigt, noch eindigen kan, omdat hij is de voorwaarde
tot het leven. Kennen wij eenig leven, dat niet wortelen zou in den
dood ? „Den een zijn dood is den ander zijn brood", zegt de volksziel
en zij spreekt waarheid. Voorwaar! brood voor den nieuwen mensch
is de dood van den ouden. Snoeit men ook niet het oude hout van
den boom ? Want de nieuwe takken, zij moeten daardoor worden
gesterkt en zij zijn het, die bloem en vrucht kunnen geven.
De weg naar den Vader houdt nimmer op, er is geen stilstand in het
werk Gods. Wel leven wij, bewegen wij en zijn wij in Hem, maar
te zijn in Hem is ons niet genoeg en kan ons niet genoeg wezen.
Want ondervinden wij het niet dagelijks tot onze smart, dat wij
wel in Hem zijn, in Hem handelen, in Hem onze onderhouding
hebben, maar iets vreemds zijn in Hem, van een andere natuur?
Er is geen eenheid tusschen dien grooten God, die ons leven heet,
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en ons, die op Zijne kracht teren. Is het te verwonderen, dat wij
zoeken naar het middel om Hem gelijk te worden, naar het geheim,
dat ons een wezen maakt met Hem ?
Er is geen middel dan het kruis, geen geheim dan de dood.
God predikt wonderlijk in het reuzenlichaam, de wereld, waar Hij
uit afstooting veelheid, uit aantrekking eenheid worden doet. God
predikt openlijk in het groote lichaam, de aarde, waar uit stervend zaad
lofprijzend kruid opschiet. God predikt heimelijk in het kleine lichaam
des menschen, waar verteerde spijze nieuwe levens-oorzaak is.
0 kruis, wat zijt gij bitter, o kruis, wat zijt gij zoet ! Zonder uwe
bitterheid zou ik uwe zoetheid niet kennen.
Ervaren wij het niet dagelijks, dat een daad van zelfverloochening
zonlicht uitstrooit in ons hart gelijk geen andere daad het ooit vermag?
Het leven met God is niet anders.
Het draagt dezelfde wet, het eischt voedsel om te groeien.
Maar naast den weg des kruises voor de ziel is daar nog de weg
des kruises , voor de gedacht e, de weg der Waarheid.
Velen denken : Willen wij met God leven, zoo moeten wij bekrompen
worden; dit niet doen, dat niet denken, wij moeten worden menschen
zonder hoofd. Maar kruisiging van het denken is geheel iets anders
dan wanhopen aan het denken ! Integendeel, waar wij ons verstand
moeten kruisigen, daar behoort dit te geschieden, wijl het gelijk een
trage plant veel en veelzijdige loten schiet naar eigen begeerte, maar
niet gesnoeid wil worden tot een sterken stam, die alle levenskracht
in zich verzamelt. Indien wij begeeren te worden eens-willend met
God, zoo besluit deze wil ook het denken in zich. Want hoe zouden
wij deel kunnen hebben aan God zonder deel te hebben aan Zijn
denken? De kruisweg van het denken is veel zwaarder nog dan de
kruisweg van het willen zonder meer. De mensch toch is van nature
traag en steeds geneigd tot eigenzinnige zelfbepaling. En ook het
denken gebruiken wij tot onzen lust, tot versiering van ons eigen ik.
Hoe zou het zich dan anders kunnen openbaren dan als s c h e i d e n d
want i k en g ij behooren niet te zamen in den eigenwil.
Over God te denken is zoo veel gemakkelijker dan a 1 s God te
denken ! Over God denkt de eigenwillige naar eigen willekeur; heden
God zoo dichtende en morgen weder anders, al naardat deze God
beter past bij de zonde • zijner ziel. Maar als God te denken is te
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denken als de Eene. Dat is altijd oordeel. Want het denken van den
Eene is steeds en altoos hetzelfde in het onderscheid. En ook bier
wederom moet het veelvuldig denken voedsel worden voor het eene.
Zij vertwijfelen aan de wereld, aan zich zelve, aan God en werpen
alles verre van zich, blindelings zich stortend uit den stroom der
stemming en neiging in den stroom der stemming en neiging. Maar zij
missen den moed om in een ding te volharden, d. i. in de g e h o o rz a a m h e i d. En daarmede begint toch alle ware, geestelijke Leven.
Gij zegt : lk weet niet wien te gehoorzamen ! Want wie geeft mij
zekerheid, dat ik aan God gehoorzaam ben, indien ik dit of dat doe,
ik kan daarin toch wel eigenwillig zijn ?
Zeer zeker is het mogelijk te meenen Gods wil te doen en toch den
eigen wil te volgen. Maar zeker is, dat hij, die met overwinning van
eigen lust iets doet, waarvan geweten en rede hem toonen, dat het
goed is z(56 te handelen, een daad van gehoorzaamheid volbrengt en
als zoodanig heeft deze haar loon in zich.
Het leven met God, het innerlijke leven wordt weinig gezocht om
zijns zelfs wil. Vaak, waar de lust der aarde heeft bedrogen en vele
verwachting dezes tijds is gekrenkt, blijft het geestelijke leven over
als laatste toevlucht.
Weliswaar herrijst een gebroken leven naar de natuur dan in den
geest als een lichtende ster (het was en is de geschiedenis veler
heiligen) maar grooter zelfverloochening is er noodig om God te
zoeken van der jeugd aan, omdat Hij God is.
Niet ieder brengt zijn leven door in afgronden van begeerte of
verdriet ; niet velen hebben karakters, die werelden tot zich rukken
of van zich stooten ; het leven der meesten sluipt voorbij als een
sluimering. Zij droomen nog, als de dood het einde brengt. Zouden
zij om God te zoeken wachten blijven op groote momenten of gebeurtenissen, die alles omstorten, zij wachten tevergeefs. Zij koesteren
een vromen wensch en gaan ten onder en wenschen altijd nog. Zij
zouden blijven wenschen, al leefden zij nog twee duizend jaren.
Dat juist is het wat vele menschen bedriegt met betrekking tot het
leven Gods. Zij hopen en hopen weder ; maar de hoop, die begeerte
wordt, en de begeerte, die tot daad groeit, men vindt haar zelden.
Wel hebben velen gelezen van de beoefening der Godzaligheid,
boeken vol heenwijzing naar den weg des levens met God.
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Maar verder dan tot een aesthetische stemming, een vromen wensch,
brengen zij het niet.
0, de gemakzucht van den mensch om voor zoo weinig mogelijk,
zoo veel mogelijk te krijgen, zij bedriegt ook, waar het gaat om het
heerlijkste leven !
„Indien iemand deze leer d o e t, hij zal ervaren of deze leer uit God is."
Hoe zou hij ook anders kunnen ? Indien wij weten willen wat maaien
en oogsten is, zoo moeten wij het hebben geleerd. Hoe zouden wij
anders weten van de gevaren en de vreugden, die het medebrengt ?
Het geestelijke leven is niet anders. Gemakkelijk is het, er van te
spreken, voorwaar gemakkelijker dan er uit te zijn en er uit te denken.
Wie tot God wil komen, moet geloovend weten, dat Hij is en een
Belooner dergenen, die Hem zoeken. Want Hij beloont met Zich zelf,
met Zijne gemeenschap, met den groei onzer ziel, met het inzicht
onzes Geestes.
Is de a a n v a n g een volgen in deemoedigheid den W e g der gehoor
zaamheid ter kruisiging, zoo is in den voortgang een sterven aan
zich zelf om het Lev en in God te vinden en de v oleindiging
een rijzen in het Licht der W a a r h e i d des levens, dat nederdaalt
van omhoog in de diepten van scheppings-angst en harte-leed.
L. DE H.M.
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1NGEKOMEN VRAGEN
Zou het niet gewenscht zijn, Uw artikelen wat minder te
V r a a g.
bezaaien met Bijbel-plaatsen en teksten ? Mij dacht, dit zoude Uw
lezers minder afleiden.
Haarlem
A. H.
Met opzet volgen wij deze methode.
Want eensdeels meent de Schrift-geloovige veelal, dat de Bijbel
„naast" de wereld staat. Om dezen te doen verstaan, dat Bijbel en
werkelijkheid (dus óók de rede), — als uit eenen God, — met elkander
in overeenstemming m o e t e n zijn, bevestigen wij onze Christelijke
wereld-beschouwing, waar ze „philosofisch" schijnt, „Theologisch"
gedurig met een Bijbel-woord.
Maar ook : de dusgenaamde „verlichte" onzer dagen meent veelal,
dat de Bijbel niet veel meer is dan een verzameling „oudwijfsche
fabelen". Om dezen de diepte en de onfeilbare Waarheid der Schrift
nabij te brengen, achten wij het noodig, ook hun telkens te doen
zien, hoe ervaring en rede bevestigd worden en verhelderd door het
Licht der Bijbel-openbaring.
V r a a g. — Hoe stelt U zich God voor, als U bidt ?
Amsterdam

B.

„God is een Geest en die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in
Geest en Waarheid" ( Joh. 4 : 24). Naar dit woord is de aanbidding
niet slechts te zoeken dadrin, dat we God voor ons stellen maar
tevens dadrin, dat we ons naar den Geest der Gedachten Zijns harten
een met Hem weten in Zijn gemeenschap.
Wilt U echter blijven spreken van voor-stelling, dan luidt mijn
antwoord : Biddende ervaar ik Hem als het v u u r, het 1 i c h t, waarvoor
het schepsel het aangezicht bedekt naar Zijn Heiligheid ( Jes. 6 : 2),
waarin het schepsel wordt opgeteerd naar Zijn Liefde (Hebr. 12 : 29).
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V r a a g. — Waarom wordt in Mattheus XXV juist van „tien" maagden
gesproken, vijf wijze en vijf dwaze ?
L.
Haarlem
De oud-christelijke kerk heeft daaronder verstaan een aanduiding naar
de vijf z i n n e n des menschen, die, bereid met de olie des Geestes,
den oordeelenden Christus ontvangen kunnen ; maar die, zonder
geheiligd te zijn door den Geest, de bruiloft van het Koninkrijk der
Hemelen niet kunnen binnen gaan.
De jongeling, de maagd is bovendien : de wachtende op hooger
levens-volheid. Dat in deze gelijkenis van , irnaagden" en niet van
„jongelingen" wordt verhaald, is o. i. daarin te zoeken, dat de vrouw
het beeld is der wereld, der ziel, der menschheid, die op vervulling
wacht.
Vraa g. — Hoe kunt U de wreedheden, in het Oude Testament op
Naam Gods bedreven, verdedigen in verband met het gezag des
Bijbels als Gods Woord ?
E.
V.
Wij verwijzen U, ter beantwoording dezer vraag, allereerst naar ons
artikel „De Groei der Openbaring" ( Jaargang 1910, bldz. 273 v.v.).
Daar hebben wij aangetoond, dat de openbaring Gods in de Schrift
niet op eenmaal gereed was, niet op eenmaal haar hoogtepunt
bereikte, maar dat zij de menschheid langzamerhand, van stap tot stap,
heeft veroverd, voorgelicht. Genoemde openbaring scheen steeds
klaarder in een duistere wereld.
Waar nu bij den aanvang het licht der openbaring opging onder Israel,
daar was het alom een tijd van worsteling en oorlog. En d i t nu
blijkt het Goddelijk openbarings-licht, dat de Israelieten, — oorlog
voerende als andere volkeren, — dezen oorlog voerden in Gods
naam. De vijanden van Zijn rijk werden, onder dit gezichtspunt gezien,
tot vijanden van het yolk Israel, en omgekeerd.
Bij meerder openbarings-licht klom eindelijk uit den wereld-strijd het
Woord van Christus omhoog : „Gij hebt gehoord, dat er gezegd is :
gij zult uwen naaste liefhebben en uwen vijand zult gij haten. Maar
Ik zeg u : hebt uwe vijanden lief" (Matth. 5 : 43).
188

ii

Ook moet U dit niet vergeten : MOZES heeft het yolk Israel als een
slaven-horde gevoerd uit Egypte en, door de woestijn henen, gebracht
in Kanaan, waar het afgodische natuur-volken aantrof, die de kracht
en het licht van het openbarings-volk zouden breken, indien ze de
overhand behielden op deze alleszins afgodische natie.
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BOEKAANKONDIGING
HEGEL „Grundlinien der Philosophie des Rechts", neu herausgegeben
von QEORG LASSON („Philosophische Bibliothek", Bd 124, Leipzig,
Verlag von FELIX MEINER, Mk 5.40).
Na de heruitgave der „Encyclopadie" en der „Phanomenologie"
schonk LASSON ons nu HEGEL'S Rechts-philosofie.
Wij wenschen den Uitgever geluk met zijn volbrachten arbeid en
kondigen dezen met vreugde en met warmte aan.
Meer subtiele vragen aangaande tekst-zuiverheid, enz. laten we rusten.
Alleen zij vermeld, dat LASSON de oorspronkelijke uitgave met die
van GANS en die van BOLLAND vergeleek. Aangaande de laatste wordt
opgemerkt „darin finden sich neben mancherlei Willkiirlichkeiten
gelegentliche Textverbesserungen, die nur 'eider nicht als solche
kenntlich gemacht sind" (S. 372).
De groote verdienste van LASSON'S heruitgaven steekt o.i. niet het minst
in de uitnemende introductie, die hij daaraan vooraf doe t gaan.
Hier wordt de lezer waarlijk, door klaar en rustig betoog, in-geleid.
Wij kunnen dan ook niet nalaten, waar in ons land het Hegelianisme
dreigt te verstijven in verstandelijke kilheid, met nadruk wederom
LASSON'S werk (niet alleen wat zijn Hegel-uitgave betreft maar ook
de geschriften van eigen hand) onder de aandacht te brengen.
Zoo goed als men „Schrift-geleerden" heeft in Jodendom en Christendom treft men ze ook aan in wijsgeerige scholen. Dat zijn de menschen,
die wel d e n k e n maar niet z ij n. Nu kan men geen waar Hegeliaan
wezen zonder een bew (igen hart. Want juist de beweging van
het denke n, dat de werke1 ij k h e i d zet, is de grondtoon van
HEGEL'S symphonische wereld-beschouwing. Wie dus de „Entausserung
der Idee an die Realitet" niet beleeft, hij is geen waardig volgeling
van dezen Groote. En nu ergert en bedroeft het ons, dat hier te
lande, rijp en groen naar den Geest, maar verwaten spreekt van „onze
lieve Heer" en wat niet al, zonder in ontroering het vervaarlijke
wereld-gebeuren mee te maken.
VAN DEN BERGH VAN EYSINGA (Zutfen) heeft ergens zoo juist gezegd, dat
de Hegel-school in Holland onder invloed van het collegium
logicum door eenzijdigheid onvruchtbaar dreigt te worden. Dit is
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een felt. En dprom, zonder ook maar het minst van BOLLAND'S
verdienste áf te willen doen (deze man wordt ten onzent veel te
weinig gehoord), achten we het onze roeping ook LASSON'S arbeid
(bij wijze van tegenwicht) meer en meer bekend te doen worden
onder ons.
Want, waarlijk, het wetenschappelijk Holland kan niet anders dan
winnen bij een onderdompeling in HEGEL'S gedachten-zee.
Hoe zouden juristen, staatslieden en Theologen van hun zij-wegen
worden terug geleid tot de heir-baan van het algemeen-menschelijk
en wetenschappelijk denken, indien ze deze Rechts-philosofie eens
dOor-wroetten, „wie der Maulwurf im Irinern fortwiihlt" (HEQEL).
Daarbij komt, dat HEGEL zijn grond-gedachte in deze „Grundlinien"
op speciaal terrein heeft doorgevoerd als een proeve, hoe zijn
Begrips-leer alle terrein van wetenschap vermag te doortrekken (vrgl.
LASSON'S „Einleitung", S. VII f.f.).
Naam- en zaak-register maken de studie van deze belangrijke uitgave
gemakkelijk. En ook dit mag een aanbeveling heeten : terwijl de
BOLLAND-editie f 5.50 kost kan men zich deze aanschaffen voor Mk. 5.40,
dus ongeveer de helft van den prijs.
„T h e o s o p h i a", Maandschrift onder Redactie van DR J. W. BOISSEVAIN
en E. WINDUST (Amsteldijk 79, Amsterdam, p. j. f
Dit tijdschrift gaat zijn t win t i g s t e n jaargang in. Wij lezen op de
eerste bladzijde : „In het Westen, in een Christelijk land, moet het de
taak van Theosofen zijn een geestelijke opvatting van het Christendom
te bevorderen." Uit deze opmerking blijkt, dat er in onze dagen van
Theosofische zijde meer en meer de roeping opwaakt, om het
Christendom te gaan waardeeren. Wat doet wederzijds de Christen
om kennis te nemen van de Theosofische leer? Waar Prof. BOLLAND
zich de moeite gaf den landgenoot voor te lichten aangaande „Mevrouw
BLAVATSKY en hare Theosophie" (Leiden, A. H. ADRIAN', f 1.50), daar
mag ook de Theoloog en de denkende Christen zich niet ontslagen
achten van de taak om ook hier allereerst te leeren v e r s t a a n,
aleer men oordeelt.
Het zij ons daarom vergund, onze lezers te verwijzen naar bovenstaand
tijdschrift als een der uitingen van het Theosofisch leven hier te laude,
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Wil de Theosofische geestesstrooming het Christendom leeren verstaan
en waardeeren en zoekt ze daarom aansluiting bij de orthodoxe leer,
dan behoort het Christendom zijnerzijds ernstig kennis te nemen van dit
pogen en er evenzeer aansluiting bij te zoeken. Want zoo toch alleen kan
de Christelijke leer wederom opleven in hare kracht en waarlijk lichten
voor het oog der menschheid. Zoo ook kan de Christen, die tegenwoordig
geld•Oft zonder te verstaan, velerlei leering putten uit het streven der
Theosofie. Indien menigeen eens wist hoe Christelijke dogmata,
die velen niet eens meer als redelijken Godsdienst durven te verdedigen
tegenover moderne, dusgenaamde verlichting, worden bevestigd door
de Theosofische leeringen, zoo zou menigeen ook minder vijandig
staan tegenover een geestes-openbaring onzer dagen, die hij niet
kennende nochtans botweg veroordeelt.
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HET HEILSPROCES
Overal waar God werkt is product en proces, u i t d r a g i n g en
voldraging.
Zooals een rivier op den top der bergen ontspringt en zwelt tot een
machtigen stroom, die veld-winnende de valeien door, de zeeen
binnen vloeit ; zooals een boom, kiemende uit een onaanzienlijk zaad,
opwast met den kruin ten hemel ; zooals een fuga uit den wortel
van het motief haar klanken ontbindt ; zooals een gedicht opwelt uit
het bewogen hart naar vaste maat en zin, — zoo is het gansche
Heelal opgerezen uit den „Stillen en Heiligen Nacht" van het Eeuwig
Wezen Gods. Het is uit-gevoerd als product uit den Wil, door-gevoerd
als proces der Wijsheid des Volheerlijken.
We kunnen dit alleen verstaan, indien wij ons oog, dat van nature
kleeft aan de veelheid der verschijning, opheffen tot den eenvoud
des Wezens.
Scheppen toch, — zoo hebben we bij de beschouwing der creatie gedurig
betoond, — is uitdragen uit zich zelf.
Merkwaardig dan ook, dat de Schrift alien scheppings-rijkdom en
ontplooring ziet opwaken uit de duisternis des nachts.
HEGEL heeft ergens gezegd : „Het absolute Licht is het absolute
Duister," want slechts het relatieve is zichtbaar.
Waar het creatuurlijk oog bezwijkt in de lichtglansen des Eeuwigen,
daar is alle betrekkelijkheid vergaan. Daar is geen schaduw, die alleen
lijnen toont. Daar is alle teekening ondergegaan in enkelvoudigheid.
Daarom ook betuigt I Kon. 8: 12 zoo diepzinnig, dat God woont in
donkerheid (vrgl. o.a. Ps. 97 : 2). De volken, de Schrift ze hebben het
beseft, dat de wortelen van alle bestaan verzonken liggen in den
duisteren bodem van het Goddelijk Hart, het „ontoegankelijke licht"
tevens (I Tim 6 : 16).
Alle onder-scheiding der relatieve wereld en gedachte ver-gaat, waar
we schouwen in de Absoluutheid van het Goddelijk Wezen.
En dus uit de kolk van den chaos wordt de natuur geboren met al
haar blijde vormen en glansen ; uit den Kerst-nacht „der wereld
duistere wolken" gaat het licht op in het vleeschgeworden Woord ;
uit het geweldig gedreven onweder van den Pinksterdag, waar zon en
maan verdonkeren, vaart Gods vlamme vuurs omlaag.
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Scheppen is een pro-duceeren, een uit-voeren Gods uit de diepte van
Zijn eigen Wezen, uit de Eeuwigheid in den tijd. Scheppen is zonsopgang, waar „daar zij licht !" rijst uit den mond des Heeren.
En, waar Hij een-maal spreekt, daar spreekt Hij, als eeuwig, voor
al-tijd.
Wat uit God is uitgerezen in den beginne wordt voortgezet de
eeuwen door: „De Vader, de Bron alles levens werkt tot nu toe"
( Joh. 5: 17); naar Zijne verordeningen blijft alles nog heden bestaan
(Psalm 119 : 91).
Wij weten, dat alle dingen van eeuwigheid zijn gegrond in het ondoorgrondelijk Wezen des Absoluten.
De standvastigheid, waarmede de openbaring zich telkens verliest in
en voor „de grondlegging der Wereld" (Matth. 13 : 35 enz.) betuigt
ten slotte niet anders dan dit, dat alle leven, alle kennen der creatuur
slechts daar inzet en daar haar waarde vindt, waar het oprijst uit den
schoot des Almachtigen en des Alwijzen Vaders aller existentie.
Uit dezen schoot nu wordt niet slechts ge-open-baard de verwerkelijkte
Raad, het reeel-ideeel proces der S c h e p p i n g, uit dezen schoot
(Jer. 31 : 20), uit dit bewogen (Lukas 1 : 18) Hart Gods breekt óók
voort de opgang uit de Hoogte of uit de Diepte (want dit is wederom
Hetzelfde),dieter wereld-verlossing, ter Herscheppinguitgaat
uit de eeuwigheid „eer de wereld was" (Joh. 1 : 18 ; 17 : 24 ; Ef. 1: 4).
Deze beschouwing breekt principieel met alle Nood-lots-leer, zoowel
met betrekking tot het proces der Schepping als dat der Herschepping
beide. Zij, die het „voor de grondlegging der wereld" dan ook omdichtten tot een zekere fataliteit, zij hebben nooit beleefd wat het zeggen
wil alle ding to zien wortelen in het Hart Gods, in den schoot des
Eeuwigen. Dan toch eerst kan ook ons eeuwig hart rusten, als het
rust in den uitgang van God uit God.
Wij verstaan nu, hoe noodzakelijk het blijkt, dat wij ons goed
rekenschap geven van de beteekenis, die we moeten verbinden aan
den Naam, de Openbaring : „Z o o n van God."
Een zoon, een kind is bloed uit bloed, leven uit leven. Zoo ook is de
Zoon Gods niet anders dan God uit God, Geest uit Geest, uitgaande
uit den Vader, de eeuwige Oorzaak, den schoot aller tijdelijke
geboorten.
Zuiver heeft dan ook de Gereformeerde leer naar de Schriften (zie
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vooral Joh. 1 : 3 en 14) den Zoon Gods gezien als het Eeuwige Woord,
de levende Wijsheid uitgaande uit den Vader, den Eersten Persoon
der Goddelijke Drievuldigheid, het eerste Aanzicht, waaronder wij,
gelijk wij vroeger zagen, den Eeuwigen God moeten beschouwen,
zal ons hart vrede vinden.
Die Zoons-openbaring, die uitgang van God uit God, bleef dan niet
beperkt tot de Schepping bij den aanvang der tijden (Scheppingsmiddelaar), zij ging voort ter verzoening, verlossing, ja verheerlijking
van de door de zonde van God vervreemde creatuur (Hells-middelaar).
Principieel inzicht is hier slechts te winnen, indien we van de historische
verschijning des Heils-middelaars in JEZUS CHRISTUS, voor twee duizend
jaar, terug gaan, afdalen tot het Eeuwig Wezen, dat achter deze
verschijning drijft.
Het is niet te zeggen, hoeveel verwarring is gesticht door den „historischen" geest der laatste jaren, die ook op het veld der Christelijke
waarheid schrikkelijke verwoesting heeft aangericht. Men weet niet
meer in Wien men gelooft (Hebr. 11 : 3); men gaat in banden van
raadselen, wijl men geen kennis heeft (Jes. 5 : 13) men keert niet
meer in van de zienlijke tot de onzienlijke, de tijdelijke tot de eeuwige
wereld (II Cor. 4:18). Men is individualistisch, men hangt aan de persoonlijkheid ; maar men vermag niet meer door te dringen tot het B e g i n s e 1:
h é t Woord, d e n Geest, die alle individueel verschijnsel baart.
We hebben er meermalen op gewezen maar we moeten het nogmaals
herhalen : PAULUS in I Cor. 15 :45-49 geeft ons in deze den juisten blik.
Hij spreekt daar van den eersten ADAM, uit de aarde aardsch, als de
levende z i el, dat wil zeggen als het Beginsel des bloed s, dat de
geslachten door universe el (Hand. 17 : 26) telkens weer zich
individualiseert in den enkelen mensch, uit dat bloed geboren.
Zoo ook heet de tweede ADAM, de Heer uit den Hemel „de levendmakende Geest," het leven-gevend Beginsel, dat telkens weer de
eeuwen door individueel, persoonlijk, den mensch wederbaart, hem
vernieuwende naar het evenbeeld Gods (Col. 3 : 10).
Het is niet de vraag, of wij dit verschijnsel kunnen verklaren, het
blijkt te constateeren bij alle geboorte. Telkens toch wordt het universeel
beginsel des bloeds individu in den spruit, daaruit gesproten. Zoo
ook moet het universeel beginsel des Geestes individueel zich openbaren
in den wedergeboren mensch.
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Het universeele en het individueele, het algemeene en het bijzondere,
zij gaan telkens samen in het heimelijk proces der „natuur," der
geboorte, der wording aller dingen, zoowel in het rijk van de stof
als dat van den Geest.
Principieel gezien, hebben we derhalve, zoowel in het rijk der
Schepping als der Herschepping, een uitgang des Geest es (Ps. 33 : 6)
en des Woords (Joh. 1: 3), een alle eeuwen doorgaand proces te
constateeren. En die uitgang van God uit God, van den Tweeden
uit den Eersten Persoon, van den Zoon uit den Vader, is de voorwaarde tot alle tijd-ruimtelijk bestaan.
Daarom ook wordt den Zoon uit den Wil en de Wijsheid des
Eeuwigen Vaders het „Lichaam toebereid" (Hebr. 10 : 5), zoowel ter
Schepping (in den Kosmos, Hebr. 11 : 3) als ter Verlossing
(in de Menschwording).
Dus is de Zoons-uitgang, gelijk wij dezen uitgang in waarheid moeten
zien, niet beter weer te geven dan met een term, dien wij bij
SCHELLING vinden, om een reeel-ideeele openbaring Gods aan te
duiden. SCHELLING spreekt hier van een „potentie," eigenlijk een
k r a c h t s-manifestatie Gods, die tevens w ij s blijkt, wij1 gesproten
uit den Raad des Eeuwigen.
Zulk een potentie, zulk een reeel-ideeele uitgang uit den Eeuwige in
den tijd tot de v e r we r k el ij king van Schepping en Herschepping,
zulk een potentie is een Zoon s-openbaring.
Degenen, die zich de moeite geven om de problemen met ons door
te worstelen, zij zullen in het voorafgaande reeds vroeger door ons
uitgesproken gedachten hebben aangetroffen. Deze waren noodig
om ons te doen begrijpen, hoe hetgeen wij nu volgen laten is
gegrond in het geheel onzer beschouwingen, bovenal die aangaande
D r i e e e n h e i d en Schepping (zie tweeden en derden Jaargang).
In den grond zijn er dus twee Zoons-openbaringen, zoo universeel
mogelijk beschouwd, te aanvaarden.
De eerste Zoons-uitgang, de eerste potentie, geschiedde „in den beginne,"
toen hemel en aarde uit den afgrond van het Goddelijk Wezen
werden uitgedragen. De vraag, of dit „in den beginne" vooronderstelt
een „aanvang" van de Schepping, deze vraag doet hier minder ter
zake (vrgl. Jrg. HI, 78). De hoofdzaak is, dat we verstaan, hoe de
eerste uitgang des Zoons, de eerste uitgang van den Immanenten God
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uit den Transcendenten (ook al wil men een „eeuwige" Schepping
aanvaarden) moet worden beschouwd als de Scheppings-uitgang.
Maar de Schepping, culmineerende in den mensch, is een Schepping
vol zonde en verderf, een „gevallen" wereld. Hoe wij den val hebben
te denken, is vroeger uitvoerig gebleken. Hier komt het slechts aan
op het klare begrip, dat de mensch, het hoofd der Schepping, een
zondaar blijkt te wezen en dat deze zondaar zich door zijn eigenwilligheid afscheidt van de geestelijke Gods-gemeenschap.
De zonde toch is in wezen niet anders
gelijk wij herhaaldelijk
zagen
dan „vijandschap," een wegdringen van God en naaste en
daarom v e r v r e e m d i n g uit het eeuwig huis der Liefde. Een zondaar
heeft geen „thuis" in God.
De door de zonde nu van God vervreemde mensch moet, zal hij
met God worden verzoend en hereenigd, tot God worden terug
gevoerd. Alle geestes-openbaring toch heeft een o b j e c t i e v en en
een s u b j ect iev en factor. Overal gaat lets b u i ten den mensch,
dat op hem inwerkt, parallel aan lets i n den mensch, dat op de van
buiten komende inwerking antwoojdt.
Zoo ook, waar de van God afgedwaalde zondaar weder moet worden
tehuis gebracht. Daar moet van Gods zijde uitgaan een reeel-ideeele
openbaring van liefde, een Woord des levens (Joh. 6 : 68), dat den
mensch zoekt in zijn ballingschap en hem terugvoert in de Goddelijke
gemeenschap.
Evenmin als iemand van zelf zich kan heffen uit een kuil (waarin hij
viel) zonder een object, waaraan hij zich vast grijpt of waardoor hij
gegrepen wordt (men denke aan het sprookje van VON MONCHHAUSEN),
evenmin is het denkbaar, dat de door de zonde „gevallen" en van
God „vervreemde" mensch zonder meer door den subjectieven drang
tot wederkeer alleen met God ten voile hereenigd wezen kan. Daartoe
toch is ook noodig een objectieve Liefdes-uitgang Gods, die den
zondaar omhelst en in eere herstelt.
Dikwijls wordt de gelijkenis van den verloren Zoon aangevoerd om
aan te toonen, dat er geen Middelaar tusschen God en den berouwvollen zondaar noodig is. Immers, gelijk de vader den verloren zoon,
zoodra hij terugkeert, weer in liefde ontvangt, zoo ook God, indien
een afgedwaald mensch berouwvol tot Hem komt.
Juist deze gelijkenis echter doet ons verstaan, dat er wel degelijk een
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Middelaars-uitgang uit God moet worden voorondersteld, zal de zondaar
worden verzoend en vernieuwd.
Want : de Middelaars-uitgang des Zoons is niet anders dan God uitgaande uit God. We zouden kunnen zeggen, om in de gelijkenis te
blijven: de uitgebreide armen, waarmede de Vader den verloren zoon
begroet en omhelst, dat is de Middelaars-openbaring zelve. Ze zijn n.l.
het beeld der Goddelijke genade, die staat om den zich bekeerenden
zondaar te ontvangen.
Al zou men dus willen beweren dat er ter bekeering des menschen
geen Zoons-uitgang tot het Heils-middelaarschap noodig was (een
bewering, die wij niet toegeven), dan nog zou men dien Zoons-uitgang
moeten zien in de genadige Liefde, waarmede de Eeuwige God den
tot inkeer gekomen zondaar ontvangt en hem den Geest der vernieuwing
mededeelt (op deze voorstelling berusten wellicht teksten als Hand. 19 : 2;
II Cor. 3: 16 e.a.).
God, de door de zonde gekrenkte Majesteit, toch kon, al zoude de
zondaar zich bekeeren, Zich van dezen zondaar afwenden en geen
gemeenschap meer met hem willen hebben.
Waar dit niet aldus blijkt te wezen, daar is de obj ec ti eve Liefdesuitgang van God uit God te handhaven als tegenpool van de su bj e c t i e v e bekeering des zondaars.
Deze opmerking — het zal ons steeds duidelijker worden — is van
het grootste belang. In den grond toch raakt zij het principieel
verschil tusschen „orthodox" en „modern." leder, die een obj ect i even
uitgang uit God aanvaardt, welke uitgang den mensch uit de vervreemding terugvoert tot God, hij is in den grond een belijder van
den CHRISTUS als tweede (bij den scheppings-uitgang) b ij komende
verlossings-potentie.
Evenwel, daaromtrent nader.
Nu is noodig te doorzien, hoe de Liefdes-uitgang van God naar den
zondigen mensch is de uitgang des Heil s. En deze Heilsuitgang
zette niet slechts in voor twee duizend jaar bij de verschijning van
JEZUS CHRISTUS. Neen, zij is er van den aanvang der menschheid af, van
af den aanvang der historie en ze zal er zijn zoolang de tijden
wentelen.
De tweede potentie der Zoons-openbaring ter Herschepping is dan
ook evenmin als de e e r s t e ter Schepping aan tijd of plaats gebonden,
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ze draigt veeleer tijd en plaats, ze is universeel, ze omvangt de
menschheid gelijk het zonlicht de aarde omvangt. Aangezien zij niet
zonder meer gebonden blijft aan de historische verschijning van JEZUS
CHRISTUS en datgene wat de mensch hieraangaande bewust met zijn
ooren verneemt, is deze Middelaar s-in werking heimelijk en diep
als het leven zelf. Zij werkt onder de volken alom (vrgl. o.a. onze
Gereformeerde confessie, Art. XXVII), zij werkt ook onder de
Heidenen.
Wij mogen dit wel onthouden.
In den grond van de zaak is de poging, die veelal onder Christenen
wordt gevonden, om n.l. het heil der ziel te binden aan de bewuste
kennisname met betrekking tot de historische verschijning van JEZUS
CHRISTUS niet anders dan een tekort doen aan het karakter, aan de
eeuwige kracht en Goddelijkheid van den Middelaars-uitgang des
Zoons, die universeel is als de levendmakende Geest, welke Geest te
alien tijde en aan alle plaats werkt, gelijk de zon haar licht over
woestijnen, beemden en bergen spreidt.
Daarom sprak de oud-christelijke Kerk van den Logos Spermatikos,
het Woord Gods, de Zoons-openbaring des Heils, gelijk deze onder
de volkeren ligt bezaaid, verstrooid. De Kerk heeft hiermede een
gedachte gegrepen, die ook in onzen tijd nog niet naar haar voile
beteekenis is doorzien. Door haar toch verstaan wij, dat er ook onder
Heiden-volken een heimelijke inwerking op zijn en bewustzijn uit den
God des Heils, uit het Middelaarschap des Zoons mogelijk is, hoewel
de v o 1 h e i d van deze Zoons-openbaring tot Heil slechts wordt
gevonden in de v o 1 h e i d der tijden, toen ze klaar aan den dag trad
in de verschijning van JEZUS CHRISTUS.
Wij zouden, om nog een oude onderscheiding in herinnOing te
brengen, kunnen zeggen : niet tot het e s s e, tot het behouden z ij n,
van een ziel maar tot het ben e ess e, het w e l-zijn van een behouden
ziel, is de kennisname van de voile historische openbaring des Heils
in JEZUS CHRISTUS noodig. In zooverre zegt PAULUS juist : „Hoe zullen
ze in Hem gelooven, zoo ze niet van Hem hooren" (Rom. 10 :11 v. v.).
Terecht toch maant hij als JEZUS CHRISTUS zelve tot het prediken van
het evangelie aan alle creaturen (Marcus 16 : 15).
Maar, wilden we zoo ver gaan, dat we alle mogelijkheid tot behoud
door den Heils-Middelaar uitsluiten, indien er geen bewuste kennis199

name en aanvaarding is der historische verschijning van JEZUS CHRISTUS
voor twee duizend jaar, dan dringen wij menschel ij k e „onmogelijkheld" op aan den Al-mogenden God.
JEZUS CHRISTUS zelve toch ziet naar Matth. 22 : 50 de geest-verwantslhap der kinderen Gods niet in de voorstelling allereerst, maar
in den w i 1. En dit is wel de fout van velen, dat ze den weg des
behouds alleen zoeken in de kennisname met het hoofd, niet bovenal
in den gebroken w i1, die (ook half of heel onbewust aangaande historische verschijningen) toch zich toegankelijk kan stellen voor de
inwerking des Heils.
Zoo juist is daarom in een der volgende artikelen er op gewezen, hoe
van eeuwen her onder de volkeren moet zijn geweest een in beginsel
beantwoord heimwee naar den Christus, een „profetisch" zoeken en
roepen naar het Heil. Gelijk nu in Israel volle klaarheid daagde
aangaande den MESSIAS, die komen zou, zoo is er onder de volken
een innerlijke verzekerdheid der Gods-bemoeienis to bespeuren, geprojecteerd in de beelden van den Dierenriem.
Alleen hij, die besef heeft van kiemen en groeien, ook in den
duisteren akker der menschheid, alleen hij kan de beteekenis van het
Heils-proces verstaan. Er is g r o e i overal waar leven is, er moet dus
ook groei zijn (een opspruiten van het verborgene, het onzienlijk
door God gewerkte, in het openbaar, in het zienlijke) met betrekking
tot de Heils-openbaring naar Geest en Woord (vrgl. Jrg. III, 273 v.v.),
met betrekking tot de tweede Zoons-potentie, den Middelaar Gods en
der Menschen, die ten voile aan den dag trad in den God-Mensch
JEZUS CHRISTUS (I Tim. 2 : 5).
Ten einde toe doorgedacht, komt hier alles weer neer op de kennistheoretische vraag (vrgl. Jrg. II, 97 v.v.) : is alleen datgene waar en
werkelijk wat in het subjectief bewustzijn des menschen leeft, of is
er nog een obj ecti eve reeel-ideeele werking Gods (ook inzake het
Heil) mogelijk, die (hoewel in-werkende op den mensch) nog heel of
half onbewust blijft voor den m enschel ij k e n geest.
Het subjectiv ism e, de be wustz ij n s-psychologie der laatste
decennia, die parallel ging en gaan moest aan het e m p i r is m e en
historicism e, verderft hier, ook in de Christelijke Kerk, wederom
alle dieper inzicht.
leder, die eenigen blik heeft op de geestesstroomingen onzes tijds, zal
,
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de verre strekking van deze onze opmerking doorzien. En de anderen,
die haar niet verstaan, mogen haar voor lief nemen ten bate der
meer-begrijpenden, om haar overigens to laten voor wat ze is.
Het individualisme en subjectivisme onzer dagen toch komt niet het
minst daarin uit, dat ieder slechts b e 1 a n g r ij k acht, wat hij zelf
joist verstaat.
Begrijpen wij de Zoons-openbaring ter Schepping en ter Herschepping
als twee potenties, twee uitgangen uit God den Eeuwige, dan hebben
we ons meteen inzicht veroverd aangaande het leerstuk der twee
n a t u r en van Christus, de Goddelijke en de menschelijke natuur.
Dit dogma is in de laatste tijden aldus vervlakt, dat men zich historisch
tegenover den persoon van JEzus CHRISTUS stelde en nu meende, dat
in Hem als den Zoon Gods en den Zoon des Menschen, de Goddelijke
en de menschelijke natuur op onverstaanbare wijze zouden zijn vereenigd. Evenwel zóó, dat slechts de m e n s c h e 1 ij k e natuur „lijden"
kon en daarom alles heeft gedragen wat tot het verlossingswerk noodig
was, terwijl dan de Goddelijke natuur de menschelijke heeft g e s t e r k t
(Kort Begrip, antw. 34), hoew el gene zelf niet lijden kon.
Wij zullen over dit probleem later uitvoeriger moeten handelen, gelijk
wij het reeds vroeger gedurig aanduidden en gedeeltelijk beantwoordden.
Op het oogenblik is voor ons slechts van het grootste belang, dat wij
verstaan, hoe de uitgang des Zoons ter Schepping óók datgene
verwerkelijkt en onderhoudt wat men „menschelijke" natuur noemt,
zoo universeel mogelijk gedacht. In de menschelijke natuur dus reeds
lijdt de Zoon, want Hij draagt (en hierbij kunnen we ons niet anders
denken dan het werkelijk dragen van al wat wereld-worsteling heed)
alle dingen door het Woord Zijner Kracht (Hebreen 1 : 3). Hij
blijft niet buiten de natuur, de menschelijke natuur Zijner openbaring
staan ; neen, hij onder-houdt haar gelijk een bron, die vloeit, de wateren
der rivier de gansche bedding door uitstuwt. De S c h e p p i n g suitgang, de eerste potentie des Zoons dus realise e r t het gansche
Heelal, ook de menschelijke natuur. Lijdt deze, dan lijdt de Zoon in
en met haar.
De tweede potentie dan echter, de uitgang des Heils, de uitgang
ter verzoening, verlossing, verheerlijking, de uitgang ter Herschepping,
is datgene, wat men in het bijzonder noemt de „Goddelijke" natuur
van den Christus. Deze tweede uitgang toch, ontvangen uit den
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levendmakenden Geest van Boven, werd in den Heer des Hemels, den
Mensch JEZUS CHRISTUS ten voile openbaar (I Cor. 15 : 47) in hare
eenheid met de menschelijke, als verwerkelijkt en gedragen door den
uitgang der eerste potentie. En wij verstaan het, ook deze Goddelijke
natuur, deze tweede uitgang is even w e r k e 1 ij k als de eerste. Daarom
draigt deze alles wat tot het werk der verlossing, der Herschepping
noodzakelijk is.
De delstische leering, dat God niet lijden kan, blijkt op deze wijze
eenvoudig onhoudbaar.
God de verhevene, de Transcendente, de Vader, ja Hij blijft ontheven
aan het te dragen Scheppings- en Herscheppings-kruis. Maar God de
Zoon, God uitgaande uit God, God de Immanente, Hij is Degene,
die alle dingen uit —, door — en voldraagt.
Hieromtrent echter, gelijk gezegd, uitvoeriger in het vervolg.
Een breeder blik op het Heils-proces is ons intusschen gegeven.
God uit God, Alomtegenwoordig en Almachtig, als de Vader, uit
Wien Hij voortgaat (Matth. 28 : 18; Openb. 1 : 8), Hij is Degene,
die als eerste Zoons-potentie de Schepping verwerkelijkt te alien tijde,
aan alle plaats. Maar ook God gaat uit God, de Zoon uit den Vader,
als Heils-middelaar om den mensch, door de zonde afgevallen van
Gods geestelijke gemeenschap, terug te voeren en te hereenigen met
den Eeuwige. Daarom heet deze tweede uitgang de universeele Heilsbemoeienis Gods van den aanvang der tijden tot de voleinding toe.
Gelijk nu de uitgang ter Schepping, de eerste potentie, klaarblijkelijk
zich openbaart als een proces, een heimelijke levensvoortgang in
gestadigen wasdom zoo ook blijkt de uitgang tot Heil, de tweede
potentie, een gedurig proces de eeuwen door.
Wie het woord Heils-proces ten voile verstaat, hij begrijpt ook, dat
het niet anders kan.
Heil toch is heeling, genezing, samenbinding; proces is een levende
voortgang, gelijk alle leven groeit uit kiem tot kruin.
Het Heils-proces is dan ook niet anders dan een gedurig intreden
van de eeuwige, opzoekende Liefde Gods, die den mensch, geestelijk
dood in zonden en misdaden, doet opstaan uit de dooden en tot zijnen
Vader gaan om te ontvangen het eeuwig leven Zijner gemeenschap,
nu eerst proevende en smakende dat de Heer „goed" is (Ps. 34 : 9).
Dit Heils-proces, dit samenbindings-proces zet in tegenover de ont202

bindende macht der zonde. In onze „Heilsfeiten" hebben wij doorgevoerd, hoe de Schrift in de eerste hoofdstukken van Genesis toont,
dat de zonde in haar banden-losmakend vermogen procesmatig
voortwoekert. Eerst valt de m en s c h of van CT o d, daarna keert
zich de b r o e d e r tegen den b r o e d e r, eindelijk spatten de volkeren
uiteen in de veelheid harer oorlogzuchtige nationaliteit.
Tegenover deze ontbindende macht van de zonde, den geestelijken
dood, treedt God in met Zijn samenbindselen, eerst heimelijk in het
hart der menschheid (vrgl. o.a. Gen. 14 : 18), met ABRAHAM echter
wordt het Heils-proces voortgeleid in het yolk der openbaring, het
yolk der Joden (Rom. 3 : 2).
De openbarings-waarheid, in Israel eerst gezaaid, daarna gekiemd en
eindelijk ten voile opgewassen is, met een enkel woord gezegd, deze,
dat God, de Heilige, Dezelfde is, die den zondaar zoekt om hem te
verlossen uit banden van den dood.
Deze gedachte des vredes is ten voile „mensch geworden," zoo innig
vereenigd met de menschelijke natuur, dat „in eenheid des persoons"
de Goddelijke opzoekende liefde des Hells en de menschelijke natuur
zijn vereenigd, the, vereenigd, dat niet meer gescheiden kan worden
wat God te zamen bond.
Het feit der menschwording Gods is dan ook het hoogtepunt der
Heils-openbaring. Flier worden God en mensch een (II Petr. 1 : 4) in
de volheid der tijden (Ef. 1 : 10). God „geopenbaard in het vleesch"
blijft echter niet bij een historisch feit voor twee duizend jaren,
evenmin als een zons-opgang verduhterd wordt in den morgen maar
schijnt tot aan het einde van den vollen dag.
God geopenbaard in het vleesch, is gerechtvaardigd in den Geest,
op den Pinksterdag, toen de samenbindselen Zijner liefde naar het
hart ook vonden eenheid van sprake en taal naar het hoofd (I Tim. 3: 16).
Zoo staat Pinksteren als de voleinding der Gods-bernoeienis tot
heeling tegenover Babel als de voleinding van het ontbindingsproces der zonde.
Het „in den beginne" van den inzet der Scheppings-potentie moet
„in de volheid der tijden", in de volborenheid der Heils-potentie,
haar toppunt vinden, opdat „in het laatste der dagen" de heerlijkheid
Gods als stroomen van levend water en geest zouden vloeien ter
heiliging aller dingen.
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Zoo blijkt het proces der „laatste dagen" in de levende Gemeente,
het lichaam van Christus, eerst recht verwerkelijkt de eeuwen door
naar het willen ( Joh. 12 : 50) en het kennen ( Joh. 17 : 3)
van den Eeuwigen God, gemanifesteerd in de V1 e e s c h w o r d i n g,
betuigd in de Schr if t, bevestigd door den Logos sp er ma tiko s,
wijd en zijd verspreid onder de volkeren.
Het proces der materialiseering werd ingezet bij den aan yang der
dagen, het proces der vleeschwording trad uit in de volheid
der t ij d e n, het proces der ge est w or d ing gaat door tot aan d e
v ol ein di ng der wereld en is heden in hare kracht.
Wij staan er midden in !
D.
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H.

