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IDEALISME, 6e Jeugddienst, 20 Maart 1921 ; HET
VASTEN, 10e Jeugddienst, 7 Augustus 1921 ; GODSDIENST
EN WETENSCHAP, 12e Jeugddienst, 2 October 1921 ; HET
GEBED, 14e Jeugddienst, 4 Dec. 1921 ; DE BOEKEN
WERDEN GEOPEND, 15e Jeugddienst, 1 Januari 1922 ;
ZELFVERLOOCHENING, 22e Jeugddienst, 6 Augustus
1922 ; ZELFHANDHAVING, 23e Jeugddienst, 3 September
1922 ; DE KONINKLIJKE HOVELING, 25e Jeugddienst,
5 November 1922 ; VRIENDSCHAP, 28e Jeugddienst, 7 Januari
1923 ; VREDE, 51e Jeugddienst, 3 Augustus 1924.
Voor de bereidwilligheid, waarmee de redactie van „Nieuwe
Wegen" het auteursrecht op eenige van de schoone, door haar
uitgegeven toespraken afstond zij hier warme dank gebracht.
„Idealisme" is met ko rt schrift opgenomen en slechts een enkele
zin is er door Dr. H. T. Oberman uit geschrapt. Eveneens
werd door hem zelf het slot van „Godsdienst en Wetenschap" eenigszins gewijzigd van vorm (maar niet van strekking).
„De Boeken werden geopend" is bewerkt naar het niet geheel volledige handschrift. „Vrede" is door een eenvoudige
jeugddienstbezoekster op schrift gesteld, nadat zij dezen
laatsten door Dr. H. T. Oberman geleiden dienst had bijgewoond. Reeds zwaar ziek heeft hij het verslag nog gelezen en
de juiste weergave van zijn woord bewonderd. Slechts op
enkele punten is het stuk bijgewerkt met behulp van het nagelaten handschrift.

Goede Dood wiens zuiver pijpen
Door 't verstilde leven boort,
Die tot glimlach van begrijpen
Alle jong en schoon bekoort.
Voor wien kinderen en wijzen
Lachend laten boek en spel,
Voor wien maar verkleumde grijzen
Huivren in hun kille cel.
Mij is elke dag verloren,
Die uw lokstem niet verneemt;
Want dit land van most en koren
Is mij immer schoon en vreemd.
Want nooit beurde ik hier te drinken
't Water dat de ziel verjongt,
Of van dichtbij hief te klinken
't Verre wijsje dat gij zongt :
Alle schoon dat de aard kan geven,
Blijkt een pad dat tot U voert,
En alleen is leven leven
Als het tot den dood ontroert.
BOUTENS

Ik ben de opstanding en het leven, die
in Mij gelooft, zal leven, al ware hij
ook gestorven ; en een iegelijk die leeft
en in mij gelooft, zal niet sterven in der
joh. 11 : 25 en 26
eeuwigheid.

GODSDIENST EN WETENSCHAP.

Lhotzsky maakt een onderscheid tusschen tweeërlei godloochening: het atheisme van den jongeren en
dat van den rijperen leeftijd. Prof. Hilty, die hem hierin
bijvalt, acht dit zielkundig te verklaren uit den aard
van het geloof zelve. Geloof is pas echt als het een
stuk levens-ervaring inhoudt. Gewoonlijk verkrijgt
men het na ondervonden te hebben, dat God er í s en
dat H ij alleen van belang ís. Dit is zulk een diepe
waarheid, dat men er eigenlijk pas in de tweede helft
van zijn leven goed aan toe is. De jonge mensch, die
ontwaart, dat het van buiten geleerde geloofslesje niet
past op de eigenaardige vraagstukken, welke het
leven medebrengt, begint vaak onrustig te worden.
Zijn zin voor waarheid en onderzoek doet hem niet
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berusten in het overgeleverde zonder meer; hij wil
hebben, dat het klopt. De kennismaking met de wetenschap, die hem spoedig overstelpt, rukt hem uit
zijn voegen en dan zien wij dikwijls hoe ernstige, oprecht naar God zoekende jonge menschen een ontwikkelings-periode van godloochening doormaken. Er is
echter niemand, die dit beter begrijpt dan God zelf en
Hij heeft er dan ook een goddelijk geduld mee.
De andere soort atheïsme is kwader. Zij komt voort
uit het toegeven aan zingenot of aan eerzucht. Men
wil genieten en zich uitleven en wie dat willen, zullen
altijd ontwaren, dat God zich terugtrekt. Weer anderen willen vooral niet onwetenschappelijk schijnen in
de oogen der menschen en forceeren zich dus maar tot
atheïsme.
Het is een verkwikking, om in deze, anders vaak
zoo somber stemmende tijden op één gebied althans
een verbetering op te merken: het komend geslacht
geeft minder om het oordeel van andere menschen, dan
men deed in den tijd achter ons. Wat „men" zegt, laat
ons kouder dan ooit vroeger, Is dit eenerzijds aanleiding
tot veel brutaliteit en onverschilligheid van optreden,
anderzijds behoedt het ons voor valsche schaamte. Het
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is, naar wij meenen, aan het afnemen, om zich minder
gevoelig, minder geestelijk voor te doen, dan men is —
enkel om bij anderen een wit voetje te krijgen. Maar
laat ons eens zien of er werkelijk aanleiding is, om van
zulk een tegenstelling tusschen godsdienst en wetenschap te spreken, zoodat er atheisme uit voort zou
moeten komen.
Wat is eigenlijk wetenschap en wat is godsdienst?
Er is pas een brochure verschenen in de serie „Pro en
Contra", waarin een der schrijvers, de vrijdenker
J. Hoving, zich opmaakt om de onoverbrugbare kloof
aan te wijzen. Ja, a 1 s wetenschap ware, wat hij daar
zegt, feitenkennis, een tastbaar aan te wijzen keten van
oorzaak en gevolg, een kennen, dat zich tot het stoffelijke beperkt — en a 1 s godsdienst bestond in het aanhangén van een reeks van gewoonten en overleveringen en het aanvaarden van een stel begrippen en
ideeën, dan moest men spreken van een conflict, een
botsing. Maar zoo is het nu juist niet. Wetenschap is
gelukkig nog iets hoogers dan wat Hoving daar noemt
en het wezen van den godsdienst heeft zelfs niets te
maken met de steeds wisselende uitwendige gedaante.
Wetenschap wil het verband der dingen opspeuren en
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vaststellen en er dan de beteekenis van trachten te
verstaan. De oude Grieken legden daar vooral den
nadruk op: wat baat alle feitenkennis en causaliteit,
als men het waarom en waartoe der gevonden zaken
niet verstaat? De menschelijke geest wil tot wijsheid
voortvaren en kan zich niet beperken tot technologie.
Want het gaat in de wetenschap niet enkel om de werkelijkheid, zooals de zintuigen die waarnemen, maar
bovenal om de waarheid, Die twee dekken elkander
niet, Men bemerkt gauw genoeg, dat de dingen niet zijn
zooals zij schijnen, niet z ij n in wezen, zooals zij
zich aan de zintuigen voordoen. De heer Hoving
antwoordt: dat kan wel zijn, maar daar heeft de
wetenschap niets mede te maken, 1) wij zeggen: de
wetenschap zoekt waarheid en gebruikt om die te vinden zintuigelijke waarneming; kan zij echter het wezen
der dingen niet verder langs exacten weg benaderen,
dan slaat zij andere wegen ín.
Welnu, ook de godsdienst zoekt waarheid. Het gaat
der religie om het verband tusschen de ziel en God en
1)

Hoving noemt dit wijsbegeerte en verklaart kalmweg, dat de groote
wijsgeeren geen wetenschappelijke mannen waren. Dit verklaart hij o.m. van
Kant en Goethe.
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tusschen de zielen onderling. „Dit is het eeuwige leven,
dat zij U kennen, den eenigen, waarachtigen God en
Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt," zoo luidt het
in het hoogepriesterlijk gebed. Christus, die zich „de
weg tot God" noemt, spreekt in één adem van Zichzelf
als van „de waarheid". De samenhang der dingen e
der zielen wordt in Christus beleefd, Laat mij het duidelijk mogen maken met een beeld. Wetenschap en
godsdienst stellen wij ons voor als in elkander passende
pyramides, die in elkaar geschoven waren gedurende
de middeleeuwen, maar die later uiteen moesten
wijken, hoewel zij met elkander verbonden bleven
door één zelfde onbewegelijk toppunt: de waarheid. Ze
schenen nu ver uiteen te draaien, maar ze bleven toch
bij elkander behooren. Ik spreek van een gemeenschappelijken top, wij kunnen ook denken aan een
gemeenschappelijker stengel. Zooals bij een nog niet
ten volle ontloken bloem de bladeren ineengevouwen
zitten, om later naar alle kanten hun kleurenpracht uit
te beuren, zoo blijken wetenschap en godsdienst
onderscheiden van elkander te zijn, maar, voor wie
dieper schouwt, zijn zij ongescheiden, Hun vereenigingspunt is de waarheid. De waarheid, de zin der
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dingen, waar de wetenschap naar streeft — en de waarheid van God, waar de godsdienst, laat mij hier kortweg mogen zeggen, naar onze christelijke religie, waar
het geloof in Jezus Christus van getuigt. „De opperste
wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij heeft haar zeven
pilaren gehouwen" . zij staat te noodigen, zegt
Spreuken 9. Is zij de wetenschap? maar dan toch zeker
het hoogere beg ri p, waar wij van spreken: „de opperste
wijsheid" zelve. Is zij de voorzegde Christus? Ik geloof
het. Het is niet zoo vreemd om te zeggen, dat de Christus het hoogste doel van de wetenschap is. Er is een
licht, dat ieder mensch van God meekrijgt bij zijn geboorte. Het licht, dat hem onderscheidt van het dier,
dat hem uitdrijft tot kunst, tot kennis, tot de waarheid.
Van dat licht belijdt de christelijke gemeente met Joh.
1 : 9, dat het in Christus lichamelijk in de wereld kwam.
Christus te leeren kennen is steeds meer licht te zien.
Hij is het beginsel der wetenschap, dat haar voor on
menschen mogelijk maakt en Hij is haai hoogste doelwit. Volmaakte kennis van Christus zal samen blijken
te vallen met het einddoel der wetenschap: het is de
gemeenschappelijke pyramids-top.
Hoe meer echter wetenschap tot feitenkennis en
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godsdienst tot een stel overgeleverde hande li ngen en
begrippen wordt verlaagd, hoe verder van elkander en
hoe onverzoenlijker zij ons zullen toeschijnen.
Een en andermaal spraken wij reeds van het onderscheid, dat er is tusschen het wezen van den godsdienst
en de godsdienstige begrippen, die er vaak mede vereenzelvígd worden. Ik wil dit nader aantoonen en wel
naar aanleiding van dezelfde zaken, die Hoving zoo
triomfeerend opsomt. Vele jonge menschen zitten hier
immers met moeilijkheden.
Inde eerste plaats de Godsvoor stelling zelve.
Er is een groot onderscheid tusschen het wezen Gods
en de voorstel li ng, die menschen zich soms van Hem
maken, bijvoorbeeld van een ouden man in de lucht, of
van een drietal geheimzinnige wezens, dat op een onbekende plaats ergens in het heelal verwijlt. De grijs
aard, die de wereldbol vasthoudt, is heel iemand anders
dan de God, van Wien wij belijden, dat „Hij alle dingen
draagt door het woord Zijner kracht," Zelfs worden wij
gewaarschuwd ons geen voorstel li ng, geen „gesneden
beeld" (ook der gedachten) van God te maken, God is
een Geest en in den geest wil Hij aangebeden, niet
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gedefinieerd zijn. Wij gebruiken beeldspraak van Hem
en van Zijne betrekking tot ons, maar anders — zoo
hoorde ik wijlen Prof, Bavinck eens zeggen —zoude
wij van Hem moeten zwijgen, Hij is immers de Onuitsprekelijke, de Onbegrepene. Hij is alom en toch ook
weer — voor de zinnelijke waarneming —nergens, Hij
gaat uit boven de gebrekkige kindervoorstelling, die
zich een ouden man uitbeeldt. Is het nu niet dwaas om
te zeggen: „Er is geen God, want de voorstellingen,
die wij ons van Hem maken, blijken telkens weer onjuist te zijn"? Zijn niet de grootste werkelijkheden van
ons leven juist die dingen, die aan onze beredeneeringen
ontstijgen?
Hoving noemt de Scheppingsgeschieden i s, Hij vindt het scheppingsverhaal een lief sprookje,
maar onhoudbaar in het licht der wetenschap, Ook
hier weer dezelfde vereenzelviging van geloof en geloofsuitdrukking. Voor wie zijn bijbel goed leest, blijken
in Genesis 1 en 2 al dadelijk twee verhalen over de
schepping der wereld en van den mensch gegeven te
worden, — een feit, dat ons reeds waarschuwen moest
hier niet te gaan zweren bij de letter, maar door te
dringen tot den geest. Als wij het klassieke geloofs-
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hoofdstuk, Hebr, 11 : 3 .opslaan, lezen wij daar, dat de
schepping van het al uit het niet en de toebereiding van
de wereld door het woord van God's mond, alleen door
het geloof verstaan wordt. Slechts geloof in God, den
„Bouwmeester van het heelal" brengt ons tot deze
overtuiging en geen verhaal daaromtrent, hoe eerbíedwaardíg ook. De beide verhalen zijn geïnspireerde uitdrukking van het geloof in de schepping der wereld
door God, maar zij zijn niet bedoeld als de historische
mededeeling: zóó en niet anders was het verloop van
zaken bij de schepping (de twee dekken elkander niet
eens in bijzonderheden), Laat ons toch van de letter,
die doodt, voortvaren tot den geest, die levend maakt!
De Joden hebben allerlei getallen uit den bijbel bij
elkaar geteld en zijn zoodoende tot de slotsom gekomen, dat de wereld een kleine zes duizend jaar zou
bestaan. Maar de bijbel is ons toch niet gegeven om
ons wetenswaardigheden omtrent bestaansduur der
planeten te geven? Laat ons zulke tijdsbepalingen rustig aan de geologie overlaten. Als er nu steenkolen op
Spitsbergen gevonden worden, bewijst dat eenvoudig,
dat er een paar honderdduizend jaren terug een tijd
was, waarop daar in het hoogs Noorden bosschen
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groeiden, Dat heeft toch niets te maken met ons geloof
in de waarheid der Schrift?
Want wat is de. b íj b e 1 ? Een boek, dat de wetenschap grenzen moet stellen? Een boek, dat botst met
haar en bestreden wordt door elke nieuwe ontdekking?
Zoo zou het zijn als zekere bijbelopvatting de juiste
ware, Maar zoo is het niet. De bijbel is de tot ons
komende openbaring Gods. Hij is naar zijn uitwendige
gedaante een oud, Oostersch boek; maar men kan er
niet mede kennis maken zonder er door in de ziel te
worden gegrepen. Laat mij een persoonlijk getuigenis
mogen geven: Nog nooit ben ik in de ruim twaalf jaren,
dat ik wekelijks uit dit boek heb mogen prediken, tevergeefs in zijn mijnschachten afgedaald, Nog altijd
vond ik er oude en nieuwe schatten, Steeds bleken er
eeuwigheidswaarheden verborgen te zijn. Dit komt
mijns inziens door den eeuwigen achtergrond van dit
boek, Men ontmoet er God, Maar die onthulling van
Gods Wezen en bedoeling komt door bemiddeling van
menschen tot ons. Het is dus geen rechtstreeksche
Godsopenbaring, maar — als ik het zoo noemen mag —
eene openbaring uit de tweede hand, De geweldige
en onvergankelijke beteekenis van God's heilig Woord

GODSDIENST EN WETENSCHAP

11

is enkel volkomen en „ongetwijfeld" te beseffen, wanneer men zich eerst terdege rekenschap geeft van den
aard der Heilige Schrift en van dept rol, diep zij speelt
en spelen moet in ons geloofsleven, II Tim. 3 10 noemt
haar geïnspireerd door God, nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering en tot zedelijke tucht (dat
is de bedoeling van de uitdrukking: „onderwijzing, die
in de rechtvaardigheid is") om den mensch voor God
bekwaam (bedreven) te maken en hem toe te rusten
tot alle goed werk.
In de lange eeuwen, die dit boek bestaan heeft, is er
zoo ontzaggelijk veel van uitgegaan, omdat het dit alles
telkens en telkens weer voor de menschelijke ziel
gedaan heeft.
Ten slotte wil ik nog met een enkel woord spreken
over de plaatselijke gedachte hemel en hel. De
middeleeuwsche voorstelling der hel kunnen wij b.v.
zien in de schilderij van Lucas van Leyden in de „lakenhal" te Leiden, In een groote vlammende muil worden
de doemelingen gedreven, Duivels, met braadspitten
gewapend, prikken hen onbarmhartig op en slingeren
hen in het eeuwige vuur. Bij den hemel denkt men zich
een plaats in bet heelal, waar God troont. De dichter
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Kloos geeft die voorstelling aldus weer:
„God ís .. ,geen koning, op een troon aan 't pralen
Met, rand Hem, englenstoeten, wijd uit zwierend,
Die, diep door gouden loftrompetten gierend,
Een enkel ding steeds aan elkaar herhalen, —
Daarna, bij hellen klinkslag van Gymbalen,
Ten rei geschaard, in de'ather feesten vierend
Terwijl Zijn hand, des hemels dans bestierend,
Het Al regeert tot de allerverste palen,"
Maar nu mag men toch ook vragen of nu werkelijk
een onzer in ernst nog deze voorstellingen handhaaft?
En wanneer wij ons hemel en hel niet p l a a t s e 1íj k
denken, omdat God Geest is en ook de zielen der afgestorvenen niet gebonden zijn door plaatselijke afmetingen, sluit dit dan ook maar in het minst in, dat wij niet
gelooven in de hemelsche zaligheid van het eeuwig
samenzijn met God en in de helsche wroeging van het
verwijderd zijn van Hem? Onze Heiland zelf spreekt
(opzettelijk) vaag van den toestand in het hiernamaals.
De hel is nu eens de plaats der buitenste duisternis, dan
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weer een nimmer doovend vuur, en altijd aangeduid
met beeldspraak, die wijst op knagende wroeging.
Waar men nu in later tijd, door de behoefte der fantasie
gedreven, een plaatselijke hel en een menschelijken
hemel is gaan verdichten, moeten wij nu in ons geloof
aansprakelijk gesteld worden voor de „gevoelvolle
voorstelling"? Heeft de heer Hoving het recht om ons
te verwijten, dat wij het geloof in hemel en hel hiermede hebben opgegeven? Hoevele jonge menschen zijn
reeds tot ongeloof gekomen, toen zij hun godsdienstig
leven, waar toch ook waarheidszin en eerlijkheid zulk
een rol in speelt, omdat „God lust heeft in waarheid in
het binnenste",'moesten wringen in het Procrustesbed
van verouderde begrippen en voorstellingen. Ik weet
het gevaar, dat hier dreigt; men gaat licht te ver. In
onervarenheid wil men soms wegwerpen, wat waardevol ís. Maar de tijd dringt om nu, waar ieder zich bezinnen gaat op zijn werkelijken levens-inhoud, ernst te
maken met het wezenlij k e van het christelijk
geloof en zich niet door de ballast der menschelijke
geloof s-v o o r s t e 11 í n g e n te laten Wederdrukken.
Het zijn alle slechts uitvloeisels van het levend geloof.
Het denkend verstand is aan den arbeid gezet op het
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gebied dei geloofservaring. Dit moet. Als wij God beloven te dienen „met geheelons verstand", dan ',hebben
wij telkens weer de taak te formuleeren en ttit te denken, wat in ,
een bepaalden tijd weer opnieuw gezegd
moet worden. Maar wij moeten niet in de fout vervallen
van te meenon, dat onze omschrijving de laatste zal
zijn! Het leven is een stroomende beek, geen stilstaande
vijver.

Het wezen van den godsdienst is onaantastbaar voor
de wetenschap. De godsdienst spreekt van feiten, die
hij ons kennen doet buiten het verstard om, Er is een
godsdienstige ervaring reeds voor het verstand, die begint te rangschikken of onder te brengen bij de normale
of abnormale zaken. Hoe waar dit is, ziet men terstond
als men bedenkt hoe vele gebeurtenissen op geestelijk
gebied er zijn, wier werkelijkheid niet in het minst
wordt te kort gedaan door het uitblijven van een verstandelijke verklaring. Men denke eens aan het gesprek
van Jezus met Nicodemus, waar het beeld gebruikt
wordt van wind, die van onbekende herkomst ís, Wij
kunnen geestelijke ervaringen hebben, voor wij er
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verstandelijk mede overweg kunnen. Lang voordat wij
begrepen hebben wat ons overkomen is, kunnen wij
gegrepen zijn. jiet leven gaat hier aan het licht vooraf.
Dit is geen wegcijferen van de wetenschap en van
het verstand, maar slechts de aanwijzing van hun juiste
plaats. Evenmin als men het alphabet geringschat, wanneer men in het licht stelt, dat een kind kan praten
lang voordat het weet van a, b, c. Als wij zeggen, dat
het leven verkeeren kan met werkelijkheden lang
vóórdat het verstand ze geordend heeft, of verklaard,
dan geven wij alleen de goddelijke volgorde aan. Een
duideli4 voorbeeld is ook nu weer te vinden op het gebied der liefde, waar zoo ontzaggelijk veel toelichting
van het geloofsleven te vinden ís. Van liefde is geen
verklaring te geven met het verstand, Iedere poging
om haar te omschrijven faalt. Het is bij die definities,
alsof men in een herbarium is terechtgekomen en men
ademt op bij het eerste liefdesbewijs zelf, dat als ee
levende veldbloem ons verkwikt, Liefde is een heerlijke werkelijkheid, maar het verstand kan er geen licht
over geven, Toch kunnen wij heel zeker zijn van het
feit der liefde, ook als ons verstand, ons begrip, ons in
den steek laat.
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Wat men nu toegeeft bij de liefde, wil men soms bij
de grootere, geestelijke reOteíten weer ontkennen.
Wij willen er niet aan, voor wij alles bedrepen hebben,
Wij slaan aan het praten en redeneeren, alsof de rede
de eeuwige bron van zekerheid ware, Alsof wij geen
ander middel hadden om te verstaan, Maar de Heer
zegt ons, dat wij lang, voordat wij tot begrip zijn gekomen, reeds verzekerd kunnen zijn van geestelijke
realiteit. Er is intuïtie, er is onderscheidingsvermogen,
geboren uit het gevoel, er zijn hoogere zintuigen, als de
ultra-violette stralen der zon, die ons mystiek inzicht
verschaffen. Er zijn geheime krachten, die feiten zijn
en die toch buiten het begrip der wetenschap vallen.
Ondanks al het spotten met de „watervinders", heeft
men toch maar een verklaring te zoeken van het feit,
dat sommige menschen met een „wichelroede" gewapend, de plaatsen weten aan te geven, waar water in
den bodem schuilt! Misschien is dit nog een grens-geval
en hebben wij hier te denken aan verborgen natuurwetten, die de wetenschap nog eenmaal kennen zal.
Feit blijft, dat er occulte krachten zijn, waar men voor
staat. Robespierre plaatste de menschelijke rede op
den troon, de tegenwoordige wetenschap vertoont een

GODSDIENST EN WETENSCHAP

17

neiging om toe te geven, dat er hoogere elementen van
kennis bestaan.
De geloovige heeft zulke zekerheden altijd gehad,
ook al botste zijn denken er aan alle kanten tegen op:
„Ik weet, dat mijn Losser leeft," „Ik weet, wien ik geloofd heb," „Ik weet 's Heeren eigendom te zijn."
Neem het bewustzijn der verzoening. Hangt die verzekerdheid af van mijn begrip der verzoeningsleer?
Gelukkig niet! Ik kan juichen in den zonneschijn van
Gods vriendelijk aangezicht, nog voordat ik klaar ben
met een bevredigende theorie. Wij kunnen weten, dat
wij bij God terug zijn, lang voordat wij goed begrijpen,
hoe wij er kwamen, Er zal een dag komen, waarop de
rede haar licht zal ontsteken op eiken weg, die tot God
gevoerd heeft, en waarop alles glanzen zal van stralend
inzicht. Het is de dag, dien Jeremia zag in het verschiet,
de dag der groote Godskennis, (Jer, 31 : 34 v,), Die dag
is er nog niet. Begrip en ervaring vallen nog niet samen.
Maar als er conflicten zijn, wat heeft dan de grootste
beteekenis: het feit, of de verklaring van het feit? De
ervaring van een wonder of de meening, dat wonderen
niet ervaren worden? De wondere werking van het
kruis van Christus in mijn leven, als middel om mijn
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zondig gemoed met God te verzoenen, of het bezwaar
van mijn verstand, dat bloed nooit reinigende kracht
kan hebben?
God koos, zegt Paulus in het begin van zijn eersten
Corintherbrief, het dwaze in het oog der wereld, n,l, het
kruis. Hij maakte door middel van het kruis gerechtigheid mogelijk en verhief het zoodoende tot de hoogste
wijsheid, Al de wijsgeerige stelsels der wereld hadden
niet kunnen voorkomen, dat Corinthe een geheel verdorven stad geworden was. Het kruis werd wijsheid
Gods tot gerechtigheid, voor ieder die geloofde.
God koos het zwakke der wereld, de dingen, die in
het oog der wereld „toch niets uithalen": eerlijkheid,
strikte rechtvaardigheid, gerechtigheid in alles. De
Corinthiërs vonden dat zwak. Een krachtig handelsman deed daar niet aan. Het was bestemd om onder te
gaan in den strijd des levens. God heeft dat z,g. zwakke
gekozen en beschaamde er in de wereld-geschiedenis
de sterke Nietzsche-aanhangers mede.
God koos het onedele en verachte, de dingen van
heiligmaking en afzondering bij God. De wereld kan
voor dat „vroom gekwezel" geen achting hebben. God
koos ze.
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God koos de dingen, die niet z ij n, het geheim
van volkomen verlossing, de dingen van volkomen
overwinning voor het stoffelijke met al zijn begeerten.
„Dat bestaat niet" zegt de wereld. Er is geen uiteindelijke overwinning. Het is een utopie om te droomen van
„een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont", wij
hebben enkel de harde, tastbare en zichtbare
werkelijkheid. God beschaamde de rijke, wijsgeerige,
corrupte handelsstad Corinthe, maar hij verkoos de onaanzienlijke christelijke gemeente, om er zijn wijsheid
in te openbaren door Christus Jezus, die
haar werd tot „Goddelijke wijsheid, bestaande in
rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing."
Daarom zullen ook wij ons niet beroemen op verstandelijke weerleggingen of op onze eigen formuleeringen der waarheden Gods, maar wij willen slechts
roemen in Jezus Christus, door Wien Gods wijsheid
zóó is geopenbaard. Dit te noemen beteekent den eisch
van wilsovergave stellen. Er is nu eenmaal geen contact met Jezus mogelijk, tenzij men zich aan Hem overgeeft. Wie de wijsheid Gods, de waarheid waarnaar
ieder snakt, wil verstaan, moet beginnen met het kruis
te aanvaarden voor zich zelf. Wat geeft een theorie
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over het kruis van Christus, die komt van de lippen van
een, die er zich wel voor wacht om „met Christus gekruisigd" te worden? Wat heb ik aan een oplossing van
het vraagpunt godsdienst of wetenschap, als ík zelf niet
kom tot de geestelijke ervaringen, die er moeten zijn
om boven het verstandelijke standpunt uit te komen?
Neem dan de proef! Ook hier geldt het diepe woord
van Christus: „Wie Mijn wil zal doen, die zal van deze
leer bekennen of zij uit God is, dan of Ik van mijzelven
spreek."

