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VOORWOORD
Reeds spoedig na het overlijden van mijn man werd mij
van verschillende kanten gevraagd naar de mogelijkheid
zijn preeken in druk te doen verschijnen.Ik heb lang ge.
aarzeld en nu zij dan heusch gedrukt voor mij liggen, moge
een enkel woord ter verklaring aan deze uitgave vooraf
gaan.
Ik had slechts een dertigtal uitgeschreven preeken tot
mijn beschikking, alle dateerende uit de jaren 1914 en 1915,
onze eerste jaren in de Doesburgsche en Boskoopsche ges
meenten. Van de latere preeken bezit ik slechts enkele
hoofdlijnen, uitgewerkt werden zij niet meer. Zoo heb ik
dan een keus moeten doen uit zijn jeugdwerk, werk dat
niet voor de pers bedoeld was. De vijf eerste preeken,
die hier volgen, dragen er duidelijk het stempel van. De
twee laatste zijn herdrukt uit Overdenkingen en Vrij
zinnige Godsdienstprediking en waren dus al door hems
zelf uitgegeven. Deze uitgave is daarom in de eerste plaats
bedoeld voor de vele oude vrienden, die bij het lezen ervan
zich de persoon, de stem, de gebaren van hem, die ze uit#
sprak, weer voor den geest kunnen roepen, voor wie zijn
persoonlijkheid ook uit deze eenvoudige woorden zal spreken.
Het is een vreugde voor mij hun dit nog te kunnen geven.
Nu de Verzamelde Werken bijna zijn uitverkocht en
de deelen niet meer allen afzonderlijk zijn te verkrijgen,
leek het gewenscht tevens een aantal lezingen uit deel III
en IV te herdrukken. Zoo is een bundel ontstaan, die niet
alleen moge beantwoorden aan den wensch van hen, die ze
als onderwerp van bespreking in secties en studiekringen
gebruiken, of deze studies wenschen te bezitten zonder
daarom genoodzaakt te zijn de volledige Verzamelde Werken
aan te schaffen, maar bovenal in wijder kring en aan een jonger
geslacht nog iets te zeggen moge hebben. De meeste dezer
lezingen werden gehouden op Barchemccursussen en studenteno
conferenties voor niet-theologen tot opbouw van het gods.
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dienstig leven. Zij vormen daarom een geheel met de vooraf
gaande preeken.
„Wij danken God, dat Hij ons riep door dezen mensch",
hebben „vele jongeren" op de grafzerk bij het Groene
Kerkje laten beitelen. Ook in deze geschriften spreekt
Roessingh nog tot ons van het vaste geloof, dat zijn kracht
was, waardoor hij in zijn niet gemakkelijk leven zoo rustig
en stil zijn weg ging, dat hem sterk maakte in de lange
dagen van ziekte en pijn. Moge zijn stem dan nog velen
bereiken, niet tot zijn eigen, maar tot Gods eer.

G. S. M. ROESSINGHsEVERTS
Leiden, Oct. 1929

ZWIJGEN VOOR GODS AANGEZICHT
TEKST :

„De Heer is in Zijn heiligen tempel; laat de gansche
aarde zwijgen voor Zijn aangezicht".

Habakuk II, zo
LIEDEREN: BUNDEL N.P.B.

Lied 39,

i

en 2 ; z88; 86,

i

en 2

Gij zijt wel eens gegaan op een stillen, rustigen zomers
avond door de vlakke, verre velden van ons schoone land;
het zacht golvende koren rondom u of de groene weiden,
zoover gij maar zien kondt. Wat een stilte, wat een stilte
was er dan over heel de aarde; en een hond, die blafte bij
een verre boerenhoeve, een koe, die loeide in dat avonds
zwijgen, een vogel, die zachtjes nog zat te fluiten en te tj il^
pen in een boom aan den weg, ze verbreken de stilte niet;
't is, veeleer, of ze er bij passen, of ze de stilte van den schemer
nog grooter maken. 't Is alsof heel de wereld haar adem in
houdt, alsof er een diep, een eerbiedig zwijgen gaat door heel
de schepping, als een stil en innig gebed tot God, die al deze
schoonheid door zijn almachtig woord in het leven heeft
geroepen: die zon, die daar heel ver, aan de uiterste rand der
wereld, schijnt weg te zinken, die zoete avondwind, die
schoone velden, dat wuivende graan. 't Is alsof de aarde God
den dank wil brengen voor al die schoonheid en pracht,
waarmede zij zich mag tooien en zij brengt den hoogsten
dank in een eerbiedig zwijgen, in een groote stilte in den
zomeravond.
Mijn vriend, kunt gij zwijgen, gelijk de aarde zwijgt in
den avond; kunt gij uw onrustige, onstuimige, wilde hart
zoo tot stilte brengen, dat het ligt voor God gelijk zulk
een korenveld in den schemer, zoo rustig, zoo onbewogen?
Zijt gij nooit ontroerd geweest door dat zwijgen der natuur
rondom u; zijt gij nooit jaloersch geweest op die stilte, die
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zoo goed deed, wanneer uw ziel werd geslingerd op de
golven van het leven, de golven van zorg en onrust en
leed?
Ik wil heden eens met u spreken over het zwijgen, het
stil zijn in ons leven, het zwijgen tegenover onzen mede.
mensch en het stilzijn voor God. Het is moeilijk over het
zwijgen met woorden te gaan redeneeren; maar misschien
zou het toch kunnen zijn, dat gij hier of daar in wat ik zeide,
een verwante snaar in uw ziel mee hoorde klinken, mis,
schien dat er weer eens een lang vervlogen oogenblik voor
u oprees, waarop het zoo heel stil is geweest in uw leven,
een stilte vol eerbied en ontzag; misschien, dat toch een
enkele uwer nog eens weer dieper voelt, welke een zegen,
welk een rijkdom er ligt in het zwijgen.
Wat ik u zeggen ga, wil ik vastknoopen aan een woord
uit een van Israëls profeten, een woord uit Habakuk, het 2de
hoofdstuk vers 20: „De Heer is in Zijn heiligen tempel;
laat de gansche aarde zwijgen voor Zijn aangezicht."
Mijne vrienden de meeste menschen zijn bang voor
de stilte; gelijk zij niet graag door een groot stil bosch gaan,
waar de wind niet waait en waar geen menschen rondgaan
en waar niets beweegt, en dan maar liever trachten door hard,
op spreken, door fluiten of zingen die stilte weg te jagen,
zoo zijn ze ook bang om zwijgend met anderen samen te
zijn. Waar men rondgaat in onze wereld, er wordt overal
gevraagd, dat wij praten zullen, praten. Als er maar geluid
is, als er maar woorden zijn, dan is alles goed; die voor,
den zijn misschien leeg en zonder zin, holle gemeenplaats
sen, die men maar zegt, zonder er bij te denken, zonder
er een oogenblik met zijn hoofd en zijn hart bij te zijn,
het zijn dan toch woorden, dat is al voldoende. Wat geeft
het of de ander luistert of niet luistert, of hij misschien met
zijn gedachten in een heel andere wereld vertoeft, als er
maar gesproken wordt, als er maar geluid is, als er maar
niet dat drukkende, angstige zwijgen is, waarvoor wij bang
zijn, als een kind voor het duister.
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Zoo is het: de meesten hebben het zwijgen niet lief;
zij meenen, dat menschen maar op één wijze met elkander
kunnen verkeeren: altijd maar pratende, pratende, zij mee.
nen, dat zij een ander maar op één wijze kunnen leeren ken.
nen: door zijn praten, door wat hij zegt en spreekt.
Er wordt ons een verhaal verteld van twee beroem.
de schrijvers, een Engelschman en een Amerikaan, die heel
goede vrienden waren en dikwijls bij elkaar kwamen. En
op een avond waren ze weer eens samen en zaten een uur
lang zwijgend aan den haard, rustig naar de heldere vlammen
te kijken, zonder een woord te zeggen. Toen was het tijd
om heen te gaan en ze stonden op en gaven elkaar de hand
ten afscheid; en een van beiden zei tot den ander: Dank
je; dat was een schoon uur; ik zal het nooit vergeten.
Dat simpele verhaaltje heb ik altijd zeer schoon en treffend
gevonden; ik wenschte wel menigmaal een dier schrijvers
te zijn geweest; het moet heerlijk zijn samen zoo te kunnen
zwijgen, zoo rustig bijeen te zitten, gedragen door het
gevoel van trouwe vriendschap en lierde voor elkaar, elk met
zijn gedachten alleen en toch samen, toch innig verbonden.
Niet gestoord door den ijdelen woordenpraal, waardoor wij,
zoo dikwijls onze omgang met elkaar tot een bespotting en
een beschaming maken.
Ik verzeker u, mijne vrienden, het zou ons ten zegen zijn,
indien wij beter wisten te zwijgen, indien wij dieper voelden,
hoe gevaarlijk woorden zijn, hoeveel kwaad wij er mee
kunnen doen, anderen en onszelf. Thomas a Kempis, de
oude Nederlandsche monnik zegt eens ergens: Ik wilde wel,
dat ik meer had gezwegen in mijn leven en onder de mens
schen niet zoo veel was geweest. Hebt gij daarvan nooit
eens iets meegevoeld, dat het opgaan in de onrust van het
leven, het omgaan met menschen, met altijd maar weer an.
dere menschen, dat het moeten praten met zoovelen, altijd
maar weer praten, een gevaar is? „Ik wilde wel, dat ik meer
had gezwegen in mijn leven", o, dat klinkt zoo simpel, maar
achter zoo'n woord ligt wroeging en berouw; zou er niet
menigeen gekomen zijn aan het einde van zijn dagen en

4

ZWIJGEN VOOR GODS AANGEZICHT

terug hebben gezien op het werk van zijn leven en gespro
ken hebben als deze oude monnik? Dan, wanneer de dood
niet zoo verre meer kan zijn, gedenken wij nog eens, wat wij
deden en wat wij nalieten; en zouden het dan niet bovenal
woorden zijn, die als het booze geweten, tegen ons opstaan;
woorden, waarmee we een ander hebben pijn gedaan, harde,
ruwe woorden, tegenover een vader, een moeder, een vriend,
gedachtelooze, oppervlakkige spot, waarmee
een kind,
wij iets, dat een ander heilig was, hebben uitgelachen,
gevoellooze, afgesleten, gewoontewoorden tegenover het
leed, het zoo diepe, diepe leed van een medemensch,
altijd maar weer woorden, waarmee wij over de ernst
van het leven hebben beengepraat, waarmee we onze eigen
ziel hebben leeggepraat, totdat we niet meer verstonden
wat stil zijn beteekende, zwijgen uit eerbied voor God,
uit eerbied voor menschen. „Ik wilde wel, dat ik meer had
dat is een woord ,van bitter
gezwegen in mijn leven"
schuldbesef, van groote levenssmart; hebt gij dat woord
nog nooit tot uzelf gesproken?
Wat is nu eigenlijk mijne bedoeling met dit alles, mijne
vrienden? , Wil ik u allen maken tot één groot gezelschap
van zwijgende menschen, wil ik al het leven, al de opgewekt,
held, al de vroolij kheid van onzen omgang met elkander
wegnemen door het woord uit te bannen? Wil ik, dat gij
allen gelijk zult worden aan die monniken van een der
Roomsch.Katholieke orden, die de belofte afleggen, nooit tot
elkander of tot eenig mensch ook maar één woord te spre.
ken dan alleen dit ééne : Memento mori; gedenk, dat gij
moet sterven? Neen, dat begrijpt ge stellig wel beter.
Ik wil niets van de blijde heerlijkheid van het woord weg.
nemen, van het woord van vriendschap en zorg, van het
woord van troost en bemoediging, van het woord van ver,
maning en steun. Wat is het niet een vreugde in het leven,
menschen te ontmoeten, uit wier spreken u de warmte van
hun oprechte vriendschap tegemoet komt, of menschen,
die de schoone gave hebben ontvangen, door een geestig,
vroolijk woord opgewektheid, levenslust te zaaien rondom

ZWIJGEN VOOR GODS AANGEZICHT

S

zich; wat is het niet heerlijk menschen te kennen, die door
hun scherpe, heldere uiteenzettingen ons inzicht, onze
kennis verrij ken, of menschen, die door hun bezielend,
geestdriftig getuigenis ons oproepen tot arbeid in de wereld
en tot het aanpakken van ons levenswerk.
En toch kom ik u tot zwijgen manen of beter nog: ik
kom u zeggen: bedenkt, dat de macht over het woord een
gave is, die gij hebt ontvangen; ziet toe, wat gij er mee doet;
eenmaal, als gij voor den troon Gods zult staan, zal de Heer
u vragen: wat hebt gij gearbeid met dat talent, dat Ik u had
gegeven, die gave des woords? Ik zeg u dus: wees voor,
zichtig. Een oud spreekwoord zegt al, dat het woord van den
mensch is als een pijl, van den boog geschoten; is eenmaal het
koord los gelaten en de pijl suist weg door de lucht, dan
kan geen macht ter wereld hem terug doen keeren op zijn
weg; hij zal treffen, wat hij treffen moet. Zoo is het met het
woord, eenmaal van 's menschen lippen heengegaan; ik
zeg u dus: waakt!
Moet ik u gaan opnoemen, waartoe de veelheid van
woorden leidt, het doellooze, zinlooze praten, waarvan onze
wereld zoo vol is en dat voor veel menschen wel de hoofds
bezigheid schijnt te zijn, waarmee ze hun dagen vullen?
Ach, wanneer ik daarmee begon, ik vrees, ik zou niet spoel
dig aan het eind zijn; zou er wel één kwaad geschieden hier
op aarde, waar het woord niet mee de schuld van draagt?
Maar laat ik toch iets noemen.
En dan noem ik het eerst, wat zoo heel gauw, zoo heel
gemakkelijk in het oog valt: de grenzenlooze oppervlakkig.
heil onzer dagen. Ik weet niet, of de oppervlakkigheid van
ons menschen in het beoordeelen van wat er gebeurt en
gebeuren moet op aarde en van onze medebroeders en szus.
ters, ooit zoo groot is geweest als in dezen tijd; maar dit
weet ik wel, dat ze nu wel zeer bijzonder groot is. Wij
weten allen over alles te oordeelen; en waarom? Ja, zegt men,
men moet toch kunnen meepraten! Zie, daar is het, het
gesprek moet aan den gang blijven. En verbeeldt u nu,
dat gij eens moest zeggen: daar heb ik geen verstand van,
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dat weet ik niet maar dan was immers het gesprek uit,
dan kan men niet doorpraten. Dat is het heillooze van het
niet kunnen zwijgen: men moet oppervlakkig van alles
wat weten en nu praat men mee! Maar die woorden hebben
geen wortel; dat is het droevige ervan, dat bovenal; dat zoo
onze reinheid, onze waarachtigheid van hart verloren gaat.
„Van uit het hart zijn de uitgangen des levens ", staat er in
het N. Test. geschreven; en hoe bitter is het, dat menschen
dat vergeten. Onze gedachten en onze daden en onze woor,
den, ja, ook onze woorden moeten uit ons hart opkomen,
moeten een vasten grond hebben in onze diepste persoonlijk
beid, moeten echt zijn, gemeend, moeten berusten op over,
tuiging, op strijd, moeten een stuk zijn van onszelf, eigen
bezit. Maar de eisch van de wereld om maar te praten en
te praten, wat moet die tengevolge hebben? Dat wij oppert
vlakkig wat gedachten en beoordeelingen en inzichten van
hier en daar, van den een en ander overnemen, alles on.
echte waar, namaak. Mijne vrienden, ik heb den sterken in
druk, dat er niets misschien is dat zoo onze wereld, onze
samenleving bederft, als de onechte oppervlakkigheid, waars
mee wij over alles en alles weten te oordeelen; en dat waars
om? Omdat wij niet willen zwijgen!
Waar veelheid van woorden verder toe leidt? Ik wil u
nog één ding noemen. Veel spreken en praten brengt tot
ontwijding van het leven. Er zijn menschen, die schijnen te
vergeten, dat er dingen en gebeurtenissen zijn, waarover_ wij
niet dan met groote fijnheid en gevoeligheid, met bevend
hart, zou ik zeggen, een woord mogen zeggen, waarover wij
misschien het allerbeste doen gansch te zwijgen. Gij zult
wel begrijpen, waaraan ik bovenal denk; ik denk aan het
leed, aan de smart onder menschen. Vergeten wij niet wel
vaak, dat het huis, waarin de dood is getreden, het huis,
waarin groote, oprechte droefheid woont, heilige grond is?
Heilige grond en wij komen met harde, onheilige woor,
den en willen meepraten. Zou er wel iets zijn, dat moeilijker
is, dat meer vergt van ons hart, dan woorden te spreken
van troost tot een mensch, die waarachtig leed ervaart in
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zijn leven? 0, hoeveel pijn doen wat officieele woorden
daar, een kille betuiging van deelneming gelijk wij het
dan noemen —, hoeveel pijn ook de overvloed van mis,
schien goed bedoelde zinnetjes, waarmee anderen ons over.
stelpen. Ik verbaas mij er altijd over, dat de menschen niet
stiller worden voor de smart, dat ze niet als vanzelf zwijgen
voor het verdriet, voor de tranen van hunne medemenschen.
Het huis, waar een doode rust, waar een uit den kring
is heengegaan, is een huis, waar God toeft, en waar God
spreekt met hen, die achterbleven. Voelen wij dat niet meer,
voelen wij niet meer, dat God daar menschen stelt voor
dat onoplosbare, dat wreede raadsel: de dood, en dat Hij
vraagt: wat zult gij er mee doen, zal het u ten vloek zijn often
zegen? Daar spreekt God en wij , mijne vrienden, dan moest
ten wij weten te zwijgen, dan moesten wij in een enkele stille
handdruk kunnen zeggen, dat wij weten en begrijpen,
dat daar een bittere worsteling wordt gestreden tusschen God
en mensch, dan moesten wij stil kunnen zijn uit eerbied voor
de smart. Er wordt ons van den ouden Griekschen wijze,
van Socrates, een schoon verhaal verteld. Zijn vriend is
gestorven, en Socrates gaat heen in den stillen avond, om
de vrouw van den doode, die eenzaam achterblijft, te bef
zoeken, te troosten. En hij komt in de groote, rustige kas
mer, waar zijn vriend op zijn doodsbed ligt; in haar rouw.
gewaad zit daar ook de weduwe. Dan gaat hij stil, met zachs
te schreden naar dat bed en staat daar lang, lang in gepeins
en gedachten; en richt zich op en gaat naar de eenzame, die
achterbleef; hij geeft haar de hand en rustig, gelijk hij geo
komen is, gaat Socrates weer heen. Geen woord was er geo
sproken en toch was er zooveel gezegd; toch was daar zoos
veel liefde, zooveel vriendschap, zooveel eerbied, zooveel
medegevoel geuit. Dat is de diepte, de rijkdom van het
zwijgen, van het zwijgen van een bewogen hart, van een
reine, diepe ziel.
Er zijn dingen, die te groot zijn voor menschenwoorc
den, die wij ontwijden, door ze naar beneden te halen tot
onderwerpen voor onze dagelijksche koffiepraatjes. Als God
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rondgaat door de wereld op Zijn wonderbare, raadselachtige
paden en Hij slaat de menschen en rukt ze weg, misschien
honderdtallen tegelijk, in een wreede, moorddadige veld.
slag of door een scheepsramp, of wat ook, dan zeggen wij:
wat vreeselijk toch! en gaan voort met ons werk en ons ge.
negen en praten er nog eens over na, als wij onder elkander
aan den gezelligen disch zijn aangezeten. Maar de werke-;
lijkheid van dat leed gaat zoo ver uit boven al wat wij ons
denken, de wilde vertwijfeling van den mensch, die in al
zijn volle, jonge kracht zich opeens voor den dood ziet ge.
steld, is zooveel, grooter dan wij het kunnen gelooven, dat
elk woord van ons, menschen in ons gewone, alledaagsche,
genoegelijke leventje, als een ontwijding is van dat onzeg.
bare groote leed. 0, mijn vrienden, mochten wij toch wat
meer zwijgen, toch wat meer beseffen de kleinheid, de leegheid
van onze woorden.
Juist in de stilte kunnen wij zooveel inniger met elkander
samenleven, in de stilte van gezamenlijke vreugde, in het
eerbiedig zwijgen voor gezamenlijk gedragen droefheid.
Elke mensch, die op uw weg is, op uw levensweg, is een
raadsel, is een geheim voor u; gij kunt niet in een vreemde
ziel lezen: zwijg dan toch; gij weet niet of uwe woorden geen
pijn zullen doen, door hun luchtige, banale, oppervlakkigheid,
door hun wreede, gevoellooze ontwijding van heilig, stil
verdriet.
„Laat de gansche aarde stil zijn voor des Heeren aange.
zicht." Zoo schreef die oude profeet. Hier wordt op een
nog ander zwijgen gedoeld: het zwijgen voor God. Wij
willen naar Gods stem luisteren in ons leven, zoo belijden wij;
wij gelooven, dat God ons wat te zeggen heeft, zoo getui.
gen wij. En wanneer wij zoo spreken, dan meenen wij het
ook dikwijls in alle oprechtheid, in diepen ernst; wij geloof
ven, dat al wat ons treft en overkomt, niet maar is als een wild
noodlot, als een doelloos toeval, neen, daar zit doel, daar zit
leven, daar zit geest achter; dat is Gods heilige wil en wegg
met ons; dat is God, die tot ons roept uit al het wel en we
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van ons leven. Wij gelooven dat, en wat is nu onze klacht?
Ach, dat wij zoo weinig Gods stem hooren: waarom spreekt
God tot mij zoo zelden, waarom gaat bij mij alles steeds zulk
een alledaagschen gewonen gang? Zal ik u zeggen, hoe
dat komt? Wie iets hooren wil, moet luisteren, wie luisteren
wil moet zwijgen; wie altijd maar praat en praat, 't zij met
een ander, 't zij met zijn eigen ziel, kan de stem van een ander,
de stem van God niet meer hooren. Zoo is het; en dat is het
bittere. Ons drukke leven jaagt ons voort: werken moeten
we, de wereld in, koopen en verkoopen en zaaien en oogsten
en studeeren en leeren en wij komen niet meer tot stilte.
Mijne vrienden, toen Elia aan den Horeb stond, kwamen
de storm en de aardbeving en het vuur, maar de Heer
was daarin niet; en ten slotte kwam het zachte koeltje van
den wind en daarin hoorde Elia God spreken. Als het stil
wordt in ons hart, komt God: mijn kind, ik heb u wat te
zeggen.
Als een goede Vader. is God en wanneer het kind maar
rond blijft spelen en druk is en niet wil luisteren, naar niets,
dan komt de Vader wel soms en neemt het als met zachten
dwang bij zich en zegt: wees nu eens stil, nu ga ik je wat
vertellen. En dan ziet het kind op en luistert. -- Zoo doet
God met ons; wij worden allen op onzen tijd wel eens geo
dwongen tot luisteren; dan klinkt de stem van Hem, die
ons leven leidt langs Zijn banen, al te klaar en duidelijk. Hebt gij wel eens afscheid genomen voor langen tijd,
voor een verre reis, die voor u lag; afscheid van uw huis,
afscheid van uwe ouders, van al de uwen, van uwe vrienden?
Gij zoudt weggaan voor een half jaar, voor een jaar, voor
langer nog misschien en nu ziet gij elkaar voor 't laatst in
de oogen en drukt elkaar voor 't laatst de hand. Op
zoo'n oogenblik heeft God tot u gesproken, duidelijk en
helder en diep treurig zou het zijn, indien wij in de drukte
van het afscheid, in de drukte van de toebereidselen voor
de reis, dat niet hadden gehoord. Weet gij, wat God dan tot
ons zegt? Mijn kind, nu gaat gij heen voor langen tijd en
hoe zult gij terugkomen: zullen die allen, die nu rondom u
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staan, er dan nog zijn, of zal er een ontbreken, van hen, die
ge zeer liefhebt? Zult gij zelf terugkeeren gelijk het moet
zijn: rijker van hart, een dieper mensch, een kloeker strijder
voor Mijn koninkrijk? Dat vraagt God en gij mensch,
die heengaat, gij weet het antwoord niet; gij gaat heen, op.
gewekt en vol blijde reislust misschien, en toch met angst en
beven in het hart: hoe zal het zijn, als ik terugkom, met die
allen en met mij zelf? Dat is God, die tot u spreekt en u
doet gevoelen: wat zijt gij, wat beteekent gij, die plannen
maakt; in Mijn Almachtige hand is al wat is, zijn uwe vrien,
den en verwanten en zijt gij. 0, laten wij dan toch zwijgen
op zulk een ernstig oogenblik in ons leven; gij verstaat toch,
wat ik bedoel: laten wij het stil maken in ons hart, laten wij
toch begrijpen den ernst van zulk een uur van scheiding.
Dat is niet alleen het heengaan van menschen; dat is ook een
beproeving Gods; zal er genoeg Godsvertrouwen en Gods.
kracht in uwe ziel zijn, om een ernstig en rustig mensch te
blijven, ook al zal het u tegenloopen op uw verre reis? Wij
moeten heengaan met een gebed binnen in ons, en bidden
dat beteekent, dat wij zwijgen, dat wij naar God luisteren.
Zoo zijn er dagen en uren in ons leven, waarop God
zoo heel duidelijk spreekt; wee ons, als wij dan niet luiste.
ren! Gij hebt wel eens ziek op uw bed gelegen, ernstig ziek,
zoodat gij bezorgde gezichten rondom u zaagt. En al zei
men tot u zelf misschien ook niets, gij wist wel, dat er ge.
vaar was, dat de afloop onzeker werd. Toen hebt ge veel
alleen gelegen, terwijl de anderen bezig waren aan hun
werk door het huis, alleen met uw gedachten, met uw vers
leden en uw toekomst, met uw plannen en teleurstellingen.
Alleen, ook zwijgend voor Gods aangezicht? Hebt ge
toen ook verstaan, dat die ziekte een woord Gods tot u was;
of hebt ge alleen maar gedacht: hoe bitter slecht treft het
nu juist, midden in den drukken arbeid, hoe moeilijk is
het dagen lang niets doende en misschien met veel pijn
te bed te liggen. Ik verzeker u: dan zijt gij nog niet diep
genoeg gedrongen; want al kunnen wij het niet doors
gronden en verstaan, wij belijden en getuigen toch: God
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spreekt daar tot ons in die dagen van ziekte, van God is ook dat.
Van U zijn alle dingen,
Van U, o, God, alleen!
Het is ontzaglijk zwaar, dat woord tot levenswerkelijkheid
te maken, tot overtuiging onzer ziel, maar juist op een eens
zaam ziekbed kunnen wij het leeren, als wij maar zwijgen,
maar luisteren willen, maar vertrouwen willen.
En nu is er nog weer wat anders, want God heeft vele woord
den tot ons te zeggen in ons leven. Nu staat gij bij een doode;
nu spreekt God u als 't ware zeer onmiddellijk toe, en gij
moet wel antwoord geven. Nu vraagt God: vertrouwt gij
nog, ondanks dit sterfbed; durft ge nog zeggen: En toch is
het leven de sterkste en zal het leven sterker zijn ook dan
deze dood? Dat vraagt God, nooit stelt Hij ons geloof zoo op
de proef als bij een doode; als wij Christenen zijn, mogen wij
niet opgaan in onze smart, mogen wij niet weenen en treuren
alleen; wij moeten zwijgend luisteren, want God spreekt.
0, mijne vrienden!, ik weet het wel, dat dat moeilijk is, zeer
moeilijk voor ons menschen, wij, die elkaar zoo liefhebben,
wij, die niemand willen en kunnen missen uit onzen kring:
geen vader, geen moeder, geen kind, geen broeder of zuss
ter, geen vriend; en toch gaan ze heen. Dat is het raadsel
van deze wereld, maar wij moeten luisteren, en hooren, dat
het een raadsel is, dat ons door God, door onzen Vader in
den Hemel is gegeven.
Als wij niet stil zijn, hooren wij niets van de stemmen,
die God als engelen uit den hooge tot ons zendt, zijn wij er
ook niet op voorbereid, ze te hooren. Zie, er is geen leven,
waarin geen hoogtepunten zijn, geen oogenblikken, waarop
het tijdelijke en het eeuwige samenklinken, oogenblikken
van groote vreugde of groot verdriet, die voor ons veel meer
beteekenen kunnen dan alleen maar een dag van blij df
schap, of een dag van tranen, die ons geven kunnen een
inniger kennis van God, een dieper blik in Gods bedoeling
met ons leven, in den zin van al wat is en gebeurt. Maar
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dan moeten wij voorbereid zijn, om zwijgend te luisteren
naar zulk een stem Gods. Voorbereid; en hoe kan dat?
Maar op één wijze: dat heel ons leven vol is van een zwijgen
voor God. Niet alleen maar die enkele dagen, dat Hij zoo
duidelijk tot ons spreekt; hoe zouden wij God dan kunnen
verstaan, indien wij niet ins ons gewone leven van iederen
dag dat stil zijn hebben geleerd? Al wat wij doen, moet rus.
ten op den ondergrond van ons leven met God, d. w. dus zeg.
gen, op ons stil zijn voor God. Onze gewone dingen: onze
omgang met elkaar, de wijze, waarop wij tot elkaar spreken
in ons huis, onze verhouding tot onze ondergeschikten, ons
doen en laten thuis, onze gesprekken en onze gedachten,
die mogen niet zijn zonder God; ook al nemen wij het woord
God nooit op de lippen, wie met ons omgaan moeten toch
voelen en verstaan: die mensch leeft met God, luistert naar
het woord Gods. Zoo moest --het zijn én zoolang het
niet zoo is, is onze vroomheid een armzalig ding. Zoo moest
het zijn en zoo is het niet. Zoo is het niet; laten wij ons dat
bekennen, laten wij nu geen schoonen schijn aannemen,
maar laten wij erkennen; wat bitter weinig luister ik naar
God. Met een oud en plechtig woord der Christelijke kerk
noemen wij
dat: onze zonde. Zonde,
dat is niet, dat wij wel
J
l
eens iets verkeerds doen in het leven, dat wij wel eens een
gebod van God of menschen_ overtreden, neen, maar dit,
dat wij zoo ver leven van God, dat God niet bij ons is, als
het fundament van ons diepste wezen, bij al wat we doen.
Onze zonde is onze vervreemding van God, het niet meer
weten van God, het niet meer vertrouwen op God, het niet
meer eerbiedig zwijgen voor God en Zijn wil.
Ik zie niet, hoe wij de stem des Heeren kunnen verstaan,
als wij niet stil zijn, als wij niet bidden. Het bidden, wat is
dat: spreken tot God? Ja zoo begint het; zoo willen wij het
eerst: God zeggen den nood, de ellende van ons leven, onze
ziekte, onze zorg, ons leed, onze zonde. Maar steeds meer
zullen de woorden op onze lippen verstommen, zullen wij
verstaan, dat het gebed bovenal is een openstellen van onze
ziel voor wat Hij ons te zeggen heeft.
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Laat de gansche aarde zwijgen voor Zijn aangezicht. Dat
is het gebed, de overgave; niet mijn wil, maar Uw wil ge.
schiede; niet ik wil mijn plannen en begeerten doordrijven
in het leven, maar ik wil trachten te leeren, Vader, naar Uw
wil te luisteren, te vertrouwen, dat dat het goede is; ook
voor mij. Dat is het hoogste zwijgen; o, mochten wij er
iets van hebben gevonden en beleefd; dan verstommen
alle woorden, dan worden wij stil voor God.
Doesburg, Juli 1914