CHRISTIAN SCIENCE
De kunst om persoon en beginsel uit elkander te houden schijnt
men, ook hier te lande, met betrekking tot „Christian Science" nog
niet recht te verstaan. Meestal toch wordt in de geschriften, die
dusgenaamd aan genoemde geestes-strooming zijn gewijd, lang en
breed verwijld bij de persoon van Mrs EDDY zelve en deze persoon
wordt dan gesteld in een zoo bedenkelijk licht als slechts mogelijk is.
Ze wordt uitgekreten voor zenuwlijderes, geldmaakster en wat niet
Had men bedacht, dat een vrouw, die duizenden en nog eens
duizenden tot hare gehoorzame volgelingen telt, een sterke geest
moet zijn en daarvan blijk geeft in het antwoord, dat zij als een echo
op haar zoeken, haar vinden, haar leeren wekte in het hart dier
duizenden, dan zoude men hier wederom niet zoo lichtelijk hebben
geoordeeld.
Daar komt nog dit bij.
Indien we de methode om een beginsel naar den persoon of te meten
zouden willen toepassen op het Christendom, dan zouden we daar
ook gelegenheid te over vinden om telkens te zien, hoe een kostelijk
Principe is besmet door zelfzucht, valschheid, eerzucht van menigen
aanhanger.
Wordt niet het e d e 1 metaal slechts nagemaakt ? Green zal pogen
b l i k door valschen schijn te vervangen !
Waar in ons tijdschrift een beschouwing aangaande de leeringen
van „Christian Science" en een critiek op de beginselen dezer
leeringen zal worden gegeven, daar wenschen wij ons niet schuldig
te weten aan de methode der verdachtmaking, die nu met betrekking
tot de persoon van Mrs EDDY even wakker is als te harer tijd de
verdenking, die Mevrouw BLAVATSKY'S beginselen krachteloos trachtte
te maken.
De zeer sterke stroom der The o s o f ische beweging heeft zijnen
voortgang gehad, niettegenstaande alle klein pogen om haar leermeesteres in ongunstig daglicht te stellen, gelijk nu met betrekking
tot Mrs EDDY geschiedt.
Een gunstige uitzondering maakt in deze de critiek, door den Heer MEYER, Redacteur
van „Nieuw Leven," in een zeer lezenswaardig artikel op de beginselen der leer zelve geoefend.
1)
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Wij zeggen, dat in ons tijdschrift zal worden opgenomen een beschouwing aangaande Christian Science. Zooals in vorige
nummers de Theosofie werd besproken en daarna aan den Heer
VAN GINKEL gelegenheid werd geboden om met den Redacteur in
gedachtenwisseling te treden, zoo zal ook ditmaal onze beschouwing aangaande Christian Science worden gevolgd door een wederwoord
van Mejuffrouw HARTMAN, een aanhangster van Christian Science
hier te lande. Nadat Mejuffrouw HARTMAN hare mogelijke bezwaren
tegen ons inzicht zal hebben geopperd, vinden ook wij wederom
gelegenheid om nader ons standpunt in deze toe te lichten.
Wij zien dus of van een levensbeschrijving of levenscritiek met
betrekking tot Mrs EDDY zelve. Wie daaromtrent nader wil vernemen
vindt gelegenheid te over om zich op de hoogte te stellen. Wij
wenschen zoo kort en zoo klaar mogelijk de beginselen harer leering
in het licht te stellen om daarna uitsluitend op deze beginselen
onze critiek te richten. Het zal daarbij blijken, dat wij ons geenszins
met de leeringen van Christian Science kunnen vereenigen,
ja wat meer is, dat wij nadrukkelijker tegenover deze richting positie
behooren te nemen dan tegenover de leer der The osof i e. Deze
toch is in den grond wetenschappelijk, welke eere-naam ten slotte
niet aan „Christian Science" kan verblijven.
Intusschen, hierover nader in onze critiek.
Dus allereerst ter zake om met korte trekken de hoofdlijnen van
Christian Science weer te geven.
Wie uitvoeriger wil zijn ingelicht verwijzen we o.a. naar het Hoofdwerk
van Mrs EDDY „Science and Health with Key to the Scriptures",
het uittreksel in „Ruditnental Divine Science," waaraan wij ons
hier in hoofdzaak houden, en het overzicht, dat een der nummers
van „Kerk en Secte" (Hollandia-Drukkerij, Baarn) biedt.
In 1866 dan zou de metaphysische geneeswijze van C h r i s t u s,
Christian S c i e n c e, geopenbaard zijn aan MARY BAKER G. EDDY,
toenmaals MARY M. PATERSON.
Zij zelve was jaren lang lijdende geweest aan zenuwzwakte en toevallen, totdat zij bij een zekeren QUIMBY, volgeling van PuystouR en
MESMER haar heil zocht en haar genezing vond. De stelregel van
PuvstouR „Croyez et veuillez" (geloof en wil) werd haar toen in voile
kracht openbaar. Zoo werd het hare begeerte om „goed" te zijn en
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te leven naar en uit de leer des Bijbels. Op de H. Schrift acht Mrs
EDDY dan ook haar gansche systeem gegrond.
De inhoud van die leer is in deze eerie stelling begrepen : „Mind is
real, matter is unreal" (Denkkracht, geest, — of hoe men hier vertalen
wil — is werkelijk, stof is onwerkelijk). Wat deze grondstelling
beduidt kan ons slechts door nadere, hier volgende uiteenzetting
duidelijk worden.
Wortelt Mrs EDDY'S leer naar haar zeggen in de H. Schrift, haar
gansche stelsel heet daarom gegrond op de prediking van JEZUS CHRISTUS
en wel deze : dat de gehoorzaamheid aan het eerste gebod, de
gehoorzaamheid aan Gods wil bovenal, den mensch kan doen groeien
als een goede boom, die goede vruchten voortbrengt.
God toch heet in den Bijbel „alleen goed" (Matth. 19 : 17) en wie
uit God leeft, hij kan slechts goed blijken in den vollen zin des
woords en het goede leven in goede levens-uitingen openbaren.
De biddende verzekering van CHRis -rus JEZUS, bij het graf van LAZARUS
gesproken „Ik wist Vader, dat Gij Mij altijd hoort" ( Joh. 11 : 12) is
eigenlijk de eenige bede, die den waren Christen past.
De Goede, uit Wien wij leven, toch is Degene, die ons gansche leven
draagt, uit Wien onze heiligheid en kracht voortkomt. Die ons dus,
terwijl we uit Hem zijn, ook hoort in wat wij Hem vragen.
JEWS CHRISTUS is dan ook tevens de eenige en onfeilbare Geneesmeester.
Alle dusgenaamde „wonderen", die Hij volbrengt, zijn voor den nietverstaande „afwijkingen" van de wet, onbegrijpelijke mirakelen ;
maar voor dengene, die waarlijk weet, zijn CHRISTUS' wonderen niet
anders dan juist openbaring van de hoogere wet der geestelijke,
innerlijke harmonie, die is uit God, den Goede.
Zoo verstaan wij wat het beteekent te zijn uit den Geest, die ook in
GHRISTUS JEZUS was. De Goddelijke Geest, M i n d, was in Hem en
behoort ook voor ons te wezen de eenige werkelijkheid. Deze CHRISTUS
JEZUS, als Persoon voor twee duizend jaren verschenen, is daarom
niet anders dan een openbaring van den eeuwigen CHRISTUS en uit
dit bewustzijn sprak Hij : „Eer ABRAHAM was ben lk" ( Joh. 8 : 58) ;
„zielkbnmtUoadevlingrw"(Math.28:0)
De eeuwige CHRISTUS leert ons zelfverloochening en wanneer wij
ons zelf verloochenen naar ons „stoffelijk" bestaan, dan kunnen wij ook
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deel krijgen aan den Trooster (Joh. 14 :16), aan den troost des Geestes,
den troost der eeuwigheid in den tijd.
De eeuwige CHRISTUS kan de wereld niet verlaten, Hij is alomtegenwoordig en te alien tijde daar, aangezien Hij is de Waarheid en
het Leven. Waar Hij spreekt : „Indien gij Mij liefhebt, bewaart
Mijne geboden" ( Joh. 14: 15), daar roept Hij ons op tot het leven uit den
waren Geest, uit de eeuwige werkelijkheid, uit de onzienlijke wereld
der harmonie, daar maant Hij ons tot heiligheid, opdat wij uit het leven
der heiligheid de gansche wereld zouden heiligen en alien waan, die
aan het „stoffelijke," aan den schijn, hangt, genezen.
Zoo is duidelijk, waarom Mrs EDDY haar stelsel „Christelijk" noemt.
Immers, het wil gegrond zijn in den eeuwigen CHRISTUS, de eeuwige
openbaring van Goddelijken Geest, Liefde en Waarheid. De Geest
van CHRISTUS verschijnt daarom maar niet aan een punt des tijds,
Hij is te alien tijde en aan alle plaatsen tegenwoordig als de ware
Werkelijkheid.
„Science", wetenschap, noemt Mrs EDDY haar leer, aangezien deze
leer maar niet blijft staan bij een geloof, dat het onbegrepene, het
ongerijmde aangrijpt zonder meer. Integendeel, het geloof moet voortgaan tot weten, tot een weten aangaande de waarachtige Werkelijkheid,
aangaande het eeuwige B e g i n s e 1, dat achter den schijn der
„stoffelijke" wereld verborgen is. Degene, die waarlijk leeft, moet door
het geloof verstaan (vrgl. Hebr. 11 : 3).
Dit e e u w i g Beginsel: God, de Oorzaak en Schepper aller dingen,
is oneindige Wijsheid.
Deze God, deze oneindige Wijsheid is „Mind" en Christian Science
leert Hem als den eenig Werkelijke kennen. De eeuwige Wijsheid
en haar wet is de Werkelijkheid. Zoo leert de Christen-scientist de
wet van God als de wet van den Goede en die wet blijkt openbaring
van het Goddelijk Beginsel, de harmonie, die overal in de ware
Werkelijkheid heerscht.
Het eeuwig Beginsel, God, het Hoogste Wezen, de oneindige en
onsterfelijke „Mind" is de Ziel van mensch en heelal, „onze Vader, die in
de Hemelen is," de Substantie, de Cleest, de Waarheid, het Leven.
Beter is het daarom te spreken van den oneindigen, i n d i v i d u e e l e n
Geest God dan van Gods „Persoonlijkheid," waaraan men allicht
het begrip „eindigheid" verbindt.
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De oneindige, individueele Geest God spreekt : „Ik ben," Hij is
alom tegenwoordig, Vader en Moeder in eenen. Hij, de Goede, is de
Trouw en openbaart zich als zoodanig naar de drieheid van Leven,
Waarheid en Liefde.
Het eigenlijk universum, het eigenlijk heelal is daarom geestelijk (als
God, de Werkelijke), bevolkt met volkomen wezens, harmonisch en
eeuwig. Ons „stoffelijk" heelal, ons „menschelijk" bestaan is daarvan
slechts een schaduwbeeld.
Alle ware wetenschap nu wordt geput uit de openbaring van dezen
eeuwigen Geest ; niet „stoffelijk" of „menschelijk" van oorsprong is
daarom deze wetenschap maar Goddelijk.
God, de oneindige Geest, spreekt: „daar is geen andere behalve Mij,"
gelijk JESAJA gedurig betuigt. Het Goede is daarom in geen to
vinden dan in Hem alleen. Ware geest, ware wet is derhalve ook
niet uit „Matter" maar in en uit „Mind."
De vijf „natuurlijke" zinnen spreken van „stof" maar blijven dan ook
dolen in den schijn. De spiritueele of „geestelijke" zinnen ontkennen
het wezenlijk bestaan der „stof."
Zoo is er geen stoffelijke, sterfelijke mensch, want de ware mensch
is geestelijk en eeuwig, het waarachtig Beeld Gods.
De stof zonder den geest zou dood zijn, geest in de stof zou niet anders
wezen dan een pantheIstische dwaling. Hoe ook zou de geest zijn
tegendeel de stof ooit kunnen voortbrengen ? Dit is een onmogelijkheid.
Indien wij bedenken, dat het niet ons lichaam is, dat hoort of ziet
of ruikt of proeft of tastgewaarwordingen ontvangt maar dat het de
ziel moet heeten (gelijk Prof. LANOLEY dat heeft aangetoond), die hoort en
proeft in een woord die alle „waarnemingen" doet, dan begrijpen wij,
dat de ziel zelve de levende is en dat het lichaam eigenlijk geen waar
bestaan kan hebben.
Daarom zijn ook alle dingen slechts als „Mind" reeel, werkelijk; naar
hun stoffelijken schijn onreeel, onwerkelijk. En al het schoone en al
het goede en al het ware is uit „Mind," is uit God.
Blijft de mensch nu bij zijn „natuurlijke" zinnen, dan schijnt hij
stoffelijk, gevallen, zondig, ziek, sterfelijk. Maar al deze dingen komen
slechts voort uit den waan. De „geestelijke" zinnen loochenen hen, de
spiritueele zinnen zien slechts de ware werkelijkheid, de eeuwige
harmonie, den onsterfelijken „Mind," God, den Goede.
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Hieruit volgt, dat de genezing van kranken bij Christian Science
komt niet in de eerste maar in de tweede plaats. „Mindhealing" is als het ware een bazuin-stoot, die gelijk een heraut aankondigt de kracht van het heir-leger des Geestes. We moeten dan
ook bedenken, dat hetgeen de oppervlakkige het e e r s t e acht, in het
wezen der zaak pas in de tweede plaats komt. Zoo ook bier bij
Christian Science. Eerst moet daar zijn bekeering, waaruit
h e i 1 i g h e i d geboren wordt, opdat deze innerlijke kracht zich openbaren zou in de uiterlijke daad der genezing als gevol g.
De grondregel, die hierbij gegeven wordt, luidt : wees eerlijk en waar
voor u zelf en voor anderen, dan zal het licht u opgaan en gij sterk
zijn in God, het eeuwig Goed.
De genezing wordt daarom in den grond veroorzaakt door de innerlijke
kracht van Waarheid, Liefde, geput uit God, de Harmonie.
Indien men uit zelfzucht genezing zou willen wekken, is naar het
woord der Schrift: „het laatste van dezen erger dan het eerste."
(Matth. 12 : 45). De grond van alle verkeerde practijk moet dan ook
ten slotte worden gezocht in den dwalenden menschelijken w i 1, die
uitvloeisel blijkt van „mortal mind", welke een valsch en tijdelijk
begrip van Waarheid, Leven en Liefde wekt.
De geestelijke mensch daarentegen, levende uit „Immortal Mind", het
Goddelijk eeuwig Beginsel van het menschelijk bestaan, deze mensch
waakt op uit het zienlijke in het onzienlijke, uit het tijdelijke in het
Eeuwige, uit den schijn in het Wezen en daarom is op dezen mensch
van toepassing: „Ik zal verzadigd worden van Uw Beeld, als ik zal
ontwaken" (Ps. 17 : 15).
Er is daartoe tweeerlei noodig : allereerst toebereiding van het eigen
hart maar dan ook een Goddelijk antwoord op het roepen van de
ziel, die naar Hem zucht.
Geen zal dan ook kracht vinden tot „Mind-healing", indien hij niet
heeft de innerlijke, klare overtuiging van Gods Almacht en Alomtegenwoordigheid. Want Hij is het Al, Hij de Goede, die spreekt:
„Ik ben."
Datgene wat niet in harmonie met Zijnen Geest is, datgene wat met
de harmonie, die uit Hem vloeit, strijdt, — i s, b e s t a a t ook eigenlijk
niet, het usurpeert zijn macht.
Dit maak t ons duidelijk, wat Christian Science in wezen bedoelt.
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De „stoffelijke" wereld met hare wetten, met haar kw a a d, de „zondige"
mensch, gelijk hij uiterlijk verschijnt, is elgenlijk niet anders dan
een product van subjectieve gedachte, een product van een verkeerd
geloof en dit verkeerd geloof, uit den waan van het subject geboren,
moet worden to niet gedaan, waar de mensch opwaakt in het Wezen
der dingen, den eeuwigen, heiligen God.
Het kwaad in het algemeen en ziekte in het bijzonder zijn dan ook
niet anders dan een dwaling van den sterfelijken geest, ze zijn een
product van den waan des subjects. Ze komen niet uit de „stof"
voort. Want „stof", indien ze waarlijk bestond, zou „dood" zijn. Neen,
we hebben gezien, hoe alle „stoffelijke" gewaarwording ten slotte
zetelt in de z i e 1, en daarom ook zijn de ziekten geen aanhangsel
van een wezenlijk bestaande stof, ze zijn slechts product van het
droom-beeld „materie", dat de subjectieve geest zich schept.
Ziekte is dus niet anders dan een gedachte-ding, uit vrees geboren.
Verwijder die vrees door de zekerheid, dat God Li e f d e, Harmonie
is en gij zijt in den Hemel Zijner gemeenschap.
De zonde, niet anders dan een waan-voorstelling, die ongehoorzaamheid
aan de Geestelijke, de eigenlijke, de eeuwige wet der Harmonie
geboren doet worden, straft zich zelf met waan op waan. En zoo is
de ziekte, uit dezen waan geboren, ten slotte een tuchtmeesteres tot
CHRISTUS, tot den waren Geest van Liefde, Heiligheid, Harmonie,
den „immortal Mind."
Eerst moet de mensch op Hem leeren v e r t r o u we n, uit dit vertrouwen
wordt dan geboren gel o of in Gods Almacht en eindelijk staat daar
op als uit de dooden het b e g r i p, het waarachtig w e ten aangaande
het Wezen der dingen, God den Eeuwige.
In „Science and Health" (p. 497) vinden we een korte geloofs-belijdenis,
die den hoofdinhoud van „Christian Science" aldus formuleert.
1. Als aanhangers van de Waarheid nemen wij het geinspireerde
woord van den Bijbel aan als onzen genoegzamen Gids tot het
eeuwige Leven.
2. Wij erkennen en aanbidden een almachtigen en oneindigen God.
Wij erkennen Zijn zoon, een Christus; den Heiligen Geest of Goddelijken
Trooster, en de mensch in Gods gelijkenis.
3. Wij erkennen Gods vergeving van zonde in de vernietiging van
zonde, en het geestelijk begrijpen, dat het kwaad onwerkelijk, dus
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niet eeuwig is. Maar het geloof in zonde wordt gestraft, zoolang dat
geloof bestaat.
4. Wij erkennen, dat JEzus' verzoening de Goddelijke reddende
Liefde aantoont en de eenheid van den mensch met God ontvouwt
door CHRISTUS JEZUS, den Wegwijzer ; en wij erkennen, dat de mensch
gered wordt door CHRISTUS, door Waarheid, Leven en Liefde, zooals
de Gallilesche profeet aantoont in het genezen der zieken, en het
overwinnen van zonde en dood.
5. Wij erkennen, dat de kruisiging van JEzus en Zijne opstanding
diende om het geloof en het begrijpen te verheffen tot beseffen van
een eeuwig Leven, n.l. het al-zijn van Geest, het niets-zijn van stof.
6. Wij beloven plechtig om te werken en te bidden, dat die Geest
in ons zij, die ook in CHRISTUS JEzus was ; den menschen te doen alles,
wat gij wilt, dat zij u zouden doen, elkander lief te hebben, barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn.
De Godsdienstoefeningen der S c i en tisten bestaan in hoofdzaak
uit de voorlezing van het „Onze Vader" en een pericoop des Bijbels met
een gedeelte uit „Science and Health" als toelichting. G e p r e e k t in
den gewonen zin des woords wordt er niet, om persoonlijke meeningen
en afdwalingen te voorkomen. De D o o p is niet anders dan een
geestelijke reiniging van dwaling; het Avondmaal een
geestelijke ge me enschapso ef ening met den eenen God. Het
broo d, dat uit den Hemel nederdaalt, is de Waarhei d, de
drinkbeker het Kruis, de wijn de Inspiratie der Liefde,
door den Meester gedronken en zijnen discipelen aangeprezen. —
Tot zoover onze uiteenzetting van de hoofd-leeringen, door Christian
Science aangehangen.
In een volgend artikel stellen wij ons voor een beoordeeling dezer
grond-beginselen te geven om daarna het woord aan Mejuffrouw
HARTMAN te laten.
D. H.
Wordt vervolgd.
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DE PROFETIE VAN DEN DIERENRIEM
Hoe ver de teekens van den dierenriem en hun benaming in de
oudheid terug gaan, wie zal het zeggen ? Zeker is, dat zij als begrip
met en uit den menschelijken geest geboren zijn. Niet bij toeval richt
de man, worstelende in dit leven, innerlijk en uiterlijk benauwd, zijn
hart naar boven, naar de sterren, die onbewogen schijnen, onwrikbaar
vast, onaangedaan door al wat woelt hier beneden. Immers, rust en
kalmte keert weer bij hem in, hun stilheid en hun vastheid zet hem
stil en vast. Hoe komt dat ? Weet niet de mensch, dat, evenals
zijn levensrad wentelt van de wieg tot het graf, zoo ook de planeten
wentelen uit wording tot ondergang? Weet hij niet, dat haar licht
vuur, haar warmte gloed, haar beweging vaart is, die verplettering
inhoudt? Hoe kan zulk een onrust hem rust geven? — Ja, dit alles
weet de mensch zeer wel, mar boven alles beseft hij, de sterren
aanschouwende van omlaag, dat er vastheid zit in haar wenteling,
zekerheid in haar suizing, wet in haar vurigheid. De wet, die al deze
dingen draagt, draagt ook hem, de wet in beweging en verandering,
in wording en ondergang, is ook zijn levens- en stervens-wet.
Deze groote gedachte, dat n i e t s bij geval blijkt, is de gedachte,
die den mensch stil zet bij het aanschouwen van den sterrenhemel
boven zich. En datgene, wat hij overdag in de hitte van den strijd,
bij het wolkenloos blauw van de middag-zon niet ontdekken kan, dat
gaat eerst voor zijn donker hart op bij ieder licht, dat zich afteekent
in de zwarte schaduw van den nacht, bij elke ster, die tot aanzien
komt.
Wat wonder, dat bij de geboorte des menschen onder den nachtelijken
hemel der historie (Gen. 1 : 31, „want het was a v on d geweest en
morgen geweest, de zesde dag") de denker in hem zich verheffen
ging uit den duisteren chaos om het licht to zoeken. Wat wonder,
dat deze mensch, tot de sterren naderende in den geest, stil stond,
wakende. Wat wonder, dat hij huizen bouwde met daken voor den
nacht, muren met torens voor den nacht ? Wat wonder, dat hij zijn
woning zette in het midden der sterren en zijnen stoel tusschen zon
en maan ?
Ergens toch moet het groote hart kloppen, dat al deze dingen in

beweging houdt!
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En, gelijk de man der exacte wetenschap, ontdekkende wetmatigheid
in a 1 le uiterlijk gebeuren, klaar als de dag, zich zelf weet een kenner
dier wetten, zoo richtten de wijzen der oudheid hun hart op de vaste
teekens van het nachtelijk geheimenis, trachtende daar te vinden en
te verstaan den innerlijken grond en oorzaak van alle wereldverandering. Het Groote Hart, zij vonden het niet in de natuur! Wie
ook zou de oorzaak der beweging i n de beweging vinden ? Maar
Zijn kloppen vernamen zij. En wat zij leerden uit de groote orde
des levens was wijsheid, die zich bewijst in het rijk des ge est es.
De wijzen zagen de vaste teekenen en verdeelden ze en noemden ze
bij namen en telden ze in twaalven. De vromen verstonden met het
hart en sierden hun tempels met de teekenen van den dierenriem,
verbeeldende den opgang des geestes uit den drang der natuur.
Drie heetten Goddelijk : ARIES, de Denker ; TAURUS, het Woord ; GEMINI,
de Geest.
Door deze drie werd gezet CANCER, de r u i m t e, opdat er plaats
zoude zijn ter geboorte voor LEO, het brandend hart der wereld.
Terwijl dus ARIES, de Gedachte, in TAURUS W o o r d geworden, en
Daad in GEMINI, de rui m te in CANCER „spinnen als een kleed,"
verheft LEO, de Leeuw, de vurige van geest, zich boven de passieve
VIRGO, Materia, Mater, Mari a, de Maagd. Wat uit haar geboren wordt
is dan geest en stof in eenen, van tweeerlei geboorte, van tweeerlei
geslacht. LIBRA, de W e e g s c h a al van geest en stof, is in evenwicht.
Maar niet kan onnoozelheid deugd zijn, noch ongekrenktheid verdienste, slechts dat is de mensch, wat hij veroverd heeft. Bij de onnoozelheid van LIBRA, den mensch onder de groene boomen zijner
kindsche vermaking, schuifelt voort de slang, het teeken SCORPIO, de
verzoeker. LIBRA, de ideaal-mensch, de mensch, geboren uit de overschaduwing des Geestes op de maagdelijke Materia is nog niet meer
dan een schoone mogelijkheid, zoolang hij niet is op de proef gesteld.
Daarom leidt de Geest den mensal in de woestijn om verzocht te
worden. SCORPIO, de verzoeker, heet daarom het teeken van den d o o d,
alsook van het le ve n. Want wie door de verzoeking valt, hij gaat
ten onder in de wet van „stof tot stof." Maar wie staat, hij komt in
het teeken des nieuwen levens. Want, gelijk de slang, haar huid
afleggende, verschijnt als nieuw geboren, zoo ook beeldt dit teeken
uit het sterven aan het leven naar de natuur ter verkrijging van het
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andere, het hoogere leven naar den geest. Wie in SCORPIO wordt
beproefd, moet den strijd met eigen natuur en begeerte aan.
Want het volgende teeken is dat van SAGITTARIUS, den Boogschu tt e r, veelal afgebeeld als een ce n tau r. Het bovenlichaam, — dat is
de gedachte, — m e n s c h e 1 ij k, het onder-lichaam, — dat is de
begeerte, — die r 1 ij k. Met den pijl der gedachte mikt hij naar het
hoogste, maar zijn begeerte belet het feitelijk bereiken. Daarom moet
hij verder den berg der ontbering op. Hetgeen hij in SAGITTARIUS
zag met het o o g des geestes, hij moet het nu trachten te bereiken
met den voet van de daad. Dat beteekent : niet uit de verte mag hij
slechts pijlen der gedachte schieten, de gedachte, die onruimtelijk,
ongebonden en eeuwig is ; neen, met zijn wil, met zijn geheele
energie moet hij die gedachte achterna.
Daarom vinden wij het volgende teeken gegrepen in CAPRICORNUS,
de Gems, die eenzaam en stil de bergen beklimt, steeds hooger,
steeds moeilijker, steeds verlatener. Het is de mensch, die wat hij zag
met der daad moet gaan verwerkelijken.
Maar ook dat is niet genoeg. Wie op den bergtop des geestes stijgt,
hij vervreemdt zich van de menschheid, de wereld, en op de hoogte,
waar het eenzaam is, blijft hij voor zich alleen. Hij, die de schatten
des Geestes voor zich zelf bewaart, wetende, dat er weinigen slechts
zijn, die van de bergen der eenzaamheid het heil en den vrede verwachten, hij mist zijn roeping.
Daarom moest het teeken, dat volgt, wezen AQUARIUS, de W a t e rm a n, de mensch, vallende op zijn knie om uit te storten het vat, vol
levenden waters, in het dal aan zijnen voet, daar beneden.
En dit water is levens-element voor den visch, afgebeeld in het nu
volgend teeken PISCES, tevens het teeken, dat als twee bogen hemel
en aarde verbindt. Maar ook het teeken des k r u i se s, der afsterving.
Dus zoo gaat het teeken PISCES om en terug in ARIES, het teeken van
het God d el ij k e (zie boven), tevens het teeken van het of f e r. Alles
wat nog dierlijk in den mensch is overgebleven, moet als lam worden
geofferd in den Tempel Gods. Hij, Wiens G e d a c h t e (die, gelijk wij
hebben gezien, als Zijn R a a d aan alle W o o r d en D a a d der
schepping vooraf gaat) hooger is dan onze gedachten, Hij eischt de
offerande van een onbesmet lichaam.
En, indien dit onbesmette lichaam is overgegeven in den dood, dan
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wordt de mensch een prediker Gods, een stem des Allerhoogsten, die
Zijn lof verkondigt in TAURUS (het Woord).
En zijn jeugd wordt vernieuwd in het teeken GEMINI (het teeken der t w e eh e i d aller schepping) gelijk eens arends jeugd, in de wereldheiliging.
Uit de onnoozelheid van LIBRA is de mensch nu voortgeschreden
tot de onschuld van GEMINI, een onschuld, die het leed heeft gesmaakt
en de zonde heeft gekend, maar die nu met de Goddelijke natuur tweelingbroeder wordt (II Petr. 1 : 4) om in den Heere sterke daden te doen,
totdat de voleinding aller dingen is gekomen in CANCER, den omhelzenden vrede, de stilheid der eeuwigheid, die blijft in God, bij Wien
geen verandering is noch schaduw van omkeering, voor Wien duizend
jaren zijn als een dag, als een nachtwake. CANCER, de Kreef t, die met
beide armen grijpt en niet loslaat, hij is beeld van de eeuwige rust. —
Hebben wij niet het recht, hier te spreken van „profetie." Want het
blijkt, dat de hoogste openbaring, die ons in den Christus voor twee
duizend jaren historisch gewerd, reeds eeuwen her als heimwee
sluimerde in het hart der volkeren.
Hoe wij dan ook den dierenriem wenden of keeren, telkens weder
schittert het licht der in Christus onthulde eeuwige Waarheid ons tegen.
Daarom, anders weer dan boven :
LEO is het brandend Hart des Vaders ; VIRGO is de Maagd, de Materia,
de Moeder, die den Zoon ontvangt; LIBRA is deze Zoon zelve in Zijn
Goddelijke gelijkmoedigheid, gewogen naar de weegschaal der twee
naturen ; SCORPIO is Zijn verzoeking in de woestijn der tijdelijke
geboorte ; SAGITTARIUS is Zijn glorie, die hoog mikt naar den zetel
ter rechterhand des Vaders ; CAPRICORN is Zijn gestadige gang langs
den weg door lijden tot heerlijkheid ten berg des kruises ; AQUARIUS
is het teeken van de stroomen des levenden waters, stroomende uit
zijn binnenste ; PISCES zijn degenen, die als visschen zwemmen in de
wateren des Heils, ook degenen, die als visschers der menschen van
Hem uitgaan ; ARIES is het Lam, dat de zonde der wereld wegdraagt ;
TAURUS is de geweldige, de glorieerende, die in Zijn voile kracht
als de geborene uit het Leeuwen-hart des Vaders de keerzijde blijkt
van het geduld des Lams ; GEMINI is de Geest, die uitgaat om Hem
Zijn broeders te verwekken ; CANCER is Zijn Liefde, die ons met
wijde armen omhelst en tehuis brengt in de vrede-stad, het J eruzal em
der eeuwige stilheid.
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Maakt dit niet het hart warm en den zin ruim ? Wat zijn wij toch
hoogmoedig van geest en eng van begrip, dat wij gelooven de waarheid
in Christus afbreuk to doen, indien wij Naar kleed reeds ritselen
hooren bij de ouden, bij volken, die wandelen in duisternis, bij
creaturen, die den eenen, waren God nog niet kennen ten voile.
Word1 een steen van groote waarde daarom minder kostbaar, omdat
velen er naar verlangen ? Of wordt hij door de groote begeerte van
zoo velen niet dubbel kostelijk in de oogen van den bezitter?
Ook met de Christelijke waarheid is het niet anders. Er gaat een
roep naar uit door alle eeuwen heen. De Christus is de groote,
vurige begeerte aller volkeren, „des werelds hoogst verlangen." Kan
er dan een eenig yolk gevonden worden, dat niet van Hem
stamelen zou? Zijn wij niet alien van eenen stam, hetzij wij blank
zijn of zwart, geel of rood van huid ? Ziin wij niet alien van eenen
vader en van eerie moeder? Hebben wij niet eerie taal gesproken,
de taal des Geestes der liefde, die alien verstonden? En spreken wij
niet nog alien eene sprake des bloeds, dat alien beleven (Hand. 17 : 26)?
Ja, zijn wij niet alien van Gods geslacht (vers 28)? Wat verwonderen
wij ons dan, indien wij bij degenen, die aan het dwalen zijn gegaan,
heimwee vinden naar het vaderhuis terug, naar het moederhart, naar
de armen der liefde en naar den hof des vredes?
Het is niet anders, alle Christelijke Waarheid is een geheimenis, als
een schat in den schoot der menschheid verborgen van of de grondlegging der wereld (Col. 1 : 16 en 26). En, waar de oude volken
spreken van teekenen en wonderen, waar zij den weg van den mensch
door het Leven heen, zooals hij wezen moet, beschrijven in beelden
en figuren, daar is het teeken een zegel der verborgenheid, een
omhulsel, dat het geheimenis bedekt voor het oog. Maar het mysterie,
dat bedekt wordt, moet hetzelfde wezen. Het verschil is slechts dit,
dat de eerie „er voor staa t" en de ander „er achter i s."
Zoo is het ook met de oude profetie van den Dierenriem onder de
Heidenen, die samengaat met de profetie van de Menschenstem onder
Israel. 1)
Zijn het niet geweest de Wijzen tilt het Oosten, of, zooals het in
het Duitsch vertaaid is door LUTHER, de „Magiers" (dus de sterrenMerkwaardig dan ook, dat bij profeten als DANIEL en EZECHIEL, ook in de Openbaring
van JOHANNES, mensch en dier als getuigen worden vereenigd.