VRIENDSCHAP.
„Nadert toch tot mijl" En zij naderden.
Gen. 45 : 4.
„Ik heet u niet meer dienstknechten, maar
Ik heb u vrienden genoemd." Joh. 15 : 15.

Alle godsdienstige moeilijkheden zijn te herleiden
tot ééne, tot de moeilijkheid om godsdienstig te z ij n,
omdat het diepste probleem de verhouding tot God
zelf is. Christus omschrijft deze in Zijn afscheidswoorden onder het beeld der vriendschap. Daaruit vloeit
dan de oplossing van alle problemen voort, want, zoo
laat de Heer volgen: „al wat Ik van Mijnen Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt".
Vriendschap! Welk een rijk begrip! Hoe sterk kan
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de mensch er naar verlangen! In het diepst van zijn
gemoed voelt hij zich alleen.

Op de hoogte van den troon is Jozef eenzaam. Hij
heeft succes gehad in Egypte. Hij is onderkoning van
den machtige en al wat hij beraadslaagt geschiedt.
Ieder ontziet hem en eert hem. De Egyptenaren kennen en gehoorzamen elk van zijn handbewegingen.
Maar zelf denkt hij steeds terug aan zijn jeugd, den
prillen tijd bij zijn vader en de niet altijd vriendelijke
broeders. Van onder de purperen kostbaarheden der
Egyptische kleedij gaat zijn hart uit naar Kanaan, waar
hij den veelvervigen rok droeg, het teeken van het
eerstgeboorterecht, dat zijn vader hem, den oudsten
Rachel-zoon, gegeven had, toen Ruben, de oudste Leazoon het had verspeeld. Zijn jeugd, de tijd van droomen
over heerschappij, — zoo veel schooner dan de machtsoefening zelve! Hoe eenzaam voelde hij zich in Egypte,
al was daar alles van hem. De broeders waren er gekomen, door honger gedreven; en Jozef had met de
zijnen verkeerd, zonder dat zij hem kenden. Het spel,
dat hij toen speelde, was het middel, door zijn hart be-
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dacht, om straks, als hij zich bekend maakte, ook op
eenmaal midden in hun leven te staan, opdat zij hem
niet zouden kunnen alleen laten op den berg zijner
hoogheid, gelijk zij hem reeds eenmaal hadden verlaten
als slaaf van vreemdelingen. De tekst, dien ik koos, is
een zielekreet, die Jozef's verlangen naar gemeenschap
uitstoot, op een oogenblik, dat hij zich laat gaan, gelijk
er meer woorden in den bijbel staan, die kreten zijn,
(Verg, b.v. 1 Kon, 18 : 17; 22 : 16; 2 Kon. 4 : 28).
Hebt gij het wel opgemerkt, dat alleen de k r e e t
ons overtuigt, maar het woord niet? „Met woorden kan
men voortreffelijk strijd voeren," achter woorden kan
men zich uitnemend versteken, woorden laten zich opstapelen tot torens van boeken, maar taal zonder meer
bereikt onze ziel niet. Slechts dan, als het woord een
kreet tot ons draagt, grijpt het ons aan, doet het ons
iets.
Jozef smacht naar vriendschap en hij roept het zijn
broeders toe: „komt dichter in mijn leven, nadert toch
tot mij."
Wat is vriendschap? — Ik zal het begrip niet in een
formule omschrijven, ik wil er eenige vormen van noemen. Bij een vriend voelt men zich veilig. Aan een
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vriend kan men alles zeggen, Bij hem behoeft men zijn
gedachten niet te wikken en zijn woorden te wegen,
men kan alles uitstorten, kaf en koren tegelijk. Hij zal
het alles opwerpen in zijn wan en met den adem der
goedilligheid het kaf wegblazen en het waardevolle
behouden, 0, de weelde van zulk een omgang te vinden,
het luisterende hart bij hetwelk men hardop kan denken! Waar men kan nagaan hoe zijn gedachten er uitzien, als ze in woorden zijn omgezet! God geeft ons
niet vele vrienden in het leven. Cicero zeide er
reeds van, dat er in de wereld, behalve de deugd zelve,
niets beters dan vriendschap te vinden was. Want het
beste in elke verhouding, hoe schoon ook, zal bij nauwkeurig toezien de edeler vorm van vriendschap blijken
te zijn. Soms is zij aangelengd met hoogere of lagere
normen van eigenbelang en daardoor krachtiger voor
het leven, zooals edel goud, waar men een alliage van
koper bij heeft gevoegd om zijn weerstandsvermogen
te vergrooten. Christus zelf, zoo heeft iemand opgemerkt, kon liefde ontberen, maar vriendschap niet. En
is zij niet het beeld onzer verhouding tot God? Want
wij meenen wel, dat wij enkel tot God moeten spreken
in de verheven taal onzer godsdienstige aanspraken,
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maar zoo is het toch niet. Wij kunnen God alles zeggen
en moeten het ook doen. Wij moeten den vriend in Hem
zien, die ons gansche hart uitgestort krijgt. Hij vangt
kaf en koren tezamen op in Zijne wan; met den adem
der liefde blaast Hij het kaf weg en zamelt ons graan
op. Hij verwacht onze algeheele overgave en Hij is nooit
bitter als wij spreken. Zie maar Jezus en Martha in
Joh. 11 : zij wordt ongeduldig als Christus haar troostend wijst op de opstanding. Ja, dat weet zij wel, dat is
wat ieder geloovige opmerkt, maar van Jezus had zij
méér gehoopt, nu en hier. En geprikkeld komt het er
uit (vs. 24) : „Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage." Bestraft de Heer nu Martha
om haar toon? — Neen, Hij handelt met haar zachtkens, als met een diepgewonde ziel. Hij weet, dat de
vriendschapsverhouding dit insluit, dat zij vrijmoedigheid neemt om alles te zeggen, ook haar teleurstelling
en haar ongeduld. Zijt gij voor uw gevoel in God bedrogen? Zeg het Hem, zwijg het niet, spreek met Hem
als met uw vriend. Er is maar één alles beheerschende
voorwaarde: wees eerlijk tegen Hem. Woorden van
berusting in een gebed of lied, terwijl het hart klopt
van opstandigheid, zijn gehuicheld.

3
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Er is een andere vorm van vriendschap, waar de
Duitsche dichter Goethe van spreekt. Hij verhaalt van
de weelde om in vriendschappelijken omgang zijn
beste gedachten verbeterd en gelouterd terug te ontvangen van den ander, die ons verstaat. „Voor het eerst
van mijn leven", zoo schrijft hij in zijn „Wilhelm Meister", „voerde ík een vriendengesprek. Voor het eerst
ontving ik de innerlijkste bedoeling mijner woorden
rijker, volkomener, beter terug. Dat wat ik gedacht
had, leerde de ander mij zien."
Ook dit is een vorm van omgang met God. Men zegt
iets aan den Heer en het is alsof een bron is aangeboord. Het springt van binnen op. De dingen, die wij
aan God zeggen, worden aan ons teruggezegd, beter
dan we ze konden uitspreken. Dit bedoelt Paulus in
Rom, 8, als hij zegt: „Wij weten niet hoe wij bidden
moeten, gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt in
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." Dat woord
„onuitsprekelijk" is niet bedoeld in den zin, waarin wi
het vaak aanwenden. Het is maar niet een vleezig bijvoegelijk naamwoord, dat goed klinkt. Het bedoelt
letterlijk wat het zegt: verzuchtingen, die niet onder
woorden te brengen zijn. God gaat spreken in het ware
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gebed. God neemt het woord over. Hij beweegt zich in
onze ziel met onzegbaarheden. Hij antwoordt op onze
onvolmaakte stamelingen met de volmaakte woorden
van zijn volkomen begrijpen. En zoo leert men zijn eigen
leven zien in den omgang der vriendschap van God en
durft het, door Hem geleid, te zeggen: Al wat ík niet
heb kunnen zijn, al wat de menschen niet in mij wisten,
dat was ik waard in de oogera van God!

Was het niet de achttiende-eeuwsche Engelsche
dichter Dryden, die de vriendschap omschreef als een
opgaan in elkander? Wij waren ons zelf verloren; wij
deelden elkanders wezen; hij was ik en ik was hij; wij
gaven om dezelfde dingen; wij hadden van hetzelfde
een afkeer.
Hier benaderen wij de centrale gedachte der
vriendschap: de volkomen innerlijke gemeenschap van
twee menschenzielen, die zich gemengd hebben. Als
men bij Gorcum de vereeniging gadeslaat van Maas en
Waal, de rivier die Frankrijk en België bespoelt, en
den lichter gekleurden Duitschen stroom, dan kan ons
hart verlangen naar den tijd van nieuwe, betere en toch
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zoo onontbeerlijke verhoudingen tusschen de Latijnsche en de Germaansche volkeren! Een kleinen afstand
ziet men de lichte en donkere waterstreep nog apart;
maar al heel spoedig wordt het één, één groote, breede
watervloed —symbool der hoogste vriendschap!
Zóó is het ook in de vriendschap met God, Jan Luyken zong ervan:
„Het is mij nu, o mijn Beminde,
Als was er nergens iets te vinden;
Als was er niets als Gij en ik."
De Heer wil een gemeenschap met ons sluiten, waarin Hij met ons samenwerkt. Hij deelt Zijne goederen
met ons; Hij wacht op de ter-beschikking-stelling onzer
vermogens aan Hem. „Henoch wandelde met God."
Wat groote vriendschap, welk een tekst van vergezichten! Maar wat is het grootste wonder van dien
omgang, dat Henoch met God wandelde, of dat God
met Henoch ging? Had de Almachtige niet gewacht tot
Henoch was gestegen tot die wereldverloochening en
Gode-bereidheid, dat hij Gods hand kon voelen? Het
beeld der twee rivieren is voor een deel misleidend,
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God geeft zich en ontledsgt zich om met ons te wandelen. Want het is als wanneer een groot mensch de
eerste pasjes van een klein kind begeleidt ...zóó is
de vriendschap van God tot de Abrahams en Henochs
onder de kinderen der menschen, Want wie durft hier
te spreken van eigen ervaring, al is het zijn hunkerend
verlangen om zóó te leven met God, „als een man met
zijn vriend spreekt," als een kind met zijn vader loopt,
als een geliefde één wezen wordt met haai minnaar,
En toch bestaat er nog een hoogere vorm van
vriendschap: als er niets geschiedt en niets gezegd
wordt en het toch goed is. De vriendschap, die zwijgt.
Zie1 dit is het kenmerkend verschil tusschen een vriend
en een kennis. Bij den laatste moet ik spreken. Hij
verwacht van mij, dat ik woorden zal geven; hij zou
zich verwonderen als ik niets zeide of deed. Daarom is
hij ook mijn kennis, iets anders dan mijn vriend. Want
mijn vriend kent mij tot in diepten van mijn wezen. Bij
een vriend kan ik komen en niets zeggen. Hij mist mijn
gewonen glimlach, hij ziet de wolk zich plooien op mijn
voorhoofd, maar hij vraagt de reden niet. Mijn vriend
kent mij en weet, dat ik spreken zal, als het moet en
als het kan. Hij vindt, dat ik ook zwijgen mag.
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Vriendschap is, als alle waardevolle dingen des
levens, spontaan. Daarom was Jozefs smeekbede om
vriendschap onvruchtbaar. De uitwerking van zijn
harteroep volgt onmiddellijk in den tekst: „en zij naderden" staat er. Zij hebben hem wellicht schichtig en
schuchter teruggekust, — maar hun hart bleef ver van
hun machtigen broeder. Als zeventien jaren later de
vader overlijdt, dan blijkt het, hoe al het vertoon van
vriendschap en goede verhouding geen werkelijkheid
is geweest. Zij vreezen, dat Jozef zich nu nog eens wreken zal op hen en dat hij enkel maar goed voor hen
geweest is om vader Jacobs wil. Hoe weinig kenden
zij Jozef! Met andere woorden, hoe weinig echte
vriendschap bestond er tusschen hen en hem. De
kunstmatige toenadering, het antwoord op den ontroerenden roep, ontstegen aan harte-eenzaamheid, was
geen vriendschap geworden. Aan vleiende betuigingen
van aanhankelijkheid zal het niet hebben ontbroken,
t é v r í e n d zal Jozef wel zijn gehouden, maar d e
vriend werd hij nooit.
Is het zoo niet dikwijls? Naar mate er meer wordt
gesproken, geschreven, betuigd van vriendschap, is
vaak het hart verre van Jezus. Onwillekeurig brengen
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wij het al weder over op het godsdienstig gebied. Want
zoo is het ook dáár. God ziet het hart aan en noemt alle
andere leer en eerbetuigingen tevergeefsch.
De hoogste proef, die God met ons neemt, is die, welke
Zefanja 3 : 17 zoo diepzinnig omschrijft: „Hij zal zwijgen
in Zijne liefde." Zoodra gij een vriend vraagt, om zijn
vriendschap nog eens uit te spreken, is dit een bewijs,
dat gij twijfelt aan zijne genegenheid. Wat moet de
mensch doen tegen wiep God zwijgt? Moet hij zich
dwingen te zingen? — Neen, „laat hem op den naam
des Heeren vertrouwen en steunen op zijnen God,"
Jezus heeft ons vrienden genoemd. Hij wil in ons
geen knechten, wier heerlijkheid bestaat in gehoorzaamheid, ook aan het onbegrepen bevel. Hij wil ons
hebben als vrienden. De groote vraag, die ons nu wordt
gesteld, is deze: Zijn wij Zijn vrienden? — „Gij zijt mijne
vrienden, zoo gij doet wat Ik u gebied," Christus biedt
ons de alles-begrijpende, alles-weerkaatsende, in-eenzich-vermengende liefde aan, die soms heel lang zwijgt.
Hij wil ons hebben als ranken met Zich zelf als wijnstok, ons als stem met Zich als echo, ons als babbelende
kinderen met Zichzelf als goedmoedig begrijpende
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Vader ... Hij wil onze samenwerking, onze gemeenschap en Hij wacht. — Jezus is wachtend ook op U, Hij
wacht met rijke weelde van volmaakte vriendschap.
Nadert tot Hem, . . . maar zonder d w a n g.

IDEALISME.
„Alle dingen hebt Gij aan zijne voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle
dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets
uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij;
doch nu zien wij nog niet, dat hem alle
dingen onderworpen zijn;
Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en
eer gekroond, die een weinig minder dan de
Engelen geworden was, vanwege het lijden
des doods, opdat Hij door de genade Gods
voor allen den dood smaken zou".
Hebr, 2 ; 8 en 9.