EERE ZIJ GOD
„Eere zij God in de hoogste hemelen."
Lucas II, ia
LIEDEREN: BUNDEL N.P.B.
LIED 19. 1-3; I2I, a en 7; 7, I

TREST:

Er was eens een rijke korenboer, die lange, lange jaren
had gewerkt en gezwoegd, overlegzaan en zuinig, en al
rijker en rijker was hij geworden. Zoover hij maar zien kon
van uit zijn groote, kloeke boerenhoeve, aan alle zijden wa,
ren het zijn velden en landerijen: al die tarwe en rogge en
haver, het was alles van hem. En met trots en vreugde ging
hij op een avond na den arbeid over zijn land om te zien,
hoe het stond met al het zijne en zijn hart sprong op van
blijdschap: want zie, nooit nog was de oogst zoo overvloedig
geweest. Dat beloofde een groote winst! En toen hij thuis
was gekomen en het donker was geworden en ieder naar bed
was, toen zat hij daar stil in zijn kamer en overlegde bij zich
zelf: Wat zal ik doen? Want ik heb nu zooveel geld en
goed bij elkaar, dat ik niet meer weet, waar ik het bergen
moet.
En hij rekende en rekende en telde en liet het goud en
zilver door zijn vingers glijden en dacht: Dit zal ik doen;
ik zal verzamelen al wat ik in die vele jaren zwoegens heb
gewonnen en verdiend en dan zal ik tot mijzelf zeggen:
gij hebt nu vele goederen voor tal van jaren opgelegd:
neem uw gemak, eet, drink, wees vroolijk. En de oude,
rijke boer herhaalde nog eens stilletjes voor zichzelf: neem
uw gemak —, eet en drink en wees vroolij k. Maar God
zeide tot hem: Dwaas, in dezen nacht eischt men uw leven
van u op; en wat gij verworven hebt, aan wien zal het komen?
aldus eindigt Jezus het ver,
Zoo gaat het met een
haal
die voor zichzelven vergaart en niet rijk is voor God.
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„Eet en drink en wees vroolijk"; dat is een manier om
't leven aan te pakken en er zijn er velen, die nooit verder
komen dan die wijsheid: neem uw gemak. Zoo zijn ze te
vinden onder hen, die van God en godsdienst niets moeten
hebben, maar evengoed onder hen, die eiken Zondagmor,
gen met plechtig gezicht ter kerke gaan en zich met stems
mig gebaar in de eerste rijen der geloovigen neerzetten,
zoo zijn ze te vinden onder de lichtzinnige, spottende werelds
lingen, zoo goed als onder hen, die het leven geweldig
ernstig en zwaar schijnen op te vatten, zoo zijn ze aan te
wijzen onder Katholieken en Protestanten, onder rechts
zinnigen en vrij zinnigen ; overal zijn ze, de menschen van
het: eet en drink en wees vroolijk.
En is het ook eigenlijk maar niet het beste, zijn gemak
te nemen, en zich de dingen maar niet al te sterk aan te
trekken, is het eigenlijk niet heel verstandig, in deze harde,
wreede wereld van concurrentie en strijd om de macht,
eerst aan zich zelf te denken; elk is zichzelf toch het naast;
was dat geen wijs man, die rijke korenboer, toen hij daar
's avonds zoo stilletjes op zijn eentje zat te rekenen en zoo'n
gelukkig en tevreden renteniersleventje voor zich zag?
„Gij dwaas," zei God tot hem, „gij dwaas!" En wat was
dan zijn dwaasheid? Dit, dat die man bij al zijn zwoegen
en werken en sparen, bij al zijn welberekende plannen en
overleggingen één ding had vergeten, één ding, het voort
naamste: dat hij een ziel had, dat de mensch een stumper
is, een stumper en niets meer, die niet weet in zijn leven
van vriendschap en zorg en liefde voor den medemensch,
die niet weet van barmhartigheid en vergeving, die niet
weet ten slotte van God, van den levenden God. Zoo'n
mensch is een stumper, hoe rijk hij mag zijn en welke schoone
plannen hij ook ontwerpt, zoo'n mensch is een van hen,
waarover Jezus Christus geweend heeft en getoornd, een,
die hard is van hart, een doove, een blinde voor Gods koo
ninkrij k ; tot zoo'n mensch zegt God: „Gij dwaas ! "
Eten en drinken en vroolijk zijn; neen, zoo gaat het ten
slotte niet. Het lijkt zoo mooi, het klinkt zoo schoon, maar
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wij betalen het met een prijs, die te hoog is: met onze ziel.
De ervaring van eiken dag leert het ons, als wij uit onze
oogen zien, dat die menschen, die maar altijd denken aan
hun geld en goed, aan hun oogst en handel en winst, aan
hun voordeel en genot, aan het vroolij k zijn in hun leven,
dat die aan het eind hun ziel hebben vermoord laten
we dat sterke woord maar rustig gebruiken, hun ziel
vermoord; en dan weet zoo'n mensch niet meer van inner,
l ij ke strijd en van zelfverloochening en van liefde voor den
tobbende medemensch. 0, mijne vrienden, die korenboer
was zulk een ongelukkig mensch, bij al zijn rijkdom en zijn
genot, hoe tevreden hij ook rondgekeken heeft over de
overvloedige oogst, die te velde stond; zulk een dwaas was
hij, want hij heeft niets geweten van de groote ontroering
in het menschenleven, van- de stille vreugde om onder veel
moeite en ontbering en teleurstelling liefdevol te zorgen
voor een, die ons is toevertrouwd, een oude moeder of een
kind of een echtgenoot of een vriend, hij heeft niets geweten
van den strijd van ons hart met God,van den bitteren nood
van onze schuld en van de overvloedige heerlijkheid van
Gods verlossing en genade, niets van het gebed, niets van schuld
en berouw voor God, niets .van vergeving en genade, niets
van de geschiedenis van den Verloren Zoon, niets van
dankbaarheid en vreugde in God, niets, niets van dat alles,
want zijn ziel was bedolven onder zijn goud en zilver, onder
zijn schatten en zijn levensgenot.
Als een woord van eeuwige, diepe waarheid staat, tegen.
over al de menschen, die zoeken het gemak en het eten en
het drinken en lichte genot, Jezus' waarschuwing: Wat baat
het een mensch, of hij de heele wereld wint en hij lijdt
schade aan zijn ziel?
Maar er zijn ook menschen, die het anders willen,
die zich een ander levensdoel hebben gesteld, die op een
ander kompas varen dan levensgenot; er zijn er ook, die
met woord en daad de wereld toeroepen: Eere zij God!
Denkt eens aan een oude martelaar van de Christelijke
kerk: een, die van zijn huis en zijn werk, die hem lief zijn
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en van zijn vrouw en kind wordt weggesleept en in de ges
vangenis geworpen, misschien verbannen, misschien tot
een smadelij ken dood veroordeeld en hij draagt dat, hij
draagt dat met vertrouwen en geloof daar klinkt uit dat
leven: Eere zij God! stelt daarnaast nu de korenboer, die tot
zichzelf zei: neem uw gemak.
Denkt eens aan een man als Luther, die tegenover de
hooge vergadering van den keizer en al zijn rij ksgrooten,
en tegenover al de geleerde theologen van zijn tijd, met
gevaar voor zijn naam en voor zijn leven, rustig durft zegt
gen: Het is niet geraden, iets tegen het geweten te doen.
Hier sta ik. Ik kan niet anders, God helpe mij. Hoort gij
het daar niet doorheen klinken, het: Eere zij God? maar
de korenboer zei tot zichzelf: laat ik eten en drinken en
vroolij k zijn.
Denkt eens aan een liefdezuster
aan een vrouw, die
werkelijk uit erbarming en om niets anders uitgaat, in
nacht en ontij misschien, om een zieke te helpen, om een
ongelukkige te steunen,
en nu doet het er niet toe van
welk geloof zij is
in dat leven zie ik geschreven met zulke
groote letters: Eere zij God!
Ach, wat een armzalige figuur
is daarnaast de rijke man met al zijn groote plannen.
Eere zij God! Door heel de historie der wereld, door
alle gebeuren en zijn heen loopt een groote, bittere strijd,
een strijd tusschen God en den Duivel, een strijd tusschen
het Eere zij God en het: laat ons eten en drinken en vroof
lijk zijn. Die strijd gaat midden door de wereld; wanneer
God het goede zaad in den akker heeft uitgestrooid, dan
komt de Booze en zaait er het onkruid tusschen. Die
strijd gaat ook midden door het hart van den mensch,
daar kampen tegen elkaar het goede ik en het slechte ik;
dat wat niet van deze aarde is, maar rust in God en dat wat van
deze aarde is en door den smet dezer aarde is bezoedeld; daar
strijdt ook de Eer van God met de eer van het eigen Ik.
Zoo is het; en er zijn slechts twee soorten van menschen,
die van dien strijd niets weten: ter eener zijde de korenboer,
de rijke egoist, die zijn ziel heeft vermoord, die niets
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meer ziet en zoekt dan eigen genot
zoo zijn het er velen;
aan den anderen kant hij, die er boven uit is, die durft ge.
tuigen: Ik en de Vader zijn één; Ik heb de wereld overwonnen
en zoo is het er maar één: Jezus Christus. Wij allen,
wij zijn de menschen van den strijd, wij zijn geen heiligen;
God geve dat wij ook geen afgestompte, dorre zielen zijn, die
in de wereld zijn ondergegaan en voortaan maar als dieren
leven, van niets wetende dan van gemak en voedsel en
drank en genot.
Eere zij God! Het is moeilijk dat te zeggen; wat er in de
wereld te zien is, is vaak zoo ver van Godsverheerlij king, is
veeleer Godsontwijding. Godsontwijding, is dat te veel
gezegd, als we in onze ontredderde maatschappij rondzien?
Ik weet niet of gij ooit broodgebrek hebt gehad, echt brood%
gebrek, niet een prettig gevoel van honger, maar gebrek,
dagen achtereen, niet genoeg of niets te eten? ik weet niet,
of gij dat hebt gekend; ik niet ; maar er zijn er honderden
en nog eens honderden, die dat wel kennen: geen brood
in huis. En al ware het ook twintig maal door eigen schuld,
al ware het slechts één maal door den bitteren nood der
harde levensomstandigheden die, eene maal, ze is als een
bevlekking van deze aarde, ze is ontwijding >van Gods rijke
heerlijkheid-. Deze schoone aarde, die overvloed draagt ,van
vrucht, al de rijkdom en pracht, die wij rondom ons
zien
en een mensch, die geen voedsel heeft: dat is de
wreede onredelijkheid van het leven.
Ik denk aan een
werkman, die Io —12 uur, langer nog, aan den arbeid is,
eiken dag weer, elke week weer, alle jaren door van zijn
leven en nooit is er eens vacantie, nooit een pauze, nooit
een oponthoud; dat gaat maar voort, voort, de uren achter
elkaar. Kan dat niet? Wel zeker, waarom niet; de man blijft
in leven. Maar kan daar uit dat leven nog klinken het
Eere zij God, wordt God daar verheerlijkt? Neen, zoo'n
leven is een vlek op aarde, is een werk van den Booze, die
er op uit is de zielen der menschen klein en dor te maken en ze
te versmoren in de wereldsche zorgen en vermoeienissen.
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En ik denk aan kinderen, aan de jeugd, aan den tijd van
spelen en jubelen in den zonneschijn en in de vreugde,
aan de kinderen in de achterstraten en achterbuurten van
onze groote steden en soms ook van onze kleine steden,
aan de kleine dompige huizen, waar geen zon en geen licht
en geen lucht komt, waar ze met hun vieren, vijven, zessen
in één kamer leven, eten, spelen, koken, slapen. En dan zien
we de bleeke gezichtjes, de lompige kleeren, de ziekelijke
meisjes en jongens, spelende in de nauwe straatjes, waar
het duister is en vuil. Er is toch geen mensch, hoop ik, die
niet ziet, dat dat vreeselijk is, dat dat het Eere zij God in
het aangezicht slaat als een bespotting. Eere zij God; en er
is niets dan gebrek en zorg en haat en ziekte en afmatting.
En ik denk aan menschen, die zichzelf vergooien, die
niet boven den zwaren druk van verleiding en verzoeking
weten uit te blijven, die den strijd verloren geven, en onders
gaan. Ondergaan in het eten, drinken en vroolijk zijn,
overwonnen door het jachten naar pleizier in de wereld, of
door den alcohol. Dat zijn de dronkaards, die door elk worf
den gekend en die men achterna wijst op straat of die ani
deren, die door een soort „fatsoen" weerhouden worden,
maar die binnen de vier muren van hun huis hun hartsi
tocht den vrijen loop laten.
Dat zijn de zwarte zijden van ons maatschappelijk leven,
die zoo bitter en zoo donker zijn, die we bij al de lichtende
glans en flikkering van onze beschaving vergeten, over
het hoofd zien, maar die er zijn als een levende aanklacht,
als een luide vloek tegen elk, die zou durven juichen: Wat
is het toch heerlijk in onze wereld, wat hebben wij het toch
ver gebracht. Neen, wij hebben het volstrekt niet ver gei
bracht, zoolang dat alles er is, die donkere vlekken, die verf
waarloosde kinderen, die krotten ' van huizen, die onzedes
lijke arbeidsvoorwaarden, die dronkaards en genotzoekers
en die allen, dat eindelooze leger; zoolang God niet ver%
heerlijkt wordt door heel de Schepping.
En wat wil ik nu van ons, van ons, die hier als een ge
meente bij elkander zitten op den Zondagmorgen in ons
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kerkgebouw om tot God te komen, om God te danken en
en om Zijn steun te vragen, om God te verheerlijken?
Wat moeten wij ? Wil ik u socialisten, of geheelonthouders
maken? Ik denk er niet aan; daarover hebben wij het hier
niet. Ik wil maar één ding: dat wij God zullen verheerlij ken,
een elk in zijn leven op zijne wijze en wij allen samen hier
als gemeente des Heeren; ik wil dat er ontroering over ons
zal komen, wanneer wij zien en hooren en voelen het leed
van menschen, het maatschappelijk leed en de zonde van
menschen rondom ons; dat wij ontroerd zullen worden
en zullen vragen: hoe moet dat, waar moet dat heen, wat
moet ik doen. Met opgewektheid zingen wij samen: Den
hoogen God alleen zij eer. Goed dan: zoo zij het dan;
God dan geëerd, waar wij kunnen, te midden van de sociale
disharmonieën. En zeg nu niet, terwijl gij u nog eens
extra.rustig op uw plaats neervlijt : Gelukkig, daar heb ik
tenminste niets mee te maken: het maatschappelijk vraag.
stuk, dat is voor de geleerde staathuishoudkundigen, en voor
de menschen van de politiek; daar kan ik nu eens bij toekij.
ken. Neen, daar kunt gij nu eerst recht niet bij toekijken,
dat is nu eerst recht uw zaak, waar gij midden in staat. Och,
die geleerden en politici, die veranderen zoo weinig, die
kunnen zoo weinig; op ons komt het aan, op ons menschen
uit het volle werkelijke leven. Wij zijn heeren of dienst.
knechten, wij zijn meesteres of dienares, wij hebben in de
fabriek of de boerderij of de werkplaats of de winkel of het
huis menschen boven ons of onder ons: voelen wij onze
verantwoordelijkheid, voelen wij, dat wij samen een stukje
zijn van dat groote maatschappelijke raderwerk, dat wij
samen moeten trachten iets weg te nemen van die vlekken,
die onze wereld bezoedelen; dat wij samen door onze verf
houding tot elkaar, door onze zorg voor elkaar, door ons
woord tot elkaar, door onze gedachten over elkaar God moe.
ten verheerlijken ? Als God maar geëerd werd, als wij allen
maar dieper gevoelden, wat een dwaas die rijke korenboer
was, die maar dacht aan zijn gemak en zijn gezondheid,
aan zijn geld en zijn genot, als wij ons maar dieper be c
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wust werden, dat wij willen staan aan den kant der Godzoe.
kers, aan den kant van het leger van Christus, dan kwamen
we wel verder, dan zou er wel kracht van ons uitgaan, dan
zou wel zonde en schande worden uitgebrand, dan zou wel
luider en luider door heel deze schepping, ook door de wereld
der menschen, het eeuwige lied klinken van de engelen in
den Kerstnacht: Eere zij God.
Doelburg, Juli 1914

SPREKEN MET GOD
„Toen nu Mozes van den berg Sinai afdaalde,
wist hij niet, dat het vel van zijn aangezicht straalde
door zijn spreken met den Heer."
Exodus XXXIV, 29
LEZEN: Thomas à Kempis, Imitatio Lib. III, cap.
LIEDEREN: Bundel N. P. B. Lied z; 88 : i en ; i8; :z en
TEKST:

s

s

Daar staan aan den aanvang van de geschiedenis van het
volk Israël een man en een feit van zeer groote beteekenis;
die man is Mozes, dat feit is de wetgeving op den Sinai.
Gij herinnert u uit de jaren van uw jeugd die dichterlijke
verhalen vol kleur en gloed uit den oudsten tijd van Israëls
verleden: die zwervende herderstammen, de nakomelingen
van Abraham, Isaäk en Jacob, in Egypte verdrukt en geknecht
door de machtige koningen, de Pharao's; die oude Joodsche
stammen, eens in eer en aanzien, zoolang Jozef leefde, die
Egypte van den hongersnood had gered, nu vervolgd en
gesmaad, gebruikt om- de steengin aan te sleepen voor de
pyramiden en sfinxen, de kolossale bouwwerken der Egyp.
tenaren, die zwervelingen, uiteengeslagen en vernederd,
zonder ideaal, zonder verlangen, een troep hopelooze slaven
gelijk en dan Mozes, de geweldige, als door een wonder
aan den dood ontsnapt, Mozes, die die verwarde massa
menschen bevrijdt van dien druk, en bevrijdt niet alleen,
maar ze tot één volk maakt, tot een volk, dat de stormen
der eeuwen heeft getrotseerd en dat nog voortleeft over
gansch de wereld als een eigen, afzonderlijk volk: de Joden.
Dat is Mozes' werk geweest en het is geen wonder, dat
het dankbare volk zijn persoon en zijn arbeid in een kleed
van legenden heeft gehuld, in een wonderbaar kleed van
bonte verhalen; geen wonder, dat tot op dezen dag de geloof
vige Jood met dankbaren eerbied herdenkt den dag, waarop
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naar de oude volkslegende God de Heer op den top van
den berg Sinaï samenkwam met zijn dienaar Mozes en met
hem sprak en hem de twee tafelen der wet reikte, waarin
de tien woorden waren gegrift, de tien geboden, de grondslag
van Israëls wet en heiligheid. Het volk, al die stammen, pas
bevrijd uit Egyptes slavernij, in grooten, wijden kring ge.
legerd rondom den heiligen berg; in wijden kring want
hoe streng had het bevel des Heeren geklonken, dat geen
hunner op dezen grooten dag den Sinai zou betreden of ook
maar zou aanraken; en dan Mozes alleen, die daar naar bo.
ven klimt, om God te ontmoeten en de wet met eigen hand
van den Heer te ontvangen. Dan op eenmaal betrekt de
lucht en een wonderlijk geheimzinnig donker spreidt zich
over de aarde, de zonnige top van den berg is in de wolken
verdwenen, de donder rommelt, de bliksem flitst langs den
hemel: dat was God de Heer, sprekend met den mensch,
met Mozes daarboven. En het volk valt neer op het aanges
zicht, bevend en van vrees vervuld en wacht af wat komen
gaat. Van af dien dag heeft Israël zijn heilige wet, geen
menschenwerk, geen menschenbedenksel, maar Gods woord,
door des Heeren eigen hand gegrift in harden steen. Het volk
Israël is geboren en leeft tot op dezen dag zijn taaie leven, nog
altijd gebonden aan diezelfde oude wet, die wet van den Sinai.
Mozes en de Sinai; dat zijn twee namen, die zwaar
wegen in de geschiedenis der menschheid.
Ik wil heden ook over een woord uit dat oude verhaal sere.
ken, een woord als uit een sprookje, maar dat een diepe werke.
lij kheid van het godsdienstig leven van alle tijden vertolkt:
„Toen nu Mozes van den berg Sinai afdaalde, wist hij niet dat
het vel van zijn aangezicht straalde door zijn spreken met
den Heer."
Gij begrijpt de bedoeling, niet waar? Mozes is daar boven
geweest, daarboven, waar de wolken hingen rondom den
berg en waar de donder zijn luide stem had doen dreunen,
hij heeft van aangezicht tot aangezicht gestaan tegenover
God en God heeft met hem, met Mozes, met een mensch
dezer wereld gesproken; en nu keert hij terug en zie: liet vel
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van zijn aangezicht straalt, zoodat allen het opmerken en
zich verbazen.
Wonderlijk verhaal! Is het wel zoo wonderlijk? Daar heeft
een mensch gesproken met zijn God; is het zoo vreemd, dat
zijn aangezicht straalt? Zouden wij daarvoor op den Sinaï
moeten klimmen, die berg daar ver, ver in het oosten, kan
een mensch nergens elders met zijn God spreken? Ges
lokkig, zoo is het niet: in alle tijden en op alle plaatsen heeft
God gesproken tot menschen.
Gij staat aan het strand van de zee, de eindelooze zee en
zoover ge zien kunt, ziet gij niets dan golven, grijze golven
met witte koppen, al maar deinend en bewegend, zonder
ophouden, gisteren en voor ioo jaar en voor i000 jaar en he.
den en morgen en over ioo jaar en over i000 jaar. De
storm jaagt langs de kust, de zwarte wolken gaan dreigend
boven u voorbij: alles rondom u is eenzaam en verlaten,
alles is grootsch en verheven; en in uw hart is het besef
geklommen: o, mijn God, wat zijt Gij machtig, wat zijt gij
groot; wat is de mensch, dat Gij zijner gedenkt, de kleine
mensch tegenover dit geweldige tooneel van Uwe majesteit
en grootheid. Een der Psalmdichters heeft dat zoo schoon
gezien:
God hult zich in het licht als in een mantel,
Hij spant den hemel uit als een tentgordijn
Hij maakt de wolken tot zijn wagen;
Hij vaart daarheen op de vleugelen des winds;
De winden maakt Hij tot Zijne boden,
tot Zijne dienaren vlammend vuur.
Hij heeft de aarde op hare steunsels gegrondvest,
zoodat zij nooit ofte nimmer wankelt.
En den Oceaan heeft Hij er over gedekt als een kleed.
Hebt gij zoo nooit met God gesproken, hebt gij zoo
Gods stem niet vernomen, evengoed als Mozes op den Sinaï
't zij dan aan het strand der zee, 't zij in de stille bosschen,
waar de wind suizelde door de takken en alles zoo plechtig,
zoo verheven was, 't zij op een zonnigen morgen in het groene
Hollandsche veld, met zijn slooten en zijn koeien en de witte
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wolken daarboven, alles vol blijdschap en schoonheid.
Zeker, God spreekt tot menschen, iederen dag, evengoed als
tot Mozes.
En ik denk aan een ander mensch: zijn leven liep zoo kalms
p j es, zoo zoetjes, zoo rustig; er was zooveel geluk in hem en
om hem, zooveel voorspoed in zijn zaken, zooveel blijde
heerlijkheid in een paar gezonde kinderen; hij dacht niet
veel verder na. En toen is er wat gekomen; het geluk is
immers zoo broos; een schokje, een stootje, verloren is het:
een ziekte, of erger dan een ziekte of tegenspoed. Wat nu:
God vloeken? Neen, met God spreken. Zoo kan het ook,
dat weet gij; als gij ooit in de wereld oprecht, waarachtig
Christendom hebt ontmoet, dan weet gij het, dat er menschen
zijn, die God voor het eerst hebben gehoord in hun verdriet;
voor wie God een woord was, overgenomen met ernst of
zonder ernst, uit gewoonte; en toen kwam het verdriet en
in dat verdriet God, die sprak, duidelijk en klaar. En dat
vergat zoo 'n mensch niet weer. Zou Mozes ooit hebben
vergeten in zijn leven, dat hij op den top van den Sinai
van aangezicht tot aangezicht tegenover den heiligen God
had gestaan ?
En nog anders spreekt God. Denk aan een mensch, die
niet sterk genoeg is geweest de verleiding der wereld te
wederstaan, een die is gezakt, diep gezakt, maatschappelijk,
zedelijk, een, die een uitvaagsel is geworden, een verschop.
peling, een ellendige zonder vriend en zonder huis, zonder
ziel, zonder hoop, zonder God, een die voor zich niets meer
begeert dan den dood, maar die niet den moed heeft zich.
zelf dien dood te geven. En nu komt daar in zijn diepe el.
lende, in zijn wanhoop een mensch, een, die zich niet afkeert,
die niet minacht, een die begrijpt, die weer opricht, die
steunt, een die zegt: God wacht op u, God wil u spreken,
juist u; en ik zal u bij God brengen; ik wil niets anders
dan dat; gij kunt en zult gelukkig worden, onbezorgd. En
die ellendige gaat mee en staat op en laat zich, voor hij voor
goed in de wilde golven van de wereld is weggezonken, bij
de hand grijpen en over een jaar gaat hij misschien zelf
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rond en redt op zijn beurt de schipbreukelingen des levens
zoo gebeurt het immers tal van malen bij het Leger
des Heils —; zoudt gij dan niet toestemmen, dat zoo'n mensch
met God gesproken heeft? Waartoe voorbeelden: er zou
immers geen eind aan zijn: daar zijn menschen, die God
hebben hooren spreken in hun geluk, daar zijn anderen,
die Hem hoorden in hun verdriet, in hun tegenspoed; profeten
zijn er geweest, die Zijn stem vernamen in den oorlog en
mannen, die Zijn majesteit zagen in de werken van den
vrede. In de natuur spreekt God en in de worstelingen des
geestes; in de verrukking van den kunstenaar, die de stem
Gods laat klinken in klank en melodie en lied; in den noes.
ten arbeid van den man van studie; in het eenvoudige werk
van den arbeider op het land. God spreekt, tot ieder, tot
ieder anders.
Er zijn menschen, die die stem niet hooren; wat zeg
ik: er zijn menschen
het is, alsof ik spreek over we
zens ver van hier; neen, wij, wij zelf, hooren wij Gods stem?
Ik bedoel geen fantastische dingen; ik denk aan ons aller
gewone leven: verstaan wij de rij der gebeurlijkheden, die
ons ten deel vallen te zien in Gods licht, hooren wij, in
wat in en om ons geschiedt, God tot ons spreken?
Niet? Of niet genoeg althans? of maar heel zelden? Zal
ik u zeggen, hoe dat komt? Mozes klom naar boven, den
Sinai op, tot op den hoogen top, waar hij alleen was, waar
het stil was; daar sprak God tot hem. Hoe vaak klimmen
wij op de bergen, waar het stil is? Hoe vaak gaan wij in
eenzaamheid, om God te zoeken? Druk is het leven, zegt gij.
Zeker, druk is het leven, dat weet ik wel; maar het mag
voor niemand zoo druk zijn, dat hij niet meer zou kunnen
gaan naar de bergtoppen waar het stil is. God woont op de
bergtoppen; daar hebben alle oude volken hunne goden
vereerden hunne heilige tempels gebouwd; daarboven, boven
den alledaagschen levensgang uit. Laten wij daar dan zoef
ken, midden in ons werk, als het moet: een oogenblik maar
onze gedachten wenden naar boven, even stil zijn en luiste.
ren; God heeft altijd iets te zeggen: een woord van troost
-
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of van bekeering of van bestraffing of van hoop; als wij maar
naar boven willen.
Stralend was Mozes' aangezicht, toen hij neerkwam
van den Sinaï ; zoodat de menschen elkander aanstieten en
zeiden, zie, hij heeft met den Heer gesproken, let maar op
zijn stralend aangezicht. Van de hoogten van het leven,
van de bergen, waar het stil was, moeten wij terug naar de
vlakke aarde, naar het rumoer en de drukte der wereld.
Welnu, daar staat het voor ons geschreven, hoe wij moeten
komen, stralend van aangezicht. Dat kan immers ook een
kind verstaan, dat het zoo is: wie God gezien heeft, wie
met God heeft gesproken, hij moet er de sporen van dragen
in zijn leven.
Ach, het is zoo droevig, dat deze groote waarheid zoo
dikwijls wordt misvormd; dat menschen, die zeggen, dat
zij met God hebben gesproken, terugkeeren in de wereld
en nu zeggen: komt, laten wij ons nu afscheiden van al de
anderen en laten wij er voor waken, dat er geen komt in
onzen kring, die van God niet hetzelfde heeft gezien en
gehoord als wij. Wie niet kan belijden van God, wat wij van
Hem belijden, neen, die mensch heeft met God niet gei
sproken, die mensch is nooit op den Sinaï geweest. 0,
mijne vrienden, ik kan het zoo goed verstaan, dat een Katho.
liek of een rechtzinnig Protestant niet kan gelooven, dat
God tot een ander mensch anders zou spreken dan tot
hem; maar het is zoo jammer, dat er onder hen zijn, al
zijn het gelukkig lang, lang niet allen die de straling van
Gods licht op hun gelaat willen verbergen, die niet het heer,
lijke licht Gods willen doen uitschijnen over de aarde, die het
voor hun eigen kleine groepje alleen willen bewaren. De
wereld zou zooveel meer vol licht zijn, wanneer allen, die
op de bergtoppen van hun leven met God hadden gesprof
ken, dat licht uitzonden naar alle zijden.
Maar dan moet er licht zijn; dan moet ons aangezicht
stralen. En nu wordt het ons zwaar te moede. Is dat bij
ons zoo geweest; hebben wij het geluk, dat ons deel werd,
omgezet in geluk voor anderen; hebben de menschen ons
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aangewezen en gezegd; zie daar is een, die met God heeft
gesproken? Als wij samen Christenen zijn, dan weten wij toch
iets van God; dan hebben wij Zijn stem toch gehoord, 't zij
in vreugde of in tegenspoed; wat is er van te zien in ons
leven, wat straalt er van uit van ons aangezicht? Het licht der
wereld heeft Jezus de zijnen genoemd, en het zout der aarde.
Waartoe dient dan het licht, als wij het onder een korenf
maat zetten en niemand ziet het schijnen; waartoe dient
het zout, als het smakeloos is geworden, waartoe dient het
anders dan om weggeworpen en door de menschen ver,
treden te worden? Is het zoo niet? Waartoe dient het, dat God,
de Almachtige, de Alheilige God zich neerbuigt tot ons
en ons Zijn liefde geeft, Zijn genade, Zijn heil, Zijn geluk,
waartoe dient het, als het niet afstraalt van ons aangezicht,
als een heerlijkheid voor allen rondom ons?
Wat dat stralen is? Dat weet gij zelf wel. Daar is een jonge
vrouw of een jonge man, die een oud moedertje heeft, oud
en eenzaam, een, die wel veel verdriet heeft moeten dragen
in haar leven; een moedertje, dat nu snakt naar een beetje
gezelligheid, een beetje opgewektheid, naar een praatje of
naar een geduldig oor, dat nog eens naar haar oude vers
halen wil luisteren. En nu is het leven druk, zeker, heel
druk; maar daar zit dat oude moedertje; en, niet waar, gij
hebt immers Gods stem gehoord; laat dan wat stralen van
uw licht, laat wat stralen van het stille geluk, het stille vers
trouwen, dat op een der bergtoppen van uw leven uw deel
is geworden. Laat dat oude moedertje mogen weten: Mijn
kind heeft met God gesproken.
Geen mensch is er, tot wie niet de ziekte eens nader,
treedt. Laat dan stralen uw aangezicht, omdat gij met God
hebt gesproken. Ik weet, dat ik veel van u vraag, maar niet
te veel. Niet te veel
op één voorwaarde, dat gij de bergs
toppen kent, dat gij verstaan hebt u te verheffen boven
deze vlakke aarde en voor God te treden. Dan weet gij
moeilijk is de les, maar een mensch, die met God spreekt,
leert haar toch,
dan weet gij, dat die ziekte een woord
Gods tot u is. 0, laat er dan wat blijheid in u zijn,
niet om
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die ziekte, dat vraag ik niet -- maar omdat gij in die ziekte
meer ziet, meer hoort. Ik wilde, dat ik u hier het portret
kon toonen van dat jonge Zwitsersche meisje, dat zoolang
een moeilijk ziekbed had, ik sprak u over haar reeds eer,
der , die in haar lijden God vond; dan zoudt gij weten
wat een stralend gelaat is; en wat de heerlijkheid is van
blijheid en kracht in de ziekte.
Met stralend gelaat terug naar de aarde, als wij op de
bergen met God hebben gesproken. Naar de aarde, d.w.z.
naar het land van leed en zorgen en verdriet. Naar de aarde,
waar de zorg van ons eigen huis niet wijkt en waar de men.
schen rondom ons het moeilijk hebben en zwaar. Wijzelf
in zorgen, zeker, zoo is het toch, zorgen van allerlei aard:
voor ons geld, voor onze zaak, voor ons werk, voor onze
kinderen, voor onze gezondheid en nog zooveel meer.
Hoe dragen wij die zorgen? Geef zelf het antwoord; is het
niet menigmaal zuchtend en mokkend en ontevreden, een
plaag, een vloek voor de onzen? Met stralend gelaat zouden
wij gaan door ons leven, als menschen, die met God hebben
gesproken. Wat meenden wij dan wel, hebben wij dan ooit
verwacht en gehoord, dat het leven zonder zorgen zou
zijn, als één lichtende feestdag, als één blijde roes van vreugde,
hebben wij dat gedacht? Dan moeten we heel jonge, onero
varen, dwaze menschen geweest zijn, want elke dag kan
het ons anders leeren. Wij weten, dat wij de zorgen zullen
vinden op ons pad; wij weten, dat wij in den strijd
tegen die zorgen verder zullen komen, onze kracht zullen
stalen, wat jammeren wij dan, nu ze er zijn? Nu aanpakken,
moedig, met stralend aangezicht. Dacht gij, dat Mozes
een geringen arbeid had te verrichten, toen hij terugkeerend
van den Sinai die groote, groote massa ongeordende Israelis
tische stammen rondom zich zag, pas bevrijd uit een eeuwen o
lange slavernij, vol heftig begeeren naar het beloofde land,
waar alles zou overvloeien van melk en honing, gelijk men
zich voorstelde? Dat was geen kleinigheid van die allen
één volk te maken, die allen één wet op te leggen, de wet
die hij daar zoo even van den heiligen God had ontvangen.
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Die Mozes heeft ook zorgen gekend, groote zorgen, voor
zich en zijn volk, maar zijn aangezicht straalde, toen hij afs
daalde van den berg en hij heeft het aangepakt en het is
gegaan en hij heeft een volk geschapen, dat zichzelf het
uitverkoren volk des Heeren heeft geacht en dat de eeuwen
heeft getrotseerd. En gelijk Mozes, zoo wij. Aanpakken:
onze zorg èn de zorgen der anderen met stralend aangezicht.
De zorgen der anderen: daar ligt gansch het maatschappelijk
vraagstuk. In den eersten brief van Joh. in ons N.T. staat:
Indien iemand zegt God lief te hebben en zijn broeder haat,
die is een leugenaar; wie toch zijn broeder, dien hij gezien
heeft, niet liefheeft, kan God, dien hij niet gezien heeft,
niet liefhebben. Wie God liefheeft, moet ook zijn' broeder
liefhebben. Is het niet zoo? Wat spreken wij menschen veel
van Godskennis, van het luisteren naar Gods woord en
hebben, toch, onze medemenschen niet lief ? Het is vreeselij k,
Gods naam te hooren uitspreken en van Gods liefde voor de
menschen , te hooren getuigen en toch daar niet . te zien
barmhartigheid en gerechtigheid en . liefde tegenover den
lijdenden, den zoekenden, den ongelukkigen medemensch.
0, ik weet het bitter goed, dat men met zoo'n paai zin.
netjes het maatschappelijk vraagstuk niet oplost, daar is
heel wat meer voor nodig, maar toch: wakker moeten
wij worden en meehelpen ieder op onze wijze, want wij
hebben God gezien op de bergen en God heeft ons het
groote gebod gegeven: Hebt den naaste lief als u zelven.
Zoo is het: met stralend aangezicht moeten wij aanpakken:
er is zoo veel te doen en er gebeurt ook wel veel, zeker,
wel veel; en toch: er gebeurt lang, lang niet genoeg.
Nu is er oorlog en wij klimmen naar omhoog, naar de
eenzaamheid en wij vragen: Vader, waartoe dat? En wij
vinden het antwoord niet, geen antwoord, dat ons gansch
en al bevredigt. Maar wij weten en ervaren, dat in God de
ziel des menschen rust en troost en vrede vindt. En nu komen
wij terug in de wereld van den oorlog en van het dreigend
oorlogsgevaar en die vrede, die wij daarboven weer zoo
klaar hebben verstaan moet van ons uitstralen. Dat kan; dat
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zijn geen mooie zinnen voor de preekstoel; ik ben er very
zekerd van, dat onze daden en onze woorden, onze woorden
ook vooral tegenover den mensch van vreemde nationaliteit,
en onze gedachten, onze gedachten van haat en wraaks
zucht of van vriendschap en vrede, dat die allen meewerken
aan den vrede, die er eenmaal moet komen. Met God daarf
boven, met den vrede in het hart te midden der menschen.
Zie dat leert ons dat oude verhaal van dien ouden Jood :%
schen held, van Mozes op den Sinaï. En wij hebben te gaan,
gelijk hij, naar boven op de bergen, naar de aarde terug met
stralend aangezicht.
Zoo wil het God, zoo willen het ook de menschen. Ik
verzeker u: zoo willen het de menschen. In de Bergrede
staat: Een stad boven op een berg gelegen kan niet verf
borgen zijn. Natuurlijk niet; die ziet men van alle zijden
uit de vlakte. Welnu, wij, die ons Christenen noemen, wij
zijn zulk een stad op een berg. Daar wordt op ons gelet;
daar zeggen menschen tot elkaar: zie, dat is er een, die tot
een Christelijk kerkgenootschap behoort, een, die zegt, dat
hij God wil dienen, dat God tot hem heeft gesproken; wat
zie ik er van in zijn leven; straalt er iets uit van hem; is
zijne ziel rijker, vrediger, liefdevoller dan de onze? Dat
vragen de menschen; zoo hebben zij het gevraagd door alle
tijden en zoo doen zij het nog en er is nooit sterker aantrekt
kingsmiddel geweest voor het Christendom, dan het ge#
luk en de vrede en de liefde van zijn aanhangers, dan het
stralend aangezicht van hen, die op den berg waren geweest.
Zoo is het nog. Toen ik nog geen predikant was, en in
de kringen der studentenwereld leefde, toen heb ik het
zoo dikwijls gemerkt, gezien, gehoord, dat daar gelet werd
op hen, die zich Christenen noemden; men vroeg en men
mocht vragen: wat is er van te zien? Dat is de verantf
woordelijkheid, die wij als Christenen meedragen door de
wereld; men ziet ons er op aan; wij zijn een stad op een'
berg. Wij kunnen niet zeggen: mijn geloof, nu ja, dat is
nu iets voor mijzelf alleen, iets tusschen God en mij. Ik klim
op naar de bergen en zoek mijn God en ga dan mijn weg,
-
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alsof niets ware geschied. Dat kunnen wij niet. De menschen
mogen vragen: laat ons zien de straling van uw aangezicht,
de weerkaatsing van uw leven met God. Wij zijn geen
monniken, die op den berg blijven, wij dalen weer af naar
de vlakten der aarde, waar de menschen Gods woord en
wet noodig hebben en onze handen ten arbeid.
En nu nog één ding ten slotte. Toen Mozes van den berg
Sinai afdaalde, wist hij niet, dat het vel van zijn aangezicht
straalde door zijn spreken met den Heer. Hij wist het niet!
Is dat geen fijne trek in dat oude verhaal? 0, die menschen,
die het zoo goed weten, hoe braaf ze zijn, hoe moedig ze zijn,
hoe flink in hun zorgen, hoe barmhartig en vechtvaar .
dig tegenover den medemensch! Is het zoo niet vaak bij ons?
Wij willen wel eens met stralend aangezicht rondgaan over
deze aarde, zorgen verdrijvend, maar dan willen wij het
ook goed weten, dat wij het doen, dan willen we toch ook
wel graag, dat de menschen ons er een beetje -eer en lof voor
zullen schenken en onzen naam roemvol zullen vermelden;
dan houden wij er toch ook wel van tot hen te zeggen, die
met ons gaan: Zie, dat heb ik gedaan; zoo flink ben ik
geweest in den nood; zoo krachtig heb ik aangepakt, toen
er wat te verbeteren viel. Maar Mozes wist het niet, dat
zijn aangezicht straalde. Hij deed eenvoudig, wat God hem
ingaf; hij had daarboven Gods wet ontvangen en nu kwam
hij terug en pakte aan en was gehoorzaam; meer niet, heel
eenvoudig. Zoo doet de man Gods; zoo doet de mensch,
tot wien God daarboven werkelijk heeft gesproken en die
het heeft verstaan en begrepen; hij doet en zoekt niet zijn
eer, maar Gods eer.
Mozes op den hoogen berg met God alleen en dan te.
rugkeerend naar de aarde om het licht, daarboven ont.
vangen, te doen uitstralen over allen, die in duisternis zaten;
en hij wist het niet, dat hij zulk een licht meebracht van
daarboven; zoo vertelt ons de oude legende. En er
is een grootere dan hij, die in zijne paden is getreden, Jezus
Christus. Hoe dikwijls lezen wij niet in onze Evangeliën
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dat Jezus op een eenzame plaats ging om te bidden, om
alleen te zijn, ver van het gewoel van de wereld, staande
voor Gods aangezicht, sprekende met den Heer. En dan
kwam hij terug en trok rond door de landen, predikende
en goed doende en genezende hunne zieken zoo wordt
ons verhaald. —, midden in de zorg en het leed van de
wereld; en Zijn aangezicht straalde: hij bracht er de vreugde
en de vrede van het leven in gemeenschap met God. En wij willen hem volgen, van verre, van verre. Laten wij niet
vergeten, mijne vrienden, ook in ons vlakke land kunnen
hooge bergen zijn, waar God woont; ook onze aangezichten
kunnen stralen, omdat wij met den Heer hebben gesproken.
-- Amen. —
Boskoop, Nov.
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DE OVERWINNING OP DEN DOOD
„Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw over#
winning? Gode zij dank, die ons de overwinning
geeft door onzen Heer Jezus Christus."
z Cor. XV, SS 57
LEZEN: Fr. Naumann. Gotteshilfe. S. 460
LIEDEREN: Bundel N. P. B. Lied 87 :1 en 3; 222 : z en 2;

TEKST:

,

185:3

Schoon kunnen menigmaal de Septemberdagen zijn,
als een heerlijke echo en naklank van den blijden, zonnigen
zomer de late bloemen kunnen ons een rijkdom van
diepe kleuren bieden, weelderiger soms dan de schoow
heid van de zomertinten, toch, als wij eenmaal weer in
de laatste helft van den Herfstmaand zijn gekomen, dan
beginnen we met verbijsterende duidelijkheid ook rondom
ons te zien, dat het einde nadert van al wat bloeit en pronkt
in kleurenpracht, van al wat Frisch en fleurig is, van al wat
leeft. Het gelaat van de natuur begint zijn doodskleur te
krijgen; en nog midden in het volle leven zien we aan alle
kanten de voorteekenen van de stervenswee. Men pleegt
het najaar te noemen het jaargetijde van den weemoed en
hoe mooi ook de rood en bruin getinte bladen de boomen
mogen sieren, hoeveel aantrekkelijks ook juist die welkende
natuur ons moge bieden, wij staan toch ieder jaar weer voor
het raadsel van die stervende wereld, voor het raadsel van
den dood. -- En is de dood daarbuiten in de wereld van
de boomen en de bloemen, en de dieren ons een vraagt
stuk, waarover we gaan zitten peinzen, dat ons tot stille me.
ditatie brengt, de dood in de menschenwereld is een ont.
zettend iets, dat ons in opstand brengt, dat de vuisten doet
ballen, dat tot wanhoop voert, tot wild verzet tegen een
opgelegd noodlot, waaraan geen mensch zal ontkomen.
De dood aan het eind van ons eigen leven en de dood van
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hen, die met ons 's levens weg gaan, dat is wel het grootste
raadsel, de grootste aanvechting des geloofs, die wij ons
kunnen denken. De dood en wat er na den dood zal zijn,
dat is de groote vraag der eeuwen, altijd weer overdacht,
besproken, beschreven; het vraagstuk der onsterfelijkheid
van de menschelijke ziel, het geloof er aan of de ontkent
ning ervan, het gaat door alle tijden heen, ja,we kunnen
zeggen, dat in de oudste godsdienst van ons menschelijk
geslacht en nog thans in de godsdienst van kinderlijke
natuurvolken, eigenlijk alles zich beweegt om dat eene
vraagstuk van den dood, en de vrees voor den dood,
de zorg voor de afgestorvenen en hun vereering en aan.
bidding. En de moderne mensch van onze dagen, die voor
die oude primitieve godsdienst zoo hooghartig de schouw
ders ophaalt, is hij anders geworden?
Hebt gij wel eens gestaan voor het raam van een boek.
winkel in een groote stad; leest ge weleens de lijsten van
nieuw uitgekomen boeken en boekjes en geschriften? Dan
zoudt ge zien, dat het nog altijd weer dié vraag is naar den
dood en naar het groote onbekende, dat na dien dood zal
zijn, dat menschen vasthoudt, waarover boeken worden vol
geschreven, waarover de wildste phantasieën worden uitge.
dacht. Het ontzettende van den dood en hoe wij als Chris.
tenen daartegenover staan laat ik bescheidener zijn, als
Christenen tegenover moesten staan. Ik weet, dat ik
over den dood sprekende, een uiterst teer onderwerp aaw
roer, waarover het ons menschen geraden is nooit met for.
sche, ruwe woorden ons oordeel te zeggen. Slechts wie
zelfden dood van nabij heeft gezien, 't zij in eigen leven, 't zij in
het leven en sterven van wie men heel lief had, verstaat iets
van den dood en verstaat ook, waarom wij hier met voort
zichtigheid, met bescheidenheid, met stilheid van harte
het woord nemen. Wij zijn bang voor den dood, is
dat niet zoo? Wij denken misschien niet veel aan den dood,
wij zijn nog zoo jong, zoo vol levenslust. Wij praten ons y
zelf voor: als het eenmaal tot mij komt, dan zal ik wel bef
reid zijn; ik weet het immers van tevoren. Maar dat zijn
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groote woorden, want niemand onzer weet, hoe het ons te
moede zal zijn, als waarlijk die geweldige ure van ons be.
staan nadert, waarin aan al wat wij hier op aarde waren en
hadden een einde zal worden gemaakt. Er moet iets ge.
weldigs omgaan in de ziel van een mensch, die voelt, dat het
einde nabij is, dat er niets meer is te doen en goed te ma.
ken, niets meer is te arbeiden en te verwachten, dat alles
van deze aarde onherroepelijk voorbij is. Millioenen hebben
dat oogenblik gekend, maar zij hebben met stille lippen ge„
legen en wij weten niet, wat hun hart heeft bewogen. Het is de
dag en het uur, die wij allen maar eenmaal doormaken en
daarover willen wij niet met lichtvaardige bravoure spreken.
Wij zijn bang voor den dood; ten eerste, omdat wij het
leven lief hebben, omdat wij het bestaan lief hebben, er ons
aan vastklampen. Hoe diep is dat geworteld in ons hart.
Mijn vader, die dokter is, heeft mij vaak verteld, hoe ook
menschen die geweldig moesten lijden, die geen hoop meer
konden koesteren op herstel, die van het leven niets meer
konden verwachten dan ellende en pijn, zich toch altijd
nog weer vastklemden aan het bestaan, het zijn hier op
aarde en terugschrokken voor den dood. En hoeveel men,
schen zijn er niet, als de houthakker uit de fabel van Lafon.
taine, de man, die een moeilijk en zwaar en ellendig leven
heeft en die wenscht: ach, kwam toch de dood maar, en
als deze dan opeens voor hem staat met zijn zeis in den
arm en vraagt wat er wel is, dan, dan stottert de houthak.
ker een verontschuldiging en zoekt een uitvlucht. Niet
te zijn: dat lijkt den mensch een gi oote duisternis; hoe
moeilijk, hoe ellendig het leven hier ook is, hij worstelt
altijd door om het niet te verliezen; om het nog voort te
sleepen: geen vreugde zal meer komen, geen verbetering,
geen troost en toch wordt er voortgestreden om toch maar
te zijn en niets dan dat. En als de dood er is, dan is dat het
einde van wat nu is: wij kennen het leven niet anders dan
in ons menschelijk lichaam, in de stof, in de materie, op
deze aarde en met haar op duizend wijzen verbonden en
zien de dood komen en afsnijden dat stuk zijn, dat stuk
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leven in deze wereld; en wat dan —? Daarom zijn we bang.
En er is een tweede reden, waarom we bang zijn! Er is
zooveel, dat ons lief is: en daarvan gaan we scheiden; on.
herroepelijk. We werkten met lust ons werk en dachten
nog lang op onzen post te staan; maar de dood neemt ons
bij de hand en zegt ons: het is uit met uw werk. Er zijn
menschen, die we liefhebben, voor wie we nog wat zijn
moeten, die ons niet kunnen missen, aan wie onze taak
lang niet is afgeloopen; wij kunnen nog niet gemist worp
den zoo is het immers zoo vaak en toch klopt de
dood aan de deur en zegt: maakt u gereed. Wij zijn zoo
gehecht aan de wereld. Er zijn misschien wel menschen,
die gemakkelijk alles loslaten; die niets zoo erg sterk liefheb,
ben, die het scheiden niet moeilijk valt, 't lijken me de beste
niet. De meesten van ons gelukkig hebben wereld
en menschen wel lief, in toenemende mate. Men zegt, dat
met het klimmen der jaren de gehechtheid aan de wereld
ook stijgt; 't is mogelijk, ook al ware het niet zoo: wij hour
den al genoeg van wie ons lief zijn. Een van onze liederen
zegt: „O, strengelt niet te vast uw handen saam en harten,
Gij, gij, die sterven gaat, dat d'onvoorziene smarten u niet
ondraaglijk mogen zijn". 'k Weet niet of die raad goed is,
maar 'k weet wel, dat we haar niet kunnen opvolgen, want
wij strengelen wel vast de banden; 't is de vreugde en de heer,
lij kheid van ons aardsch bestaan. En daarom zijn we bang
voor den dood, want de dood zegt: gij zult dat alles verf
laten, voor _goed, de ure is geslagen. En er is nog meer:
Wij moeten de eenzaamheid in; we zijn als kinderen, die
aan de deur staan van een groote, lange, donkere gang, we
moeten er door en geen is bij ons. Hoeveel geliefde menschen
ons de laatste jaren, uren, oogenblikken van ons leven mop
gen verzoeten, daar komt de dood en de geliefde handen
laten los en de geliefde aangezichten doezelen weg en we
zijn alleen, gelijk we nooit in ons aardsche leven alleen ge.
weest zijn. Daarom zijn we bang: wat zal het zijn, dat groote,
onbekende daar voor ons? Dat is de vrees voor den dood,
en het zou mij verbazen, indien in uwe harten niets van
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deze vrees ook leefde, indien gij ooit eens stil bij uzelve na.
denkt, indien gij ooit gaat opmerken dat onder uw blonde
of zwarte haren de grijzen zich mengen, indien gij ooit eens
ziet en voelt, hoe snel de tijd aan ons oog voorbij
J raast, hoe
nieuwj aarsmorgen volgt op oudejaarsavond, maar weinig lang.
zamer ook alweer de ouderjaarsavond op nieuwjaarsmorgen.
Daarom zijn we bang voor den dood; en ik noemde u de
ernstigste reden nog niet. Dat is deze: onze levensverant.
woordelijkheid, onze zonde. Ik weet niet of ge daarover
denkt als ik; maar ik moet het u bekennen: mij lijkt het
iets vreeselij ks : dat daar een oogenblik zal komen in mijn
leven, over een jaar, over twintig ,vijftig jaar, morgen, he.
den: een oogenblik, dat ik besef: te laat, onherroepelijk te
laat. Daar gaat geen mensch over de wereld, zonder schuld,
en in de meesten leeft de hoop, eens nog te kunnen goed.
maken, te kunnen boeten, wat werd misdreven. Dat kan
altijd nog, we hebben nog tijd, meenen we; en dan ineens
is de dood geklommen in onze vensteren!
Ik denk aan twee dingen. Ik denk aan bepaalde misdrijven,
die wij meedragen en wie kent die niet: een mensch, een
vriend, een familielid, die we een wrok toedragen, van
wie we om kleine, nietige reden ons hebben vervreemd,
en de jaren zijn er overheen gegaan, en het is gebleven en
wij hebben het leven van den ander daardoor armer ges
maakt. Ik verzeker u, als we niet gestorven zijn aan alle
geestelijke leven, aan alle zedelijk bezit, dan zal het voor
ons staan op den dag van den dood, als een vloek, die ons
bang maakt voor het geweldige, dat komen gaat. Of het
is iets anders: een grove oneerlijkheid, een jammerlijk
bedrog, het is een onrecht, dat we een mensch deden, we
weten het zelf wel, al kan ik het u niet opnoemen; ieder
weet in eigen hart de zwarte plek. Mijne vrienden, maakt
u dat niet bang voor wat gaat komen; bang, dat ge zult ster.
ven en dat ligt daar nog, onverzoend, als een vloek? dat
draagt ge mee? Maar er is meer dan dat; het is niet ah
leen het groote, het geweldige, dat weegt: niet de enkele
groote misstap, die ons bijblijft, die nog voor ons staat na
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jaren, maar het is ook en vooral de kleinzieligheid van
ons dagelijksch leven. Denk nu maar aan het gewone, het
alledaagsche van uw eigen bestaan: daarin is zooveel, dat niet
is naar den heiligen wil Gods: daar zijn uren, dagen, jaren
misschien van ons korte, kostbare levensbezit, die we heb.
ben verdaan, verspeeld, niet tot zegen gemaakt voor onszelf
en voor ons werk en onze kracht. Wij hebben het leven
van menschen rondom ons vaak vergald door humeurig,
beid, ongedurigheid; daar zijn menschen tot ons gekomen,
die om kracht kwamen en wij hadden iets kunnen geven:
we hebben het laten voorbijgaan; daar zijn anderen gekomen,
die den goeden weg hadden verloren en wij hadden miss
schien iets kunnen doen voor redding, we hebben met
ze mee gelachen om het leven en na afloop de schouders
opgehaald en bij onszelf gezegd: hij gaat zijn verderf tege.
moet, maar het is zijn eigen schuld. Zie, dat is, waarom
ik bang ben voor den dood, omdat ik weet, dat ik liefdeloos
ben geweest in vele dingen en dan zal het te laat zijn, dan
is de deur gesloten. Het ontzettende van te moeten terugo
zien op een stuk mislukten arbeid, onaf niet alleen, maar
knoeiwerk en daar opeens, daar wordt mij gevraagd: geef
hier, de tijd is verstreken, wat is het waard?
Daarom is de dood het groote, moeilijke vraagstuk van
ons leven; een harde muur, waartegen wij overal botsen,
waar we niet overheen kunnen zien, nergens doorheen
kunnen zien; we weten allen: hier is het oude afgedaan,
hier aan de groote, donkere poort neemt gij afscheid van
al wat het uwe is en gaat de onbekende toekomst in. Dat
is de dood.
En de vraag is: kunnen wij dien dood overwinnen, zoodat
hij niet meer het wreede monster is in welks klauwen wij
vreezen te vallen? Paulus zegt ons, dat hij het weet, dat hij
niet meer bang is voor den dood, dat hij die onder de knie
heeft en met volle jubel en vaste overtuiging roept hij het
uit: ,,Dood! waar is uw prikkel? Hel! waar is uw over.
winning? De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht
der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overt
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winning geeft door onzen Heer Jezus Christus." Mijne
vrienden, ik spreek over zeer ernstige dingen; en wij willen
koel en nuchter blijven, en ons niet verliezen in enthousiaste,
geestdriftige uitroepen, die misschien de waardelooze hols
heid van ons levensbezit moeten verbergen. Paulus is niet
bang voor den dood; Paulus zegt, dat hij met hulp van God,
met hulp van Jezus Christus den dood, den grooten menschen.
vijand en menschenverdelger heeft overwonnen. Die toon,
die overtuiging heeft doorgeklonken door het Christenf
dom, door alle eeuwen, als een blij geluid, als een heerlijk
stuk van het Evangelie: de dood is overwonnen! En die
toon klinkt nog; waar echt Christendom is, doorleefd Christ
tendom, Christendom dat een menschenziel vol maakt, daar
klinkt het nog even overtuigd en vrij moedig : Gode zij
dank die ons de overwinning geeft!.. Maar let wel: ik zeg
nog eenmaal: waar echt doorleefd Christendom is. Laten we
toch niet meenen: zie, ik behoor bij een Christelijke gei
meente, ik ben van Christelijke ouders geboren en ben op
een catechisatie gegaan; dus ben ik een Christen, dus heb
ik met den dood niet meer van doen, dus behoef ik niet
bang te zijn. Neen, want dat is het niet. Den dood overwint
nen, dat is: midden in den strijd en de ellende des levens,
onder ziekte en leed, terwijl ze rondom ons wegvallen, die
we liefhebben, toch altijd, altijd weten: die dood, die is er
niet; dat te dragen als een waarheid, een verzekerdheid in
onze ziel.
Zin we zoover; is ons Christendom zooveel waard? Laten
wij voorzichtig zijn en nog eens nader overwegen, wat
hier het geval is. Als wij de ervaring van ons leven raadt
plegen, dan zijn er wel meer menschen, die rustig tegen den
dood aanzien, die den dood niet vreezen en het zijn niet
alleen de Christenen. Er zijn zeer ongeloovige menschen,
zooals men ze aantreft in en buiten de kerk, die toch vols
maakt kalm den dood afwachten, want zoo zeggen ze:
met den dood is het immers alles uit. Zeker, als ik in het
graf ben gelegd, zal ik het vroolijke menschenbestaan niet
meer zien en beleven, maar wat raakt het mij: ik heb er i m,
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mers geen weet meer van; ik zal allen die mij lief zijn, moe.
ten prijsgeven, maar ook mijn verlangen en begeeren naar
hen is verdwenen; mij zal het dus niet pijnigen en voor
de verantwoordelijkheid des levens en voor het berouw
vrees ik niet, want een oordeel is er niet, en of mijn naam
al wordt gesmaad op aarde, het zal mij niet kunnen schaden.
Zij, die zoo spreken, hebben den dood niet overwonnen,
ze negeeren den dood, houden hem ver van zich. Maar
het Evangelie, het Christendom wil meer dan dat, wil een
overwinning, wil, dat de dood niet enkel zal worden gene%
geerd, weggewischt, maar zal worden tot leven. Mijne
vrienden: dat is de geduldige, nooit eindigende strijd van het
Christendom: dat al wat dood is, ook de Dood, die ons
wacht, straks, na korten tijd, zal worden tot Leven. Dat is
de strijd, die Christus voert door de geschiedenis heen, ook
de strijd in elk menschenleven: dat het Evangelie zoo zal
gaan leven in onze harten, dat wij alle dingen overgeven
aan God, onze vreugde en onze smart, voorspoed en tegen#
spoed, en ook onze dooden, ook onzen eigen dood. Dat wij
ze overgeven aan God, die het Leven is, en het leven ervan
zal bewaren tot in alle eeuwigheid. Paulus drukt dat op zijn
wijze uit: de overwinning door den Heer Jezus Christus.
Jezus Christus, daar had hij het leven gevonden, sedert hij
dien had leeren kennen naar den geest; sedert die hem
gegrepen had, was hij een nieuw bestaan ingetreden,
waren alle dingen nieuw geworden; alles wat dood was
vóór dezen, was nu leven, vertrouwen, hoop. En dat had
hij alles te danken aan dien eenen: aan Jezus Christus.
Maar nu moet ik drie opmerkingen maken, en wel vooraan
deze: of wij nu al in diepe levenservaring, door Gods groote
liefde voor ons, de overtuiging met ons meedragen, dat dit
leven maar een brokstuk is, een klein fragment uit het groote
geheel, dat de dood maar als een station is, of als de geo
boorte tot een nieuw en hooger zijn, als wij door Christus
gegrepen dat gelooven, dan sluit dat niet in, dat wij ook
precies zouden weten, wat God met ons voorheeft en zouden
kunnen zeggen : zoo en zoo zal het gaan met onze ziel, als
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wij eenmaal aan de overzijde zijn. Dat weten wij niet, hoort
gij het, dat weten wij niet. Wij kunnen daar veel over
denken en fijne dichterzielen hebben getracht ons een
beeld te geven van het leven der ziel in een hiernamaals,
waar zij terug vond, die ze eenmaal op aarde het meest had
liefgehad, wij kunnen er eindeloos over denken en ons er
in verdiepen, eenvoudig, op kinderlijke wijze, gelijk een
moeder, die terug verlangt naar haar gestorven kind, of wijs,
geerig en geleerd wij weten het niet, wij kunnen het gor,
dijn voor de eeuwigheid niet oplichten. Dat verontrust
den waren Christen niet. God zal het goedmaken, dat weten
wij, daar gaan we vast op, God zal het goed maken, als
wij ons leven geven aan Hem. Het staat niet aan ons, nieuws.
gierigen, het ondoorgrondelijke te willen verstaan; wij
hebben te zwijgen, stil te zijn, geduld te oefenen, en welges
moed en rustig en geloovig afscheid te nemen van wie van
ons heenreizen met een vertrouwend: tot weerziens. Dat
is het eerste. En dan moet ik dit erbij zeggen: Het leven der
eeuwigheid Gods is niet het leven der ongestoorde rust.
Wat hier het kenmerk is van het leven van den Christen:
strijd, worsteling om het pand te behouden, om te ver,
sterken, te bevestigen het geloofsbezit, dat hier het onze
werd, dat zal ook daar het kenmerk zijn. Heine roept uit:
wat zal het daar vervelend zijn! Hij verstond niet, wat het
leven van een Christen is; het is altijd een tocht hooger op,
om dieper te beleven de gemeenschap Gods. En wie zijn
eigen leven kent en weet, hoe ver de volkomen loutering der
ziel nog is, die weet ook, dat het leven, dat God hem heeft
bereid, een leven zal blijven van strijd hooger op. Het is
een schoone gedachte de zielen der afgestorvenen ons te
kunnen voorstellen, als op een langen tocht naar den troon
Gods. Daar zijn er, die we lief hadden en die ons zijn voor,
gegaan; in wier harten, dat wisten we wel, de zonde niet
was uitgeroeid, die nog te strijden hadden met de verzoekin.
gen des levens; zij gaan voort op den grooten weg; wij
zullen ze, als God wil, terug vinden, reiner, sterker, verheve.
ner, dichter tot de volle rust van Zijn vrede genaderd.
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En we zullen samen verder gaan: den langen, eindeloozen
weg, vereenigd strijdende den grooten strijd des geloofs.
En dan ten slotte dit: de overwinning op den dood begint
niet op den dag van ons sterven. De dood, die is overal; en
wie met Gods hulp den dood overal overwint, eiken dag
van dit aardsch bestaan in eigen leven, die zal ook niet
vreezen voor den grooten Maaier met den zeis aan het
einde. Johannes zegt: Dit is het eeuwige leven, dat zij U
kennen, den eenigen waarachtigen God en Jezus Christus,
dien Gij gezonden hebt. Verstaat gij dat: het eeuwige leven
begint niet ergens op een bepaalden dag; maar het eeuwige
leven is dit: boven den tijd uitgaan en God kennen, die
de Eeuwige is. De mensch, die 's avonds na den harden
dagtaak, na zorg en moeite, de handen vouwt en 't Onze
Vader spreekt; en in dat simpele gebed al zijn zorgen en leed
vergeet en in de rust van die woorden van overgave en vers
trouwen, Gods oneindige liefde voor de menschen beleefd,
die heeft den dood overwonnen, die vreest op dat oogenblik
niets meer, die weet zich volkomen geborgen en als dan de
dood kwam, zou hij niet bang zijn. Den volgenden morgen
moet hij weer het leven in, 't harde leven, en hem ontvalt
misschien wel eens een boos woord en een booze gedachte,
hij zal zich weer verder voelen van God, banger tegenover
den vreeselij ken dood, die komen zal en zal 's avonds met
te meer innigheid bidden: vergeef ons onze schulden. Zoo
is het menschenleven: op en af; overwinning en overwonnen
worden, sterk zijn en zwak, vreezen voor den dood en dien
dood overwinnen;ver van God zijn en Hem nabij. Als wij
maar hooger komen langzaam aan, meer op Gods hoogte;
als er maar al meer leven in ons komt, Gods leven, dat den
dood overwint, dan zullen wij rustig worden. En als men.
schen ons de hand ten afscheid reiken, al zijn het onze zonen
of dochters, broers of zusters, we zullen, hoewel bedroefd,
toch vertrouwen: het zal goed zijn. God heeft het anders met
hen voor: wij zien elkaar weder. En als onszelf straks die
dag genaakt, zullen wij niet vreezen, omdat God met ons is
en God het Leven is en het leven Gods den dood overwint.

44

DE OVERWINNING OP DEN DOOD

Het oude Christendom, gegrondvest op het oude verhaal
van Jezus' opstanding, is voor ons een legende, die, ook al
ware ze historisch, ons hart niet zoo kan treffen. Maar laten
wij het erkennen: het is een wonderschoon verhaal, een
zinnebeeld. Het leven van den Godszoon is te sterk, te machtig
voor het graf; de steen wordt afgewenteld en Hij staat op uit
de dooden. Het leven van Gods kinderen is te machtig
voor het graf, voor den dood. Zij hebben den dood over
wonnen. Als wij ons maar kinderen Gods mogen noemen:
onze harten openstellen, om Gods genade in onze levens te
ontvangen. Dan zal het alles goed zijn.
Boskoop 19 Sept. 1915
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„Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?"
Rom. VIII,
: Psalm 121; Rom. 8, 28#32, 35, 37039
LIEDEREN: Bundel N. P. B.
Lied si : i; 26I en
201 :s en 3
TEKST:

s;

Ik wil vanmorgen tot U spreken over Optimisme en Pes.
simisme, over blijmoedigheid en droefgeestigheid. Dat is
een vraag midden uit het leven, niet waar, geen vraag voor
de studeerkamer, waarvan gij kunt zeggen: wat gaat het mij
aan. Neen, of gij wilt of niet: gij geeft een antwoord op de
vraag naar het optimisme en het pessimisme; ge doet een
keuze; gij zijt het een of het ander, een blijmoedige, een
opgewekte, een die door het leven gaat, frisch als de mors
gen, een en al blijde lust in het leven, of gij zijt een, die
de dingen moeilijk en zwaar opneemt, die vooral de tegens
spoed, die U ten deel viel, weegt, en die uw leven hier een
hard en onverkwikkelijk bestaan vindt, waarin de vreugde
niet of maar zeer schaarsch wat blijheid brengt.
Gij denkt nu misschien bij uzelven: wat baat het, veel over
optimisme en pessimisme samen te gaan spreken; dat zijn van
die dingen, waar je niet veel aan verandert; we zijn nu eenmaal
zoo, we zijn nu eenmaal als het ware, met een lach of met
een traan in de ziel geboren, de levensomstandigheden
mogen daar nog wat vanaf of nog wat aan toe doen, een
mensch blijft, wat hij is. Wie het in zijn hart heeft meege.
kregen om met vroolijk oog deze schoone wereld te be,
zien, die zal ook door een tegenslag niet zoo gauw zijn
blijmoedige opgewektheid verliezen; maar wie eenmaal
van nature de donkere zijden van wereld en eigen leven het
eerst en het scherpst ziet, die zal, ook al loopt het hem
alles mee, ook al rolt zijn wagentje over een zacht weggetje,
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toch wel nooit zijn somberen kijk verliezen. Moeten we daar,
over nu in de kerk spreken, over wat nu toch eenmaal zoo
is? Maar als we zoo praten, dan hebben we het toch eigew
lijk heel erg mis. Dan praten we de wereld na, die het er
zoo druk over heeft: je bent nu eenmaal, wat je bent en daar
is nu verder ook niets aan te doen. Daar zou ik Paulus wel
eens over willen hooren, over zoo' n : daar is niets aan te
doen! Ik denk, dat hij den man, die zoo met de wijsheid
van de wereld te koop loopt, verbaasd zou aanstaren en zou
zeggen: „maar, mijn vriend, ik sta hier immers voor u
als een levende getuige van het tegendeel van wat gij daar
zegt: ik was dood en zie ik ben levend geworden; ik ben
een nieuw mensch geworden, niet meer ik leef, maar Chris,
tus leeft in mij." Daar zou ik die allen wel eens over willen
hooren, die uit eigen leven kunnen meepraten over bess