1)
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wichelaars), die de ster van den MESSIAS, den Koning der Joden,
hadden gezien en haar waren gevolgd, om in het arme, verachte kind
in den stal van Bethlehem den Wereldverlosser to aanbidden ?
Velen zien in de sterren slechts n o m i n a, geen log i c a. Maar een
spruit uit het openbarings-volk, de Hebreer JozEF, ziet sterren en legt den
Koning van Egypte droomen uit. Ook is een DANIEL een ervarene
in de teekenen des hemels onder den C haldee n-vorst. Dat kan, wijl
een ingeleide ook een ingewijde is, een, die niet slechts ziet wat voor
oogen blijft, maar die geheimenissen kent, welke de figuur als kern
omsloten houdt.
Hebben wij niet tot alles wat gesloten is een sleutel noodig, die
opent ? De sleutel tot geheimenissen is verborgen als die geheimenissen
zelf. Wel hem, die dezen vindt.
Is er niet een Heer, van hemel en aarde beide? En spreekt Hij niet
een taal, een sprake Zijner heerlijkheid, die als het eerie Licht dezelfde
is in haar zevenvoudige veelkleurigheid (Ef. 3 : 10) ?
Daarom ook worden groote gebeurtenissen in het rijk des geestes
begeleid door een medeleven der natuur. Bij de geboorte van B e t hlehem juichen de Engelen, zingen de Herders, huppelen de schapen
en schijnen de sterren helderder dan ooit. Bij den dood van G o 1go t h a kromt zich de aarde, haar binnenste schokt van medelijden
en de hemel verbergt onder rouwfloers zijn gelaat. Groote gebeurtenissen in het rijk des geestes worden begeleid door een medeleven
in de natuur. Daarom ook spreken de volkeren van werel d-, niet
slechts van m e n s c h e n-gericht.
Zoo zien ook de volkeren, die niet hebben de voile openbaring naar de
menschwording des Zoons van God, in de teekenen der natuur en des
hemels de wet des Allerhoogsten. En deze wet des Allerhoogsten is
voor alien dezelfde : door sterven tot leven.
Zouden wij niet blijde zijn en ons verheugen, dat onze Heer zoo
duidelijk spreekt, dat Hij Zich een lof bereidt, ook uit den mond der
Heidenen ?
Het is nu eens niet anders! En wie de geheimenissen Gods wil verstaan, hij moet stil worden en des Eeuwigen stem beluisteren in der
eeuwen tijdelijke sprake.
L. DE H.-M.
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INGEKOMEN VRAGEN
Vraa g. Naar aanleiding van Uw artikel „Vergeestelijking" in het
Juni-nummer j.l. van „Nieuwe Banen" zou ik U willen vragen (vooral
in verband met hetgeen U zegt op blz. 164 over het wonder, en met
Uw artikel „Het Wonder"):
1° Hoe moet de Christen-medicus staan tegenover wonderbare genezing, niet alleen van hysterische maar ook van organische afwijkingen ?
2° Waarom beleeft de Gemeente van onze dagen niet meer het woord:
„In den naam van Jezus Christus, sta op en wandel?" Is dit te
verklaren uit een schuchter staan tegenover 't wonder als openbaring van hooger orde, of uit een gemis aan Pinkster-werkelijkheid?
Amsterdam.
W. J. LANDSMAN,
Cand.-Arts.
Wat het eerste deel van Uw vraag betreft, zou ik willen zeggen : wij
moeten afdalen naar hetgeen onzienlijk achter de zienlijke dingen, ook
achter het lichaam, verborgen is. In onzen tijd blijft men nog veelal
alleen maar bij hetgeen voor oogen is, en men zegt dan : het bewustzijn
van den mensch, gelijk het aan de hersenen gebonden blijkt, is de
eigenlijke mensch ; het organisme is daarom de v o o r w a a r d e tot
alle zieleleven. Nu hebben diepere denkers het anders gezien. Zij hebben
gezegd ook de s t o f is in wezen g e e s t (wijI kracht en wet), dus ook
het lichaa m. Bovendien, dit lichaam zelf is product van een organiseerend beginsel, en dit beginsel, dat het lichaam vormt, verdient
veeleer den naam „ziel" dan het be w u s t z ij n, dat slechts product
is van het organisme.
De jonge FICHTE (wiens werken helaas ! te veel vergeten werden door
den mechanisch-gezinden tijdgeest) heeft hieromtrent merkwaardige
dingen geleerd. Ook SCHOPENHAUER noemt het lichaam de eerste
o b j e c t i v a t i e van het innerlijk leven, den wil. NIETZSCHE zegt in
deze schoon : „Hinter deinen Gedanken and Gefiihlen, mein Bruder,
steht ein machtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser — der heisst
Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er" („Also sprach
ZARATHUSTRA," S. 47). HARTMANN betoogt alom in zijn werken, dat de
z i el is de som der organiseerende functies, die bij de dusgenaamde
„materieele" natuur des lichaams bij komen (vrgl. hierbij DREWS'
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„Grundriss” van HARTMANN'S systeem, S. 254 f). Wie dit doorziet, durft het
aan velerlei ziele-verschijnselen, boven al diegene, welke de empirische
psychologie „abnormale" noemt, te herleiden tot dieper liggende functies
dan die der groot-hersenen, tot „psychische" krachten, ja, tot den
onbewusten of achterbewusten grond van des menschen lichamelijk
bestaan, dat is de ziel, die het lichaam organiseert. Hoeveel hier
nog te ontdekken of wetenschappelijk te doorgronden valt, laten wij
daar. Zeker is, dat wij hier staan aan de grens van een zeer wijd,
diep gebied.
Deze aanduiding zij voldoende om ons te doen begrijpen, dat de
mensch, laat ik het zoo eens mogen zeggen, „van binnen uit" werken
kan uit dieper of hooger geest- en zielekracht op de function, ook de
storingen, ja de verwondingen van zijn door de ziel georganiseerd
lichaam. Deze innerlijke werkingen wortelen dan hoofdzakelijk in
den w i 1 als grondstreven des levens (sommigen spreken van een
„transcendentaal i k," vrgl. o.a. Du PREL). Alle hoogere wonderkracht
nu is dan ook ten slotte tot deze psychisch-pneumatische werking
terug te leiden. Hoever die wonderkracht strekt kan alleen de empirie,
de ervaring, ons leeren. Hier gaat derhalve een innerlijke, „metaphysische" beschouwing van het zieleleven samen met een zeer nuchtere,
empirische constateering van hetgeen in deze mogelijk blijkt. Doet
zich nu aan ons op de eene of andere wijze een dusgenaamd „wonderbaarlijk" en „onverklaarbaar" verschijnsel voor, dan zal de waarlijk
wetenschappelijke man niet dadelijk bekrompen-verlicht dit verschijnsel
loochenen of voor onmogelijk verklaren, hij zal, gelijk de werkelijke
„wetenschap" past, ernstig gaan onderzoeken, waaruit dit verschijnsel
is te verklaren, waarin het zijn gr on d vindt.
Zoo blijkt in onze dagen, — dagen, die begeeren of te dalen van
hetgeen voor handen en voor oogen is tot hetgeen in het hart der
werkelijkheid onzienlijk als het bloed drijft, — zoo blijkt in onze dagen
dan ook hoe langer zoo klaarder, dat er meer dingen in hemel en op
aarde zijn dan de nuchtere empiristische geest van enkele jaren her
vermoedde, of zelfs vermoeden kon. Wij vangen aan weder diep-zinnig
te worden en daarom staan wij niet meer negatief tegenover al het
wonderbaarlijke, wij begrijpen met een PLATO, een ARISTOTELES, een
SCHOPENHAUER, dat ook hier de ware wijsheid uit de ver-wonder-ing
geboren wordt.
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Niet slechts de „Christelijke" medicus in het bijzonder maar ieder
waarlijk-wetenschappelijk medicus in het algemeen zal daarom tegenover
de door U genoemde verschijnselen allereerst zeer „voorzichtig" zich
betoonen maar dan ook zal hij zich ernstig zetten om te leeren
verstaan en wetenschappelijk te verklaren, waaruit deze verschijnselen
zich openbaren. Loochening van mogelijkheid is hinderpaal voor
ware verlichting, voor ware wetenschap.
Op het tweede lid van Uw vraag diene een tweeledig antwoord.
Allereerst blijkt, dat het physische wonder voor diepere geesten
bovenal een aanleiding is om uiterlijke zielen te bereiken. Zoo
zucht JEZUS CHRISTUS „Voorwaar, gij zoekt Mij niet om de teekenen
maar omdat gij van de brooden gegeten hebt !" En Hij voegt er
bij : „werkt om de spijze, die niet vergaat, die de Zoon geeft, welken
de Vader verzegeld heeft" (Joh. 6 : 26, 27). Het wil ons dan ook
voorkomen, dat de hoogst gestemde geesten veeleer leven uit den
wortel van het „Vader Uw wil geschiede", dan dat ze op jacht zouden
zijn om miraculeuse openbaringen onder de menschen uit te dragen.
Er wordt verhaald van Middeleeuwsche Heiligen (en hoever dit verhaal
waar is laten we daar, het teekent), dat zij God Baden, hun wonderkracht weg te nemen, opdat de menschen meerder oog zouden ontvangen
voor hun innerlijke heiligheid dan voor hun uiterlijk krachtsbetoon.
Hoe dit zij, in ieder geval, — en nu komen wij tot het tweede lid
van ons antwoord — kan er dan slechts waarachtig wonder openbaar
worden, indien er allereerst aanwezig is innerlijk leven, innerlijke
kracht, innerlijke geest. Deze geest behoeft niet zonder meer te zijn
uit den Hooge. Want het blijkt, dat er overal, onder alle volkeren,
wonderdoeners worden gevonden in degenen, die „van binnen naar
buiten" leven. Maar, zal onze Christelijke Kerk wederom waarachtige
wonderen volbrengen, dan zal dit eerst kunnen geschieden, wanneer
die Kerk ook wederom waarachtig uit den Geest, den „levendmakende"
van den tweeden Mensch, den Heer uit den Hemel, JEZUS CHRISTUS
(I Cor. 15 : 45-49), den Geest van den Pinksterdag leeft. De Christenheid
van onzen dag is dus allerminst aan het wonder toe. Zeer zeker, zij
„gelooft" van alles, neemt allerlei aan. Maar wat wordt er ervaren ?
Eerst zal er daarom weer moeten wezen bekeering (Matth. 3 : 2),
vernieuwing des levens aleer het Koninkrijk der Hemelen ook naar de
uiterlijke verschijning van het wonderdoen aan den dag kan treden.
:
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Men versta ons wel. Wij willen niet zeggen, dat daarom in het jaar
tweeduizend evenzoo als bij den aanvang onzer jaartelling het „wonder"
in engeren zin een noodzakelijke eisch zou zijn tot openbaring van het
hoogere Christelijke leven. Het is zeer goed mogelijk, dat de mensch
in onzen tijd zal kunnen begrijpen, hoe men „geestelijke dingen met
geestelijke te zamen voegt" (H Cor. 2: 13).
Ten tijde van het optreden van JEZUS CHRISTUS was de menschheid,
bovenal het Jodendom, veeleer hangende aan de zienlijke dan aan de
onzienlijke wereld. En daarom moest JEZUS CHRISTUS Zijn onzienlijke
majesteit en mogendheid zienlijk openbaren voor het oog Zijner tijdgenooten, zou Hij hen overtuigen (Matth. 13 : 10, 11). Mogelijk is
het zeer zeker, dat in onze dagen de wereld door de g e e s t el ij k e
kracht des evangelies (Rom. 1 : 16) tot het geestelijk inzicht zal komen,
ook zonder dat deze kracht zich physisch, stoffelijk, manifesteert, —
onweersprekelijk blijkt ten slotte, dat gees t-kracht zich ook zal openbaren
in de n a t u u r 1 ij k e wereld (want geest en stof zijn niet te scheiden).
Terecht schrijft Rom. 8: 19, dat het gansche schepsel zucht en wacht
op de vrijmaking der kinderen Gods. Net naar buiten treden van het
leven dezer Gods-vrienden behoeft echter niet te zijn een incide nteel intreden van het physisch m irak el zoo nu en dan, het kan
zeer goed wezen een gedurig en gestadig verheffen van het natuurlijke
leven op het hooger vlak van het geestelijk bestaan.
V raa g. — Is, sinds de ontdekking, dat onze aarde in het heelal niet
meer heeten snag dan een verdwijnend kleine stip, vergeleken bij het
oneindig aantal wereldbollen, het Christelijk geloof, dat God Zijn
eeniggeboren Zoon op deze kleine aarde gezonden heeft, met voorbijgaan van de andere planeten, nog houdbaar ?
H.
M.
Bij de beantwoording van Uw vraag komt mij allereerst in den zin
een kinderlijk verhaal, dat ik in vroeger dagen met betrekking tot
deze kwesiie eens heb hooren verhalen. Een sterrenkundige, een Godloochenaar, had een eenvoudigen, geloovigen knecht. Gedurig bespotte
hij dezen om de waarheden der Christelijke leer. Op zekeren nacht,
toen ze te zamen de sterrenwacht zouden beklimmen, ontspon zich
een gesprek, juist over het punt, in Uw vraag aangeroerd. De sterren222

kundige vond het een dwaze en onhoudbare gedachte, dat God Zijn
Zoon op deze nietige aarde gezonden zou hebben om daar geboren
te worden, te lijden en te sterven. De knecht zei niet veel. Maar toen,
boven gekomen, de sterrenkundige ontdekte, dat hij een kleine schroef
van zijn instrument miste en uitriep : „nu kan ik dezen avond niets
doen !" toen antwoordde de knecht : „verstaat gij niet, dat, waar
Gods groot Heelal geschonden zou blijven door val en verderf van
een zoo kleine planeet met haar menschheid als onze aarde is,
de Eeuwige het niet dulden kon, dat daardoor Zijn groot en heerlijk
kunststuk zou zijn verstoord ? Gelijk gij dezen avond met uw machtigen
sterrenkijker niets kunt aanvangen, omdat dit zeer kleine deel wordt
gemist, zoo zou ook God met Zijn Universum niets beginnen, indien
het niet tot in zijn kleinste deelen behouden bleef."
Voor oppervlakkig denkenden kan dit eenvoudig verhaal voldoende
schijnen. Degenen echter, die dieper gaan, zullen zich ook nu nog
onbevredigd gevoelen.
Allereerst toch is de fout van het in Uw vraag genoemd bezwaar wel
deze, dat men blijft staan bij de k wan tit e i t en niet voort gaat tot
de kwalitei t. Komt het slechts aan op de s t off el ij k e maat van
„groot" en „klein" naar het uiterlijk lichamelijke, dan is een olif an t
meerder dan een m en s c h. Wij verstaan het, wie de waarde van
aarde en menschheid meet naar de materieele inhoudsmaat, hij kan
hier nimmermeer komen tot het wezen der zaak. Een mensche ngeest is meerder waard dan duizend stoffelijke wereld-bollen!
Maar dan ook — om nog steeds bij de naleve voorstelling van den
Zoon Gods als een aan tijd en plaats gebonden individu zonder meer
te blijven waarom zou die Zoon van God all een op deze aarde
verschenen zijn ? Hieromtrent toch behoeft de Christelijke leer zich niet
nader uit te spreken. Het zou mogelijk wezen, dat de Zoon van God
niet slechts op onze aarde maar ook nog op andere planeten zou zijn
geopenbaard tot behoud der redelijk-geestelijke wezens, die daar
wellicht leven mochten.
Van al het hangen aan tijd en plaats echter zijn wij ook in deze
verlost, indien wij den Zoon van God niet slechts naar den vlakhistorischen geest van onzen tijd beschouwen als een individu, voor
twee duizend jaren verschenen, maar, indien wij doordringen tot de
universeele openbaring van dezen God als Tweeden Persoon der
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Goddelijke Drievuldigheid, als Scheppings- en Hellsmidd elaar in eenen. Dan toch blijkt Hij eerst recht eenig
wijl
geboren. Deze grond-gedachte trachten wij in ons
eeuwig
tijdschrift gedurig naar voren te brengen. Wij behoeven haar daarom
hier niet nader toe te lichten. Evenwel, dit inzicht in de zeer wijde
en diepe openbaring van den Zoon Gods gewonnen, — zoo verstaan
wij, dat die Zoon als Heils-middelaar overal intreedt, waar een door
de zonde van God vervreemd redelijk schepsel tot de gemeenschap
met den Eeuwige wordt teruggevoerd. De Zoon als Heils-middelaar
is de Liefdes-uitgang van God uit God, te alien tijde en plaatse, waar
Zijn verzoenende en verlossende Geest levend maakt (I Cor. 15 : 45b), waar
Hij den zondaar terugbrengt in den vrede Zijner Eeuwige omhelzing.
Die Zoons-openbaring, die Heils-uitgang van den Tweeden Persoon
der Goddelijke Triniteit, die uitgang van God uit God, is, het spreekt
van zelf, eerst daar klaarlijk aan het licht getreden, waar in de volheid
der tijden de heerlijkste der menschen-kinderen, de Heilige Zoon
Gods en des Menschen in eenen, in den kring der historie staat. Als
zoodanig is Hij ons „geopenbaard in het vleesch" als zoodanig is
Hij ook „gerechtvaardigd in den Geest" (I Tim. 3 : 16), aangezien
de M e n s c h w o r d i n g Gods bij Hem niet ophoudt maar bij Hem
veeleer ten voile inzet, opdat de „volheid der tijden" in „het laatste
der dagen" (het Leven der Gemeente van Christus) zou worden gevoerd
tot hare heeriijke vervulling.
Wij hebben met betrekking tot ons Christelijk geloof zoo bitter noodig,
dat we van alle speculaties aangaande mogelijkheden buiten onze
aarde, buiten onze menschheid nadrukkelijk worden afgemaand en
het gansche hart zetten op de levende openbaring, die ons heden
en hier geworden is in de Christeiijke waarheid, de kracht tot
zaligheid (Rom. 1 : 16).
Met mogelijkheden, met afgetrokken vooronderstellingen wordt geen
hongerig hart gevoed. De Geest is het slechts, die l e v e n d maakt
heden. En het is gebleken, dat Hij, die heet het vleesch-geworden Woord,
Man van Smarte en Heer der Heerlijkheid in eenen, ook de woorden
des Geestes, des eeuwigen Levens ( Joh. 6 : 63, 68) gesproken heeft
in dezen tijd, op deze wereld.
Is dit ons niet genoeg, dan blijft de „Hemel" gesloten en nu en
in den toekomenden tijd, en hier op Aarde en waar dan ook.
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DE HEILSMIDDELAAR
In ons vorig artikel hebben wij gezien, hoe de Heilsbemoeienis Gods
niet slechts vast ligt, zonder meer beperkt naar tijd en plaats, maar
hoe die Heilsbemoeienis de eeuwen door zich als een levende stroom,
als proces voortbeweegt.
Deze ontdekking is van meer belang dan men gewoonlijk vermoedt.
Immers, op deze wijze slechts kunnen we inkeeren tot wat wij zouden
willen noemen de Werkelijkheid achter de werkelijkheid.
Voor vele Christenen en Theologen is de historie de laatste realiteit,
waartoe ze als tot den vasten bodem telkens weder terugkeeren. Het
historische feit is voor hen de g r o n d van alles, wat in zake de
Christelijke leer wordt geloofd en beleden.
Deze zoo schijn-vrome beschouwing nu is anti-schriftuurlijk. De Schrift
toch daalt telkens in tot de eeuwige, onzienlijke kracht en mogendheid
Gods, welke in de zienlijke, feitelijke wereld slechts haar schaduw
vindt (vrgl. Rom. 1 : 20 e. a.).
Het schijnt zoo vast, indien we met den vinger kunnen wijzen en
met den mond kunnen betuigen : daar en daar staan de s t e en en
onzer hulp (I Sam. 7 : 12).
Maar in den grond der zaak treedt hier niet aan den dag dan een
bedenkelijk algemeen-menschelijk verschijnsel, met een Christelijken
sluier omhangen. De mensch toch als z i n n e 1 ij k wezen wil bij de
z i n n e n leven, wil hooren, zien, tasten, proeven. De mensch echter,
die dieper gaat, die een-voudig en diep-zinnig, ja tegen-zinnig zich
verliest in de onzienlijke wereld van Gods Woord, waarvan de Schrift
als van het eenig wezenlijke getuigt ( Joh. 1 : 3), hij weet, wat het
zeggen wil de waarachtige realiteit, het fundament o n d e r den bodem
der historische feitelijkheid to doorzoeken.
Wij staan bij dit punt nogmaals opzettelijk een oogenblik stil, wijl
we in onze dagen van alle kanten hooren betuigen : indien we den
bodem der geschiedenis verlaten, zweven we in de lucht.
Zeer zeker is dit waar. Want in de geschiedenis treedt aan den dag
Gods we r k el ij k e Heils-bemoeienis. Al wat de menschelijke geest,
ook in deze, waarneemt en denkt is in den strengsten zin des woords
ontleend.
Evenwel, en juist daarom, dit is de groote dwaling van onzen tijd,
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dat men hier het alternatief stelt f e it of ficti e, dat men gelooft
w e r k e l ij k h e i d te hebben, indien men het g r ij p bar e heeft en
dat men tegenover deze werkelijkheid als tweede mogelijkheid slechts
stelt de menschelijke gedachtenschim, het beeld der menschelijke
fantasie.
Schrift en rede toch kennen een d e r d e.
Immers, alle feiten, die in de historie gebeuren, worden gebeurd uit
den onzienlijken bodem der eeuwigheid, uit Gods scheppenden en
onderhoudenden Geest. En daarom, wie de metaphysische, de eigenlijke,
de onzienlijke werkelijkheid als Wezen achter de verschijning weet te
ontdekken, hij heeft den geboorte-s c h o o t der historie (Gen. 2 : 4 ;
Joh. 1 : 18) gevonden. Hij slechts staat vast in eeuwigheid.
De mensch, die het feit als de laatste realiteit beschouwt, hij
heeft de eeuwige realiteit nog niet ontdekt, hij rust nog niet in
Gods verwerkelijkten R a a d, die alle historie oproept als D a a d des
Almachtigen.
Deze mensch weet raad noch daad.
En daarom alleen hij, die achter tijd en plaats, achter het tastbaar
gebeuren Gods onzienlijke kracht en mogendheid, Gods eeuwigen
Geest en Woord, uit welke alle dingen existeeren, beleeft en bedenkt,
hij is de ware realist en de anderen (hun angst en sterke roeping
zelve betuigen het) zweven met hun geest nog in het droomland van
den s c h ij n en juist daarom moeten ze ergens h o u v a s t vinden in
de tastbare wereld, zullen ze niet verzweven.
Hetgeen wij hier neerschreven houdt voor degenen, die onzen gedachtengang volgden, niets nieuws in mar wij achtten het noodig een
en ander nogmaals uitvoerig en tot vermoeiens toe te herhalen, opdat
men eindelijk breke met den waan, als zoude hij, die de eeuwige
wereld van het geestes-proces Gods achter de historische werkelijkheid, de historische feitelijkheid ontdekt, het feit verdampen en zich
verliezen in fictie.
Het hangen aan hetgeen voor oogen is komt bovenal uit in de wijze,
waarop men over den Middelaar spreekt.
Velen zien in den Middelaar Gods en der menschen slechts
een individu aan tijd en plaats gebonden in menschelijke gestalte en
men beroept zich voor deze beschouwing gaarne op I Tim. 2 : 5.
De Middelaar is dan degene, die midden staat tusschen God en mensch.
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God de Eeuwige is de vertoornde, de mensch de zondaar is de
verlorene, die niet meer kan bestaan voor het aangezicht van zijn
Rechter. De Middelaar treedt nu als derde in om eensdeels Gods
toorn of te weren voor den zondaar, anderdeels des zondaars onreinheid te bedekken voor den wrekenden God.
De Middelaar blijkt op deze wijze voor velen niet anders dan een
m an tusschen G o d en mensc h, een schutsmuur tusschen den
Eeuwige en Zijn verloren schepsel; de Middelaar gaat voor de meesten
op in Zijn verschijning.
Spreekt I Tim. 2: 5 van den M e n s c h JEZUS CHRISTUS als Middelaar
Gods en des menschen, men vraagt hier dan niet naar het Wezen
dezes Menschen, zooals men ijverig zoekt te benaderen het Wezen
des Christendoms ; maar men laat Hem „staan," hetgeen bij nadere
overweging veelal hierop blijkt neer te komen, dat men Hem
laat gaan.
Ja, dit is het schrikkelijk gevaar, aan het zoo uiterlijk realisme en
individualisme onzer vrome dagen verbonden, dat men den Middelaar
b u i t en zich ziet en buiten zich laat om zich aldus ten slotte zeif
buiten te sluiten, waar het aankomt op Zijn levensgemeenschap.
Wenschen wij den Christus, Die heden, in het verleden en in de toekomst „Dezelfde" blijft, waarlijk als den grond en wortel onzer zaligheid te leeren kennen en bezitten, willen we Hem eeren als den
Wijnstok, waarvan wij ranken zijn, dan hebben we ook hier wederom
in te keeren tot de onzienl ij k e w e r k e l ij k h e i d des eeuwigen
levens.
Het blijven staan voor of achter den Middelaar als den Borg (een
woord, in het Nieuwe Verbond slechts eenmaal te vinden, vrgl.
Hebr. 7 : 22) sluit, de practijk leert het, menigeen buiten het Rijk Zijns
Geestes (I Cor. 15 : 45 ; Joh. 4 : 24). „Maar zoo iemand den Gees t
van Christus niet heeft, die k o m t Hem niet to e." (Rom. 8: 9).
Daarom, juist deze waarheid, — dat de tweede ADAM, de Heer uit den
Hemel, is de lev endmaken de Geest, die (gelijk de ziel, het bloed,
van den eersten ADAM, uit de aarde aardsch) alle herboren geslachten
draagt, — behooren wij ons, ter rechte waardeering van het Wezen des
Middelaars allereerst toe te eigenen.
In zooverre, als levendmakenden Geest, kunnen wij den Middelaar een
Beginsel noemen ; en als zoodanig gaat Hij uit boven het begrip
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„persoon” in den zin van een menschelijk beperkt i k. Als levendmakende Geest is de Middelaars-uitgang van God uit God de uitgang
tot Heil van den Tweeden Persoon, de Tweede Openbarings-wijze,
het Tweede Aanzicht Gods (vrgl. Jrg. H, 236).
Joh. I : 1-18 toont ons dit klaarlijk. Daar heet de Zoon „h e t Woord,"
door hetwelk eerst alle dingen geschapen zijn, hetwelk daarna opworstelde uit de diepten der duisternis van het wereld-proces (vers 5)
om eindelijk uit te breken in de Menschwording Gods, gelijk deze
in de „volheid des tijds" (Gal. 4 : 4) in JEZUS CHRISTUS is aan den dag.
Ons vorig artikel (bldz. 195) wees er reeds op, hoe wij telkens bij de
geboorten der individuen uit het bloed gelijk als uit den
G e e s t het felt hebben te constateeren, dat het b e g i n s e l des bloeds
en des Geestes persoon wordt in den enkelen mensch. Wij spraken
het t. a. p. uit, dat dit felt zoo niet te v erklare n, dan toch
alom in de opeenvolging der geslachten, zoowel uit de aarde aardsch
als hemelsch uit de hemelen (I Cor. 15), valt te constate ere n. Het
un i v e r see le verbijzondert zich op deze wijze telkens in het
individueele.
Zoo nu ook hebben we in de Middelaarsopenbaring ten Heil te onderscheiden : a. het algemeene, het univer se e 1 e Beginsel der Liefde
Gods, dat in den Tweeden Persoon, de openbaring des Zoons, als
levendmakenden Geest uitgaat, de eeuwen door, om als met geopende
armen den verloren mensch te omhelzen en terug te voeren, thuis te
brengen in de binnenkameren Zijner Eeuwige Gemeenschap ; b. de
individueele Menschwording in den Persoon van JEZUS
CHRISTUS, die als hoogste openbaring van den Zoons-uitgang staat in
het midden der volkeren, de Heilige Zoon Gods en des Menschen
in eenen.
JEZUS CHRISTUS is dus de top der openbaring van God in het vleesch
(I Tim. 3 : 16), Hij is de individueel-persoonlijke manifestatie van
Immanuel, God-met-ons. Aan Zijn verschijning is de herboren
Menschheid zich ten voile bewust geworden van den Liefdes-uitgang
des Eeuwigen ten Heil de eeuwen door.
Op deze wijze kunnen wij den Middelaars-uitgang slechts zien naar
het Wezen, n.l. als den uitgang des Vaders i n den Zoon, van God
uit God. Z(56 toch blijkt en biijft de Middelaar, de Zoon niet de wand
t u s s c h en den Heiligen God en den te redden zondaar, maar zoo
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alleen verstaan wij de voile diepte van den tekst, dat juist in den
Middelaar de middelmuur des afscheidsels verbroken is
(Ef. 2 : 14).
De Middelaar ten Heil is het bewogen Hart, de geopende armen, de
uitstorting der genade en des levens van den Eeuwige, die „geen
lust heeft in den dood des zondaars" (Ezech. 18 : 23) maar alzoo
lief de wereld, dat Hij haar omhelst met de eeuwige omhelzing der
genade in den Zoon, d.i. in den uitgang Zijns levens ( Joh. 3 : 16).
Op geen andere dan op deze wijze ook kunnen wij komen tot de
volle waardeering van den Heilsmiddelaar, niet slechts naar het
universeele Beginsel maar tevens naar de individueele verschijning gelijk deze in JEZUS CHRISTUS, den Getuige (Openb. 1 : 5; 3 : 14),
gestalte vindt.
Gelijk een bergrug klimt tot aan de hoogste spits, zoo is de Heilsbemoeienis des Vaders in den Middelaars-uitgang des Zoons gerezen
uit den onaanzienlijken aanvang der Gods-belofte en bemoeienis, van
of den aanvang der tijden tot aan het hoogtepunt dier Heils-bemoeienis
in de volheid des tijds, toen de universeele Zoons-uitgang individueel
culmineerde in de vleeschwording des Woords gelijk deze in den
persoon van JEZUS CHRISTUS aan den dag trad.
Evenmin als het universeele Beginsel kunnen we dan ook de individueele
verschijning ontberen, zullen wij den rijkdom van het Heilsmiddelaarschap recht doen wedervaren.
Voegen wij ons thans naar den openbarings-inhoud van deze Zijne
manifestatie.
D. H.
Slot volgt.
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CHRISTIAN SCIENCE
(VERVOLO)

Zetten wij ons thans om critiek te oefenen op deze zoo algemeen
verbreide geestesstrooming, dan wit het ons allereerst voorkomen,
dat zij haar oorsprong vindt uit tweeerlei bron : een empirische
en een agnostische.
Deze beide toch vormen het karakter van den Engelschen geest
in het algemeen en van Christian Science in het bijzonder.
De Engelsche geest is de koele naar het hart, de belijnde naar het
hoofd, de sterke naar de hand. Hij heerscht atom aan de periferie
des levens. Welbewust naar de theorie, welgerust naar de practijk,
bekleedt de Engelsche natie zeer zeker een eereplaats onder de
Europeesche volkeren.
Maar, en hierop komt het aan, is de geest eenzijdig empirisch gezind,
houdt hij zich aan de secure ervaring, dan staat hij tegenover hetgeen
als wezen achter de verschijning obscuur verborgen blijkt sceptisch.
Hoogstens geeft hij toe, dat deze donkere bodem aller verschijning
als grond des levens zijn beteekenis heeft; maar in het klare Licht
zijner bezinning heft hij de wortelen des bestaans geenszins.
Hij vermoedt, dat de oceaan des levens niet met de gedachte is
te peilen, wel met der daad is te bezeilen.
Zoo is er naast de empirische ook een agnostische zijde aan
den Engelschen geest openbaar.
Het agnosticisme nu erkent zich onbekwaam om den mogelijk metaphysischen achtergrond der dingen met het denken theoretisch te
belichten. Evenwel, het ervaart, dat dit metaphysische wezen achter
de verschijning zeer zeker in den kring van het practische leven zijn
kracht oefent.
Zoo is de Engelsche geest deels klaar en scherp belijnd voor zoover
hij d e n k t, deels is hij mystisch voor zoover hij leeft.
Geestelijke opwekkingen (vgl. Wale s), die niet zoozeer begrijpen als
wel beleven, zet dan ook Engeland in.
Dit karakter nu van den Engelschen geest, deels empirisch, deels
agnostisch, is ook het karakter van Christian S c i e n c e.
Men versta ons wel.
Christian Science erkent daarom nog niet haar onmacht om
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achter den lichtenden kring der verschijning in het duistere wezen
door te dringen ; maar practisch blijkt, dat de denkkracht noch van
Mrs EDDY, noch van haar volgelingen in staat is om ten voile of te
dalen in den bodem der existentie.
Ware nu Mrs EDDY op practisch terrein gebleven en had ze eenvoudig
de stelling beleefd en gepredikt : heiligheid oefent k r a c h t, ook
voor het t ij d e 1 ij k leven ; had ze deze grondstelling veelzijdig belicht,
dan zou haar streven ook minder aan critiek onderhevig zijn geweest.
Met andere woorden : ware ze bij de practijk gebleven en niet tot
theorie voortgegaan, of liever : had ze geen poging aangewend om
tot een systeem te komen, dan zoude er minder bezwaar zijn te
opperen tegen haar en harer volgelingen leering. Waar deze echter
meenen zich een wereldbeschouwing te kunnen veroveren, daar blijken
ze te kort te schieten. Of, gelijk wij het dezer dagen — zoo treffend
juist, hoewel weinig geeleveerd — hoorden uitdrukken : Mrs EDDY
heeft verder willen reiken dan haar stok lang is.
Zooals gezegd, naar de practijk heeft Christian Science veel
goeds. Zij heeft gebroken met den afgetrokken hemelzucht, waarin
het orthodoxe Christendom der laatste jaren veelal verliep ; zij heeft
verstaan, dat, waar de eeuwige God Zich openbaart, ook een h e d e n
en een h i e r wordt gevonden. Zij wil heiligheid als kracht ervaren.
Zij erkent de realiteit des Geestes. Christus is voor haar niet slechts
een openbaring van verre maar van zeer nabij. Ook leeft zij meerder
naar de grond-wet van CHRISTUS JEZUS „Wie den w i 1 Mijns Vaders
doet, is Mijn Geest-verwant" (Mark. 3 : 35) dan menig dusgenaamd
geloovige, die slechts hangt aan hetgeen hij zich voor•stellen kan, dus
waar hij ten slotte immer b u i ten blijft staan.
Wenschen wij nu de grond-beginselen van Christian Science
nauwkeurig te doorzoeken, dan is het eisch, dat wij ons afvragen :
hoe staat het in deze, a. met de theoretisch-philosofische,
b. met de p ra c t is ch - re 1 igi e use zij de harer wereldbeschouwing.
Wat de eerste betreft, het blijkt reeds terstond, dat Mrs EDDY'S
ken n is- theorie gansch en al onvoldoende moet heeten.
De kennis- t h e or i e, die zich rekenschap geeft aangaande de verhouding tusschen m ens chel ij k denken en w erkel ij khe i d, vormt,
gelijk wij reeds meermalen opmerkten, het fundament van ieder
systeem.
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Mrs EDDY echter gaat in deze zeer naief te werk. Net is haar voldoende te weten, dat niet de s t of f el ij k e z i n n e n maar de geest
waarneemt en denkt, dus zou de laatste slechts de waarlijk bestaande
zijn. „Divine Science, rising above physical theories, excludes matter ;
resolvthing us,adreplcthobjsfmaeril
sense with spiritual ideas" („Science and Health," p. 123).
Had Mrs EDDY deze hare stelling wetenschappelijk willen doory oeren, dan
had ze dieper moeten graven. Ze had van af KANT'S „Kritik der reinen
Vernunft" tot aan HARTMANN'S „Transcendentaal Realisme" behooren
te doorzoeken het kennis-theoretische grond-probleem : in hoeverre de
werkelijkheid daar buiten aan des menschen bewustzijn beantwoordt.
Ware Mrs EDDY s t i c h t el ij k gebleven, betuigend slechts en niet betoogend, dan zouden wij haar deze fout niet zoo ernstig behoeven aan te
rekenen. Maar, waar zij en de haren de „allures" aannemen van wetenschappelijke menschen, daar blijkt in dit kennis-theoretisch te kort reeds onmiddellijk het onzeker fundament van Christian Science's gedachten-bouw.
Het zoo voornaam-wetenschappelijk klinkend getuigenis, dat de geest de
alleen waarnemende en denkende is, ten einde toe doorgevoerd, toch
doet ons verstaan, hoe aan de menschelijke waarneming immer moet
beantwoorden een w e r k el ij k h e i d, die op deze waarneming werk t,
die dus van buiten af de menschelijke ziel aff i c e e r t. Een werkelijke
wereld tegenover een waarnemende ziel nu veronderstelt immer iets
wat werkt en datgene, waarop het werkt, dus veelhei d.
Daarom hebben de groote denkers terecht opgemerkt, dat reeds het
menschelijk bewustzijn zelf uit s t r ij d geboren wordt en wel, doordat
de werkelijkheid daar buiten inwerkt op het waarnemend bewustzijn.
Immers, inwerking is ondenkbaar, zonder, dat er van buiten af iets
tref t op de waarnemende ziel.
Daar komt nog dit bij.
De stelling van Mrs EDDY, consekwent gehandhaafd, brengt het groote
gevaar mede, dat men de menschelijk-bewuste ziel vereenzelvigen gaat
met het w e z e n der wereld. VON HARTMANN heeft er dan ook telkens
op gewezen, hoe zulk een leer voeren moet tot wat wetenschappelijk
heet illusionisme of solipsisme. Het illusionisme meent,
dat de gansche werkelijkheid niet anders is dan een droom, een illusie
van het menschelijk bewustzijn. Het solipsisme aanvaardt het
menschelijk-bewuste i k als alleen (s olu s) zelf (i p s e) bestaande.
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Wenscht Mrs EDDY met haar volgelingen niet tot deze consekwenties
te worden gedreven, dan hadden ze als s c i e n t i s t e n dit alles principied moeten overwegen. Waar dit niet voldoende geschiedt, moeten
wij besluiten : de kennis-theoretische onderbouw van dit stelsel is zwak
en daarom zal, bij dieper bezinning, dit gansche systeem voor hem,
die w e e t wat hij wil, wankel komen te staan. Het is, wetenschappelijk
gezien, niet op een rots maar op zand gebouwd.
Aangenaam zal het ons dan ook wezen, indien Mej. HARTMANN niet
met een enkel woord, maar naar aanleiding der ontwikkeling van het
wijsgeerig denken der laatste anderhalve eeuw (bovenal in Duitschland) aantoont, hoe zij aan bovengenoemde consekwenties ontkomt.
Is het menschelijk bewustzijn niet het eenig werkelijke, is het menschelijk i k niet de groote droom van het wereldgebeuren, dan moet ook,
gelijk wij opmerkten, van buiten af iets inwerken op dit menschelijk
bewustzijn, op den menschelijken geest. Zal de ziel waar-nemen, dan
moet er ook buiten haar iets waar zijn, dat zij tot zich neem t. Het
woord waar-neming zelf duidt aan, hoe de menschelijke geest ontvangt
wat buiten hem bestaat en hetgeen hij in zijn waar bestaan zich
toeeigenen moet.
Is er menschelijke waarneming, is er een menschelijke ziel, die door
een werkelijkheid buiten haar wordt geafficeer d, dan moeten we
komen tot de gevolgtrekktng, dat daar is : a. de z i e 1, b. datgene wat
o p haar i n w e r k t. En zoo blijkt tevens, dat reeds de allereerste
kennis-theoretische bezinning ons dwingt te aanvaarden, dat er minstens
twee momenten in het wereldgeheel zijn te onderscheiden : a. het
menschelijk i k, het subject en b. datgene wat van buiten af op dit
ik werkt, het o b j e c t.
Datgene nu wat tegenover den mensch staat om aldus op zijn ziel in te
werken, d. i. de gansche w e r k e 1 ij k h e i d, blijkt voorts niet een
moment zonder meer. Integendeel, de wereld daar buiten, het object
is een veelhei d. Allerlei invloeden komen er van buiten af,
velerlei gewaarwordingen en voorstellingen worden den mensch opgedrongen. Werkt er nu een veelheid op de menschelijke z i e 1,
dan moet ook de werkelijkheid zelve een veelheid z ij n. Veelheid
echter is gedeeldheid, veelheid houdt in samenhang, ja aantrekking en
afstooting, attractie en repulsie, polariteit.
Wij begrijpen het, reeds door kennis-theoretische overwegingen ge233