Ik heb dit tekstwoord gekozen in verband met ons
onderwerp van hedenmorgen.
Idealisme. Hebr. 2 : 8 en 9.
Er is een dichter van onzen tijd, die den terugkeer
van de idealistische levensbeschouwing na sombere
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neerslachtigheid vergelijkt met het opkomen van de
zon. Soms als er overal ijskegels neerhangen, komt de
zon met haar warme stralen zich daarin spiegelen,
totdat zij door den invloed van de warmte in druppels
vergaan en smelten, De doorbraak van het ideaal is
als de morgenstond, wanneer de gele lampenschijn
opgelost wordt in het blanke zonlicht. Hij zegt het
heel mooi:
Zooals een straal der nog verborgen
Zonne de late ster vangt
En met zich oplost in den morgenluister die kimmever blankt,
Verschoot voor één straal uit Gods oogen
De dag tot schellen schampschijn,
Eén hemelvenster wolkonttogen
Bleekte den gelen lampschijn.
Er is Idealisme en Optimisme. Optimisme is een
woord, dat wij zoo dikwijls hooren gebruiken. Optimisten, dat zijn van die vroolijke, lachende menschen,
die alles van den lichten, helderen kant bezien. Er is
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een groot verschil tusschen optimisme en idealisme.
Een optimist weet oppervlakkig de goede kanten naar
voren te brengen. Het woord idealisme hangt samen
met het Grieksche woord voor zien. Ik wil U het
verschil in een paar woorden duidelijk maken. Optimist is de rijke dwaas, die denkt, dat hij altijd mag
blijven leven; om zich te vrijwaren tegen de toekomst,
laat hij nog grootere schuren bouwen, maar dan zegt
Jezus tegen hem: „Gij dwaas, in dezen nacht zult gij
sterven,"
Idealist is de profeet, die in de verre toekomst de
overwinning van zijn volk aanschouwt; hij ziet in het
geloof, hoe het worden zal. Idealist was ook de dichter
van het lied, dat wij zooeven hebben gezongen:
Ja, gij zult in 't groot heelal
't Rijk der duisternis beschamen,
Tot het niet meer wezen zal.
Ook deze mensch ziet, hoe in de toekomst het Godsrijk overwinnen zal.
Iedereen heeft behoefte aan idealisme. Ja, de mensch
is tot idealisme geschapen. Het is als een stalen veer,
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die men neerdrukt en daarna loslaat. Zij springt trillend en klinkend op, maar eerst, wanneer zij in haar
normalen stand teruggekeerd is, is zij weer, wat zij
zijn moet. Zoo verlangt het grootste deel der menschen
terug naar zijn ideaal, zijn oorspronkelijken staat.
Toen ik Benige jaren geleden in Italië een studiereis
maakte, en het Italíaansch wilde leeren, volgde ik al
spoedig de gewoonte van de menschen, die in het buitenland de taal van het land wenschen te leeren en
ging ik de krant lezen. Zoo vond ik in een der bladen,
het „Gíornale d'Italía", een hoofdartikel, dat ik nooit
vergeten heb en waarvan het sombere opschrift mij
altijd is bijgebleven: „Benz' Amore, senza Dio, senza
Patria." Dat beteekent: zonder Liefde, zonder God,
zonder Vaderland, en dat schreef die dagbladschrijver,
toen de Italianen bezig waren vrijwel al hun idealen te
verliezen en een sombere toekomst zich opende. Het
stuk sprak van een volk, dat zijn idealen kwijt is. Ik
heb daarin gezien _een beeld van onzen tijd, in het algemeen een toestand, die niet veel verschilt van dien in
ons vaderland. Hoe komt het, dat wij zoo weinig idealisme meer zien en zooveel pessimisme? Hoe komt het,
dat zooveel somberheid de plaats gaat innemen van de
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levensvreugde? Omdat zoo vele jonge levens niets
meer gevoelen van echt idealisme. Het komt, omdat wij
streven naar geld, maar vooral naar genot, naar datgene, wat het geld geeft. Versta mij nu niet verkeerd
en denk nu niet, dat ik zeg, „het geld is het slijk der
aarde." Ik vind geld heel gemakkelijk; het is een heel
gemakkelijk ruilmiddel. Ik geloof niet, dat er in het geld
op zich zelf iets verkeerds schuilt; iets anders is het,
dat het geld dikwijls verdiend wordt op een wijze, die
niet goed is. Het geld op zichzelve is niet verkeerd,
maar de vraag is: hoe komt men aan dat geld en wat
doet men met dat geld? Wanneer men met dat geld
gaat manoeuvreeren om anderen onbarmhartig te verpletteren, dan komt het verkeerde bij het geld aan den
dag. Als er maar één gedachte is, om, het koste wat het
wil, geld te maken, dan ontstaat geldgierigheidszonde.
Wanneer men langs de werkplaatsen gaat en men
hoort de machines dreunen, dan is het of dat alles maar
één begeerte slaakt „dividend, dividend, dividend,"
Dat jagen der menschheid naar geld, naar genot, dat
wordt het verkeerde. Voor dat .bezit verknopen zij
alles, hun eer en hun ziel, hun God en hun liefde, Het
geld op zichzelf is niet verkeerd, maar de zonde begint
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bij den prijs, dien men voor dat geld besteedt. Ook het
genot op zichzelf is niet verkeerd. Gij moogt het leven
genieten, als gij maar veilig voor uw geweten kunt staan
en voor uw God kunt blijven zonder schaamte. Dat
kan men niet, wanneer men zegt: Als ík maar geld had,
maar hoe ik het krijg, geeft niet, ook al wordt er een
wereldoorlog om ontketend, die een zee van jammer
over de menschheid brengt; het geeft allemaal niet, als
ik maar geld krijg en vooral als ík maar genot krijg. Al
moet ík dat geld wringen uit de uitgeperste citroen van
een menschenleven, het komt er niet op aan, als ik
maar genot kan veroveren. Dat is het vreeselíjke,
waardoor in onzen tijd het idealisme ten gronde gaat.
Dat leert ons ook het hístorieboek. Let eens op de ge..
schiedenis van ons eigen volk, dat 80 jaren lang gestreden heeft voor zijn ideaal en zijn bloed heeft gelaten
voor zijn God. Die 80-jarige oorlog wordt altijd nog in
sere gehouden en ik zal dat zelf ook altijd doen; maar
er bestaat een spreekwoord uit dien tijd herkomstig,
dat de Hollander, wanneer hij er maar iets aan kan verdienen, wel naar de Hel wil varen. Het is dan ook
bekend, dat de Hollanders handel dreven in wapenen
met de vijanden van het eigen land, en met de Duin-
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kerker kapers.
Och, het idealisme gaat te gronde door de geldzucht.
Dat is ook geweest de ellende van de 18e eeuw, toen
ons volk zijn machtige positie niet alleen verloor, maar
die zelf aanbood aan wie maar kwam. In din tijd was
ons volk heel rijk, maar ook heel materialistisch en
heel suf; het was de zoogenaamde Pruikentijd, die uitliep op de Fransche overheersching. In de vorige eeuw
is er voor een oogenblik nog een réveil, een herleving
van het ideaal, maar onze tijd is de tijd, waarin het geld
weer op den voorgrond treedt, en de leerstelling overal
geldig is: „Eet, drinkt en weest vroolijk." Wij kunnen
toch gerust zeggen, dat de meeste menschen niet naar
het eeuwige leven vragen. Zooals een dichter van
onzen tijd ook geklaagd heeft:
„De ziel ontsterft het lijf nog voor zijn dood,"
D. w, z, voor dat de mensch sterft, is zijn zieleleven
al dood. Wij gaan aan materieele wereldzucht te
gronde. Geld willen wij verdienen, desnoods door het
ideaal te offeren, door den Godsdienst op zij te zetten;
maar wij gaan daaraan te gronde, wij verliezen daarbij.
De opgeblazen dwaasheid hijgt: „daar is geen God,"
en soms bereiken wij dan wel, dat wij voor een oogen,
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blik genot hebben (wat men dan genot noemt), maar
na een fuif in z.g. prettig gezelschap, komt men wel
vaak tot bezinning. Want wij weten allen, dat zij die
diep uit den beker van het genot gedronken hebben,
een bitteren en walgelijken nasmaak proeven. Misschien
zijn er onder de toehoorders hier, die iets anders in hun
leven willen hebben, iets meer dan het fuifleven kon
gever, Eten en nog wat drinken in vroolijk gezelschap
en dan sterven, neen, men voelt, dat kan niet. Er is
meer; er moet meer zijn en ik zou daarop willen antwoorden met het woord uit onzen tekst; ja, daar is
meer; daar is Jezus Christus. Wij zien nog niet, dat
Hem alles onderworpen is, maar wij zien Jezus nu met
heerlijkheid en eer gekroond, kortom, wij zien op Jezus
als het ideaal.
Er zijn hier vier punten op te merken.
Als wij de ideale gestalte van Jezus beschouwen,
zooals het evangelie ons die teekent, dan zien wij: In
de eerste plaats, dat Jezus vertrouwd is met God, dat
Hij Goddelijk denkt, dat Hij op vertrouwelijken voet
staat met den Vader, dat Hij leeft en ademt uit de gemeenschap met God. Jezus was iemand, die spreken
kon van „Mijn Vader", die zeggen kon; „Mijn spijze
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is te doen den wil desgenen, die Mij gezonden heeft."
Dit is het ideaal voor ons menschen: -het vertrouwd
zijn met den Vader. Jezus ziet in alles het werk van
God, omdat Hij met God leeft. In de schoonheid der
bloemen, in de purperen pracht der bloembladen ziet
Hij het werk van den Vader en den wil van God. Geen
muschje valt ter aarde zonder den wil des Vaders en
wij moeten leeren in God te zien en Hem aanbidden als
een „Vader in den Hemel". Dat is door Zijn vertrouwelijken omgang met God, omdat Hij ademt in het klimaat des Hemels, zooals Jesaja van Hem profeteert,
omdat „Zijn rieken", d. w, z, zijn spheer is „ín de vreeze
des Heeren".
Dan zie ik in de tweede plaats, dat Hij gehoorzaam en
onderworpen is aan den wil des Vaders. Hij denkt niet
om eigen rust, terwijl die in ons denken hoofdzaak is,
altijd weer hoofdzaak. Hij was altijd onderworpen aan
den Vader en hoewel Hij mag zeggen: „Niemand kent
den Zoon dan de Vader en niemand kent den Vader
dan de Zoon", laat Hij er toch op volgen: „Leert van
Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart". Hij
wijst er op, hoe Hij onderworpen is aan den wil des
Vaders, dat Hij niet vraagt naar Zijn eigen wil, maar
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naar hetgeen de Vader wí1, dat Hij doen zal, Wanneer
men zich bewust is, dat men de macht heeft om zich aan
leed te onttrekken en men zich toch wil buigen, dan
behoort daar wat toe. Jezus is zich onteg e nzeggelijk
bewust geweest van Zijn kracht en om dan het hoofd
te buigen is nooit gemakkelijk, maar Hij heeft het gedaan, omdat Hij wist, dat het de Wil des Vaders was.
Toen Johannes op het toppunt van zijn invloed
stond, kwam Jezus tot hem om gedoopt te worden.
Johannes de Dooper wilde Hem toen in nederigheid
overtreffen en zeide: „Mij is noodig van U gedoopt te
worden en komt Gij tot mij?" en hierop getuigde Jezus
van hem, dat er nooit grooter mensch geboren was dan
deze Johannes de Dooper. Let op het medeleven, het
meevoelen van Jezus met de menschen, Ik zou hier het
woord sympathie willen gebruiken. Niet als een gelegenheídswoord, zooals het in onze dagen gebruikt
wordt, een sleurwoord, maar sympathie wil zeggen,
medegevoel hebben, medelijden met een ander; samen
lijden. Jezus heeft geleden voor ons, maar ook het
lijden van ons gevoeld. Het is mogelijk gevoelig te zijn
in den tegenspoed van anderen, maar het is nog veel
moeilijker om mede te leven met de vreugde van ande-
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ren; Jezus Christus leeft volkomen met ons mede in
de moeilijke, zoowel als in de blijde oogenblikken, Dat
komt voort uit Zijn medegevoel voor ons, waar ons
tekst-hoofdstuk van spreekt. Er is een verschil; Hij
staat tegenover den dood als een verheerlijkte en daar
wil ik den nadruk vooral op leggen. Hij sterft als een
Koning. Niemand neemt Hem, zooals ons, het leven af.
Hij had over Goddelijke macht te beschikken om zich
te bevrijden, maar Hij heeft dat niet gedaan. Hij zegt
dan ook: „Ik leg Mijn leven van Mijzelven af, niemand
neemt het van Mij". Dat is de kracht van Jezus. Een
ontzaggelijke zielskracht. De bezoldiging der zonde is
de dood, en dus moet ieder sterven, maar dat sprak bij
Jezus niet vanzelf, Toch heeft hij alles meegemaakt en
medegevoeld; wij kennen allen het spreekwoord: „Wie
met pek omgaat wordt er mee besmet", maar zelfs de
ergste vijand kon van Jezus niet zeggen, dat hij met
pek besmet was, al ging Hij er dan ook nog zoo mee
om. Jezus verkeerde met tollenaren en zondaren,
maar de vraag: „Wie van U overtuigt mij van zonde?"
kon niemand beantwoorden.
Jonge menschen, wij zien op het oogenblik weinig
idealisme, ík geef het toe. Het Benige, waar onze tijd
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naar streeft is geld hebben, veel geld en wij zien, wat
er met al dat geld gedaan wordt. Maar aan den anderen kant zien wij ook Jezus Christus en als wij op Hem
zien, dan krijgt alles een andere beteekenis. Zoo herinner ík mij, dat ík in mijn studententijd eens een
boekje gelezen heb, waarin deze gedachte voorkwam,
dat, wanneer wij leven met Christus, alles anders wordt.
Ik weet niet meer hoe de schrijver heette, maar hij
vertelde op zeer eenvoudige wijze, wat hij in zijn leven
ervaren had. Hij begon met te zeggen, dat hij thuis in
het geloof was opgevoed bij vrome ouders. Hij was
daar vandaan gegaan naar de school en verloor daar
zijn geloof, zijn kinderlijk geloof, stuk voor stuk. Hij
dacht telkens: dit is niet meer te handhaven, dat wordt
mij ontrukt! Al het mooie, dat hij van huis had medegekregen, ging zoo langzamerhand van hem weg. Het
werd weggeschaafd door de zonde, door de kritiek en
door den twijfel. Er bleef slechts één ding over en dat
was de onaantastbaarheid van Jezus Christus, die door
alle partijen in het midden werd gesteld. Bij Hem vond
ik, zoo zeide hij, vrede, toen ík Hem aannam. „Maar
nu moest ik met Jezus denzelfden weg, dien ík gegaan was, terug. Die weg, die achter mij lag, was een
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wildernis geworden, alles was afgebrand en geblakerd
door den twijfel en het ongeloof." Maar ziet, wat gebeurde er. Toen hij van Jezus Christus uit terugkeerde, werd al het andere hem teruggegeven. In plaats
van door een dorre woestijn, ging hij terug door een
bloeiende gaarde. Vrienden, ik heb dit boekje nooit
vergeten! Persoonlijk heb ík iets dergelijks doorgemaakt, Wanneer wij van Jezus uitgaan, krijgen wij
een heel anderen kijk op de dingen, die ons omgeven,
Allerlei voorstellingen komen op een andere manier
tot ons terug als wij ze van Jezus' gezichtspunt uit bekijken. Daarom konden de Christenen, die om het
geloof ter dood gebracht werden, nog op het schavot
een lied aanheffen ter eere van God, Dat is de kracht
van den Christelijk opgevoede, die alles door de vlam
van den twijfel heeft zien wegbranden, maar die van
Jezus uit naar zijn idealen terug mag keeren. Wat
krijgen wij niet van Hem? Allereerst Zijn wijze van
geestelijken omgang met den Vader. Wanneer wij
onzen tekst goed lezen, dan staat daarin, dat Jezus een
kroon krijgt, Het is niet een kroon, zooals wij menschen
die geven aan hen, die wij tot Koning of Keizer kronen;
maar er staat in onzen tekst, dat Jezus een kroon
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krijgt „vanwege het lijden des doods, opdat Hij
door de genade Gods voor allen den dood smaken
zou," Jezus Christus wordt gekroond o m te sterven
Dit is een dienend koningsschap, dit is een koningsschap, dat tot doel heeft om voor anderen in den dood
te gaan. Wanneer wij 1 Corinthe 15 lezen, staat daar:
„Want Hij moet als Koning heerschen, totdat Hij
al de vijanden onder Zijne voeten zal gelegd hebben."
Dat wil zeggen, dat Hij moet heerschen tot een bepaald moment, totdat de vijandelijke machten zijn
vernietigd. Daar leeren wij nu ineens, dat bij Christus
het heerschen en dienen gelijk zijn. Het ideaal van
heerschen voor en na Jezus is geheel verschillend. In
vroeger tijd was de eerste vraag, hoe groot en machtig
iemand was en dat bleek dan uit de talrijkheid zijner
slaven en slavinnen, terwijl na Jezus geheerscht wordt
door hem, die zijn krachten ter beschikking heeft gesteld van anderen, door hem, die weet te dienen. Het
begrip dienen als iets wat den gentleman, den heer
siert, is door Jezus Christus in de wereld gebracht.
Zijn kroon is een doornenkroon, Zijn kroon is de mijter
van Zijn priesterschap. Hij droeg haar, om ze te geven
voor de menschen. De laatste vijand, die overwon-
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nen moet worden, is de dood, maar wanneer Hij alle
vijanden heeft overwonnen, geeft Hij de kroon terug
aan Zijn Vader, Dan wil Hij geen Koning meer zijn. Wij
hebben thans als het ware een tusschenrijk: het is nu
de regeering van Jezus Christus. Wanneer de geheele
wereld aan Hem onderworpen zal zijn, dan „zal ook
de Zoon zelf onderworpen worden aan Hem, die het
Hem gaf."
Ziehier een van de idealen, die wij bij Hem kunnen
leeren, dat heerschee feitelijk dienen is. En dan leert
het ons ook, wat plaatsvervangend lijden is. 0, als er
ooit plaatsvervangend lijden geweest is, dan was het
op den Goeden Vrijdag. Hij sterft voor anderen! Wat
is dat niet een ontzaggelijke gedachte en wat leven wij
daar niet over heen. Wij, egoïstische meeschee, die
allen de beste plaats in de zon willen hebben! Wij begrijpen bijna niet, wat Christus is komen doen. Hij
geeft Zijn leven voor anderen. Hij geeft Zijn leven voor
Zijn vrienden. „Grooter liefde heeft geen mensch gekend, dan die zijn leven stelde voor Zijn vrienden."
De wereld kent het offer der zelfverloochening en ook
de wereldoorlog zal daarvan wel voorbeelden tellen. Ik
weet zeker, dat daar in de loopgraven velen hun leven
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gelaten hebben voor hunne vrienden. Ik ben er van
overtuigd, dat er veel idealisme neergeschoten is, dat
er veel opoffering is geweest bij al die jonge levens, die
nu onherroepelijk voor ons verloren zijn. Ik geloof wel,
dat er veel plaatsvervangend lijden is geweest en dat
menigmaal een vriend den bajonetsteek opgevangen
heeft voor hem, voor Wien die steek eigenlijk bestemd
was.
Dan kennen wij nog een soort van plaatsvervangend
lijden, waaraan wij bijna allen met gevoelens van
liefde terugdenken. Dat is het plaatsvervangend lijden
van de moeder. Het is een heerlijke gedachte een moeder te hebben, die den naam van moeder waardig is en
dat is toch zeker bij 90 °/o der moeders het geval, die
ons allen het hart sneller doet kloppen. Spurgeon zegt
terecht: „Iemand, die door den heiligen naam van
moeder niet meer bewogen wordt, zulk een mensch is
een vlek op Gods Schepping." In de Moederliefde
vindt men de wet der plaatsvervangende liefde het
meest vervuld. Als wij dit zeggen, denken wij een
oogenblik met schaamte aan al de ondankbaarheid, die
wij als jonge knapen en meisjes tegenover die zachte
liefde stelden. Wat weet een moeder niet voor een
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kind te zijn? Toch zijn wij zoo dikwijls brutaal en
scherp tegen haar. Vooral in onzen tijd komt dat zeer
sterk naar voren en wordt er weinig rekening met de
ouders gehouden; de kinderen gaan maar hun eigen
gang. Een moeder is bereid om het lijden voor haar
kinderen zelf te dragen, ja desnoods voor hen in den
dood te gaan. Diezelfde liefde, maar nog grooter, nog
heerlijker, vinden wij terug in Jezus Christus, die na
nameloos lijden voor ons allen in den dood gegaan is.
Als ik vraag: Wat maakt dat eindeloos lijden, wat
maakt Zijn beeld zoo verheven in onze oogen, dan is
het antwoord daarop; De liefde, die Hij voor ons
allen koestert, het ideaal, zooals Albert Verwey het
omschrijft:
„Glanzende Liefde in Benen damp van hoon . . 0
Wonder van Liefde, dat geen sterv'ling weet!"
Velen denken in onze dagen, dat de liefde niets
anders is dan een dierlijke drift. Wat verliezen wij ook
daar weder veel, wanneer wij de liefde op die manier
beschouwen. Maar wij weten toch, dat liefde nog iets
geheel anders is, want „wij zien Jezus," Wanneer wij
alleen met menschelijke gevoelens tot Zijn liefde op
willen klimmen, worden wij teleurgesteld, want wij
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kunnen ze niet begrijpen. Dit ideaal van de liefde komt
echter tot ons. Het wordt in het plaatsbekleedend
lijden een macht, die onweerstaanbaar is. Waar de
liefde van Jezus Christus aanvaard en gekend wordt,
daar krijgt gij de ideale liefde terug. Liefde is eeuwig.
Liefde is niet een dichterlijk gevoel. Zij is veel meer
dan gevoel. Liefde is iets eeuwígs. De ideale liefde
sloeg bij Jezus uit als een vlam en die liefde blijft
eeuwig bestaan. Zij komt tot ons uit die verre verte en
voert ons terug naar de plaats, waar wij thuis hooren.
Hoe dikwijls voeden ook wij liefde in ons hart zonder
dat het voorwerp van die liefde er iets van weet! Er
zijn hier vele jonge menschen, die ook liefde voor
elkander gevoelen, die weten dat zij zonder elkander
niet kunnen leven. En toch weet de een dikwijls niet,
hoe diep de gevoelens van de andere zijn, Die ideale
liefde, die grooter is dan wij zelf, die . wij enkel maar
kunnen ondergaan en niet kunnen maken, die houden
wij hoog. Dit is het koninklijk ideaal, dat Christus ons
gegeven heeft, dezelfde, die ons heeft geleerd, dat wij
dienen moeten om te heerschen. Denk nog eens aan de
ramp van de „Titanic", waar velen hun plaats afstonden aan vrouwen en ouden van dagen. De liefde van
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Jezus leert ons, wat liefde eigenlijk beteekent; zij
spoort ons aan tot schoone, moedige daden, ja tot vrijwillig sterven. De kapitein van de „Titanic" bleef tot
het laatst op zijn schip en stond toen zijn plaats in de
reddingsboot aan een ander af. Hij heeft ons met een
voorbeeld getoond, wat het zeggen wil Christus te
volgen, en vrijwillig voor een ander den dood in te
gaan. Christus had een hart, waarin de liefde brandde,
maar waarin Hij dezelfde gevoelens had als wij. Daarom kon Hij zoo goed de gewaarwordingen van ons
menschen begrijpen. Had Hij niets anders gedaan, dan
het ideaal der echte liefde te tonnen, zooals wij dat in
1 Cor. 13 kunnen lezen, dan had Jezus Christus reeds
veel gebracht.
Wie iets heeft gezien van de heerlijkheid der liefde
Gods, heeft niet tevergeefs geleefd. Zie, dan komt de
ervaring, wat van alle liefde het wezenlijke is, het
ziels-element.
Een letterkundige hier te lande heeft een klein
boekje geschreven en daarin heeft hij o,a, op korte
wijze zijn denkbeelden over de ziel uiteengezet.
Hij zegt daarin; „De ziel is geluk, de ziel te voelen
leven is het elementaire geluk." Hier ligt eene betrek-
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kelijke waarheid ín, al moet men hier een voorbehoud
maken. Doch iemand, die in onzen tijd van genotzucht
en geldjacht zegt: „De ziel te voelen leven is het elementaire geluk," is iemand, die heel wat verder op den
weg is gekomen dan anderen, die alleen maar over
materieele dingen denken en daardoor geestelijk afgestompt zijn en geen ideaal meer kunnen begrijpen.
Wij moeten dankbaar zijn voor de gedachte, die deze
schrijver ons geeft, omdat zij ons dichter brengt bij de
werkelijkheid van de liefde van Christus. Er staat in
onzen tekst, dat wij menschen nu nog niet zien, dat
alles aan Jezus onderworpen ís. Neen, want waar
merken wij, dat het gaat om de onzichtbare dingen ?
Waar vinden wij onder menschen, dat zij voor de ziel
willen sterven, dat zij voor de ziel zichzelf willen
geven 7 Wij zien Jezus' heerschappij eerst als wij leeren schouwen met het oog onzer ziel.
Nog heb ik, in verband met onzen tekst, het voornaamste niet genoemd, Ik heb alleen maar idealen laten
zien, die verloren waren en die door Jezus op schooner
wijze teruggebracht worden, maar er is nog meer. Er
staat nog iets in onzen tekst en dit is, wat J e z u s
geeft is het allervoornaamste. Kijk vrienden, een
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oogenblik zou ík U op kunnen voeren tot een idealistische wereldbeschouwing, maar hoe gaat het, wanneer
gij in uw leven terug zijt? Ik wil wijzen op uw eigen
kantoor of huis of waar uw werk is. Hoe gaat het daar?
Zelfzucht regeert er voor alles, Men is van oordeel, dat
het geloof maar bewaard moet worden voor de dagen,
dat ge naar de kerk gaat en dan moet ge dat geloof
daar ook maar laten. Wat is daar dan toch ontegenzeggelíjk weinig idealisme, weinig zelfopoffering. De
zucht om zichzelf te bevoordeelen staat er op den
voorgrond. Ik bedoel er dit mede, dat al ons idealisme,
het schoone land onzer droomen, wordt bedorven door
den poel der zonde, Maar dit alles geeft geen antwoord
op de vraag, hoe de menschheid van haar zonde verlost
kan worden. Als ik dat niet kon zeggen, dan gaf het
niet, al hoorden wij ook tien preeken aan. Al preek ík
hier tien keer over wat Jezus is geweest, en het leven
toont een andere afspiegeling, dan geeft het ons alles
niets, Ik sta hier met een heel anderen last, want mij is
opgedragen u den weg te wijzen, hoe gij de zonde kunt
overwinnen, hoe gij van de zonde kunt verlost worden. Er is geen idealisme mogelijk, voor men met de
zonde heeft afgerekend. Dat is nu juist de reden, waar-
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om Christus geleefd heeft, waarom Hij in „Zijn glanzende liefde" gekomen is „ín den damp van hoon",
het was om de menschen van de zonde te verlossen.
Hij heeft gezegd:
„Wie van Mij drinkt, zal nimmermeer dorsten."
De motorische drijfkracht van onze ziel zal misschien
menigmaal in staat zijn haar op te voeren uit dit land
van zonde, waarin zij telkens verdwaalt, als zij weggevoerd is van Zijn liefde, maar vrienden, als ik u niet
beter wist te leeren dan een schoon ideaal te volgen,
dat telkens en telkens weer verpletterd en vertrapt
wordt, dan zoudt gij groot gelijk hebben, wanneer gij
niet meer naar den jeugddienst zoudt komen. Ik weet,
hoe menigeen door zijn of haar zonde gekweld wordt,
hoe zij voelen, dat zij telkens weer in den greep van
hun zonde worden gevat en geen kans zien om van die
zonde verlost te worden. Gij zult terecht vragen, waar
gij in uw eigen leven de kracht zult moeten vinden om
die zonden te bestrijden en als ík u daarvoor geen oplossíng kon geven, dan zoudt gij groot gelijk hebben
nooit meer bij mij in de kerk te komen, maar ik wil u
verkondigen, dat de kracht van Christus ons verlossen
kan en als die reddende macht niet te brengen is aan
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een menschenkind, dan geeft de godsdienst niets! Maar
wanneer wij zeggen: Heiland, hier ben ik; ik wil mij aan
U overgeven, verlos mij van die zonden, dan zal de
Heer zeker dat gebed verhooren. Ik zeg niet, dat wij
opeens zondeloos zullen worden, dat is onmogelijk,
maar wij zullen leeren door de kracht van Christus, die
over ons komt, onze zonden te overwinnen, ook al is
het aanvankelijk een telkens vallen en weer opstaan.
„De zonde zal over u niet langer he e r s c h e n." Zij
wordt zelf op haar beurt beheerscht. Zij loert dan wel
voor de deur, maar zal die deur niet binnenkomen.
Zulk een overwinning wordt bevochten door de gemeenschap met Hem. De Goddelijke levenskracht
stroomt dan over ons en ík zou dat de telepathie des
hemels willen noemen. Dat is het geheim van Gods
verborgen omgang, met welken wij een volkome
overwinning op onze zonden kunnen behalen, Vriendenl Jezus Christus is gekroond met de doornenkroon,
opdat Hij u overwinnaar zou maken over uwe booze
zonden. Denk niet, dat die overwinning buiten u om
gebeurt. Dat is volstrekt niet het geval. God wil geen
machines, maar Hij wil zielen, persoonlijkheden uit
zielen geboren. Zij, die waarachtig willen verlost wor-
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den en die zich aan Hem overgegeven hebben, zullen
zich krachtig kunnen verzetten tegen de ernstige
machten, die soms op eenmaal over hen komen. De
goede en schoone dingen zullen bij hen de overmacht
hebben. Alles wordt voor hen anders en zij zijn in staat
zich tegen die gevaren te verzetten. Wij hebben misschien allen gelezen „De Kleine Johannes" van Frederik van Eden. Johannes staat aan het einde van het
eerste deel voor de keus tusschen twee wegen. De
eene weg is het pad van de ondergaande zon, dat als
een vurige baan zich voor hem uitstrekt. Op dat pad
komt Windekind, de Natuur, de idealistische natuurstem tot den dichter, om hem te vragen mede te gaan
over het pad van de zee. Aan het eind van het andere
pad verrijst een groote stad met fabrieken en torens.
Van die stad komt een roepstem tot Johannes. In die
stad is de menschheid en haar weedom vertegenwoordigd. Hij staat daar een oogenblik aarzelend en weet
niet welken weg hij zal kiezen, of hij met Windekind
mede zal gaan of dat hij den weg naar de stad zal inslaan. De kreten, die tot hem komen en de stemmen
van die machines trekken hem echter naar de stad,
waar de menschheid is met haar weedom. Hij kiest het
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ideaal van den plicht boven het ideaal van den droom,
want hij leeft uit de waarachtige overgave.
Geachte vrienden, wij nemen het Christendom
tegenwoordig zoo gemakkelijk op, maar Christus kan
geen macht over ons uitoefenen, voor wij zelf besluiten
welken kant wij uit willen gaan, voor wij zelf besluiten
den gang van onze zondige ziel naar Christus' kruis te
maken. Ik zou daarom allen willen opwekken, die
daartoe het recht hebben, om op te gaan naar het
avondmaal, om voor Jezus Christus hun hart uit te
storten en zoo versterkt in hun geloof te worden. Wanneer wij ons aan Hem hebben overgegeven, wordt alles
anders; dan is het mogelijk te zingen op den brandstapel. Dit is een afgezaagd gezegde en toch is het
waarheid. Die martelaren kunnen in een dergelijke
omgeving zingen, zij kunnen God verheerlijken, omdat
het alledaagsche door God zelf verheerlijkt is.
Ik hoorde van een straatreiniger in Haarlem, die
somber voortgeleefd had en met moeite zijn taak
vervulde om alle dagen weer opnieuw de straat te
reinigen van het vuil en de afgevallen bladeren. Op
zekeren dag komt een emeritus predikant tot hem en
vraagt hem; „Is dat nu niet iets vreeselijks altijd dien
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afval aan den kant vegen en met dien krulwagen weer
wegvoeren?" Hierop antwoordde de straatreiniger:
„Ja, Mijnheer, vroeger was het verschrikkelijk, maar
God heeft in mijn leven Dr, de Hartog gebracht en
door hem heb ik geleerd, dat de meest alledaagsche
taak toch schoon kan zijn, wanneer wij weten, dat wij
Gods werk doen. Ik heb geleerd, dat God verheerlijkt
kan worden in ieder deel van het werk en sinds dien
tijd heb ik vreugde gekregen in mijn arbeid." Die
straatreiniger had een taak van zegen gekregen door
de prediking van den Christus, die in ons werken wil en
zoo kunnen ook anderen een zelfden zegen krijgen,
wanneer zij in hun dagelijksche taak willen zien een
wolk met een gouden rand, omdat de Zon achter die
wolk vandaan schijnt. Ik hoop, dat velen hier hun taak,
die zij dagelijks te vervullen hebben, zullen gaan
beschouwen als een taak, die zij hebben te vervullen
ter eere van God, en dat zal hen in staat stellen den
eentonigsten plicht met liefde te volbrengen en die taak
zal voor hen de mooiste worden. Zij zullen er Gods
ideaal achter zien.
De mensch werd gemaakt tot heer van alle dingen,
die er bestaan. De mensch mag heerschen over kunsten
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en wetenschappen. Hij mag heerschen op het gebied
van de sport en op het gebied van de wilskracht. Een
man in de volle beteekenis van het woord is geschapen
naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis. Dit is eigenlijk
de normale toestand. Zoo is ook Jezus geschapen naar
Gods beeld, een weinig minder dan de engelen. Maar
God ziet hoe alles aan Christus onderworpen is, al zien
wij het nu nog niet, omdat wij er zelf onder geraakt zijn
door de zonde. Wie door Jezus zijn gegrepen, zien alles
in een ander licht. Daar komen mogelijkheden naar
voren, die vroeger sluimerden, Het geeft niets of wij al
leerstellingen of teksten van buiten leeren, die dit alles
betuigen; het idealisme wordt eerst dan ons eigendom,
als wij het ín' den strijd in de eenzaamheid veroverd
hebben. Hij raakt de zonde met Zijn krachtige hand
aan en dan leert de koopman, die vroeger bij het vaststellen van zijn winstmarge alleen om zichzelf dacht,
hoe hij ook in handelszaken eerlijk kan zijn en God kan
dienen. Jezus sterft „voor allen," zegt onze tekst, of
wij het al of niet aanvaarden. Hij heeft al het mooie in
ons leven willen brengen en wanneer wij dat aannemen, en begrijpen, zouden wij dan God niet alles willen
geven? Dan komt het ideaal geestelijk naar voren, dan
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worden wij kinderen van Hem, die het beeld van den
hemel hier op aarde reeds heeft laten schijnen. Wellicht ziet gij in Uw geest de kroon der heerlijkheid en
eere rond de slapen van Koning Jezus en dan zou ík
haast zeggen, dat geve God, dat wie dat ideaal een
oogenblik heeft gezien, wie iets van het ideaal der
eeuwige liefde heeft gegrepen, nu getrokken en gelokt
moge worden om een beslissing te nemen.
Wie beslist om te leven naar dat ideaal, die zal een banier planten, waar
nog geslachten naar op zullen zien. Gij
beslist, jonge menschen, niet alleen voor U zelve,
maar gij beslist voor de toekomst van ons volk, voor de
toekomst van onze kerk, voor de toekomst van Rotterdam. God helpe U te beslissen, dat het ideaal van
Jezus Christus in Uw leven levend worde. Van Hem uit
kunt gij alle andere idealen veroveren, Zij liggen werkelijk klaar voor hen, die oprecht alles met God
wagen. „Leid vriendelijk licht mij voort," dat is het
Benige gebed, dat van U verwacht wordt. Hij helpe U
te beslissen!

HET VASTEN.

Wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht...... als gij vast, zalft uw hoofd' en
Mt. 6 : 16 en 17.
wascht uw aangezicht.