keering en wedergeboorte. Neen, als wij hier bij elkaar zijn
als Christenmenschen, dan zeggen we: wij worden allen
met een aanleg in onze ziel geboren om de wereld en het
leven als een vroolijk, lachend blijspel of als een droefgees.
tig, somber drama op te vatten, maar die aanleg, die kijk op
de wereld, die is niet als een vloek over onze ziel, waaraan
wij niet kunnen ontkomen, die we moeten dragen van de
wieg tot het graf. We kunnen het stil maken in ons hart,
tot rust komen, ons leven stellen in het schijnsel van het
licht van boven en dan eens nagaan, wat ons Optimisme
waard is en wat de grond, de bodem is van ons Pessimisme;
en dan zullen we misschien wel gaan zien, dat het met die vroo.
lijkheid van ziel en die somberte van hart toch nog niet zoo
eenvoudig is gesteld, als wij misschien eerst wel dachten.
De optimist ziet, dat het leven toch wel mooi is; er is
toch wel veel te genieten. Het gaat wel niet altijd alles goed,
integendeel, het kan bitter slecht gaan, maar we kunnen
toch veel vergeten; een dag van onbezorgde jubel maakt
veel uren goed; vooral wie jong is, ziet het zoo: de ellende,
de zorg, dat is iets voor later, dat is niet zoo erg voor een
sterk mensch, en een sterk mensch dat is een, die van zijn
leven geniet, die met een vroolijk lied op de lippen 's mor.
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Bens 't werk begint en 's avonds dankbaar ter ruste gaat:
wat is het toch allemaal mooi in het leven. En er zijn
immers van die gelukskinderen, van die menschen, die
het alles voor den wind gaat, die hun scheepje hebben
beklommen en toen is het gaan waaien in de zeilen, en daar
gaan ze, recht uit, recht aan en het gaat zoo prachtig. Als
er een zandbank dreigt, zij glijden er langs, en als er een storm
loeit, hun scheepje vliegt nog eens zoo vlug over de golven,
altijd in de goede richting , zoo heb je van die menschen
en de anderen rondom zeggen: hoe is het mogelijk! En zij
zelf, zij lachen maar en ze zeggen: wat is er toch te zuchten
over het leven, 't is immers prachtig, als je 't maar fiksch
aanpakt, en maar weet te sturen in de goede richting. De
optimist weet wel, dat het leven niet voor alle menschen
is als zoo'n lustig festijn, dat er wel eens harde slagen vallen,
maar dat is al erg genoeg; waarom zouden we er nog veel
over jammeren; zoolang ons de zon haar licht niet onto
houdt, willen we jubelen en zingen, willen we niet zien
de donkere diepte van sommige levens.
En de optimist vindt de wereld mooi, de blauwe lucht
en de groene booroen, en het frissche water en wie er
kwam op die wereld: de dieren en de menschen. Ja, den
mensch vindt de optimist ook mooi en hij ziet dat de
menschen vooruit gaan, dat ze meer weten dan voor 1000
jaar, en dat ze dieper voelen dan voor i000 jaar, en dat ze
beter willen dan voor i000 jaar. Dat ziet de optimist en hij
wil het aanwijzen en hij zegt: kijk maar eens dit en dat,
wat zijn we vooruitgegaan. En wat er nu nog voor zwarte
narigheid moge zijn, voor maatschappelijke ellende, voor
wreed oorlogsspel, dat is de laatste rest van 's menschen
oude staat, de laatste prikkel om nog goed te maken, wat
nog niet heelemaal goed mocht zijn. 0, het is wel eens
heerlijk, om midden in eigen bedruktheid over den maats
schappelijken en politieken gang der wereld, over den zeden
lijken gang der menschheid, zoo'n optimist te ontmoeten,
die ons eventjes zegt, hoe het worden gaat: zie, hier nog
dit en daar nog dat en dan komt het in orde, nog een klein
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beetje geduld en dan zullen de klokken luiden, omdat de
geluksstaat is aangebroken. Wat is dat schoon, zoo'n opti.
mist te zijn en maar uit te zien in de toekomst met oneer,
breekbare moed en het te zien komen, de blijde wereld,
waarvan nu deze aarde al zoo vol is, maar die dan alle droef.
heid en ellende, onrecht en krijg zal hebben uitgeban.
nen. Mooi is de wereld. En mooi is de menschelijke ziel,
zegt de optimist. Niet volmaakt, neen, volmaakt niet!
maar vol van heerlijke krachten. Er is soms zooveel liefde
in 't hart van een mensch, zoo onverwacht veel liefde, zoo
heel groote, onbaatzuchtige liefde; en er is soms zooveel
fijngevoeligheid, zooveel teerheid tegenover een ander,
zooveel mededoogen, zooveel oprechte troost: is dat niet
allemaal prachtig? Moeten we dan niet blij zijn, niet jui„
chen? Is het dan geen kleinzieligheid altijd te zitten kijken naar
de donkere plekjes, naar wat nog -niet heelemaal af is, als er
zooveel moois te voorschijn is te halen uit die menschenziel?
Dat is de optimist, en 't is wel eens heerlijk zoo'n mensch
aar klare oogen, die licht zien, ook
te ontmoeten met eenpaar
waar alles vol schaduw en duisternis schijnt; zoo'n mensch
die zingt tegen de golven en de stormen en de nacht in, die
al maar zingt, dat de zon zoo heerlijk schijnt. Ja, dat hebben
we wel eens noodig, zoo'n mensch te ontmoeten. Maar als
ik een dag bij zoo'n mensch was geweest en ik had hem hooren
jubelen en juichen, ik geloof dat ik de deur van mijn kamer
zou sluiten en dat ik zou bidden: God heb medelijden met
zijn ziel. Ik ben geen optimist, mijne vrienden, niet alleen
en niet vooral, omdat ik van nature, van aanleg niet zoo
hard kan juichen en niet zooveel zon zie over de wereld, maar
omdat de ervaring en het Evangelie mij zeggen, dat er
een leugen zit in die blijheid. Laat ik probeeren u dat klaar
en duidelijk en toch voorzichtig te zeggen, want ik zou
niet graag willen, dat gij meendet, dat ik uit uw leven en
uit uw wereld, waarin de zon misschien toch al niet al te
veel schijnt, dat kleine beetje nog zou willen weg doen.
Ik wil niet hard zijn, maar ik wil ernstig zijn voor zoover
ik het vermag
met den ernst van het Evangelie.
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Men spreekt van Christelijk pessimisme en Christelijk
optimisme. Christelijk pessimisme wat is dat? Er is
ook een pessimisme, dat niet Christelijk, niet uit de die te
van het Evangelie is, een pessimisme, dat zucht over het
leven. Dit is het pessimisme, dat het kenteeken is van
onzen tijd. Onze tijd is ziek. Het lijkt wel niet zoo ; onze tijd
ziet er uit als ware hij gezond, met sterke spieren en zenus
wen, en met roode wangen, met een rein hart en een goed
geweten, maar de schijn bedriegt. De buitenkant is lao
chend, maar daar binnen, daar zijn de tranen. Wat meent
gij, wanneer gij op een schoonen Zondagmiddag in Mei
de menschen in groote drommen naar buiten ziet trekken,
waarvan meent gij, dat ze spreken? Ze spreken van hun
zorgen, van hun twisten, van verlies, van achteruitgang,
van wat ze hebben verzuimd, van afscheid en dood. O,
wij menschen, wij zouden zooveel willen zijn en zooveel
willen hebben, wat we toch niet zijn en toch niet hebben.
Het leven lijkt zoo mooi van de buitenkant; als we door
de straten wandelen onzer groote stad en we zien al de
pracht en pronk, al de schittering en het licht van groote
huizen en groote winkels rondom ons, dan zouden we ons
kunnen denken in de poort te staan van een sprookjesland,
maar wee ons, als we wisten al het verdriet, al de zorg, al de
zonden, de verzoeking achter die schoone praal. 0, die buis
tenkant, die is blij, die viert feest, die zoekt de vroolij kheid,
maar als wij die allen in het feestkleed eens een voor een
konden spreken en een ieder gaf ons zijn hart, dan zouden
wij het zien: achter het vroolijke gezicht schuilt de stille
klacht, de nood, de leegheid, de jammer over het leven.
Zoo in 't algemeen bekeken, schijnen de menschen sterk
en gezond, maar als we bij den enkeling komen, zien we,
dat ze zwak en gebroken zijn. Wij vragen elkaar in 't leven,
als we elkaar ontmoeten op den weg: „hoe gaat het u?" en dan
antwoorden we: „best, het gaat mij goed." Maar we weten
het wel van elkaar, hoe vaak dat antwoord maar een maat.
schappelijke gewoonte is; wij willen het elkander niet zegt
gen, hoe zwaar de lasten zijn, die we dragen. Dat is het peso
4
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simisme van onzen tijd; de innerlijke zorg van onze ziel om
het leven, dat niet is en niet brengt, wat wij dachten dat
het zijn en brengen zou. Dat leeft bij zoovelen, ook bij
menschen, die het woord Pessimisme nooit hebben gehoord,
zooveel eenvoudigen, die met het leven te kampen hebben,
die door het leven geslagen worden telkens weer, nu eens
fel en opeens en dan weer gepijnigd met langzaam lijden.
Dat is pessimisme, dat is geen Christelijk pessimisme, maar
het is een verklaarbare klacht over het leven; het is ook
zoo heel bitter, vol blij den moed aan den aanvang te hebben
gestaan en het dan onder weg zoo heel moeilijk en zoo heel
slecht te hebben: niets dan telerustelling en tegenslag.
Maar ik spreek tot een Christelijke gemeente; ik behoef
u niet te zeggen wat het geloof antwoordt op dit pessimisme;
het zegt: „Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?"
En een ander antwoord is er niet. Dat is het groote, ge o
weldige antwoord, dat menschen in allen nood en dood
sterk heeft gemaakt: „zoo God voor ons is, wie zal tegen
ons zijn?" Als de nood eenmaal de menschen tot de lippen
komt, waar blijft dan het optimisme, waar blijft dan al de
zon in het leven, de blijde moed, waar het lied en de jubel?
Wie waagt het tegen een ongeneeslijke zieke, met veel pijn,
te zeggen: kom, er is veel goeds in het leven. Wie waagt het
tegen een mensch, die het liefste, wat hij heeft, voorgoed
moet missen, te zeggen: kom, het leven is toch nog zoo
slecht niet; vergeet het en zoek de vreugde weer? Waar
is dan het optimisme? dan gelden alleen de woorden van
Paulus aan de Romeinen: „Want ik ben verzekerd, dat noch
dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch eenig ander schepsel ons
zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Chris.
tus Jezus, onzen Heer. Zoo God voor ons is, wie zal tegen
ons zijn?"
Dat is het Christelijk optimisme, het wereld overwini
nend, alles verheerlijkend optimisme, dat sterker is dan
de dood. Dat wordt maar niet zoo heel eventjes, in een
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handomdraai ons deel: daartoe moet het leven met het
groote leed tot ons zijn gekomen en moeten we zelf stil
zijn geworden voor het geweldig mysterie van God en ge.
vochten en overwonnen hebben, zooals een Paulus ge.
vochten en overwonnen had. Dan heeft dat woord inhoud,
dan zullen we het zeggen, stil, bescheiden, als iets kostbaars,
dat het beste geeft van onze ziel: „Zoo God voor ons is,
wie zal tegen ons zijn ?" Zoover brengen niet veel menschen
het; de meesten onzer blijven in het wereldsch pessimisme,
blijven in de zorg en nood en dood van ons leven, kunnen
er niet tegenop, kunnen de klacht over hun lot niet van
zich afzetten. Laten wij maar vechten en bidden om een.
maal overwinnaars te zijn van ons leven, sterk, forsch, met
het ontzaglijk Optimisme van den Christen, die deze we.
reld heeft, als had hij ze niet, die zijn schat en hart heeft in
de hemelen, overwinnaars als koningen in onze Godsburcht,
van waar geen nood des. levens ons zal kunnen uitdrijven.
Maar er is ook ander pessimisme, Christelijk pessimisme
over de wereld en over de ziel. Neen, ik geloof niet, dat
deze wereld ons reden tot juichen geeft. Ik moet het bef
kennen, ik kan ze nooit goed begrijpen die menschen, die
veel spreken over vooruitgang van wereld, menschheid en
beschaving. Menschen, die ik hoogacht, die mijn vrienden
zijn, maar mijn ziel krimpt wel ineen, als ik ze hoor spreken
en ik denk wel eens: hoe kan een mensch blij zijn, jubelen,
die leeft in onze wereld, en moet zien, wat wij zien, hooren
wat wij hooren. Ik denk niet aan oorlog, de oorlog zegt alleen
nog eens even met heel heldere stem, wat wij iederen dag
door de wereld hadden kunnen hooren fluisteren, als onze
ooren geopend waren geweest. De oorlog gaat als een cam.
roeper rond op straat en roept: zoo staat het met jullie beo
schaving! hij zet een dikke streep onder die woorden en
zet er een groot uitroepteeken achter. Maar heel het doen
en laten onzer wereld, dat is het vreeselij ke.
Dat is Christelijk pessimisme. De jammer van onze we.
reld, dat er zoo geleden moet worden, dat er zoo vertrapt
moet worden, zooveel onrecht moet zijn, en dat wij daar
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als Christenen bijstaan, en we kijken toe en zeggen: zoo is
de wereld nu eenmaal. Of erger nog, we doen mee: we zeggen,
't kan niet anders. En we hebben ons Christendom voor
den eenen dag van de week en onze onbezorgde wereldzin
en geldlust voor de andere zes. Of we duwen met een zeer
Christelijk gebaar het recht en de eerlijkheid in den hoek
en vinden, dat dat best gaat. Zoo zijn we, doen we, zoo is
onze Christelijke wereld het gewend. En nu komt de oord
log, eenvoudig een vol ontloken bloem aan de forsche struik
van onze beschaving, een bloem, met vurige, felle roode
kleur, een bloem van passie en vergif en nu worden we
wakker, wrijven de oogen uit, nu bedenken we ons en nu
zeggen we: maar waar is dan toch het Christendom? we zijn
immers Christenmenschen; dat kan toch niet, daar had
ons Christendom toch voor moeten waken, voor die moord
en ellende! Nu staan we er bij en we kunnen den stroom niet
meer tegenhouden en nu schudden we onze hoofden en
zeggen: hoe droevig toch. 0, mijn vrienden, dat daar
elken dag zoo gemoord en geroofd en geleden en gejamo
merd wordt, dat is zoo iets vreeselijks, dat alle lach ons in
dezen droeven en ontzettenden tijd op de lippen moest bef
sterven,- maar is er in al dat geroep over den oorlog ook
niet iets onechts, iets kinderachtigs? We zijn geweest als
kinderen, die met een doos lucifers spelen. We wisten
toch wel dat het gevaarlijk is met vuur te Spelen? 0, wij
hebben als optimisten altijd maar gejubeld over de voort
uitgang der beschaving, dat konden we, dat hadden we
bereikt en dit ontdekt, wat wisten wij veel, konden wij
veel, wat hadden wij het ver gebracht! Wat we hadden
moeten doen en niet hebben gedaan, dat is dit: we had
den het groote Christelijke pessimisme moeten kennen
aangaande deze wereld, het pessimisme dat zegt: neen,
deze wereld is niet het koninkrijk Gods, deze wereld is een
jammerdal, de Duivel is de vorst van deze wereld! Daarvan
hebben de geloovigen van alle eeuwen gesproken op aan.
grijpende wijze. Hoe reiner hun Christelijke overtuiging
was, des te sterker hebben ze gevoeld de holheid, de leeg.
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heid van hun omgeving. „Men kan geen Christen zijn,
zonder zijn tijd aan te klagen." Wie zich in de Bergrede
heeft verdiept en van die Bergrede terugkeert in het tegens
woordige leven, die moet een gevoel hebben als van een
mensch, die uit de warme zon in een grafkelder komt.
Dat hebben wij niet gevoeld, wij hebben niet geklaagd;
we hebben 't ons in de wereld zoo prettig mogelijk ges
maakt en wij hebben niet gekend de groote ontroering, de
geweldige verbrijzeling des harten over de nood van deze
wereld: de nood van den arbeider, van den dronkaard,
van het kind dat zonder zon en licht opgroeit, van den
zondaar, die zijn eigen leven vergooit, de nood van al de
stumpers dezer aarde. We hebben gezegd: Nu, het gaat
toch nog al, het schikt nogal, ik zie de zon schijnen, zie,
daar is een nieuwe sociale wet ingevoerd en daar is wat ver,
beterd, we gaan wel vooruit, 't wordt dagelijks beter. En
nu krijgen we de rekening thuis, nu de menschen liggen te
verbloeden op de slagvelden.
Dat Christelijk pessimisme over deze wereld slechts
wie heel sterk is in het geloof, mag hiertegenover stellen
het Christelijk optimisme. Het Christelijk optimisme, niet
het optimisme, dat zegt: kom, het valt wel wat mee. Maar
het optimisme, dat zegt: neen, het valt niets mee! maar dan
ook zegt: laten wij het aan God geven, deze wereld en
haar nood, want als God het niet terecht brengt, wij menschen
zullen het zeker niet doen. Doch zoo God met ons is, wie zal
tegen ons zijn? Mijne vrienden, dat is het wonderlijke, onbe,
grijpelijke optimisme van den Christen, die tegen al den nood
en den oorlog in durft zeggen: God zal weten, wat Hij wil;
God zal het terecht brengen; als wij maar den rustigen,
blijden moed hebben het over te geven. Oude Christenen
hebben deze wereld wel eens genoemd: een oefenplaats,
een oord der beproeving, om onze krachten te stalen; en ik
moet bekennen, dat ik bij al den jammer en de ellende,
waarvan deze wereld vol is, het ook niet anders durf zien;
ik kan en durf niet juichen en de wereld zonnig vinden;
ik durf wel zeggen: God, ik dank U, dat Gij mij hier hebt
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geplaatst, hier waar ik kan werken voor Uw Eer en Uw
Koninkrijk, werken in de wereld, werken aan mijn ziel.
Dat is Christelijk optimisme: deze wereld is niet veel zaaks,
maar God heeft ons er geplaatst. God heeft goedgevonden
voor onze ziel hier te leven, te weren, te zwoegen; en
daarom zal het zoo goed zijn; God zal zijn tijd wel weten,
wanneer ook deze wereld een blijde wereld zal worden. We
willen er voor strijden, kloek, dapper, onversaagd tegen al
den harden tegenstand in, met Christelijk optimisme, omdat
we weten, dat het om Gods zaak gaat. En Zoo God
met ons is, wie zal tegen ons zijn?
En nu nog eenmaal: De Christen is pessimist over zijn eigen
ziel. Ik weet het wel, dat velen in onze kringen er anders over
,denken. Zie, daar is een beschouwing geweest over de
mnenschelij ke ziel, waarbij men niet veel anders deed dan jam.
:meren over onze onvolmaaktheid, over de verdorvenheid
van den mensch en ondertusschen een rustig en blij moedig
.leventje leidde en het niet naliet, het zich hier in dit jam,
merdal met die gevallen ziel recht prettig en huiselijk te
maken, te genieten van wat de wereld bood en te grijpen
wat te grijpen was. Dat is vreeselijk en als een verklaarbaar
verzet daartegen is er een stem opgegaan onder de men.
schen: dat is niet zoo, dat is een leugen, dat het met ons
allen even slecht en mistroostig zou zijn gesteld, het is niet
.zoo, dat we allen even verfoeielij ken doemwaardig zouden zijn.
Die stem heeft doorgeklonken, heeft weerklank gevonden
en de mensch is uitgeheven boven het slijk, waarin hij was
gelegen en stond daar als een koning op de wereld, als een
,edel man, niet als een volmaakt, maar als een edel mensch
met opgeheven hoofd, met de blijheid en de levenslust
van den optimist. Maar zou het toch niet zijn, dat in het
oude Christelijke pessimisme waarheid school? Als ik zoo
onder de menschen ben, en ik beweeg me in de wereld, en
de menschen vragen om mijn oordeel, en ik mag mee„
praten in de wereld, dan vind ik mezelf nogal de moeite
waard, maar als ik alleen ben, echt alleen, dat wil dus zeg.
gen, met niemand anders dan met God, en dan ziet de
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dan valt het tegen,
mensch zich toch pas zooals hij is
dan vind ik mijn eigen ziel zoo mooi niet, en dan kan ik
niet zoo hard jubelen. Zou dat zijn, omdat ik zooveel slechter
ben dan andere menschen, zooveel meer zonden op mijn
geweten heb? Ik geloof het niet. Een ieder spreke voor
zichzelf; maar als ik sta, voor den geweldigen God, voor
dien God, die van zijn schepsel heeft gevraagd reinheid
en recht en barmhartigheid en liefde, als ik daarvoor sta, dan
durf ik mijn oogen niet opslaan, dan weet ik maar een woord,
ik sla mij op de borst, als de tollenaar: wees mij zondaar
genadig. Dat is Christelijk pessimisme, dat is niet uit droef,
geestigheid, somberheid, uit lust om mezelf zwart te maken,
maar dat is, omdat ik God niet klein kan maken, omdat
God er is in al zijn geweldigheid. En ik wil desnoods alles
wegstoppen en voor mijn eigen oogen verbergen: de ellende
van de wereld, de nood van de menschen, maar ik wil God
niet wegstoppen, ik wil God laten zooals Hij is, geweldig,
heilig, verpletterend. Dat is niet prettig; we maken liever
ons leven zoo'n beetje gemoedelijk en vriendelijk, alle.
maal samen op weg, hand aan hand en nu eens een beetje
beter, dan wat minder, maar God zal 't wel wijzen, God
gaat ons voor, als de vriendelijke Gids, die niet kijkt, als wij
't eens verkeerd doen en die altijd de hand goed vasthoudt.
Ik zeg het, omdat het mijn ernstige overtuiging is: wij vrij
zinnige Christenen, wij maken de religie, de vereering Gods,
wel eens erg gemoedelijk en gezellig en huiselijk. Wij zien
niet meer, beleven niet meer het geweldige: God, en de
mensch daar tegenover. Wij buigen ons niet meer, wij krimp
pen niet meer ineen voor het aangezicht Gods. Integendeel,
wanneer wij iemand zoo hooren spreken en we lezen het zoo
in een boekje of in een weekblad, dan halen we de schouders
op en we zeggen: kom, nu niet zoo overdreven, nu niet zulke
groote woorden, of we schudden ons hoofd en zeggen: daar
begrijp ik niets van, hoe iemand zoo over den goeden,
barmhartigen God kan spreken! Gij hebt gelijk, gij die zoo
spreekt: „Barmhartig en genadig is de Heer, lankmoedig
en groot van goedertierenheid." Hoort ge? Dat is het. Het
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komt aan op de liefde Gods in onze harten, niet op de liefde
voor onze eigen ziel. We zouden winnen in echtheid van
leven, in diepte van vroomheid, aan troost en kracht, aan
levensverheffing, als we meer leefden met gebogen hoofd
voor God den Heilige. Daar is geen mensch, die aan
phrases en mooie woorden ontkomt, in het leven niet en op
den kansel niet, maar dit weet ik, dat het voortkomt uit
het diepst van mijn hart, als ik u zeg: Mijne vrienden, onder f
zoek toch uw eigen, arme, zwakke ziel en buig u voor den
Almachtigen Heiligen Geest, jubel niet over uw liefde,
maar bid God dat Hij u grooter liefde geve, jubel niet over
uw barmhartigheid, maar bid Hem, dat Hij u minder on.
barmhartig make. Dat is het Christelijke pessimisme tegens
over de menschenziel en het is het Christelijk optimisme
meteen. Bid God en buig U voor God, dat is het optimisme.
Zoo God met ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zich ge.
bogen heeft voor den Heer, die weet ook, dat God hem weer
op zal richten, want God is een God van genade en van
verlossing. God is een God, die zwakke zielen sterk, maakt,
die wanhoop verandert in hoop, die onrust verandert in rust.
God is een God, die menschen nieuw maakt, die de tranen
afwischt van de oogen en de droefheid verandert in blijheid.
Als wij aan God's geweldigheid maar niet willen knutselen,
als wij onze zielen maar niet willen opsieren met den schijn
van onze goede daden en het uiterlijk vertoon van onze
heerlijkheid. Als wij maar stille, ernstige menschen willen
zijn, elk op zijn eigen bescheiden plaats, dienende de we
reld, dienende God in ootmoed en bescheidenheid, buigende
voor God, dat hij onze ziel genadig zij, dan zal het wel
komen: de rust, de vrede, de groote blijheid van het veilig
zijn, van het zich geborgen weten. Dan zal het wel komen,
en eerder niet. Dat Christelijk optimisme ligt aan het
einde van een langen weg: het waarachtig optimisme, alles
overwinnend, het Optimisme van de Hemelen; en wie de
duisternis van het pessimisme heeft geschuwd, wie tegen de
duisternis in maar aldoor heeft geroepen: het is alles zoo licht
en zoo zonnig, die komt er niet.
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Een reiziger, wilde een hoogen, steilen sneeuwberg be.
klimmen en zijn pad leek hem zoo effen, als hij maar doors
liep, regelrecht naar den top. En vol jubel ging hij op weg,
vol optimisme over den schoonen, zonnigere weg en over zijn
eigen kracht. Met een lied op de lippen gaat hij den berg
beklimmen. Maar als hij nabij komt, verandert het pad; wat
effen weg leek, wordt een reeks van diepe kloven en ray
vijnen, moeilijk te overwinnen, en zijn weg gaat door duiss
tere dalen, waar het benauwd is en donker en waar de zon
hem niet toelacht. Dat is de wereld: geen zon en zomer,
maar duisternis en harde strijd. En zijn eigen krachten neƒ
men af, hij is niet zoo sterk als hij dacht, hij komt niet zoo
vlug verder. Dan als hem de moed ontzinkt en hij neer
dreigt te vallen in de sneeuw, dan komt hem de gids te.
gen, dalend van boven, en samen gaan ze hooger op en
met de gids aan zijn zij, herleven de krachten, en gaat het
opwaarts, opwaarts, al hooger en hooger, tot waar de blins
kende velden liggen en hooge witte toppen omhoog rijzen,
rein en blank, onbezoedeld door menschen.voeten, tot waar
Gods zon schijnt, overal en altijd, omdat er geen kloven
en afgronden meer zijn, totdat hij staat, naast zijn gids op
den hoogen top en het vrije, blijde lied kan zingen der
kinderen Gods.
Boskoop, 3 Oct. 1915