drongen, worden wij genoodzaakt om de wereld te zien als een v e e 1heid in wisselwerking.
Vragen wij dan ook, wat is de „s tof f el ij k e" werkel ij khei d,
gelijk ze zich in onze waarneming en voorstelling spiegelt, naar het
weze n, dan blijkt, dat wij de materie moeten denken als openbaring van kracht en w e t, die als zoodanig inwerkt op des menschen
ziel, op des menschen bewustzijn.
Wij kunnen at deze dingen niet herhalen, wij hebben er in ons Tijdschrift gedurig bij stil gestaan, hoe de materie naar de dynamische
stof beschouwing der groote denkers, een beschouwing, door de
natuurwetenschap onzer dagen wedtr hoe lang er zoo meer bevestigd, —
wordt teruggeleid tot de twee beginselen kr ach t en w e t (w i 1 en
gedachte).
Kracht nu en wet zijn geen doode stof maar geest in wezen.
En zoo blijkt, hoe bij nader wetenschappelijk inzicht, de s t o f,
„m atte r" geenszins mag worden gesteld tegenover gees t, d e n kkracht „M i n d." Maar wij verstaan, dat de stof als zoodanig niet anders is
dan wetmatig geordende kracht. Matter is Mind in wezen, en dit
wel zóó, dat het gansche menschelijke bewustzijn met zijn rijkdom
uit het conflict van „Mind" wordt gewekt. De objectieve Wereldgeest
verwerkelijkt aldus de geeststof en doet uit de inwerking van haar op
de menschelijke ziel het bewustzijn geboren worden.
Wat de naleve mensch met den Christian scientist „stof," „matter"
noemt, het is den grond niet anders dan gees t, maar dan ook geest,
die tevens is gedeel d, die in de veelheid uitdraagt de gedachte
Gods. En wel, — omdat een betrekkel ij k e wereld nooit anders kan
bestaan dan als g e d e e 1 d e wereld van wezens, die op e 1 k a n d e r
werken naar de polariteit van attractie en repulsie.
Wie zich de betrekkelijke wereld, de wereld van veelheid zou willen
denken zonder worsteling, wie meenen zou, dat hier hetgeen de
mensch kw a a d heet, zou terug zijn te leiden tot een d r o o m des
bewustz ij n s, een onwezenlijken s c h ij n, hij heeft zich nimmermeer
wijsgeerig kennis-theoretisch rekenschap gegeven van het wereldproces, hij heeft enkele teksten des Bijbels omgevormd tot een onhoudbare wereldbeschouwing, ja, wat meer is, hij gaat ook in tegen de
getuigenis der Schrift zelve, die zich verstout te zeggen, dat U o d
het kw ad e sc he pt (Jes. 45 : 7 ; Klaagl. 3 : 38; Amos 3: 6).
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Een werkelijk bestaande wereld van veelheid is een wereld van
g e d e e 1 d e gees t, is een wereld, die, in wezen herleid tot kracht en
wet, hoewel ze niet „stoffelijk" heeten mag in engeren zin, toch als
zoodanig alle wetten, die de materie blijkt in te houden, draagt.
Wij zien dan ook in de werkelijkheid, in de geest-stof, twee zijden
zich telkens weder openbaren, n. 1. het organische en het m echanisch e.
Net organische is het levend e, dat zich van binnen naar buiten
in schijnbare rust ontwikkelt, dat voedsel, licht, lucht opneemt en
omzet in eigen gestalte. Net organische heeft vanwege de rust, die het
groeien eigen schijnt, ook een innerlijk besef, — wij mogen zeggen: den
be w u s t z ij n s-t o o n, dat hier alles „van zelf" gaat, stil en zoet als
een droomend plantenleven (indien n.l. de groeikoorts ook dezen waan
niet verstoort !)
Hoewel nu het organische zich den s t r ij d niet onmiddellijk bewust
blijkt, wordt het toch van buiten of belegerd door het m e c h a n i s c h e.
Het mechanische is datgene wat van buiten naar binnen
inwerkt. En het blijkt, dat dit mechanische beginsel in den grond niet
anders is dan het beginsel van druk en stoo t. Het mechanische
moment is dan ook het moment van het overmachtige uiterlijke, dat
de sluimering van het innerlijke verpletterend stoort. Waar planeten
tegen elkander botsen, waar de golven der zee geweldig slam, waar
de stormen razen om den wereldbol, daar is de mechanische mach t,
daar is het g e w e 1 d aan den dag.
ledere sterke geest, die zich wel bewust is van het mechanische
moment in het wereldgebeuren, verstaat dan ook, dat de mensch een
strijd heeft op aarde (Job. 7: 1), en niet alleen de mensch maar dat
het gansch heelal in worsteling omhoog gloort, dat de heerlijkheid
der wereld juist daarin staat, dat ze niet is een liefelijk gedicht maar
een vervaarlijke tragedie, een proces, een worsteling des geestes, waar
God Zijn helden beurt uit den nacht van het bewogen Al.
Daarom is het goed, dat de man zich klaar bezint op deze dingen.
Hij zal dan niet als een dichter in de binnenkamer organisch slechts
zijn gedachten spinnen, maar hij zal in den winternacht op het wijde
veld zijn krachten stalen aan den hagelslag der werkelijkheid.
Hij zal begrijpen, dat wij in deze wereld zijn, niet om het lijden te
over-leven maar dat wij in deze wereld zijn gezet om tot den bodem
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toe uit te drinken de bitterheid Gods, om te graven door den dood
henen ten morgenlicht des levens. En dan niet de dood, en dan niet
de strijd, en dan niet het kwaad, en dan niet de nacht en de smoring
der werkelijkheid als een s c h ij n, als lets onwezenlijks, neen maar
als de ravijn, waardoor de drommen Gods opvaren ten berge Zijner
heiligheid.
Zoo blijkt, dat Mrs EDDY en haar volgeling geen plaats vinden in
den kring der wijsgeeren.
Ook haar stelling: „de geest kan zijn tegendeel, de stof, niet voortbrengen", is een onding.
Immers, waar de stof klaarblijkelijk niet anders is dan geest in wezen,
blijkt de geest in datgene wat de naieve mensch „stof" noemt zich
zelf slechts te openbaren naar zijn veelvuldige wil en wijsheid. Is stof gedeelde geest, dan brengt de geest in de stof niet zijn tegendeel voort
maar dan is de geest juist in de wereld der veelheid zich belijnende,
hij draagt deze uit naar de diepe heerlijkheid van zijnen rijkdom,
die slechts in een wereld van veelheid schitteren kan gelijk het eenkleurig licht zich prismatisch splitst in menigvuldige kleuren.
Maar dan ook dit : waarom zou de geest zijn tegendeel niet kunnen
voortbrengen ?
Heeft HEGEL niet aangetoond, dat juist de gansche wereld door de
tegenstr ij d i g h e i d bewogen wordt en dat de werkelijkheid blijkt
te zijn een gedurig omslaan van tegendeel in tegendeel ?
Wij verzoeken Mej. HARTMAN ons te toonen, dat niet HEGEL maar
Mrs EDDY in deze recht heeft.
Dit in het kort, waar het aankomt op de vraag naar het wezen der
stof.
Nu in de tweede plaats een enkele opmerking met betrekking tot het
psychische gebeuren, dat in Christian Science zeer zeker
aan den dag treedt.
Het b I ij k t, dat hier krachten worden gedaan, wij wenschen dat
geenszins te loochenen.
In dit opzicht dingen wij niets of op de werking, die Christian
S c i e n c e, in het leven toegeeigend, oefenen kan.
Maar behoeven we, om deze verschijnselen te aanvaarden en te verklaren de eenzijdig overspannen theorie, dat „matter is unreal, Mind
real" ? Verstaan wij niet juist in onze dagen zoo goed, dat door
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innerlijke psychische praedispositi e (men noeme haar „suggestie"
of hoe dan ook) wonderlijke verschijnselen kunnen worden uitgedragen
in de werkelijkheid?
Waren Mrs EDDY en de haren er van overtuigd, dat, gelijk wij reeds
opmerkten, heiligheid zich uiten moet ook in het tijdelijke leven en
hadden zij deze leer met de Schrift bevestigd, er zoude nauwelijks
bezwaar zijn gerezen tegen haar streven. Maar, waar zij het doen
voorkomen, alsof zij nu zeer in het bijzonder de Christelijke Kerk
representeeren, daar kunnen wij niet anders dan nadrukkelijk protesteren
tegen deze aanmatiging.
Zeer zeker, Christian Science meent, dat ware genezende kracht
slechts voort kan komen uit waarachtige heiligheid, maar wij zouden
willen vragen : heeft ook de Christelijke Kerk deze waarheid niet
(maar dan als bijzaak) in haar leven en leer opgenomen ?
AMBROSIUS' woord : „Wij hebben dan alle dingen in Christus en
Christus is ons in alle dingen. Wilt gij uwe wonden genezen, Hij is
de medicijn ; brandt gij van koorts, Hij is de verkoelende fontein ;
vreest gij den dood, Hij is het leven getuigt er van."
Maar ook dit : is het niet mogelijk, dat er machtige krachten uitgaan
zelfs van degenen, die daarom nog geenszins Christus' eigendom
mogen heeten ? Ja, spreekt JEZUS CHRISTUS niet nadrukkelijk uit, dat
er valsche Christussen en valsche profeten zullen opstaan, die groote
teekenen en wonderheden doen, alzoo dat zij (indien het mogelijk
ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden (Matth. 24 : 24)?
Wij wenschen dezen tekst niet, gelijk wel geschiedt, zonder meer op
Christian Science toe to passen. Maar toch, men hoede zich,
dat men niet afdwale op allerlei bijpaden en aldus de heirbaan der
Christelijke belijdenis verlate.
Evenwel, we komen zoo straks op deze dingen nader terug.
Nu, in zake de theoretisch-wijsgeerige beschouwing van Mrs EDDY, nog
slechts een vraag. Indien de menschelijke waan of dwaling v e r k e e r d
moet heeten, dan komt deze waan, deze verkeerdheid, dit kwaad toch
voor in Gods schepping. Hoe nu wil Mrs EDDY en haar volgeling ontkomen aan de noodzakelijke conclusie : dit kwaad, deze verkeerdheid
van inzicht v e r s c h ij n t in Gods werkelijkheid en in zooverre is ze wel
degelijk „real". Hoe nu heeft de goede God dezen waan in den menschelijken geest mogelijk gemaakt, ja hoe kan Hij dien blijven dulden ?
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Thans gaan wij over tot onze bezwaren met betrekking tot de practischreligieuse zijde van Mrs EDDY'S systeem.
Wij zouden willen zeggen, om ons bezwaar in een woord samen te
vatten : C h r i s t i a n S.ci en c e waardeert het kruis niet principieel.
Het kruis wordt door den scientist zeker „hoog" gehouden (zie boven
blz. 212), maar het wordt niet diep geplant. En hierop komt het aan !
Het gaat bij Christian Science in deze niet om een reeele
worsteling om een in gang en doorgang door den dood. Immers
ook bier slechts s c h ij n. Met zooveel woorden betuigt „Science and
Health" (p. 45), dat wij verlost zijn door den s c h ij n-dood van JEZUS
CHRISTUS, terwijl het woord „seeming" dan maar tusschen haakjes bij
PAULUS' getuigenis wordt ingevoegd !
Op deze wijze wordt de concrete worsteling der eeuwige Goddelijke
Liefde verzwakt. Zeer zeker, wie zou niet toestemmen, dat het eeuwige
sterker is dan het tijdelijke, het leven sterker dan de dood, de liefde Gods
sterker dan de haat der menschenkinderen ; wie zou niet erkennen,
dat de glorie Gods uitbreekt door de diepste vernedering heen ? Maar
waartoe dit als „schijn" verklaard ? Waarom niet den moed gevat,
om te spreken van een reeele, lijfelijke worsteling ? Zoo toch openbaart zich de waarachtige Liefde eerst recht tot in den dood, tot door
den dood. Zoo toch alleen kan er waarachtige gehoorzaamheid
zijn van den Zoon, die door 1 ij d en wordt geheiligd (Hebr. 2 : 10;
5 : 8). Zoo, in een woord, kan het kruis alleen worden gehandhaafd,
niet op Docetische wijze als een schijn-vertooning maar in principe,
gelijk Schrift en Kerk het nadrukkelijk prediken, n.l. als vernietiging,
ontlediging der Goddelijke bewogen Heerlijkheid (Fil. 2 : 7).
Deze Liefde Gods tot in den Dood (Openb. 1 : 18) eischt dan van de
zijde des menschen dezelfde overgave, dezelfde toewijding, hetzelfde
offer, denzelfden irouw tot in het gekruist, gestorven en begraven
zijn van den dienaar met Zijnen Heer (Rom. 6 : 4 v.).
AUGUSTINUS heeft ergens gezegd : „Het kruis is niet alleen het bed
van den stervenden Christus, maar ook de predikstoel van den levende."
Het Goddelijk realisme van Schrift en Belijdenis der Christelijke Kerk
heeft dit alley tot in de laatste consekwentie toe volgehouden.
Net Docetisch streven, om in het lijden en sterven van CHRISTUS
JEZUS slecht s c h ij n (doke) te zien, is daarom door de Christelijke
Kerk der eerste eeuwen nadrukkelijk bestreden. Spreekt ook I Joh, 4 : 3
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niet met den gewijden hartstocht der werkelijkheid uit, dat alleen hij,
die belijdt, dat JEZUS CHRISTUS in het v 1 e e s c h, in de voile concrete werkelijkheid gekomen is, uit Gods G e e s t spreekt ? Bevestigd
PAULUS niet, dat God gerechtvaardigd wordt in den Geest door de
openbaring in het vleesch (I Tim. 3: 16).
In den grond vervalt men dan ook tot verfijnd egoism e, tot verfijnd
e u d e m o n i s m e, al bedoelt men het nog zoo heilig, indien men
meenen gaat, dat de hemel is een gez on d e ziel, een gez on d
lichaam (of is hier ook het gezonde pichaam=sch ij n ?).
De levende leden der Christelijke Kerk hebben zoo gansch anders
getuigd. Er wordt verhaald van een sterke ziel Gods LIDWINA (omstreeks 1400), dat zij gesproken zou hebben dit woord : „Al kon ik
door een enkel Wees gegroet ! mijn gezondheid weerkrijgen, zoo zou
ik het niet willen."
ja, wat meer is, JEZUS CHRISTUS z u c h t, wanneer Hij de mogelijkheid
slechts vermoedt, dat de menschen uit h o n g e r naar welstand Hem
zoeken zouden ( Joh. 6 : 26). Ook de Heiligen uit de Middeleeuwen,
dus gaat de legende, hebben God gedurig gebeden, hun wonderkracht
van hen te nemen, opdat de menschen zich niet vergapen zouden, in
den waren zin des woords, aan den schijn, zoo dat ze met heimelijke
zelfzucht den hemel zouden willen binnensluipen, den hemel van den
welstand naar ziel en lichaam.
En nu moge de scientist zeggen : „ook wij zoeken in den grond
geen lichamelijken welstand, geen „bodily pleasure," („Science and
Health," p. 76), het kan zijn, maar haar strekking is toch in deze lijn.
En waar zij, die de Christelijke Waarheid willen voorstaan, moeten
optreden in een wereld, die van nature een fortuinzoekster is, daar
behoorde in deze alle mogelijk gevaar te worden vermeden. Dit kan
slechts geschieden, waar allereerst en nadrukkelijk, eenzijdig, ja hard
eenzijdig de realiteit van het kruis, de realiteit der zelf ontleding, de
realiteit van Gods eisch : s t e r f aan u zelf ! naar voren wordt gekeerd.
De mensch, ook de „vrome" mensch, wil gaarne leven zonder te
sterven. Maar de n a t u u r zelve valt JEZUS CHRISTUS' eenige teeken bij,
het teeken van JONA den Profeet (Matth. XII), van het tar w e g r a a n,
dat reeel sterven moet om vruchtbaar te wezen ( Joh. XII).
Hadcre Christian Science naar voren gekeerd, dat het leven
sterker is dan de dood, de Geest sterker dan het vleesch, zoo zouden
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wij tenslotte tot een vergelijk kunnen komen, zoo zoude de Christelijke
leer en die der Schrift niet behoeven te worden verdraaid. Maar, waar
Mrs EDDY naar den aard van den v e r s t a n d el ij k e n mensch omslaat
in het uiterst e, in e e n z ij dighei d, waar ze komt tot loochening
van het r e eel bestaan der keerzijde van Gods werkelijkheid, daar
m o e s t ze komen tot de onhoudbare, practisch en theoretisch onhoudbare stelling, dat de negatieve macht van het kwaad slechts s c h ij n
zou wezen.
De Schrift heeft, gelijk wij zagen, den moed, God ook Schepper
van het kwaad te noemen. En zoo ook heeft zij God den Goede
eerst recht gekend. God de Goede toch beteekent niet God de
G oe dig e, maar beteekent God de D eugd el ij k e, die Zijn doel
door lijden tot heerlijkheid d o o r-voert, die uit den chaos het licht
wekt, die uit den nacht der wereld-worsteling Zijn glorie geboren doet
worden. Verstout niet I Petr. 1 : 12 zich te betuigen, dat de engelen
begeerig zijn in te zien, welk een vervaarlijken wereldgang God neemt
met schepping en menschheid ? God, de Goede, is Degene, Die als
een verterend vuur geweldig weet te branden, opdat Hij ons zalig
zou omzetten in eigen gloed en glans.
De dood moet niet o v e r-vleugeld, hij moet d o o r-gemaakt worden
in den meest concreten zin des woords en daarom is JEZUS CHRIsTus'
verschijning, de openbaring des Nieuwen Verbonds, zooveel geweldiger
dan die van het Oude Verbond, waar een ELiA met vurigen wagen
slechts vaart over den dood henen. Zoo blijkt dus ook pr i n c i p i e el
fout de uiting die wij lezen in „Science and Health" : de dood moet
o v e r-wonnen worden, niet t o e-gegeven zal onsterfelijkheid verschijnen (p. 76).
Wie de w e rke 1 ij kheid van kwaad, dood, als negatieve macht
ontkent, hij snijdt zichzelf den weg af, om voort te gaan tot het volle
verstand van Gods wereld-proces, van Gods weg door Schepping en
Herschepping henen.
En niet slechts, waar het aankomt op het k w a a d, ook waar het geldt
de zond e, spreekt Psalm 18 : 27 terecht : God betoont zich een
w o r s t e l a a r met den v e r k e e r d e, — alsof Hij man tegen man, hart
tegen hart, vecht met den ver-keerde, opdat Hij hem zou om-keeren,
be-keeren van uit de negativiteit der zelfhandhaving in de positiviteit
der zelfovergave.
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In den grond moet Mrs EDDY dan ook breken met de kerkelijke leer
der verzoening.
Is de mensch niet gevallen, blijft hij in wezen goed zonder meer, dan
is daar ook Been waarachtig verzoenings-werk noodig, dan is ook de
principieel V e r-keerde niet principieel te b e-keeren. Dan is er slechts
zelf-ontdekking noodig, opdat de mensch wete, dat hij immer een
Gods-vriend is, was en wezen zal.
Juist de r e a l i t e i t van den w i 1, als g r o n d-s t r e v e n des menschen,
gelijk deze door een SCHOPENHAUER, een HARTMANN werd doorgrond,
komt hier door onvoldoende kennis niet tot haar recht.
Waar de nieuwere wijsbegeerte in het algemeen durft spreken van
een radicale boosheid des menschen, daar mag Christian
Science zich wel eens deugdelijk confronteeren met het algemeenmenschelijk denken, gelijk het in de laatste eeuwen de specifiek
Christelijke leer van de principieele verdorvenheid des menschen
bijvalt.
Aan Christian Science ontbreekt het Christelijk r e a l i s m e en
daarom is ze in strijd met de zoo machtige leer, dat de Eeuwige God
uit Zich zelf is uitgegaan in het wereldgebeuren, opdat aldus aan God
uit God, den Zoon uit den Vader, het 1 i chaam zoude worden toebereid (Hebr. 10 : 5), k o s m i s c h-u n i v e r s eel in de schepping d e s
he e l a l s, individueel in de Menschwording van JEZUS CHRISTUS,
welke Zoons-openbaring dan ten slotte in den G e e s t glorieert over
allen tegenstand.
Waar „Science and Health" (p. 256) strijd voert tegen de Christelijke
Drieeenheids-leer als zoude deze polytheisme inhouden, daar blijkt
het te kort aan hare zijde.
Want juist de T r i n i t e i t s-1 e e r, wij hebben er herhaaldelijk op gewezen, is de leer van den bewogen, den barmhartigen God (Luk. 1: 78),
Die niet ontheven aan alle werkelijk proces, in de stilte van Zijn eeuwig
Wezen besioten blijft, maar Die uitgaat ter wereld-realiseering, opdat
Hij door deze Zijne schepping in de tijd-ruimtelijke bewogenheid der
betrekkelijke existentie Zich zou betoonen de Eeuwige, die Zich mededeelt aan geschapen wezens.
Zie, dit is de fout van Christian Scienc e, dat zij naar den schen
van het menschelijk bewustzijn alle w e r k e 1 ij k e wereld-worsteling
waan acht, terwijl juist die rustige schijn, die klare glans van den
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menschelijken geest bedekt houdt de worsteling van het bewogen
reeel-ideeele wereld-proces. In deze gaat de T h e o s o f i e oneindig
dieper dan Christian S c i en c e, waar zij aantoont, dat een be t r e kk el ij k e wereld eenvoudig ondenkbaar is zonder de z ij d e en k e e rz ij d e van kwaad en g o e d (vrgl. o.a. ANNIE BESANT'S verhandeling
over de noodzakelijkheid van het kwaad, onlangs verschenen bij de
Theosofische Uitgeversmaatschappij, Amsterdam).
Ja, de geest is machtiger dan het vleesch, de eeuwigheid dan de tijd,
maar deze waarheid behoeft ons nog niet te voeren tot de naieve,
onhoudbare eenzijdigheid van Christian Scienc e.
Van zelf zullen al deze dingen, nu slechts kortelijk aangeduid, uitvoeriger bespreking en toelichting vereischen, waar wij thans het
woord aan Mejuffrouw HARTMANN laten om daarna haar bezwaren
wederom tegen te komen in onze repliek.
D. H.
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INGEKOMEN VRAGEN
V r a a g. — De welwillendheid, waarmede U „vragers" beantwoordt,
geeft mij de vrijheid U eens mede te deelen enkele gedachten, die over
de Theosofie in mij zijn opgekomen. Misschien wilt U mij, als
getrouw lezer van N. B., in dit tijdschrift daarop wel antwoorden.
Ik vind het soms heerlijk om stukken te lezen, welke door Theosofen
geschreven zijn, omdat zij gaan naar het innerlijke, naar ons onzichtbaar bestaan. En daarom sluit ik me geheel aan bij wat U enkele
maanden geleden schreef, n.l. dat we meer toenadering moeten betoonen tegenover de Theosofie, dat we haar meer moeten begrijpen.
En toch zou ik U willen vragen, is er niet verschil tusschen ons
Gereformeerden (desnoods tusschen ons Bijbelgeloovers) en Theosofen?
Een zeer diepgaande kloof, die niet te overbruggen is ?
JOHANNES zegt : „Een iegelijk die gelooft, dat JEZUS is d e Christus,
die is uit God geboren." Een Theosoof zegt : „Wij gelooven, dat
JEzus is e e n Christus en dat BUDDHA is een Christus en dat elke
groote Godsdienst heeft zijn Christus." Zeker, zij zeggen niet alleen,
dat JEZUS was de hoogste mensch, maar dat God inderdaad in Hem
is geopenbaard. Maar zeggen zij ditzelfde ook niet van BUDDHA en
de andere groote Godsdienststichters ?
„Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent." De
Zoon wordt dan toch feitelijk geloochend. Er wordt wel aangenomen,
dat God zich in Christus heeft geopenbaard, maar Hij openbaarde
zich ook in andere tijden en vormen.
En nu zou ik willen vragen : Is dit in overeenstemming met de
Christelijke wereldbeschouwing ? Is Christus, dus G o d, a b s o l u u t,
of is de voorstelling van het orthodox Christendom eene betrekkelijke
en heeft de voorstelling van een Buddhist en van een Theosoof, tot
op zekere hoogte, evenveel waarde ? ANNIE BESANT in hare lezing
over „De wording van den wereldgodsdienst" zegt ongeveer: De waarheid
staat in het midden en de Godsdiensten liggen in hare stralen. Een
ieder moet trachten zijn eigen Godsdienst (in welken vorm deze ook
zij) te verdiepen, maar hij moet niet trachten een ander tot zijn
Godsdienst te bekeeren.
Dat de leeringen van de Theosofie betrekkelijke waarde hebben is
zeker, want deze werken er toe mede ons te doen gaan van de
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uitwendige dingen naar de inwendige, naar het ongeziene, naar h e t
1 e v e n. Maar hebben zij absolute waarde ? En wordt G o d door haar
gediend, zooals Hij wil, wanneer zij o. a. beweren, dat wij den god
in ons tot ontwikkeling moeten brengen ? Wij zijn „van Gods geslacht,"
maar wij zijn toch niet God-zelf ?
Nu zou ik denken, dat U in antwoord hierop mij verwijst naar wat
U schreef over de a c c e n t u a t i e van het Godsbegrip. In verband
hiermede zou dan kunnen worden gesproken van de Transc en d en ti e
of van de I m m a n e n t i e Gods. Ligt het accent verder van ons af,
dan hebben we den Transcendenten God, ligt het dichterbij of in ons,
dan hebben we een Immanenten God. Maar is dat nu de Christelijke
beschouwing? Ik dacht steeds en ik geloof, dat ik daarin ten slotte
ook rust zal kunnen vinden, als ik geloof in een God, die zoo Immanent is, dat Christus een gestalte in mij kan krijgen en die tevens
zoo Transcendent is, dat i k Z ij n schepsel ben en H ij m ij n
Schepper.
Ligt hierin, n.l. in de verhouding van schepsel tot Schepper en in
wat ik eerst noemde, de absoluutheid van den ons in den Bijbel
gegeven Christus, niet h e t verschil met de Theosofie, een verschil,
dat niet te overbruggen valt ? Wordt door de loochening van deze beide
dingen God niet naar de kroon gestoken en zou al dit werken en
denken niet wijzen op werken en denken ter voorbereiding van den
antichrist ? Is het niet opmerkelijk, dat de Theosofen inderdaad binnenkort een nieuwen Christus verwachten en dat zij reeds alles voor Zijn
komst in gereedheid wenschen te brengen?
Zie, geachte Redacteur, ik vrees, dat dit inderdaad het geval is en ik
vrees te meer, waar de Theosofie mij en misschien meerderen zoo
haast onwederstaanbaar aantrekt.
lk zou zoo gaarne zien, dat U ook dit onderwerp eens belichtte.
Misschien hebt U dit reeds gedaan, behalve dan in de korte discussie
met den heer VAN GINKEL, dan zou ik gaarne de plaats, waar ik dit
vinden kan, van U vernemen.
H.
A.
Gaarne beantwoorden wij Uw vraag, van zoo actueel belang.
En dan zouden wij willen aanvangen met te zeggen : aan deze Uw vraag
ligt een zeer zuiver besef ten grondslag. U gevoelt terecht, dat het
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in de Christelijke Religie gaat om den Christus, den E eni gge b or e n
Zoon Gods, terwijl de Theosofie, in ieder geval exoterisch, v e 1 e
Christussen schijnt te prediken.
En dat niet alleen onder verschillende volken, maar ook in verschillende tijden.
Naast mij ligt een traktaat, dezer dagen door de Theosofische Vereeniging verspreid, een traktaat, dat ten onderwerp heeft: Mevr.
BESANT'S roeping als van den JOHANNES DEN DOOPER onzer dagen,
om een nieuwe verschijning van den Christus aan te kondigen.
Dit artikel, inhoudende het getuigenis van een zekeren Dr HowroN
aangaande Mevr. BESANT en den te komen grooten Wereld-leeraar
eindigt met betrekking tot den laatste aldus :
„Hij ging heen om weder te komen.
Hij zal terugkomen en bezit nemen. Het doel, waarvoor hij in 't begin
kwam, zal dan vervuld worden. De toen uitgesproken waarheid zal
bij zijn terugkomst worden begrepen ; gezegend zij die in afwachting
zijn van zijn komst. Is er een waardiger gedragsregel, een edeler
loutering van hart en leven dan dit : dat wij hem elken dag verwachten,
dat ons geheele leven wordt vervuld van ernstige, vreugdevolle verwachting van Christus' wederkomst dat wij elken dag onze gedachten
verzamelen in het licht van zijn terugkomst ; dat wij elken morgen
in de wereld uitgaan alsof hij dien dag zal komen ? Als wij elken
dag met iedereen, dien wij ontmoeten, hand—e.n in 't licht van zijn
terugkeer en elk oogenblik bedachten, dat hij kan komen, dan zou
ons gedrag onberispelijk zijn."
Dr HORTON haalde met veel instemming de principes van „de Orde
van de Ster in het Oosten" aan, die mevr. BESANT heeft gesticht om
een groep menschen samen te brengen, die bereid zijn den Wereldleeraar, wanneer hij verschijnt, te verwelkomen en te gehoorzamen.
„Laat mij u deze beginselverklaring voorlezen," zeide hij, „gij zoudt
uzelven geen betere levensregels kunnen geven."
1. Wij gelooven, dat een groot Leeraar spoedig in de wereld zal
verschijnen, en wij wenschen nu zoo te leven, dat wij waardig zullen
zijn Hem te kennen wanneer Hij komt.
2. Wij zullen daarom trachten Hem steeds in onze gedachten te
houden en al het werk, dat gedurende onze dagelijksche bezigheden
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tot ons komt te doen in Zijn naam en daarom naar onze grootste
bekwaamheid.
3. Voor zoover onze gewone plichten zulks toelaten zullen wij iederen
dag een gedeelte van onzen tijd wijden aan een bepaald werk, dat
helpen kan om Zijn komst voor te bereiden.
4. Wij zullen trachten Toewijding, Standvastigheid en Zachtheid de
voornaamste kenmerken van ons dagelijksch leven te maken.
5. Wij zullen trachten iederen dag aan te vangen en te eindigen
met een kort tijdperk, gewijd om Zijn zegen te vragen op al wat wij
trachten voor Hem en in Zijn naam te doen.
6. Wij beschouwen het als onzen bijzonderen plicht grootheid te
erkennen en te eerbiedigen in wie deze zich ook vertoone en te
trachten mede te werken, voor zoover wij zulks kunnen, met hen,
die wij geestelijk onze meerderen gevoelen."
Teekenend is bovenal, dat in deze „levensregels" van den te komen
leeraar, ook wat betreft de voornaamwoorden, — met hoof d1 et t ers wordt getuigd.
En juist hierin wordt het gevaar, dat de Theosofische beschouwingen
in deze medebrengen, openbaar.
We zouden dit gevaar willen noemen : het gevaar voor poly t h &ism e.
Het polythelsme toch, het veel-godendom dringt, — door de v e e lheid
der geschapen dingen verward, — niet door tot de e e n h e i d van
het Goddelijk Wezen.
Vandaar, dat de naleve mensch, (bovenal de zinnelijke massa, die
zoekt wat voor oogen is) immer polythelstisch blijkt gezind. Want
deze mensch keerde nog niet in tot den onzinlijken eeuwigen God,
die „Geest en Waarheid" heet ( Joh. 4 23).
De Theosofie naar de e s o t e r i sc h e leer (dat is de leer voor de
ingewijden) nu handhaaft wel degelijk mon oth el sti sc h den Eeuwigen,
Eenigen Geest maar ex o t e r i s c h, naar de leer voor de oningewijden,
dus uit pa e d a g o g i sc hen ijver acht de Theosofie de massa beter
te bereiken door de prediking van het bestaan en den invloed veler
Goddelijke Leeraars.
Dit pogen nu komt de Heiligen-vereering der Roomsche Kerk meer
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nabij dan het Reformatisch beginsel, dat, wel bezien, slechts een heilig
doel voor oogen had : de persoonlijke, onmiddellijke gemeenschap van
den enkelen mensch met den Eeuwigen, Eenigen God.
En op dit woord „Eenig" komt alles aan.
Eeuwig is Eenig!
Vandaar, dat Schrift en Kerk, waar zij getuigen aangaande Godin-het-vleesch, aangaande den Zoon, den Christus, bovenal den
nadruk hebben gelegd op het e e n m a a 1 (Hebr. 1 : 1 10 : 12), het
Eengeboren.
Hierin toch treedt het u n i v e r s e e 1 karakter van het Christendom aan
den dag, dat het predikt en vasthoudt de Menschw or ding Gods.
En, waar de Eeuwige, de Eenige God mensch wordt, daar is het
„eens vooral" de grond-toon.
Terwijl nu ieder, bij dieper bezinning moet toegeven, dat de Christusgeest ook werken kan onder de Heidenen en wel (gelijk de OudChristelijke Kerk dit placht uit te drukken) als : Logos sperm at i c o s, dat wil zeggen als het Woord, dat bezaaid, verspreid ligt onder
de volkeren, — zoo moeten we toch met betrekking tot de Christusverschijning in het vleesch, de Menschwording Gods, bovenal het
„eenmaal" vasthouden, zullen we hier niet ongemerkt van monotheistische op polytheistische banen afdwalen.
D e Christus is de Tweede Persoon der Goddelijke Drievuldigheid,
gelijk deze uitgaat uit den Vader de eeuwen door tot Heil der
Menschheid. Als zoodanig werkt Hij te alien tijd en aan alle plaatsen
(vrgl. onze Geref. Belijdenis, Art. XXVII). Maar, tracht men de Eeuwigheid en de Eenheid van den Christus voor de massa toegankelijker
te maken door met betrekking tot Zijn Menschwording meer den nadruk
te leggen op het v e 1 e malen dan op het e e n-maal, zoo mag men
dit als paedagogischen maatregel goed trachten te pleiten, in den grond
loopt men echter gevaar, juist te kort te doen aan het Eenig en Eeuwig
karakter van den Christus als God geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in den Geest (I Tim. 3: 16).

247

INGEZONDEN
Geachte Redacteur !
Het zij mij vergund naar aanleiding van Uw artikel: „Het Heilsproces"
in de Nieuwe Banen van September 1911 een enkele opmerking te
maken. U schrijft daarin ook iets over de gelijkenis van den Verloren
Zoon. Nu weten we alien, dat die gelijkenis dikwijls — zooals U
zegt gebruikt wordt om aan te toonen, dat er geen Middelaar
tusschen God en den berouwvollen zondaar noodig is. „Gelijk de
Vader den verloren zoon, zoodra hij teragkeert, weer in liefde ontvangt,
zoo ook God, indien een afgedwaald mensch tot Hem komt."
Deze wijze van behandeling draagt terecht Uw goedkeuring niet weg,
U ziet in de uitgebreide armen, waarmede de Vader, den verloren
zoon begroet en omhelst, de Middelaars-openbaring zelve. Ze zijn n.l.
het beeld der Goddelijke genade, die staat om den zich bekeerenden
zondaar te ontvangen.
Om het belang van de zaak, zou ik dit graag met een enkel woord
verduidelijken. Het komt mij voor, dat eerst dan afdoende kan worden
beslist, wat met een gelijkenis bedoeld wordt, als het verband is
geraadpleegd.
Passen we dit op het onderhavige geval toe. De gelijkenis van
den verloren zoon staat in LUCAS XV. In dit hoofdstuk, dat aanvangt
met een: „En alle de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem,
om Hem te hooren. En de Farizeers en de Schriftgeleerden murmureerden zeggende: „Deze ontvangt de zondaars en eet met hen."
In antwoord op dat gemurmureer, om aan te toonen, dat er geen
reden bestaat om te klagen, maar om blijde te zijn, als Hij de zondaars
ontvangt, spreekt JEZUS een drietal gelijkenissen.
Die gelijkenissen gaan alle van deze veronderstelling uit: een door
Hem ontvangen zondaar is een gevonden zondaar.
Welnu zegt de Heiland, als de herder het verloren schaap gevonden
en op zijn schouders huiswaarts heeft gebracht, dan verheugt hij zich
met zijn geburen.
Zoo zal er in den hemel blijdschap geen gemurmureer zijn over een
zondaar, die zich bekeert.
De vrouw, die haar verloren penning gevonden heeft, is verheugd,
want zij heeft den penning gevonden, die verloren was.
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Zoo is er blijdschap geen gemurmureer van de Engelen Gods om
eenen zondaar, die zich bekeert.
En als de verloren zoon weerkeert naar het huis zijns vaders, dan ziet
die vader zijn zoon al van verre, snelt hem te gemoet, sluit hem in de
armen en zegt het tegen den anderen zoon : „Men behoorde dan
vroolijk en blijde te zijn ; want deze uw broeder was dood en is
weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden."
Al deze gelijkenissen spreken dus van de vreugde over het vinden
van wat verloren was.
Is er een verloren schaap gevonden, dan is de blijdschap algemeen.
Is er een verloren penning gevonden, dan is de blijdschap algemeen.
Maar is er een verloren mensch, een verloren zoon, gevonden, dan
kan men zich nevens hem denken een broeder, zoo diep gezonken,
dat hij toornig klaagt, inplaats mede blijde te zijn.
Het klinkt als zegt de Reiland : „Aan zulk een broeder zijt gij gelijk,
o Farizeers ! Ge ziet verloren broeders, „tollenaars en zondaars."
Maar als die verlorenen worden gevonden, als I k ze ontvang en met
hen eet, dan murmureert, dan klaagt gij."
Het is ons nu niet om die Farizeers te doen. lk schreef slechts om
dit duidelijk te maken : „Een door JEZUS ontvangen zondaar is volgens
LUCAS XV een g e v o n d e n, een b e h o u d e n zondaar." Dit toch ligt
ten grondslag aan alles wat hier staat, dus ook aan de gelijkenis van
den verloren zoon.
Van een gevonden worden buiten of zonder Hem, is derhalve
geen sprake.
A. 28 Sept. 1911.
G. B. EzN.
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BOEKAANKONDIGING
DR J. H. GERRETSEN, „Christologie. De persoon en het werk
des Heeren. Dogmatisch fragment" (Uitgave H. TEN HOET,
Nijmegen).

Bovenstaand werk van DR GERRETSEN, heeft in ruimen kring de aandacht getrokken. En het verdient dat ten voile. De lof, dien MOLENAAR
in de „Nederlandsche Kerkbode" en SMIT in de „Kerkelijke Courant"
aan dezen arbeid gebracht heeft, zal wel door ieder, die over deze
dingen nadacht, worden bedamd.
GERRETSEN heeft inderdaad den cooed van zijne overtuiging. Hij durft
te zeggen wat hij denkt. Hij vraagt niet naar wat links of rechts
oordeelt, hij gaat zijn eigen weg. Hetzij hij BAVINCK of LA SAUSSAYE SR.
op dien weg ontmoet, hij durft hen beiden bestrijden. De waarheid
gaat hem bovenal.
De schrijver heeft lang en veel nagedacht en nog miler gelezen. Net
is een genot naar hem te luisteren. Van het begin tot het einde houdt
hij ons vast. Net heele boek heeft iets frisch en levendigs. En DR Smir
heeft m. i. wel goed geoordeeld dat GERRETSEN zijn onderwerp
beheerscht.
MOLENAAR meende, dat in dit dogmatisch fragment van GERRITSEN
„Nieuwe Banen" zijn aangewezen en daarom is het zeker wel goed
dat in dit tijdschrift enkele woorden aan deze Christologie worden
gewijd.
GERRETSEN zegt telkens dingen intusschen, waarmede ik gaarne met
hem van gedachten zou wisselen. Zoo doet hij m. i. geen recht
wedervaren aan den dogmatischen arbeid van de drie eerste eeuwen,
omdat hij niet voldoende erkent, dat ook de menschelijke rede gave
Gods is. De Grieken hebben de rede gehuldigd en wat is er tegen,
dat de Christelijke kerk dezen Griekschen invloed heeft ondergaan?
En bij deze onbillijkheid tegenover de drie eerste eeuwen voegt hij
nog eene tweede onbillijkheid, deze n. 1. (zie noot van blz. 33), dat
de kerk door haar verkeerde denken aileen niet in deze noodlottige
richting is gekomen. „Door het leven in de gemeenschap met God
had het denken gecorrigeerd kunnen worden en zou het ongetwijfeld
gecorrigeerd zijn geworden," oordeelt hij. GERRETSEN beschuldigt dus
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ATHANASIUS C. S. niet alleen van verkeerd denken, maar ook van een
niet voldoend leven in de gemeenschap met God. Indien dit niet
onbillijk is, dan weet ik het niet.
Onbillijk is GERRETSEN ook tegenover de mystici. Hij meent (zie:noot
van blz. 35), dat bij alle mystici ten slotte de verzoening en de

Middelaars-idee verdwijnt. Zeker, de mysticus wil gemeenschap met
God zelf, zooals ORIGENES al gewild heeft. Zeker, de mysticus verheft
het liefhebben boven het weten, zooals IRENEUS al gedaan heeft.
Maar de Christelijke mystieken hebben wel degelijk den Middelaar
noodig gehad. Ze hebben met AUGUSTINUS gemeend, dat iedere
zielespijs dor is, als zij niet met de olie van Christus overgoten wordt.
Ze hebben met BERNARD VAN CLAIRVAUX de neoplatonische oefeningen
van de verheffing tot God met de beschouwing van den lijdenden en
stervenden Verlosser verbonden en eene Christus-mystiek en Christuslyriek gekweekt (A. HARNACK „Dogmengeschichte" III blz. 303). Ze
hebben zich door de school van ST VICTOR laten leeren, dat niet
eerst de beschouwing van Gods Almacht, maar die van Gods Barmhartigheid het voorwerp van onze bezinning uitmaken moet. Zeker,
ze hadden behoefte aan God zelf, maar God en Christus waren hun
geene tegenstellingen. Christus was hun God, tot hen gekomen om
hen met zich to verzoenen. En het is in mijn oog volmaakt onjuist,
als GERRETSEN zegt, dat het kruis, hetwelk de gemeenschap met God
tot stand brengt, hier overbodig is. ')
Z(56 zou ik meer kunnen noemen, maar ik kan en mag zoo niet
voortgaan. lk heb twee bezwaren tegen GERRETSEN'S arbeid, die m. i.
gewichtiger zijn. Het eerste bezwaar is, dat zijne exegese onder den
invloed staat van zijne dogmatische beschouwing. Net tweede bezwaar
geldt die dogmatische beschouwing zelf.
Wat de exegese betreft, elk dogma moet aan drie kenmerken voldoen:
de ethische, schriftuurlijke en symbolische noodzakelijkheid
moet aangewezen worden. Het is daarom goed dat GERRETSEN begint
met eene uiteenzetting van de leer der H. Schrift, omtrent den persoon
des Heeren. Maar waarom is bij het onderzoek naar het zelfgetuigenis
1)

Op zijn hoogst zou men kunnen zeggen dat bij sommige mystici „het kruis" niet genoeg
in het „blijde middelpunt" staat. Vergelijk De Imitatie van Thomas a Kempis
door DR Is. VAN DIJK, blz. 60.
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alleen van de s y noptici en niet van het evangelie van
gebruik gemaakt ? lk begijp dit niet van iemand, die op
blz. 69 sprekende over de ontknooping van het levenseinde van JEZUS
bij JOHANNES zegt : alleen een ooggetuige kan zoo eene ontwikkeling
van beslissende momenten geven. lk begrijp dit niet van iemand, die
over het verschil tusschen JOHANNES en de s y n o p tic i bij de beschrijving
van den intocht in Jeruzalem, opmerkt : „Bij JOHANNES is het verloop
der gebeurtenis zooveel natuurlijker dan bij de synoptici. Ook hier
gelijk telkens, heeft JOHANNES iets voor op de synoptici." Maar, afgezien
van dit alles, is m. i. het maken van een dergelijk onderscheid tusschen
JOHANNES en de synoptici nog toe te laten in eene bijbelschtheologische verhandeling, maar zeker niet in een dogmatisch fragment,
waarin de H. Schrift gezien moet in organisch verband.
Breedvoerig wordt door G. de benaming „zoon des m e n s c h e n"
besproken. lk geloof, dat deze uitdrukking bij DANIEL wel degelijk
persoonlijke beteekenis heeft en doelt op den te verwachten Messias.
Maar ik geef gaarne toe, dat er voor deze meening maar weinig meer
te zeggen is dan voor de tegenovergestelde van G. Geheel en al onjuist
is het evenwel, naar het mij voorkomt, dat de onduidelijkheid, die
ook voor ons nog opgesloten ligt in den naam „zoon des menschen"
door JEZUS opzettelijk gewild is (blz. 13). Het kan best zijn, dat de
menschen van de le eeuw en die van de 20e eeuw den Heer niet
begrijpen, maar dat Hij met opzet onduidelijk geweest is, wil er bij
mij niet in. Verkeerd is de exegese van Marcus 2 : 23. G. meent,
dat „zoon des menschen" daar = mensch. Maar wie deze pericoop
leest, ziet toch wel dat „de zoon des menschen" hier van „den
mensch" onderscheiden wordt. De Sabbat is gemaakt voor „d e n
mensch" en de „zoon des menschen" is heer van den Sabbat,
omdat hij de bedoeling Gods met het sabbatgebod volkomen verstaat.
De sterkste uitdrukking voor de Godheid van CHRIsrus in de Paulinische
brieven wordt door G. maar terloops behandeld. Het is de uitdrukking van
Col. 2 : 9 en 10. In Hem woont de volheid der Godheid (theotetos), niet
de volheid der Goddelijkheid (theiotetos), maar de volheid der Godheid.
De uitlegging van Fil. 2 : 6 vlg. is ook aan bedenking onderhevig.
Er staat dat CHRISTUS JEZUS, in de gestaltenis Gods zijnde, het Gode
even gelijk te zijn geen roof (harpagmos) geacht heeft. Nu kan men
harpagmos nemen in actieven en passieven zin d. w. z. in de beteekenis
JEZUS