Wie geen vreemdeling is in den bijbel, weet ook uit
het Nieuwe Testament tal van plaatsen op te slaan,
waar gesproken wordt van „het vasten." Zoo langzamerhand zijn wij er aan gewend om het begrip vasten
uit te schakelen. Het is iets Roomsch voor de meesten
onzer geworden. Zeker, „Het Leger des Heils" heeft
zijn zelfverloocheningsdagen en een andere christelijke
secte heeft wel één heelen dag in de maand, waarop
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men eet noch drinkt, maar bij ons noemt men dit toch
dikwijls „werkheiligheid" of „eigen-gemaakte godsdienst." Sommigen onzer kennen een omschrijving
van het Sabbath houden uit den catechismus, waarin
het genoemd wordt „al de dagen mijns levens van mijn
booze werken te vieren". Iets dergelijks heet dan
vasten en zoo laat men de kostbare eau-de-cologne,
door ze zoo maar op een open schotel te gieten, verdampen. Voor algemeenheden moet men in het geestelijk leven altijd heel erg oppassen. Een mooie,
geestelijk-klinkende definitie, kan ons zoo gemakkelijk
om de eischen Gods heen leiden.
Sinds ik met mijn eigen oogera de heilige schriften ben
gaan lezen, heeft het mij altijd getroffen, dat Christus
zelf het vasten als vanzelfsprekend heeft beschouwd.
In Zijn programrede, zooals wij Mt. 5-7 wel mogen
noemen, tenzij wij willen spreken van de grondwet van
het koninkrijk Gods, wijdt de Heer er uitvoerige beschouwingen aan. Dit wordt ons vooral duidelijk, als
wij gaan begrijpen, dat ook die gedeelten over het oog
en de hand, die ons „ergeren" en die „afgehouwen"
moeten worden, op ditzelfde vasten betrekking hebben. Als Jezus spreekt over den strijd tegen den Satan,
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dan noemt Hij het eenige probate middel, bidden en
vasten. Als er feest is over Levi's bekeering en de
Joden vergelijkingen trekken met wat er gebeurt met
hun eigen bekeerlingen en die van Johannes den
Dooper, dan gebruikt Christus wel het beeld van de
bruiloftsgangers, die niet vasten als de bruidegom bij
hen is, maar Hij rept toch ook van een anderen tijd,
waarvan Hij zegt „alsdan zullen zij vasten." Ook uit
Hand. 14 : 23 blijkt, dat de eerste christenen plachten
te vasten. Toen ik dit alles duidelijk las, heb ik
gemeend om althans op Goeden Vrijdag te moeten vasten en alle christelijke kerken en kringen, die ons in
den loop der tijden vasten-voorschriften hebben opgelegd, zijn ongetwijfeld van soortgelijke overwegingen
uitgegaan. Toch geloof ik, dat Christus althans, - iets
diepers bedoeld heeft.
Tweeërlei valt ons bij zijn houding op: (1) Hij neemt
met de Joodsche manier van vasten in zijn antwoord
over Levi's feest wel een beetje een loopje en onderscheidt zich ook elders uitdrukkelijk van Johannes'
manier om te komen „niet-etende en drinkende" en
(2) Hij maakt er in den strijd met Satan voor zich zelf
en zijn discipelen den grootsten ernst mede.
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Deze tweeërlei houding wordt ons op eenmaal duidelijk, als wij het verband onzer tekstwoorden nagaan.
Christus spreekt in dat deel van de bergrede over het
persoonlijke, geestelijke leven. Het gaat over het zieleleven in zijne betrekking tot den medemensch, het aalmoezengeven; over het leven in verhouding tot God,
het bidden; en tenslotte over het zieleleven met betrekking tot ons zelven, het vasten. Nu is de Heer er
vooral op uit, om ons duidelijk in te prenten, dat dit
geestelijke leven niet om en voor de buitenwacht mag
zijn. De Farizeër, die een milddadige bui had, was gewoon om op een kruispunt van straten op een zilveren
trompetje te blazen, dat hij aan zijn gordel had hangen
en dan op die wijze armen om zich heen te verzamelen
over wie hij geld rondstrooide. Dit veruitwendigde
geestelijke leven acht Christus het verderf, Men heeft
er voor zich zelf geen andere bate van, dan dat men
bereikt wat men beoogt: achting bij menschen,
Uitwendige voorschriften omtrent vasten, regelen
die men aan anderen voorschrijft of oplegt, hebben ditzelfde bezwaar. De geestelijke waarde der z.g.
groote Vasten van de Roomsche kerk wordt het best
gekenschetst door de spreekwoordelijk loszinnige
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„carnevals", die er aan voorafgaan. En dit is altijd het
geval met onthoudingen, die opgelegd worden. Het zijn
„lasten zwaar om te dragen" en zij hebben voor ons
eigen geestelijk leven geen nut, veeleer het gevaar
van ons eigendunk te geven over onze eigene vroomheid.
Maar er is een andere manier van vasten, die geen
sterveling behoeft te weten en die ons w e 1 nut doet,
ja, die wij niet dan tot onze schade kunnen nalaten; het
vasten, dat een zielegeheim is tusschen ons en God!
Dan laat men na, wat op zichzelf geen kwaad kan, ja
wat voor anderen goed kan zijn, omdat men gevoelt,
dat het in den weg staat tusschen ons en God. Jezus
spreekt eens tot zijn discipelen van menschen, die om
Gods wil zich veel hebben ontzegd en Hij noemt hen
„gesnedenen, die zich zelven gesneden hebben, terwille
van het koninkrijk Gods," Dan wordt ons gansche
leven opnieuw nagegaan, De een ontdekt dad er onschuldige genoegens tusschen zijn ziel en God staan.
Een ander ziet, dat zaken, waarvan hij vroeger placht
te vragen „wat is daar nu verkeerds aan? Waarom mag
ik dat niet doen?" moeten worden uitgeleverd, Er is
niemand, die een bevel oplegt, maar op de knieën in de
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binnenkamer wordt het altaar opgericht en het offer
gebracht. Daar zijn er die ronken of sport, een omgang
of lectuur moeten offeren, Men ziet, dat men vasten
moet van drank, van dansen, van bioscoop- of tooneelbezoek, van de schoonheid zelfs der muziek of der
kunst. Daar wordt luxe en gemak, mode en dagelijksch
vermaak, soms om Gods wil op het altaar gebracht.
Dit is het vasten, dat Christus bedoelt. Ik weet wat
gij zegt: „wat voor den een zonde is, behoeft het niet
voor den ander te zijn" en ik hoor sommigen zich al
„eendrachtíglijk verontschuldigen," maar dan denk ik
maar weer aan die eenvoudige zinswending van den
Heiland „a 1 s gij vast," „wanneer gij vast," —
Jezus vindt het zóó vanzelf-sprekend, zóó benauwend
gewoon, dat wij op eens gaan denken: maar dan hebben wij nog nooit goed ernst met het volgen van Hem
gemaakt! Ja, dat is ook wel zoo. En in ieder geval w I e
k r a c h t í g w í 1 worden, wie een persoonlijkheid,
d, w, z, een heerscher over zijn geest wil zijn, die moet
niet denken, dat hij dat zonder vasten wel klaar speelt.
De weg ten leven is en blijft nu eenmaal nauw, en
Christus eischt . . . och neen, lieve vrienden, daar wil
ik al weer in ijver voor Zijn zaak te ver gaan: Christus
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zegt enkel: „mijn juk is zacht, mijn last is licht." Probeer het toch eens! Het lijkt als gij er tegenover staat
zoo bar en zoo erg, zoo enkel iets voor heiligen en
mystieken, maar het is toch zoo iets onbeschrijfelijk
heerlijks, zoo iets voor Psalm 119, om er nooit over te
kunnen ophouden. Want dit zal ik u zeggen, als het
waar is, wat gij voor een groot deel nog versch in uw
geheugen hebt, dat het eerste eigen verdiende geld een
bevrediging brengt, die het geluk van den arbeid vertegenwoordigt, — nog veel en veel heerlijker is het
eerste stuk geestelijke verovering, dat God u heeft willen gunnen langs den weg van het vrijwillige offer.
Vasten is de verloochening van alles wat zich in den
weg stelt tusschen de ziel en God. Blijkt dit spijs te
zijn, dan is vasten een stille onthouding van sommige
spijzen, is het drank, dan van dranken. Maar het is iets
veel diepers dan een dag afzonderen, het is een levenshouding! Het is het leven dat zich zelf rechten ontzegt
om in inniger gemeenschap met God te komen. Het is
het kruisigen van de wereld om met Christus gekruisigd
te zijn. Het is het dooden van het vleesch door den
Geest, om te mogen leven. Het is het persoonlijkste,
en daarom het diepste genademiddel, dat God ons wil
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toestaan als een verborgen weg naar Zijn omgang.
Voor het vastende leven is dan ook bidden iets aangenaams, iets dat er van zelf bij hoort en er uit voortkomt. Wie vast, die moet wel bidden en het is of
God de ernst van zijn gebed wil aflezen uit hetgeen hij
hem in het verborgen ziet offeren. Wat heeft de mensch
niet een strijd om zich zelf er onder te krijgen! Er ligt
van alles aan de deur van zijn hart en nu geeft God ons
het vasten als een middel aan de hand om ons zelf te
veroveren. Wij moeten ons zelf er onder krijgen. Wij
kunnen maar niet opgroeien tot „vleeschelíjke" menschen, want „die naar het vleesch zaait, zal uit het
vleesch verderf maaien." Het is dus geen liefhebberij
voor enkele vromen, dat vasten, en het is niet iets, dat
er eigenlijk maar bijhangt, neen, het is bloedige ernst!
Het is een kwestie van uitrukken en afhouwen, soms
van het dierbaarste van ons en in ons, om Zijnentwil.
Vasten is een onvermijdelijke voorwaarde als men een
christelijke persoonlijkheid wil worden.
Ik denk hierbij aan een schoone spreuk uit het
Spreukenboek: „Wie zijn geest beheerscht is beter dan
die een stad inneemt." Daar staan de twee naast
elkander: de stedenveroveraar, de heldhaftige, ge-
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eerde, de moedige persoonlijkheid, waar de geschied
boeken (onze tegenwoordige tenminste nog) het honderd uit over schrijven en daarnaast de veroveraar van
zich zelf, de arme van geest uit de Bergrede, de beerver toch van het aardrijk, het kind van God! De
laatste is beter dan de eerste. Is hij eigenlijk ook niet
ietwat beter af? Het curieuse is, dat alleen de mensch,
die eerst zich zelf veroverd had, de ingenomen stad kan
houden; aan de hand van een onbeheerscht man als
Alexander ontglipt de wereld weer even gauw als hij
ze tot een Macedonisch rijk gemaakt heeft.
Vasten is zelfbedwang. Het is: de geestelijke uítwassen snoeien. Het voorkomt de pedanterie, dat ons
inzicht het eenige ware is en behoedt ons voor het eenzijdig verstandelijke leven, waarbij de mensch alles
opoffert aan zijn vernuft, of aan de wetenschap. Het
snoeit zijn gevoelsuitingen en voorkomt sentímentaliteit. Het bewaart hem ervoor een wils-mensch te
worden, die ten koste van verstand en gevoel zijn
verlangen doorzet. Het maakt evenwichtige menschen
„matig en rechtvaardig en godzalig", schrijft Paulus aan
Titus. Vastende menschen worden athleten. Zij munten
uit in de gymnastiekzaal en op het sportveld, zij zijn in
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training geweest. Zelfbeheerschte menschen kunnen
voordragen, kunnen spreken. Hun gevoelens loopen
niet met hun woorden weg, waar zij straks weer spijt
van moeten hebben. Vastende menschen kunnen tot
God komen — omdat zij geleerd hebben het hoofd te
buigen en den geest te geven.

Als wij zóá het vasten verstaan, dan begrijpen wij
ook dat Jezus heel iets anders bedoelt dan as c et í sm e. De asceet denkt alleen aan zich zelf, wil zich er
geestelijk bovenop helpen, maakt zich los van de buitenwereld, die hem maar omlaag trekt en die hij haaf
en komt daarom ten slotte uit ergens tusschen hemel
en aarde, — want bij God komt hij niet, daarvoor is
zijn heele leven te veel ik-míddelpuntíg! De asceet
heeft ten alley tijde het christendom verbasterd en
afstootelijk gemaakt. Hij heeft ook Jezus Christus van
ons verwijderd, want hij leerde ons een weg om zelf
tot verzoening en vereeniging met God te komen.
Ascetisme is een doel in zich zelf, vasten als zelfverovering opgevat, is slechts een middel.
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God ziet nu eenmaal de menschheid niet als een verzamelíng van enkelingen, maar als een eenheid, een
solidaire gemeenschap. Wie alleen voor zich zelf wil
leven, „wie zijn leven zal willen behouden, die zal het
verliezen." Daarom maakt Christus ook zulk een
sterke tegenstelling tusschen de twee soorten menschen, waarvan de eene „met Hem wil vergaderen" en
de andere dit niet doet en dus „verstrooit". Jezus zegt
gekomen te zijn om te vergaderen, om samen te binden
en Hij verklaart, dat ieder mensch, hetzij een verstrooiende, hetzij een samenbindende, invloed oefent.
De asceet, die het vasten als doel in zich zelf stelt en
alleen op de geestelijke ontwikkeling van eigen leven
bedacht is, verstrooit, maar ieder, die gevoelt: ik moet
mijn plaats innemen in de slagorde Gods, ik moet beantwoorden aan het doel, waartoe Hij mij schiep in
mijn omgeving, in mijn land, die volmaakt zich zelven
en die beijvert zich om snoeiend te arbeiden aan zijn
persoonlijkheid. Hier is het vasten een middel. Eén
spijker die los zit, kan het hoefijzer doen verliezen.
Eén verloren hoefijzer kan het paard doen vallen. Eén
val van het paard kan den ruiter doen omkomen. In
Gods bedeeling is alles van belang, daarom is de eisch
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der persoonlijkheid, de eisch der zelfbeheersching aan
allen te stellen, Als mijn leven is anarchie, afbraak,
verwarring, dan deug ik nergens anders voor dan voor
den mesthoop der eeuwigheid, de opslagplaats van het
heelal.
Er zijn dan ook voor het vasten geen bijzondere
regels te stellen en Christus doet het ook nergens. Het
punt waarin wij moeten vasten hangt samen met onze
eigene persoonlijke eigenaardigheden, onze eigene
zwakheden en gebreken. Voor vasten is vereischt een
sterk zondebesef. Maar wie tot God komt kan niet
anders dan zijn geweten voelen. Er is een schoone
schilderij van Watts, waar hij onder gezet heeft: „De
bewoner der binnenkamer". Het is een schilderij van
het geweten, voorgesteld als een vrouw met een ster
op het hoofd en met een klaroen en Benige pijlen op
haar schoot. Het aangrijpendst zijn de groene, vurige
oogen, die u vervolgen, Maar ga nu eens naar God,
dan gaat de schilderij eerst recht leven. Het geweten
staart u aan en de gesloten mond opent zich, alles
wordt verlicht en de pijl dringt tot het diepst van uw
hart. Want wie tot God komt, moet de deur van de
binnenkamer zijner ziel open doen en daar troont de
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verschijning met het groene, vurige oogl Laat u
echter niet door haar afschrikken. Ook zij is maar een
bij-figuur. Als gij heerscht over uwen geest en dien met
God verzoend weet, zal ook zij u niet meer ergeren.
Voer den strijd als een zwijgende held, opdat gij u zelf
moogt veroveren.
Hier kom ik aan het uitdrukkelijk bevel van geheimhouding van het vasten, waar Christus over spreekt.
Het veroveren van zijn geest is een eenzaam werk en
daarom ook zoo moeilijk. Hier mist men den steun van
gelijkgezinden, die ons anders zoo heerlijk kunnen bijstaan. Hier ontbreekt de prikkel van de afbrekende
critiek, die ons anders zoo kon aanzetten om voort te
gaan, als wij wisten gelijk te hebben. Er is een groote
waarde in toejuiching. Men verovert er steden mede.
Men spant zich er om tot het uiterste in. Waar die stem
moet zwijgen, daar wordt het een heel stil werk, vooral
als ook niemand critiseert. Dien eenzamen strijd eischt
God van ons, Hij wil zelfs niet, dat wij zoo gauw gaan
loopen om troost en geestelijken bijstand. Er zijn geboorte-processen der geestelijke persoonlijkheid, waarbij wij moeten durven strijden tot „het bittere einde".
Och ja, zoon geestelijk gesprek met iemand die ons op
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een half woord verstaat, geeft troost en lafenis, maar
was het wel Gods bedoeling? Mist men er soms niet de
vrucht door van het lijden, omdat men er zich niet door
heeft laten oefenen? Dan moet soms het heele proces
weer opnieuw beginnen en wij hebben door onze
openbaarmaking der verborgen worsteling reeds geestelijke kracht ingeboet.
Als de oude Hebreër een altaar bouwde, dan staat
er zoo zinrijk bij, dat het van aarde moest zijn of anders
van gehouwen steen en nooit mochten er trappen bij
gemaakt worden „opdat de schande Uwer naaktheid
niet ontdekt worde." Het allergewoonste moest al dienen om te offeren. Geen zwier, geen vertoon, geen
openbaarheid, geen trapjes op, om het uit te kraaien als
de haan boven op het hok: ik ben de geestelijke koning,
ik doe Gods zon opgaan! Het altaar moest van aarde
zijn of van ruwe steen en dan heet de belofte; „overal
waar gij mijn naam zult doen gedenken, zal Ik tot u
komen en u zegenen." Het offer der op-zich-zelf geoorloofde dingen wordt stil gebracht en daar komt God
met Zijn zegen.
Deze verovering van het ik kost tijd, inspanning en
geduld. Jonge menschen zijn ongeduldig. Als het er niet
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is, dan dreigen zij den moed op te geven, Als zij gefaald
hebben, meenen zij, dat het toch nooit iets wordt, Maar
zij moeten onthouden dat het falen van heden de kans
en het materiaal voor het slagen van morgen zijn.
De geestelijke vrucht rijpt al even langzaam als de
wereldsche, maar zij rijpt. Wie het werk begint van
den aanpak van zich zelf, wie alleen durft te wezen met
zijn geweten en de bestraffende wet van God, wie doorwerkt tot hij zijn struikelblokken heeft gevonden en
het radicale besluit neemt om ze om Gods wil weg te
wentelen of uit te graven, die zal ondervinden, dat God
al dien tijd met hem is. Want — en nu komt de troost
der eenzaamheid, die Christus zoo streng voorschrijft
— God ziet in het verborgen. Hij ziet, dat het echt is
in het hart van den verloren zoon, die wensch om op
te staan en tot zijn vader te gaan. Hij helpt de steenen
lichten en het wordt waar wat Jezus zegt, „de last is
licht." Want al dit werk i s reeds vrucht des Geestes.
Onder de lijst van Gal. 5 vindt gij ze „de vrucht des
Geestes" is o.a. ook „zelfbeheersching". Het is geen
eigengemaakte heiligheid, geen ascetisme, geen doel in
zich zelf. Het is een werken met vreezen en beven in
de eenzaamheid, waar niemand ons ziet dan God alleen,
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aan onszelfs zaligheid. Het is een volgen van Christus,
die in de drie en dertig jaar van zijn leven bij verre het
grootste deel geen preeken of propaganda-redes hield
maar arbeidde aan zijn eigen bezit en aan de bewustwording van de krachten, die God hem had medegegeven. Jezus, die Zijn geest beheerschte, was de
Bouwer van de stad Gods en wie door Zijn Geest
geleid worden, die zijn kinderen Gods.
Ik wil eindigen met Levi's geschiedenis. Laat ons
trachten terug te redeneeren en zijn psyche te begrijpen. Later is hij de evangelist Mattheus, de man die
altijd er op wijst hoe Christus de Koning is van het
Godsrijk, aan Wien alle macht gegeven is in hemel e
op aarde en Die de vervulling is van al de Oud-Testamentische koningsprofetieën. Zou hij dat ideaal ook
niet als Joodsche knaap gehad hebben, toen hij nog alles
verwachtte van zijn eigen volk? Ik zie al den Joodschen jongen man met vurig verlangen naar de Joodsche wereld-heerschappij, het koninkrijk van Israëls
God! Maar de teleurstelling kwam en het ideaal liet
zich niet verwerkelijken, Daar was wel Rome, het uitwendige keizerrijk met zijn machtige organisatie en
zijn wereld-heerschappij! En de jonge man, die wan-
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hoopte aan zijn ideaal, gaf het op en sloeg om in het
wereldsche. Hij stelde zich in dienst van het Romeinsche gezag en liet zich als tol-pachter gebruiken om
zijn eigen volk uit te zuigen ten bate van Rome. Nu
dat moest dan ook maar, want dat was nu pas een rijk!
Dat was nu het ideaal.
Dan komt Jezus in Levi's leven en met één oogopslag ziet de Heer waar het hier om gaat en nu biedt
Hij hem Zichzelf en met Zichzelf de geestelijke vervulling van het oud-Hebreeuwsche ideaal, waar toch geen
wereldrijk, hoe machtig ook, bij halen kan. Jezus komt
en zegt: „Volg Mij!" En nu het heroïsche, het mooie. Levi
durft het aan, om alles op te geven, alles los te laten,
de heele wereld met zijn positie te offeren, Hij vast van
het aardsche om Jezus te behouden. Hij gaat mede.
En de vreugde en de geestdrift doen hem een gastmaal aanrichten, misschien wel om ook zijn collega's
te winnen en dan pruttelen de Farizeërs: is dat nu
geestelijk? Maar Jezus heeft het begrepen: Levi gaat
vasten, meer vasten dan ooit één Farizer deed! Levi
gaat radicaal offeren en als de vreugde van de bruiloft
zelf voorbij is, dan zal hij in de eenzaamheid moeten
strijden tegen de herinnering aan vroegere weelde en
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zich vastend moeten wapenen tegen de lokstem van
het vleesch — „a lsdan zal hij vasten." „Dit geslacht"
— en hier bedoelt Hij Satan en zijn engelen — „gaat
niet uit dan door bidden en vasten."

ZELFVERLOOCHENING.

„Zoo wie achter Mij wil komen, die verloochene zich zelven en neme zijn kruis op en
Mark. 8 : 34.
volge Mij."

Er zijn woorden, die in het gebruik zijn afgesleten.
Nu is dit op zichzelf niet erg, „woorden ontleenen hun
beteekenis aan het gebruik," volgens het latijnsche
spreekwoord, doch wanneer het woorden betreft, die
de groote christelijke denkbeelden bedoelen aan te
geven, dan wordt het erger. Woorden als „kruis" en
„zelfverloochening" zijn voor vele menschen verschoten van kleur: men weet eigenlijk niet goed meer, wat
ze beduiden. Het oppervlakkige rijmpje: „Ieder huis
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heeft zijn kruis en ieder hart heeft zijn smart," doet het
voorkomen, alsof ieder leed een kruis ware. Het zou te
wenschen zijn, maar het is zoo niet. Zeker, er is geen
huis, of er knaagt wel een verdriet, er is geen harteleven,
of het kent wel zijn weemoed, maar dit is nog geen
„kruis". Volgens het Nieuwe Testament wordt met het
kruis geen menschelijke ervaring bedoeld, maar een
godsdienstige houding. Het kruis van Christus en het
kruis, dat wij Christus achterna moeten dragen, is maar
niet het droevig lot op zich zelf, dat den mensch verder
moet brengen, doordat hij het zoo goed mogelijk verduurt, maar het leed, dat aanvaard wordt om anderer
wil. Zoo vaak de Schrift spreekt van ons kruis-dragen,
deunt zij aan ons dienstwerk ten bate van anderen. Het
kruis dient nooit om het eigen ik te redden, maar steeds
om de zelfverloochening, die anderen wil zegenen, te
volmaken en te bekronen. Als een mensch het middel
opneemt, waaraan zijn eigen ik te gronde is gegaan en
waardoor zijn ik niet gered werd, dan wordt dit middel een instrument, waardoor hij anderen helpt. Dit is
de geestelijke beteekenis van het kruis, niet het eereteeken, dat de menschen ervan gemaakt hebben. Lijden
op zich zelf is geen verdienste; zegenend, zelf-ver-
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loochenend lijden om anderer wil — dat is kruis-dragen.
Dit oppervlakkig verkeer met de groote geestelijke
begrippen heeft zelfs ons hoogste woordgebruik bedreigd. Aan het slot van „De Kleine Johannes", eerste
deel, zegt Windekind tot Johannes, die van Christus
en van God had gesproken: „Noem die namen niet, want
zij zijn geworden tot draf voor de zwijnen en tot narrenkleederen voor de dwazen." Al klinkt ons hier
vijandschap tegen, het neemt niet weg, dat men juist
van zijn vijanden vaak het meeste kan leeren.
Gelukkig leven wij thans een halve eeuw later in een
tijd, waarin allereerst gevraagd wordt naar den inhoud
onzer begrippen, niet naar groote woorden; een tijd,
waarin onbarmhartig al wat „schablone", vorm, gemeenplaats of klank geworden was, ontleed wordt,
maar die niettemin met vernieuwden drang zich wendt
tot God en tot Christus, omdat hierin werkelijkheid,
overweldigende werkelijkheid gespeurd wordt.
Zoo is ook het christelijke begrip „zelfverloochening" heel wat anders dan het spraakgebruik er thans
van gemaakt heeft. Wij denken aan het zich onthouden van weelde, aan het afstaan van gemak en zouden
reeds Caesar's houding, die op een zijner tochten de
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Benige overdekte slaapplaats aan een zieken vriend
afstond, om zelf buiten te overnachten, een voorbeeld
van „christelijke zelfverloochening" moeten noemen.
Onze tekst leert ons beter. Tot tweemaal toe spreekt
Christus in dit korte verband van Zich zelf: „achter
Mij", „volge Mij". Er is dan ook geen zelfverloochening, zooals God ze bedoelt, zonder Christus, omdat
er zonder Jezus geen zelfkennis bestaat en omdat
slechts zelf-onderzoek tot zelfverloochening leiden kan.
Wij willen dan over zelfverloochening handelen, niet
in het algemeen, maar „ziende op Jezus, den oppersten
Leidsman en Voleinder des geloofs — die het kruis heeft
verdragen en de schande veracht." Ziende op Jezus!
Zou het wel iets anders zijn dan „waken met Hem",
waarover wij een vorig maal spraken? Het geloofsoog,
op Jezus gevestigd, ontwaart, dat eerst Hij eigenlijk
le e f t, dat Hij het is, die weet en dat Hij medeleeft
en medeweet, omdat Hij liefheeft,
Als Jezus spreekt over het eeuwige leven, dan zegt
Hij — in het hoogepriesterlijk gebed — : „Dit is het
eeuwige leven, dat zij U kennen en Jezus Christus, dien
Gij gezonden hebt". Petrus roept het Hem toe, als Hij
de vraag stelt van blijven of uit elkander gaans „Heer,
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tot mien zouden wij heengaan? Gij hebt de woorden des
eeuwigen levens". Een wetgeleerde, die hem beproeven wil, een rijke jongeling, die door Hem verder wil
komen, zij vragen het aan Hem, hoe men het eeuwige
leven verwerft, omdat zij gevoelen, dat deze Jezus het
levensgeheim blijkt te bezitten. En dit is des te opvallender, omdat Hij arm was en onaanzienlijk van
afkomst in het oog der menschen. En gelden niet juist
rijkdom en aanzien als sleutels tot het leven?
Daarnaast is Hij het, die w e e t. Hij is verzekerd
van wat Hij zegt. Hoe zeer verlangen wij allen bij onze
dagelijksche plichtsvervulling, op kantoor en school, in
zaken en in studie, naar een, die op de hoogte is. Aan
het losse wiel der halve kennis vertrouwen wij ons niet
gaarne toe. Zekerheid, die is het, die wij bovenal begeeren op geestelijk gebied, bij al de uiteenloopende
gezichtspunten, die ons worden aanbevolen. Maar hoe
zelden ontmoeten wij hen, die weten. Jezus weet. Zijn
autoriteit als leeraar, als spreker en als vernieuwer
spruit ook voort uit Zijn vastheid ...Nooit, zoo zeggen degenen, die uitgezonden zijn om Hem te beproeven, „sprak er één als Hij." Hij sprak als machthebbende. De dingen, die Hij zeide, bleken het innerlijk ge-
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zag te hebben der waarheid. Jezus weet het: „Mijn leer
is niet de Mijne, maar van Hem, die Mij gezonden
heeft." Dat geeft doordringende kracht aan Zijn woord.
Het is ook nu nog zoo. Wij kunnen enkel zeggen: het
is onpractisch, wat Jezus zegt, maar tegelijk geeft ons
geweten toe; het is waar. Dé Chineesche wijsgeer Conlucius zei: „Behandel uw vijanden rechtvaardig." Jezus
zei: „Heb ze lief." Is dit gebod eigenlijk niet het meest
practische van alle? Want als men zijn vijanden lief
heeft, zijn zij er immers niet meer! Van Christus voelt
men bij het luisteren naar Zijn stem: „Gij hebt de
woorden, niet de dingen of stelsels, des eeuwigen
levens." Het is de hoogste wijsheid en zekerheid, die
hieruit tot ons komt.
Maar het treffendst bij de beschouwing van Jezus
is, dat Hij niet enkel leeft en weet, doch medeleeft en
medeweet, omdat Hij liefheeft, Hij gaat in op de woorden der menschen, en als wij eenmaal lezen „Hij verborg zich", omdat men Hem niet wilde verstaan en het
ongeloof Hem verwierp, dan treft ons daarnaast een
uiting als deze: „Hij kon niet verborgen blijven," Waarom niet? Omdat een moeder ín angst was over haar
kind en hulp zocht. Dan kan Jezus niet verscholen
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blijven. Was dit ook niet de reden der gansche incarnatie: God werd mensch, omdat de mensch Hem verloren had en Hem zoo innig behoefde? God kon de
zondige wereld niet loslaten, omdat Hij mee wist van
haar pijn en medeleefde met haar moeite.
Zoo is Jezus, levend, wetend, liefhebbend, — en zoo
zijn wij niet. Die blik op Jezus brengt ons tot zelfkennis,
want tot zelf-veroordeeling. Als ik Jezus' leven zie,
dan is mijn leven enkel een eigenwillig bestaan, een
zelfzuchtig haken naar levensmogelijkheden, ter bevrediging mijner natuurlijke existentie. Als ík Zijn
wetenschap zie, dan is al mijn kennis vaag en ongewis
en mijn medepraten van de geestelijke waarheid een
struikelend strompelen in het donker, Zijn woord slaat
de weerhaak der waarheid in het geweten, — het mijne
heeft de stompe punt der weifeling en is zoo vaak verminkt door de schaard der onvolledigheid. Als ik Zijn
belangstelling en medeleven zie, dan onderken ík de
ware liefde, maar wie ben ik, die zelfs nog in mijn opofferingen mijzelf allereerst beoog?
Waar schuilt dan de fout? Het zijn geen ontbrekende
eigenschappen, of gaven die er schorten, maar dit is het,
dat wij het willen stellen zonder God. Het is bij Jezus
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gehoorzaamheid tot den dood, ja, den kruisdood, zegt
de Schrift. Het is bij Hem des Vaders wil, wat het ook
koste. En dit is eerst zelfverloochening, omdat
het zelfloslating is.
Wie iets van christelijke zelfverloochening wil begrijpen, moet dezen zelfveroordeelenden kijk op Jezus
hebben en trachten te verstaan, wat het is, altijd de
eerste plaats in het leven in te ruimen voor God. Maakt
gij plaats voor God, als gij uw vacantieplannen beraamt? Als gij uw levensweg uitstippelt? Hoeveel
andere belangen gaan niet voor! Allerlei wenschelijks
komt eerst in aanmerking, maar — de dienst van God,
de behoefte van ons zieleleven? Zelfverloochening is
de, uit zelfkennis geboren, door zelf-veroordeeling
heengevoerde, onvoorwaardelijke achterstelling van
het natuurlijke „ik" bij den heiligen wil van God. Wie
iets van deze gehoorzaamheid, dit díscípelschap (zooals
de tekst wil zeggen) verstaat, zal bemerken, dat het
huiselijk leven er door wordt omgezet. Het ís met zelfverloocheníng als met de muziek, die ons boeit, omdat
de gansche schepping op harmonie is aangelegd en die
ons nu onmerkbaar in verbinding brengt met de innerlijke roerselen van alle leven. Waar zelfverloochening
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in den zin van Christus beoefend wordt, daar doortrekt
haar stille invloed de moeilijkste verhoudingen en wordt
telkens weer harmonie geboren in den wanklank van
het krakeel.
Deze zelfverloochening zou de kerk in vuur kunnen
zetten, omdat dan het „ík" ten onder en alleen Jezus
op den troon zou zijn; zij zou de Benige vruchtbare
mogelijkheid scheppen voor de opklaring der nationale
en internationale verhoudingen, die zonder haar nooit
iets anders worden dan bronnen van zelfhandhaving.
De Duitsche wijsgeer Fichte heeft zoo diepzinnig en
juist deze Evangelische waarheid aldus geformuleerd:
„Zoolang de mensch nog iets voor zich zelf wil zijn, kan
het ware z ij n en het 1 e v en zich niet in hem ontwikkelen en juist daarom kan hij ook de zaligheid niet
binnengaan, want alle zijn is slechts niet-z ij n en beperking van het ware z ij n."
Daarom behoort bij de zelf-verloochening de les van
het kruis. Het is de doorboring van het aardsche zijn,
om tot het in-God-zijn te komen, Christus was gehoorzaam tot het kruis toe en gaf ons dáár het leven. Wíá
Christus' discipel wil zijn, zegt onze tekst, moet de
zelfverloochening willen. Wie de zelfverloochening
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wil, moet het kruis opnemen. Wie het kruis wil aanvaarden, moet Jezus volgen, tot aan, tot voorbij het
kruis, dat lijden voor anderen blijkt te zijn. Er is niemand, die begint met kruisen op te nemen. Om de
eeuwige sterren te zien, moet het eerst donker worden
in ons leven. Het kruis van Christus brengt een oordeel
over onze halfheid. Het weigert om het met de zond
op een accoord te werpen. Het verbiedt om te gumlachen tegen de zonde, die ons nadert en die wij dikwijls wel afkeuren, maar die wij dan toch om onze
positie, of ons voordeel gedongen, Het kruis van Christus wordt ons hier ons ziele-bankroet.
Het leert ons te moeten willen lijden voor anderen.
„Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft
op het hout," maar wij laten ieder zijn eigen gevolgen
dragen, zijn eigen leed uitlíjden. Wie buigt onder de
smart van anderen en tilt aan de straf, die een ander
zich welverdiend op den hals heeft gehaald? Het kruis,
het zinnebeeld van het volmaakte mede-lijden en de
uitdrukking van de volle gemeenschap met God, omdat
het getuigt van een leven, dat geheel is weggegeven en
uitgegoten voor anderen, het kruis laat ons zien, wat
de zelfverloochening in hars voleinding bedoelt,
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Hoe komen wij tot de beoefening van deze zelfverloochening, die ons zoo onbereikbaar schijnt? Het antwoord geeft onze tekst zelf, die tweemaal spreekt van
het komen bij Christus. Het evangelie stelt niet alleen
hooge eischen, het wijst den weg der vervulling. Als de
kunstig gefabriceerde machine stil staat, dan lijkt zij
een vernuftig uitgevonden puzzle, die met zijn vele
raderen en veeren, zijn hefboomen en drijfriemen ons
een bewonderenswaardig staal toeschijnt van menschelijk vermogen, maar als zij aangeschakeld wordt
aan den grooten stroom, die alles beweegt, dan blijk
zij eenvoudiger van werking te zijn en tot bare bestemming te komen.
Zoo is het met de zelfverloochening, welke Christus
van ons vraagt. Van buiten beschouwd en ontleed,
weten wij er geen weg mede. Maar als Hij, „ín Wien wij
leven, bewegen en zijn," met ons in verbinding treedt,
dan blijkt Zijn beweging de drijfkracht te zijn. Dan is
Hij het leven van ons leven. Dan werkt de zelfverloocheníng van Christus zich uit in het lichaam der
Zijnen en dan is de term niet meer absurd, die spreekt
van „meegekruísigd" worden met Hem. Want zóó staat
het voor de geloovigen met Christus, als een dichter
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eens zong van een schilder;
„Uw leven is niet in de duistre bladen
Van 't oude boek dat somt Uw sombre dagen,
Uw leven zijn de stralende genaden
Die door den nacht hun blanken melkweg vagen:
Aan uiterste' einder zien ons scheemrende oogen
Uw helle zon, die nimmer ondergaat,
Boven de liefde van ons reikend pogen
Strekt zich de zilveren geklonken straat."
Want Jezus, het verre, alles verblindende Licht,
leeft in elk werk, dat Zijn liefde wrocht in de levens van
anderen. Hij staat niet enkel buiten ons, om ons te
verblinden, maar Hij wil in ons leven, om ons te verlichten. Hij wil ons ontheffen aan ons zelf en ons opheffen tot God, opdat wij zullen stralen als sterren aan het
uitspansel van Zijner handen werk.