KOMT!
Komt herwaarts tot mij, allen, die vermoeid en beo
last zijt en ik zal u rust geven.
Matth. XI : 28
Zoo iemand achter mij wil komen, die verloochene
zichzelven, en neme zijn kruis op en volge mij.
Matth. XVI : 24
LEZEN: Thomas à Kempis, Imitatio, Lib. IV, cap. 21
LIEDEREN: Bundel N.P.B. Lied 42:3; 4o i, 2 en 3 ; 202 : 3
TEKST:

Ik heb Dr. Rendel Harris eens hooren zeggen: „Het Evan.
gelie laat zich niet beter samenvatten dan in het woordje:
komt!" De goedgewapende dogmaticus zal niet kunnen nala.
ten de eenzijdigheid van zulk een compendium, zulk een „kort
begrip" met verontwaardiging af te wijzen. En toch, zou
het niet waardevol kunnen wezen, het Evangelie eens te verf
eenvoudigen tot één mensch, die maar één ding roept: komt?
„Komt", zegt Christus, sprekende in naam en in opdracht
van zijnen God. Het Evangelie, dat is God, die roept.
God roept menschen, die nog nooit eens over den zin
van hun leven hebben nagedacht, die maar wat meedeinen
met de golven van hun lot; het Evangelie brengt ze in de
binnenkameren hunner ziel: wat baat het, of al de vreugde,
al de lokkende veelzijdigheid van deze wereld gewonnen
wordt, en het beste, het fijnste, het waardevolste van het
leven lijdt er schade bij. Komt en bekeert u!
God roept menschen, die uit het getob en de zorgen
niet uitkomen, wier geest eng wordt tusschen de nauwe
wanden van hun klein, benepen, egocentrisch bestaan;
het Evangelie laat zien, dat het in het leven om groote dingen
gaat, dat het leven wijd is en blij en heerlijk. Komt en ont.
waakt uit den benauwden slaap uwer kleinzieligheid!
God roept menschen, wier geluk is stukgeslagen, zoo
radicaal, dat het nooit kan worden geheeld, die die vers
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brokenheid niet aankunnen en langs den rand van de wan,
hoop hun somber pad zoeken; het Evangelie wil hun het
rustige vertrouwen geven, dat Gods wereld grooter is dan
deze aarde, dat Zijn wegen hooger zijn dan onze wegen,
dat er meer mogelijkheden zijn dan wij durven te veronder,
stellen. Komt en gelooft in den Vader, in wiens huis vele
woningen zijn!
God roept menschen, die zwakker zijn geweest dan de
verleiding, die tot ze kwam, die niet hebben opgekund
tegen „het kwade" en ze weten het zelf, die niet vrij en met
opgeheven hoofd over de aarde gaan, maar weggezakt zijn
in de misère, de gebondenheid des levens; het Evangelie
komt als een boodschap van levensvernieuwing, van krachts.
herstel. Komt en laat u door God genezen!
Wij hebben een roependen God.
Ik weet niet, of wij ons dat dikwijls bewust maken, of wij
de kracht daarvan steeds beseffen. Het schijnt mij toe, dat
er in de kringen, waar de macht van Christelijke traditie
hoe ook nader omschreven nog sterk wordt beseft en
beleden, vaak in al te groote en zware woorden van ge.
loof en de kracht des geloofs wordt getuigd. Laten wij bes
scheiden zijn. Ook ons religieus leven, zoo goed als dat van
hen, die dan „buiten" heeten te staan, buiten de Evangeli.
sche lijn, is toch vaak maar een zoeken, een gevoel, een
stemming, een emotie, op en af, zooals op een somberen
winterdag wel eens voor een oogenblik de zon door de
grauwe wolken kan breken en voor een korte poos de aarde
kleurig maakt en rijk en levend. Ik acht de godsdienstige
ontroering, het beleven van een waarachtig religieus moment,
waarlijk niet iets gerings, maar het Christendom wil toch
meer dan dat. Het Christendom concentreert zich toch in
het geloof, in de sterke en blijde overtuiging: God roept
ons, God staat aldoor als de levende werkelijkheid achter
elk brokstuk van ons bestaan. Dit is de eeuwig wekkende
kracht van alle religie, van alle Christendom, van heel het
Evangelie: die roep tot het kloppende, stuwende leven in
de veilige rust Gods.
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God roept de menschheid alle eeuwen door; alle godss
diensten zijn vertolkingen van Gods roep tot de wereld; in
al hun verscheidenheid, in al hun wonderlijke eenzijdigheid
en bekrompenheid toch variaties op dat ééne groote thema,
het thema van Gods lied door de wereldgeschiedenis heen:
komt!
Ik hoor dat lied vóór alle dingen uit het Evangelie, uit
Christus, de belichaming van Gods roepstem: het Woord
is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond.
Maar wanneer wij nu vragen: waartoe roept Christus
ons dan, wie is hij, die ons roept, dan liggen er twee anti
woorden voor de hand.
Christus, dat is de zachte, de vriendelijke, die de king
deren tot zich roept en ze zegent, die het gekrookte riet
niet- breekt, die de zieken- geneest: komt tot mij, allen die
vermoeid -en belast zijt en ik zal u rust geven.
Maar Christus, dat is ook de lijdende, en die lijden voor,
spelt aan ieder, die bij hem wil komen, die een vuur- heeft
geworpen op de aarde en de kinderen in opstand heeft ge.
bracht tegen hun ouders, die zijn eigen moeder afwijst, als
zij aan de deur staat; hij is de harde, de meedoogenlooze,
die ons geen illusies laat van een vriendelijken God, die,
als het er op aankomt, wel wat door de vingers zal zien.
Christus zegt zoo heel rustig en als was het heelemaal niets
bijzonders, dat de poort eng is en de weg nauw, die tot het
leven leidt, en er zijn maar weinigen wij hebben goed te
lezen wat er staat maar weinigen, die hem vinden.
Christus, dat is het beeld van Thorwaldsen, ernstig en
verheven, zeker, maar het eerst treft ons toch het noodend
gebaar: komt, hier is rust.
Maar Christus,. dat is ook het kruisbeeld, door heel de his,
torie van het Christendom zonder ophouden afgebeeld in
hout, in ijzer, in steen, in kleur; de met doornen gekroonde,
de geslagene, de bespotte, de afstootende en ook hij zegt:
komt en volgt mij en neemt ook dat kruis.
Het is een dubbele Christus, die ons roept, en toch is hij
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één. En wie meent, dat hij rust en vrede kan vinden, zonder
te hebben gevochten in het leven, zonder wat te hebben
weggedaan, zonder op zijn wijze het kruis te hebben op,
genomen in zijn bestaan, die komt toch ten slotte bedrogen
uit. Die is als een dief, die langs een achterweggetje Gods
koninkrijk wil binnensluipen, maar er is maar één ingang:
de enge poort.
Tot rust roept ons God; laat ik daarover eerst iets mogen
zeggen. Innerlijke rust, geestelijke rust, rust in God, er is
niet zoo heel veel van te vinden in deze wereld; ik ken weinig
menschen, in wie die rust ligt als een sterk en vast fundao
ment. Onze machteloosheid, onze werkeloosheid ten opf
zichte van de vraagstukken van dezen tijd is er toch wel het
teeken van.
Onze tijd roept tot ons. Er zijn geslachten geweest, die
minder luid die stem hebben gehoord. Zij bouwden stils
letjes hun eigen kleine leventje, zochten hun eigen rustige
weggetjes en zij vonden het ook wel goed, zooals het ging en
zooals zij waren. Veel menschen om ons zijn nog van dat
geslacht, het geslacht met doove ooren. Maar luid roept
onze tijd en in breede kringen is toch de onrust gekomen.
Wij weten niet altijd wat en waartoe wij geroepen worden,
wij weten het misschien maar zelden; wij hooren alleen
maar dit eene, dat er geroepen wordt. De nood van onzen
tijd roept en heel de chaos van onze internationale en nas
tionale samenleving, de hongerende kinderen heel de wereld
over en al de sociale strijd om ons, al die problemen en
vraagstukken, die op ons aandringen en ons doof schreeuf
wen. Wij kunnen het ons geen oogenblik verbergen: meer
dan wellicht ooit te voren staat om ons een wereld, die wat
van ons verwacht: gij, die dan zegt te weten van Gods kracht
en Gods rust, komt dan toch en helpt radicaal.
En de menschen roepen, onze vrienden misschien, al die
velen met hun innerlijke verdeeldheid, al die zoekende
menschen met de onuitgesproken vragen in hun hart
want wij zeggen elkaar niet gauw de geheimenissen van
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onze ziel, maar wie een beetje door den buitenkant van
de menschen heeft leeren heenzien, die weet wel, wat er
voor een onrust, en onzekerheid, een heimwee leeft achter
de vastheid, de bravour, de gemakkelijkheid, die wij ons
hebben weten eigen te maken. Zij roepen ons, zonder
woorden: komt, gij, die zooveel weet te getuigen, van vast.
heid en sterkte in God.
En wij? Wij komen zelden. Wij hebben wel eens een
vriendelijk woord en een woord van vertroosting en wij
werken hard en doen veel, heel veel, maar zij zijn te tellen,
die naar al den nood van onze generatie, al den geestelijken
nood uitgaan in Gods kracht, voortgestuwd, gedragen
door Heiligen Geest. De wereld roept, de menschen roei
pen: komt!, maar wij staan niet op, en als wij opstaan, is het
aarzelend, want wij weten wel, dat wij niet zoo erg veel te
bieden hebben.
Waarom is dat? Waarom die geestelijke machteloosheid,
waartegen de enkele sterken afsteken, helder glanzend tegen
donkeren achtergrond; geestelijke machteloosheid, die in
dezen tijd dieper, smadelijker gevoeld wordt dan te voren
omdat geestelijke kracht misschien nooit zoo bitter noodig
was als thans. Waarom is dat? Omdat er weinig rust is in ons,
die ons dragers achten en noemen van geestelijke waarden,
van Gods woorden en werken. Weinig rust.
Meester Eckhart sprak eens tot een arm man: „God geve
u een goeden morgen, broeder." „Heer, moogt gij dien
zelf hebben ik had nooit een droevigen morgen." Hij
vroeg: „Hoe bedoelt gij dat, broeder?" „Omdat ik alles,
wat God mij ooit te lijden gaf, heb gedragen met een hart,
vroolij k in Hem, daarom was ik nooit treurig noch bedroefd."
En meester Eckhart zeide: „Wie heeft u zoo heilig gemaakt,
broeder?" „De rust en de stilte, mijn diepste overdenking
en mijn vereeniging met God hebben mij ten hemel gevoerd,
want ik kon geen rust vinden bij de dingen, die minder zijn
dan God. Nu heb ik in Hem rust en vreugde gevonden voor
eeuwig en dat gaat alle koninkrijken te boven."
Dat volkomen geconcentreerd zijn in God, die blijvende
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rust in Hem, waaruit alleen geboren worden de blijheid
en de kracht, om geestelijk te geven, wat ons geslacht vraagt,
die missen wij wel heel erg. „Komt en ik zal u rust geven."
Wij willen wel, maar de onrust is sterk in ons leven.
Er is zooveel om ons, en zooveel in ons, dat onrustig
maakt. Zooveel om ons. Is niet het leven in diepsten zin een
schaakspel tusschen de ziel en het lot? Spannend is het spel,
want het gaat om het geluk van een mensch. Wie zal het
winnen? De ziel? Zal zij sterk zijn over al het wisselende, al
het harde, al het wreede van het lot? Of het lot? Zal het de
ziel klein krijgen, haar glans ontnemen, zoodat alles dof
en kleurloos wordt? Voor ieder mensch, die zijn weg door
de wereld aanvangt, vangt het spel opnieuw aan. Dat is voor
ons het zonnige, het bekoorlijke van het kind, dat daar het
spel nog niet is begonnen; en dat is tegelijk voor ons, volt
wassen menschen, de schaduw, dat wij weten: de schaakspeler
wacht en zoo aanstonds gaat hij beginnen. En dan komt hij
ook, langzaam aan, en in het kinderleven komen de eerste
kleine zorgen en teleurstellingen en belemmeringen. En
iets gaat de ziel er van begrijpen, dat er gestreden zal moeten
worden, dat het leven een moeilijk spel zal zijn. Er is geen
geld om te doen, wat wij zouden willen, geen tijd, geen gay
ven; andere menschen treden op onzen weg met hun eischen,
hun geboden; de wegen van het leven raken versperd; teleur:
stelling is een machtige factor in een werkelijkheid, die al
enger, al killer wordt; het is zelden zoo schoon, als wij ge.
dacht en verwacht hadden. En van de jonge uitbundigheid
onzer ziel, die eens vrijuit haar weg zou zoeken en door alles
heen zou breken, blijft weinig over; voor wij het weten,
zijn wij in een benauwd hoekje gedrongen op het schaakbord
des levens, gevangen door het lot, onze vrijheid kwijt. En
een voor een worden de stukken van ons leven ons ant.
nomen, al de vele vrienden, die wegtrekken, de wereld in,
weg uit den vertrouwden kring, waarin onze kracht en ons
geluk lag. Of zij worden weggenomen voorgoed, of zij groeien
innerlijk van ons af, en wij verstaan elkaar niet meer en ver.
liezen elkaars harten, vreemde menschen, die nog slechts
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elkaars namen weten. En al meer verbitterd wordt de ziel
van den zoo geslagen mensch: het lot is zoo hard. Tot ten
slotte de eene, groote zet komt en wij schaakmat staan.
Zoo is het geworden bij zoovelen: schaakmat is hun ziel,
het leven heeft eigenlijk geen glans, geen kleur meer, het is
alles grauw. In innerlijke ontevredenheid verborgen,
natuurlijk; zich verbergen is vaak nog slechts het eenig pi.
kante, dat in het leven rest in innerlijke ontevreden.
heid gaan zij hun weg; hun bestaan is één klacht geworden,
één opstandigheid. En als gij ze zoudt tegentreden met mees.
ter Eckharts groet: „ik wensch u een goeden morgen, broe.
der", zij zouden voor zichtelven denken: voor mij is er geen
goede morgen meer; alles is grijs en kleurloos en van te.
leurstelling vol.
Dat zijn de onrustigen, de vermoeiden; bij duizenden
zijn ze er; menschen, die het goed hebben in de wereld,
misschien heel goed, maar hun ziel heeft de nederlaag ges
leden tegen het lot, en daarom is er geen kracht in hen,
geen geestelijke kracht om uit te deelen. Een stukje van die
matheid is allicht ook in u, die dit leest, gelijk in mij, die
dit schrijft; wij dragen de herinnering aan menige nederlaag
mee en ons leven is er suf en machteloos door geworden:
arbeid, zorgen en leed drukken zoo zwaar.
Komt, zegt Christus, allen die vermoeid en belast zijt en
ik zal u rust geven. Zullen wij kunnen komen? Er is ook zooveel in ons, dat ons onrustig maakt. Wij
zijn immers allen als de rijke jongeling uit het evangelisch
verhaal. Ook wij vragen: „Wat moet ik doen, om het eeuwige
leven te vinden". Zoo zijn wij wel. Er is een zoeken in ons,
een zoeken naar vastheid temidden van dat alles, dat als
tusschen onze handen wegglijdt, naar een rustpunt, dat
blijft, naar eeuwigheid. Dat is het rijke van den mensch,
dat er in hem is dat innerlijk begeeren naar wat meer is,
anders is, hooger ligt dan al dit aardsche: de vastheid, de
rust, de eeuwigheid. Dat is het rijke, bovenal van dezen
tijd, dat er een hartstocht naar God door duizenden gaat,
een sterke wil om innerlijk rustig te worden. „Wat moet
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ik doen, om het eeuwige leven te vinden." En Christus
ziet hem aan en hij weet, dat het een goed mensch is, daar
voor hem, een die is van goeden wille en die tegen de ge.
boden van zijn volk niet heeft gezondigd. „Maar nog één
ding ontbreekt u." Dat ééne kon hij niet aan. En bedroefd
ging hij heen. Hij vond misschien veel in het leven, geluk
en vrienden en rijkdom, maar dat ééne, waarnaar zijn ziel
op dat ééne centrale moment zich strekte, vond hij niet:
de rust.
Dat ééne, dat ons ontbreekt. Het is bijna altijd dat ééne.
Het is nooit hetzelfde bij den een en bij den ander: geen
twee zielen gelij ken elkaar ten volle noch in wat aan elk van
beide ontbreekt; het is ook niet steeds hetzelfde in één
menschenleven. Soms weten wij zelf niet, wat het is, dat ons
ontbreekt. En de menschen zien ons aan en zeggen van
ons: als dat ééne anders was in dat leven, wat zou daar dan
een kracht liggen en een rust. Maar vaker is het zóó, dat wij
zeer goed en ten volle weten, wat als een muur staat tus.
schen onze ziel en „het eeuwige leven", tusschen onze ons
rust en de rust; want wij weten meer van onszelf en van het
kwade in onszelf, van het ééne, dat ontbreekt, dan wij zoo
naar buiten doen schijnen. Wij weten best, wat ons onrustig
maakt, wat ons leven scheef en krachteloos en geestloos maakt.
Maar wij durven onszelf niet aan. En liever gaan wij be.
droefd weg. Er zijn heel veel „bedroefde" menschen in de
wereld, wien het lot gunstig is geweest, die het „best" hebt
ben, als de rijke jongeling, maar die niet durven. Bij den
een is het zijn ijdelheid, bij den ander zijn eerzucht, mis t
schien in dezen tijd wel vooral, nu het zoo gemakkelijk valt
naar voren te dringen en anderen opzij te stooten, bij een
derde zijn liefdeloosheid, die hardheid van stemming en
levenshouding tegenover de drie of vier menschen, die
dagelijks met hem mee door de wereld gaan, bij weer een
ander zijn onreinheid des harten, die ondermijnt en door,
woelt het leven -- vaak is het van alles wat, heel die slaps
beid en onheiligheid van leven, dat grauwe in onze ziel.
„Eén ding ontbreekt u." Doe dat ééne en „kom dan,
5
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volg mij ", zegt Jezus. Hij roept hem: kom!, roept tot de rust
bij hem. Maar belast met dat ééne gaat hij zijn leven weer
in, innerlijk onrustig, gelijk zoovelen in dezen tijd en in alle
tijden, menschen van goeden wille, die begeeren, met diep
en echt verlangen, naar de rust in God. Christus roept ze:
Komt, allen, die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust
geven. Zullen zij komen?
Wij, de menschen van dezen tijd, ook wie zich Chris.
tenen noemen in dezen tijd, hebben weinig rust, weinig
vrede, weinig stilheid des levens. En daarom, als de wereld
roept en als de menschen roepen, dan hebben wij weinig
te bieden, dan staan wij met leege handen. Wij willen were
ken voor den nood der tijden en wij werken er voor; velen
werken er hard voor. Maar geestelijke bereidheid?
Christus gaat midden tusschen ons door, gelijk hij omging
in elke eeuw, in elke generatie; hij noodt ons: komt, hier
is die rust, die uw verlangen is. En wij willen wel luisteren.
Als er ooit een geslacht is geweest, dat wel wil luisteren
naar de roepstem der rust, dan zijn wij het toch zeker, te
midden van het jagen en jachten en haasten van onze samen%
leving, van onze geestelijke stroomingen. Rust: het woord
lokt ons als zelden te voren. Christus roept: komt, hier is het.
Maar tusschen hem en ons staat dat moeilijke zinnetje:
„Zoo iemand achter mij wil komen, die verloochen zich.
zelven, en neme zijn kruis op en volge mij."
Waarom staat altijd weer dat kruis in het centrum van het
Christendom? Waarom zien wij dat kruis overal, op de ker,
ken en in de kerken, in de huizen van de menschen en
langs velden en wegen? Daarin zit een groot stuk oude
mythologie, maar het is meer dan dat. In dat kruis komt een
diepe levenswet ons tot bewustheid: de wet van strijd en
overwinning, van dienen om verheerlijkt te worden, van
navolgen om rust te vinden. Men behoeft geen martelaar
te zijn om de geldigheid van die wet aan eigen ziel te er,
varen. Ook de eenvoudige alledagsmensch, in de kleine
omstandigheden van zijn kleine leventje, bewijst telkens
weer de geldigheid van dat onverbreekbaar verband tusschen
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dienen en verheerlijkt worden, navolgen en rust vinden.
Er is geen andere weg dan deze. God heeft een rust klaar
liggen. Voor wie zijn kruis opneemt.
Wat is dat, zijn kruis opnemen?
Ik denk nog eens aan het leven, het harde, mysterieuse
leven, dat zoolang zonnig kan zijn, één groote, breede zonne.
baan, tot opeens de zwarte schaduwen over den weg val,
len, onverwachts, en de wolken komen dreigend op, en nooit
schijnt meer het volle, blijde licht. Een heerlijkheid is het
leven, een wonderlijk geluk temidden van zoovele mens
schen en dingen, waarnaar onze liefde uitgaat; voor duin
zenden is dat leven een vloek, nu meer dan ooit.
Komt, zegt Christus, neemt dat kruis op u. Dat is de
enorme, religieuse ernst van ons levenslot: wij hebben het
„op ons te nemen". Niet: het vergoelijken, niet zeggen: er
blijft, ondanks alle misère, zooveel goeds over en daarmee
zal ik het nu voortaan maar doen. Dat is niet: het kruis
„dragen", „op zich nemen". Ook niet: vergeten de zorg
gen, de teleurstellingen, het verdriet. Dat is voor veel men.
schen niet zoo moeilijk, want onze wereld is zóó bont, boeit
zóó onze volle aandacht, dat wij veel kunnen vergeten. Maar
dat maakt ons niet innerlijk klaar, dat is niet een verwerken
van ons lot, niet een „opnemen" van het kruis.
Wij hebben ons levenslot op ons te nemen. Wij moeten
het leven aanvaarden. Dat is een van de grootste oogens
blikken in de ontwikkelingsgang van een menschenziel,
als zij zich buigt en aanvaardt. Dat wil zeggen: aanneemt,
vrijwillig, in eigen daad, omdat zij vertrouwt en gelooft,
dat het goed is, gelijk het is, want het is God, die er achter
staat. Op dat oogenblik wordt het leven op een anderen
toonaard gestemd: alles is als te voren, maar het klinkt
anders. Er is iets tusschen gekomen: neem uw kruis op u.
Ik denk aan groot verdriet in het leven, aan dat volkomen
onverstaanbare, dat voor den getroffene principieel onvers
staanbare. Hij heeft het op zich te nemen; hij heeft te zeggen:
dat is nu min kruis. God heeft het zoo gewild. Waarom?,
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dat weet ik niet, maar ik neem het op. Laten wij elkaar
niet „aanraden" aldus te handelen; laten wij niet elkaar
vermanen: doe dat nu maar en het loopt alles goed in uw
leven en gij hebt de oplossing van het raadsel van uw leed.
Als er werkelijk groote smart is in het leven van een ander,
dan zijn woorden en vermaningen en vertroostingen wel
erg goedkoop en ze reiken niet ver. Maar dit mogen wij el,
kaar herinneren: er is een man geweest, wiens leven meer
verscheurd was dan van een onzer, die teleurstelling en bit.
terheid heeft gedragen tot het einde toe en die toen heeft
durven zeggen: vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld
dien geeft, geef ik hem u. Die man mag ons roepen: komt,
en neemt dat kruis op u en volgt mij na en daarin zult gij
de rust vinden. En dit ook mogen wij elkaar herinneren, dat
er duizenden geweest zijn en nog zijn, die zoo hun verdriet
hebben aanvaard, die hebben „nagevolgd ", niet in doffe
berusting, omdat er nu toch eenmaal niets aan te verhelpen
was en men toch voort moest door het leven, maar aanvaard,
d.w.z. aangenomen uit Gods handen. Dan wordt het kruis
niet licht, maar een rustig mensch kan het kruis dragen.
Ik denk aan het groote verdriet niet alleen. Want het
leven is een aaneenschakeling van kleine dingen. Kleine
zorgen, kleine teleurstellingen. En juist , die lange keten.
drukt zoo zwaar, belemmert het leven, maakt ons onrustig.
Ik ben er van verzekerd, dat wij meer konden dragen dan wij
doen. Zijn wij niet een bang geslacht, een geslacht, dat ge.
makzuchtig is, dat alles licht wil maken om te dragen? Wij
laten ons leven beheerschen, tyranniseeren door de kleine
dingen, wij komen aan het groote heelemaal niet toe. Wij
zijn poovere navolgers. Als wij het getuigenis mogen geloof
ven, dat thans een enkele maal in woord en in geschrift
van over de grenzen tot ons komt, van menschen, wier
levensgeluk voor goed is stukgeslagen, die hun zonen, hun
echtgenoot, hun broeders in den oorlog zagen ondergaan
en die niets meer kunnen verwachten dan een langen, moei.
zamen strijd om wat brood tot aan hun doodsdag, en wij
zien, hoe velen het hebben „opgenomen ", hoe velen er
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Christus' roep in hebben begrepen, dan kunnen wij jay
loersch worden, met onze kleine zorgen en zorgjes, jaloersch,
niet op dat leed, maar op de rust, waarmee het wordt ge o
dragen.
Onvermoeid is de schaakspeler, die tegenover ons zit,
en steeds bedenkt hij nieuwe zetten. Maar als wij stil zijn,
als wij iets hebben geleerd van deze levensaanvaarding,
van dit „opnemen", dan kan het ons plotseling helder wor.
den, dat het God is, die met ons speelt. Het is bitter het
onderspit te delven tegen een blind noodlot, dat met domme
kracht over ons komt en onze ziel stuk breekt; maar het isniet bitter de minste te zijn tegenover God. Integendeel,
het is rijkdom God het te laten winnen in ons leven, het aan
Hem over te laten; de ziel van een mensch blijft lustig,
wanneer hij de levensgebeurlijkheden kan aanzien, de
blijde en de droeve, en weet, dat al deze dingen „niet bij
geval, maar van zijne vaderlijke hand ons toekomen",
wanneer hij gelijk Eckharts arme kloosterbroeder „alles wat
God ooit te lijden geeft, draagt met een hart, vroolijk in
Hem". Dan mag God Zijn gang gaan met ons leven en ons
in de benauwenis brengen en ons het spel moeilijk maken,
wij zullen er misschien ons geluk en onze voorspoed bij verf
liezen, maar niet onze innerlijke rust en innerlijke kracht.
Christus heeft ons geroepen: komt, neemt het op u, en wij
namen het op ons en wij vonden de rust, waartoe God ons
trekt.
En nog eenmaal denk ik ook aan de onrust in de eigen
ziel, de onrust, die opgroeit uit de onzuiverheid van ons
leven. Met bittere ernst staat Christus' scherpe woord voor
ons: „Zoo iemand achter mij wil komen, die verloochene
zichzelven, en neme zijn kruis op en volge mij." En mid4
den in het Evangelie staat het verhaal van den ouden schrifts
geleerde, die met zijn onrustig hart tot Jezus kwam, in den
nacht, om hem te vragen: wat moet ik aan met mijn leven.
„Indien gij niet wederom geboren wordt ....." Men heeft
het Christendom verweten, dat het het leven duister maakt,
zwaar van plichten en verantwoordelijkheden. Het Christ
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tendom maakt het leven licht en blij, één lange openbaring
van Gods liefde en Gods genade, maar ja, dat het leven
zwaar is en moeilijk, zoolang wij het telkens weer van onze
menschelijke zijde moeten bezien, dat wenscht het Christen.
dom niet te ontkennen. Het leven is „ernstig ", is een strijd
om wat waarde heeft en heilig is. „Ernstig ", en dat is dan toch
eigenlijk nog maar een heel zacht woord. Want het kan wel
eens zijn, dat er iets in ons hart moet worden stukgebroken,
zal het goed worden, dat er een afgod omver moet in den wel.
voorzienen tempel onzer ziel. Moeilijk is dat, pijnlijk, maar
ik zou geen menschen weten, die sterk en rustig zijn ge.
worden, zonder dat ze hebben gevochten om hun leven.
Als oude religies ons in phantastische beelden den strijd
schilderen van booze geesten en goede geesten, als de mids
deleeuwen ons altijd maar weer verhalen van den kamp
tusschen den duivel en God, wat is dat alles anders dan de
weerkaatsing van de dubbelheid in 's menschen eigen ziel,
de roep van „de wereld" en de roep Gods: komt, verloochent
u zelf, zoekt mijn rust. Wij hebben ons kruis op ons te nemen,
wij hebben de heiligheid van Gods eischep, zoover wij die
meenen te hebben verstaan in eigen levensgang, te bewaren
in hun hoogheid en majesteit; wij hebben niet te marchan.
deeren met wat heilig is, onaantastbaar. „Onmogelijke
eisch ! " Gij kunt gelijk hebben, maar er staat dan ook: zich.
zelf verloochenen, het kruis opnemen, navolgen, dus: ondero
gaan. Er is geen andere overwinning op den duivel dan
deze. Voor het kruisteeken van den priester vluchtte de
booze weg. Zoo is het nog. Slechts wie in waarachtigen ernst
het leven dieper maakt, echter maakt, stiller maakt en dat zijn allemaal omschrijvingen van het navolgen, van
het kruis opnemen slechts hij zal den duivel kunnen ver.
drijven.
God roept ons tot Zijn strijd en tot Zijn rust. En zonder
den strijd is er de rust niet, en vanuit de rust wordt pas de
strijd een glorie en een vreugde. Het Evangelie staat niet
als een kracht van behoud in deze samenleving; maar het
roept de menschen om te komen en met elkander te ar.
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beiden op de velden, die wit staan om te oogsten, om te ge.
tuigen van de primaire waarde van den geest ook in dit
aardsche levenskader. Maar het helpt alles niets, en leeg ver,
klinkt die roep in onzen tijd, als er niet de rust is in de
harten, die voorwaarde is van den arbeid voor God. En
daarom staat Christus nu, zooals steeds, voor eiken enkeling:
volg mij, neem uw kruis op u, om het even of het licht is
of zwaar, er is geen weg dan deze; ik ben de weg, de waars
beid en het leven. Kom, gij vermoeide en matte ziel en ik
zal u rust geven.
Boskoop, Nov. 1915

BLIJDSCHAP
Gij zult, wanneer de Heilige Geest op u komt,
kracht ontvangen en mijn getuigen zijn tot het
uiteinde der aarde.
Hand. i : 8
GEZANGEN: Bundel N.P.B.
Lied no. 6 : i ; 24 : 1 en 3 ; 165:4

TEKST:

Ik lees u twee fragmenten voor, twee stukken, die ons
beide spreken van blijdschap, blijdschap in de ziel van den
enkeling en blijdschap in de samenleving der menschen:
een gedicht van Guido Gezelle en een stuk van den Frans
schen socialist de Lamennais.
Ja, daar zijn blijde dagen nog in 't leven,
hoe weinig ook, daar zijnder nog voorwaar,
en geren zou ik alles, alles geven
om één van die, mijn God, om éénen maar,
wanneer ik U gevoel, U heb, U drage,
mij onbewust, U zelf ben, mij niet meer,
U noemen kan: mijn God, en zonder klagen
herhalen: God! mijn God en lieve Heer!
o, Blijft bij mij, Gij zon van alle klaarheid,
o, blijft bij mij, blaakt deur end deur mij nu,
o, blijft bij mij, één dingen, één is waarheid,
al 't ander, al is leugen buiten U!
Gij zijt mijn troost, toen alle troost venijn is,
Gij zijt mijn hulpe, als niemand helpt, elk vlucht,
Gij zijt mijn vreugde, als elke vreugde een pij ne is,
„Hallelujah", als alles weent en zucht.
Gij, God van al dat is of ooit zal wezen,
wat komt Gij toch mij arem ding zoo bij,
wat ben ik zelf hoog, hemelhoog gerezen,
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hoe diep gegrond ik in ellende zij 1
o! Blijde stonden zijnder nog in 't leven,
en ware, o God, Uw hemel anders niet
als één van die, nog zou ik alles geven
voor één van die, gelijk ik nu, ik nu geniet.
En van De Lamennais:
Wanneer, na een langdurige droogte, een zachte regen
op de aarde neervalt, dan drinkt zij gretig het water des
hemels in, dat haar verfrischt en vruchtbaar maakt.
Zoo zullen de dorstende volken gretig het woord Gods
indrinken, wanneer het als een malsche regen op hen nedero
valt. En rechtvaardigheid en liefde, vrede en vrijheid zullen
ontkiemen in hun boezem.
En 't zal zijn, als toen allen broeders waren en men zal
niet langer de stem van den meester hooren, noch die van
den slaaf, de zuchten der armen, noch de klachten der vers
drukten, maar vreugdeklanken en zegeliederen.
De vaders zullen zeggen tot hunne zonen: „Onze vroe c
gere dagen waren fel bewogen, vol tranen en angsten. Thans
gaat de zon van onze vreugde op en onder. Geloofd zij God,
die ons, eer wij henengaan, Zijn heil deed zien!"
En de moeders zullen zeggen tot hare dochters: „Ziet
hoe effen thans onze voorhoofden zijn, waarin vroeger vers
driet, smart en onrust diepe voren groeven. De uwe zijn als
de oppervlakte van een meer, in de lente door geen koeltje
bewogen. Geloofd zij God, die ons, eer wij henengaan, Zijn
heil deed zien !"
Is er veel blijdschap in uw leven? Veel innerlijke blij do
schap? Zie, hierover kunnen wij het wel eens worden, dat er
veel reden tot dankbaarheid is in ons aller bestaan; er wordt
ons veel gegeven, veel voorspoed, veel geluk. Wij nemen dat
aan, als sprak het vanzelf, wij kunnen het soms vergeten of
vergooien, als was het ons niets waard, maar als er eens een
rustige, stille avond komt en wij tellen op wat wij ontvingen,
dan is het veel: in ons gezin, in ons werk, in onze kinderen.
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Het leven breekt vaak dat geluk; wij wilden graag alles heb.
ben, wij zijn hebzuchtig als het op ons geluk aankomt en dan
doet het pijn, als er wat wordt stukgegooid, als ons iets wordt
ontrukt, dat we niet willen missen. Maar ook dan blijft er bij
veel menschen, al maken zij het zichzelf niet bewust, toch
nog wel een zachte glans hangen over het leven; ook voor
hen is toch nog de rust van een stillen zomeravond, ook voor
hen de frissche, opwekkende kracht van een lentemorgen,
ook voor hen de glorierijke pracht van een bloeienden boom
in het voorjaar. Ook voor hen toch nog wel iets van stil
en dagelij ksch geluk, als een verzachting van het harde leed
des levens.
Veel reden tot dankbaarheid hebben wij; veel geluk is
ons deel. Maar ook veel blijdschap, innerlijke blijdschap?
Die blijdschap, waarvan Gezelle spreekt, die Hem noemen
kan: mijn God en zonder klagen herhalen: God, mijn God
en lieve Heer; die blijdschap, die als een storm vaart door
het leven van een mensch, die ons uittilt boven alle bitters
heid en zorg, die ons de tranen in de oogen kan brengen,
omdat het zoo rijk is te mogen leven in deze wereld, te mogen
werken in deze wereld, met een kracht naast zich, Gods
kracht; die blijdschap, die sterker is ook dan onze gebrokene
heid, onze innerlijke misere.
„Wat ben ik zelf hoog, hemelhoog gerezen
Hoe diep gegrond ik in ellende zij ! "
Hoe is het met die blijdschap bij ons? Als ik het Bijbelsch
zal zeggen: met de blijdschap van de kinderen Gods, van
de bruiloftsgasten, want Gods Koninkrijk is als een feest.
maal, dat een Koning aanricht voor zijn zoon en hij zendt
zijne knechten en dienaren uit naar alle zijden om de gasten
te roepen van velden en wegen. Behooren wij tot de brui.
loftsgasten, gaan wij met een feestkleed om de leden midden
door het alledaagsche, eentonige leven?
Waar is onze blijdschap, waar is onze kracht?
En als wij nu naar de wereld zien, hoe is het daar? Prijst
God, gij zon en maan, staat er in de Psalmen, en gij lichtende
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sterren en gij stormwind, die des Heeren bevel volbrengt
en gij bergen en heuvelen. De zee buldert en al hare volheid,
het veld juicht en al wat er op is, ook de boomen jubelen
voor den Heer. De hemelen vertellen Zijn eer en het uit.
spansel verkondigt Zijner handen werk. Zoo is deze
wereld: één groote lofzang voor God, één jubellied, dat van
alle zijden opstijgt uit deze schepping. En als gij tusschen de
menschen komt, in ons gemeenschapsleven? Is er dan nog
de jubeling, de blijdschap? Ik zag onlangs een circulaire van
het Leger des Heils, waarin het Leger hulp vroeg voor zijn
maatschappelij ken arbeid. Die circulaire was slechts geïl^
lustreerd met uitgestoken handen, de uitgestoken handen
van de kleine kinderen onzer achterbuurten, die zonder
zorg en zonder liefde verwaarloosd opgroeien, de geboeide
handen der gevangenen, menschen, die misschien door een
samenloop van bittere levensmoeilijkheden weggezakt zijn
tot ellende en misdaad, de uitgestoken handen van jonge
vrouwen en meisjes voor wie de verleiding, de vreugde van
de wereld te sterk is geweest en die zijn ondergegaan in wat
hun het geluk scheen. En ik dacht bij mijnelven : is dat niet
eigenlijk het beeld van heel onze menschheid, van ons gef
meenschapsleven: uitgestoken handen, die smeeken om steun,
om een uitredding, om een klein beetje vreugde in hun bef
staan. Waar is in onze maatschappij waarachtige blijdschap,
innerlijke kracht?
Nu staat in onzen tekst: „gij zult, wanneer de Heilige
Geest op u komt, kracht ontvangen en mijne getuigen zijn
tot het uiteinde der aarde".
Ik weet niet, of gij gelooft aan een geneesmiddel tegen
alle geestelijke kwaal. Ik wel. Ik weet heel goed, dat er nooit
een einde zal komen aan de tranen, die op deze aarde worden
geschreid, dat altijd de dood zijn grilligen dans zal blijven
dansen tusschen de menschen door, gelijk eenmaal Holbein
hem afbeeldde: meenemende het jonge, spelende kind en
den sterken forschen man in de kracht van zijn leven, voor%
bijgaande aan den gebrekkigen bedelaar aan den weg, die
zoo naar het einde verlangt. Ik weet, dat altijd zal blijven
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het stille, groote verdriet om gezondheid, die voor den tij d
is gebroken, om teleurstelling in werk en leven; „in het
zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten", zoo is eenmaal
de mensch heengezonden uit het land der heerlijkheid en
sedert dien heeft hij een harden kamp te strijden om te
vinden, waarmee hij zich voeden zal, om te vinden, waarmee
hij zich kleeden zal, om te vinden, waaraan hij zich warmen
zal. En als de profeten ons vertellen van de nieuwe aarde,
die zal komen, waar geen geween meer zal zijn, en waar
geen kind meer jong zal sterven en waar de wolf en het
lam zullen samenliggen, dan halen wij ongeloovig de schous
ders op.
En toch geloof ik in innerlijke blijdschap, in de blijde das
gen, waarvan Gezelle spreekt, toch geloof ik in een kracht,
die omver werpt al dat harde in ons leven, dat opstaat tegen
de blijdschap, al dat harde in de wereld, dat opstaat tegen
de blijdschap. Ik geloof in , Pinkstergeest, in de kracht van
den Heiligen Geest, die als een banjir komt van de bergen,
meeslepende in zijn vaart, al wat in den weg komt.
„Gij zult, wanneer de Heilige Geest op u komt, kracht
ontvangen." En nu weet ik, dat er velen onder u zijn, die
niet met mij instemmen, die bij zichzelven zullen denken
aan rhetorische kanseltaal; een dominee mag zich op den
Zondagmorgen eens veroorloven phantastische droomen te
droomen; zij voor zich, zij kennen mensch en wereld wel
beter. Zij doorzien het holle, het machtelooze der mensche.
lijke idealen: de mensch, die altijd heeft gemeend, dat er
wat nieuws kon worden uit hemzelf, dat hij het oude kon afs
schudden en een nieuw schepsel kon zijn, de mensch, die
altijd heeft gemeend wat nieuws te kunnen maken van de
wereld, en die immers altijd bedrogen is uitgekomen. Zooals
Guyau het in een g randioos beeld zegt: De menschheid is
als een waanzinnige vrouw, die oud en grijs is geworden,
maar die nog altijd hoopt, dat de dag van haar huwelijk zal
komen. En elken morgen, wanneer zij opstaat, trekt zij
het witte bruidskleed aan en vlecht zich de oranjebloesems
door het haar: vandaag zal hij komen, de bruidegom, maar
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eiken avond legt zij zich teleurgesteld weer ter ruste. Zoo
zijn wij, altijd uitziende naar de blijde heerlijkheid, die ko.
men zal en altijd ook weer teleurgesteld. De eeuwigheid,
zoo eindigt Guyau zijn gelijkenis, de eeuwigheid is één
eindelooze deceptie.
Maar Guyau had , met God afgedaan, en ik veronderstel
voor een oogenblik, dat het bij u zoo niet is. En wie is dan
uw God, als Hij niet is Heilige Geest, die sterk is en krach,
tig en die nieuw maakt; die wonderlijk is, zeker, als de
wind en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar
hij komt en waarheen hij gaat. Wonderlijk, onbegrijpelijk
is ons de weg van Gods Geest. Maar wie is uw God, als Hij
niet is Heilige Geest? Is Hij dan de God uit uw catechisatie.
boekje, waarvan gij eenmaal geleerd hebt, maar die buiten
de muren van de kerk niet uitkwam? Of is Hij als de koning
uit het sprookje, waarvan het heerlijk is eens te lezen en
de kinderen ervan te vertellen, maar als het verhaaltje uit
is en het sprookjesboek is dichtgeslagen, dan is de koning
dood? Of eene stelling uit uw wijsbegeerte, met veel moeite
door uw denken opgebouwd?
Onze God is Heilige Geest, die als een storm heenblaast,
midden door ons leven. Welnu, indien uw geloof in God
zwak is, dan zal ook klein zijn uw blijdschap, en klein uw
moed. Maar indien dat geloof sterk is, dan zullen groot zijn
uw moed en uw blijdschap. En nu kunnen wij dit wel zeggen:
wij allen samen, wij behooren niet tot twee soorten van
menschen, tot de uitverkorenen en de verworpenen, tot de
geloovigen en de ongeloovigen. Wij allen hebben wat, de
een veel, de ander weinig; wij zijn gepakt, althans aange.
raakt door Gods Geest en wij allen, wij zoeken ook, want
wij ervaren maar al te bitter, hoe het leven Gods niet als
een stroom door ons bruist, dat het dor en hard in ons
kan zijn.
En nu vraag ik, die een geloovige ben, zooals gij, en die
een kleingeloovige ben, zooals gij, wij vragen samen, boven
alle dingen: God, geef ons Uwen Heiligen Pinkstergeest.
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Dan vraagt God van ons: ernst. Wij moeten ons van die
vraag niet afmaken. Wij gaan met gewichtige gezichten door
de wereld en doen vele gewichtige en belangrijke dingen,
maar met onze innerlijke ernst is het vaak niet zoo goed ge.
steld. Wij moeten ons van Gods vraag niet afmaken, want
het is niet gemakkelijk daarop te antwoorden; wij komen
niet dikwijls aan ons innerlijk leven toe. Het leven van
veel menschen is als de bol van sommige planten: het is
allemaal buitenkant, blaadjes, woorden, schijn, en binnenin
blijft er maar heel weinig over. Wij hebben goede plannen,
wij hebben breede inzichten, maar de andere menschen,
zoo zeggen we, die meenen het niet zoo ernstig, die zijn zoo
bekrompen van blik. Dat zijn blaadjes! Wij klagen erover,
dat wij zulk een slechten tijd beleven, dat de menschen zich
verrij ken ten koste van het brood, ja ten koste van het leven
van hun naaste, dat de voorschriften der overheid worden
overtreden en bespot, dat er niet meer wordt gewerkt en de
menschen de handen niet meer uit de mouwen willen ste.
ken om aan te pakken. En bij onszelf denken wij: als wij
het eens mochten doen, als het van ons maar afhing, als alle
menschen eens waren als wij! Dat is de mooie buitenkant,
dat zijn de blaadjes in ons leven.
Maar de menschen van den Heiligen Geest zijn ernstige
menschen, van een onverbiddelij ken levensernst. Van bui.
ten misschien vol blijde levensopgewektheid, vol harmonie en als gij ze ontmoet, zegt ge bij uzelven: wat een gelukkig
temperament heeft die man maar van binnen zijn ze
aldoor bezig om weg te snijden die blaadjes van hun leven.
En als dat er niet is, die ernst, dan komt er niets terecht van
Heiligen Geest, want het is Heilige Geest. Alles kunnen wij
verbinden in onze ziel; wij, moderne menschen, hebben het
daar ver in gebracht: alles kunnen wij waardeeren, met
alles kunnen wij meevoelen; in alles kunnen wij ons in.
leven, van alles hebben wij iets in onzen geest, maar het
Heilige, dat is het heel afgezonderde, dat heelemaal apart
staat in deze wereld en dat zult gij nooit doen wonen in
een ziel, die niet ernstig is.
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Wij hebben geen groote kennis noodig om onzen weg
te vinden door deze wereld, geen zeer bijzondere, fijne be.
schaving, in geestelijken zin hebben wij bovenal noodig die
innerlijke gesteldheid der ziel, die wij noemen: ernst. En als
ik hoor spreken over de liefde, de liefde tot de wereld, de
menschheid, den naaste en ik zie, hoe deze zelfde menschen
in het alledaagsche leven staan tegenover hun gezin, hun
werk, hun vrienden, dan weet ik, dat zij het misschien zeer
goed en voortreffelijk
k bedoelen, maar dat er één ding onty
breekt; daarom is er ook geen Heilige Geest en geen blijdo
schap.
God vraagt ook van ons: stilheid van ziel. Wanneer op
den Zondagmorgen in Engeland de Quakers bij elkander
komen, dan is er geen orgel, dat speelt en geen predikant,
die het woord voert, maar zij zitten allen stil en rustig bijeen,
afwachtende of God ook een van hen een woord in het
hart geeft om het uit te spreken tot stichting van de broeders
en zusters. Dat is nu maar een uiterlíj kheid, maar het is
het zinnebeeld van de innerlijke levenshouding van den
geloovige: wachten, stil zijn, eerst God laten spreken. De
Heilige Geest is een Geest van kracht en leven, van onrust,
die ons opjaagt, die ons uitjaagt boven onszelf, maar hij komt
slechts in een hart en in een wereld, die stil zijn. Ik bedoel
dat ook in uiterlij ken zin: wij allen, wij worden voortgejaagd
door het leven, wij komen niet tot ons zelf; onze tijd vraagt
ingespannen, harden arbeid. Dat zien wij, dat ervaren wij
in eigen leven, en daarom hebben wij dubbel bedachtzaam
te zijn, om niet te worden meegesleurd in dien stroom dezer
eeuw en onszelf te verliezen in onrust, in levensjacht en uitera
lij kheid. Maar ik bedoel het nog meer in innerlij ken zin:
ons hart moet zijn als een ongerimpeld meer, ons hart moet
zijn als het stille veld in den avond, door geen koeltje bewogen.
Als er gemeenschap zal zijn tusschen God en mij, als
God zal worden, gelijk het in een der gezangen heet, „onze
vriend", dan kan dat alleen, als God nummer één is in ons
leven. Zoo is het altijd bij alle vriendschap; als de ander niet
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nummer één is, dan komt er niets van terecht. God is niet
onze dienaar, dien wij kunnen aanstellen en ontslaan, over
wien wij gezag hebben; God zit op Zijn troon in de hemelen
en Hij wil tot ons komen, hoe wij ook mogen zijn, tot ons,
die in het leven staan met onze schuld, met al onze misluk.
king en misère, tot ons, die vaak niet meer weten, waar wij
het dan toch nog zoeken zullen, waar we heen moeten met
onze zorgen. God wil komen, ook tot ons, tot ieder van ons,
maar alleen als nummer één. En wij moeten wachten, en
stil zijn. Er is te weinig stilte in ons.
Of, als ik het nog anders zal zeggen: er moet leegte zijn
in ons. Onze ziel is zoo vol van de wereld en hare vragen, en
dat moet immers ook zoo zijn bij tijden wie zou deze
jaren kunnen meemaken en niet met heel zijn hart zich
geven aan al de groote, zware problemen, waarvan die we.
reld vervuld is maar er moeten ook dagen zijn en uren,
dat wij eens tot onszelf komen en dat de tijd om ons weg is.
Maar hoe is het bij ons? Als wij eens leeg worden van de
drukten, de vragen van het oogenblik, dan zijn wij zoo vol
van onszelf, van ons geluk, van onze plannen. Dat is niet
goed, dat wil God niet. Gij kunt geen twee heeren dienen,
staat in het Evangelie, en dat moge een zeer moeilijk en in.
gewikkeld woord zijn, als wij het stellen midden in al de
vragen onzer samenleving, het is een zeer eenvoudig woord,
wanneer wij denken aan eigen hart: God of ik voorop in
onze persoonlijke levenssfeer. En als ik altijd spreek, als ik
steeds door nummer één ben in mijn gedachten en plannen,
als ik zoo vol ben van wat mijn geluk aangaat, dan zal er
geen Heilige Geest dalen over mijn leven; maar als ik heb
geleerd stil te zijn en te zwijgen, als God vooraan staat, als
ik mijzelf ook eens leeg weet te maken van het vele dat door
mij heen gaat, dan komt er Heilige Geest.
En dan ook met geweld. Zooals dien Pinkstermorgen in
Jeruzalems tempel, toen het als een stormwind door heel
het huis voer, zoodat de menschen van alle zijden ver.
schrikt kwamen toeloopen om te zien, welke wonderlijke
dingen daar toch wel gingen gebeuren. Dat is het Evangelie,
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de blijde boodschap, dat God zoo rijk is, dat God komt met
Zijn overvloed, veel meer, dan wij in onze zorgen en in onze
kleinzieligheid hadden durven denken.
Als wij maar konden leeren stil te zijn en leeg te zijn,
konden leeren wachten. „Mijn ziel wacht op den Heer, meer
dan wachters op den morgen." Maar dat innerlijke wachten
is niet gemakkelijk. Zooals het bij een ziekbed zoo moeilijk
is, om maar stil te zitten; wij willen zoo graag helpen, de pijn
wegnemen, ingrijpen, beter maken. Zoo is het ook bij onze
innerlijke onrust, bij ons gebrek aan blijdschap. Wij meenep
altijd weer: wij, menschen, die zoo sterk zijn, die zooveel
kunnen, die de zee kunnen doorvaren en de lucht kunnen
doorvliegen, zouden wij het niet in eigen hand hebben
om van ons leven te maken, wat wij willen, om onze ziel op
te bouwen naar eigen welbehagen. En al te weinig verstaan
wij, dat er tijden moeten zijn, waarin het niet afhangt van
onzen ijver en onzen arbeid, maar van onze stilheid des hars
ten, onze rust der ziel.
En God vraagt ten slotte: vertrouwen. Wij weten, er kan
tusschen menschen niets groots tot stand komen, niets dat blijft,
zonder vertrouwen. Gij kunt misschien samen een huis bouwen
of samen een boek drukken zonder dat vertrouwen, maar
noodra er geestelijk werk moet worden verricht, dan moet
er innerlijk contact zijn, dan moet men het met elkaar aans
durven, ten volle. Zou dat met God minder het geval zijn?
Is het eigenlijk niet dikwijls zoo in ons leven, dat er iets
niet in orde is bij ons? Er ligt een schaduw over ons huis en
ons gezin en wij weten heel goed: dat komt door ons ges
brek aan blijdschap, aan levensdurf; of er is geen opgewekt.<
heid in ons werk door onze matheid en dorheid van ziel, of
er is een innerlijke onvoldaanheid met dit vergankelijk leven,
dat wij als tusschen onze vingers zien wegvloeien en wij wilt
len het zoo graag vasthouden. Dan vraagt een mensch zicht
zelf af: hoe kan het beter met mij worden? En hij zegt miss
schien: ik wil het met God eens probeeren. Er zijn er zoog
velen, die in God kracht en steun hebben gevonden; laat ik
het op mijn beurt eens beproeven. Maar zoo gaat het bij
6
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God niet; wij hebben Hem te vertrouwen, ons onvo o r,
waardelijk aan Hem over te laten; dat is de eenige weg. Zoo.
als Jezus spreekt tot dien man op den akker, die wel mee wou
gaan, zeker, maar eerst had hij nog iets anders te doen: „wie de
hand aan den ploeg slaat," zegt Jezus, „en terugziet, is niet geo
schikt voor Gods Koninkrijk." Zoo is het bij ons; wij willen
met God ook wel rekening houden, och ja, maar eerst zijn er
zoovele andere dingen. Neen, op God hebben wij te vertrou.
wen, geheel en al, wij hebben alles aan Hem over te laten.
Dat is niet gemakkelijk, vertrouwen is heel moeilijk en als gij het niet kunt, moet gij zoolang wachten en stil zijn
tot gij het wel kunt. Er kan een oogenblik komen in het
leven van een mensch, dat hij niet meer weet, waarheen
hij zich zal wenden, en dan kan het hem wezen, alsof God
op hem toetreedt en tot hem zegt: gij kunt niet meer, gij
brengt niets meer van uw leven terecht, maar Ik ben sterker
dan gij; vertrouw op Mij, Ik zal u dragen. Ik heb het eens
zóó hooren zeggen: het leven van de menschen is als een
diepe put en onder op den bodem van de put is God. Wij
willen naar Hem toe, en wij laten een lang koord naar beneden
en klimmen naar beneden, een moeilijke, zware tocht in
steeds grootere duisternis. Maar als wij het einde van het
touw hebben bereikt, zijn wij niet, waar wij wezen willen;
het touw is niet lang genoeg, het reikte niet tot op den
bodem. Wat zal een mensch dan doen? Dan is er maar
één ding over: wij moeten onszelf loslaten, wij moeten vers
trouwen, dat God daar beneden ons wel zal vangen in Zijn
armen, Hij, die sterk is, Hij die ons geroepen heeft om dien
langen tocht te ondernemen.
Als wij dat eens konden leeren, door dezen tijd van verniel
ling en verschrikking heen: vertrouwen, weten, dat God altijd
klaar staat, dat wij het met Hem mogen en moeten wagen.
Ernst, stilte, vertrouwen. Het is eigenlijk allemaal het
zelfde; het is de innerlijke houding van den mensch, die
bidt. Anders gezegd: het is de navolging van Christus:
want bij Christus is de groote ernst; bij Hem is niets buite w
kant, is geen schijn, geen vertoon van groote woorden. En
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in Zijn leven is de groote stilte, de rust onder alle bitter,
heid en bewogenheid der ervaringen; en bij Hem is het
volkomen vertrouwen: Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede!
„Gij zult, wanneer de Heilige Geest op u komt, kracht
ontvangen en mijne getuigen zijn tot het uiteinde der aarde."
Zoo komt er nieuw leven in mijn ziel en in de wereld, die
beide zoo dood kunnen zijn. Gelijk er eenmaal van die
Pinkstergemeente in Jeruzalem kracht is uitgegaan. Daar
is een vuur aangestoken en dat vuur brandt verder, want
de vonken springen over van den een op den ander; en het
Pinkstervuur heeft doorgebrand de eeuwen lang tot in onzen
tijd. En zoo zijn er honderd maal in de historie der menschheid
vuren ontstoken, middelpunten van nieuw leven, van nieuwe
kracht en warmte. Zoo moet het ook thans.
Wij moeten onze inzichten, onze beschouwingen wijzigen,
zeker, maar niet alleen door een nieuw inzicht zullen wij
kunnen tot stand brengen, wat nu wordt gevraagd; hard
moeten wij werken, maar niet enkel door nog rapper werken
onzer handen zullen wij herbouwen wat werd omgestooten;
nog kunstiger zullen wij onze samenleving in elkaar moeten
passen en toch, niet door een nog fijner raderwerk van staats,
inrichting en maatschappelijke machinerie zullen wij be.
reiken, wat wij willen. Dat zullen wij alleen, als Heilige Geest
ons leven en werken draagt. Zoo moet het nu; er is geen
andere weg. Wanneer het niet alles als in éen Godsoordeel
zal ondergaan, dan moet Heilige Geest ons leven omzetten,
vernieuwen, bezielen, verdiepen. Zoo is het en dat geldt
nu niet voor landen en volken, ver weg want daar is me.
nigeen, die door de stormen van den oorlog en de revolutie
heen meer van Gods Geest heeft leeren verstaan dan te
voren, meer dan wij hier in onze rust; en dat geldt ook niet
voor de mannen aan de regeeringstafel, over wie wij gaarne
onze booze woorden spreken met hen hebben wij thans
niets te maken. Maar dat geldt ons; het Evangelie komt
op ons aan, regelrecht, op u persoonlijk, niet op den mensch,
die naast u woont, niet op den mensch, die naast u leeft, maar
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op u zelf. Niet op uwe vriendelijkheid komt het thans bo.
venal aan, hoe heerlijk die moge zijn voor de menschen,
die dagelijks met u verkeeren, niet op uwe welwillendheid,
hoezeer die te prijzen is, maar nu gaat het om uw ernst, uw
stilheid des harten, uw vertrouwen.
Zoo komen „blijde dagen" in een menschenleven, zoo
zal het in deze wereld worden, „als toen allen broeders
waren." Zoo zal het komen, door Gods Heiligen Geest.
Zoo zal het komen? Neen zoo is het er.
In het hartje van de Middeleeuwen is er een Italiaansche
abt opgestaan met de prediking: het rijk des Vaders is voors
bij en het rijk van den Zoon is voorbij, maar nu komt het
rijk van den Heiligen Geest, nu komt de tijd van het Eeu.
wig Evangelie. Zoo hebben de menschen altijd weer gedacht,
gehoopt, beleden. Nu zal het komen. En zoo begrijpelijk
is dat; er kan zulk een diep verlangen door ons heengaan,
dat toch eindelijk op deze aarde eens iets in volle heerlij ky
held opbloeie, zonder smet of rimpel in gave heiligheid.
Wij kunnen zoo hartstochtelijk begeeren naar de volmaakt,
beid, wij zien niet meer, wat om ons is en verlangen maar
één ding, dat het komen zal nu, spoedig. Maar zij, die zoo
verlangen, hebben geen gelijk. Want Gods koninkrijk is
er, om u, aan alle ,zijden, als gij het maar zien wilt. En heel
bijzondere oogen moet een mensch hebben, om het te zien,
oogen, die dieper kijken, dan de buitenkant der dingen.
Maar dan kunt gij ook het vuur van den Heiligen Geest zien
fonkelen en glinsteren overal, in de harten der menschen,
die iets kennen van den ernst en de stilheid en het ver,
trouwen. Daarmee moeten en durven wij de wereld in.
gaan, met wat er aan vonken des Heiligen Geestes over,
springt van den een op den ander; met dat vuur kunnen
wij ons eigen leven sterk maken en warm. Zoo en zoo ah
leen komen ook voor u de blijde dagen „dat gij Hem noemen
moogt: min God en zonder klagen herhalen: God, mijn
God en lieve Heer."
Amen

WIJD UW DAG
HET FUNDAMENT DES GELOOFS
Eer gij God aanroept of zoekt, moet
zijn en gevonden hebben.

God gekomen
LUTHER

Niet op mijn denken rust mijn geloof, niet op de geleerde
of ongeleerde bespiegelingen, waarin ik de raadselen van
ziel en wereld heb trachten te verstaan.
Niet op mijn gevoel rust mijn geloof, noch op mijn ontroering bij het zien en hooren van al de majestueuze pracht
en glorie van aarde en hemel en van al de schoonheid van
stof en geest.
Niet op mijn verlangen rust mijn geloof, niet op mijn
zoeken naar een vrede boven den strijd, een verlossing van
leed en zorg, een begeeren naar wijder leven dan dat van
deze aarde.
Niet op min roepen en zoeken, maar hierop alleen,
dat God gekomen is, dat God gevonden heeft. God grijpt
mij, daarom strek ik mijne handen naar Hem en vind geen
rust dan in Hem. God heeft mij gevonden, daarom zoek ik
Hem en begeer ik Hem te kennen en Hem te vertrouwen.
Niet in mij ligt het fundament, maar in Hem.
Dat is de rust van ons geloof: een andere rust is er niet.
BIJ TIJDEN
Bij tijden geloof ik; bij tijden geloof ik niet.
LUTHER

Zelfs Luther: bij tijden geloof ik niet. Ik weet niet, wat
sommige menschen wel onder „geloof" verstaan. Mis.
schien een bepaald inzicht, dat zij zich na langer of korter
tijd van overweging hebben verworven, dat op goede, step
vige gronden rust en waarvoor zij zich nu verder geen zor,
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gen behoeven te maken. Zij „hebben" het geloof. Klaar.
Voor alle tijden.
Bij tijden geloof ik niet, zegt Luther. Het is gelukkig, dat
er zijn, die het hem durven nazeggen. Want dan ligt er in
die negatie de strijd, de worsteling om vast te houden, de
wil om dan ook werkelijk lieelemaal te vertrouwen, door
alles heen, in elke smart des levens, in elke zonde des har,
ten, in elke daad, in elk woord, in elke gedachte, heelemaal
te vertrouwen op den heiligen, mysterievollen, genadigen
God. Dan ligt er in dat „bij tijden" al de wisseling des levens,
de spanning van het luisteren naar God met open hart en
straks weer de geslotenheid van ziel, die niets hoort, die
twijfelt en wanhoopt, en roept en strijdt zonder antwoord,
zonder hulp.
Bij tijden geloof ik, bij tijden geloof ik niet. Dat is de wer.
kelijkheid voor den aardschen mensch, met zijn kleinheid,
met zijn schuld, met zijn goddelijke roeping.
DE URE KOMT
Wilt gij een Christen zijn, zoo bereid u en wees ervan
verzekerd, dat eenmaal een uur komt en uw hart treft
zoo, dat gij zult sidderen en beven. LUTHER

De ure komt. Dat weten wij allen. Wij spreken er niet veel
over. Dat is ook goed, want er zijn dingen, die onze ziel
alleen raken, waar wij alleen doorheen moeten, die ons
alleen aangaan. Als wij maar niet vergeten, dat de ure komt.
Dat uur, dat ons hart treft, zoodat het zal sidderen en beven.
Dat oogenblik van alles vernietigend leed, of van scherpe,
bange keuze tusschen ja en neen in zware verzoeking, of
van erkenning van schuld, die nooit is goed te maken, of van
duistere wanhoop over heel dit zinnelooze leven.
Dat uur komt. Als wij Christenen willen zijn.
Want dat houdt in, dat wij in volle bewustheid de keer.
punten van ons innerlijk leven zullen doormaken als staande
van aangezicht tot aangezicht tegenover God.
De ure komt, onverwachts misschien of lang voorzien.
Wilt gij een Christen zijn, zoo bereid u, door al uwe dagen
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aan God de eer te geven, die Hem alleen toekomt en Hem
te vertrouwen, Hem alleen.
PINKSTEREN
Wanneer de Heilige Geest komt en in uw hart begint
te prediken met rijke, glanzende gedachten, bewijs Hem
dan alle eer, laat uw eigen gedachten varen, wees stil en luister
naar Hem, die het beter kan dan gij. Lt rxER

Pinksteren. De dag van geestdrift en durf, van jeugd en
nieuw leven, van storm en vuur. De dag, waarop de mensch
roept om den Heiligen Geest, hoog uit boven de matheid,
de zorg, het leed, de schuld, die over zijn leven liggen.
De dag, waarop heel deze wereld biddend uitziet naar Hei.
ligen Geest, midden uit al haar sociale ellende, haar oorlogso
nood, haar onrecht en smart.
Pinksteren, de dag, waarop de Heilige Geest komt, werf,
kelijk komt en begint te prediken Zijn rijke, glanzende
gedachten.
0, laat ons zwijgen, al is het maar voor één oogenblik,
stil zijn en luisteren naar de stormen Gods, die over de we
reld varen, naar het vuur des Geestes, waarvan alle tijden,
ook onze tijd, vol zijn. God spreekt. Heilige Geest regeert.
Maar aan ons om te zwijgen, aan ons om te wachten, aan ons
om gespannen te zijn op wat komt.
Eén enkel oogenblik op dezen Pinkstermorgen: God de
eer, stil zijn voor Zijn Heiligen Geest, gelooven in Zijn
kracht, in den gloed van Zijn vuurvlammen alleen.
SPREKEN EN ZWIJGEN
Wanneer gij waarachtig het kindschap Gods in uw hart
voelt, zal het een zoo groot ding voor u zijn, dat gij veeleer
zult zwijgen, dan er iets van te zeggen. LunmR

Er zijn tal van menschen, die ambtshalve of uit pers
soonlijke behoefte den naam Gods veel gebruiken en over
hun geloof veel weten te vertellen. Dat zegt nog volstrekt
niet, dat zij God zeer goed kennen, dat het, zooals Luther
zegt, „een groot ding" voor hen is het kindschap Gods
in hun hart te voelen.
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Ik wensch niet te zeggen: integendeel, maar toch geloof
ik, da* de mensch, die met God heeft gestreden en van
Hem heeft ontvangen, die weet welk- „een groot ding" het
kindschap Gods is, eer de neiging zal hebben om te zwijgen,
dan te spreken.
Wonderlijke tooneelspeler-s, wij menschen. Daar zin er,
die spreken, omdat zij moeten, omdat God hen riep. Daar
zijn er meer, die spreken omdat het in hun kring zoo hoort,
omdat het in de rol van hun leven past, omdat zij nu eew
maal over alles praten. Daar zijn er ook, die zwijgen, omdat
het leeg is in hun hart. Daar zijn er ook, die zwijgen, omdat
zij de heerlijkheid van het kindschap in zich dragen en
geen woorden hebben.
Het ware wijs, indien wij minder spraken en meer zwegen.
Want het zwijgen is de wortel van ons leven; alleen als wij
zwijgen, spreekt God.
GELOOF EN DAAD
Een God hebben en Hem eeren, dat behoort bijeen;
het een kan niet zonder het ander.LUTHER

Wij allen zeggen op zijn tijd, dat wij een God hebben.
Of, indien wij dat niet durven belijden, zeggen wij toch,
dat wij er naar verlangen, er naar begeeren een God te
hebben.
Eeren wij God ook? Overweeg het eens bij uzelven. God
eeren, dat is niet in de kerk een lied zingen, zich onthouden
van het ijdel gebruik van Gods naam en thuis vóór den maal.
tijd een stille bede spreken.
God eeren, dat is....: men leze de bergrede maar eens
en wat er meer in de evangeliën staat. Duidelijker nog want ook den ernst van de bergrede weten wij nog wel
sluw en handig te ontduiken: God eeren, dat is: het met
God durven wagen straks in ons kantoor, op onze school,
achter onze studieboeken, in onze huiskamer, in smart en
blijdschap, in de eenzaamheid en in de gemeenschap.
God eeren, dat is de daad. De groote, radicale daad van
een menschenleven. Durven. En wij herlezen nog eens
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Luthers woord: Een God hebben en Hem eeren, dat be.
hoort bijeen; het een kan niet zonder het ander.
En peinzend stellen wij ons vraagstukken: Hebben wij
een God?
DEEMOED
Een stille, deemoedige woning Gods.

LUTHER

Zoo noemt Luther het hart van een vroom mensch.
Een deemoedige woning. Laten wij ons niet vergissen.
Deemoed, dat is niet met een terneergeslagen, schuwen
blik door de wereld gaan, zich bukken en buigen voor
iedereen en alles, zichzelf met duistere woorden klein maken
en anderen verheerlijken.
Deemoed heeft met onze houding tegenover menschen
en wereld niet te maken. De deemoedige kan met hoog
opgeheven hoofd staan in den strijd, fier en dapper, kan een
man zijn van sterken wil en gezag, tot wien honderden opf
zien als tot een meester.
Neen, dit is deemoed: zoo leven, dat het om God gaat
alleen, en om Zijn wil. Niet opzettelijk, wel overdacht en
goed.berekend, maar vanzelf, omdat men eigen leven heeft
ingesteld in den arbeid voor Gods Rijk. Waarachtige deel
moed weet niet, dat hij deemoedig is, zegt Luther zelf elders.
Werktuig geworden zijn van den hoogen wil Gods, dat is
deemoed; woning geworden zijn voor Hem en voor Hem
alleen. Stille woning, waarin de onrust van eigen begeerte
en eerzucht tot zwijgen is gekomen in Gods heilige tegens
woordigheid.
Er is geen vroomheid, waar geen deemoed is.
In Christus, in den predikenden, strijdenden, dienenden,
lijdenden Christus staat de deemoed in menschengestalte
voor ons.
WIJZELF
Ieder moet in eigen persoon geharnast en gewapend zijn
om met duivel en dood den kamp te voeren.
LUTHER

In eigen persoon. Daar willen wij niet aan. Dat is de zware
steen des aanstoots, waarom wij heen willen sluipen.
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Niet zelf den kamp voeren tegen duivel en dood. Waar,
om zouden wij ook? De anderen zijn niet beter dan wij en
houden zich buiten den strijd. Waarom zouden wij alleen
een uitzondering maken?
Waarom wij? Onze krachten zijn niet groot; het voorge.
slacht heeft van ons gemaakt, wat wij zijn. Het is niet onze
schuld dat wij niet veel kunnen zijn, maar de schuld van
wie voor ons waren.
En de omstandigheden maken het wel heel zwaar om te
doen wat wij moesten, misschien ook wel wilden: den kamp
voeren tegen duivel en dood, in ons, om ons.
In eigen persoon geharnast, zegt Luther. Het doet er niet
toe, wat anderen doen, wat het voorgeslacht was, wat de
omstandigheden zijn. Wijzelf. Om ons draait het. Naar ons
ziet God. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor den strijd.
Min vijand is de duivel, min tegenstander de dood.
Er is één plaats en één plaats alleen, waar wij ons, om den
wille van onze ziel, niet mogen wegcijferen: in den dagelijk.
schen kamp tegen dood en duivel.
GELOOF

Het is een levend, bewegelijk, actief, machtig ding het
geloof.
LUTHER

Er zijn zeer vele menschen, die wel op een of andere wijze
„geloovigen" kunnen heeten. Zij gaan naar een kerk, zij
twijfelen geen oogenblik aan wat tot „het geloof" pleegt
te behooren.
Er zijn ook vele menschen, die duidelijker, of onduidelijker
inzien, dat hiermee toch niet alles kan zijn gezegd en die
daarom een sterk en oprecht verlangen hebben naar een
geloof, dat een levende macht zou zijn in hunne ziel.
Er zijn niet vele menschen, wier geloof zoo sterk en actief,
zoo vol van beweging en scheppende kracht is, als Luther
veronderstelt in zijn woord.
Als het eens zoo was, altijd zoo was, gelijk het daar staat
geschreven, het zou er in ons hart en in deze wereld anders
uitzien dan nu.
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In dit alles is geen enkele reden om uit de hoogte te toor,
nen over het zwakke en kleine en doode geloof van andere
menschen; hierin is alleen maar nieuwe aanleiding gegeven
om heel stil voor onszelf neer te zitten, aan den stroom van
ons eigen leven te denken en het nog eens voor ons te leggen:
het geloof een levend, bewegelijk, actief, machtig ding.
Zeker, zoo is het, zoo alleen.
Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloovigheid te hulp.
DE LANGE WEG
Zoover moet het komen, dat het hart erkent Gods eer,
Gods macht, Gods wijsheid. LUTHER

Zoover moet het komen. Maar lang is de weg. Ik zal
ook dezen dag staan in den strijd om het brood voor mijzelf
en mijn gezin en niet van te voren weet ik, waartoe de we
reld mij zal dwingen.
Ik zal ook dezen dag hebben te vechten om de reinheid
en onbevlektheid van mijn ziel en ik weet niet, hoe zwaar
de verleiding zal wezen. Ik zal ook dezen dag de lange schakel
der kleine dingen, der verdrietelijkheden en ontstemming
gen en teleurstellingen en zorgen door mijn handen laten
glijden en het zal niet gemakkelijk zijn om daarbij rustig
en stil in mijzelf te blijven.
Ik zal ook dezen dag moeten bedenken de onberekenbaars
heid van 's menschen lot en onvoorbereid gesteld kunnen
worden voor smart, voor groote smart, voor het onafwends
bare, verbijsterende.
Wat zal de dag mij brengen? Hoe zal mijn ziel ontvangen,
wat God haar zendt aan strijd en leed? Zoover moet het
komen, dat het hart erkent Gods eer, Gods macht, Gods
wijsheid.
Zoover. Maar lang is de weg. Want wij zijn zwakke men.
schen Heer, Uw kracht zij ons nabij.