JOHANNES
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van het geroofde of in die van de daad of de handeling van het
rooven. Men kon dan vertalen : „CHRISTUS beschouwde het Gode
even gelijk zijn niet als iets wat hem niet toekwam, als iets wat
g e r o of d was" of : „CHRISTUS beschouwde het niet als iets wat gelijk
stond met eene roof d a a d," d. i. met een handeling, waardoor men
met geweld of op wederrechtelijke wijze zich iets toeeigent (Soteriologie
van Dr E. H. VAN LEEUWEN blz. 111). Maar het is zeker onjuist te
meenen, dat PAULUS bedoelt : „CHRISTUS heeft het Gode even gelijk
zijn niet beschouwd als iets, dat zoo maar voor het grijpen lag"
(GERRETSEN blz 24).
Toegegeven kan worden evenwel, dat JEZUS niet ho theos (de god)
maar alleen theos (god), zonder lidwoord, genoemd wordt. Maar wat
bewijst dit? Indien CHRISTUS ho theos (met het lidwoord) genoemd werd,
dan zou er sprake zijn van een god, naast den Eeuwige, dan zou
CHRISTUS als een soort van tweede Godheid naast den Eene gesteld
worden. Dit is natuurlijk niet het geval. Juist, omdat CHRISTUS een
is met God, omdat er tusschen CHRISTUS en God sprake is van eene
immanente wezens-gemeenschap en wezens-eenheid, daarom heet
CHRISTUS theos (God) zonder het lidwoord. Het bewijst volstrekt
niet, wat het volgens G. bewijzen moet, dit n.l., dat er nimmer
gelijkstelling van den Zoon met den Vader plaats heeft.
Mijn voornaamste bezwaar geldt de dogmatische beschouwing zelf
van DR GERRETSEN. Hij gaat uit van een ethisch Godsbegrip, dat
alleen kwalitatief en niet kwantitatief van aard is en definieert
het wezen Gods als w i 1.
Nu heeft HEGEL laten zien dat alle fouten in de wereldbeschouwing
daar vandaan komen dat een ecategorie of een denkvorm eenzijdig wordt
gehuldigd. GERRETSEN huldigt eenzijdig de kwaliteit, maar hij wordt
vanzelf gedwongen de categorie van de kwantiteit te aanvaarden.
Bij de teekening van het lijden van den Middelaar komt door de
achterdeur binnen wat GERRETSEN de voordeur uitgezet heeft.
En dan het wezen Gods als „wil" ! De wil openbaart zich in b e w e g i n g.
Indien er een attribuut Gods betrekkelijk is, dan is het juist de wil.
lk weet wel dat G. dezen wil Gods absoluut nemen wil, maar dit is
eenvoudig eene onmogelijkheid. Een wil, die zich niet uit in beweging is
evengoed eene abstractie als het d o o d e z ij n waartegen G. ageert.
,
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GERRETSEN zegt, terecht natuurlijk, dat dit ethische Godsbegrip niet
het godsbegrip der oud-Christelijke kerk geweest is. Zou het ook daar
vandaan komen dat ATHANASIUS en AUGUSTINUS te wijsgeerig aangelegd
waren en te diepe denkers geweest zijn om dit Godsbegrip te stellen?
In de beschouwingen van GERRETSEN speelt voorts het Chaotische eene
groote rol. Hij zegt er iets van in een naschrift, omdat hij meent dat
ook zij, die zijne beschouwingen over het Chaotische niet kunnen
deelen, toch wellicht zijne Christologie willen en kunnen aanvaarden.
Maar niet alleen in het naschrift, ook in het boek zelf komen deze
beschouwingen voor den dag op blz. 29, 99, 101. Naar hij meent is
niet alleen de schepping van o n z e wereld, maar die van het gansche
z i c h t bar e heelal creatio secunda geen creatio prima. „Het gansche
stoffelijke heelal" — gaat hij voort — „wordt beheerscht door attractie
en repulsie. Attractie is dan Gods scheppende wilsdaad, waardoor
groepeering van middelpunten d.i. de omzetting van het Chaotische
tot het Kosmische wordt bewerkt. Repulsie daarentegen is openbaring
van de macht van het Chaotische, het diffuse."
Net is niet te verstaan hoe GERRETSEN zich dan de wereld denkt. Er
is geene tijdruimtelijke wereld denkbaar zonder de polariteit van aantrekking en afstooting. Daarom heeft SCHELLING deze polariteit doorgevoerd op het gansche terrein van natuur en geest : bij de
dusgenaamde doode stof attractie en repulsie; bij de electriciteit
positiviteit en negativiteit; in het organisme sensibiliteit en irretibiliteit;
bij den geest subject en object. Zegt men nu dat de attractie van
God komt en de repulsie van Satan, dan verklaart men de wereld
niet maar men heft de wereld op.
Nog een enkel woord wil ik ten slotte zeggen over den persoon en
het werk van CHRISTUS, naar GERRETSEN'S beschouwing.
Het is niet juist dat in het apostolisch getuigenis nergens een Gode
even-gelijk-zijn van den Zoon geleerd wordt. Het is wel juist
dat de wereld niet door (hupo) hem gemaakt is. Daarentegen zijn
Ale dingen door (dia) hem niet alleen geworden (GERRETSEN) maar
gemaakt (Hebreen 1 : 3). De Zoon is wel degelijk de physieke
grond der schepping. In Colossensen I staan het physische en het
ethische naast elkander. Vers 15 leert dat Hij is de eerstgeborene
aller kreature. Daar staat een genativus relativus. De schepping zou
er zonder Hem niet zijn. GERRETSEN ontkent natuurlijk niet, dat de
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Zoon scheppings-middelaar is, maar PAULUS accentueert dit veel
meer dan G. denkt.
Met groote aandacht heb ik GERRETSEN over het werk des Heeren
gelezen en vooral in par. 2 heb ik aangaande het kruis van voortreffelijke opmerkingen genoten. Toch kan ik de conclusie, dat het
onschriftuurlijk is van plaatsvervangend lijden te spreken, niet aanvaarden. Het is m.i. geheel in den geest van de Schrift dat CHRISTUS
JEZUS gestorven is voor ons, natuurlijk ten b e h o e v e van on s,
maar ook in onze p 1 a a t s. Waar is natuurlijk, dat in Marcus 10 : 45
de beeldspraak het „anti" „in de plaats van" met noodzakelijkheid te
voorschijn riep. Maar daaruit of te leiden wat G. er uit afleidt, is
m.i. in strijd met den eerbied, dien we in deze teere en heilige zaak
aan het woord des Heeren verschuldigd zijn. DR SMIT heeft er met
recht op gewezen, dat GERRETSEN over het hoofd ziet dat CHRISTUS
is de tweede Adam, het hoofd van eene nieuwe schepping; dat
CHRISTUS niet los naast de geloovigen staat, maar er het hoofd van
is. lk geloof ook, dat de leer der just i t i a i m p u t a t a niet zoo
absurd is, als ze op het eerste gezicht lijkt, wanneer men dit in het
oog houdt. Men moest ook wat minder praten over eene uitwendige
toerekening, en wat meer over de innerlijke toeeigening. En het
moest eigenlijk niet eens behoeven te worden gezegd, dat naar
het apostolisch getuigenis CHRISTUS geleden heeft en als onze plaatsvervanger, en als onze vertegenwoordiger, als onze remplacant en als
onze representant.
En hiermede moet ik besluiten. Er zou nog veel te zeggen zijn, b. v.
over de twee-naturen-leer of over eene opmerking als deze dat de
orthodoxe kerkleer omtrent CHRISTUS geheel machteloos is om het
vierde kruiswoord te verklaren.
Maar genoeg, om te doen zien, dat ik met groote belangstelling de
dogmatische studien van DR GERRETSEN volg. lk ken hem te goed om
niet diep overtuigd te zijn, dat hij het mij niet kwalijk neemt, dat ik
vooralsnog niet door hem overtnigd ben van de waarheid zijner
inzichten.
Haarlem
C. J. VAN PAASSEN
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NASCH RI FT
De Redacteur van dit Tijdschrift heeft mij, toen ik met hem sprak over
het eenzijdig kwalitatieve van GERRETSEN'S Godsbegrip en over de in
mijn oog onmogelijke wereldverklaring (attractie uit God en repulsie
uit Satan) op bovengenoemde uitspraken van HEGEL en SCHELLING
gewezen.
Nadat ik deze beoordeeling geschreven had, kwam mij de laatste
aflevering van de The ologi s c he S t u d i e n onder het oog, waarin
DR VELLENQA GERRETSEN'S Christologie bespreekt. Het doet mij
genoegen, dat V. in hoofdzaak er over denkt als ik en het met mij
opneemt voor ATHANASIUS en de Hervormers. Alleen vind ik, dat V.
aan het lofwaardig pogen van G. geen voldoende recht Iaat wedervaren,
terwijI zijn toon onnoodig scherp is.
v. P.
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DE HEILSMIDDELAAR
(Slot)
Een vorig maal hebben wij gezien, hoe de Heilsmiddelaar als universeele uitgang Clods moet worden beschouwd als een Beginsel, als de
levendmakende Geest (I Cor. 15 : 45), die aan alien tijd en aan alle
plaats Zijn werking doet.
Nu gaan wij na, hoe deze Heilsmiddelaar niet slechts als universeel
Beginsel maar ook als individueele P e r s o o n 1 ij k h e i d, als enkele
mensch, moet worden gehandhaafd.
Want, zooals het bloed, het universeele beginsel der natuurlijke
geboorte, zich telkens individualiseert in den enkelen mensch, zoo ook
moet het universeele Beginsel des levendmakenden Geestes zich telkens
weer individualiseeren in den enkelen herborene, bovenal in Hem, die
heet „de Heer uit den Hemel" (I Cor. 15 : 47), de „Eerstgeborene
aller creaturen" (Col. 1 : 15), „de Eerste onder vele broederen"
(Rom. 8 : 29).
Heeft men zich in het algemeen klaarblijkelijk weinig rekenschap
gegeven aangaande het universeele Beginsel, den Heilsmiddelaar als
levendmakenden Geest, meer was de aandacht gericht op den Heilsmiddelaar als individueele verschijning, gelijk deze in JEZUS CHRis-rus
naar „de volheid des tijds" (Gal. 4: 4) aan den dag trad als „God
geopenbaard in het vleesch" (I Tim. 3: 16).
Evenwel, ofschoon men zijn hart richtte op deze persoonlijke verschijning van den Heilsmiddelaar, toch ook heeft men in dit opzicht
veelal zich weinig principieel rekenschap gegeven van den noodzakelijken e i s c h, dat de Heilsmiddelaar aldus persoonlijk verschijnen
m o e s t. Want niet slechts m o e s t de Zoon des Menschen naar Goddelijke noodzakelijkheid, d.i. redelijkheid 1 ij d en en aldus in Zijn heerlijkheid ingaan (Luk. 24 : 26). Ook moest de Zoon Gods geboren
worden als enkeling, gebonden in doeken (Luk. 2 : 12), banden
dezes tijds, opdat Hij als heilige Persoonlijkheid verschijnen mocht to
midden der volkeren.
Juist deze is de groote fout, die in onze dagen nog steeds voortwoekert, dat men wel gel o of t in de historische verschijning van
JEZUS CHRISTUS maar dat men zich zelf van dit geloof geen r eke nschap geeft noch ook aflegt (I Petr. 3 : 15) voor anderen, dat men niet
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tracht, ook in dit opzicht, te verstaan, dat de Christelijke Godsdienst
r e d el ij k (Rom. 12 : 1) is en daarom niet slechts naar de historische
verschijning maar ook naar de metaphysische denknoodzakelijkheid zich
blijkt te handhaven als de hoogste vorm der openbaring.
De Christelijke religie is de Absolute religie, wijl zij alle momenten
van wereldbeschouwing insluit en zich derhalve voor den bezonnene
bewijst als inhoudende de diepste en de hoogste wijsheid (Ef. 3: 18
Col. 2 : 3).
Welke dan is de redelijke zin van het historisch geloof in de verschijning des Middelaars gelijk deze in JEZUS CHRISTUS als enkeling
aan den dag treedt ? Ook hier moeten we door het geloof leeren
verstaan, hoe het Woord Gods niet slechts de wereld toebereidt
(Hebr. 11 : 3) maar ook hoe het vleesc h, mensch wordt als
Persoon ( Joh. 1 : 14).
De redelijke noodzakelijkheid van de openbaring des Middelaars als
algemeen Beginsel, als levendmakenden Geest hebben wij hierin gevonden, dat, zal de natuurlijke mensch ingaan in het koninkrijk Gods
( Joh. 3 : 3, 5 en 6) er moet zijn een tweede geboorte, een geboorte
uit den Geest van Boven, een geboorte, waardoor men uit het aardsche
beginsel des bloeds wordt omgezet in het hemelsche Beginsel des
Geestes der gemeenschap met God (Rom. 8 : 9).
Was er geen universeele uitgang van den Heilsmiddelaar als God uit
God, de eeuwen door aan alle plaats, dan zou er geen w er k el ij k e
Heilsbemoeienis Gods zijn, dan zou er geen w a ara c h tige terugvoer van den door de zonde vervreemden mensch in de gemeenschap
Gods denkbaar wezen. Evenmin als de zon leven zou kunnen geven,
indien ze bleef verre van de aarde in hare vaste plaats, zonder met
haar stralen de wereld te omhelzen, evenmin zou de Middelaar der
Heilsopenbaring Gods den mensch het nieuwe leven kunnen schenken
indien Hij bleef daar boven aan den trans Zijner heerlijkheid zonder
in te gaan met Zijn licht en leven ( Joh. 1 : 4 v.v.) in de duisternis
dezes tijds, in de diepte van de kolken der zonde en des doods.
Maar waarom hebben we nu aan de universeele openbaring des
Middelaars als werkelijken uitgang Gods, als reeel-ideeele inwerking
in de zondige menschheid ter wederbaring van uit het aardsche
beginsel in het hemelsche niet genoeg?
Deze universeele Middelaarsuitgang toch is v er zoen en d, wijl Hij

;
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uitgaat uit den Heiligen God om hetgeen verloren was te omhelzen
en thuis te brengen. Hij is verlossen d, wijl Hij den mensch verzoenend-omhelzend tevens uit-rukt uit de banden der zonde en des
doods. Hij is v e r h e e r 1 ij k e n d, wijl Hij den mensch verzoenendomhelzend-verlossend uitrukkende, hem tevens zet in den Hemel der
Godsgemeenschap (Ef. 2 : 6).
Verzoening, verlossing, verheerlijking, de drie noodzakelijke
factoren der Heilsbemoeienis Gods zijn in dezen universeelen Middelaarsuitgang derhalve begrepen.
Waartoe, nog eens, hebben wij dan aan Bien universeelen Middelaarsuitgang niet genoeg? Waarom houdt het Christelijk geloof tevens
vast aan Zijn individueele verschijning?
Met een woord gezegd : hierom, wijl de mensch, ook al is daar de
Goddelijke levendmakende Geest des Heilsmiddelaars, die hem in
wezen wederbaart en vernieuwt, deze mensch toch nog telkens
empirisch weer blijkt te blijven een zondaar, een on volmaakte.
Naar den innerl ij k e n mensch, naar het eeuwige Beginsel van den
Heilsmiddelaar, die in ons werkt, mogen we verzekerd zijn, dat wij
niet meer zondigen, wijl het zaad Gods in ons blijft (I Joh. 3 : 9),
naar den u i t e r 1 ij k e n mensch, naar den empirisch verschijnenden
mensch moeten wij telkens wederom klagen : „Ik ellendig mensch,
wie zal mij verlossen" (Rom. 7 : 24), moeten wij telkens weer bevestigen, dat degene, die zegt geen zonde te hebben, zich zelf bedriegt (I Joh. 1 : 8 v.v.).
Hoe kunnen wij deze tegenstrijdigheid tusschen I Joh. 3: 9 en 1 : 8
oplossen?
Slechts door de onderscheiding tusschen den innerl ij ken en den
ui t er I ij k e n mensch, slechts door de onderscheiding tusschen

Romeinen VIII en VII.
In Romeinen VIII toch spreekt PAULUS uit den innerlijken mensch,
die door den Christus-uitgang, den levendmakenden Geest, is vernieuwd
(8 : 2), in Romeinen VII klaagt de uiterlijke mensch, die, hoewel de
innerlijke mensch een vermaak heeft in de wet Gods naar den geest
(7 : 22), toch telkens weer naar de uiterlijke verschijning, zij het ook
„onpersoonlijk" zonder zijn wil (vrgl. Rom. 7 : 20) zondigt tegen de
Heiligheid Gods, tegen de wet van Hem, die spreekt „Wees heilig,
want lk ben heilig" (Lev. 19 : 2).
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Van des menschen zijde derhalve moet er zijn verzekerdhei d, dat
de Eeuwige, Heilige God onze gebrekkigheid, onze onvolmaaktheid,
de zondigheid, die ons uiterlijk aankleeft (al hebben wij inn e r 1 ij k
deel aan de wederbarende Middelaars-openbaring des Heils) wil vergeven, niet meer wil gedenken noch toerekenen, o m d a t Hij ons de
gebrekkigen aanziet in het aangezicht, in het beeld van den volmaakt
Heiligen mensch, die zoo zeker w erkel ij kheid is als wij onreinen
telkens weer in de w e r k e 1 ij k h e i d van het aardsche leven de reinheid
van het innerlijke beginsel des Middelaars bezoedelen naar de uiterlijke onvolkomenheid met-der-daad.
Wij hebben in Jaargang I, blz. 221 getracht dezen noodzakelijken
eisch nader bij te brengen en te belichten door het beeld van een
onvolmaakte stek of rank, die wordt aangezien in den volmaakten
stam of wijnstok.
De eisch der volmaakte Heiligheid, die ook den door den Heilsmiddelaar vernieuwden mensch nog telkens aan moet klagen, drijft daarom de
conscientie, die weet in deze te kort te komen, tot de bede, zie ons
niet aan naar onze verschijning maar naar de verschijning van ons
Heilig Hoofd, den Eersten onzer, den heiligen P e r s o o n des Middelaars, den M e n s c h JEZUS CHRISTUS (I Tim. 2: 5).
Gelijk wij in het vorig artikel slechts aanduidingen gaven aangaande
het universeel Beginsel des Middelaars, zoo ook geven wij hier slechts
aanduidingen aangaande Zijn individueele verschijning.
Al deze dingen toch behooren in de ulteenzetting der Heilsleer,
waartoe wij ons thans voorbereiden, alzijdig te worden belicht.
Dus hebben we nu slechts te vragen naar den z i n van het geloof
aan en in de historische verschijning van den Heilsmiddelaar JEZUS
CHRISTUS, in den waarachtigen, rechtvaardigen Zoon Gods en des
Menschen (Catech. Vr. en Antw. 15 en 16), Wiens „borgtochtelijke"
gerechtigheid ons als de onze wordt toegerekend, toegekend.
Wij ontdekken achter dit geloof den roep der conscientie, die bij de
zelfaanklacht, dat wij niet z ij n, die wij blijken te w e z e n, telkens
weder verzekerd moet blijven, dat de volmaakt Heilige en Rechtvaardige
Gode en mensch „borg" staat, dat de Eeuwige Heilsbemoeienis niet
vergeefsch, niet ijdel is, zooals het schijnt, indien wij zien op den
uiterl ij k e n mensch, die, innerl ij k door den Heilsmiddelaar vernieuwd (en daarom „niet kunnende zondigen," I Joh. 3 : 9), u i t e rl ij k
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telkens blijkt door velerlei zonden niet to beantwoorden aan het
Goddelijk ideaal (I Joh. 1 : 8).
Maar is het dan van zooveel belang, dat de uiterlijke mensch, de
verschijning, volkomen beantwoorde aan den innerlijken mensch, het
wezen ?
Bij nadere bezinning vinden wij ook nu het antwoord als vanzelf.
Indien het schepsel zich een ideaal stelt, dat verwerkelijkt moet
worden, en die verwerkelijking mislukt, dan is er niet veel verloren.
Een ander ideaal is in de betrekkelijke, veelvuldige wereld ras gevonden en aangegrepen.
Maar, waar de Schepper Zijn ideaal in den mensch realiseeren wil
als in Zijn Beeld, daar is dit Zijn Beeld niet een ideaal onder velen, een
ideaal, dat opgegeven en door een ander vervangen kan worden.
Neen, het gaat er hier op of onder. De mensch als Gods Beeld is
des Eeuwigen eenige en hoogste ideaal in dezen tijd, in deze wereld.
Daarom, indien dit ideaal wordt verduisterd en verijdeld, dan zou
Gods Scheppings- en Herscheppingsbemoeienis stranden op de klip
der onmogelijkheid.
God zet Zijn Hart op Zijn Beeld en Hij laat niet varen dit werk Zijns
Harten, Zijner Handen.
Dit nu beseft de menschelijke conscientie, indien zij door eigen
gebrekkelijkheid wordt ontrust. En dit besef spreekt zich meer of
minder klaar uit in den mensch, die zich wel innerlijk vernieuwd maar
niet uiterlijk heilig ziet en zich zelf aanklaagt, wetende, dat hij niet
voldoen kan voor God.
Dan vest hij zijn hoop op den oversten Leidsman en Voleinder des
geloofs (Hebr. 12 : 2), den volmaakt heiligen Hoogepriester, God en
mensch in eenen, Die Zich stelt voor het Aangezicht des Vaders en
Die als zoodanig Zijn gemeente, Zijn lichaam voor-stelt onbevlekt
als Zijne Bruid voor den troon des driemaal Heiligen. Wij in Hem
en Hij in ons!
Dan kan de conscientie tot rust komen. Want nu weet de mensch,
dat Gods Ideaal verzekerd is en ongekrenkt staat in den volmaakt
Heilige en Rechtvaardige, den tweeden Mensch, den Heer uit den
Hemel, het Hoofd des geslachts, naar Wiens Beeld wij worden vernieuwd, Wiens gelijkenis wij dragen (I Cor. 15 : 49), zij het ook slechts
in beginsel (Catech. Vr. en Antw. 114).
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Dus ontdekken wij den zin van het geloof aan en de rust in de
„borgtochtelijke gerechtigheid" van CHRISTUS. In dit geloof waakt en
gaat ter ruste de verzekerdheid, dat voor God den Heilige alleen voldoen kan het volmaakt heilige Ideaal Zijns harten, ten top gerezen in
den volmaakt rechtvaardigen M e n s c h, den tweeden ADAM.
En, waar de eerste ADAM, de natuurlijke mensch, nit zich zelf dezen
volmaakt Heilige niet voortbrengen kan, daar leeft de verzekerdheid
in het hart dergenen, die God kennen, dat Hij de Eeuwige zelf uit
Zijnen Geest dien volmaakt Heilige geboren doet worden, uitdraagt
in den tijd.
Zoo groeit de overtuiging, dat alleen God zelf, de Heer uit den
Hemel (I Cor. 15 : 47) mensch wordende, die volmaakt Heilige
wezen kan.
De Menschwording Gods is dan ook de eenige mogelijkheid, die,
werkelijk geworden, het schuldbewuste hart tot rust brengt.
Het plaatsvervangend leven, lijden, werken van G o d, geopenbaard in het vleesch (I Tim. 3: 16), kan hier alleen voldoen.
Men heeft bezwaren tegen de Christelijke leer van het plaatsvervangend
lijden des Middelaars. — Waarom ? Is niet alle lijden, ook zelfs het
lijden, dat het eene schepsel voor het andere draagt (in den dagelijkschen
arbeid, in krankenhulp, in liefdes-offer) plaatsvervangend ? Ja, wat meer
is, teren wij schepselen niet gansch en al op het werk Gods, óók
reeds naar de natuur? Hij toch is het, Die de wereld van ons bestaan,
ons bloed, onzen adem, ons voedsel, ons licht schiep uit Zijn Geest
en Woord. En ons wordt deze gansche aarde, de arbeid Zijner Handen,
Zijns Harten, toegerekend, toegekend tot voorwaarde en onderhoud
onzer gansche aardsche existentie.
Wij teren reeds naar de Schepping op het plaatsvervangend arbeiden
Gods! Waarom zouden wij het dan ook niet doen naar de Herschepping ?
Bezwaar tegen het plaatsvervangend lijden Christi, tegen de satisfactieleer, hoe dan ook beschouwd, is ondoordachtheid.
Geen zaliger rust, geen grooter eer dan dat de Eeuwige zelf Zich
openbaart in het vleesch, mensch wordt, om naar de Herschepping,
gelijk als naar de Schepping, alles to dragen (Hebr. 1 : 1-3).
De Heilsmiddelaar toch, wij zagen het, is God uitgaande uit God,
en daarom geen schutsmuur tusschen den Vertoornde daar op den
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troon en den strafwaardigen zondaar hier in den doem. Neen, de
Heilsmiddelaar is het bewogen Hart des Vaders, die in den Zoon
Zijner liefde uitgaat uit Zich zelf om ons uit den hooge te bezoeken
in onzen nederigen staat (Luk. 1 : 78, 48 v.v.).
Z•56 ook slechts kunnen we de diepte van Joh. 3 : 16 verstaan ! De
Heilige God heeft alzoo lief de verloren wereld en den zondigen
mensch, dat Zijn Hart er bij breekt en bewogen wordt uit te gaan
tot verzoening, verlossing en terugvoer van den zondaar uit de
ellende (= ander-landigheid, ballingschap) der vervreemding in de
heerlijkheid, die de Eeuwige had eer de wereld was (Joh. 17 : 5) en
die Hij wenscht te verwerkelijken in den tijd (vers 22).
De Middelaar, óók als Persoon, is dus niet slechts een afweer, die
den toorn Gods tegen den zondigen mensch breekt, en den doemwaardige vo9r Qod schut.
Zulk een voorstelling maakt immer den Middelaar tot den Barmhartige,
God tot den Wrekende, Onbarmhartige.
Neen, de beweging der Barmhartigheid van God zelf (Luk. 1 : 78)
zette den Middelaarsuitgang in, verwekte den Middelaar naar de persoonlijke verschijning in de volheid des tijds.
De Heilsmiddelaar, zoowel individueel als universeel, is niet anders
dan Openbaring van de verzoenende, verlossende, verheerlijkende
genade Gods, die met een eed zweert : „Zoo waarachtig als Ik leef,
lk heb geen lust in den dood des zondaars maar daarin, dat hij zich
bekeere en leve" (Ezech. 33 : 11).
De tusschentredende Middelaar is de tusschentredende Liefde Gods,
Die de hemelen Zijner Heerlijkheid, Heiligheid scheurt om neder te
komen ( Jes. 64 : 1), die het verterend vuur van Zijnen heiligen toorn
branden doet, totdat het den wederpartijder aan brand steekt (Ps. 97 : 3)
om hem op te teren (Hebr. 12 : 29), om te zetten in eigen gloed en
glans ( Joh. 1 : 4 v.v. Hand. 2 : 3).
Wij moeten dus breken met de scheeve voorstelling als zoude de
Middelaar, Die den toorn Gods tegen den zondaar draagt en bluscht,
een Ander wezen dan God-mensch, God, Die Zich van eigen heerlijkheid ontledigt, om, Zich vernietigende, de gestalte des dienstknechts
aan te nemen en tot in den kruisdood Zijn reddende verlossing door
te zetten en door te voeren (Fil. 2 : 6 v.v.).
De Menschwording Gods is aldus Alpha en Omega, Begin en Einde, aller263

eerst onzer innerlijke vernieuwing maar dan ook onzer uiterlijke verzekerdheid, dat in Hem den volmaakt Heilige verwerkelijkt is Zijn
Goddelijk Ideaal, persoonl ij k.
Vandaar dan ook, dat men in de Christelijke Kerk aldus hecht aan
de historische verschijning van den Heilsmiddelaar in den tijd.
De verzekerdheid, dat Hij mogelijk is, blijkt, hoe dan ook, te zijn
opgewaakt in het hart der Menschheid, voor twee duizend jaren.
En in die verzekerdheid is het der Menschheid geopenbaard, dat God
den volmaakt Heiligen Mensch Zich verwerkelijken kan.
Vandaar de nadruk, dien de gansche Schrift legt op de openbaring
van JEzus CHRISTUS in het v 1 e e s c h, vandaar de ernst, waarmede
I Joh. 4 : 2 deze belijdenis verbindt aan het leven uit God,
Was er niet een volmaakt Heilige Mensch te verwerkelijken, dan zoude
Gods Ideaal te kort schieten. En, waar nu wij, die in den Heilsmiddelaar innerlijk gegrepen zijn, niet tevens uiterlijk grijpen, waartoe wij
zijn gezet (Fil. 3 : 12), daar kan het ontruste hart, de aanklagende
conscientie slechts tot zwijgen komen, indien de volmaakt Heilige daar
staat te midden der Menschheid, aan den top der volkeren.
Zoo is met een enkelen trek aangeduid de redelijke zin der „satisfactietheorie", het religieus postulaat, dat ons dringt om den Heilsmiddelaar
niet slechts te belijden als universeel Beginsel, maar tevens als individueele verschijning, als volmaakt heilige Persoonlijkheid.
Wil men, ook na overweging van het voorafgaande, blijven volhouden:
„Toch is de hi s t or i s c h e verschijning van JEzus CHRISTUS geen noodzakelijke eisch. Indien God Zijn volmaakt Heiligen Mensch slechts als
Eeuwige werkelijkheid in Zich heeft en besloten houdt, dan is het
genoeg" (vrgl. Jrg. I, bldz. 223), zoo antwoorden wij :
Dit echter sta vast, dat de openbaring van den Heilsmiddelaar niet
opgaat in het universeel Beginsel als levendmakenden Geest, maar
dat Hij tevens moet worden gezien als de individueele Representant,
die Gode en den menschen „borg" staat, dat het Goddelijk Ideaal
niet is verijdeld, noch tevergeefs werd uitgedragen uit de Eeuwigheid
in den tijd.
D. H.
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IS JEZUS EEN CHRISTUS?
Handhaven wij, dat Hij de Christus is. D e Eerstgeboorne aller Creaturen. Dat Hij is de Gezalfde met den Heiligen Geest.
Meer dan BRAHMA of BUDDHA, meer dan PLATO of MOZES, meer dan
JESAIA of JOHANNES, meer dan PAULUS Of ATHANASIUS, meer dan KRISHNA
of PYTHAGORAS is hier. Hij heeft den Geest n i et met mat e. Hij is
Geest. Daarom is Hij ook God. Daarom aanbidden wij Hem. Daarom
is Hij met ons al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Zij alien
die, zij waren wijzen, leeraars, dragers van 't licht dat uit Christus
was. Deze, 't licht zelf, verlichtend een iegelijk mensch. Z ij worden
geeerd als leeraars, gekend als getuigen der waarheid van 't innerlijk
leven, doch zij hadden hun tijd, zij gingen voorbij, en die zich naar
hun naam noemden hadden hen tot hun wetgever of voorbeeld. In
hen alien en in zoovelen, wier namen God alleen bekend zijn, werd
openbaar, dat God in den mensch wonen kan, dat Hij in hem een
rijk, een domein, een heerschappij bezitten kan, dat in den mensch
een binnenst heiligdom ter woonstede Gods is, waar Hij wordt verwacht ; dat God den mensch de genade bewijzen wil zich hem to
openbaren. Doch in JEZUS wordt God mensc h. In Hem woont
de volheid der Godheid lichameliik. Die Hem gezien heeft, heeft den
Vader gezien. Hij i s het Beeld des onzienlijken Gods. Hij heeft niet
Zijn tijd, Hij is boven alien tijd. Hij i s. Hij verdwijnt niet uit de
wereld. Hij laat niet Zijn woorden achter als zoovele leeringen, niet
Zijn voorbeeld tot navolging. Hij is niet een Leeraar, noch een Meester
(ofschoon Hij beide is). Hij is Go d, d. i. Geest, d. i. Leven der
eeuwigheid. Hij b 1 ij f t met ons. Zijn kracht, Zijn leven blijft met ons.
Zijn lichamelijk bestaan was sacramenteel. Zijn geboorte was: geboorte uit God. Zijn leven was : leven met God. Zijn sterven was :
sterven in God. Zijn heilig lichaam was: zichtbaarwording in 't Vleesch
van God. En Hij leeft voort in Zijn Kerk, die als d a t Lichaam uit
de Maagd geboren, sacramenteel is. De zijnen, zij nemen niet Zijn
„meeningen" aan, „gelooven" Zijn uitspraken niet, volgen niet Zijn
voorbeeld — zij deelen Zijn le ve n. Zij kennen Hem naar den
Geest. Zij zijn eensgeestes met Hem. Zij kennen Hem niet naar het
Vleesch, d. i. zij zien niet op Zijn verschijning in den tijd. Zij aanbidden niet het geschapene, als zoodanig is Hij hun zelfs vreemd.
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Hun oog heeft Hem nooit aanschouwd. Daarin staat Hij van hen af.
Al verder mar de tijden voortgaan. Maar in den Geest bidden zij
Hem aan. Hij de Eerstgeboorne onder vele broederen. Handhaven
wij, dat Hij de Christus is.
Niemand kan het licht, dat Christus is, doen uitstralen uit zijn binnenste
of hij moet deel hebben aan Diens Geest. JEZUS de Eerstgeboorne naar
den Geest was dit niet naar den tijd. De Christus w a s in de wereld,
want de wereld is door (middel van) Hem gemaakt en JEZUS CHRISTUS
heeft Zijne broederen niet sedert het begin der Christelijke jaartelling,
doch van het begin der tijden. Zij alien zijn en worden bijeenvergaderd
in Christus. En hoewel PAULUS nimmer, als AUGUSTINUS, zeide dat
wij Christussen moeten heeten, toont hij ons toch duidelijk, dat wie
deel wil hebben aan Christus, a 1 s Christus moet geboren worden uit
den Geest, m e t Christus moet leven, sterven en begraven worden,
zal hij a 1 s Hij en met Hem opstaan tot een nieuw leven. Dit, wat
PAULUS zeide, is door de „groote ingewijden" van alle tijden voor de
geboorte van JEZUS beseft, gezien, gegrepen. En hier ligt de aanleiding
in, die de Theosofen van onzen tijd er toe gebracht heeft te spreken
van vele Christussen, waarvan JEZUS dan wel de voornaamste, de
grootste, doch toch slechts een in een reeks is.
De studie der oude Oostersche (Grieksche, Egyptische, Indische)
mysterien openbaarde hun zooveel wondervolle verwantschap met den
Christus der Evangelien, de vergelijkende studie der Godsdiensten
bracht zooveel als reeds lang voor JEZUS CHRISTUS bekend aan het
licht, dat te voren als door, in en met Hem geopenbaard werd geacht,
dat zij er toe kwamen Hem een plaats te geven onder en tusschen de
priesters en profeten van 't innerlijke leven, als hunner een, en niet zagen,
dat Hij en het brandpunt was waar al der anderer stralen in samenvielen
en de zon, waaraan deze allen hun licht ontleenden. Toen noemden
zij h e n met Z ij n e n naam. En hoewel wij — goed verstaan — zouden
kunnen erkennen dat een Christus is, ieder die (en juist voor zoover
hij) van Christus is, moeten wij Christenen, thans nu deze benaming
geschiedt om het onderscheid uit te wisschen tusschen den Heilige
Gods en hen, die door Christus geheiligd werden, daartegen getuigen,
en vasthouden hieraan, dat JEzus waarlijk de Christus is.
C. VERWEY.
Santpoort.
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DE ZORG VOOR 'T GEESTELIJK
LEVEN VAN HET KIND
Van het oogenblik der geboorte of aan leeft in het kind de begeerte.
Geboren worden is begeerte worden. Geboren zijn het is altijd worden,
altijd het andere begeeren, niet zijn, steeds worden wat men niet is.
Maar in, naast, onder, boven, rondom dit begeerend worden, dit wordend
begeeren, is het Zijn der eeuwigheid, is God. En als „hunner het
Koninkrijk der Hemelen is," naar de lieflijke woorden van Christus,
onzen Hier, dan is het niet, omdat in hen niet de begeerte waken
zou, dag en nacht, naar de dingen die vergaan, maar omdat zij nog
de ontvankelijkheid behielden voor het woord der Waarheid, Die
spreekt : „Zoo iemand achter Mij wil komen, die neme zijn kruis
dagelijks op en volge Mij." Dit kruis is hun de gehoorzaamheid, is
het luisteren naar de stem van de moeder, den vader.
In het opgroeien wordt het kind zich langzaam bewust van den
tweespalt, die in hem is. Het wil, het begeert, naar de natuur, z ij n
begeeren van 't altijd andere, doch het gevoe1 t, dat het niet gelukkig
is, zoolang hij 't begeerde niet verkrijgt, en ervaart, dat hij het niet is
als hij het verkregen heeft ; want dan grijpt het naar weer 't andere.
Nu daagt het vermoeden hem, dat gelukkig zijn niet gelegen kan zijn
in eigen begeeren te doen en vangt de vrijwillige gehoorzaamheid
aan het gebod van die hem liefhebbend nabij zijn aan. Met fijngevoelig
besef zegt het u dan „wat God wil is niet altijd prettig, maar het is
wel goed," en het voegt zich (doch niet zonder strijd) naar den wil
zijner ouders. In d i t kind-zijn ligt zijn kindschap in het Koninkrijk
der Hemelen. Doch deze gewilligheid is in hem toch meer potentieel
dan reeel. De begeerte wast met de jaren, de w i 1 blijkt uit te gaan
naar zich zelven, naar het ik als 't onderscheidene van het andere,
het leven der zelfzucht dreigt te absorbeeren de atmosfeer der eeu wigheid, die het bij zijn geboorte omgaf, herinnering aan het eeuwig
rijk, dat het toen verliet. Het verzet zich tegen het afleggen van de
eigenwilligheid, het poogt telkens weer de grenzen te overschrijden,
aan zijn doen gesteld, het gebod te ontkomen, dat zijn begeerten
dwingt.
Hoe 't kind in dezen strijd te sterken?
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Niet door het „breken" van den wil. „Niet door kracht (macht) noch
door geweld, maar door Mijnen Gees t." Ook de wil van het kind is
uit God, en in den strijd kunnen willoozen, dus krachtloozen, geen
weerstand bieden.
Neen, doch door het kind te leeren, zijn wil over te geven „tot de
gehoorzaamheid van Christus," die Geest is. Het kind, in de „natuur"
bevangen, moet tot een geestelijk mensch worden in wien de groote
wet van het offer een met blijdschap aanvaarde werkelijkheid wordt.
In dien strijd moet het kind allereerst worden gesterkt door het, ik zou
willen zeggen, „natuurlijk contact," dat het met God heeft, zijn
fijngevoeligheid voor het Eeuwige te versterken, door het in voortdurende gemeenschap met God te brengen.
Maar hoe zullen wij dat doen ?
Allereerst door een geheiligd leven. In den omgang met kinderen
wordt, misschien meer nog dan in dien met volwassenen, ons duidelijk,
dat het Koninkrijk der Hemelen niet is gelegen in woorden, maar in
kracht. Laten wij teeder van geweten zijn, laten wij oprecht aller
eigen zonden vijand zijn, laten wij streng voor ons zelve en zachtmoedig in ons oordeel over anderen zijn, en de kinderen zullen een
kracht in hunne zielen ervaren, die soms op de aandoenlijkste wijze
uit woord en daad blijken zal.
Ten andere door hen in aanraking te brengen met de Heilige Schriften.
In den Bijbel hebben wij een schat — zoo groot, dat geen woorden
dit uit kunnen spreken — van geestelijke ervaring, openbaring van
leven uit, in, door, tot den Eeuwige. Hiermede moet het kind in
aanraking worden gebracht.
Hoe zal dit geschieden ? Door het dagelijksch lezen van een hoofdstuk?
Als de keus gesteld wordt : of zoo, of niet, laten we dan kiezen voor
het dagelijksch lezen. Doch de geschiktste wijze is dit toch niet. Aan
het kind moet worden ver t el d, tot het kind moet worden g esproke n. „Ik zal — moet de leus van de ouders zijn — Uw lof
mijnen kinderen ver t ell e n." Door het levend Woord moeten hunne
zielen worden verlicht. Dit beduidt niet, dat hun alles moet worden
verklaard, dat zij alles met het verstand moeten begrijpen. Geen
rationalistische opvoeding! Maar het wil zeggen, dat wij den kinderen
kind moeten worden, bovenal daarin, dat wij in eenvoudige woorden
hun verhalen wat in den Bijbel staat. Hierbij zal onze eigen ver268