ZELFHANDHAVING.
,,Hetgeen gij hebt houdt dat, totdat ik zal
komen," Openb. 2 : 25.
„Wie zijn leven zal willen verliezen om
Mijnentwil en om des Evangelies wil, die zal
het behouden." Mark. 8 : 35.

Zelfverloochening, zooals Christus die bedoelt, is te
omschrijven als: het loslaten van ons oude zelf om Gods
wil. Zelfhandhaving, waarover wij thans gaan spreken,
is het vasthouden van ons nieuwe zelf, om Gods wil.
Het woord „zelfhandhaving" kan licht aanleiding
geven tot misverstand, want er is tweeërlei. Er is een
wereldsche zelfhandhaving — door de wereld „de
eerste levenswet" genoemd — die de bekeering tot
God in den weg staat. Daar geldt dan de leus „elk voor
zich zelf en God voor ons allen" en het . is juist die hou-
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ding van zelfzucht, waartegen Christus opkomt, De
zelfhandhaving, die God wil, is het vervolg der bekeering. Zij is uit de zelfverloochening geboren, Men komt
er toe door het levensoffer heen, Men behoudt zijn
leven door het te verliezen.
Want als een mensch zijn leven aan Christus heeft
gegeven, ziet hij, dat d e plicht, waarom hij werd geschapen en geboren, geen andere is dan te dienen. De
diepste en de meest voor de hand liggende eisch Gods
is in het woord: d i e n. Niemand, zelfs de grootste
egoist niet, kan leven voor zich zelf alleen. Allen
hangen wij samen met onze omgeving, ook al willen wij
niets met onzen medemensch te maken hebben. Menschen en staten en werelddeelen kunnen niet zonder
elkaar bestaan, want in de schepping zelve is de gedachte der Goddelijke solidariteit gelegd. Wie meent
te kunnen leven voor zijn eigen kring alleen, bedriegt
zich, Bij alles, wat hij gebruikt, bij alles, wat hij doet,
staat hij in verbinding met de menschenwereld, met
het groots geheel van Gods schepping, waarvan ook
hij een onderdeel is.
Als men dat inziet, verstaat men ook, dat de eisch er
ligt, om te zijn, wat men naar Gods plan behoort te
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wezen. Zonde is het missen van het doel Gods. Men
behoort zijn eigen „roeping en verkiezing vast te maken," om zijn plaats te kunnen innemen in de bedeeling
van God, Ieder behoort naar Christus' eisch „volmaakt
té zijn," d, w, z, in de betrekkelijke, steeds groeiende
volmaaktheid te staan, waartoe de Vader ook Zijn
menschelijk kind, evenzeer als bijvoorbeeld de plantenwereld, heeft geroepen. Men behoort niet in het
groote geheel van den muur Gods de zwakke steê te
zijn, waar de vijand kan indringen. Eén inwendig verweerde steen maakt een gansch bouwwerk wankel;
één gebarsten schakel breekt de kracht van den ganschen ketting. Er hangt zooveel samen met onze trouw
of ontrouw tegenover onze roeping. Wie zondigt, doet
als die Israëlietische koningen, van wie de bijbel er bij
opteekent: „Hij zondigde en deed Israël zondigen." Wij
hebben tot taak om ons zelf te volmaken, niet enkel
om ons eigen zielebelang, maar ook om de beteekenis
ervan voor de verhoudingen tot anderen. Daarom is
zelfhandhaving een eisch van het allergrootste belang,
maar dan niet verstaan als zelfzucht of zelfvergrooting,
die grillig en tyranniek haar ongebreidelde begeerten
oplegt aan de wereld, maar als zelfverloochening, die
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tot zelfbeheersching voert en dus een zelf-verovering
wordt, ja, tot de ontplooiing van het ware zelf blijkt te
ontbloeien, een bloem, die beschermd en bewaard moet
worden, totdat Jezus' ure komt.
Wat zijn goede ouders? Zulken, die voor ons het begrip „ouders" tot een werkelijkheid gemaakt hebben van
zelf-opoffering om onzent wil. Zij zijn het, die voor ons
de ouder-gedachte tot een levend begrip van teederheid, strengheid en toewijding gemaakt hebben en die
zich dus al gevende hebben gehandhaafd. Waarom is
de naam van Willem den Zwijger een schoone idee van
zelf-opofferende heldenmoed geworden? Omdat hij
zijn roeping vond door zich te geven, onvoorwaardelijk
en met al wat hij had aan geest en stof. Omdat zijn
laatste woord nog een gebeds-snik was voor het volk,
voor hetwelk hij vermoord werd. Toen werd zijn
naam „Wilhelmus" een nieuw begrip voor Nederland
en zijn wapenspreuk: „Ik zal handhaven" kreeg den zin
van handhaving van de nieuwgeboren Hollandsche vrijheids-idee zelve.
Maar waartoe naar de geschiedenis gegrepen? Het
duidelijkste voorbeeld is de naam Jezus zelf. Hoe zong
het Ds. P. Huët in dat schoone, teergevoelde lied op den
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naam van Jezus! „Wanneer aan 't einde van den dag,
in kommer doorgebracht, ...Wiens naam dan op mijn
lippen zweeft, Wiens zoete en schoone naam, een naam
die vreugde in tranen geeft? 't Is Jezus', Jezus' naam!"
En ieder, die iets weet van de onzegbare vertroosting
die God kan geven, weet, dat Huët hier zielewaarheid
bezingt.
Hoe komt het, dat de naam Jezus dien klank en dien
inhoud heeft gekregen? Wat was het anders dan Zijn
daad, zooals Fí1, 2 die beschrijft: het afleggen van Zijn
Goddelijke voorrechten, het zelf-ontledígen om ons te
dienen, het doormaken van schande en dood om ons te
verlossen, waardoor voor allen, die in zonde zijn gevallen, de naam Jezus is gaan klinken als een klaroenstoot
van komende bevrijding, als een belofte van de gewisse
hulp van God. Dat nu in den naam van Jezus zich buigt
alle knie in hemel en op aarde, dat is, omdat Hij zich
vond en zich handhaafde door zich te geven.
Doch hier dient zich nu eerst recht de moeilijkheid
aan, waarom men over deze vraag gesproken wilde
zien. Hoever mag en moet men in de zelfhandhaving
gaan? Toegegeven, dat de wereldscha zelfhandhaving
verwerpelijk is, omdat zij indruischt tegen de liefde, ja,
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tegen Gods scheppingsorde zelve, kan men ook niet in
de christelijke zelfopoffering te ver gaan? Er is toch
wel eenige waarheid in wat Schleiermacher gezegd
heeft: „Wat gij aan de wereld aanbiedt, moet vrucht
zijn, die gemakkelijk loslaat. Offer niet, in valsche
grootmoedigheid, ook maar het kleinste deel van uw
wezen zelf. Laat u het hart niet uitbreken, ja, geen blad
u afplukken, waardoor gij voedsel betrekt uit de u
omringende wereld."
Is dit nu christelijk gedacht en gezegd, of niet? Hebben zij niet een weinig gelijk, die in navolging van
Nietzsche ons toevoegen, dat christenen zich te veel
opofferen, ja, een slavenmoraal huldigen?
Als ik deze vragen ga trachten te beantwoorden, wil
ik beginnen met een onderscheid te maken: het zelf, dat
gehandhaafd moet worden, is een ander dan het zelf,
dat verloochend moet, God neemt het eerste weg om
het tweede te stellen. Het zelf, dat gegroeid is uit de
verloochening van het zondige ik, dat is het alleen, dat
moet en dient bewaard te worden. In Jacobus 1 vinden
wij twee mooie beelden, die vooral bij een juistere vertaling tot hun recht komen. Eén ervan (vs. 21) spreekt
van een overwoekerden tuin-bodem. Al de welig-tie-
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rende slingerplanten van onkruid, al de kracht van
uitspattende kweek en netels moet worden „afgelegd"
of liever opgeruimd. De bodem der zachtmoedigheid
moet worden bloot gelegd, Zoo toebereid ligt hij gereed
om het woord, dat de zielen redt, wortel te doen schieten en gestalte te verschaffen.
Zóó, meent de apostel, is de ziel de zachte tuinaarde
in ons, bereid om het woord van God op te nemen en
uit te dragen in een nieuwen vorm. Waar het eigenwillig, zelfzuchtig leven onkruid teelt en de zielekracht
verspilt, daar komt de eisch tot wieden en zelfverloocheníng. En waar de nieuwe planting opwast uit de
teelaarde, daar geldt de eisch der zelfhandhaving.
Een ander beeld (vs. 25), dat nog schooner, want nog
dieper is, spreekt van een visioen, een ideaal-toestand,
waarin men schouwt, Voor het oog der ziel doemt op
„de wet der vrijheid", d, w, z,, dat men doet wat men
mag en moet en dat men niet gebonden is door zonde
en voorschrift. Het ideaal, waarbij de vrijheid zich
inbindt uit zelf-gevoelde toewijding, waar de vrije
goedheid de liefelijke bescherming is van wat leeft e
leven mag uit vrijen drang. Vrijheid, die geen losbandigheid, wet, die geen dwang is, De oplossing van de
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botsende problemen onzer zondige werkelijkheid, de
vervulling van het snakken en werken der besten van
ons geslacht.
In dat heerlijke visioen dompelt zich de Godgewijde
ziel en zij richt zich op. Want een mensch wordt, wat
hij schouwt. De geldvergoder wordt hard als het metaal,
dat hij aanbidt; de wereld-dienaar wuft en wreed en
wankel als de macht, die hij volgt. De ziel, die God
schouwt, schiet vleugelen aan; de Heer noemt ze de
witte vleugelen van de reinheid van hart. Zoo, zegt
Jacobus hier, brengt het schouwen in het ideaal van de
wet der vrijheid een zielehouding teweeg, waarin de
ziel tot daden komt en al handelende gezegend wordt
en: „Hij zal gelukzalig zijn in dit zijn doen." Verloochend
moet worden de zelfaanschouwing in den overigens
voortreffelijken spiegel, die ons ijdel en werkeloos laat;
gehandhaafd moet blijven de schouwende zielehouding, die, als de bloem naar de zon, zich heft en strekt
en al groeiende, daden doet van liefelijken geur en
schoonheid.
Het zelf, dat gehandhaafd moet worden, is het kind
Gods, in de diepte der ziel ontvangen en als de innerlijke mensch des harten gestalte aannemend, het „ík",

ZELFHAN DHAVING

99

waartoe Jezus zich richtte om het te verlossen en tot
wasdom te brengen,
Een Engelsch godgeleerde heeft gemeend, dat Christus in de gelijkenissen van de parel van groote waarde
en van den schat in den akker zich zelf bedoeld heeft
met den koopman, die alles opofferde om den schat in
eigendom te krijgen; de schat zou dan bedoelen de
eeuwige menschenziel. Hoe dit zij als uitlegging, de
gedachte op zich zelve is even schoon als juist, Christus
richt zich tot de hongerende, dorstende, zieke, onreine,
verkavelde menschenzíel. Ja, Hij roept die op, om Zijn
mede-arbeidster te wezen, om „met Hem te zijn en niet
tegen Hem", om „met Hem te vergaderen" en niet te
verstrooien.
Is de mensch dan niet totaal verwerpelijk? Is hij niet
melaatsch van top tot teen? Paulus zegt toch ook: „Ik
weet, dat in mij geen goed woont!" Ja, maar hij voegt er
eene verklarende toevoeging bij „ín mij, dat is mijn
vleesch." Tegenover dit zondige ik stelt hij den „ínwendígen mensch des harten," die bij den waarachtig
bekeerde gevonden wordt, eenmaal drukt hij dit zoo
uit; „Ik leef, maar niet meer ík, Christus leeft in mij."
Johannes maakt de tegenstelling nog krasser, Hij heeft
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geen pardon voor vrome afdwalingen, hij noemt de
zonde duivelsch en wie haar bedrijft is haar dienaar.
Daarentegen: „een iegelijk, die uit God geboren is, doet
de zonde niet . ..hij kan niet zondigen, want hij is uit
God geboren." Dichter bij Christus' tijd durfde men dit
luider te zeggen dan nu, na al de teleurstellingen, die
wij met onze mede-christenen en met ons zelf hebben
doorgemaakt. Er is eene neiging in ons geweten, om
de algemeene doemwaardigheid van ons zelf en alle
andere menschen uit te spreken in één groote zelf-veroordeeling. Dan voelen wij ons als de vrouw in overspel gegrepen, die de steenen verdiend weet en die bij
zich zelve denkt; „Er is toch niets aan verbeurd; ik ben
te slecht," Zóó, als die zondares, die dochter Sions, gevoelt zich de mensch, verdorven en verloren. Maar nu
komt het wonder, dat Jezus hem anders ziet en den
eisch der zelfhandhaving stelt. Hij brengt de zwijgende
verworpelinge tot het woord, Hij deelt haar verlossende genade mede en geeft haar een nieuwen kijk op
haren God: „Ga heen en zondig niet meer," een taak
dus van zelfhandhaving. Men zou het ook kunnen noemen een taak van zelfverloochening. Gehandhaafd
moet worden het zelf, dat uit Christus' vergeving her-
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boren wordt; verloochend het zondige ík, Straks komt
zij terug in de oude omgeving, waar dezelfde verleiding
weer loert. Zal zij weer vallen? Wat zal haar redden?
Ik weet maar één middel: als zij gaat met het oog op de
lichtende gestalte van Jezus in haar hart; als zij staart
in het ideaal van de wet der vrijheid. Zij moet doen
wat al de godsmannen deden, evenals de zwaan haar
jongen, zuinig omcirkelen haren onaantastbaren zieleschat, die niet weggegeven mag worden. Want er is iets
— en ik wil dit uitdrukkelijk zeggen aan de meisjes en
de vele jonge vrouwen in ons midden, wier van God
gegeven bereidheid tot het spontane offer zoo groot
gevaar bevat, — er is iets in ons, dat nooit aan een
ander mag toebehooren, omdat het van God is.
Dit zijn de groots tragedies van den bijbel geweest:
Ezau, die voor oogenblikkelijke bevrediging Gods
erfenis weggaf; Simson, de met kracht-tot-redden toegeruste, die zijn gaven misbruikte om voor zich zelf
wereldschen buit van weelde en zingenot te verkrijgen; de verblinde, die offeren gaat aan een vrouw wat
God toekwam en op slag zijn levensroeping verliest.
Dit is ook de misschien wel aangrijpendste tragedie
van Saul, den geroepen koning, hoog en groot en statie-
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rijk, met liefde omringd, bevriend met de vrienden
Gods, die hem straks zullen betreuren in treffende
klaagzangen. Want hij ontroofde aan God, wat Hem
toekwam en maakte van zijn koningschap een wereldsche verhevenheid, die hem tot doel in zich zelf werd
en waarvoor hij God en de gehoorzaamheid vergat. En
wij weten, hoe God hem wegnam en het spel beindigde, zooals een schaakspeler, die den koning neemt .. .
Zijn zoo niet al de tragedies der Schrift van de zelfhandhavers, de zelfvernietigers, de zelfmoordenaars?
In het eerst onlangs in „De Stem" verschenen, achtergehouden hoofdstuk uit „De Daemonen" van Dostojewski doet een der „duivels", de rijk-begaafde,
zooveel eenmaal belovende, jonge Russische edelman
Stawrogin een poging om zich los te worstelen door
een biecht. Hij, de onverschrokkene, pijn-verachtende, zelfbewuste zelfhandhaver belijdt daar, dat hij
zich eenmaal bewust en beslist had gewijd aan de
zonde der wellust. En een van zijn slachtoffers, nog
zéér jong, nog háá1 kinderlijk en direkt in haar geestelijk besef, ontwaakt uit de zonde tot het ontzettend
besef: „Ik heb God vermoord" en het drijft haar den
dood in. Stawrogin komt nooit los van de herinnering,
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het vergiftigt zijn bestaan, het verwoest zijn levenskracht. In een meedoogenlooze biecht wil hij zijn
zonde uitschroeien bij den geestelijken Tichon, maar
zelfs zóó is zijn hoofdgedachte slechts zelf-handhaving.
Hij schaamt zich voor zijn berouw en haat allen, die
zijn biecht zullen lezen, In de mogelijkheid van vergeving gelooft hij niet, omdat hij in God niet gelooft
en zich zelf kan hij ook niet vergeven. Zoo staat hij
knersend tegenover den vromen Tychon, die met
groote takt en christelijke liefde speurt naar één teeken
van nieuw geestelijk leven. Maar zelfs in het biechtvertrek verhardt zich de boeteling en hij scheidt met
een scheldwoord, zonder zich zelf gevonden te hebben. Hij kon zich niet handhaven in den zin van Jezus,
omdat hij zich zelf bleef handhaven in wereldschen zin.
Geen kracht gaat verloren, dan die ongebruikt wordt
terug gedrongen. Wie tot ware levens-ontplooiing wil
komen, moet de genadekracht Gods in zijn hart niet
weerstaan. Hij moet zich niet verharden, „maar zich
laten leiden" (Ps, 95). Dan zal de afgoderij voor datgene wat ons kostelijk hart niet waard is vanzelf terug
treden, Dan zal ook ons offer niet ontaarden in zelfvernietiging. Hier wordt eerst de ware levens-ontplooi-

104

ZELFHANDHAVING

ing mogelijk gemaakt, die de handhaving is van het
mooiste, dat God bedoelde, toen Hij de wereld schiep,
toen Hij ons herboren liet worden. Want dan valt de
zelfhandhaving samen met de levenshouding, die niets
anders zegt dan: „Uw wil geschiede."

HET GEBED.
„Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor
ons met onuitsprekelijke zuchtingen."
Rom. 8 ; 26.

Het waarachtige gebed is niet onder woorden t
brengen. Het is een inwendige ontroering, bijna lichamelijk-plaatselijk aan te wijzen, oprijzend van het
middenrif en de streek van het hart, een onbestemde
verzuchting uit ons binnenste. Men kan niet zeggen,
wat er schort, het is alsof de ziel zelf pijn lijdt en of
verstand en wil en gevoel, hare organen, te kort schieten om haar in haar uiting te dienen, „O God" is het
eenige wat naar de lippen welt, terwijl het denken ver-
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nevelt en de anders zoo willige tranen uítblíjven. De
ziel kreunt naar God als het hert bij de waterstroomen,
als dit het water hoort ruischen, maar niet bereiken kan. Daar in de diepte van dit verlangen is de
menschenziel alleen. Dáár is Beene aanraking met
anderen, hoe nabij, hoe dierbaar ook. Daar is enkel
het oer-menschelijk instinct van het eeuwige leven,
door God in het hart gelegd en de onuitsprekelijke behoefte om zich uit de stof te heffen tot den Eeuwige, tot
Hem „die alom en nergens is."
Noem zulk gebed een „alleenspraak der ziel" en ge
hebt een naam gegeven aan een onnoemelijk zieleinstinct; ge hebt eigenlijk maar één kant van het ware
bidden aangeduid. De menschelijke geest ontgroeit
nooit of te nimmer aan het gebed en de gebedsbehoefte. Zoolang de ziel woont in haar stoffelijk huis,
zal zij niet nalaten te kloppen en te zoeken naar de
uitgangen. Haar verlangen is het verlangen naar God
en het pleiten van God in elk van ons. Als Paulus den
menschen Christus wil brengen, dan is het hem te
moede „alsof God door ons bade," II Cor. 5 :20. Als
de Grieksche dichter Epimenides in de zesde eeuw
voor Christus het uitzingt: „In U, o Heer, leven wij,
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bewegen wij en zijn wij," dan haalt de heidenapostel
dit te Athene met instemming aan. Dan laat hij ons
allen gevoelen, dat ook de heidenen iets van de waarheid beseften, dat het beeld Gods — hoe ook verworden — in ons woont. Zich dit bewust te zijn is religie.
Behoefte gevoelen om hieraan uiting te geven is gebedsverlangen. Wie godsdienstig is, bidt; en wie zegt
godsdienstig te zijn, maar geen gebedsverlangen kent
— hetgeen heel iets anders is dan een gebedsplicht of
een gebedsgewoonte —bedriegt zich zelven.
Prof. Sabatier heeft gezegd; de geschiedenis van het
gebed is de geschiedenis van den godsdienst en als wij
dan naast elkander leggen het laatste gebed van een
Simson, die vraagt om ten laatste in herwonnen Nazireërs-kracht zich te mogen wreken op zijn vijanden
(Richt. 16 : 28) en dat van Stefanus, die om vergeving
voor hen vraagt (Hand. 7 : 60), dan lijkt daar een groote
afstand te zijn afgelegd. Op de keper beschouwd is het
verschil niet zoo groot. Wat den biddenden Stefanus,
den Nieuw-Testamentischen Simson, die met zijn sterven den tempel der Farizeërs in elkander werpt, onbewust beweegt, is de trouw aan Christus, aan Wien hij
zich heeft gewijd; en wat Simson verheft boven zijn

108

HET GEBED

eigen afval en ontrouw en hem bij zijn dood weer het
orgaan der Godskracht doet zijn, is datzelfde nazireaat
(=wijding) aan den grooten God, die hem heiligde, hem
zijn levensroeping schonk en die met zijn innerlijk
leven langs onnaspeurbare wegen in contact bleef. Bij
den een spreekt God door de vergeving, bij den ander
door de wraak. Maar èn Simson èn Stefanus spraken
en handelden van uit God. Bij beiden werkte het oerinstinct, dat zich uitte in een verlangen, een gebed, een
daad, een knieval, een pilaren-omklemming, een zucht.
De biddende mensch ziet zijn leven in verband met
God. Het is alles roeping, het is alles hemelsch bestelwerk. Hij mag zich vergissen en het kan zijn, dat hij
niet bidt, gelijk hij had behooren te doen, maar God
aanschouwt in een ieder de beweging des geestes. Want
God ziet niet aan wat voor oogen is, maar het hart.
Zoodra de mensch trouw leert te zijn aan de roeping,
die God als zieleverlangen bij hem weglegt, zal ook
zijn gebedsleven het ongebreidelde, eigen-gewilde verlíezen en hoe langer hoe meer verstillen tot een rust in
God. Maar die eenswillendheid, waar wij in dit verband
zoo dikwijls over hooren spreken, is niet de goedkoope
onverschilligheid of half-twijfelende ongeloovigheid,
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die meent, dat bidden toch niets helpt en dat men daarom maar volstaan moet met te denken: de dingen gaan
toch zooals ze gaan moeten. Zulk een „eenswíllendheid" met God is geen gebed, maar berusting, een specifiek heidensche deugd. Men versta mij wel: ik vind
berusting vaak benijdenswaardig en nobel. Er zijn
oogenblikken, waarop de heiden, met name de Stoïcijn,
ons een lesje kan geven in voornaamheid van gevoel.
De strenge gelaatstrekken van de Romeinen in hun
bloeitijd zijn een getuigenis van karakter-vastheid, die
uit veel flinks, maar vooral ook uit berusting in het onvermijdelijke geboren is. De krijtende, heen en weer
vliegende, angstig klagende christenen, die hun leed
uitgillen, alsof er niets ergers te denken is en die in
koortsachtige gejaagdheid bidden en bidden laten om
hemelsche hulp te verkrijgen, staan achter bij hen, die
hun verlies wisten te nemen als helden. Maar berusting
en Stoïcisme is geen innerlijke aanvaarding van het lot,
het is bukken voor overmacht. Het is goede manieren
behouden bij verloren spel. Het is een tanden-opeenklemmen, om het gevoel van eigenwaarde te redden.
En de semi-religieuse houding, die bidden onbehoorlijk
acht, daar God immers toch niet met ons rekenen kaf,
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omdat Hij alles aan Zijn vaste wetten heeft verbonden,
is zeer zeker evenvar als de Stoa van de Gethsemaneoverwinning der eenswillendheid met God verwijderd.
De strijd, die volstreden wordt in vuur en stormwind
en aardbeving, om dan eindelijk te leiden tot den vrede
der zachte stilte in de nieuw gevonden bereidheid tot
heele stukken levensroeping, kan nooit overgeslagen
worden. Veel vroom gepraat over het gebed is ongeloof.
Men heeft het gebed genoemd een meso-thesis (een
midden-positie) tusschen zelfzuchtig verlangen en fatalisme. Het eigen begeeren van het egoïsme verdwijnt
en maakt plaats voor het „niet mijn wil, maar de Uwe, o
God" en het fatalisme van het ongeloof keert tot de
kinderlijke eenvoud van het verwachten van het onmogelijke. Zoo bezien, is het gebed de spanning tusschen
ik en Gij, tusschen ons verlangen en ons lot.
Maar de vraag, waar het bovenal om gaat, meer dan
om definities, is de vraag of bidden helpt, Zij wordt eenvoudig opgeheven door te zien op Jezus, den leidsman
des geloofs. Hij ondernam niets zonder gebed. Hij bad
bij den doop en ontving den Heiligen Geest. Na een
vermoeienden dag — zoo vertelt Marcus — zocht Hij
Zijn rust op den berg in gemeenschap met God. Na een
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nacht van gebed volgde Zijn keuze der twaalf discipelen. Hij had gebeden en dan lezen wij van Zijn gesprek
te Caesarea Filippi, waar Petrus zijn groote belijdenis
van Hem als den Godszonn, en den Christus aflegt. Na
gebeden te hebben, werd hij op den berg der verheerlijking van gedaante veranderd, zoodat de verborgen
innerlijke heerlijkheid naar buiten straalde in aller oog.
Toen hij gebeden had, vroegen Hem —gelijk Lucas ons
verhaalt — de discipelen om hen te leeren bidden en
gaf Jezus hun ten voorbeeld het Onze Vader, Door het
gebed werd Gethsemane de plaats, waar hij verhoord
werd uit de vreeze des doods en getroost door den
engel van God. Al wat Jezus deed, lag gefundeerd op
het gebed 1). Juist dat wij de woorden, die Hij bij zulke
gelegenheden gebruikt, schier nooit vernemen, is een
bewijs, dat de vorm van dit gebed niet altijd in woordenreeksen is weer te geven. Hij bad en Hij bad zóó,
dat de Vader in Hem en met Hem was. Het werd —
zooals Hij het zelf noemt — een wetenschap, dat God
hem altijd hoorde (Joh. 11:42), Zouden wij het niet zóó
1)

Vergelijk Mk. 1 : 32-35; Lk, 6 ; 12, 13; Lk. 9 ; 18, 20; Lk, 9 ; 2836; Lk, 11 ; 1-13. Zie ook Joh, 14 ; 16.
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mogen zeggen: het gebed is het waarachtigst als het
het meest instinctief en het minst beredeneerd is en
zou dat ook de reden zijn waarom Jezus zoo aandringt
op korte gebeden? Zou het daardoor ook komen, dat
welsprekende gebeden ons zoo kunnen hinderen? Hoe
is ook de franje, gewagend van Hem „die boven lucht
en wolken woont en troont", geoordeeld voor ons gevoel. Een gebed, dat een theologische verhandeling
wordt, waarin aan den Alwetende wordt medegedeeld,
dat de ark, die uit de zondvloed gered wordt, de doop
beduidt van een christenkind, of een gebed, dat al de
eigenschappen opsomt, als ware Hij een aardsche titularis — is niets anders dan een slecht preekje met
gesloten oogen. Het vindt ook niet " zijn natuurlijke
ontknooping, waarmede elk echt gebed eindigt, n.l, in
vernieuwd gevoel en in daden. Als het gebed u niet
anders maakt, moogt gij u verzekerd houden, dat het
geen gebed was. Elk waarachtig contact met God — al
zijn u geen gedachten ontstegen, al hebt gij nog niets
ontvangen, maakt u anders, doet u straks de dingen
zien nieuw en frisch, ja, of een gebed verhoord wordt,
voelt men dikwijls onder het bidden zelf. Het gevaar
van onze gebeden ontijdig en voorbarig af te breken,
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vloeit voort uit de groote vreugde, die geboren wordt
uit de nieuw toegevloeide levenskracht, die ons doet
verlangen naar de daad, „Bid en gij zult ontvangen".
Er blijft altijd een mogelijkheid over om te zeggen; het
gebed verandert niets aan God of Zijn plan, maar alleen
iets aan den mensch. Het is echter niet juist. Als God
almachtig is en „Onze Vader", dan moeten wij, zijn
zwakke, onwetende kinderen, bidden met vertrouwen,
dat God op gronden, die wij niet kunnen nagaan, ons
toch verhoort. Het heels gebedsleven bij de vrome
Godsmannen en gelukkig ook bij gewone menschen is
een verhaal van ondervonden genade en hulp, Wie
leeft met God, ontvangt Hem als zijn heerlijk bezit, Hij
is de God, „die wondren doet op wondren hooren". En
daarom Jezus achterna, al schijnt het ook, dat het gebed
vruchteloos moet zijn. Gezelle zong:
„Gij badt op Benen berg alleen
En, Jesu, ik en vind er geen
Waar 'k hoog genoeg kan klimmen
Om U alleen te vinden;
De wereld wil mij achterna
Al waar ik ga of sta
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Of ooit mijn oogen sla;
En arm als ik en is er geen, geen een;
Die nood hebbe en niet klagen kan
Die honger en niet vragen kan
Die pijne en niet gewagen kan
Hoe zeer het doet!
0 leert mij armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
En op deze vraag, ook door de discipelen gesteld,
antwoordt de Heer met het „Onze Vader". Dit is geen
formulier-gebed, dat wij telkens in dien en geen anderen vorm behooren te herhalen. Het kan ons niet opgegeven worden, om, bij wijze van strafwerk, honderdmaal op te dreunen, zooals wel in kloosters geschiedt,
Het is ook niet de eenig-uitsluitende vorm, waarin
God gebeden wil zijn en dien wij dus maai heel vaak
moeten bezigen, met een daardoor toenemende kans,
dat er een enkele keer wel eens bij zal zijn, waarop ons
hart en verstand door God in de juiste en vereischte
houding worden aangetroffen, zoodat het ééne rake
schot, al de missers goed maakt (gelijk mij dezer dagen
een Roomsche heer uitlegde), maar het is een voorbeeld van het waarachtig verheven en tegelijk eenvou-
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dige gebed, waarin de Vader als aller Vader wordt
toegesproken en kinderlijk bejegend. Ons gebed moet
in den geest van het Onze Vader zijn, bedoelt de Heer.
Het moet dus beginnen met een gedachte-verplaatsing
naar boven. Ons bidden moet aanvangen met ons te
onttrekken aan het aardsche en het stoffelijke. Het
moet God in de hemelen weten, ver van hier en toch
denkend aan ons allen. Het moet zich verdiepen in
Zijn naam, Zijn wezen, dat zich van alles en allen
onderscheidt en daarom den lofzang van alle lippe
waardig is. Het gaat bedenken, hoe Gods Koninkrijk daarginds in het heelal zich uitstrekt en hoe als
klein onderdeeltje van Zijne heerschappij ook ons
planeetje van de vijfde grootte daarbij behoort. En
zóó, van uit de verhevenheid der grootheid Gods,
mogen wij dan in ons gebed eerst terugkeeren to
de aarde. Ook daar zoeken wij allereerst Zijn koriinkrijk, Zijn wil, maar dan, als wij met onze gedachte
op onze wereld terug gekomen zijn, mag de eerste
vraag zijn om het stoffelijke van het heden. Geen
werk en geen wil Gods kan worden volbracht, zoo
het aardsche voedsel ontbreekt. En is de verhooring
daarvan ons bewust geworden (gelijk in het ideale ge-
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bed iedere bede de zekerheid der vervulling in zich
draagt), dan gaan wij voort en bedenken, hoe weinig
wij het verdienden terwille van onze schuld in het
verleden. Gisteren doemt op in onze gedachten en
veroordeelt ons en terwijl wij God bidden om ons te
vergeven, treedt in de gemeenschap met den liefdevollen Vader ook alle kleine onrecht en leed, onszelf
aangedaan, in een ander licht. Wij gevoelen het als een
stuk, dat wegvalt en niet meer genoemd wordt. Juist
dat deze verzekering der schuldvergiffenis onzerzijds
door den Heiland is ingelascht, is het beste bewijs, dat
het „Onze Vader" een atmosfeer van gebed bedoelt
aan te geven en niet een formule, ter werktuigelijke
herhaling. Is het heden ons mogelijk gemaakt en door
de vreugde van onze eigene, uit God geborene vergevensgezindheid tot een blijden dag geworden, dan
schrijdt ons gebed de nevelen der toekomst binnen, Het
is zich in afhankelijkheid van den sterken God, zijn
eigen zwakheid bewust en het vraagt om staande te
mogen blijven in de verzoeking, die komen zal en om —
zoo het mag —verlost te worden van Satan, hoezeer
het zondige in ons naar de voorzichtige overweging der
zonde wel hunkert. Al het lage is weggevallen, al het
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wilde is tot kalmte gebracht, al het leelijke is verloochend en Gods geschiedende wil straalt boven alles
uit en keert terug in de warme doxologie, de lofzegging
van het slot.
Zó6 is de gebeds-atmosfeer, waarin de Geest ademen
kan en tot ons spreken wil met het diep ontroerende
Abba, Vader! Abba is het eerste wat de kindermond
stamelt. Bij alle volkeren brengt de zuigeling, die spreken gaat, deze klanken het eerst voort: „Abba". De
ziel, die niet spreken kan, dan in onuitsprekelijkheid,
die meer zegt dan woorden, zucht zich uit in dien klank
en al wat het Onze Vader leert aan Gods-verheerlijking
en aan menschennood, het dringt naar buiten in dat
ééne woord: Abba, Vader!
Gebrek aan zulk gebed kan niet goed gemaakt worden door arbeid. Het is het gevaar van christelijk-voelende menschen, dat zij zich den tijd voor rustig gebed
niet gunnen.- Maar arbeid zonder gebed is atheïsme.
Wie werkt en niet bidt, laat God buiten zijn leven en
is in de practijk God-deloos geworden, Gebed in al zijn
onredelijkheid, in al zijn onberedeneerbare gevolgen,
in al zijn onuitzegbaarheid, in al zijn onuitsnikbaarheid,
is, nog meer dan het geweten, het naar buiten dringende

118

HET

GEBED

levensteeken der ziel. Zonder gebed is bet onmogelijk
Gode te behagen, omdat gemis aan gebed altijd beteekent gemis aan geloof. Geen preek, geen lectuur, geen
conferentie, geen gesprek brengt ons zoo dicht tot Jezus
als de zielesnik van het gebed: „theere, gedenk mijner",
„o God", „Abba". Maar dan ook Zijn beloftes „Eer gij
roept, zal ík u antwoorden"! „Voor een kleinen tijd heb
ik mijn aangezicht van u verborgen, maar met eeuwige
goedertierenheid zal Ik mij Uwer erbarmen, zegt de
Heer, uw Ontfermen" En dan antwoordt de ziel:
„Heb dank, theere Jezus."

„DE BOEKEN WERDEN GEOPEND".

„En ik zag de dooden, klein en groot,
staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend,
dat des levens is; en de dooden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hunne werken."
Openb. 20 • 12.

Onder den indruk van het sterven van een meisje,
een leerlinge, tevens jeugddienstbezoekster, die had
uitgezien naar dezen ochtend, koos ik dit woord.
Nu is zij voor Gods troon, onder de dooden, niet gelijk wij, die ook —schoon onbewust — voor Gods
troon staan, onder de levenden.
Voor haar had het eind des jaars een heel bijzondere
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beteekenis. Zij vroeg zich hetzelfde af, als wij allen bij
een jaarwisseling: „Hoe is de geestelijke balans? Wat
staat er in de boeken? Wat is er voor zekerheid
voor mij?" Zij durfde niet zeggen:
„Mijn verwachting zal niet wijken, niet bezwijken,
'k Sta op eene rots gegrond,
Jezus heeft mijn naam ten leven opgeschreven,
Hij, Die nooit beloften schond."
Haar geweten klaagde haar telkens weer aan. Zij
wist niet, of het ook wel voor haar was, Zij stond voor
de groote liefde van God met een vraag in het hart. Zij
durfde het zich niet toeëigenen. Geen verdienste, geen
vroomheid, geen gevoel, zooals bij den verloren zoon,
vraagt God, maar blij vertrouwen op Hem.
„Nothing in my hands I bring,
Only to Thy cross I cling."
Als de vader in de gelijkenis, is Jezus haar tegemoet
gegaan. Opeens begon het te lichten. Toen heeft zij zich
overgegeven en zelf gedankt voor Gods ontferming.
Toen ik wegging zeide ík: Nu zijt gij dus een kind van
God. Als gij insluimert, ontwaakt gij voor Gods troon.
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„Ik zag de dooden klein en groot..."
Een schuchter, nauwlijks durvend menschenzieltje
— heel klein en jong in ons oog — staat daar misschien
onder de dierbaarsten van Jezus.

Tweeërlei boek is er. Een boek des levens — en een
boek van het geweten.
Beide vinden wij in den Bijbel. Maleachi spreekt
van het gedenkboek der genade: er is een gedenkboek
voor zijn aangezicht geschreven voor degenen, die den
Heer vreezen — en Ik zal hen verschoonen gelijk als
een man zijnen zoon verschoont. Maar evenzeer waarschuwt Paulus: dwaalt niet: God laat zich niet bespotten, want zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook
maaien. Want die in zijn eigen vleesch zaait, zal uit het
vleesch verderfenis maaien; maar die in den Geest
zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien. i)
Er zijn oogenblikken in het leven, waarop wij die
1)

Reeds Plato had hier oog voor. Waarschuwt Dante in zijn „Hel" niet
evenzeer? En wat anders ligt ten grondslag aan de Karmawet der Theosophiel
Zie verder Matth. 25, 31-46, Rom. 2 ; 6 en in 't Oude Testament Jes
65 : 6.
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tweeërlei boeken naslaan en opmaken. Zoo bij het
nieuwe jaar, omdat in den golvenden stroom des tijds
het beeld van vergankelijkheid besloten ligt.
Time like an everrolling stream
Bears all its sons away;
They fly forgotten as a dream
Dies at the opening day.
Dit zegt niets voor menschen, die voor dit leven
alleen leven. Deze berooven zich van het uitzicht op de
eeuwigheid en van het gevoel van eigen sterfelijkheid.
Er zijn zekere gevoelens, die den mensch niet laten
denken aan den dood, hem doen zijn een schepsel van
het heden, van dezen tijd, zonder meer — net als een
plant of een dier, „De begeerlijkheid des vleesches,
de begeerlijkheid der Dogen, en de grootschheid des
levens" kunnen het doen. Zij kunnen een mensch in
beslag nemen. Dit is een rampzalig vermogen, maar
het is er, Langzamerhand verliest het oog zijn
scherpte, zijn blik, zijn toekomstdoordringende macht;
het ziet alleen wat nabij ís, De God dezer wereld
heeft het verblind, De mensch wordt een dier dezer
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wereld, hij schept behagen in het leven als zoodanig,
in sensatie, beweging en inspanning. Hij leeft in
het tegenwoordige, zooals vogels in de lucht en visschen in het water. Deze wereld is zijn element geworden. Hij heeft zich ernaar gevoegd. Hij heeft zijn
eigenlijk geboorterecht verkocht en zegt: Geef mij
deze wereld en ik ben tevreden. Of er een andere
wereld is, of niet, deze is alvast de mijne. Wie zoo
spreekt, woont niet meer in de eeuwígheíd, maar in
den tijd.
De Schrift stelt ons er anders tegenover, versterkt
ons gevoel van toekomst, leert ons, dat wij, midden in
het leven, in den dood zijn. Dat wij het leven altijd als
tijdelijk en eindig moeten beschouwen. De Bijbel heeft
oor voor de behoeften onzer ziel. In de Schrift wordt
ons geen zachte hoop gegeven op „vrede, vrede", maar
het leven reëel gezien en geschilderd. Daar klinkt het;
„Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren." Geen
bedrog, maar wij hooren daar eerlijk Gods waarschuwing — Gods stem. Ons hart fluistert mede als wij het
lezen. De Schrift laat ons zien, wat wij zijn en waarheen
wij gaan. De ziel moet zich voorbereiden, de kosten
overrekenen.
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Wij hebben gelegenheden genoeg, als wij ze slechts
gebruiken. Maar als wij ze laten voorbijgaan, dan is het
leven waarlijk kort, dan wordt het leven een droom en
niets meer. Wij ontwaken van tijd tot tijd voor een
oogenblik, om te ontdekken, dat groote stukken voorbij
zijn en wij zinken terug in slaap.
Als een voorbereiding voor de eeuwigheid is het
leven — hoe kort ook — ernstig; is de duur belangrijk,
zijn de kansen vele en groot de krachten. Laten wij
dan aankweeken, wat verband brengt met de andere
wereld: geweten, gerechtigheid, liefde, ontzag.
Wat hebben deze eigenlijk met de stoffelijke wereld
te maken? Dit inwendige leven hangt niet af van de
natuur. Laten wij den tijd uitknopen; de veronachtzaming van ons geestelijk leven nalaten.
De mensch in de hand Gods wordt zelfstandig, is ten
volle persoonlijkheid. De mensch in de wereld verliest
zich zelf, gaat op in 't geheel, is eigenlijk niets. Dit ondervinden wij aan de wijze, waarop de wereld ons
behandelt. Hart voor onze diepste nooden heeft zij niet
— alleen God.
De boeken werden geopend. Dat wil dus zeggen, dat
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zij hier gesloten zijn geweest. Wij weten vaak niet,
waarom wij hier veroordeeld worden. Menschen leven
vaak met 't gevoel, dat een wolk over hun leven hangt.
De dingen zouden beter kunnen zijn dan ze zijn. Het is
zelfs een algemeen verbreide gedachte, dat de dingen
beter zouden hebben kunnen zijn, dan ze zijn, Hoeveel
wordt niet verbeurd door onvriendelijkheid, grilligheid, onverschilligheid, veronachtzaming van onze
naasten uit zelfzucht, Hoe vaak hebben wij zegeningen
onderschept! Wij leven er op los. Wij gaan met den
stroom mede. Wij volgen onze eigen gezindheid. Geen
wonder, dat wij tallooze zegeningen missen. Ais wij
onze geschiedenis wisten — die nu voor ons verborgen
is —zouden wij ondervinden, tot welk een hoogte dit
waar ís. Gij waart het u onbewust, toch ging het uitsluiten van zegeningen verder. God verbergt vaak Zijn
straffen, Zijn buitensluiting van zegeningen en belooningen. Maar wij weten de soort fouten, waar wij toe
geneigd zijn.
De dooden werden geoordeeld, Bij God is oordeelen
besturen volgens waarheid en gerechtigheid, Bij ons
moeten liefde en gerechtigheid verzoend worden, bij
God niet. Het is dezelfde God, die zich nu eens als
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liefde, dan als gerechtigheid laat ervaren, zooals dezelfde electrische vonk voor het oor een geluid is, voor
de tong een zwavelsmaak, voor het oog een verblindend licht, zóó is ook Gods karakter, voor den éénen
apostel „liefde", voor den ander „een verterend vuur."
Zóó is God. Dezelfde, die in onze ziel de stem van
het geweten beweegt, beschuldigend, veroordeelend,
verwijtend — is dezelfde, die in Christus het leven
openbaart. Hij komt noodigend, vergevend. „Neen, de
Heiland verwijt nimmermeer."
Die Heiland is ook onze hoogepriester. „Hij leeft om
voor ons voorspraak te doen." Laat ons dit woord niet
vermaterialiseeren, alsof Christus' gebed Gods wil
omboog en Hem verbad. Christus is Gods Geest, die
zichzelf uitdrukt. Christus' tusschenkomst is de menschelijke kant in God, die zichzelf in woorden uit. Geen
onwillige Vader, die verbeden wordt, is God. God heeft
al tot liefde besloten. Christus is het Woord, waardoor
het machtige haat Gods tot uiting komt.
De boeken werden geopend. Reeds hier en nu wordt
ons een blik gegund in het boek onzer werken. Daar
zijn de uren, waarin wij de balans opmaken, keerpunten, bí j het kiezen van een beroep, een echtgenoot,
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het aanvaarden of afwijzen van een taak. Waarmede
rekent gij dan onwillekeurig? Met dat, wat u voordeelig, aangenaam, gemakkelijk is, met hetgeen schitterend is naar de wereld? Dan hebt ge uw innerlijk
opgeofferd.
Valt bij beproeving, ziekte of zwakheid uw steun
weg, zoo bleek uw houding slechts aangenomen, uw
kracht slechts schijn. Het boek valt open. Hadt gij het
gedacht? „Onze lampen gaan uit", moet gij u zelve dan
met ontsteltenis bekennen, Als Christen stond ge zoo
goed aangeschreven. Gij koost Zijn houding, maar ín
uw hart was geen plaats voor Christus, En nu de ontdekking — de zelfvernedering.
De bladzijden met zonden beschreven, men houdt ze
zorgvuldig dicht. Soms vallen ze plotseling open. De
gevolgen van bedreven zonden — in lang vervlogen
jaren — komen soms op het onverwachts aan 't licht.
Denk aan de broeders van Jozef. Of ook: in de eenzaamheid komt een bladzijde van het boek openliggen,
het schrift ís niet uitgewischt, het vlamt ons tegen,
Wroeging en ontzetting bezetten ons hart,
Zoo zijn daar dan de boeken des gewetens naast dat
des levens. Het geweten, door God gevuld, is spiegel
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van Gods gestemdheid. Het Boek des Levens, door
Christus gevuld, is uiting van Gods gesteldheid. Beide
kanten zijn in God. De mensch die, of hij wil of niet,
zijn gewetensboek bijhoudt, moet ook verlangen te
staan in het levensboek.
Openb. 13 spreekt van de beestaanbidders, op aarde
wonend, „welker namen niet zijn in het boek des
levens". Maar Openb. 3 : 5 zegt ons: „Die overwint, die
zal bekleed worden met witte kleederen; en Ik zal
zijnen naam geenszins uitdoen uit het boek des levens,
en Ik zal zijnen naam belijden voor Mijnen Vader en
voor Zijne engelen."

DE KONINKLIJKE HOVELING.

„Hij ging tot Jezus ... hij geloofde het
woord van Jezus ... hij geloofde zelf en zijn
Joh. 4 ; 47, 50, 53.
geheele huis."