houding tot deze „oorkonde der openbaring" een factor zijn, die
medewerkt in de bepaling van wat, in welke orde, en met welke
aandoeningen wij uit den Bijbel vertellen. Ook in den meest nauwgezetten schriftgeloovige zal in den regel „de natuur sterker blijken
dan de leer" en zal hij zijnen kinderen niet verhalen wat zij niet, of
dan nog niet behooren te weten. Behalve dat wij ons oefenen in
eenvoudigheid, zullen wij dus ons ook heiligen bij de keus van het
onderwerp van vertelling of bespreking. Ook zullen wij zeer spaarzaam
moeten zijn met het moraliseeren. Het Woord Gods, ook het geschreven
Woord der Schriften, vindt een medegetuige in de harten onzer
kinderen, en beter dan on s woord het doen kan, werkt het daar zijn
werk van overtuiging en van oordeel.
En ten derde door het gebed. In het gebed wordt het kind als 't ware een
oogenblik afgezonderd van de wereld der zinnen. Het s 1 u i t de oogen,
het vouwt de handen en het keert terug voor een oogenblik —
tot dat innerlijk leven dat, onbeweeglijk altijd aanwezig, de grond en
de oorsprong van zijn wondervolle bekoorlijkheid is. Doch het zegt
tot ons, wat de discipelen tot Jezus zeiden (Heer) „leer ons bidden."
Aan ons is 't, om inhoud te geven aan het gebed onzer kinderen.
God verstaat ze (Hij weet wat zij van noode hebben e e r zij Hem
bidden) maar zij moeten ook zich zelve leeren verstaan.
Is 't noodig, is het gewenscht, dat wij hen daartoe dagelijks eenige
malen, bij maaltijden, bij 't ontwaken en 't slapen gaan een „gebed"
laten zeggen ? Ik wil de waarde van den regel, de herhaling, in de
opvoeding van het kind niet miskennen. Gewoonte wordt inderdaad
dikwijls tot tweede natuur. Doch tegenover het voordeel staat — en
dit geldt hier waar het 't diepste leven der ziel raakt, in dubbele
mate — het kwaad, dat de sleur werkt. De letter doodt. Maakt dood
wat leefde. Dat doet de sleur, die een „letter" geworden leven is, ook.
Wij zijn niet van onze verantwoordelijkheid af, noch tegenover God,
noch tegenover 't kind, noch tegenover ons zelve, indien wij zeggen
kunnen : „wij hebben onze kinderen leeren bidden aan tafel, en met
eerbied leeren luisteren naar 't lezen van Gods Woord." Hebben wij
op de bewegingen hunner zielen gelet ?
Hebben wij met hen gebeden, met een kinderlijk en liefdevol hart,
hebben wij hen ontzien in hun soms vreemd verlangen om a n d e r s te
doen dan wij ? Hebben wij hen voor de verstikking in den sleur behoed?
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Laten onze kinderen het weten, dat God het wel nauw met de zonde
neemt, doch 66k dat Hij geen tyran is, geen plaag voor kinderen,
geen lastig Heer, die met het voldoen aan zekere vormen te paaien is.
Laten vvii hun leeren, dat het diepst verlangen hunner jonge zielen
het roepen, het schreien, het bidden tot God is. Laten wij ze leeren,
dat om Hem te oniv9ngen de begeerten der zinnen stil moeten zijn,
laten zij ook uit o n s le v en zonder woorden verstaan wat bidden is
strijd om in te gaan in het Leven der eeuwigheid, roepen om de
eenheid met God.
Santpoort.
C. VERWEY.
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CHRISTIAN SCIENCE
Met veel genoegen heb ik de uitnoodiging aangenomen, die Dr A. H. DE
mij deed, om zijne bespreking van Christian Science in
„Nieuwe Banen," zoo noodig, aan te vullen of te verbeteren. Vooral
de woorden van den schrijver, dat zijne bedoeling niet was een strijd,
doch een samen zoeken naar waarheid, gaven wij veel • sympathie voor
dit plan. lk wil dan ook aanvangen met Dr DE HARTOG te danken
voor zijn, in veel opzichten, onpartijdig onderzoek van C. S; vele
zijner bedenkingen begrijp ik ten voile, daar zij mij eenige jaren
geleden niet vreemd waren, doch juist daarom ben ik overtuigd, dat
een beter begrijpen van wat C. S. leert, ze kan doen verdwijnen.
Voor het verstaan van iedere wetenschap is noodig het begrijpen van
de termen, die in haar gebruikt worden, om hare ideeen aan te geven,
en C. S. maakt geen uitzondering op dezen regel. Om tot klaarheid
over deze leer te komen, hebben wij dus allereerst te zoeken naar de
beteekenis, die vele woorden voor Mrs EDDY hebben, eene beteekenis,
die ten voile gerechtvaardigd is door de etymologie, doch die in
't gewone gebruik dikwijls verloren ging. Eene uitlegging van C. S.
heeft slechts dan waarde, wanneer zij is eene uiteenzetting van
Mrs EDDY'S gedachten over dit onderwerp, en niet van wat een ander
er uit meent op te maken, en de geringste afwijking in het aangeven
van haar grondbeginsel, brengt eenen oneindigen nasleep van verwarrende
en verkeerde conclusies. Dit is m.i. het geval in deze.
De grondstelling van C. S. is niet, zooals Dr DE HAUG° zegt : „Mind
is real, matter is unreal," waarbij hij, volgens zijne critiek klaarblijkelijk
„mind" als den menschelijken geest neemt, doch de basis van dit stelsel
is : „All is infinite Mind (God) and its infinite manifestation, for God
is All-in-all" (Science and Health, with key to the Scriptures, blz. 468).
Wanneer in C. S.-werken het woord „Mind" met eene hoofdletter
gebruikt wordt, is dit steeds als synoniem van „God." In Sc. and
H. definieert Mrs EDDY op blz. 591 't woord „Mind" als volgt:
„Mind. The only I, or Us; the only Spirit, Soul, divine Principle,
substance, Life, Truth, Love ; the one God ; not that which is in man,
but the divine Principle, or God, of whom man is the full and perfect
expression ; Deity, which outlines but is not outlined."
Mind, God, is dus het Weten, de Waarheid, Die al het bestaande
HARTOG
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draagt, en geen mogelijkheid laat voor eene werkelijkheid, die niet
de uiting van den Schepper zou wezen, omdat het bestaande, de
schepping, is, het zich-zelf uitdragen van God. Mrs EDDY gebruikt
de termen „reeel" en „realiteit" dan ook absoluut zuiver, waar zij
daarmee slechts dit aanduidt, wat uit God voortkomt, en daarom
eeuwig en onveranderlijk is. Om deze reden noemt zij de ervaringen
van den sterfelijken geest of natuurlijken mensch (wat volgens C. S.
synonieme termen zijn) onreeel, hoewel zij daarmee niet bedoelt, dat
deze ervaringen ons niet zeer werkelijk schijnen.
Waar Dr DE HARTOG'S bedenkingen tegen C. S. in hoofdzaak voortkomen uit het onjuiste begrip der beteekenis in C. S. van „Geest"
en „werkelijkheid," komt het mij voor, dat eene wederlegging van
zijne verschillende bezwaren geheel overbodig zou zijn, daar de
meeste van deze gerezen zijn uit eene voorstelling van C. S., die op
eene verkeerde basis gegrond is. Zij raken C. S. dus niet, doch alleen
Dr DE HARTOG'S voorstelling daarvan, en ze punt voor punt op te
klaren zou m. i. misbruik maken zijn van de vriendelijkheid van den
Redacteur van Nieuwe Banen.
1k meen dat en hij, en de lezers van dit tijdschrift, ja wij alien, meer
gebaat zullen zijn, wanneer ik tracht zoo kort mogelijk aan te geven
wat C. S. leert, en ik ben overtuigd, dat op deze wijze vele der
bezwaren van Dr DE HARTOG ontzenuwd zullen worden.
Christian Science is niet ontsproten aan den Engelschen geest, zooals
Dr DE HARTOG zegt, doch aan den Amerikaanschen, die een geheel
ander karakter heeft. Amerika is niet Engelsch, het is een product
van velerlei invloeden, en het gedachteleven van verschillende naties
drukte zijn stempel op dit yolk, dat ik de openbaring van het algemeen menschelijk denken uit onzen tijd zou willen noemen, zoowel
in zijn grove excessen van bandeloosheid en dorst naar stoffelijken
rijkdom eenerzijds, als aan den anderen kant in zijne visie van, en
koene wijze van uiting geven aan voor anderen nog verborgen waarheden. Hoeveel ontdekkingen van allerlei aard, hoeveel nieuwe toepassingen van wetten op verschillend gebied, bewijzen ons dit niet?
Het schijnt mij daarom zeer begrijpelijk, dat in dit yolk, zoo vrij,
zooveel minder gebonden aan eeuwenoude tradities van de Europeesche
en Indische beschaving, eene gevonden werd, die den moed had,
de fouten in logica en consequentie in het godsdienstig begrip van
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de menschheid te zien, en ze door een absoluut vasthouden aan het
Goddelijk Principe (Levensbeginsel) te verbeteren. Van agnosticisme
is in C. S. dan ook geen sprake. De Encyclopaedia Britannica geeft
daarvan de volgende definitie:
„Agnosticism really rests on the doctrine of the Unknowable, the
„assertion that concerning certain objects — among them the Deity —
„we never can have any „scientific" ground for belief." C. S. leert
ons ten duidelijkste inzien, dat alles wat de mensch van noode heeft,
is samen te vatten onder kennis van God, en dat deze kennis voor ieder,
die onbevooroordeeld en eerlijk gehoorzaamt aan wat hij van de
Waarheid begrijpt, bereikbaar is. Waar C. S. zegt, dat wij God slechts
geestelijk kunnen leeren kennen en ervaren, is zij geheel een met JEzus'
woorden : „Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders
den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid (Joh. 4 : 23). Zeide
niet ook PAULUS „Wie naar het vleesch zijn, bedenken wat des
vleesches is, maar wie naar den Geest zijn, bedenken wat des Geestes
is ; want het bedenken des vleesches is de dood, maar het bedenken
des Geestes is het leven en vrede ; daarom dat het bedenken des
vleesches vijandschap is tegen God ; want het onderwerpt zich der
wet Gods niet, want het kan ook niet" (Rom. 8 : 5-7).
Juist inplaats van den mensch „onbekwaam te erkennen om den mogelijk
metaphysischen achtergrond der dingen met het denken theoretisch te
belichten," leert Mrs EDDY dezen geestelijken achtergrond kennen en
daaruit leven. God is niet een soort verheven Persoonlijkheid, die
toezicht houdt, of niet houdt op, en medestrijdt in het wereldgebeuren,
doch is het Leven en de Waarheid, nu en eeuwig ; alle leven en
bestaan is Zijne realiseering van Zich zelf, en moet dus Zijne volmaaktheid uitdrukken. Hij is dus de lichtende Noumenon, Wiens glans
niet door duistere phenomena wordt bedekt, omdat de mensch, naarmate hij „den Geest, die ook in CHRISTUS JEZUS was" (Filip. 2 : 5) in
zich laat wonen, meer en meer gaat zien, zooals God ziet, en dus het
wezen der dingen leert kennen.
Treffend duidelijk wijst C. S. op de noodzakelijkheid van het afleggen
van den ouden mensch, van den mortal mind, „het bedenken des
vleesches," wat oneindig meer inhoudt dan 't „ons zelf verloochenen
naar ons stoffelijk bestaan," zooals Dr DE HARTOG zegt. Het is een afleggen van alle egoisme, eigenbaat, eigenwil en zelfverheffing, door
:
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in alles te leeren bidden : „Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede,"
en daardoor met JEZUS te gaan zeggen : „Hiertoe ben ik geboren en
„hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der Waarheid ge„tuigenis geven zoude” (Joh. 18 : 37 ). Dit is 't C. S. begrip van
verzoening, zooals Mrs EDDY Sc. a. H. op pag. 18 schrijft : „Atonement is the exemplification of man's unity with God." (Verzoening
is het be-leven van 's menschen eenheid met God). JEZUS heeft ons
die eenheid in al hare volheid aangetoond, is ons de Wegwijzer
geworden, door de kennis van God, die hij ons bracht in Zijn leven,
sterven, opstaan en hemelvaart en wees ons den CHRISTUS, den Weg,
de zaligmakende Waarheid over God en den mensch. Het kennen van
God brengt de mogelijkheid en de noodzakelijkheid mee dit in ons
leven te toonen, en de woorden van JEZUS : „Ga heen, en doe gij
desgelijks" (Lukas 10 : 37b) klinken ons uit de C. S. leer met ontzagwekkenden nadruk tegen. C. S. heeft zeker in sommige opzichten een
ander begrip van de verzoening dan de Ned. Herv. Kerk, doch de
oorspronkelijke beteekenis van het woord rechtvaardigt Mrs EDDY'S
meening ten voile. Volgens WEBSTER is het werkwoord „to atone"
en dus ook zijne afleidingen, ontstaan uit de twee woorden „at" en
„one", wat m.i. sterk wijst op het begrip van eenheid tusschen God
en den mensch.
De Christelijke Kerk heeft 19 eeuwen lang getracht verlossing te
brengen aan de menschheid, door haar te prediken, dat JEZUS een
was met God, en wat heeft zij over 't geheel bereikt? C. S. brengt
het individueele bewustzijn van 's menschen eenheid met God, wat
zij meent dat ook JEZUS leerde, toen Hij zeide: „Ik heb hun de
„heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn,
„gelijk als wij een zijn ; lk in hen, en Gij in Mij ; opdat zij volmaakt
„zijn in een, en opdat de wereld bekenne dat Gij Mij gezonden hebt,
„en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt" (Joh. 17 : 22
23), en Zijne volgelingen steeds wees op de noodzakelijkheid van
Zijne geboden in de werken te volgen. Wij alien ondervinden dagelijks,
hoe ons beter begrijpen van de verzoening, ons verlossing brengt van
zonde en kwaad, en ons eenigszins de belofte in de woorden van
1 ) Dat in 't Grieksch het lidwoord voor „waarheid" gebruikt wordt in JEZUS' woorden, in
tegenstelling met in PILATUS' vraag (vers 38), bewijst, dat JEZUS hier de absolute Waarheid,
dus God, bedoelde.
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JEzus: „Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrij
maken," (Joh. 8 : 32) doet ondervinden. En toch kunnen velen van
ons met PAULUS zeggen geweest te zijn : „een Hebreer uit de Hebreers,
near de wet een Farizeer, naar de rechtvaardigheid, die in de Wet is,
zijnde onberispelijk (Filip. 3 : 5, 6 b.). Net is in vele gevallen niet
gebrek aan kennis omtrent de leeringen der Chr. Kerk, dat ons ontvankelijk maakte voor C. S. — doch de levende CHRISTUS, dien wij
in andere stelsels vergeefs gezocht hadden, werd ons in deze leer
geopenbaard en leidde ons tot den Vader. ,Die al uwe ongerechtigheid
„vergeeft, Die al uwe krankheden geneest, Die uw leven verlost van
„het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden"
(Ps. 103 : 3, 4).
C. S. gaat zeker verder dan de Christelijke Kerk, waar zij meent,
dat heiliging genezing is naar ziel en lichaam beide, maar ik zou
willen vragen : „Op welken grond scheidt de Christelijke Kerk de
geboden van JEZUS (Lukas 9 : 2) en heeft zij zich slechts willen toeleggen op genezing van zonde ? C. S. is volmaakt doordrongen van
het feit, dat genezing van zonde het belangrijkst en 't meest noodige
is, en ieder, die om lichamelijke hulp te zoeken tot C. S. kwam, zal
erkennen, dat hem voortdurend op wedergeboorte als eerste en eenige
noodzaak gewezen werd. Doch waar zonde in diepste instantie altijd
terug te brengen is tot onkundig zijn van God en Gods wet, (zelfs
de schijnbaar meest moedwillige zondaar is zich niet volmaakt bewust
van het feit, dat overtreding van de geboden immer straf brengt) leidt
meerdere kennis van God, door grooter gehoorzaamheid, tot meerder
bewustzijn van eenheid met God, het Leven, en brengt onder de
heerschappij van den Geest van God. „Of weet gij niet, dat ulieder
lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, die in u is, dien gij
van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt ? Want gij zijt duur gekocht : zoo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uwen geest,
welke Godes zijn" (1 Cor. 6:19, 20).
Ik herhaal, het hoofddoel van C. S. is de menschheid te wijzen op
de noodzaak van Gods Geest in zich te laten wonen, naar de woorden
1) Ik neem dezen term slechts over van Dr DE HARTOG, terwille van de kortheid, want
in werkelijkheid meen ik, dat deze woorden een oneindig wijdere beteekenis hebben, dan
hij er aan hecht, en niet het belijden van een door enkele menschen geformuleerde leer
haar bepaalt, doch dat het gehoorzamen aan God, Die ons in CHRISTUS geopenbaard is, de
menschheid, dus ook de Scientisten, tot lidmaten van de Christelijke Kerk maakt.
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van JEzus : „Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de
„hemelen is, volmaakt is (Matth. 5 : 48). Gelooft gij niet, dat lk in den
„Vader ben, en de Vader in Mij is ? ... De Vader, die in Mij blijft,
„Die doet de werken" (Joh. 14 : 10). Hiertoe is noodzakelijk een voortdurend sterven aan zich zelf, een zich zelf dagelijks kruisigen, een afleggen, door de hulp van den Heiligen Geest, den Geest van God, van
alle zondige gedachten, verlangens en neigingen, kortom van alles,
wat niet de uiting van God is. Voorwaar, dit is niet het kruis weinig
diep planten ! — Het is m. i. veeleer het kruis in al zijn ontzaglijken
ernst verstaan, in den eisch van medekruisiging met den Heiland. En
ieder, die de zoogenaamd menschelijke natuur ook maar eenigszins
kent, zal begrijpen, dat ik niet de vrees van Dr DE HARTOG kan deelen,
dat C. S. het te gemakkelijk voor den mensch maakt !
De strijd, of het verlangen om te herwinnen, wat de mensch eerst
dacht te bezitten, doch verloor, noemt men lijden ; ik bedoel hiermee
niet een stoffelijk bezit, doch iets, wat ons goed toeschijnt in den
ruimsten zin, zelfs het hebben van een goede gedachte. Dit lijden op
zich zelf kan den mensch niet verder brengen ; slechts wanneer hij het
schijnbare en vergankelijke begrip opgeeft en de menschen en dingen
leert zien in hun waarachtig wezen, leert hij gehoorzaamheid aan de
Waarheid, aan God. De mensch lijdt alleen, doordat hij niet voortdurend bewust is van het Al-zijn en de alomtegenwoordigheid van
't Goede, en wanneer zijne kennis van God hem het foutieve van zijn
vroeger denken laat zien, en hem helpt God te ervaren, omdat hij
met PAULUS gaat zeggen : „want wij wandelen door geloof en niet
door aanschouwen" (2 Cor. 5 : 7), maakt het lijden plaats voor vreugde ;
niet voor een aardsch gevoel van bevrediging, maar voor eene vreugde,
zoo rijk, dat zij in herinnering brengt JEzus' woorden : „Deze dingen
heb ik tot u gesproken, opdat Mijne blijdschap in u blijve, en uwe
blijdschap vervuld worde" (that your joy might be full. Eng. Bible)
( Joh. 15 : 11). Dit is de weg naar den hemel, die C. S. niet als eene
plaats opvat, doch als een toestand van bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Dit is een toestand van heiligheid, van vervuld-zijn met
den Alles-vervullende, van absolute reinheid, en ver, ver-verheven
boven „de gezonde ziel en het gezonde lichaam," waar Dr DE HARTOG
over schrijft. C. S. beschouwt lichamelijke gezondheid als een begrip
van den menschelijken geest, een beter begrip dan ziekte voorzeker,
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daar het iets dichter bij de waarheid is, doch even onreeel ; en wijst
ons voortdurend op de noodzakelijkheid van geluk en vrede to zoeken
in afzien van ons zelf en gehoorzaamheid aan God.
C. S. is het met Dr DE HARTOG eens, dat de dood niet „overvleugeld
doch doorgemaakt" moet worden, n.1. de dood van al 't verkeerde;
want Dr DE HARTOG kan toch niet meenen, dat sterven van 't stoffelijk
lichaam, waarbij de mensch zelf blijft leven, zoo'n alles bevrijdende
ondervinding kan zijn ? Dit zou tot de onhoudbare stelling voeren,
dat de stoffelijke dood de redding van een zondaar zou wezen. De
dood van alle verkeerde gedachten beschouw ik als de dood, die
noodzakelijk is, dus een geheel ander moment in het menschelijk
bestaan; een moment, dat tot proces wordt, proces van overwinning
van al 't verkeerde (Matth. 5 : 29, 30).
Dr DE HARTOG is ongetwijfeld even overtuigd als Mrs EDDY, van
's menschen eeuwig leven, ook na of ondanks wat de dood genoemd
wordt, en het is deze overtuiging van het eeuwig voortdurende leven,
die Mrs EDDY wilde aantoonen, door de parenthese in den tekst uit
Romeinen V op blz. 45 van Sc. a. H.
Uit het voorgaande zal wellicht gebleken zijn, dat de strijd in C. S.
niet zoozeer gaat om de realiteit van „mind" of „matter," doch om de
werkelijkheid van den Alles-bevattende „Divine Mind," Die alle intelligentie is, en geen plaats laat voor allerlei menschelijke opvattingen.
C. S. beschouwt matter en mortal mind als een, (matter is but the
objective state of mortal mind, Sc. a. H. 114-29; 80-24, 25; 293-6)
en redeneert in deze dus net als de Duitsche philosophie, waar deze
stof beschouwt als openbaring van wil of gedachte. Mrs EDDY noemt
echter mortal mind, en dus ook stof, de antipode van de Divine Mind,
en daarom eene verkeerde aanschouwing van dat, wat is.
Dr DE HARTOG zal mij waarschijnlijk toegeven, dat het „wijsgeerig
denken der laatste anderhalve eeuw," grootendeels theorie is, en nu
meen ik, dat C. S. oneindig verder gaat in 't uitwerken van hare
stelling, dan welke wijsgeer ook. Eke demonstratie in C. S., elke
genezing van ziekte door 't bewust worden van de Waarheid, dus
door verandering van gedachten, bewijst de onrealiteit van stof en
mortal mind samen, en de absolute realiteit en actualiteit van de
Divine Mind. Dit is geen loochenen van iets wezenlijks, het is een
komen tot het bestaande, dat voor den mensch, door eene verkeerde
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voorstelling, eerst verborgen scheen; 't is dus een dieper ingaan in
de existentie, 't is een wonen in God. En niet alleen de genezing
van ziekte, doch 't overwinnen van alle verkeerd denken en alle onharmonische toestanden, door als basis van denken en handelen Gods
almacht en alomtegenwoordigheid te nemen, bewijst het niet-eeuwige,
dus onreeele van onze vroegere opinie. Hieruit blijkt wel, dat in
C. S. geen gevaar is voor illusionisme en solipsisme. Dit zou dan
mogelijk zijn, wanneer C. S. streed voor de realiteit van de mortal
mind, zooals Dr DE HARTOG blijkt begrepen te hebben. Waar de
leer van C. S. absoluut anders is, zal Dr DE HARTOG en ieder lezer
't onnutte, ja zelfs onmogelijke, inzien van mijn ingaan op de vraag,
hoe eene stelling, die niet door C. S. geleerd wordt, bewezen kan
worden in de Duitsche philosophie, zooals op blz. 233 gevraagd
wordt.
Waar Dr DE HARTOG op blz. 236 vraagt aan te toonen, dat niet
HEGEL maar Mrs EDDY gelijk heeft, zal de moeilijkheid geheel opgelost
zijn, wanneer hij leest : „De Geest (God, de Reeele) kan zijn tegendeel
„stof" ('t onreeele) niet voortbrengen." God is 't Eeuwig-bewuste
en Eeuwig-ware, Zijne gedachten zijn even eeuwig en waar als Hij
zelf, en in Hem is geen vergeten, veranderen of verliezen mogelijk,
daarom geen kennis van het onwezenlijke, van dat wat niet waar is.
Hij is Principe, Uitgangspunt van al 't bestaande. De mogelijkheid
van het bestaan van lets, wat buiten het Principe zou liggen, kan
alleen met een snort anthropomorphischen God te vereenigen zijn.
Op dit feit grondt C. S. ook Naar overtuiging dat God niet de Schepper
van 't kwaad is. Zeer zeker zijn er teksten in 't Oude Testament, die
dat schijnen te bewereri, doch er zijn er evenveel, die 't tegenovergestelde zeggen, om te beginnen met Gen. 1: 31a. „En God zag al wat
Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed." Zou God het kwaad
„zeer goed" noemen? Denkt ook Dr DE HARTOG niet, dat wij in het
Oude Testament veelal te doen hebben met het gelimiteerde begrip,
dat de schrijvers van God hadden, en dat dit steeds helderder wordt,
naarmate zij van uitwendig, tot inwendig dienen van God komen?
Indien het Oude Testament letterlijk opgevat moet worden, hoe is 't
dan te verklaren, dat wij bijv. geen dieren meer offeren ? Zou JEzus
hier niet de vervulling, de verstaanbaar-makende, zijn van al deze
punten? Hij heeft in volmaakte gehoorzaamheid aan God geleefd, en
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deed „wat Hij den Vader ziet doen" (Joh. 5 : 19) en vernietigde zonde,
ziekte en dood. Zou hij hiermee niet bewezen hebben, dat 't
kwaad niet uit God voortkwam, en hij dus niet vernietigde wat
God geschapen had? (Matth 5: 17). Evenmin, als men kan zeggen,
dat eene fout in de algebra hare plaats heeft, of daarin verschijnt
kan men beweren dat 't kwaad verschijnt in Gods werkelijkheid. In
beide instanties is de lout, het bewijs van 't niet-kennen van de waarheid. Die fout verandert niets aan de feiten, schept niet, en is niet
geschapen, en verdwijnt door een beter begrijpen van het Principe.
Indien het kwaad een oorsprong had, zou 't werkelijk, dus eeuwig
zijn. JEZUS zeide : „Die (de duivel) was een menschenmoorder van den
„beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven ; want geen
„waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zoo spreekt hij
„uit het zijne ; want hij is een leugenaar en de vader der leugen"
( Joh. 8 : 44).
C. S. leert niet, dat de sterfelijke mensch, de geindividualiseerde
„mortal mind," niet verdorven zou zijn ; zij gaat zelfs verder, want zij
leert, dat deze niet te redden is, doch slechts vernietigd kan worden, —
maar zij meent, dat de reeele mensch, dus Gods uiting van Zich zelf,
rein is. De groote hulp, die deze overtuiging is in den strijd tegen
het kwaad, heeft Mrs EDDY begrepen, en daarom wordt in alle C. S.
kerken iederen Zondag de dienst besloten met het voorlezen van
I Joh. 3: 1-3.
Zeer zeker komt C. S. op sommige punten tot andere conclusies, dan
de gewone theologie en philosophie ; deze laatste trachten over 't algemeen uit de gevolgen de Oorzaak te doorgronden, en C. S., die
't gebrekkige van 's menschen waarneming inziet, zoekt vanuit den
Eeuwige, Zijne verschijnselen te leeren kennen. Zou deze weg waarlijk
minder wetenschappelijk moeten heeten ? Zou niet eerder C. S. de
conflicten tusschen de philosophic en den Bijbel (ja, ook tusschen de
eerste en „het getuigenis in ons zelf" I Joh. 5 : 10) oplossen en eene
werkelijk Christelijke levensbeschouwing geven ?
Voorburg.
MARIE HARTMAN.
In het volgend nummer ons antwoord.
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D. H.

INGEKOMEN VRAGEN
V r aa g. — Hoewel ik bij het lezen van de verschillende nummers
van „Nieuwe Banen" en vooral van het laatste wel eenigszins uw
opvattingen begrijp of althans meen te begrijpen, ben ik toch zoo
vrij om langs dezen weg aan u eenige vragen naar aanleiding van
een en ander te doen.
Gaarne zou ik zien, dat u deze vragen, zoo ze voor beantwoording
in aanmerking kunnen komen, in „Nieuwe Banen" wilde behandelen.
Bij voorbaat daarvoor mijn hartelijken dank!
Ofschoon ik altijd zeer belangstellend in zake Godsdienstige aangelegenheden ben geweest, en dan ook vroeger een geregeld kerkganger, kon
ik mij met de preeken van de predikanten meestal niet vereenigen.
Wat toch was het geval: Men hoorde bijna altijd of een volbloed
orthodoxen of een modernen predikant. Bij de meeste moderne preeken
bleef vaak juist dat, wat ik in de eerste plaats in den Godsdienst
zoek, buiten behandeling, omdat deze zich meestal enkel richten tot
de practische dagelijksche levensmoraal, zonder zich hoofdzakelijk te
wenden tot den Grond aller dingen.
Door kritiek en nog eens kritiek werd van den Levensboom zooveel
afgehouwen, dat de stam enkel overbleef. „Morality spread with emotion"
heb ik er wel eens van hooren beweren.
En wat is in e e s t a 1 schering en inslag bij een preek van een orthodox
predikant? M.i. dit : Voor bijna 2000 jaar werd er een God-Mensch
geboren, die om het menschdom weer met God te verzoenen, voor
onze zonden Teed en stierf. Was dat niet gebeurd toen, wij waren
nog in Satan's macht. Het Bloed van JEzus CHRISTUS reinigt ons van
alle zonden. Die Mensch, tevens God zelf, heeft beslist geweigerd
zelfs den bedwelmenden drank, dien men Hem aan het Kruis toereikte,
te drinken, want hij wilde, hij moest om ons een volkomen verzoening aan te brengen, met onbenevelden zin alles lijden, wat wij
anders hadden moeten lijden vanwege onze zonden. De opvatting
bij minstens 99% der hoorders is, dat in een zeker punt des tijds
door die enkele daad dat alles is volbracht, waardoor wij alleen zalig
kunnen worden. Geloof dat en ge zult zalig zijn (worden). Want dit
immers is voor hen gelooven in den (historischen) Zoon. En niemand
komt toch tot den Vader dan door Hem. — Waarlijk dit geloof vind
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ik eenigszins ongerijmd. Volkomen stem ik dan ook in met wat
Prof. Dr BOUSSET zegt in zijn „Wesen der Religion" blz. 212 e.v. :
Der Erlosungs-gedanke konzentrierte sich im Lauf der Oeschichte
des Christentums in dem Olauben an eine besondere Bedeutung des
Opfertodes Christi. Christi Tod wurde das grosse fiir unsere Stinden
dargebrachte Opfer, er bekam stellvertretenden Wert und Bedeutung.
Auch hier erheben sich fur uns wichtige Bedenken. Und zwar stehen
wieder an diesem Punkte nicht in erster Linie theoretische Bedenken
dagegen, sondern die Macht unseres selbstandig gewordenen moralischen
Empfindens Denn das gehort wieder zur Signatur unseres modernen
Lebens : Unser moralisches Gefilhl hat sich derart verselbstandigt,
dass es sich fremdartiges moralisches Empfinden auch durch die
Autoritat der Religion nicht aufdringen lasst. Unser an KANT'S Einsicht
gebildetes moralisches Empfinden aber sagt uns mit aller wiinschenwerten Deutlichkeit: Die Schuld, die Du begangen, die kann
kein andrer abnehmen und fiir dich bilssen. Kein Mensch
und kein Got t. Sie lasst sich nicht wie ein Ding, eine Sache fibertragen. Auch wird niemals die Schuld durch die Strafe, die der oder
ein anderer fiir dich tragt, abgebiisst, noch weniger kann das Schuldgefilhl Dir durch einen andern abgenommen werden.
Weggeschafft wird &hide und Schuld nur durch die freie Sittlichpersonliche Tat unseres Gottes, der Siinde vergibt und Schuld erlasst.
Unser religioses Empfinden aber sagt uns hier dass es eine unwiirdige
Vorstelling von Gott sei, dass er nicht aus freien Stiicken verzeihen
konne. Auch predigt dies nicht die Person JESU.
JESUS redet in seiner Predigt ohne alle Bedingung und ohne etwaigen
Hinweis auf seinen Tod von der verzeihenden vaterlichen, gOttlichen
Liebe. Der Vater verzeiht im Gleichnis ohne irgend welche Bedingung
ohne ein weiteres Wenn und Aber dem verlorenen Sohn. Man
versuche in dieses Gleichnis die Lehre von der Stellvertretung einzutragen, man wird es nicht konnen, ohne es zu zerstoren."
Dit wat betreft den h i s t o r i s c h e n Christus, die als zoodanig enkel
m.i., althans bij, zooals gezegd, 99% der geloovigen, volbloed orthodoxe
kerkbezoekers wordt gedacht.
Nu echter lets over een m.i. geheel andere en vollere, hoogere opvatting van het Evangelic, over den om zoo eens to zeggen K o sm i s c h e n Christus.
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Den afgeloopen winter heb ik een cursus gevolgd van Dr VAN DEN
BEROH V. EIJSINOA hier ter stede. In een gesprek, dat ik naar aanleiding
van het behandelde (de Christelijke Geloofsbelijdenis) had met Z. E.,
vroeg ik, hoe hij dacht over uwe uiteenzettingen omtrent een en
ander b.v. uw „Heilsfeiten" en de hoofdartikelen in „Nieuwe Banen."
Uw werk „Heilsfeiten" was hem bekend, het laatste niet. Zijn antwoord
was, dat in principe u beiden naast elkaar stond. Ik veronderstel, dat
u de zienswijze van Dr VAN DEN BERGH kept omtrent de Drieeenheid,
de Christusfiguur enz.
Als ik u beiden nu goed gevolgd heb, meen ik, dat de hoofdinhoud
het volgende is (van een der gewichtigste Geloofsartikelen).
Met den Eersten Persoon der Drieeenheid wordt dan bedoeld, de Schepper,
de Formeerder of wet het Denken, het Willen en het Kunnen atom
aanschouwd. Met den Tweeden Persoon, de Gedachten Gods, zichtbaar
geworden in de zienlijke wereld, gelijk de gedachten eens dichters
(zijn concepties) zichtbaar geworden zijn in zijn boek, van een beeldhouwer in zijn beeld. Natuurlijk is deze Godsgedachte het onzuiverste
in het mineraal, zuiverder in den Mensch, nog zuiverder in den
„Mensch, Die komen moet," (W or d t dan volmaakt gelijk Mijn Vader
in de Hemelen volmaakt is !) en het zuiverste te zien in den GodMensch = Mensch-God, de zuivere formatie der Godsgedachte, welke
Gedachte = (Zoon !) = (Logos !) als het ware uitgaande van God, tot
Hem en in Hem terugkeert in den Geest = Liefde, die het verband
tusschen beide is (Derde Persoon). Nu is mijn vraag deze :
Is volgens U de historische Christus bijzaak of hoofdzaak. In het
eerste geval is er dan natuurlijk geen sprake van om letterlijk — en
daaraan ziel en zaligheid te verpanden — op te vatten uitspraken
als deze : Was Christus = de Mensch niet opgestaan, ijdel was onze
prediking en dergelijke. U hangt, naar mijn bescheiden meening, steeds
meer aan de historische, persoonlijke, ons enkel en door den Bijbel
geworden feiten.
M. i. steunt en versterkt de Bijbel alleen gedachten, levensuitingen,
waarheidsbewustwordingen bij den mensch, dan dat hij enkel als tooversleutel dienst doet, zooals veelal.
Maar als ik u goed .heb begrepen, kan voor u de persoonlijke
Christus ook slechts — laat ik zeggen — personificatie zijn. Althans
is het niet beslist noodzakelijk, dat deze werkelijk in een punt des
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Tijds bestaan heeft. M. a. w. niet van het sterven en opstaan in een
punt des Tijds hangt uw Heil af.
lk heb de uitdrukking, als : „De rekening met God is vereffend," altijd,
of beter gezegd, nalef „neertrekkend" gevonden, als daarmee enkel en
alleen bedoeld werd, dat de persoonlijke Christus door te sterven
alles voor ons had betaald.
Als dit werkelijk de Kern van het E v a n g e 1 i e is, dan moet ik
belijden, dat ik een ongeloovige ben en moet blijven, wil ik zelfrespect
behouden.
Ik merk veel van uw tijd te vergen, al is het alleen maar door het
lezen. Daarom daarvoor bij voorbaat mijn excuses : 't was ter wille
der duidelijkheid.
Zutphen.
R. F. MULDER.
De door U aangeroerde punten komen bij de bespreking der Heilsleer
eigenlijk nog eerst aan de orde.
Evenwel, vanwege de belangrijkheid plaatsen wij Uw vraag gaarne
met een uit den aard der zaak kort antwoord.
Wat dan het eerste betreft : het lijden van JEZUS CHRISTUS voor twee
duizend jaar, wel bewust zonder bedwelming hoe dan ook, ook doze
prediking heeft een diepen zin, die helaas zelden wordt getoond of
verstaan en wel dezen : de Christelijke Kerk belijdt, dat GOD mensch
wordt en dat er anders geen verlossing van dood en zonde denkbaar
is. Aileen GOD geopenbaard in het vleesch kan glorieeren over het
proces der vergankelijkheid en des verderfs, dat, zoowel in het rijk
der natuur als des geestes, menschheid en wereld verzwelgt. Deze
Menschwording Gods is voor het onmiddellijk levensbesef ten top
gerezen in d e n Heilige, die staat in het midden der volkeren, JEZUS
CHRISTUS, God en mensch in eenen. In Hem zijn hemel en aarde,
tijd en eeuwigheid, geest en natuur, God en mensch concreet een
geworden (vrgl. o.a. Ef. 1 : 10). Waar nu de verzekerdheid des geloofs
alles doet aanloopen op GOD, Die indaalt in onzen nood en dood,
daar kan Deze Eeuwige noch als de levendmakende Geest aan alien
tijd en plaats, noch als verschijnende individueel in d e n Heilige, den
Eerstgeborenen veler broederen (zie ons Hoofdartikel) gedacht worden
als verzwakkende het vrijwillig op Zich genomen lijden door bedwelming.
Deze is de zin, die bewust of onbewust, den mensch verzekerd houdt,
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dat ook JEZUS CHRISTUS, God-mensch bij Zijn lijden en sterven wel
bewust als een sterke held Zijn liefde-werk volbracht.
Leert voorts de Christelijke Kerk, dat GOD het is, die mensch wordt
om aldus een volkomen verlossing teweeg te brengen, dan spreekt
het ook weer vanzelf, dat het vervaarde hart alles op Hem moet
wentelen. Hoe zou het schepsel het schepsel verlossen uit het u n i v e rseele proces der zonden en des doods ? Dat kan God-mensch alleen.
In onze dagen zijn we echter historische empiristen, dat wil zeggen,
wij hechten, modern en orthodox, alles aan de versch ij n i n g, het
aanwijsbare naar tijd en plaats. Maar de Christelijke Kerk der eerste
drie eeuwen ging dieper ! Daar gold het de vraag : Is GOD mensch
geworden (de Zoon wezensgelijk met den Vader) of is een edel
Schepsel omlaag gedaald ter hulp van ons aardsche stervelingen ?
ATHANASIUS en ARIUS streden in zake „orthodox" al dan niet om d i t
principieele punt. En nimmer zullen wij twintigste-eeuwers de vraag
aangaande het verzoenend lijden en sterven van JEZUS CHRISTUS op den
bodem komen, tenzij wij ook hier met de Christelijke Kerk der
oudheid afsteken naar de diepte Gods.
Nu gaat de door u genoemde Prof. BOUSSET zeer zeker dieper. Maar
toch, ook bij zijn apodictische mededeeling, dat mensch n o c h God
on ze schuld kan d rage n, zou ik willen vragen : hoe wordt het
schepse 1, de zondige mensch uit de Gods-vervreemding ter ugg ev o e r d in de gemeenschap Gods ? Toch wel hierdoor, dat de Geest
Gods (niet als afgetrokken gedachte-schim maar als d e Werkelijkheid
der werkelijkheid) den mensch verovert, vernieuwt, wederbaart. In
de beide vorige afleveringen kunt U dan ook nagaan, hoe in de
gelijkenis van den verloren zoon, door prof. BOUSSET bedoeld, wel
degelijk de Middelaarsuitgang van God uit God is begrepen. In tegenwoordig Hoofdartikel hebben wij dan voorts getracht aan te toonen,
hoe de satisfactie-theorie evenzeer waarheid inhoudt.
De Middelaar Gods en der Menschen, de Mensch JEZUS CHRISTUS, is
d e volboren Menschwording Gods. Wat in o n s aan die Menschwording Gods ontbreekt, blijkt door Hem „volbracht."
Wat nu onze eigen beschouwing betreft, mag ik U verwijzen naar de
artikelen over de „Drieeenheid," in den tweeden Jaargang opgenomen.
In het kort wortelt onze overtuiging in de volgende waarheid : de
Zoon, de Tweede Persoon der Drievuldigheid is als Scheppings-mid284

delaar Degene, Die alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht
(Hebr. 1 : 3.). Maar als Heils-middelaar is Hij allereerst de levendmakende Geest, die alle eeuwen door den mensch uit de Godsvervreemding terugvoert in de Godsgemeenschap. Dit is de Middelaar
als uni v e r s e el Begins el. Als individueele verschijning evenwel,
in de v o 1 h e i d des t ij d s, manifesteerde de Zoons-openbaring zich
persoonlijk in CHRISTUS JEZUS.
Noch het universeele Beginsel, noch de individueele verschijning
kunnen wij missen.
Dit zal, waar wij juist toe zijn aan de uitzetting der Christelijke
Heilsleer steeds duidelijker blijken.
Wilt U daarop wachten, dan uitnemend. Des niet, zoo zal het mij
aangenaam zijn in een volgend nummer nader Uwe bezwaren to
vernemen.
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BOEKAANKONDIGING
„Over de gemeenschap tusschen de Ziel en het Lichaam," door
EMANUEL SWEDENBORG. Oorspronkelijk in het Latijn geschreven en
door hem uitgegeven te Londen 1769, met een aanhangsel over
SWEDENBORG en zijn wetenschappelijk werk door G. BARGER (Swedenborg Genootschap voor Holland en Belgie-Voorburg).
Kort geleden werd in het Weekblad „De Hofstad," bij de bespreking
van Dr SCHOENMAEKERS' „Christosophie," gewezen op dit verblijdend
teeken des tijds : de ontwaking van 's menschen religieuse bewustzijn.
Dat de menschheid daartoe ontvankelijk werd, dankt zij aan de langzame, maar stellige vervulling van de beloften, toegezegd in de
Apocalypse van Johannes, welke zijn neergelegd in de letter en
geopenbaard door middel van de Godmenschelijkheid van den Christus
in den geest van dat woord. Ondanks alle belemmering van het met
den geest van contradictie doortrokken materialisme, die evenzeer de
Christelijke Kerk van thans heeft besmet, begrijpt de 20ste eeuw
meer en meer de verdieping, die de wederkomst van den Heiland —
een wederkomst in het woord — aan het leven geeft. De kunstenaars
van heden, en in 't bijzonder de dichters, die nog dichter bij het
levende woord staan, hebben dat, lang voor de massa, voorvoeld.
En zoolang nog die beteekenis, hetzij bewust, hetzij onbewust, hen
inspireert tot ontroeringskunst, is het te verwachten, dat de geest der
massa, traag uiteraard , die ontroering, als door overdracht, zal deelachtig worden voor het leiden van mooi en intensief leven.
De aardsche verschijning van den eminenten Zweed, EMANUEL
SWEDENBORG, een in alle waarachtigheid symbool van het Goddel ijke
leven, heeft, als ware hij een afgezant Gods zelf, een licht in de
wereld ontstoken, dat bestemd zou zijn om zoo schitterend-glorieus
te blijven gloeien in de harten en boven de gebogen hoofden der
volkeren, dat er eeuwen noodig zullen zijn om tot de erkenning te
komen, dat eene nieuwe revelatie werkzaam is geweest. Niemand kan tot
versnelling of tot vermindering van dit levensproces iets toe of of doers.
Want het is den menschen gezet, uit vrijheid van wil, en niet uit dwang,
hartelijk en geestelijk de waarheid, die hij bracht, te aanvaarden. En
die waarheid is onvernietigbaar. Zij behoeft geen nieuwe openbaring,
want de wijste hield zij in en daarom „kan niets meer komen."
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Zoo wordt het dan begrijpelijk, hoe er meer dan een en een kwart
eeuw kon verstrijken, zonder dat de persoon van EMANUEL SWEDENBORG
bekend, zonder dat zijne vele werken noemenswaard gelezen en
besproken werden.
Het Swedenborg-Genootschap in Engeland, dat in den zomer van
1910 zijn honderdjarig bestaan herdacht, in tegenwoordigheid van
mannen, groot in wetenschap, en dat voornamelijk in Engeland en
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika mag Bogen op veel
symphatie, heeft in de eerste plaats krachtig opgewekt tot het lezen
en bestudeeren van de geschriften van dezen denker. Zelfs in ons
land is, op initiatief van den heer G. BARGER, die zijn jongste, welverzorgde vertaling van SWEDENBORG'S werkje „Over de gemeenschap
tusschen de Ziel en het Lichaam" aan het belangstellend publiek heeft
aangeboden, te Voorburg eene „afdeeling" van het Genootschap voor
Holland en Belgie opgericht, waarvan in de naaste toekomst, naar te
hopen is, eene levendige actie zal uitgaan.
Een bevattelijk résumé van de vertaling te geven is vrijwel ondoenlijk.
De meest welwillende lezer zou daar trouwens weinig uit leeren,
wanneer hij omtrent de beginselen van geestelijke principes, los van
alle dogmatiek, van orthodoxie of modernisme, nog in onwetendheid
verkeert. Wellicht zou zelfs de lectuur op zich zelf van dit, overigens
zeer duidelijk en wetenschappelijk gestelde werkje, hem niet dadelijk
bevredigen. En dat zou niet te verwonderen zijn. Zeer moeilijk bereikt
men de toppen der steile bergen, als het lichaam weinig of in 't geheel
niet medewerkt ; even moeilijk dringt hij door tot de sublieme wijsheid
van den denker of dichter, die niet hartelijk genegen is, om zich voor
die wijsheid open te stellen. En dit is ook nog een groot gebrek van
den modernen mensch : niet gehe el te kunnen be w ondere n. Die
fout overwonnen hebbende, leeren wij eerst gehe e 1 genieten en
innig geloovig en innig gelukkig zijn.
Het boekje, oorspronkelijk door SWEDENBORG in het Latijn geschreven
als een antwoord op een hem door KANT. gestelde vraag nopens zijne
meening over het verband tusschen ziel en lichaam, bevat een ruim
dertig pagina's lang vertoog daarover ; de overige bladzijden zijn als
aanhangsel door den heer BARGER er aan toegevoegd als commentaar,
ten gerieve van den lezer, die met behulp daarvan, een globaal overzicht verkrijgt van SWEDENBORG'S ideeenwereld. Achter dit aanhangsel
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volgt volledigheidshalve nog dat, geplaatst in de eerste vertaling van
het vertoog, een lofrede op den wijsgeer van een zijner tijdgenooten,
kort na zijn verscheiden te Londen, en tot besluit
waarvoor wij
den vertaler zeer dankbaar zijn
eenige mededeelingen omtrent
SWEDENBORG'S beteekenis voor de huidige wetenschap, die geen geringe
blijkt. „Im Grossen and Ganzen" een werkelijk interessant boek. Het
vertoog zelf levert het schitterende bewijs van de logisch-consequente
toepassing van het monisme, door SWEDENBORG overal gehuldigd. Hij
is met recht : monist. Aan alles ligt de Godmenschelijkheid van den
Christus, een met de Godheid zelf, ten grondslag. Geestelijke en
grofstoffelijke wereld zijn de meer en minder juiste uitbeeldingen
daarvan, gelijk de mensch, een feitelijk geestelijk wezen, bekleed met
een uitwendig, stoffelijk lichaam, dat ontstaan is in de natuurlijke
schepping, die schepping vertoont in het klein, in getrouwe afspiegeling.
Warmte en licht, liefde en wijsheid, wil en verstand, goedheid en
waarheid, het zijn alle synoniemen in hun respectievelijke opeenvolging
met een geestelijk overeenstemmend begrip. Te diepzinnig om met
enkele woorden hier weer te geven.
Voor wie over deze zaken, aan de hand van dit kostelijk boekje, welks
geboorte wij met vreugde begroetten, ernstig nadenken wil, genegen
kritiek op te schorten, totdat zijn „natuurlijk" verstand zal zijn overtuigd door hoogere rede, staan de poorten van dezen gedachtetempel
wijd open.
den Haag.