Bekend is de geschiedenis, die den grooten Duitschen dichter Goethe geleid heeft tot het scheppen
van „Erlkánig".
„Wer reitet so spat durch Nacht and Wind?
Es íst der Vater mit seinem Kind."
Een boer, wiens zoon doodziek was, had gehoord
van de komst van den beroemden Dr. Goethe in Weimar, de naburige hoofdplaats van zijn district. Hertog
Karl August had den schrijver van „Werther", den
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veel besproken dichter van menig lied, als „Geheimrat" aan zijn hof verbonden. De eenvoudige landbouwer, die Goethe's kundigheden op alle gebied heeft
hooren roemen, onderneemt den langen tocht te paard,
met zijn zoon in reisdekens gewikkeld vóór zich, om
den grooten man te raadplegen. Als hij aankomt, moet
Goethe hem teleurstellen. Hij is immers doctor in de
rechten. Ja, hij heeft wel een poos lang medicijnen
gestudeerd, hij heeft zelfs op het gebied van ontleedkunde, scheikunde en natuurkunde belangrijke nasporingen verricht, maar dezen jongen kan hij toch niet
genezen. Onverrichterzake rijdt de boer denzelfden
avond laat nog naar huis terug en onderweg begint d
knaap te ijlen. Het is hem of hij den Elfenkoning (Erlkönig) hoort lokken: „Du liebes Kind, komm, geh mit
mir, gar scháne Spiele spiel' ich mit dir." (Lief kind, kom,
ga met mij mede, heel mooie spelen ga ik met u doen);
maar dan sust hem de vader: „gij vergist u, het is het
suizen van den wind door de takken!" „Vader," roept
de koortsachtige knaap, „ziet gij dan niet die grauw
schim, die mij wenkt? Het is de dochter van den Elfenkoning en zij wil mij mede hebben; „Ich liebe dich, mich
reizt deine scháne Gestalt; and bist du nicht willig, so
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brauch' ich Gewalt" (ík heb u lief, uw schoone gestalte
prikkelt mij, en als gij niet gewillig medegaat, pleeg ik
geweld). „Och jongen," zegt de vader, „het zijn de
grauwe wilgen, die gij voor schimmen verslijt." Eindelijk komen zij thuis en dan blijkt de knaap in 's vaders
armen overleden te zijn: „Eneícht den Hof mit MÜh'
and Not; in seinen Armen das Kind war tot" . .
Als Goethe het bericht ontvangt, grijpt het hem aan
met een diepe ontroering en hij doet, wat alleen een
dichter kan: weemoed verklanken ín doorvoelde
poëzie, „versteende tranen als diamanten zangen" aan
de menschheid geven, hij dicht „Erlkánig". Maar den
vader troost het niet.
Aan deze geschiedenis moest ík denken bij het verhaal van den koninklijken hoveling, dat ons altijd weer
zulk een belang inboezemt, omdat het ons de wijze laat
zien, waarop Jezus een man tot het geloof brengt, die
juist is als een onzer die ook alleen willen gelooven,
wat wij zien. Ook hier de vader met een doodzieken
zoon, over wien de doodsengel zich al gebogen heeft
Ook hier de wanhoopstocht naar de veelbesproken beroemdheid, die misschien redden kan. Slechts is het
nu de hoveling, die zoekt en de boer van Galilea, de
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kleine burger van Nazareth, van wien de faam uitgaat.
Daarom neemt de hoveling zijn jongen ook niet mede;
hij zal wel middelen of bevelen vinden om den geneeskundige mede te brengen naar zijn huis. De afstand van
Kapernaüm aan de zee naar Kana op de bergen is een
kleine veertig kilometers door geaccidenteerd terrein.
In den uitersten nood, als laatste wanhoopsdaad, grijpt
de hoveling zich vast aan de hoop, dat Jezus nog helpen
kan. Hij gaat Hem halen uit liefde tot zijn kind. Zóó
zou hij gegaan zijn naar lederen wonderdokter: „baat
het niet, het schaadt ook niet." Hij komt aan op het
midden van den dag, als alles rust. De evangelist verhaalt, dat Jezus het verlossende woord spreekt „op de
zevende ure", d, w. z. 's middags om één uur, als ieder
in het Oosten nog siesta houdt. Maar de vader is doorgereden en heeft Jezus wakende gevonden. Het pleidooi, dat hij voert voor zijn kind, laat zich gemakkelijk
denken. De hoofdzaak ís, dat Jezus medegaat en wel
terstond. Maar dan valt het strenge antwoord van
Jezus: „Tenzij gijlieden teekenen en wonderen ziet,•
gelooft gij niet." Het is een schijnbaar koud en veroordeelend woord. Vooral de meervoudsvorm ervan is
scherp. Jezus plaatst den man, die zijn persoonlijke
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behoeften zoo groot, zoo alles-overheerschend ziet, op
één lijn met al de Joden „die een teeken begeeren." Hij
kenschetst hem als ratíonalíst. Hij beoordeelt de gees
teshouding, waarmede hij komt. Hij ziet in hem geen
oorspronkelijk denker, maar een die is, als de massa
rondom hem.
Zoo heeft men ze ook thans nog, de menschen, die de
vragen stellen, welke zij van anderen overnemen, b.v.
„waar had Kaïn zijn vrouw vandaan?" Hoe dikwijls is
die vraag enkel een overgenomen moeilijkheid. Als
men zichzelf er in verdiept had, zou men toch wel hebben kunnen leeren, dat de eerste menschen-typen,
waar de bijbel van verhaalt, niet anders bedoeld zijn,
dan als personificaties, d, w, z, als v er per so o n1 ij k í n g en van de menschheid, Dat wij in die eerste
verhalen, in den vorm van eene familie-geschiedenis,
het ontstaan der zonde en bare gevolgen voor ons hebben, zoodat met den Adam (= mensch), zijn vrouw en
zijn zonen de gansche oorspronkelijke mensch h e i d
. bedoeld is, en dus het bezwaar van KaIn's vrouw niet
bestaat. Maar al zulke mode-moeilijkheden, die men
elkander napraat en voor welks oplossing men soms
niet eens het oogenblik van studie en nadenken over
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heeft, dat hen ondervangt, hebben zoo weinig te maken
met de waarachtige geloofsaanvechtingen, die de ziel
neder kunnen buigen.
Deze houding werd door Jezus hier gekenschetst
als die van een echten Jood. En nu was het merkwaardige, dat deze hoveling op dit oogenblik nergens
minder oor voor had dan voor een preek. Hij kwam
heusch niet 40 K.M. gereden om een uiteenzetting
over het geloof te hooreni Hij was gekomen voor
zijn ziek kind, dat te sterven lag en niet om een
vermaning aan te hooren, Het ergert hem in zijn
geprikkelde stemming dubbel. Met inspanning van
alle krachten dwingt hij zich nog tot de beleefde aanspraak „Kyrie", Heer (ons ook bekend uit
het Kyrie eleison =Heer erbarm U), dien titel, dien
men geeft aan menschen, die iets goddelijks hebben,
of althans hoog staan. Maar dan spuit het en fluit het
er uit, als de stoom uit een veiligheidsklep en eer hij
het weet, heeft hij zijn gebruikelijke commando-toon
van het hof van Herodes Antipas aangenomen: „Kom
af voor het sterven van mijn kind," Hij dondert het hem
toe: „kom af". Houd op met uw praatjes! Mee met mijl
.
vooruit!
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En zie nu de grootheld van den Heiland. Wij zouden zeggen: Matig uw toon een beetje; op zoon wijze
is er geen onderhoud meer mogelijk. Wilt gij geholpen
worden, leer u dan eerst behoorlijk uitdrukken. Bij
Jezus niets van dit alles. Hij is te groot om beleedigd te
worden. Hij voelt te goed, wat dien vader drijft. Hij
heeft den wanhoopskreet van den nood vernomen. Hij
zet zijn antwoord als een glazen stolp over de onrust
van den hoveling. Zijn bulderend bevel beantwoordt
Hij met een vast en rustig tegenbevel: „Reis heen, uw
zoon leeft." Op des vaders „kom" antwoordt Jezus met
„ga". En nu geschiedt er iets tusschen de regels van den
tekst, dat wij er ons bij moeten denken. Is het niet
eigenlijk waar voor alle verhalen van Jezus? Er is immers geen enkel, dat met drukletters uit te drukken is.
Om de verhalen van Christus te lezen met begrip, moet
men Hem kennen in zijn hart. Het voornaamste staat
vaak niet in den tekst, maar er tusschen. Want nu ont
moeten de blikken van den aanzienlijken Kapernaümmer en Jezus elkander. De geest van Christus stolpt
zich om de heftige onrust van het vaderhart en de
vlammende blik, waarin al bij het spreken de vertwijfeling is gaan spalken van nu-alles-miszegd-te-hebben
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en de-laatste-kans-te-hebben-verspeeld, ontmoet den
krachtigen, oprechten, vriendelijk-belovenden blik van
Jezus.
Er bestaat geen portret van Christus en ik ben er
dankbaar voor. Geen penseel zou Jezus' oog kunnen
schilderen. Men moet de oogen van Jezus voelen, men
kan ze niet zien in kleuren en teekeníng. Er is iets
in die oogen, dat krachten verwachting doet ontwaken.
De oogen van den oprechte zijn machtig als de waarheid, een vertwijfelend vaderhart kan erin lezen en bemoedigd worden.
Zonder een woord te spreken draait de hoveling
zich om en springt weer op zijn muilezel. Geen moment
langer verwijlt hij, „want hij gelooft opeens" het woord
dat Jezus gesproken heeft en terwijl hij rijdt dreunt
het hem in de noren als een hoopvol refrein: uw zoon
leeft. De hoeven van zijn dier herhalen de boodschap:
uw zoon leeft, uw kind leeft, uw zoon leeft, zingen zij
hem toe. En als hij den langen, veel te langen terugweg
rijdt, ziet hij al van verre zijn wenkende slaven, die hem
iets willen beduiden met teekenen, iets vreugdevols!
Zoo kan men in bergachtig land al op grooten afstand
zien aankomen, wie nog ver van huis verwijderd is; „als
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hij nog verre van hem was" zag immers ook de vader
reeds den verloren zoon! Zoo ontmoeten dan ook eerst
de oogen, daarna de stemmen der huisgenooten elkander. Het lied van den hoefslag van zijn muildier wordt
overgenomen door den mond zijner knechten: uw kind
leeft. „Wanneer is de genezing begonnen?" vraagt de
verheugde vader. En nu blijkt het geen quaestie van allengs intredende beterschap te zijn; op eenmaal is het
groote werk geschied, „'s middags om één uur verliet
hem de koorts." Nu zouden wij ver kunnen gaan in onze
fantasie! Nu zouden wij ons kunnen indenken, hoe de
vader naast zijn muildier neer gaat knielen en zich dáár,
nog voor hij zijn jongen ziet, aan Christus wijdt. Maar
wij willen het open laten; genoeg is ons wat er staat „en
hij geloofde zelf" en had nu zulk een overtuigingskracht
in dit overgegeven geloof meegekregen, dat ook al zijn
huisgenooten meegesleept werden „zelf en zijn gansche
huis."
Aanvankelijk was het niet anders geweest dan de
laatste poging, het waagstuk van een wanhopig vaderhart, om naar Jezus te gaan. Toen hij met Hem sprak,
was er iets van „Christian-Science"-geloof bij hem
gekomen, Hij wilde namelijk Jezus hebben als ge-
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Hezer van zijn ziek kind en geloofde, dat het kon. Is
dit niet, wat de „Christian Science" zoekt? Zij laat
de dogma's in het midden, ze begeert enkel de
practische resultaten, die het geloof soms blijkt te
hebben. Welnu, daar wil zij, voor haar deel, mede
tevreden zijn. Het is dus weder een soort materíalísme, zij het ook van edele hoedanigheid. Ja, wij
weten het wel, dat dit geloof soms heel wat honger
staat, dan dat van hen, die het zoo kettersch kunnen schelden, zonder zelf ook maar het minste vertrouwen te hebben in den God, die wonderen doet;
maar toch, het blijft materialistisch: de vrucht van het
geloof is tot wering van het stoffelijk kwaad, tot genezing der kwalen. Zoover is ook de hoveling als hij met
Jezus spreekt, maar dan komt het bevel van Christus
en zijn kans. De hoveling aanvaardt deze en nu, als hij
terugrijdt, is er in zijn geloof iets van Hebreën 11 bijgekomen. Hij gelooft „als ziende den Onzienlijke." Hij
heeft het geloof, dat het in orde is, maar „hij heeft de
(vervulling der) belofte nog niet verkregen." Zijn aanvankelíjk geloof in Jezus' wondermacht is uitgegroeid
tot vertrouwen op zijn woord. En dan tenslotte, als de
vervulling, de bevestiging gekomen is, dan is er de vol-
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komen overgave van het discipelschap, dat tot getuigenis wordt, het derde stadium.
Merk op, hoe Jezus hem behandelt, en schep moed.
Ook velen van ons zijn als de Joden, die teekenen begeeren, eer zij gelooven willen en die daarom, hoe kan
het dan anders, bijgeloovig worden. Want als wij enkel
gelooven, wat wij zien en de verbijsterende feiten, die
wij niet begrijpen kunnen, ons alleen mogen overtuigen,
dan komen wij door het vele wondere rondom ons tot
geluksgodjes op onze vliegmachines en auto's, tot het
aftikken van onheilen, tot onbestemde vreezen , en indrukken. Rationalisme is de moeder van veel bijgeloof,
Maar Jezus, die begint met streng te zijn en deze ongeestelijke houding toe te lichten, laat het hier niet bij.
Zijn strengheid komt voort uit begrijpen en dit laatste
leidt Hem tot medelijden. Hij ziet de vele jonge menschen in onzen tijd, die rondloopen met in hun armen
een doodziek kind, hunne ziel. 0, zij zijn nog niet verhard als de mannen van veertig, vijftig jaar kunnen zijn,
die gewetenloos worden en cynisch, die spotten kunnen met hun vroeger zoeken en anderer idealisme, die
zich soms gewend hebben hun diepere vragen te bedwelmen met alcohol. Zij zijn nog te jong, te versch in
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het leven; het kind aan hun hart is nog niet dood. Maar
de wanhoop verteert hen en zij voelen zich, zooals de
dichter zong:
„Niet meer hoop ik uit dit schemerduister licht:
Al de heemlen sloten achter uw vervluchten luister dicht.
Wat bedoelen al der aarde, al der sterren prachten nu?
Geen der groene dagen, geen der zilvren nachten wachten u.
Waarom wil ziel niet berusten, waarom blijft zij immer kind?
Waartoe voortgelooven in den zegen dien zij nimmer vindt?
Door der velden eindelooze leegheid ga ik om;
In der straten, in der pleinen leêge volten sta ik stom
Onder 't vreemde volk dat luide op markten en in hallen leeft,
De oogen bedelstar om iets wat geen van allen heeft...."

Is het niet precies zoo? Waar kan men zich eenzamer voelen dan in het gedrang van de drukke straat,
in de „leêge" volten van een plein? Hoe kan men daar
rondzwerven als verborgen door de menigte in de eenzaamheid van zijd verlangen „de oogen bedelstar om
iets wat geen van allen heeft" en dan zoekt men het,
waar de wereld zijn vermakelijkheden opent, waar
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de vrienden ons benaderen in oppervlakkige pret. Dan
verbergt men het in het genot, in den omgang, in de
lectuur, in de luidruchtigheid en aan ons hart ligt het
zielekind in doodelijke koorts! Wie heeft dan iets voor
ons? Waar? — Ik gevoel zoo precies en duidelijk, dat
er maar Eén is, die hier hulp kan bieden: J e z u s
C h r i 5 t u s Z e 1 f.
Hij begrijpt ons. Hij is niet beleedigd door ons ongeloof. Hij beantwoordt onzen twijfel niet scherp. Hij
schudt niet meewarig het hoofd over ons kranke zielekínd. Hij waait het teere levensvlammetje aan met den
waaier van Zijn liefdevol begrijpen en Hij ontvangt ons
met Zijn diep-menschkundig bevel; „Ga heen, de belofte is er, maar zij ligt 40 K.M. ver. Gij kunt gered worden, maar in de school der gehoorzaamheid aan het
voorshands-nog-niet-in-vervulling-getreden woord, ga
heen en train uw geloof in mijn leergang."
Want het is een feit, dat de ziel evenzeer getraind
moet worden als het lichaam. Er is geen gunstiger voorwaarde voor het geloof dan gehoorzaamheid, de oefenschool der ziel. Merk het maar op, hoeveel moeilijker
de jonge mensch, die tehuis in ongehoorzaamheid en
eigenwilligheid leeft, tot geloof komt, dan de kinderen

142

DE KONINKLIJKE HOVELING

uit huisgezinnen van tucht. Dan ligt het niet alleen aan
de ouders, als zij niet gelooven, maar ook aan hun eigen
gemis aan de training der gehoorzaamheid. Voorbeelden
van loszinnigen, als de groote dichter Paul Verlaine,
die in hun gevangenistijd tot het geloof kwamen, zijn
niet zeldzaam. Omdat de tucht van een cel, van een instituut, ons voorbereiden kan voor de zielehouding
van het vertrouwen, dat tot waar geloof leidt, Ja, men
kan ook wrokkend en mokkend in een weeshuis zijn,
of in een andere omgeving van orde en tucht, zonder er
geestelijke baat van te hebben, maar wie zich er „door
laat oefenen" plukt rijpe vruchten.
Zoo heeft de Heer den hoveling voortgeleid van
vertrouwen tot aanschouwen; van het aanvankelijke
grijpen naar Gods belofte, tot het geloof, dat alles aan
Hem offeren wí1,
Zoo zou ik u ook toe willen roepen: waag het met
Jezus op grond van het stukje geloof, dat gij wezenlijk
bezit. Gij moet niet komen met de houding, die gij
meent, dat er nu eenmaal bijbehoort, als gij ze niet
meer doorvoelt. Gij kunt uw sleurgebed weglaten, als
gij maar brengt wat wezenlijk en echt is, al is het een
armelijke rest van geloof. Als gij geen geloof meer hebt,
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zelfs geen overblijfselen, breng dan tot Jezus uw hoop,
enkel maar uw hoop, maar ga. De hoveling ging tot Hem
en dat enkele gaan werd zijn zegen.
Als gij ook geen hoop meer hebt, breng dan uw
nood, uw behoefte, zeg ze Hem. Zeg Hem, dat gij niet
meer gelooven, ja, niet meer hopen kunt, Zeg Hem alles,
Hij begrijpt u, Hij heeft u lief, Maar spreek tot Hem,
Iemand kwam eens tot Jezus en trok Zijn wil om
te helpen in twijfel: „Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen." Maar Jezus was niet beleedigd en antwoordde:
„Ik wil, word gereinigd!" Een ander kwam en onderschatte Zijn alvermogen, „Heer, als Gij kunt ...", Maa
het antwoord van Jezus was rustig en groot, „Alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft." Het wonderbaarlíjkstvan allen, die tot Hem kwamen, was de stervende moordenaar. Hij zag Jezus als een mislukking.
Schijnbaar hadden de Joden in alles gezegevierd. Van
Christus' macht was niets over. Maar hij voelde het:
hier hangt de Koning der eere, die straks de verhoogde
poorten ingaat, „theere, gedenk mijner als Gij in Uw
koninkrijk zult gekomen zijn," een onverwacht-groot
geloof. En de belooning is majestueus: Heden nog paradijszaligheid!
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Waar wij ook zijn, hoe wij ook zijn, laat ons komen!
Hij heeft een antwoord op de vraag van het bedeistarre
oog. Hij geeft ons een kans met ons te zenden op den
weg der gehoorzaamheid. Laat ons daar beginnen, waar
onze zonde ligt, die ons leven verlamt. Er is nog nooit
een doodzieke ziel bij Jezus gebracht, die niet weder
levend werd; nog nooit een zoon verloren, die niet, als
hij opstond om tot Jezus te gaan, werd gevonden. De
electrische kracht van Zijn gemeenschap zal den zwakke doen trillen van leven, doen jubelen van vreugde.
Goethe dichtte een lied, door ons allen bewonderd,
maar de vader, die tot hem' gekomen was, hield dicht
aan zijn hart een dood kind over. Jezus zou den hoveling zelf een lied kunnen vragen en hij zou Hem kunnen
antwoorden: „vraagt Gij mij zangen? Maar wie maakte
mijn leven tot één harmonisch lied? Weinigen, die de
melodieën ervan verstaan, maar Gij toch wel? Als ik
aan U denk, denk ik aan den leeuw'rik, den leeuw'rik,
die hoog zingt in de wolken, gansch alleen boven de
donkere aaide ..." Want Jezus maakt het heele leven
tot een gezang en wie Hem dient als een verloste, wordt
niet moede Hem te prijzen, Hem te verhoogen in zijn
lied.

VREDE.

„Want een Kind is ons geboren, een Zoon is
ons gegeven, en de heerschappij is op Zijnen
schouder; en men noemt Zijnen naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der EeuwigJes. 9 : 5.
heid, Vredevorst".
„Meent niet, dat ik gekomen ben, om vrede
te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen
om vrede te brengen, maar het zwaard".
Matth. 10 : 34.
„Maar de wijsheid, die van boven is, die is
ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid
en van goede vruchten, niet partijdig oordeelende, en ongeveinsd".
Jac. 3 : 17.

Er wordt in onzen tijd veel oppervlakkig gesproken
over vrede. Vele van die gesprekken doen, naar ik

146

VREDE

meen, meer kwaad dan goed aan den vrede, want het
gaat niet om een oppervlakkige ontroering van het gemoed. Zouden zij, die zoo vrede in den mond voeren,
geen weerstand bieden, als ze aangevallen werden?
Dit kan ik u echter wel zeggen: Gods bedoeling is
vrede op aarde.
Het is de bedoeling geweest van de synode, dat er
dezen Vredeszondag in alle kerken over den vrede zou
gesproken worden. Dat wil ik hier dan ook doen en
zien, hoe de bijbel spreekt over den vrede. Immers
daar zijn de idealen gefundeerd, en zij trotseeren de
bewegingen dezer wereld.
Hoe spreekt de bijbel over den vrede? Ik heb de ontdekking gedaan en stellig ook anderen met mij, dat de
vrede als zoodanig niet d o e 1 van den bijbel is, maar
vrucht.
Het doel van het Evangelie is heiligmaking. Wilt gij
vrede, zegt de bijbel, dan moet uw zieleleven eerst omgezet, veranderd worden: „Wordt dan eerst anders".
Velen willen vrede hebben zonder na te gaan waarvan
vrede het gevolg is, wat aan vrede vooraf moet gaan.
Vrede, in den bijbel bedoeld, wordt eerst begeerd na
oorlog, zooals Jes. 9 ons leert, komt voort uit den chaos.
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De liefelijkste hoofdstukken uit Openbaringen worden
voorafgegaan door vreeselijke gerichten. Maar dan, na
dat vreeselijke, is het liefelijke als een kabbeling der
golven.
De vrede komt tot ons door diepe wegen. In Jes. 9 : 5
worden eerst vier andere namen genoemd: „Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid," die
spreken van iets anders. Tot dien Vredevorst komen
wij eerst langs allerlei processen. In Jesaja zien wij
Gods vredesplan, maar in dat plan nog veel strijd tegen
wat den vrede tegenhoudt.
Datzelfde zegt ons die tweede aangehaalde tekst
uit Matth. 10, die door den Heiland zelf gesproken
woorden: „Meen niet, dat ik gekomen ben, om vrede te
brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te
brengen, maar het zwaard". Letterlijk staat er: vrede
te strooien.
Wij moeten zulk een tekst echter lezen in zijn verband. Met „het zwaard" wordt hier niet bedoeld: oorlog, maar strijd tegen al wat verkeerd is, tegen de
zonde. Dan zegt Jezus tot de discipelen: „En gij moet
ze brengen, wat ze noodig hebben, maar ge zult een
taak hebben als van schapen onder de wolven. Ik heet
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wel Vredevorst, maar voer eerst het zwaard tegen de
zonde." Nietzsche zegt, dat Jezus sinds Darwin heeft
afgedaan, dat Jezus' leer goed was voor slaven. Nietzsche beweert, dat het Evangelie slavenmoraal predikt,
terwijl wij „Herrenmoral" noodig hebben. Deze wijsgeer heeft Christus niet verstaan, zooals nu nog velen
Hem niet verstaan.
Christus is niet gekomen als een verdooving of om
een wiegeliedje te zingen. Ook niet, zooals het wel voorgesteld wordt, als iemand, die met een spons alles
uítwíscht. Integendeel, als we goed zien, is Christus een
strenge gestalte, in welke we geen slavenaard, maar een
heroïsche natuur aantreffen. Daarom heeft een man als
Johannes Muller zich losgemaakt van Nietzsche. Jezus
zegt: „Uw werk is: vrede brengen, daartoe is uw heilige
strijd noodig." De vredeswensch brengt de noodzakelijkheid van strijd mede. Zoo voert de discipel van
Christus den strijd voor het goede, tegen het slechte,
dat het vrederijk in den weg staat.
De tegenstelling in dit alles wordt opgelost in Jacobus. Hij, die dezen brief geschreven heeft, was waarschijnlijk de broeder van Jezus, Deze Jacobus heeft
later gezien wie Jezus was; hij waarschuwt tegen haat
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en nijd, Eerst zuiver, daarna vreedzaam, is de waarheid
die van boven ís. (Jac. 3 : 17).
„Eerst zuiver", In dat ééne woord, hoe vaag, hoe
simpel ook, zit alles wat de vredesgedachte inhoudt.
Laten wij nu eens, van deze bíjbelgedachte uit, zien op
de negentien eeuwen van Christendom, die achter ons
liggen.

Wat was er, evenals in het leven van den Heiland,
een rusteloosheid, een zonder-woonplaats-zijn, zoo
maar wonend „op dén tak" zooals een Fransch schríjfster dit eens heeft uitgedrukt. De Heiland heeft ook
geen vriend gehad, maar heeft wel vriendschap bewezen. Wilt gij weten wat vriendschap is, hoor dan dit
bijbelwoord; een vriend heeft ten allen tijde lief. Dat
wil zeggen: niet alleen als het u wel gaat en gij fuiven
kunt, maar ook als gij in rouw of smart verkeert of misschien maandenlang aan uw ziekbed gekluisterd zijt.
De bijbel zegt dan ook: „een broeder wordt in de benauwdheid geboren".
Christus heeft zulk een vriendschap niet gekend.
Allen hebben Hem verlaten, Als ik dat Lees, gevoel ik
neiging tot woede. Dat zij niet met Hem konden waken,
begrijp ik nog, want zij zullen ook vermoeid en geeste-
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lijk overspannen geweest zijn. Maar dat zij Hem verlaten hebben, dat is het wat mij hindert. En toch — als
ik eerlijk tot mij zelve inkeer, moet ik vragen: „Wat
zoudt gij gedaan hebben, zoudt gij daar gestaan
hebben?"
Jezus werd niet begrepen, — zij, die over stormen
schrijven, spreken van een stormcentrum, zeggen, dat
in het midden van een storm altijd een rustig plekje is.
Zulk een stormcentrum was er ook in het leven van
Jezus, dat leven van strijd. Ja, inwendig vrede, al was
er uitwendig onrust. Maar die vrede was heusch niet
de rust van den luien stoel en de cigaret.
WO is er van den vrede geworden, zooals Jezus ons
dien heeft nagelaten? Zien wij op de discipelen, zij hadden reeds onvrede over wie de meeste was; bezien wij
de kerkgeschiedenis verder, dan is er een strijden over
ideeën inplaats van tegen de zonde.
Waar vindt gij hier vrede? Overal wordt de vrede
tegengewerkt, maar hoe komt hij er dan? Jezus zegt:
het is de weg van het zwaard. Ik leer u hier geen oorlog, dat nooit, neen nooit, maar „eerst zuiver, dan
vreedzaam".
Er kan geen vrede zijn door de zonde, door al het
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verkeerde in ons hart, door al die booze neigingen en
driften, die onredelijke begeerten; zij zijn de oorzaak,
dat er geen werkelijke vrede ís. Wij lijden door gebrek
aan God en dan kan men wel voor vrede voelen, maar
zoo komt men er niet. Met dat beginsel zijn er staten
geëindigd erger dan waar ze van uitgingen.
Wanneer kan ik mijn naaste vergeven? Als het leven
buiten zijn oevers treedt. In het klein kan men dat
zien, als een of andere gebeurtenis of tijding ons heel
gelukkig maakt. Hoe schoon lijkt ons dan niet alles in
het leven, en in zulk een oogenblik zouden wij in staat
zijn zelfs onzen vijanden goed te doen. Zoo moet het
zijn — maar dat krijgt ge pas, als het in orde is met God.
Eerst het zwaard tegen de zonde gekeerd, anders is uw
verlangen naar vrede egoïsme, en dat verdraagt zich
niet met vrede, nu niet en nooit.
Begeven wij ons op sociaal gebied, dan vragen wij ons
af: hoe komen al die groepen in botsing? Ik zou hetzelfde kunnen zeggen: „door de zonde", maar ik wil
niet eentonig worden; daar is een neerzien van den
een op den ander, daar is hoogmoed, daar wordt onderscheid gemaakt, niet alleen van den kant Bergenen, die
honger staan, maar ook dikwijls van dien der minderen.
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Zoo wordt de zonde en daardoor de onvrede aangekweekt. Gelooft gij heusch, dat de maatschappij maar
kan wrijven en haar lusten botvieren, en dat er toch internationale vrede kan zijn? Of in zaken — als men kan
goedpraten wat krom is en goed kan liegen, maken
onze jonge menschen promotie in deze handelsstad.
Een groote hoeveelheid oneerlijkheid heet reeds zakenkennis. Maar men kan iemand gewoonlijk maar één
keer bedriegen, bedenkt dat wel; en als gij de buitenlanders, waarmede gij zaken doet, bedriegt, kweekt dat
weer nieuwen haat.
Denk toch niet, dat dit alles zoo ver af ligt. Het wordt
niet in Londen beslist, maar in uw eigen hart, in uw
omgeving, op uw kantoren. Het moet zijn vóór God,
maar tegen den duivel. Ge moet den prijs betalen.
Deze vergelijking is wel eens gemaakt; De Staat is
uw Vader, de Kerk uw Moeder. Nu is er een godsdienst, die de Kerk boven den Staat gesteld wil zien.
Doch laten wij het hier niet hebben over verschillende
godsdiensten; als de gegeven voorstelling juist is, als
het innerlijke door uw Moeder wordt gekweekt, dan
moet uw Vader, de Staat, op zijn tijd rekening houden met wat de Kerk, uw Moeder, heeft gekweekt.
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Eerst het zwaard en dan Jezus, de Vredevorst. Het
zwaard dan niet als oorlogs-, maar als zuiveringswerktuig van alle vuilheid en bedrog bedoeld. Er is zeker
niemand, die een oorlog, waarbij millioenen vrouwen
en kinderen gedood worden, zoo maar lichtvaardig zou
wenschen. De oorlog voert zichzelf tot het absurde.
De vrede komt alleen door Jezus. Mocht er iemand
hier dezen morgen tot klaarheid komen en zeggen: „O,
God, wat hebt Gij aan al mijn idealistisch streven, als
ik mij niet aan U geef!" Ook moeten Vader en Moeder
één zijn; in het belang van het kind. Dan zal de vrucht
zijn: V r e d e. Zoo worde het. Zoo mogen wij alien het
nog beleven. God helpe ons. Amen.
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HEIKG TIBERIUS OBERMAN werd 3 November
1883 te Ommen geboren, waar zijn vader Ned. Hervormd predikant was.
In Leiden bezocht hij de school op de Stille Riji
en het Gymnasium en studeerde aan de Universiteit
aldaar.
Als theol, doctorandus deed hij in 1907 zijn proponentsexamen te Assen, waarna hij 17 Januari 1909
intree deed bij de Engelsche Gemeente te Vlissingen
en Middelburg.
Tot „Doctor in de Godgeleerdheid" promoveerde hij
6 April 1911 op een proefschrift, getiteld „de OudChristelijke Sarkophagen en hun Godsdienstige beteekenis".
Hij trouwde 4 Mei 1911 met zijne nicht Johanna
Geertruida Oberman te Wanswerd. Het huwelijk werd
gezegend met 7 kinderen. De kleine Johannes ging
vroeg heen. Zijn grafje is in Heemstede.
19 September 1915 deed hij intree te Heemstede.
Vanaf 4 Juli 1920 diende hij de Hervormde Gemeente
te Rotterdam.
Op Zondag geboren, nam God, op den „dag des
Heeren", 31 Augustus 1924, zijnen dienstknecht tot
Zich.

Dr. H. T. OBERMAN ALS jELiGDPREDIKER.

Aan
nagedachtenis van hem,
dien wij allen liefhadden.

de

Dr. H. T. OBERMAN ALS JEUGDPREDIKER.

Van zijn prilste jeugd af was hij bestemd om predikant te worden. Reeds als jongen van vier jaar legde
hij groots belangstelling aan den dag voor den Bijbel.
Met zijn vroeg ontwikkelde phantasie speelde hij de
bijbelsche verhalen. Vijanden „verdreef hij uit zijn
landpalen", tegenstanders „sloeg hij met de scherpte
des zwaards". Later herinnerde hij zich gaarne mejuffrouw M. A. Coolsma, die door hars buitengewone vertelgave hem liefde voor en kennis van den Bijbel had
bijgebracht.
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Wat kon hij zelf boeiend vertellen. Als jongen reeds,
toen hij en zijn jongere broers uren lang, dagen soms,
met soldaten speelden, burchten bouwden, veldslagen
leverden, met zooveel phantasie, dat wij het ons nog
herinneren als een groote vreugde, Het was niet het
vechten, dat hem trok, al was hij goed veldheer,
maar het romantische. Dat was ook de verklaring van
zijn hartstocht voor Indianenboeken en Jules Verne,
welke hij later trouw aan zijn jongere broers vermaakte.
Zijn liefde voor historie verliet hem nooit. Wat kon hij
op den kansel prachtig vertellen. Ik denk, dat nog de
meesten van mijn Drentsche boertjes in mijn eerste gemeente vertellen kunnen de preek, die hij 6 jaar geleden hield over de Sunamitische vrouw, die in haar smart
naar Elisa rijdt.
In zijn prediking lag door dictie en bouw een buitengewone dramatische kracht. Reeds als jongen had hij
gevoel voor het drama. Hij was gymnasiast der hoogst
klasse, toen hij in de tragedie van Sophocles de Antigone-rol vervulde. Zijn slanke gestalte en toen nog
hoogliggende stem maakten mogelijk, dat hij de titelrol
vervulde. Naar ik weet, niet zonder succes. Daar hebben wij weer een verklaring van zijn lateren invloed als
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Jeugdprediker. Naast zijn vertelgave dat dramatisch
talent. Dan was daar het spontane, het naieve, het
jongensachtige, dat hem als predikant bijbleef. Bij alle
drukte sloeg hij zelden de sportrubriek van zijn krant
over. Wat kon hij genieten van een goede cricket- of
voetbalmatch,
Op bijzondere wijze kon hij zich opeens losmaken van het oordeel der menschen. Dit mocht zijn op
een perron, op straat, op een predikantenvergadering
of in de Rotterdamsche tram. Gezeten menschen ergerden zich dan, spraken van aanstellerij. Maar in deze
gevallen was juist aanstellerij hem vreemd. Zijn levenslust, zijn gevoel voor humor, zijn behoefte aan blijdschap nam hem mee. Zoo bleef hij jong. Ik zou mij hem,
den rijzige, niet oud hebben kunnen voorstellen. Ja,
wel wit, — wat was hij in het laatste jaar grijs geworden
— maar zijn geest zou jong zijn gebleven.
Aan de academie studeerde hij kranig. Zijn candidaats-examen deed hij „cum laude" en loste — nog candidaat — een prijsvraag op over de beteekenis van
Justus Lipsius. Zijn antwoord werd met goud bekroond.
In zijn studententijd ging hij naar Woodbrooke (1905)
en maakte een studiereis naar Rome (1908), Hij bestu-
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deerde de inscripties en voorstellingen der catacomben
in Italië en ZuidFrankrijk. Op zijn studiereis door
Spanje in September van het vorige jaar (1923), wijdde
hij zijn aandacht nog aan menige inscriptie uit den oudchristelijken tijd,
Niet uitsluitend aan de wetenschap wijdde hij zijn
aandacht. Met zijn groots levensblijheid en kinderlijk
held genoot hij van het leven — en wat God den jongeren biedt aan kunst en spel en vriendschap, al bleef
strijd hem niet bespaard.
Hij was een trouw vriend. Niet licht liet hij één in
den steek, voor wien hij eens gekozen had, Deze mocht
dan zijn fouten hebben, zelfs wel vallen, hij zelf wist te
goed, hoe wij allen leven bij genade om dit te vergeten,
waar het een vriend betrof.
Ja, zou het niet diezelfde kinderlijkheid geweest zijn,
die hem toch ook weer zoo trefbaar maakte voor de
critiek der menschen?
Wanneer je als dominee eigen wegen gaan wilt, en
vooral nieuwe, dan ontmoet je strijd, Ben je daarbij no
„naief" en gespeend aan alle handige kerkelijke diplomatie, dan wordt die strijd buitengewoon zwaar. Maar
laat ik mogen zeggen, dat het kleinste briefje, waarin
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verteld werd van ondervonden zegen, hem dankbaar
stemde. Wilde hij zich geheel kunnen geven, dan moest
hij zich gedragen voelen door een sfeer, die hem met
liefde en begrijpen omringde. En de eer, die hij ontving,
aanvaardde hij in het diepst van zijn hart als onverdiend, al kon hij kinderlijk opgetogen vertellen van een
goedgeslaagde lezing of een indrukwekkenden dienst.
Die rijk ontwikkelde phantasie, die dramatische uitbeeldingskracht en zeggingsgave, dat jongensachtige
spontane, dat zich op een bepaalde wijze niet storen
aan de menschen, zijn fijn gevoel voor de kunst, voor
muziek en letterkunde, zijn open oog voor de bekoring
en het gevaar van de sport, maakten hem zoo geschikt
om het hart der jongeren te grijpen.
Maar ik noemde nog niet de twee voornaamste
eischen, waaraan een geestelijk leider voldoen moet in
zijn arbeid onder de tot hem toevlucht nemende jonge
menschen.
Vanaf zijn adolescenten leeftijd heeft hij buitengewoon
fel den strijd om het geloof gekend. Zoo zijn er vele
predikanten, die deze periode van twijfel en aanvechting hebben doorgemaakt. Maar in den omgang met de
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jonge menschen, op den kansel, in het particuliere gesprek, als zij het zoo ver laten komen of kunnen brengen, schijnen zij hun jeugd vergeten te zijn.
Hij vergat dien tijd van wanhopigen strijd nimmer.
Daarom kon hij den twijfel bij anderen zoo goed plaatsen. En niet plaatsen alleen, ook hen er doorheen helpen. Niet alleen den weg wijzen, maar ook een eindweegs gemakkelijk meegaan, wijl de weg hem goed bekend was. Nooit „lichelnd", nooit „hautain", altijd
begrijpend kon hij de moeilijkheden aanhooren, als zij
echt waren. Als ik spreek van dien tijd, dan is het alleen,
omdat de aandachtige lezer zoo beter zijn Jeugdpreeken verstaan zal. En misschien kan dit stukje
levensbeschrijving andere strijders helpen. Allerminst
bedoel ik hier een volledige uitbeelding van karakter
en persoonlijkheid te geven. Alleen geef ík hier, wat hij
mij wel verteld heeft, en ík zelf mij van vroeger herinner.
Zijn groots strijd kwam aan de Academie. Natuurlijk reeds eerder waren daar de vragen, de botsingen,
maar de crisis werd acuut, toen de vormen, waarin hij
het geloof uit het ouderlijk huis had meegekregen en de
geloofsopvattingen zelf, in botsing kwamen met wat
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de rijkbegaafde student als waarheid ging zien, Hij
kwam in áanrakíng met een absoluut andere Bijbelbeschouwing en een geheel nieuwe geloofsrichting. Het
werd deze vraag: kon de Bijbel, dien hij had leeren kennen van huis uit als het letterlijk geïnspireerde Woord
Gods, waaruit wij onze geloofsopvattingen te putten
hebben, kon die Bijbel in strijd zijn met wat de wetenschap leerde, in strijd zijn met zich zelf? Was de Bijbelcritiek een poging van „Ongeloof", van „Modernisme"
en daarom verboden, of voorwaarde om den Bijbel
beter te verstaan? Dit was voor hem geen academische
kwestie zooals voor velen, die er over „booroen", maar
wier ziel slechts aan de oppervlakte bewogen wordt.
Hij voelde, hoe het hier ging om een levenskwestie, tenminste voor hem. Bovendien kwam hij in strijd met de
opvattingen van zijn vader, voor Wien, als gedurig leerling der Reformatoren Luthers) en Calvijn en niet
minder van Dr. Kohlbrügge, de heilige onaantastbaarheid van Gods Woord vast stond.
Geloofsstrijd is voor elk jong leven heel moeilijk,
1)

Hoewel bij Luther dikwijls Bijbel en Woord Gods samenvallen, laat hij
op andere plaatsen duidelijk merken, dat Bijbel en Woord Gods voor hem
niet twee gelijke begrippen zijn.
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maar vooral wanneer dit ons in botsing brengt met wie
wij liefhebben. Het liefst zag onze vader zijn kinderen
predikant worden — de Godgeleerdheid bleef hem altijd de koningin der wetenschappen — maar liever
leeraar in de oude letteren of geschiedenis, advocaat
of rechter, dan verkondigers, die zich aan het Woord
Gods niet onderwierpen.
Het innerlijk conflict werd zoo scherp, dat mijn broer
besloot zijn 2e deel candidaatsexamen te doen en dan
met de studie der theologie op te houden. Ik herinner
mij nog duidelijk de kamer, waar hij mij dat vertelde.
't Was op een avond,
Maar Gods wegen zijn wonderlijk.
Na de benoeming van Dr, Rendel Harris, leider van
Woodbrooke, tot hoogleeraar aan de Universiteit te
Leiden, in de vacature van Prof, van Manen, voor
welke benoeming Dr. Rendel Harris bedankte, was er
contact gekomen tusschen de theologische Faculteit en
Woodbrooke. Sommige Leidsche theologische candídaten maakten een „term" mee in Woodbrooke.
Zoo kwam ook hij, uit wiens jeugd wij vertellen, toen
nog semi-candidaat, in Woodbrooke. De voorjaarsterm
maakte hij mee.
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In Woodbrooke, te midden van al zijn strijd, vond hij
den geestelijken uitweg. De synthese van godsdienst en
wetenschap, tusschen de heilige onaantastbaarheid van
het Woord van God en de geoorloofde Bijbelcritiek1).
Te Birmingham, in de nabijheid waarvan Woodbrooke
ligt, stond Dr. J. H. Jowett, thans overleden,
Het was vooral zijn prediking over 1 Kon. 19 : 9 „wat
maakt gij hier Elia", die hem vastgreep en hem deed besluiten toch predikant te worden. Deze tekst uit 1 Kon.
19 koos hij tot onderwerp in den toen nog zoo genoemden „Jongelieden dienst", 15 Aug. 1920 in de Oosterkerk van Rotterdam, den eersten Jeugddienst uit de
serie der één-en-vijftig.
Van deze Engelsche reis kwam hij bemoedigd terug,
„geroepen". Nog meerdere malen zou hij geroepen worden, Hij reisde met de Batavier N, nu ergens op den
bodem der zee. Aan boord ontmoette hij iemand, die
het gesprek zich nog herinnert. Zijn naam doet niets
ter zake. Hij was wat ouder, keerde terug uit Wales,
waar in 1905 een opwekking plaats vond, Zij zaten op
het dek. De nacht was stil, de zee ongewoon kalm voor
1) Zie de Jeugdpreek, waarmee dit boek begint: Godsdienst en Wetenschap.
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het voorjaar. Tot diep in den nacht spraken zij, gingen
toen in de kajuit van den ouderen reismakker en bogen
samen de knieën. „Ik herinner mij nog", vertelde mij
die tweede, „hoe hij zich met nadruk verbond aan de
zaak des Heéren — „voorgoed"."
Hij heeft den loop geloopen. Hij is dikwijls vermoeid
geweest, afgemat. Ook wel zal hij gestruikeld hebben
en gevallen zijn. Hij was de eerste om dit ruiterlijk te
erkennen. Hij was, als Creutzberg schreef, geen „ausgeklugelt Buch" — neen, een mensch in z'n „Wíderspruch". Maar het doelwit — soms vager gezien —
bleef,
In Leiden terug, wachtte de oude tegenstelling —
maar nu wist hij al beter de synthese te vinden, al zou
zijn vader deze synthese niet aanvaarden. Toen volgde
zijn candidaatsexamen — de studie voor de prijsvraag.
Het sprak vanzelf, dat hij met buitengewone belangstelling den strijd volgde over de verhouding van
„Bijbel en Kritiek", welke in het najaar van 1906 ontbrandde in de Haagsche Gemeente, naar aanleiding van
de bekende preeken van Dr, J. A. Cramer. Dezen en
Dr. Gerretsen e,a, was het er vooral om te doen, den
menschen van den modernen tijd Jezus Christus te
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brengen, die het middelpunt van den Bijbel was. Van
dien tijd af dagteekent de nauwe vriendschapsband tusschen den huidigen professor Cramer en den Tateren
Jeugdprediker, In die periode van strijd in en om het
geloof, heeft hij veel te danken gehad aan Dr. Cramer.
Nooit schaamde hij zich, dit eerlijk te bekennen. Bij de
intree te Rotterdam bedankte hij den bevestiger, die
een vaderlijk vriend hem altijd geweest was.
Hij was lid van de N. C. S. V. (de Nederlandsche
Christen Studenten Vereeniging). Deze was toen in
haar opkomst. Oudere leden droegen zorg voor de
jongeren. In dien tijd leerde hij liefhebben den Tateren
dokter Oorthuys, arts te Scheveningen. Was het niet
een uiting van Gods liefde, dat deze oudere vriend hem
bijstond in zijn laatste levensdagen? Diens kundê en
liefde hebben zijn hart niet kunnen genezen. Wel
zijn einde een weinig kunnen verlichten. Zijn vrouw
vertelde, hoe de zieke het oogenblik verbeidde van
Oorthuys' komst, Deze noemde het een voorrecht, dat
hij mijn broer had mogen behandelen. Maar voor den
kranke was zijn komst een verkwikking. De oude
N. C. S. V. banden waren gebleven. Ook in de woestijn
geeft God oasen.

12
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Ondanks alle verschilpunten waren de banden met
zijn vader, nooit geheel verbroken, aan het eind van
zijn studententijd weer veel inniger geworden. Nog
herinner ik mij de hartelijke toespraak van mijn vader,
bij de ambtsinzegening in de Engelsche Kerk te Vlissingen, Onze vader had te veel eerbied voor de wetenschap, om het ernstige zoeken niet te willen plaatsen.
Maar Gods school had de zoon nog niet doorloopen.
Tot broeder Meyburg in zijn leven kwam. Dat was
in Vlissingen, In het Jubileum-nummer van „Nieuwe
Wegen", ter eere van den Heer L. J. H. van der
Kloot Meyburg, schrijft hij: „Hij (Br, Meyburg) vond
mij, toen ik, bezig een les te leeren, wachtte op de taak
van God en . . hij bad. Wij kwamen als bij wonder
tezamen. Hij en ik en een derde." i) Mijn broer maakte
toen een van de moeilijkste perioden van zijn leven
door, zooals hij zelf schreef. Door den Heer Meyburg
kwam er opnieuw gang in zijn leven „bevestiging
van idealisme", „vernieuwing van geloofskracht",
„engere concentratie op Christus".Het was vernieuwing, engere bepaling, want van huis uit kende hij
1 ) Deze „derde" was zijn latere vriend en makker, Dr. Stegenga te
Amsterdam
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Christus, wist van die geloofskracht, het geheim van
het leven zijner ouders. Nu echter was dit een zelfveroverd bezit. Na den dood van zijn vader wist hij zich
steeds nader verbonden met hem. Na vele omzwervingen en allen strijd voelde hij zich thuis bij de kern van
zijns vaders prediking, al was zijn formuleering van het
geloofsleven een andere. Trouwens, tusschen Bijbel en
Woord Gods heeft de vader nimmer onderscheid willen
maken. In het voorwoord van zijn dissertatie spreekt
hij, zich richtend tot zijn vader, den wensch uit: „Moge
de vrucht van uwe voortdurende verwijzingen naar de
bron van alle kennis, ook onder uw oog rijpen en moge
ons beider laatste woord zijn: dank aan God." Dat
eerste was niet geheel mogelijk, door het spoedig heengaan van den vader, het laatste is vervuld op voor
beiden onverwacht heerlijke wijze.
Van Heemstede begint eigenlijk zijn werk in volle
kracht. Vóór Heemstede „leerde hij nog zijn les", in
Heemstede kon de vrucht getoond worden. Maar zijn
wij — als wij eerlijk zijn — niet in elke gemeente nog
op school?
Hij werd gesteund door den kerkeraad, in 't bijzonder
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door zijn ouderling, zijn vriend en broeder, den Heer
Meyburg, die persoonlijk ook wist van strijd en verhooring, van twijfel en verlossing. Omgeven door een
belangstellende gemeente en een kring van vrienden,
was hij daar werkzaam, niet zonder zegen, al sprak hij
zelf van mislukkingen en teleurstellingen. Hoe oprecht
belijdt hij in het stuk over br. Meyburg: „hoe menigeen
wendt zich dan af van den man, die telkens weer
faalde, omdat hij . . . allerlei dingen had en deed, die
niet moesten, andere dingen naliet, die behoorden te
geschieden ..." Daarom stond zijn hart wijd open voor
den Heer Meyburg. En hij belijdt het kinderlijk eerlijk
— hoe eert het den overledene, om dit woord „eeren"
in deze „nabetrachting" uitsluitend hier te gebruiken —: „Wat was het goed, om zonder veel woorden,
te worden terecht gebracht; zonder schoolmeesterschap te worden onderwezen, met een lach en een
traan het futiele te beseffen van de zonde, die ons
lichtelijk —als het stof op een zomerdag —aankleeft,
maar die door Jezus ons wordt vergeven en overwonnen.
Vooral van dien tijd af is zijn hart brandende in hem
om van Christus te getuigen. Aan zoekenden en dolen1

Dr. H. T. OBERMAN

ALS jELIGDPREDIKER 173

den, aan eenvoudigen en intellectueelen brengt hij de
boodschap des Heils. Overal getuigt hij — nooit vervelend, nooit opdringerig, alleen waar hij een open
deur vindt of vermoedt — komt hij, Dit mocht zijn in
een trein, in een tent, aan een diner, op zijn spreekuur,
bij een examen. Valsche schaamte verfoeide hij.
Vooral op jonge menschen had hij invloed. Bijna
schreef ik: dat moest wel. Iemand, met die gaven van
geest en hart — iemand, die zijn strijd niet plotseling
vergeten had — iemand, zoo levensblij en zoo spontaan
en dan vervuld van zulk een rijke boodschap, die allervoornaamste voorwaarde voor geestelijken invloed,
moest wel de aangewezen man zijn voor de jeugddiensten — toen hij in Rotterdam kwam.
Ministerie en kerkeraad is hij altijd dankbaar geweest, dat zij het hem mogelijk maakten, de diensten
in de Zuiderkerk eiken eersten Zondag van de maand
te houden, in den vorm, zooals hij meende, dat de jeugd,
die de kerk voorbij ging, noodig had, en dienstig was
voor de Evangelie - verkondiging.
Hij heeft nooit uitsluitend „Jeugdpredikant" willen
zijn, altijd predikant van heel de gemeente. Ook heeft
hij zich zelf nooit als „specialiteit" of deskundige in
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zake jeugdwerk beschouwd. (Anderen zooveel te meer!)
Ik herinner mij nog goed, hoe verbaasd hij opkeek, toen
Dr. de Vrijer op de Predikantenvergadering — een paar
jaar geleden — toen nog in „de 1 te Utrecht,
sprekend over „het Jeugdwerk der kerk", ook zijn
jeugddiensten in 't bijzonder noemde. Er waren er reeds
verschillende in wording, eenige, slechts weinige, aan
den gang.
Deze en andere jeugddiensten, die later werden inge
steld, verschilden met de Rotterdamsche in leeftijdsgrens. Rotterdam had de grens gesteld „van 15 (18) tot
30 jaar," ja, zoo schreef hij vaak, eerder 18 dan 15,
maar zeker hoogex dan 21, den leeftijd, waaraan men
in verschillende gemeenten vasthield, om bepaalde
redenen.
Ik geloof, dat de leeftijdsgrens tot 30 jaar niet verkeerd gekozen is. Ja, godsdienstig-psychologisch past.
Welk doel stelt men zich bij jeugddiensten?
Allereerst de jeugd weer lesren naar de kerk gaan.
Men wil in de moeilijke jaren der „Sturm and Drang"periode leiding geven, in de puberteit, waarin vaak alle
gezag en alle geloof wankelt, valt, vernietigd schijnt,
geestelijk houvast geven en de jeugd, als de storm uit-
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gewaaid is, — zoo tegen de 20 jaar —leiden naar de
groote kerk,
Dit alles is ontegenzeggelijk waar. Maar te makkelijk
laten wij ons verleiden te denken; nu zijn wij er —
wanneer jonge menschen door de „Sturm and Drang"periode heen, in rustiger wateren komen, wanneer
omstreeks 19, 20 jaar de storm tijdelijk liggen gaaf en
de rust, wat erger is, slechts schijn is. Kan dan de kerk
met zijn oude gewoonten en gebruiken, met zijn rust
en kalmte, hen opnemen? De preeken zijn toch voor
allen? Het woord Gods doet zijn werking bij elkeen,
met 21 jaar hooren de jeugddiensten stop te staan —
zoo zeggen velen — en de jongeren met het gezin ter
kerk te gaan,
De jeugddienstleider van de Zuiderkerk zag het
anders. Hij erkende wel de bezwaren, maar zag de
noodzakelijkheid van een jeugddienst tot 30 jaar, in een
stad als Rotterdam.
Want waar gaat het om? Om de jonge menschen naar
de kerk of naar het Evangelie te brengen? „Dat is geen
tegenstelling", antwoorden sommigen. Maar wie „handelt" met „jonge zielen", zal nimmer de kerk, wel
Christus voorop stellen. Immers juist na het 20ste jaar,
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komen, na den chaos van den puberteitsleeftijd, bij de
meesten, die ernstig leven en denken — en dat zijn er
tegenwoordig Goddank bemoedigend velen —nieuwe
stormen opsteken, regelmatiger, daarom niet minder
gevaarlijk. Na 20 jaar, en vaak nog later, bloeit het
geestelijk leven op. Wat dan leidt, beïnvloedt, kan van
beslissende beteekenis zijn voor het verdere leven,
Immers, in die jaren komt de twijfel — nu anders dan
vroeger — soms alleen in ander gewaad getooid, wetenschappelijk of kwasi-wetenschappelijk opzetten, de
theorieën, beweringen, de bewegingen — zij probeeren
mee te sleuren de jonge menschen, de literatuur beïnvloedt, het tooneel predikt ...Daarom is na 20 jaar
de bevestiging te zoeken of de ontkenning van de bekeering, die bij de meesten vroeger valt. Trouwens een
bepaalde tijd voor een doorslaande bekeering is moeilijk aan te wijzen. Bekeering als een-zich-open-stellenvoor-God valt zeker in de puberteit. Maar Paulus,
Franciscus, Luther, zullen boven de 20 jaar geweest
zijn, Augustinus was 32, Pascal 30 jaar, toen hun bekeering in eigenlijken zin plaats vond.
Starbuck, in zijn „Psychology of Religion" wijst er
op, hoe na het 20ste jaar juist een verscherpte strijd
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ontstaat om honger leven. Het is het tijdperk der heiligmaking. Wat men vroeger principieel aanvaard heeft,
wil men nu uitleven. Maar het is dikwijls als bij Paulus,
Rom. 7: „Ik zie een andere wet in mijne leden, welke
strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen
neemt onder de wet der zonde, die in mijne leden is."
Juist in die levensperiode vallen de belangrijkste
levensbeslissingen: huwelijk, werkkring; in dien leeftijd komen de grootste teleurstellingen en verleidingen.
Dan moet worden opgebouwd, wat viel of wankelt, De
oude Christelijke Kerk stelde den doop — dien zij met
de bekeering nauw verbond — gaarne uit, tot de storm
der hartstochten zou hebben uitgewerkt. Het is de
leeftijd van den moeizamen arbeid der levensvernieuwing.
Daarom had het werk onder de jonge mannen
(Obadja) zijn groote belangstelling —werkte hij met
de N.C.S.V. samen, stond hij sympathiek tegenover 't
A.M.V.J.-werk.
„Dat pogen toch alle kerken", zal men zeggen.
Zeker — voor de jonge menschen en alle menschen.
Maar er zijn nu eenmaal vragen, die de jeugd speciaal
in eigen diensten behandeld wil zien, in kerkdiensten,
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verheven door de schoonheid van lied en koor en kerkzang, bevrijd van alles, wat den gang van Christus'
Woord tot het hart der jongeren stoort,
Zoo kwamen telkens 2500 jonge menschen in de
Zuiderkerk — onder de prediking — waaronder
velen, die den weg naar de kerk vergeten waren.
Hun Christus te brengen — dat was het doel van den
Rotterdamschen Zendingsman — dien Christuspredi.
ker. Voor hem was de kerk middel. Hij geloofde te
vast in de onzichtbaarheid van Christus' kerk. Maar
van huis uit had de oude Volkskerk zijn hart. Daarvoor voelde hij ook te historisch, zag hij te duidelijk,
dat de Hervormde kerk het van God gegeven Zendingsmiddel is, om den duizenden van ons volk Christus
te brengen. En bovendien het geestelijk leven kan den
steun van de kerk niet missen.
Zoo arbeidde hij als Jeugdwerker. Bij de uitgave van
eenige Jeugdpreeken wilden wij dit licht laten vallen
over zijn Jeugdwerk, Er zou zooveel te vertellen zijn.
Nog van andere kanten kan het licht vallen. En over
andere takken van arbeid, Maar de jeugd voor wie
dit herinneringsboek bestemd is, zal nu beter verstaan.
Misschien ook eigen strijd. Ja, er .ligt wel iets in zijn
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leven, waardoor hij met Paulus — toen deze op de kade
van Milete stond — kon zeggen — en nu citeer ik uit
zijn lievelingsvertaling Moffatt:
„But then, I set no value on my own life as compared
with the joy of finishing my course and fulfilling the
commission I received from the Lord Jesus to attest
the gospel of the grace of God" (Hand. 20:24),
Wanneer door deze preeken nog menig jong leven
met vreugde den loop leert loopen in den loopbaan, om
den prijs te behalen, die van boven is, zal de bede van
mijn broeder vervuld worden, welke gedurig was voor
jong Rotterdam.
Dan zal zulk heengaan, waardoor een onherstelbare
leegte gekomen is in het leven van zijn vrouw, toch
hemelsche troost brengen aan haar, die op den achtergrond, in stilte, dit bruisende leven verzorgde en met
haar Geloof en Liefde steunde,
En de kinderen zullen later hooren en verstaan, het
testament, dat hun vader, de dienstknecht van zijn
Heer, hun naliet, toen zijn schip wegvoer naar de
Eeuwige stranden.
Allen, die hem liefhadden, zou ik willen wijzen op
een woord uit een van zijn preeken: „Wie beslist om te
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leven naar dat ideaal, die zal een banier planten, waar
nog geslachten naar op zullen zien. God helpe U te beslissen, dat het ideaal van Jezus Christus in uw leven
levend worde."
Leeuwarden, 25 IX 1924.

G. W. O.

BIz. 122.

Time like an everrolling stream
Bears all its sons away"
They fly forgotten as a dream
Dies at the opening day,,"
If

"Als een steeds voortbruisende stroom
Dra'agt Tii'd aI zijn zonen weg.
Zij vlieden: vergeten als een droom,
Die wegsterft wanneer de dag gaat gloren:'

BIz. 120.

uNothing in my hands I bring,
Only to Thy cross I cling:'
"Ik kom met Ieege handen,
SIechts aan Uw kruis kIem ik mij vast,"