JACQ. REIZIGER.

Bovenstaande aankondiging werd ons toegezonden met verzoek om
plaatsing. Aangezien wij het wenschelijk achten, dat onze lezers op de
hoogte worden gesteld van de verschillende geestesstroomingen, die
in onze dagen ontspringen, hadden wij geen bezwaar tegen de opname,
hoewel wij zelf vele dingen anders zouden zeggen.
D. H.
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DE VLEESCHWORDING DES WOORDS
„Ach, of Gil de Hemelen scheurdet, of Gij nederkwaamt !" (Jes. 64 : 1).
Dit woord ') is gebroken uit het hart der menschheid.
Want geen menschenhart kan verzadigd worden en leven dan door
de lijfelijke gemeenschap Gods alleen.
Niet Gods gaven, noch Gods woorden, Gods Leven zoekt de ziel
met innerlijke verzuchting. En de onrust, de honger en kommer, die
ons verteert, kan niet worden verstild tot zaligen vrede, tenzij God
ons Zich zelf mededeelt.
Gods gaven zijn goed en Zijn woorden gewis. Maar zooals de regen
stort van boven en in kringloop weer verdampt om opnieuw neer
te komen, zooals de gang der sterren en de loop der winden
vermoeiend wentelen overnacht (Pred. 1 : 8), zoo is er in Gods gaven
ongedurigheid, in Zijn woorden donderslag en bliksemflits. Echter,
Zijn levende gemeenschap kan ons troosten en omhelzen, ons
verbergen in de verborgenheden der eeuwigheid, ons, die begeeren
met onuitsprekelijke verzuchtingen „gedurigliik" bij God te zijn
(Ps. 73 : 23), wijl Hij is God met ons, bij ons, in ons, Immanuel, God
„geopenbaard in het vleesch" (I Tim. 3 : 16).
Daar gaat een verzuchting van heimwee de eeuwen langs, de volkeren
door. Uit den nacht der tijden, uit de duisternis, die waakt op den
afgrond aller geboorte (Gen. 1 : 2), uit de worsteling der menschheidshistorie klimt omhoog de roep om Gods licht (Gen. 1 : 3), dat is
het leven der menschheid (Joh. 1 : 4).
Want in den beginne was het Woord, en het Woord was bij God,
God was het Woord. Geen ding is daar geworden, of dit eeuwige
Woord was zijn geboorteschoot, zijn levenskracht. En ditzelfde Woord
drong en dreef omhoog uit den Afgrond der eeuwigheid (Joh. 1 : 18),
het kwam omneer uit het ontoegankelijk Licht, dat God de Onsterfelijke
bewoont (I Tim. 6 : 16), opdat Het ditmaal worden zou vleesch van
ons vleesch en been van onze beenderen (vrgl. Gen. 2 : 23), opdat
Het onder ons zou staan als een Man (Joh. 5 : 27), door wien God
1)

Gelijk „de hemel scheurde" bij de geboorte van „God geopenbaard in het vleesch,"
dus bij Zijn nedergang van omhoog naar omlaag (Ef. 4 : 9 en 10), zoo „scheurde de aarde"
bij Zijn opstanding uit de dooden, Zijn opgang van omlaag naar omhoog. W o nd e r bar e
geboorte (zie ons volgend artikel) en o psta n di n g zijn daarom zijde en keerzijde van
het scheuren der gordijnen der tijdelijkheid, waar de eeuwigheid doOr-breekt.
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de wereld oordeelen zal (Hand. 17 : 31), als gesproten uit haar eigen
levensgrond en der menschheid bloed.
De Vleeschwording des Woords.
In dit eerie zijn d r i e begrepen.
Vleesch is werkelijkheid.
En dadrom staat de Christelijke Belijdenis op de opstanding des
vleesches, niet wiji ze vermoedt, dat aan het vleesch als zoodanig alles
hangt maar wijl ze weet, dat het vleesch, het lichaam, g e d a a n t e
geeft aan den lev en s-d r a n g, die v or m zoekt tastbaar en schouwbaar (I Joh. 1 : 1), voor handen en voor oogen als vervulling der
zucht naar bestaan, die zich g e s t a 1 t e schept.
De roep om „God geopenbaard in het vleesch" is daarom een roep,
geboren uit gewijden hartstocht naar werkelijkheid.
En aldus blijkt deze roep gerezen uit het innigst wezen der Christelijke
waarheid, dat de Johannes-brief de loochening, dat Jezus Christus in
het vleesch gekomen is, stetnpelt met den naam van den Antichrist,
(I Job. 4 : 3). ja voorwnar, d eze is d e di epte, di e dP Christe lijke
wereldbeschouwing innewoont boven alle schijn-leer, boven alle
d o c e t i s m e, dat zij, het wereld-proces in zijn vervaarlijken gang, in
zijn bittere werkelijkheid durft to prediken als een reeelen uitgang
van God uit God.
Wie deze belijdenis verzwakt, verzwakt den harteslag der Christelijke Leer.
De gansche zin van het Johannes-evangelie en ook van den Johannesbrief, ja tot op zekere hoogte van de Johannes-openbaring is
begrepen in dit eerie woord : God is de Werkelijkheid der werkelijkheden, Hij de Eeuwige gaat uit in den tijd en draagt dezen door
Zijn Wil en Wijsheid.
De uitgang van God den Eeuwige in het tijdelijk wereld-proces ter
realiseering van al wat existeert ; de indaling van God ter menschwording ; de indaling Gods in dood en verderf, opdat deze Hem niet
houden zou maar verslonden worden ter bevestiging van de Eeuwige
kracht des Goddelijken levens (Openb. 1 : 18; I Cor. 15 : 54), deze
is de grondwaarheid der Johannes-prediking, de grondwaarheid der
gansche Christelijke wereldbeschouwing.
Met deze waarheid staat of valt ze.
Want zij leert een be w ogen God.
En daarom, nog eens gezegd, staat ze tegen alle schijn-leer, die de
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werkelijkheid van het wereldproces achten zou een droombeeld slechts,
een Maja, een sluier, die het onveranderlijk, onbewogen Wezen bedekt.
Hoort de Br a h man e n, die de werkelijkheid waan achten, den Geest
verheerlijkend (Prof. SPEYER „de Indische Theosofie," bldz. 64) :
„Immers Hij is ongrijpbaar, want men kan Hem niet grijpen ; onverwoestbaar, want men kan Hem niet vernietigen ; onwijzigbaar, want
niets blijft aan Hem hangen ; Hij is niet gebonden ; Hij lijdt niet
Hij is onwankelbaar."
Hoe anders klinkt dit prijslied der afgetrokken Wezenheid Gods (die
de Christen zeer zeker 66k aanbidt maar waarbij hij niet blijven kan,
wil Hij de Drievuldige openbaring eeren en beleven) dan de lofzang
der Schrift, die weet „God geopenbaard in het vleesch" (I Tim. 3 : 16),
„getast met de handen, geschouwd met de oogen" (I Joh. 1 : 1), „vernietigd in dienstknechtsgestalte tot in den smadelijken dood des kruises"
(Fil. 2 : 7 v.), „bewogen in den Geest" (Luk. 1 : 78 ; Joh. 11 : 33),
„geworden uit een vrouw" (Gal. 4 : 4), „gehangen aan een hout"
(Hand. 5 : 30 ; 10 : 39), „gebonden in doeken" (Luk. 2 : 7), „gehoorzaamheid leerende uit hetgeen Hij lijdt" (Hebr. 5 : 8) en nochtans
„onwankelbaar getrouw, zonder schaduw van omkeering in Zijne
liefde" (II Tim. 2 : 13 ; Jac. 1 : 17).
Ja, de verstands-mensch leeft bij afgetrokken tegenstellingen en vindt
daarin zijn valschelijk dusgenaamde wetenschap. Maar geloof en rede
weten, dat de tegenstellingen in hooger eenheid tot rust komen
(I Tim. 6 : 20, 21).
Niet bij afgetrokken betuigingen van : God kan niet dit en kan niet
dat ; maar bij de voile aanvaarding, dat Hij kan zoowel het een als
het ander, bij deze waarheid alleen vermag de mensch de voile kracht
van het Christelijk evangelic te verstaan.
En dahrom wortelt dit evangelic niet slechts in de w e r k el ij k h e i d
van het wereld-proces der Goddelijke openbaring, het durft ook te
spreken van vleesch-w or d in g.
Met dit woord „wording" is alles le v en d gemaakt. Waar geen
wording is, is afgetrokken, dood zijn ofniet-zijn. Maar wo r d en
is de tegenstrijdigheid van z ij n en n i e t-z ij n opgeheven in de
hoogere eenheid des l e v e n s 1).
1) W o r d e n, leven houdt daarom deze tegenstrijdigheid in, dat het on v e ran d e rl ij k e
zich i n de veranderlijkheid openbaart, handhaaft. Enkele voorbeelden bevestigen dit :
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Dadrom waagt het de Schrift, ten spijt van alle negentiende-eeuwsche
eenzijdigheid en wording s-vrees om nadrukkelijk te betuigen, dat
de Zoon Gods, d.i. God uitgaande uit God, g e w o r d en is (Gal. 4 : 4;
Joh. 1 : 14). Hoe zou Hij anders uit-gaan uit den schoot des Vaders
(Joh. 1 : 18) ?
En deze vleesch-wording is die des Woord s, die der W a a r h e i d.
Daarom verstout zich het Johannes-evangelie evenzeer om te spreken
van deze als g e w or den door en in JEZUS CHRISTUS (Joh. 1 : 17).
Een w e t op steenen tafelen wordt gegeve n, opgelegd ; de Waarheid
als levende in het binnenst ingewand wordt gebore n!
En daarom ook : of een 1 e v e n d God, die g e b o r e n wordt, vrij
uitgaande uit Zich zelf ter wereld-, ter mensch-wording ; of een steenen
Afgod, bewaard in het Mohammedaansche Heiligdom.
Dat de menschheid in overoude tijden de steenen diende (vrgl.
Jaarg. III, 13) is eigenlijk niet anders dan eer uiting van het menschenhart,
dat roept om God als den Onveranderl ij k e (het eeu wig e, dat
hier zinnelijk spreekt, vrgi. Luk. 19 : 40) en den Tastbare (de
W erk e 1 ij k e, die te grijpen is).
Veel heerlijker echter en zekerder is deze openbaring, in de v o l h e i d
des tijds ons geworden (Gal. 4 : 4), dat God, de Eeuwige niet Zijn
onveranderlijkheid, Zijn eeuwigheid betoont koud en afgetrokken als
een s teen (welke niet bewogen is, niet „lijden" kan), maar dat
uitgaande uit Zich zelf in den Zoon Zijner Liefde (Joh. 3 : 16), Zich
openbaart in het vleesch, mensch wordt, barmhartig en bewogen.
En zoo nog eens : de Waarheid wordt ! Wordt mensch ! Opdat zij
twee maal twee is te alien tijde vier, de soort (van plant of dier) blijft bestaan in de voortplanting der geslachten, vaste logische waarheden houden haar kracht alle eeuwen door, enz.
De fout van den verstandelijken mensch is nu deze, dat hij eischt of veranderlijkheid Of onveranderlijkheid. En hij verstaat niet, dat de Onveranderlijke juist als zoodanig Dezelfde
(Jes. 41 : 4; Jac. 1:17) Zich betoont, omdat Hij in de veranderlijkheid van het tijdelijk wereldproces i n g a a t en Zich aldus als de Onveranderlijke in de veranderlijkheid openbaart.
Terwijl derhalve het verstand eenzijdig of het een of het ander wil, verloopt dit verstand
in afgetrokken onhoudbare theorieen. De rede echter v e r k 1 a a r t de tegenstrijdigheid, die
de wereld beweegt, niet, zij c ons tate ert haar slechts en blijkt aldus het ware be-grijpen,
wijl zij de tegenstrijdigheden in het wereld-proces laat gelden en ze als zoodanig in de
hoogere eenheid van haar werkelijk samengaan grijpt: het z ij n en n i e t-z ij n in de
hoogereeenheidvanhet worden; de onveranderlijkheid ende veranderlijkheid
in de hoogere eenheid van het r e e e 1-i de e el p r o c e s enz. Zoo ook houdt de Schriftuurlijke leer van de vleesch-w o r d i n g des W o o r d s deze tegenstrijdigheid in, dat
wordt het e e u w i g b l ij v e n d e Woord, de Goddelijke gedachte, van Gods onveranderlijken raad (I Petr. 1 : 23 ; Psalm 33 : 11).
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gerechtvaardigd zou wezen in hare kinderen (Matth. 11 : 19), God
gerechtvaardigd in den Geest (I Tim. 3 : 16).
Dus is de mensch-wording Gods de voorwaarde tot de vergoddelijking
des menschen (II Petr. 1 : 4).
Over deze vergoddelijking, deze geest-wording des menschen kunnen
we eerst aan het einde onzer uiteenzetting van de Christelijke Leer
handelen.
Nu hebben we nog een oogenblik te verwijlen bij den diepen zin
der vleesch-wording Gods.
Gods Geest en W o o r d, Zijn W i I en W ij s he i d (vrgl. Jrg. III, 8)
dragen het Heelal uit (Ps. 33 : 6; Hebr. 1 : 3).
Gods Woord, Gods Wijsheid, Gods Zoon als God bij God (Joh. 1 : 1)
gaat dus uit om „alle dingen" (vers 3) te verwerkel ij k e n.
Als zoodanig is de Zoon Grond des Heelals. De Vader als Oorzaak,
als Begin gaat uit en om in den Zoon als Grond als Beginsel alter
geschapen existentie (Jrg. III, 79 v.).
Zoo blijkt God uit God, de Zoon uitgaande uit den Vader, de
S c h e p p i n g s-middelaar, door Wien (in den letterlijken zin bedoeld als
d o o r g a n g) alle schepsel verwerkelijkte Gods-gedachte heeten mag.
Maar daarbij kan het niet blijven.
De Zoon Gods als Scheppings-middelaar, als wereld-grond is
universeel.
Daarom leert het Johannes-evangelie, naar den vollen eisch der r e d e,
dat dit Woord Gods, God uit God, de Zoon uit den Vader, als het
ware omhoog moet worstelen van uit de universeele openbaring,
dat is uit de duisternis (1 : 5) van Zijn openbaring als Grond der
wereld tot het voile licht der individueele openbaring, de vleeschwording (1 : 14) als Zoon des Menschen (Joh. 1 : 52; 3 : 13, 5 : 27, enz.)
Als zoodanig, als Zoon des Menschen is Hij d e Mensch, d e Heilige,
d e Eenheid van Goddelijk en menschelijk leven en daarom is in Hem
niet slechts de volheid der Godheid lichamelijk wonende (Col. 2 : 9)
maar blijkt in Hem tevens geopenbaard al wat noodig was om te
midden eener zondige menschheid te volbrengen het werk des Vaders
Uoh. 17 : 4), het werk der verzoening en der verlossing.
Wie Johannes leest verneemt daarom den grondtoon van de tijdwording der Eeuwigheid, de vleeschwording des Woords, de menschwording Gods het gansche evangelie door.
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Van uit deze centrale waarheid wordt door J o h a n n e s de verschijning
van JEZUS CHRISTUS belicht.
En daarom ook was o n s voor alle dingen noodzakelijk, dat wij dezen
grondtoon inzetten, om aldra naar de zuivere toonhoogte des geestes
to beluisteren de Goddelijke harmonieen, die ons tegen varen uit
het werk der Heilsbemoeienis gelijk dit werk in de verschijning van
JEZUS CHRISTUS ten toppunt klimt.
D. H.
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GEDACHTEN OVER HET RELIGIEUSE,
ETHISCHE EN INTELLECTUEELE LEVEN
In den mensch waakt het natuurleven op tot bewustheid van zich
bevrijd weten uit de boeien der natuur, die hem omklemd houden,
DM tot het besef te komen van in onverbreekbaren samenhang te zijn
met een hoogere orde van Zijn, die de wereld der verschijnselen
draagt.
Religie, Zedelijkheid, Wetenschap, Kunst en Philosophie zijn de
bloesems, die prijken aan den boom der ontwikkeling van de menschheid, uit het bruut animale leven tot zelf-bewuste meiis€helijkheid.
De vraag naar een juiste verhouding tusschen de faculteiten van den
menschelijken geest en de parallel daaraan verloopende verhouding
der terreinen, waar de een of andere functie van het menschelijk
bewustzijn werkzaam is (voor zoover wij de eenheid van ons geestesleven een oogenblik ter zijde stellen) is een niet licht op te lossen
probleem.
Vooral in onzen tijd dringt de vraag zich weer naar voren, welke van
die bovengenoemde terreinen de voornaamste, zoo niet een eenige
alles beheerschende plaats innemen.
Zal de Wetenschap voor de Menschheid alle raadselen ontwarren
en alle gemoederen bevredigen, of zal de cultus van het Schoone
de dorstende ziel verkwikken aan hare wateren, of ook zal de Religie
ons de lang verbeide oplossing brengen in alle mogelijke quaesties
en problemen.
Een juiste onderscheiding van de menschelijke geestesfuncties en een
nauwkeurige afbakening der terreinen, waarop eene of meerdere
geestesfuncties aan den dag treden, zal hier den doorslag geven.
Allereerst gelde deze stelling : „De menschelijke geest is krachtens
zijn eenheid aangelegd op het zoeken naar eenheid in de hem omringende verschijnselenwereld."
Dit is het doel van 's menschen navorschend denken. Daarom zocht
THALES den Grond van alles in het eerie principe n.l. het water. Het
eene, dat zich onderscheidde in de vele vormen. Wat lag voor dezen
wijze, die nog geen besef in zich omdroeg aangaande het geestelijke
principe, omdat hij nog te veel bevangen was door het materieele,
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dat in zijn nalef-realistisch denken het substraat van alle verschijnselen
was, meer voor de hand, dan dit beweeglijk element, dat zich vervluchtigt tot damp en stolt tot een harde massa alzoo het formeele
van alle verschijnselen typeerende ?
Daarom zocht HEQEL het Eerie in den Absoluten Geest. Verschijnsel
is gedachte en het denkende verschijnt.
De verschijnende gedachte en de gedachte verschijning zijn ommezijden van denzelfden Oeest.
Vervolgens hebben wij in en aan den menschelijken geest drie functies
te onderscheiden, n.l. : het Gevoel, het Verstand en de Rede.
Het gevoel, dat de Waarheid ondoordacht langs den weg van intusitie
benadert.
Het verstand, dat welbewust de verschijnselen scheidt en onderscheidt,
groepeert en ordent, zonder evenwel tot het Wezen der dingen of
te dalen.
De Rede, die het, door het Gevoel gegrepene en door het Verstand
onderscheidene, in hooger Eenheid schouwt en begrijpt.
Trachten wij nu een bilk te verkrijgen op den ontwikkeiingsgang der
menschheid, zij het dan ook in groote lijnen.
De natuurmensch voelt zich een met zijn omgeving. Het leven, dat
in hem klopt, vermeent hij te speuren in het geruisch der boomen,
in het klaat'ren van den waterval, in het raat'len van den donder. Hij
voelt zich eenswezens met dat Eene, dat zich in de wereld om hem
heen openbaart. Dit sluit evenwel niet uit, dat hij dat geheime Onbekende, hem nu eens vriendelijk gezind en dan weer angst aanjagende,
tracht te ontvluchten en in sidderende vreeze gunstig voor zich zoekt
te stemmen.
.Op een hoogeren trap schakelt hij zijn eigen lk, dat tot vrijheid is
opgewaakt, los van de hem omringende wereld om in zich zelf te
keeren. De wereld en het leven, dat hem eerst beheerschte, wordt
nu object van zijn streven naar kennis. Het verstand vangt zijn arbeid
aan en schouwt de phaenomenale wereld als uitwerksel eener eerste
Oorzaak, waarachter geen oorzaak meer is. Een meer bewuste verhouding ontstaat tot dien Eerie, die, in den vorm van een persoonlijk,
zelfstaniig Wezen voorgesteld, zich weliswaar nog vaak moet vergenoegen met afzonderlijke werkingskringen, in een polythelstische
voorstelling Hem aangewezen.
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Zedelijkheid en recht treden in meer bepaalde vormen naar voren.
Wijl men zich innerlijk een weet met den Oneindige, Onzienlijke,
tracht men zijn als in het geweten gekende wet in het leven in daden
om te zetten, voor zoover de zedelijke persoonlijkheid is losgewikkeld
uit de strikken van het dierlijk-zinnelijk leven.
Daar de ontwikkeling van Wetenschap en Kunst geleidelijk opwaarts
gaat naar analogie van de hier te bespreken dingen, laten wij deze
nu verder achterwege.
Omdat Zedelijkheid en Philosophie zulk een groote rol spelen in het
religieuse leven, willen wij deze nader bezien in haar onderlinge
verhoudingen. Is eenmaal in den mensch het zedelijk ideaal als norm
voor zijn handelen bewust geworden, dan bemerkt hij tegelijkertijd
den grooten afstand, die hem verwijderd doet blijven van de vervolkomening van dit ideaal. Ja, deze klove schrijnt zijn innerlijkst wezen,
dat deze klove gevoelt als zonde. En juist deze ontdekking van zijn
onmacht doet hem de hand uitsteken naar God, van Wien hij alles
verwacht, genade voor genade.
Blijkt uit het bovenstaande, dat Religie te omschrijven is als : het
zich een weten van den enkeling met zijn God, dat zich over het
bewustzijn van den mensch manifesteert in vergeving van zonde en
kwijtschelding van schuld, zoo zullen wij nu verder letten op de
verhouding tusschen Religie en Zedelijkheid in het algemeen.
Hier komt als vanzelf de quaestie der „Onafhankelijke Moraal" op
den voorgrond.
De Onafhankelijke Moraal is de Moraal, losgedacht van de Religie.
Is deze bestaanbaar ? Ja en neen.
Ja, zoo wij slechts letten op het uitwendig gebeuren in het leven der
menschheid. Immers wij zien een reeks van handelingen, die goed of
kwaad zijn, geschieden door menschen, die godsdienstig leven kennen
en die het niet kennen.
Menschen buiten het religieuse leven staande en aan wie wij geen
egoistische motieven kunnen toeschrijven, doch die als gevolg van
hun nobele natuur en edele aandrift het goede doen, kennen wij alien
uit onze omgeving. Eveneens weten wij bij ervaring, dat het bezitten
van godsdienstige beginselen helaas niet altijd een goed zedelijken
handel en wandel waarborgt.
Wat is nu het onderscheid tusschen deze beide groepen ?
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De godsdienstige mensch kent den Grond van deze wetten, kent haar
Wetgever en zal met des te meer bezieling Zijn wetten trachten te
vervullen, terwij1 de ongodsdienstige (wij laten de vraag, of zulk een
mensch ergens bestaat, hier achterwege) deze wetten het in Leven ontmoetende, zich hier eveneens aan onderwerpt en ze naleeft onbewust, spontaan.
Men gevoelt, dat de laatste een groot gemis heeft, wiji hij, onbewust
van den Grond van zijn handelen, daarheen leeft en bovendien met
zijn tekort geen weg weet.
Gaan wij dieper op de quaestie in, dan wordt ons duidelijk, dat de
Onafhankelijke Moraal een onding is, want steeds blijkt de een of
andere autoriteit deze Moraal te beheerschen, zoodat alle onafhankelijkheid een illusie blijkt. Of men verklaart de moraal uit dwang van
omstandigheden of uit een „contrat social" of men grondt ze op
absolute willekeur : hoe het ook zij, steeds blijkt zij geautoriseerd en
autoritair voor den individu.
Daarom is in den grond der zaak zulk een Moraal een fata morgana.
Tenslotte, wat zijn de samenleving, uitwendige omstandigheden, enz.
anders dan uitvloeiselen of liever nog, manifestaties van dat Eerie,
dat wij God noemen ?
In de Religie weet de mensch zich een met God en deze bewustheid
zet zich om in daden, die parallel verloopen met den wil Gods.
Dit nu is de Zedelijkheid, die daardoor in het allernauwste verband
staat met de Religie. Zien we nu, in welke verhouding de Philosophic
staat tot de Religie in het menschelijk bewustzijnsleven.
Allereerst dienen wij dan weer vast te stellen, wat onder den term
Philosophic te verstaan zij. De definities zijn ongetwijfeld bij de
philosophen verschillend, naarmate het uitgangspunt van hun „philosophie" (systeem) een ander is.
Toch kunnen wij zeggen, dat het wezen van ware Philosophic, afgezien
van het uitgangspunt, dat men inneemt, is : de zucht naar Wijsheid.
Wijsheid is kennis van de Waarheid. Waarheid is eenheid van subjectobject, gedachte en werkelijkheid, Denken en Zijn.
Religie poneert een innerlijk bewust verband met het Eene, dat
's menschen geheele zijn en handelen bepaalt. Waakt nu bezinning op
over den inhoud in die ervaring gegeven en deze gezien in verband
met de omringende wereld der verschijnselen, dan is de Philosophic
aan het woord.
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Philosophie is anders gezegd : bezinning op het Eene. Zij onderscheidt
zich van de wetenschap, die het vele onderzoekend onderscheidt en
onderscheidend onderzoekt en slechts het oog richt op de phaenomenale
wereld. De philosoof zoekt de eenheid van het noumenale en phaenomenale. Philosophie is dus uiterlijk klaar besef, redelijk besef van het
Al, Subject Object, Religie is innerlijk beseffen dier eenheid.
Hoe heeft nu de Philosophie zich te verhouden tot de kerkelijke
dogmatiek, die neerslag heeten kan van het religieuse ervaringsleven,
de eeuwen door, hoewel verontreinigd door de bijmenging van onzuivere
elementen, die met de religieuse ervaringen vereenzelvigd werden.
De kerkelijke sc. Christelijke dogmatiek is bloesem van Christelijk leven
en Grieksche wijsheid.
Zij heeft getracht de voorstellingen van het geloofsleven, deels ontspringend uit innerlijke ervaring, deels haar fixatie dankend aan
historische feiten, die door omstanders at of niet juist zijn geinterpreteerd, tot een logisch geheel te ordenen.
Het spreekt nu vanzelf, dat voorstellingen, ontleend aan de phaenomenale wereld, zooals b.v. de persoonlijkheid Gods, vrije wil of
determinatie, lichamelijke opstanding en d. g.1., slechts geldigheid
hebben voor het zich op eenzijdigheden blindstarende verstand en
nooit adaequate uitdrukkingen kunnen zijn voor de wereld der noumena,
de wereld achter de wereld, voor het Eerie, waarin alle tegendeelen
opgeheven zijn.
Ziehier in korte trekken het groote gebrek aangetoond van de kerkelijke
dogmatiek, die slechts een „verstandig" streven naar de waarheid
representeert, doch tot Waarheid niet vermag te komen, wijl zij
niet gekomen is tot het Begrip, dat klaarlijk ziet het eerie in het vele
en het vele in het eerie.
Vandaar de groote strijd op kerkelijk-dogmatisch terrein. De tegendeelen
staan rustig naast elkaar gevlijd en de eenheid wordt niet gezocht in
het Beprip, doch in een sprong in het duister, waarbij God als een
„Deus ex machina" dienst doet. Toch onderkennen wij, in deze handeling
een, zij het ook onbewust, redelijke daad van den naleven mensch,
die alle problemen in Hem laat samenkomen, Die alles in Zijn plan
opnam, zooals het dan in dogmatischen trant luidt en onbewust
„begrepen" wordt.
Nog een vraag zij hier onder het oog gezien, n.l. deze : staat de
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Philosophie boven de Religie, of is omgekeerd de Religie een hoogere
phase van het geestelijk leven ?
De souvereine minachting, waarmede heden ten dage in sommige
kringen de Religie wordt voorbijgegaan als de „gevoelvolle voorstelling," welke „over" heet te gaan in de klaarheid van het Begrip,
dient afgewezen als een totale miskenning van de Religie in het
menschelijk leven, zoo niet erger als een grove onkunde met het
Wezen van de Religie.
Wat is hier het geval ?
Men verwart de Religie als innerlijk besef van in eenheid te staan
met Het (dat zuiver genomen nog geen naam mag hebben, daar alsdan
het voorstellingsleven ter sprake komt met zijn uit het verstand ontspringende categorieen) men verwart, zeggen wij, dit alles met den
v or m der voorstelling, waarin dit tot uitdrukking komt. De voorstelling
weliswaar representeert een lageren trap van ontwikkeling van den
Geest, doch de Religie zelf is een gansch andere categorie dan die
der Philosophie.
Nog eens, de godsdienstige mensch beseft innerlijk klaar en niet maar
in gevoelvolle voorstellingen zonder meer, wat de philosoof zuiver
begrijpt als Eenheid.
De Philosophie is formeel, de Religie materieel, wiji grijpende hetgeen
voor oogen is.
Met evenveel Recht kunnen wij de Religie boven de Philosophie
stellen, daar de religieuse mensch bezit, wat de philosoof ziet en
begrijpt, doch wezenlijk missen kan.
Hetzelfde zou het geval zijn bij de vraag, of een aesthetisch ontwikkeld, doch onzedelijk mensch hooger staat, dan een goed-zedelijk
mensch, die aan alle kunstwaardeering gespeend is.
Uit een oogpunt van Zedelijkheid staat hij beslist lager, uit het oogpunt van Aesthetiek staat hij hooger. 't Is al naar men het neemt.
Religie en Philosophie, het zijn gansch andere terreinen, die als
ongelijksoortige dingen niet in verhouding staan als van hooger
en lager.
Toch dient de hedendaagsche Christen zich zeker rekenschap te geven
van de groote vraagstukken van zijn tijd en ook op dit gebied zijn
gedachten te ordenen door zich te oefenen in den moeizamen doch
schoonen arbeid des Begrips. Als vooral onze Theologen zich eens
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meer toelegden op de beoefening der wijsbegeerte, zou bij menig
intellectueel, die zich niet aangetrokken gevoelt tot een dogmatisch
gephilosophaster, dat op prutserige wijze omspringt met de diepste
problemen, ook het hart meerder ontsloten worden voor de inwerking
van het goddelijke Leven.
Waarlijk, ook in de leeszalen van het Collegium Logicum heeft God
een roepstem voor zelfvoldane en gemakzuchtige leeraars, die meenen
den mond van den hedendaagschen cultuurmensch, die roept om verlossing en vertroosting, te kunnen' stoppen.
Ten slotte nog dit.
Hoe dienen wij in de practijk te staan tegenover de kerkelijke dogmatiek,
gegeven ons standpunt ?
Het spreekt vanzelf, dat niet alle menschen zich met wijsgeerige
vraagstukken kunnen bemoeien, nog minder alien een welgegrond
oordeel kunnen bezitten. Doch ook in het hul van „verstandelijke"
inkleeding der religieuse ervaringsfeiten zijn deze laatste te beleven
en te ervaren.
In elk dogma ruischt een lied.
Door alle mogelijke dissonanten en disharmonieen klinkt de eenvoudige melodie ons tegen.
Dit lied te laten ruischen in de ooren der gemeente, de kern uit den
bolster los te pellen en haar zoetheid te doen smaken, het levende
water te doen vloeien uit de oude kruiken, ziedaar de taak van den
prediker.
Een ieder doe dit op zijne wijze, ten spijt van verdachtmaking en
laster, als hij maar van het Goddelijke Leven weet mede te deelen
en verre blijft van een zinledig geschetter en schermen met termen.
Deze dingen in wijder kring overdacht te zien is onze eenige wensch
en Hij, Die der tijden nooden kent, zegene ons zwakke pogen.
U.

MARCANUS.
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CHRISTIAN SCIENCE
Mejuffrouw HARTMAN vermoedt, dat onze bedenkingen tegen Christian
Science in hoofdzaak voortkomen uit een onj uist begrip aangaande
de beteekenis, die C. S. aan de woorden „Geest" en „werkelijkheid"
hecht. Daarom ook acht zij ons alien meer gebaat met een poging
harerzijds om zoo kort mogelijk nog eens aan te geven wat C. S. leert,
meenende aldus vele onzer bezwaren te zullen ontzenuwen (blz. 272).
Nu zijn wij onzerzijds er van overtuigd, dat Mej. H. on s met hare
bereidwilligheid een o n d i e n s t heeft gedaan, en voorts op de voorgangster harer school Mrs EDDY onwillens de verdenking heeft geladen,
dat z ij niet kort en klaar kan zeggen, waar het op aan komt.
Allereerst : den lezers van „Nieuwe Banen" werd geen dienst bewezen.
Want we zijn met het antwoord van Mej. H. eigenlijk geen stap
vooruit gekomen in het land der klaarheid. Wel hebben we een
breedvoerige expectoratie genoten. Maar, wie niet zeer scherp ziet, is
n u de lijn gansch en al kwijt. Beter had Mej. H. dan ook gedaan
om rustigweg, punt voor punt, onze bezwaren onder de oogen te
zien, ook al waren die bezwaren zelfs gesproten uit misverstand.
Maar ook Mrs EDDY werd geen dienst gedaan. Niet waar, wij hebben
gezegd, dat wij ons bij onze uiteenzetting van C. S.'s grondgedachten
in hoofdzaak zouden houden aan „Rudimental Divine Science," opgesteld door Mrs EDDY zelve (blz. 206). Dit is geschied. Maar Mej. H.
zal ons eens bet er inlichten. Eerlijk gezegd, ons dunkt, de uiteenzetting door ons op voetspoor van het werkje der meesteres gegeven
is weI zoo volledig „knapp and klar."
In laatstgenoemd boeksken is een paragraaf gewijd aan het betoog,
dat „Matter" niet bestaat („Non-existence of Matter," p. 4): „The
five material senses testify to the existence of matter. The spiritual
senses afford no such evidence, but deny the testimony of the material
senses. Which testimony is correct ? The Bible says: „Let God be
true, and every man a liar." If, as the scriptures imply, God is Allin-all, then all must be Mind, since God is Mind. Therefore in
divine Science there is no material mortal man, for man is spiritual
and eternal, he being made in the image of Spirit, of God." De
volgende paragraaf, handelende over kleur en geur, geluid en vorm
der aardsche en hemelsche dingen, vraagt: „Zijn deze niet grijpbaar
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en materieel ?" het antwoord luidt : „As Mind they are real, but not

as matter" (p. 6).
Wij cursiveerden de laatste zinsnede, om te toonen, dat Mej. H.
eigenlijk letter-ziftende betuigt : „De grondstelling van C. S. is niet,
zooals Dr de H. zegt : „Mind is real, matter is unreal" (blz. 271).
Ook het groote werk van Mrs EDDY „Science and Health" zegt :
„Nothing is real and eternal, nothing is Spirit, but God and his Idea.
Evil has no reality. It is neither person, place, nor thing, but is simply
a belief, an illusion of material sense" (p. 71). „The realm of the
real is spiritual. The opposite of Spirit is matter, and the opposite
of the real is the unreal, or material" (p. 277). „Matter and Mind
are opposites, one is contrary to the other hence both cannot be
real. If one is real the other must be unreal" (p. 270).
Ja wat meer is, Mej. H. schrijft zelf neer: „Elke demonstratie
in C. S., elke genezing van ziekte door 't bewust worden van de
Waarheid, dus door verandering van gedachten, bewijst de onrealiteit (!)
van stof en mortal mind samen, en de absolute realiteit (!) en
actualiteit van de Divine Mind" (blz. 277).
De grondstelling, waardoor Mej. H. dan ook de onze wil vervangen :
„All is infinite Mind (God) and its infinite manifestation, for God
is All-in-all" (blz. 271) zegt voor d e n k e n d e studenten van C. S. precies
hetzelfde als „Mind is real, matter is unreal."
Maar bij deze misvatting laat Mej. H. het niet.
Zij heeft niet goed gelezen, toen zij vermoedde, dat wij in onze
critiek „Mind" als den menschel ij k e n geest zouden nemen (blz. 271).
Door op een kleinigheid te letten zou onze geachte Inzendster voor
zulk een dwaling zijn bewaard gebleven. Wij schreven n.l. „mortal
mind" (bedoelende menschelijke dwaling) met een kleine letter
(blz. 210, regel 19 v. o.), „Immortal Mind" (als bedoelende den
Goddelijken Geest) immer met een hoof d-letter ! Ja, op blz. 208
bevestigden wij (hoe zouden wij ook kunnen dwalen ? wij hielden
ons aan de grond-lijnen der meesteres!): „Deze God, deze oneindige
Wijsheid is „Mind" en C. S. leert Hem als den eenig Werkelijke
kennen."
Maar wellicht hadden wij in onze critiek reeds vergeten, wat wij in de
uiteenzetting van het s t e 1 s e 1 zelf met zooveel woorden betuigden?
Ook dit blijkt geenszins het geval!
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In onze critiek Loch hebben wij allereerst de goede gewoonte, — om
„Mind" als Goddelijk met een hoofdletter te schrijven, bijgehouden
(vrgl., blz. 234. regel 17 v. b.). Maar dan ook blijkt uit onze gansche
redeneering van blz. 233 v. v. zeer duidelijk, dat wij „matter" als
gedeelde „Mind" geenszins deden opgaan in den menschel ij k e n
geest maar juist wilden aantoonen, dat de o b j e c tie f-bestaande
„stof" bij nadere bezinning niet anders blijkt te wezen dan gedeelde
„Geest."
Waar nu Mej. H. op grond van Mrs EDDY'S omschrijving van „Mind"
voortgaat : „Mind, God, is dus het Weten, de Waarheid, Die al het
bestaande draagt, en geen mogelijkheid laat voor een werkelijkheid,
die niet de uiting van den Schepper zou wezen, omdat het bestaande,
de schepping is, het Zich zelf uitdragen van God," — daar kan de
bezinning nu pas aan van ge n. En dan bij nadere overweging,
blijkt dat, als „scheppen" is „uitdragen uit Zich zelf" (niet „Zich zelf
uitdragen," zooals Mej. H. schrijft, want dan had God geen Wezen
meer i n en b ij Zich zelf), het blijkt, dat dan „scheppen" is „zetten,
verwerkelijken van veelheid uit e e n h e i d van eigen Wezen."
Nu verzoeken wij Mej. H. om ons betoog dienaangaande op blz. 233
v. v. nog eens rustig na te lezen en zich daarna te verdedigen tegen
onze aanklacht, dat C. S. van uit kennis-theoretisch en wijsgeerig
oogpunt zich nimmermeer rekenschap heeft gegeven aangaande het
objectief bestaan der tijd-ruimtelijk bewogen werkelijkheid, der gedeelde
Geestelijke veelheid.
Wij houden intusschen vast: door Mej. H.'s nadere toelichting is
geenszins gebleken, dat ons begrip van de beteekenis, die C. S.
aan „Geest" en „werkelijkheid," „real" en „unreal," „matter" en „Mind"
hecht, onjuist is. In t e g e n d e e 1, de nadere omschrijvingen, die Mej. H.
ons biedt, zijn niet anders dan toelichtingen tot de definities, die wij
uit de systematische uiteenzetting van Mrs EDDY zelve putten.
Op blz. 272 v. v. zouden we dan beter licht aangaande de leeringen
van C. S. ontvangen dan Mrs EDDY'S schets ons gaf.
Eerst de stelling : Amerika is niet Engelsc h.
Of Mej. H. het hier beter mee maakt, is de groote vraag. DREWS
in zijn uiteenzetting van HARTMANN'S stelsel (S. 354) klaagt over de
toenemende „Entidealisierung, banausische Utilitarisierung and Arne..
rikanisierung" van het Duitsche volksleven. Evenwel, laat ons over dit
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waardeerings-oordeel niet twisten, maar laat ons als wetenschapppelijke
menschen ons herinneren, dat de taal is de naar bui ten gekeerde
geest der n a t i e n. Wie Engelsch s c h r ij f t, d e n k t Engelsch. Zoo
Mrs EDDY.
Net „wij zijn zooveel minder gebonden aan eeuwenoude tradities van
de Europeesche en Indische beschaving" (blz. 272) is voor ons ook
geenszins als voor Mej. H. een de u g d. Wij zouden zulk een geestesvrijheid veeleer vergelijken bij een wortel-looze plant. Bovendien is
C. S., gelijk ons nader duidelijk zal worden, zeer nauw verwant met
het Indische akosmisme.
Ook onze uitlating aangaande „agnosticisme" heeft Mej. H. of vluchtig
gelezen of wederom slechts ten halve verstaan.
Immers, Mej. H.'s betuiging: „van agnosticisme is in C. S. dan ook
geen sprake" (blz. 273) zou doen vermoeden, dat wij beweerden : C. S.
houdt er een agnostische the o r i e op na. Dit echter hebben wij
geenszins beweerd. Integendeel, gansch en al in overeenstemming met
Mej. H.'s bewering schreven wij : „Dit karakter nu van den Engelschen
geest, deels empirisch, deels agnostisch, is ook het karakter van
Christian Science. Men versta ons wel. Christian Science erkent(!)
daarom nog niet haar onmacht om achter den lichtenden kring der
verschijning in het duistere wezen door te dringen maar practisch
blijkt, dat de denkkracht noch van Mrs EDDY noch van haar volgelingen
in staat is om ten voile of te dalen in den bodem der existentie"
(biz. 230-31).
Uit het voorafgaande blijkt derhalve, voor wie lezende verstaan kan,
dat wij aldus betoogden : de Engelsche geest is agnostisch, C. S. is
het in de pr a c t ij k, al erkent ze het niet in haar t h e o r i e. Waartoe
nu het onderrichtend gebaar, waarmede Mej. H. de „Encyclopaedia
Brittannica" opslaat ?
Zeer zeker wil Mrs EDDY doordringen tot den „geestelijken achtergrond en daaruit leven" (blz. 273) maar haar fout is deze, dat ze
vervalt in de e e n z ij d i g h e i d van alle verstandelijk aangelegde lieden.
Genoemde fout kunnen we in het dagelijksch leven telkens opmerken.
Ook daar slaat de mensch instinctief van het eerie uiterste in het
andere om, de gulden middenmaat uit het oog verliezend.
Als we tot een luidruchtig spreker zeggen : „Roep niet zoo hard,"
zoo antwoordt hij: „Dan zal ik mijn mond maar houden," in plaats,
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dat hij een normaal stemgeluid uitdraagt. Loopt er een te snel, en manen
wij van het draven af, dan heet het : „Moet ik dan stil staan ?" en
de juiste gang komt niet in aanmerking.
Men leere uit deze voorbeelden ! Ze zijn niet neergeschreven uit
ongepasten geestigheidsdrang maar om ons te doen doorzien, dat de
mensch practisch geneigd blijkt om van het eene uiterste in het
andere om te gaan.
Zoo ook Mrs EDDY en C. S.
Zeer zeker, tegenover stof-vergoding is het een uitnemende taak en
een dankbaar werk om de kracht en de meerderheid des Geestes te
betoogen en te betuigen. Maar nil komt de naleve eenzijdigheid van
C. S., die wij „overspannen" noemden (blz. 236/37), omdat ze doet als
iemand, die een rekbaren band over-spant en daardoor krachteloos
maakt. C. S. toch rukt de tegenpolen geest en stof, „Mind" en „matter"
zoo uit elkander, dat de „spanning" in het wereldgeheel (een spanning,
die j u i s t in het conflict tusschen de reeele machten : Geest en stof,
hoogere Eenheid en veelhekl, goed en kwaad, licht en duister haar
kracht vindt) wordt genegeerd op kinderlijke wijze.
Daarbij is dit het droevige, dat de eenzijdige dwalingen van C. S. niet
beperkt blijven tot het denken, de theorie, ze doortrekken ook het
leven, de practijk.
Over alle w e r k el ij k kwaad wordt dan aldus nalevelijk heengestapt,
dat het gedurig blijkt, hoe ook bier (gelijk bij de gezondbidders) ernstige
kwalen voortwoekeren, die met een handgebaar worden weggewuifd,
totdat ze de lijders wegsleepen naar het graf.
Wil men het kwaad met geweld „schijn" noemen, men versla dan den
schijn met den schijn, d.w.z. een „stoffelijk" kwaad, met een „stoffelijk"
geneesmiddel. Deze practische raad zij ons terloops gegund.
Wij hebben daarom geenszins bezwaar tegen de verheerlijking van
den Geest boven de materie (als Mej. H. daaromtrent nog eenige
bladzijden wil vullen in „N. Banen," dan kan ze op onze en aller
Christenen instemming rekenen !) maar wij hebben bezwaar tegen
de naleve eenzijdigheid, waarmede de h ó ó g e re werkelijkheid des
Geestes eenzijdig tegenover de lager e werkelijkheid der stof wordt
geproclameerd tot é é n i g e werkelijkheid.
Mrs EDDY acht zich zelf en haar volgelingen zeer zeker geenszins
„onbekwaam om den mogelijk metaphysischen achtergrond met het
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denken theoretisch te belichten" (blz. 273). In zooverre wil ze
theoretisch niet agnostisch h e e t e n. Maar m e t t e r d a a d blijkt C. S.
practisch in deze te kort te schieten.
Nu het begrip verzoening (blz. 274).
Mej H. wil uit het Engelsche woord „at-one-meat," dat daarvoor
wordt gebruikt, het goed recht van C. S. 's beschouwing in deze
rechtvaardigen, als zoude „verzoening" zijn het „be-levee van 's
menschen eenheid met God."
Wij echter meenen, dat juist het „at"-„one" het „tot"-„een" veeleer pleit
voor de orthodox-Christelijke beschouwing, die de verzoening beschouwt
als een „tot" (at) een (one) worden van God en mensch, welke door de
zonde geestelijk gescheiden waren.
Maar bovendien, het Engelsche woord zal bier zeker niet alles uitmaken. Het algemeen-menschelijk en het Schriftuurlijk begrip moet
tevens aan het woord Icemen. En dan blijkt aldra, dat de „verzoening"
niet opgaat in het tot bewustzijn komen van een reeds bes t a a n d e e e n h e id tusschen God en mensch maar veeleer is een
opheffing van een s c h e i d i n g tusschen God en zondaar, die door de
ver-zoen-ing worden at-one.
C. S. vermoedt, dat „de zonde in diepsten zin altild is terug te
brengen tot o n k u n d i g zijn van God en Gods wet" (blz. 275). Dit
blijkt uit de ervaring anders. Iedere w i 1 s-natuur is zich bewust,
dat hij beter w e t e n d e toch nog niet willen kan. Daarom bestrijden
wij Mej. H.'s en C. S.'s stelling, dat de zonde is terug te leiden tot
onkund e. De zonde wortelt in een ver-keerden w
Maar, gesteld dat de zonde en ook het kwaad haar oorzaak vindt
in w a a n, wij vragen dan nogmaals nadrukkelijk, gelijk wij het
reeds deden op blz. 237, — hoe kan zulk een waan in d e
schepping (die is uit den „goeden" God) inslui p e n? Vanwaar
d i t kwaad?
Mej. H. zal ons daarop wel eens een onomwonden antwoord willen
geven.
Ontmoedigend is het, zelfs in de kortste opmerkingen telkens te zien,
hoe Mej. H. ons misverstaat. Nu zouden wij met de „Christelijke
Kerk" weer hebben bedoeld „het belijden van een leer" (blz. 275).
Wij aanvaarden echter de Chr. Kerk als de onzienlijke gemeente der
wedergeborenen. Maar, — en nu komt onze vraag, — als de Scientist
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zich zoo gansch en al „orthodox" wil betoonen, -waarom scheidt hij
zich dan of van de groote eenheid der Christelijke Kerk, om een
eigen congregatie te vormen ?
Dit is ook een der cirkel-redeneeringen van C. S. : tracht men aan te
toonen, dat ze afwijkt van de „Christelijke" belijdenis, dan heet het :
„Wij zijn zuiver, zie maar, zie maar !" — "Rich evenwel blijft men
zich in zijn particuliere meeningen a f z o n d er en van het groot geheel
der Christelijke Kerk, zooals ze nu eenmaal historisch in de geinstitueerde kerken geworden is.
Waarom „de Christelijke Kerk de geboden van JEZUS (Lukas 9 : 2)
scheidt en zich slechts heeft willen toeleggen op genezing van zonde"
(blz. 275)? Eenvoudig, wijl het genezen van lichamelijk kwaad niet
een noodzakel ij k gevolg is van de genezing van eigenwillige
zonde. Integendeel, het „Vader LJw wil geschiede" moet j u i s t blijken,
als de drinkbeker des lijdens niet voorbijgaat (Matth. 26 : 42).
Er is in deze ook een v e r d i e p i n g van Christelijk leven waar te
nemen ! JEZUS CHRISTUS trad op in den tijd, toen het Oud-testamentische
„God zegent den goede met overvloed" nog op den voorgrond stond.
Hoewel JEZUS 0ms-1- us bij Zijn genezingen verzuchtte ; „tenzij dat
gijlieden teekenen en wonderen ziet, zoo zult gij niet gelooven"
(Joh. 4 : 48), deed Hij ze toch om den tijdgenoot te bereiken. Maar
sinds, door lijden en sterven heen, heeft Hij betoond, dat er grooter
geloof toe noodig is om den dood door dan over te gaan. Deze
di ept e der Christelijke levenswaarheid moest in 1900 niet eens meer
aangetoond behoeven te worden.
En nu blijf ik er bij en ons citaat staat er ons borg voor (zie blz. 240),
dat C. S. over den s c h ij n-dood heen wil.
Mej. H. moet hier niet zeggen, dat C. S. het met ons eens is, dat de
dood niet „overvleugeld maar doorgemaakt" moet worden (blz. 277).
Zie, alles komt hi er op neer : de Brahmaan, de Oosterling (boven
wiens philosofie Mej. H. verheven dacht te zijn, zie boven, maar
die ze gansch en al blijkt te deelen) zegt : De wereld van gedeeldheid, van kwaad en goed, is als een M a j a, een sluier getrokken
voor het wezen. De ware God leeft a c h t e r dien sluier. De v e rs c h ij ning wordt hier dus tot s c h ij n. Juist zooals C. S. leert.
Maar de B ij b e 1, waarop C. S. zich wil beroepen, handhaaft met de
gansche Christenheid de w e r k e l ij k h e i d der gedeelde schepping
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als een daad Gods. En dadrom staat de Schrift aldus op de v 1 e e s c hwording Gods (I Tim. 3: 16; I Joh. 4: 2 v.v.).
Juist d i t is het verschil tusschen de Christel ij k e waarheid en de
O o s t e r s c h e dwaling, dat de eerste de gansche bittere w e r k e 1 ij kh e i d, het gansche wereld-proces ziet als een openbaring van God uit
God en tot Clod (van Vader, Zoon en Geest) zoo, dat uit, door en
tot den Eeuwige de gansche scheppingsuitgang en haar glorie
wezen zou (vrgl. ons Hoofdartikel).
Deze Christelijke grond-waarheid wordt door C. S. verneveld.
Maar ook de uitspraak der Duitsche philosofie wordt door Mej. H.
in den eerestoet van C. S. ingelijfd!
Evenwel, de Duitsche philosofie redeneert in deze niet „net" als C. S.
of omgekeerd (blz. 277). En het blijkt, vergeef mij de vrijmoedigheid,
dat C. S. eens aan de studie moet om zich op de hoogte te stellen
van de wetenschap der eeuwen, bovenal der laatste eeuw.
De Duitsche philosofie heeft de „stof" niet verklaard voor „waan,"
noch „kwaad en goed" voor „schijn" maar hen begrepen als tweeledige openbaring van een Geestes-proces, dat n i m m e r tot o nbewogen onveranderl ij kheid kan worden teruggeleid; maar
dat als r e e e 1 e strijd tusschen hooger en lager moet worden v e rw erkelijkt.
De vooronderstelling van Mej. H., dat het „wijsgeerig denken der
laatste halve eeuw," grootendeels „theorie" is, zou haar dan ook niet
uit de pen zijn gevloeid, als ze de denkers sinds KANT kende. Deze
mannen geven practische leven s-kracht m e e r d e r, wijl o n b e v o o roordeelde r, dan C. S. Zij vormen hun wereldbeeld niet om naar
hun willekeur of vrome wenschen maar stellen zich aldus tot dienstknechten en kinderen der waarheid, dat ze alle theorie ten slotte
omzetten in deze practische levenswijsheid: liever om des Geestes
wil een reeel proces met kwaad en goed tot zijde en keerzijde, ja
tot v o o r w a a r d e van glorie, dan een w a a n-beeld, waardoor men
zoeten wenschen zeer zeker te gemoet komt, maar waardoor men ten
slotte waarachtige levenskracht, die de harde werkelijkheid onder
de oogen durft te zien, breekt.
„Elke demonstratie in C. S., elke genezing van ziekte, door 't bewust
worden van de Waarheid, dus door verandering van gedachten,"
bewijst dan ook g e e n s z i n s „de onrealiteit van stof en mortal mind
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en de absolute (!) realiteit en actualiteit van de Divine Mind !" Neen,
geenszins ! Het bewijst slechts, dat er in de b e t r e k k e l ij k e schepping
Gods (in een tijd-ruimtelijke schepping werkt nimmer absolute,
immer r elati eve geestes-kracht ; het woord werken geeft dit zelf
aan) een betrekkelijk hoogere openbaring een, betrekkelijk lagere overwinnen kan.
Was C. S. hierbij nuchter gebleven, dan zou ze zeker niets „nieuws"
hebben geleerd maar oude en bekende waarheid hebben doen herleven.
Nu is het „nieuwe" in de theorie van C. S. eigenlijk Brahmaansch
o u d ; maar welaan, noem het „nieuw." Dit „nieuwe" dan is juist de
dwalin g, die alle ongelukken na zich sleept, welke men immer
aan eenzijdigheden beleeft en dikwijls te laat betreurt.
Is de moeilijkheid HEGEL-EDDY opgelost als DE HARTOG leest : „De
Geest (God, de Reeele) kan Zijn tegendeel „stof" ('t onreeele) niet
voortbrengen" ? DE HARTOG vraagt : hoe komt Mej. H. ook aan d i t
paar b e g r i p s-tegenstelliiigen ? Er is nu eenmaal niets aan te doen :
de tegenstrijdigste begrippen bewegen het wereldgeheel en ons denken.
Hoe Mej. H. en Mrs E. en C. S. het ook wendt en keert, de tegendeelen : eenheid en veelheid, licht en duister, goed en kwaad zullen
het denken blijven ontrusten, totdat men ze b e i d e in hooger harmonie
tot hun recht doet komen en nimmermeer doordat men e e n van de
twee weg-dicht om er ten slotte als „Vogel Strauss" door te worden
doodgeslagen.
Daarom is de belijdenis : „God schept het kwaad" niet een overleefd
oud-testamentische antropomorfisme, of hoe Mej. H. het noemen wit
(blz. 278) maar een onaantastbare W a a r h e i d.
God, die goed schept, is dan ook Degene, die niet goedig maar
deugdel ij k het kwaad maakt tot voetschabel van het goed
(blz. 240).
„Aangezien God in den denkbaar hoogsten graad goed, n.l. de goedheid zelve is, zoo zou Hij in Zijn werken geen kwaad toelaten, als
Hij daarbij niet in dien graad Almachtig en goed ware, dat Hij het
kwaad zelf ten goede keert" (AuousTINus „Enchir." Cap. 11).
Een tijd-ruimtelijk verwerkelijkte wereld is nu eenmaal een betre kk e 1 ij k e wereld met keerzijde van kwaad en goed.
Wit C. S. het kwaad w e g hebben, te niet doen als een w a a n, dan
kome ze met HARTMANN tot de conclusie, dat het tijd-ruimtelijke
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wereldproces moet worden op g e h e v e n en teruggevoerd in de onbewogen stilheid van het eene, eeuwige, onbewogen Wezen Gods.
Leert de Scientist denken en niet slechts wensche n, leert hij
wetenschappelijk b et o o g e n en niet met een tekst hier en daar (naar
eigen lust uitgelezen) bet u i g e n, dan zal hij zijn waan aangaande
den waan leeren inzien.
Mej. H. eindigt haar antwoord met de mededeeling, dat Theologie
en philosofie „over 't algemeen uit de gevolgen de oorzaak tracht te
doorgronden." Had Mej. H. de wijsgeeren, waarover ze spreekt, bestudeerd, dan zou ze weten, h o e de methode der i n d u c t i e daar
gedurig staat tegenover en naast de methode der de ductie (die dan
d e methode van C. S. heet, blz. 279).
Doch genoeg.
Plaatsruimte verbiedt ons, het ontoereikende van Mej. H.'s verweer
nog verder te belichten.
Zeker is gebleken : a. dat Mej. H. ons „verkeerd" begrip aangaande
de leeringen van C. S. door haar uiteenzetting slechts als juist heeft
bevestigd ; b. dat daarom nog steeds te wachten blijft haar antwoord
op onze principieele vraag : „Hoe ontkomt gij bij dieper nadenken aan
de onweerlegbare bezwaren, die wij op grond der Duitsche philosofie
u voorlegden (blz. 233 vrgl. 278)?"
Wij geven Mej. H. vooralsnog gelegenheid om dit haar tekort aan
te vullen.
D. H.
Van de gelegenheid, mij door Dr DE HARTOG aangeboden, om mijne
meening op enkele punten nog te verduidelijken, maak ik gaarne
gebruik. — Het is mij niet helder, hoe door mijn vorig schrijven
„de lijn gansch en al kwijt" is geraakt en tegelijkertijd Dr de H.'s
eerste begrip als juist bevestigd kan worden, en indien Dr DE H.
werkelijk alleen gecritiseerd had, wat Mrs EDDY geschreven had, zou
er natuurlijk geen aanleiding voor mij geweest zijn, om in eene uiteenzetting van C. S. te vervallen. Dr DE H. heeft m. i. de methode
van vele buitenstaanders gevolgd : hij critiseert z ij n eigen opvatting
van C. S. en niet C. S. zelf. lk heb geen oogenblik beweerd, dat de
stelling : „Matter is unreal" niet door Mrs EDDY geleerd zou worden ;
ik ontken echter, dat dit de grondstelling van C. S. zou wezen ; zij
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is niet anders dan een gevolg, getrokken uit : „All is infinite Mind
and its infinite manifestation, for God is All-in-all." Een toenemend
bewustzijn van Gods Al-zijn slechts is in staat ons de onrealiteit van
matter te doen begrijpen. Het object, dat de mensch waarneemt, is
in wezen niet anders dan eene gedachte en is daarom geestelijk; hoe
de mensch waarneemt, ligt aan zijn bewustzijn ; hoe meer hij Gods
Geest in zich laat wonen, hoe zuiverder, hoe geestelijker hij alles
zien zal en dus hoe volmaakter. Matter, een verkeerd begrip van
substantie is niet eeuwig en onveranderlijk, dus is de definitie van
't reeele, zooals Mrs EDDY die geeft, niet op matter van toepassing.
Dr DE H. beschouwt matter als de manifestatie van God ; C. S. ziet
er in de manifestatie van mortal mind ; C. S. wil niet de eerste vernietigen, en de laatste behouden, wat trouwens onmogelijk zou
wezen, doch leert, niet als vrome wensch, doch gestaafd door ondervinding, dat de mensch zal zien, zooals God ziet, naarmate hij den
Eenen Mind leert kennen en gehoorzamen en zoodoende bewust
wordt van de geestelijke schepping. Mrs EDDY noemt Jezus „den
meest wetenschappelijken mensch, die ooit den aardbodem bewandelde" (Sc. and. H. blz. 313), en Zijne heerschappij over de stof was
't gevolg van Zijn weten, dat de stof geen substantie is en van Zijn
voortdurend bewustzijn van 't eeuwige. lk ben overtuigd, dat de
menschheid een langen weg of te leggen heeft, voor zij de onrealiteit
van de stof in alles gedemonstreerd heeft, doch Jezus heeft haar den
weg gewezen en zij kan volgen. C. S. komt dus tot de conclusie met
VON HARTMANN, dat „het tijdruimtelijke wereldproces moet worden
opgeheven en teruggevoerd in de onbewogen (niet onbeweeglijke,
doch onverstoorde eeuwige ontwikkeling) stilheid van het eene, eeuwige,
onbewogen Wezen Gods," en meent dat dit is „de nieuwe hemelen
en de nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont" (2 Petr. 3 : 13).
Dit bewustzijn wordt door de verzoening bereikt en daardoor zal de
mensch in den volsten zin van 't woord leve n.
Het woord „atonement" kan niet, zooals Dr DE H. meent, ontstaan
zijn uit : tot een w or den van God en mensch ; a t one beteekent
rust, t o one een komen tot een nieuwen toestand. Op blz. 207
vertaalt Dr DE H. : „Mind is real" (Denkkracht, geest is werkelijk).
Het woord geest met een kleine letter zou doen vermoeden, dat Mind
en Denkkracht hunne hoofdletters slechts verkregen door hunne plaats
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aan 't begin van een zin, en Dr DE H. dus den menschelijken geest
bedoelde, zelfs al wees zijne critiek dat m. i. niet dikwijls, mogelijk
onbewust, aan. Om maar een voorbeeld te noemen : Dr DE H. vraagt:
„Hoe ontkomt C. S. (dus de leer, die God, de Waarheid, de eenige
Mind noemt) aan illusionisme en solipsisme ?" Duidt deze vraag niet
op een uitgaan van den mortal mind? Kan 't streven om „dien geest,
Die ook in Christus Jezus was" in ons te laten wonen, leiden tot
verlies van begrip van 't werkelijke, of tot aanvaarden van 't menschelijkbewuste ik als alleen bestaande ? Dr DE H.'s antwoord op mijne
wedervraag: „Gelooft U, dat de erkenning van God als den eenigen
Mind leidt tot 't aanvaarden van 't menschelijk-bewuste ik als alleen
(solus) zelf (ipse) bestaande?" zal duidelijk aantoonen, waarom ik op
dit punt zelfs niet de hulp der Duitsche philosophie behoef aan te
nemen.
C. S. leert, dat God en de (geestelijke) schepping niet van elkaar
gescheiden kunnen worden. „Creation is the embodiment of God",
zeide een vergevorderd Scientist mij eenige jaren geleden; de scheppng
is de ontvouwing van alles, wat in den Divine Mind is, en is de
absolute werkelijkheid, in tegenstelling met het betrekkelijk werkelijke,
of het lagere werkelijke, termen, die m. i. niet heel ver afstaan van
't onwerkelijke of onreeele van C. S.
Dr DE H. is 't niet eens met de leer van C. S., dat zonde, in diepsten
zin altijd is terug te brengen tot onkundig zijn van God en Gods wet,
omdat de ervaring van eene wils-natuur bijv. leert, dat deze, hoewel
beter wetende, toch niet willen kan. Mijne ervaring leert mij, dat
naarmate ik Gods wil leer k e n n en als den eenig werkelijken wil, dus
als den wil van den mensch als Gods uiting, ik hierdoor geholpen
wordt om te gehoorzamen, dus om te willen, en meer kennis mij
dus helpt om minder te zondigen.
lk kan geen ander antwoord geven op de vraag „vanwaar het kwaad?"
dan Jezus deed in Joh. 8 : 44, wat ik ook in mijn vorig artikel aanhaalde. De waan is niet in de schepping, in de werkelijkheid, en heeft
dus geen oorsprong in het Levensprincipe, God, Dien C. S. beschouwt
als den Goede, van Wien niets uitgaat, dat niet in Hem gevonden
wordt. Het kwaad is eene negatie van de almacht en de alomtegenwoordigheid van God. Indien het kwaad in God was, zou naderen
tot Hem tevens naderen tot het kwaad inhouden, en een ieders onder313

vinding zal hem het tegendeel leeren. 1k herhaal, wat ik in mijn vorig
schrijven reeds zeide, dat 't kwaad en eene fout in een algebra-vraagstuk denzelfden oorsprong hebben. Mrs EDDY leert, dat eerlijk en trouw
trachten het kwaad door de hulp van God na te laten, de eenige
wijze is om te gaan beseffen wat het kwaad is en vanwaar het komt.
Weet Dr DE H. in hoever een Scientist tot „de onzienlijke gemeente
der wedergeborenen," dus tot de Christelijke kerk behoort ? Hebben
de Hervormden zich niet afgescheiden van de Roomschen ? en de
Remonstranten, de Doopsgezinden, de Afgescheidenen enz., blijven zij
niet alien behooren tot de Christelijke kerk? Waar is de grens van „de
geinstitueerde kerken," en door wie wordt die getrokken ?
Zou Jezus gezegd kunnen hebben de woorden uit Markus 16 : 17 en
18 en Joh. 14 : 12, indien een waarlijk hoog of diep geloof deze
gevolgen niet kan of mag voortbrengen ? Kan de mensch te veel op
God vertrouwen en te ver gaan in redding bij Hem te zoeken ? Zijri
de stoffelijke middelen, die Dr DE H. aanraadt, onfeilbaar ? De meeste
lijders, die om lichamelijke hulp tot C. S. komen, hebben eerst vergeefs langs geneeskundigen weg verlossing van hunne kwalen gezocht,
en velen van hen zijn tot een werkzaam en gelukkig leven terruggekeerd, niet doordat de kwaal, „die met een handgebaar wordt weggewuifd, voortwoekert," doch doordat ze leerden verstaan dat : „de wet
des Geestes des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van
de wet der zonde en des doods" (Rom. 8 : 2).
MARIE HARTMAN.
Met een enkel woord sluiten wij.
Punt voor punt wederom gaan wij Mej. H.'s dupliek kortelijk na.
Allereest dan : het is Mej. H. niet helder, hoe door haar vorig schrijven
„de lijn gansch en al kwijt" is geraakt en tegelijkertijd ons eerste
begrip als juist bevestigd kan worden.
Had Mej. H. óók nog geciteerd, wat wij er toch bij schreven, n. 1.
„w i e n i et z e e r s c h e r p z i e t" (is nu de lijn gansch en al kwijt)
dan zou een en ander spoedig zijn opgelost.
Voorts meent Mej. H. nog steeds, dat wij onze eigen opvatting van
C. S. en niet C. S. zelf hebben gecritiseerd. Evenwel, uit de vernieuwde uiteenzetting van Mej. H. blijkt al weder, dat C. S. wel
d e g e l ij k „matter" voor „unreal" houdt en daarop is onze gansche
aanval gericht.
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Ook blijft Mej. H. volhouden, dat „matter is unreal" niet de gr on dstelling van C. S. zou wezen.
Echter, Mrs EDDY zelve zegt in „Science and Health," bij de korte
samenvatting van C. S. 's leeringen (p. 466), dat de tegenstelling „Mind,
Life, Truth, good is real, matter, death, error, evil is unreal" begin
en einde der gansche leer moet heeten. „Moreover, one is real, and
the other is unreal. This last statement contains the point you will
most reluctantly admit, although it is the most important to understand,

first and last."
Wij moeten er derhalve bij blijven : de definitie, die Mej. H. gaf, en
de onze zijn slechts zijde en keerzijde van dezelfde zaak : Mej. H.
had dit in haar eerste antwoord niet in twijfel mogen trekken,
om van daar uit de bestrijding tegen onze uiteenzetting van C. S. aan
te vangen.
Nu komen we eindelijk tot meer principieel verschil, dat ook na
Mej. H.'s dupliek blijft bestaan.
Mej. H. zegt: „Het object, dat de mensch waarneemt, is in wezen niet
anders dan een gedachte, en is daarom geestelijk ; hoe de mensch
waarneemt, ligt aan zijn bewustzijn ; hoe meer hij Gods Geest in
zich laat wonen, hoe zuiverder en geestelijker hij alles zien zal en
dus hoe volmaakter. Matter, een verkeerd begrip van substantie, is niet
eeuwig een onveranderlijk, dus is de definitie van 't reeele, zooals
Mrs EDDY die geeft, niet op matter van toepassing. Dr DE H. beschouwt
matter als de manifestatie van God ; C. S. ziet er in de manifestatie
van mortal mind ; C. S. wil niet de eerste vernietigen, en de laatste
behouden, wat trouwens onmogelijk zou wezen, doch leert, niet als
vrome wensch, doch gestaafd door ondervinding, dat de mensch zal
zien, zooals God ziet, naarmate hij den Eenen Mind leert kennen en
gehoorzamen, en zoodoende bewust wordt van de geestelijke schepping."
Aan deze woorden nu zullen we nogmaals trachten duidelijk te
maken en te bevestigen wat we reeds klaarlijk als de gronddwaling van C. S. meenden te hebben aangetoond maar hetgeen,
naar het schijnt, nog immer aan de aandacht onzer geachte Inzendster
ontgaat.
„Het object, dat de mensch waarneemt, is in wezen niet anders dan
een gedachte, en is daarom geestelijk."
Reeds deze eerste stelling dient nader te worden bezien, want, zooals
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ze hier neergeschreven staat, opent zij juist de poort voor C. S.'s
gronddwaling
Het menschelsk bewusizijn neemt waar (en vormt naar aanleiding
dezer waarneming voorstellingen en begrippen) datgene wat de Wereldschepper in de werkelijkheid heeft voor-gedacht.
Zeggen we nu met Mej. H. en C. S.: „Het object, dat de mensch waarneemt, is in wezen niet anders dan een gedachte, en is daarom geestelijk,"
dan worden wij vervolgens nog gesteld voor de vraag: „H o e blijkt het
object, dat de mensch waarneemt, in wezen g e d a c h t e, g e e s t el ij k ?"
En juist in het principieel onderzoek aangaande de laatste vraag schiet
C. S. te kort. Immers, wij toonden aan (blz. 233 v. v.), dat het
object der menschelijke waarneming zeer zeker Goddelijke gedachte
inhoudt, this Geestelijk is. Immers, matter, materie, stof bleek ons in
wezen gees t. Maar, en hierop komt het aan, matter, materie, stof
werd daarmede niet „unreal," integendeel zij bleek in wezen
„gedeelde Geest."
En op deze waarheid komt alles aan !
Het object van het menschelijk waarnemen is Goddelijke Gedachte,
Goddelijke Geest ; maar, aangezien deze Geest, scheppende, een betrekkelijke, tijd-ruimtelijke, bewogen wereld heeft uitgedragen, m o e s t
deze schepping, gedeeldheid, bewogenheid, conflict, strijd, goed en
kwaad als zijde en keerzijde of negatie inhouden (men zie hierover
onze uiteenzettingen aangaande „Schepping" en „Val", in den vorigen
en dezen Jaargang van dit, ons tijdschrift).
Deze conclusie door ernstig nadenken gewonnen, kan door geen onmiddellijke levens-o n d e r v i n d i n g (waarop Mej. H. in de boven aangehaalde
zinsnede wijst) worden benaderd zelfs, veelmin te niet g e d a a n.
Het blijkt uit de „ondervinding" der Scientisten zelve, dat wij
door den Geest wel het hoogere leven over het lagere „stoffelijke"
leven kunnen doen zegevieren maar tevens dat dit lagere „stoffelijke"
leven wel degelijk immer zijn relatief recht als werkelijk bestaande
blijft handhaven en doorzetten.
En juist d i t is ons bezwaar tegenover de leeringen van C. S., dat
zij een be trekk el ij k e waarheid (n.l. dat de geest in de betrekkelijke
wereld van het stoffelijk geschapene een hoogere kracht kan open1) Die gronddwaling, welke tot solipsisme zou Leiden, is dan ook niet te vinden in de stelling
„God is de Eene Geest"; maar in de ondoordachte ultice•king, die C. S. aan deze stelling geeft.
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baren) overspant tot een absolute waarheid (als zoude de geest alleen
bestaan, de stof niet).
„Hoe meer de menschGods Geest in zich laat wonen, hoe zuiverder,
hoe geestelijker hij alles zien zal en dus hoe volmaakter."
Dit d u s is ook wederom voorbarig.
Een in alle o p z i c h t e n „beste" wereld laat zich naar de juiste
opmerking van SCHEEBEN („Handbuch der Kathol. Dogmatik," II, S. 48)
niet als realiseerbaar denken.
Een b e t r e k k e 1 ij k e wereld (en dat moet een schepping, gelijk gezegd,
noodzakelijk wezen) is al-tijd een veranderlijke wereld. De
zucht naar het „eeuwige" en „onveranderlijke," die C. S. en ook
Mej. H.'s hierboven aangehaald woord bezielt, is dan ook geboren uit
ondoordachte eenzijdigheid.
Het eeuwige en onveranderlijke zal zich in een geschapen wereld
zeer zeker kunnen openbaren (gelijk trouwens blijkt) maar het handhaaft
zich, zet zich door in de tijdelijkheid en veranderlijkheid, ja juist door
laatstgenoemde toont het zich in tijd en ruimte a 1 s eeuwig, gelijk
iemand, die aan den oever staat, door zijn stilstand het schip ziet
voorbijgaan maar ook tevens door de beweeglijkheid van het schip
aan eigen vastheid en onbeweeglijkheid wordt herinnerd.
Wij hopen aldus verstaanbaar te hebben gemaakt, dat in C. S. een
goed beginsel (n.l. van de meerderheid des Geestes boven de stof)
door de eenz ij dige doorvoering is geworden tot een mislukking
(n.l. de loochening van de w e r k e l ij k h e i d der stof tegenover die
van den Geest).
Mej. H.'s betuiging : „Dr DE H. beschouwt matter als de manifestatie
van God ; C. S. ziet er in de manifestatie van mortal mind," moet derhalve aldus worden aangevuld : Dr DE H. ziet in „matter" het
fundament, dat God in een tijd-ruimtelijke wereld van veelheid
noodzakelijkerwijze leggen m o e s t, om op dit fundament als lagere
realiteit de hoogere realiteit van het „Geestelijk leven" (in engeren
zin, want stof is, gelijk gezien, óók Geest) mogelijk te maken. En,
waar C. S. in „matter" ziet de manifestatie van „mortal mind," daar
blijkt zij op grond der denkencle ervaring, ja, ook op grond des Bijbels
(die God durft te noemen den Schepper van het kwaad als keerzijde
van het goed, Klaagl. 3 : 38) een onhoudbare, wijl eenz ij dige stelling
uit te spreken.
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Waar Mej. H. vermoedt, dat C. S. m e t VON HARTMANN tot de conclusie komt, dat het tijdruimtelijke wereldproces moet worden opgeheven
en teruggevoerd in de „onbewogen" stilheid van het eene, eeuwige,
onbewogen Wezen Gods, daar blijkt zij te dwalen, aangezien v. H.
zoo consekwent is geweest om alle beweging, alle individualiteit,
enz. weg te denken bij den terugvoer aller dingen in God (hij spreekt
dan ook van „wereldopheffing"); Mej. H. echter „onbeweeglijk" noemt
„onverstoorde, eeuwige ontwikkeling."
Wij vragen wie kan ontwikkeling denken als ,,onbeweeglijk" in
den stricten zin? Juist het woord „ontwikkeling" (uitwikkeling, groei,
voortgaande volmaking) sluit bewogen tijdruimtelijk gedeeld, individueel
leven (dus „materie") in. Zoolang er een scheppin g, hoe heerlijk
ook te denken, bestaat, blijft dan ook het bekende woord gelden
en zal het blijven gelden : „Keine Materie ohne Geist and kein Geist
ohne Materie." Een engelen-g edaante zelfs moet als gestalte
mat er i eel gedacht worden, hetgeen de practijk leert, waar men
zich genoemde gedaanten altijd voorstelt naar fijne, verheerlijkte
lichamelijkheid.
Wil Mej. H. met de Schrift „gerechtigheid zien wonen in de nieuwe
Hemelen en aarde," dan is dit slechts mogelijk, indien wij tevens
het duistere, het kwade zien als voetbank ten troon der glorie
(Hebr. 1 : 13).
Over de beteekenis van het woord „at-one-ment" willen wij verder
niet strijden. Naar ons besef heeft a t evenzeer als t o den zin van
een beweging ergens heen. Echter, gelijk gezegd, het Engelsche
woord alleen heeft hier niet te beslissen man de diepere algemeenmenschelijke zin, waarmede Schrift en Kerk het begrip „verzoening"
hebben toegelicht.
Van weinig belang is ook Mej. H.'s opmerking, dat het niet al te
duidelijk bleek, dat ik Mind (met hoofdletters), bedoelde in Goddelijken
zin, aangezien het op blz. 207 in het begin van een zin staat. Maar
op dezelfde bladzijde (regel 8 v.o.) blijkt „Mind" ook midden in den
zin met een hoofdletter te zijn geschreven en zoo telkens (vrgl. blz. 209
onderaan). Dat wij „mogelijk onbewust" met „Mind" den menschelijken
geest zouden hebben bedoeld, is een bewering, die wij niet verstaan,
hoe Mej. H. op grond van ons gansche betoog kan volhouden.
Wat nu voorts het probleem betreft, of de zonde tot o n k u n d e of
318

tot on w i l moet worden teruggeleid, Mei. H. blijft bij ha r e ervari ng.
Maar, waar een algeen-menschel ij k verschijnsel als de zon de
in wezen moet worden beschouwd, daar mogen we niet blijven
alleen bij de p a r tic uli ere ervaring van Mej. H. en Dr de H.,
of wie(n) dan ook. Immers, de particuliere ervaring is altijd slechts
gedeeItelijk.
Neen, wij behooren hier door alle eeuwen heen de algemee nm enschel ij ke ervaring zelve te laten spreken. En dan blijkt,
dat er twee soort menschen worden gevonden : degenen, die, zoodra
zij het verkeerde van hun zijn en doen i n z i e n, ook meteen bereid zijn
daarvan of te staan. Maar anderen worden er aangetroffen, die, al
z i e n ze het verkeerde van hun zijn en doen i n, zich juist daarom
tegen beter weten in met hun wil v e rhar de n. Zal men nu, gelijk
gezegd, het algemeen-menschelijk verschijnsel der „zonde" zuiver belichien, dan moeten deze twee soorten van menschen b e i d e n in het
begrip „zondaar" kunnen worden begrepen. En dit is niet mogelijk,
indien men de zonde all een uit „onkunde" afleidt, gelijk C. S. doet
Op onze vraag, hoe Mej. H. met C. S. het kwaad van den „waan"
verklaart ? antwoordt zij met Joh. 8 : 44 en meent voorts, dat „de waan
niet is in de schepping, in de w e r k e 1 ij k h e i d en dat hij dus Been
oorsprong heeft in het Levensprincipe G o d." — Maar die waan i s
er toch ! zoo zeker als de m e n s c h instinctief aan dien waan hangt !
God, de Goede, moet dien waan hebben to e g e 1 a t e n en dan kan
C. S. Hem al evenmin verontschuldigen op hare wijze. Immers, de
Almachtige, Goede God had hem kunnen voorkomen !
Het blijkt, dat C. S. hier weer (evenals all e pogingen de eeuwen
door, om het kw a a d buiten God om te verklaren !) in een cirkelredeneering vervalt.
Bij o n s echter lost zich alles geleidelijk en vanzelf op.
Het kw a a d als keerzijde van het g o e d is noodzakelijk gevolg van
een eindig e, bet r e kkel ij k e schepping. Maar kw aad is slechts
een physisch verschijnsel. De zonde moet van het k w a ad
worden onderscheiden. Want de eerstgenoemde is ethisc h, d.w.z.
de mogelijkheid om te kunnen zondigen behoort bij een v r ij r e d eWie het diep karakter der zonde wil benaderen leze eens SCHOPENHAUER's „Welt als
Wille u. s. w.," H, Kap. 19. Daar blijkt, dat de vergelijking met een intellectueele, algebraIsche
fout, die Mej. H. aanvoert gansch en al onvoldoende moet heeten.
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lij k-z e d el ij k w e z e n. God heeft derhalve het kwaad als keerzijde
van het go e d geschapen ; de zonde echter heeft Hij als mogelijkheid
toegelaten. Want was het eerste (het scheppen van het kwaad) noodzakelijk in een betrekkelijke wereld ; het laatste (de mogelijkheid van
zonde toe te laten) blijkt evenzeer noodzakelijke eisch voor het bestaan
van redelijk-zedelijke wezens.
Wij kunnen dit alles hier niet uitwerken. Geeft Mej. H. zich de moeite
om onze artikelen over Schepping en Val te bestudeeren, dan zal
zij, naar wij hopen, doorzien, hoe frier zonder eenige gewrongenheid
van redeneering zich alles oplost.
Zeer zeker : het physisch kwaad i s er om niet te zijn (zooals wij een
w e g af-leggen, „zuriick-legen"). Maar dit n i e t-zijn beteekent niet
en kan niet beteekenen niet-b estaa n. Het beduidt : het kwaad wordt
v o e t b a n k ter verdubbelde glorie van het goed !
Met een enkele opmerking ten antwoord eindigen wij.
De grenzen voor de gelnstitueerde Kerken zijn moeilijk te trekken. Maar
zeker is, dat C. S. zich van alle afscheidt ; en d a t is ons bezwaar.
Wat ten slotte Markus 16 : 17, 18 en Joh. 14 : 12 beireft, houden deze
uitspraken van JEZUS een z ij d e der waarheid in ! Maar de d i e p s t e
wortel der Christelijke Belijdenis ligt verborgen in het „Vader U w
wil," ook bij de bitterheid van ziekte en dood ! Ja, d a n eerst blijkt,
hoever wij het in waarachtig Leven met God hebben gebracht, als wij
deze bede bidden kunnen.
Hoever de innerlijke kracht des Geestes reikt om ook natuurlijke
kwalen te genezen, wenschen wij niet uit te maken, noch ook het
feit als zoodanig te betwijfelen.
Maar de e e n z ij di g e doorvoering van dit beginsel heeft ook hier
bitter veel kwaad gedaan. Gelijk alle eenzijdigheid zich zelf straffen moet.
Wie Gods wereld niet als be t r e k k e l ij k e wereld wil aanvaarden
weigert gehoorzaamheid aan zijn s c h e p p e n d e n wil. Want eeuwige,
onveranderlijke onbewogenheid is slechts in Zijn Eeuwige W e z e nh e i d zelve, ontheven aan alle tijd-ruimtelijke bewogenheid der
creatuurlijke dingen te zoeken en te vinden. Maar, waar dit Eeuwige
Wezen uitging ter verwerkelijking van een betrekkelijke
wereld, daar kan het Zijn eeuwige onveranderlijkheid niet anders
toonen en glorieerend doorvoeren dan in de tijdelijke veranderlijkheid.
D. H.
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