VRIJZINNIG GODSGELOOF
Wij gelooven in God.
Wij erkennen, dat wij van deze wereld, die wij om ons
heen zien, en van het leven, dat wij leiden, eigenlijk niet
veel begrijpen. Wij probeeren het telkens weer, en wetens
schap en philosophie tasten met hun stoutste gedachten naar
het raadsel van de schepping en naar den zin van de bonte
ervaringen van een mensch in zijn aardsche leven, maar
ten slotte raken wij steeds weer hopeloos verward in de
fijne draden van het wonderlijk weefsel dezer zeer wonder.
bare wereld. En berustend of opstandig of wanhopig ;belijden
wij: wij weten niet. Maar aan het einde van al deze mysteries
volle wegen, waarop ons leven en denken ronddwalen, aan
het einde van alle smart en schuld en zorg en dood, staat
toch altijd weer: God, niet een poging tot antwoord, gelijk
zoovele andere, maar het Antwoord, niet de oplossing van
alle raadselen, maar de Verlossing uit de beklemming der
vele raadselen, niet de berusting der gelatenheid, maar
de Rust midden in den voortgaanden strijd.
Wij gelooven in God.
Wij erkennen, dat er durf schuilt in dit getuigenis, ja
zelfs, dat deze belijdenis een levenskeuze beduidt, de levens.
keuze, dat het een woord is, dat, goed verstaan en ernstig
doorleefd, verreikende consequenties inhoudt voor onze
levenswaardeering, voor onzen arbeid in de wereld, voor
onze houding in vriendschap en liefde, in vreugde en smart,
in werk en ontspanning. Wij erkennen dit; wij erkennen,
dat gelooven in God het leven niet vereenvoudigt en toch
is er iets in ons, dat ons aan dien God bindt en wij willen
Hem vergeten, maar kunnen niet, en wij willen Hem verf
laten en vinden Hem toch weer naast ons, tegenover ons.
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Wij gelooven in God.
Dat is dit:
De grond van ons persoonlijk leven is Heilige Wil Gods.
Wij zijn vaak ontzaglijke stumpers in dit leven ik bedoel
niet juist naar het uiterlijk, maar naar de ziel —; tusschen
zorgen en tegenspoeden weten wij geen weg meer met
onszelf en tobben sukkelend voort; voor al de miserabele
kleinzieligheid van ons denken en willen en doen schrikken
wij verbijsterd terug: wat is de zin van zoo'n jammerlijk
bestaan? Wat anders, dan dat, wonderlijk genoeg, ook ons
verkruimelde leven gegrond is in den Heiligen Wil van
dien God, in Wien wij gelooven. Wij zijn geworden, om.
dat Hij „gij" tot ons heeft gezegd; daardoor „leven" wij,
zijnn wik een „i
" zip
' wij
'' ,,menschen",
Dat is het en dat
zijn
alleen, wat ons uitheft boven onze ellende.
De grond ook van deze wereld is Heilige Wil Gods. On
aannemelijk klinkt het ons vaak. Deze wereld van God?
Wij begrijpen dat volstrekt niet; wij denken aan de gruwelijke
pijn van een gemarteld dier, aan de wreedheid, waarmee
menschen elkaar doodsarren, aan den oorlog, die alles stuk
slaat, aan levens, die niets zijn dan lijden, aan onrecht, aan
dood, aan schuld. Wij begrijpen niet; en tegen den schijn
in verheerlijken wij nochtans deze wereld door haar te
plaatsen in het glanzende licht van onze belijdenis : wij
gelooven in God, den Schepper van hemel en aarde.
Het doel van ons persoonlijk leven ligt in God. Dat is de
strakke en toch zoo grandiose gebondenheid van ons, men.
schen, aan een heilig Gebod. Door ons Godsgeloof brengen
wij een sterk en diep plichtsbesef in ons leven, den ernstigen
wil om af te zien van onszelf en in eenvoud het werk te doen,
waartoe wij gezonden zijn. Niet in ons eigen geluk ligt het
laatste doel van ons arbeiden, niet in den klinkenden naam,
dien wij achterlaten, maar in het volbrengen van Gods wil,
in de gehoorzaamheid, anders nog gezegd: in de liefde.
Er ligt iets groots in een leven, dat doortrokken is van zijn
diepste en laatste bestemming, een leven, hoe eenvoudig
ook, dat bepaald wordt door de rustige overtuiging, dat
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het doel van ons werken en denken, lijden en doen ligt in
God en in de trouw aan Zijn wil.
Het doel ook van deze wereld ligt in God. „Gods Ko,
ninkrij k", in dat woord ligt voor den geloovigen mensch
de uiteindelijke oplossing van al de vragen zonder ant,
woord en van al de innerlijke tegenstrijdigheden, waarvoor
ernstig leven in deze wereld ons ieder oogenblik weer plaatst.
„Gods Koninkrijk", dat woord brengt het wijde perspec,
tief en de grootsche roeping in onzen gemeenschappelij ken
arbeid. Godsgeloof verbindt ons samen, niet bovenal in
gevoelige stichtelijkheid maar in den vasten wil tot ge.
zamenlij ken arbeid, het brengt in het leven den onbedwing,
baren durf om voort te gaan, hoopvol, geestdriftig, want
de overwinning is verzekerd, niet aan ons en ons geslacht,
maar aan God, het eeuwig doel ook van deze aarde, Zijne
schepping.
Wij gelooven in God.
Dat is onze vreugde, want het is een geweldig ding zich
„vrij" te weten, veilig, „gegrepen", begenadigd, geborgen.
Dat is onze kracht, want het geeft een stuwing aan het
leven, zich te weten soldaat in het groote leger, geroepene,
vol van „het nieuwe leven", dat van boven is en dat ons
heeft omgezet tot vrije kinderen Gods.
Dat is onze vrede, want het is de zekerheid, dat er niets
meer, „noch dood noch leven ", kan komen tusschen den
God, aan Wien wij ons hebben toevertrouwd en met Wien
wij het wagen willen, omdat Hij ons heeft geroepen, en ons.
Vrijzinnig Godsgeloof, het is wat er leeft aan ernstig ver,
langen en aan vaste verzekerdheid in het hart van duizenden
menschen in dezen tijd. Menschen, die allemaal min of meer
zijn losgeraakt uit de oude tradities der Christelijke Gods
leer, zooals die vele eeuwen in ons volk hebben geleefd
en door de kerk van geslacht op geslacht getrouwelijk werf
den doorgegeven. Men is er van los gekomen. Waardoor?
Door honderd oorzaken: door de wetenschap of door de macht
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van het moderne leven of door de Bijbelkritiek of door
afkeer van de kerk of door wat ook. En nu warrelt dat in tal
van stroomingen en stroominkjes door elkaar heen, tegen
elkaar in, zonder veel eenheid, vol van onzekerheid. En
niemand stemt in met den ander; ei is niet één welom.
schreven vrijzinnig Godsgeloof, er is het Godsgeloof van
vrijzinnige menschen.
Maar in dat zoeken en vinden en weer verliezen, dat
twijfelen en toch niet loslaten, is God geweldig aan het werk:
daar is een heilige ernst van Godsverlangen, daar is een vaste
wil om Hem in volstrekte gehoorzaamheid te dienen, daar
is een verzekerdheid: wij gelooven in God. Ondanks alle
tegenstellingen in eigen kring van theologie en kerkopvat.
ting en wijsgeerig standpunt en sociale houding, is ook het
vrijzinnig Godsgeloof één accoord in dat groote lied der
Christelijke belijdenis ; wij gelooven in God: in Zijn Heiligen
Wil ligt de grond van ons leven en van deze wereld, in Hem
vindt 's menschen persoonlijkheid en vindt heel deze aarde
hare bestemming. Hij is onze vreugd, onze kracht, onze
vrede.
-

EENZAAMHEID
„Mijne ziel, mijne eenzame ", komt een paar keer in de
Statenvertaling van het Psalmboek voor. Ik weet niet, of
die vertaling juist is. Onwillekeurig blijft de moderne lezer
bij die woordverbinding wijlen. Misschien werden lezers
en hoorders van alle tijden er door geboeid; het kan zelf.
bedrog wezen, dat de mensch van onze eeuw in het jagend
mechanisme van de moderne levenstechniek zijn eenzaam.
heid dieper zou gevoelen dan vroegere geslachten. Het is
zoo: uit alle tijden klinkt het getuigenis van menschelij ke
eenzaamheid, van geestelijke eenzaamheid, van innerlijk
alleen zijn.
Er is geen vroomheid dan tegen den achtergrond der
individueele eenzaamheid. Deze stelling schijnt te boud.
Onze tijd legt veeleer op het tegendeel vollen nadruk. Socio.
logen en ethnologen hebben ons de godsdiensten Zeeren kens
nen als uitingen van ras of volkseenheid, als gemeenschaps.
machten: folkloristen en historici toonden aan, hoeveel overge.
erfde traditie, hoeveel onbegrepen zede, van geslacht op ge.
slacht doorgegeven, in alle religie, in de groote volkskerken
althans bewaard is gebleven; theologen van allerlei soort en
richting zijn vlijtig aan het werk uit het godsdienstig leven,
uit de godsdienstoefening vooral, het individueele element
weg te dringen en in de vaste vormen en gebeden eener
liturgie uit te drukken, dat het niet gaat om den enkeling
en zijn geloof, maar om de kerk, om het geheel en om het
geloof van dat geheel; Christensocialisten citeeren niet
ongaarne Heitmann's woord: „Van de oneindige waarde van
de enkele ziel te spreken, is eenvoudig blasphemie," en zij
stellen daar tegenover de prediking van het Godsrijk : niet
om den enkeling, om het geheel gaat het.
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Religie geestelijk eigendom van de geloovige massa, van
de gemeente religie strijd en bezit van den eenzame;
de tegenstelling behoeft niet zoo volstrekt te zijn, als ze eerst
lijkt. Onze tijd brengt wel het gevaar mee, dat het massale,
ook in de religie, te veel domineert. Wij propageeren op
groote schaal. Alle richtingen doen het, en lokken, lokken
met brochures en boekjes, met kerkmuziek en lezingen,
met radiopreek en conferentie. Hier „de intellectueelen",
daar „de arbeiders", ginds „de jeugd". Soms gaat het om
de zielen, soms om de stemmen, soms om het geld. Zoo is
het altijd geweest. Waarom ook niet? De kerk leeft van en
voor de massa, wil - geen conventikeltje wezen ergens aan een
achterstraat of in een buitenwijk, maar cultuurmacht,
levensmacht voor de duizenden. Zij belijdt wat ze bezit, zij
doet de deuren wijd open, om de velen te nooden.
En toch, „mijne ziel, mijne eenzame".
Niet voor niets is Augustinus' woord een graag geciteerd
motto: „God en de ziel wensch ik te kennen. Niets meer
dan die? Niets meer." Als Newman, de latere kardinaal,
in zijn grootsche Apologia den ommekeer beschrijft, dien
hij als is.j arige jongen heeft beleefd, dan weet hij het niet
beter te doen, dan door te vertellen, dat alle dingen rondom
hem hun werkelijkheid schenen te verliezen en er maar
twee volstrekt evidente realiteiten overbleven : „ik zelf en
mijn Schepper". En als Kierkegaard preekt, richt hij zich
tot „mijn toehoorder", in het enkelvoud; religie is hem per se
zaak van persoonlijke levenskeuze, een individueel risico,
een verhouding tusschen den werkelijken mensch en God
tegenover hem. Zich vroom te achten, omdat men exemf
plaar is van een „Christelijke" menigte, omdat de kerkelijke
statistiek, het aldus leert, is hem verraad aan God, vlucht
uit den strijd, phantasiereligie.
Er is geen vroomheid dan tegen den achtergrond der indif
vidueele eenzaamheid. De mensch staat in het wijde heelal
alleen, als het om God gaat. En blijft alleen. Daarom is alle
religie aristocratisch. De theologie zoekt de verbindende
formules, de godsdienstige partijvorming leeft zich uit in
7
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gemeenschappelijk program en daad, de godsdienstoefening
realiseert het gemeenschappelijk bezit der geloovige ges
meente; ten slotte gaat het om mij alleen in de wonderlijke
golvingen der levenservaring en om dien éénen God tegenover
mij, naast mij.
Eenzaamheid is tragisch. Daarom is er tragiek ook in de
religie. Er is wel de glorie van de gemeenschappelijke belij des
nis en van het gemeenschappelijk lied, maar juist de moderne
mensch, geestelijk vereenzaamd, onvermijdelijk individua$
list ondanks den goeden wil tot het tegendeel, voelt pijnlijk
het betrekkelijke van het gezamenlijke. Hij weet zich alf
leen. Dat is onze ellende, soms ook onze kracht. Er is een
heroieke voornaamheid in den mensch, die eigen Godsf
geheim kent en bezit, anders dan anderen, wat Nietzsche
noemt „Pathos der Distanz", aristocratie van eigen gehalte.
Ik denk aan de zwijgzame Schotsche boeren van Jan Macf
larens geschriften; zij respecteeren het mysterie van eigen
ziel en van de ziel van den ander. Zij duiden maar aan,
uit de verte, praten er om heen, raken niet aan de eenzaamf
heid der persoonlijke Godsverhouding, die geheiligd blijft.
Zoo doet alle theologie. Zij zwijgt overal daar, waar het
juist voor den buitenstaander heel interessant zou worden;
of zij praat eigenzinnig toch door, maar al gauw haalt de geo
loovige zijn schouders op: woorden, woorden. Godsdienstige
heid, die al te gemoedelijk wordt, die verglijdt naar cultuur,
adoratie of burgerlijke braafheid, wat geestelijk parfum over
het leven, mist het kenmerk der vroomheid: de persoonlijke
strijd, de belijdenis der persoonlijke schuld, het persoonlijk
vinden en gevonden worden, in één woord: de eenzaamheid.
Onze tijd brengt dat gevaar wel zeer nabij. „Ersatz von Rest
ligion durch das Feuilleton," noemt Oswald Spengler dat
geestig. Het is religie, onderweg terloops opgepikt, Billet.
tantisme. Maar de bronnen van alle, geestelijk leven, zeker
van alle religie, liggen in de eenzaamheid.
Daar leeren menschen kennen hun misère; daar alleen
spreekt God.

TEGENSTELLINGEN
Nooit heeft mij het ideaal van den harmonieuzen mensch
kunnen bekoren. Groepen en enkelingen hebben hem verf
heerlij kt : den mensch, in wien al de veelzijdige mogelijk c
heden des levens tot volle ontplooiing zijn gekomen, die
's levens wel en wee tot een rijkdom van afgeronde levens
rust heeft opgeheven, die nu ten volle voorbereid is voor
al wat komen kan, omdat hij als van te voren alle verrassing,
alle leed en pijn en schuld heeft omgezet in de harmonieuze
eenheid van zijn geestelijke persoonlijkheid. De tegenstele
lingen, de dikwijls zoo felle contrasten der levenservaring
hebben voor den idealist der harmonieuze menschelijk4
heid slechts ondergeschikte, tijdelijke beteekenis; zij wore
den als momenten opgenomen in het geheel. Zij hebben
geen eigen zin. Er zijn zeer groote namen te noemen uit
de Europeesche geestesgeschiedenis, die dit ideaal ons hebben
voorgeteekend in hun rustige boeken of hebben voorges
leefd met de bezonkenheid hunner Olympische zielen.
Maar het wil mij toeschijnen, dat op den geest van den
modernen mensch de contrasten der werkelijkheid een te
scherp merkteeken hebben gesteld; hij vindt niet zoo gef
makkelijk als zijn grootouders de harmonie der ziel.
Dat ons leven, het leven van den grootestadsmensch vooral,
heen en weer getrokken wordt tusschen felle tegensteh
lingen, het is moeilijk te loochenen. Wij missen den tijd,
de rust, de innerlijkheid om onszelf geestelijk ongestoord
te laten opgroeien, om geholpen door sterke en oude tradi.
ties bijna als vanzelf een bruikbaar geheel van religieuze
of wijsgeerige levensbeschouwing op te bouwen. Dat was
mogelijk in de stiller atmosfeer en den beperkter kring,
waarin vroeger het leven verliep; ons is deze kans ontgleden.
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Tegenstellingen beheerschen ons leven. Vlugger wordt het
tempo, waarin het een met het ander afwisselt, feller van kleur
zijn onze ontspanningen, talrijker en meer contrasteerend de
geestelijke stroomingen, de denkstelsels en de politieke be.
ginselen, die ons leven trachten mee te nemen; de sociale
conflicten beheerschen machtiger den gang van ons eigen
leven en denken. Wij voelen, ook al maken wij het ons misschien
zelden denkend bewust, dat het niet gemakkelijk is de werf
kelijkheid tot een harmonieuze eenheid af te ronden.
Ik zou niet zonder meer durven verdedigen, dat dit half.
verAmerikaniseerde, half tusschen tegenstellingen geslins
gerde leven van ons en onze tijdgenooten een goed funda.
ment biedt voor waarachtige vroomheid; wij weten wel beter!
En toch! Er is in de heftigheid, in het felle contrastkarakter
van ons moderne leven ook wel een geestelijke verwant.
schap met _echte religie. Ik bedoel dit: God leeren kennen is
ook niet voor alles tot harmonieuze , levensrust komen. In.
tegendeel! Geloof is onrust, leeft uit onrust. Het heeft zijn
momenten van rust, zeker, maar juist omdat wij onze men.
schelijkheid niet verlaten kunnen en de hemel voor ons
„aan gene zijde" blijft, „het andere" van de aarde, juist
daarom. worden wij„ telkens teruggeworpen in de contrasten
van dit leven, waaruit de , contrasten in onze Godskennis
geboren worden. Een rustig afgedachte en ordelijk uitges
schreven geloofsleer, waarin alles keurig tot een systeem is
samengebouwd, is per se geen zuivere spiegel van waar,
achtige Godsverhouding. „Een systeem kan men wel may
ken", meende Kierkegaard, „maar nooit een systeem van
de werkelijkheid". God wordt slechts in tegenstellingen
gevat. Geloof dus is voortdurende beweging, „een levend
ding", zooals Luther het noemde, nooit een statisch vast.
gelegd stelsel, wèl.omschreven, klaargelegd als een goed
verzekerd bezit, waarnaar wij altijd maar weer kunnen
grijpen, als de nood des levens er ons toe dringt. Neen, ge.
loof is dynamisch, in beweging. Ik kan niet gaan formuleeren:
God is.... zoo en zoo, b.v. God is liefde, en nu van uit die
stelling mijn conclusies afleiden. Zeker is God liefde; dat
-
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staat niet alleen in ons Nieuwe Testament, maar het klinkt
uit het leven van geloovige menschen ons alle eeuwen door
tegemoet. Maar dat is geen stelling, af en klaar, een stukje
systeem. Want morgen is diezelfde God „het Raadsel "en
ik begrijp niets meer noch van mijn eigen ziel, noch van de
wereldgeschiedenis.
Daarom zegt ook de aloude taal der religie, dat God is
de Ondoorgrondelijke, de Verborgene, de Mysterievolle.
Waarom? Juist, omdat uit Hem het één komt èn het ander:
het oordeel èn de vergeving, de nooit volstreden strijd èn
dc. altijd behaalde overwinning, de noodkreet tot Hem
omhoog uit diepten van ellende èn de jubelzang over Zijn
hulpe, onzekerheid èn zekerheid, verlangen èn bezitten.
Is dat niet juist de bekoring van waarachtig geloofsleven,
dat het een altijd vloeiende bron is van innerlijke bewogenheid,
dat het den geloovige niet star maakt, maar eindeloos gevoe.
lig voor de veelzijdigheid der levenswerkelijkheid, voor
wat Christus of de Bijbel, voor wat de natuur of de mens
schen tot hem te spreken hebben? 0, neen, niet in ongestoorf
de harmonie leeft de vrome, maar in het contrast; omdat
hij immers leeft met de werkelijkheid ,met de werkelijkheid
der wereld, die van tegenstellingen vol is, en met de werkes
lijkheid Gods, die tot hem spreekt, nu zoo, dan anders.
Wij kunnen van God niet in goed sluitende woorden
spreken; in het diep besef van het ondoorgrondelijk wezen
onzer werkelijkheid en uit schroom voor het eeuwig on
vatbare hebben wij, moderne menschen, zelfs gansch en al
afgeleerd God te noemen. En toch ben ik er zeker van, dat
juist in de bittere geestelijke conflicten van ons leven, met
dien dieperen zin voor het mysterie, die ons geslacht ken.
merkt, wel menigeen in de tegenstellingen en boven de
tegenstellingen uit grijpt naar dien Eéne, Die alleen in
het geloof, dat wil zeggen in de bewogenheid van den strijd,
met den durf der persoonlijke levensbeslissing wordt vast.
gehouden: God, Die is in alle contrast en de verzoenende
eenheid boven alle.

LEZINGEN
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I. HOE DE VRAAG NAAR GOD IN ONZE ZIEL ONTWAAKT
Wij lezen in het eerste hoofdstuk van Marcus: „Nadat
Johannes de Dooper overgeleverd was, kwam Jezus in Ga.
lilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods
en zeggende: „de tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods
nabij gekomen: bekeert u en gelooft het Evangelie;" en in
Johannes III antwoordt Jezus op de vraag van Nicodemus,
den Joodschen schriftgeleerde, die in zijn nood tot hem komt:
„voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom
geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods . niet zien."
Bekeering en wedergeboorte, zij staan op den voorgrond
in het Evangelie, in het N. Testament; en de Christenen
van den oudsten tijd, de eerste groepjes, die zich rondom den
naam van Jezus Christus hebben vereenigd, hebben zich
tegenover de Joden en de heidenen, te midden waarvan zij
woonden, zeer sterk gevoeld als bekeerden, als wedergebos
renen, als heiligen, als menschen, die iets heel bijzonders
hadden beleefd en die nu dragers waren van den heiligen
Geest Gods. Bekeerden en wedergeborenen waren zij, nieuwe
schepselen, met de blijde verzekerdheid: niet meer ik leef,
maar Christus leeft in mij.
En als wij dan vanaf die oude dagen, vanaf dien eersten
tijd van geloof en geestdrift de geschiedenis van de Christef
lijke kerk doorbladeren, dan vinden wij overal die twee
terug, soms -wel wonderlijk mechanisch en magisch opgevat,
maar ze waren er dan toch en als gij een willekeurige Christ
te lijke dogmatiek opslaat uit onze eigen dagen, dan zal
1 ) Cursus van vijf voordrachten, in het begin van 1918 gehouden voor de Leidache afdeeling
van den Vrijz. Chr. Stud. Bond.
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er altijd in te lezen zijn over bekeering en wedergeboorte.
Maar hoe is het met ons? Wij leven niet meer uit die
dogmatiek. Er zijn zeker nog heel breede kringen in ons volk,
die zich bewegen binnen de grenzen, door de oude Chriss
telijke traditie van vele eeuwen getrokken, die nog wang
delen, t zij uit sleur, 't zij uit levensbehoefte langs de
weggetjes der eenmaal ontworpen dogmatiek; voor hen zijn
bekeering en wedergeboorte en geloof bepaalde welomo
schreven begrippen, die een vaste plaats hebben in hun
levensontwikkeling en in hun gedachtenwereld. Maar dat
is bij u niet zoo. Wij zijn heel andere menschen geworden.
Wij zijn heel andere menschen geworden en ik denk
daarbij volstrekt niet uitsluitend aan vrijzinnige, aan mos
derne studenten, maar ook voor hen, die aan de andere zijde
van het beruchte schotje zitten, voor de meesten uit de
N.C.S.V., is hier alles anders geworden. Bekeering, wedero
geboorte, goed, maar die woorden laten ons absoluut koud,
als er niet in ons eigen persoonlijk leven iets is of iets er#
varen werd, dat inhoud geeft aan zulke begrippen, die
met den last van vele eeuwen dogmatische „Grubelei" zijn
beladen en die we daarom onwillekeurig een beetje schuw
en wantrouwend aankijken. Sedert een anderhalve eeuw
heeft het Christendom een totaal andere plaats gekregen
in onze cultuur, beheerschen zijn begrippen bijna nergens
meer de samenleving en daarom : leven die woorden nog
voor ons, jonge menschen, studenten van nu, zijn ze ge.
weldige realiteiten in ons bestaan, of begrijpen we althans,
dat ze dat moesten zijn? Als dat niet zoo is, dan moeten ze
weg. „Wir leben von Wirklichkeiten", en dat besef is de
kracht van religieuse studentenvereenigingen. Alleen wat
echt is, wat misschien nog niet altijd ten volle ervaren is,
maar dan toch als levenseisch of als levensideaal mee wordt
beleden, alleen dat heeft in de studentenwereld en in de
religie van de studentenwereld recht van bestaan. Want als
leen dan kan de religieuse studentenbeweging van dezen
tijd iets vervullen van de taak, waartoe zij geroepen is,
tegenover den enkeling in eigen kring en tegenover de gef
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meenschap. Het moet alles leven zijn, want Christendom is
niets, als het niet leven is, ik zou bijna willen zeggen, als
het niet hartstocht is en groote, zeer groote ernst. Dat begrij c
pen we gelukkig allen heel goed in onzen tijd.
Welnu dan: bekeering en wedergeboorte: zijn dat woorden
van ons hart, kristallisaties van wat we zelf heel persoonlijk
hebben beleefd, of bezig zijn te beleven of begeeren te
beleven? Ik wil trachten ze u nabij te brengen en ik breng
ze dan tot u, niet van de kant van de theorie, van het theos
logisch stelsel, van de geschiedenis, maar mij stellende raids
den in het gewone leven, natuurlijk zooals ik dat dan meen
te zien. Hoe wordt uit ons persoonlijk leven geboren de
eisch der bekeering, de bede om wedergeboorte, het verlangen
naar geloof? Of zooals ik het in den titel van dit inleidend
stuk uitdrukte: hoe ontwaakt de vraag naar God in onze ziel?
Nu is één ding bij de beantwoording heel moeilijk en dat
is dit eenvoudige feit, dat de menschen zoo heel erg vers
schillend zijn èn in uiterlijke levensomstandigheden, èn
in hun persoonlijke geestelijke ontwikkelingsgeschiedenis
èn vooral in heel hun psychische reactie op de werkelijkheid.
Dat weten wij vanzelf wel, en dat heeft de psychologie ons
nog eens heel klaar en systematisch duidelijk gemaakt.
Als wij het hebben over bekeering, wedergeboorte, geloof
maakt het al dadelijk een zeer groot verschil, of het een
mensch raakt, die van jongs af in godsdienstige sfeer is opges
groeiel, zooals Schleiermacher het van zichzelf vertelt:
„Religion war der mutterliche Leib, in dessen heiligem
Dunkel mein junges Leven gen hrt and auf die ihm noch
verschlossene Welt vorbereitet wurde, in ihr atmete mein
Geist, ehe er noch seine á uszeren Gegenstande, Erfahrung
and Wissenschaft, gefunden" ; en Edward Everett Hale, een
bekend Amerikaansch predikant, schrijft over eigen jeugd:
„Ik heb altijd geweten, dat God mij liefhad, ik ben Hem
altijd dankbaar geweest, dat Hij mij in deze wereld heeft
geplaatst. Ik ben altijd gelukkig geweest, dat ik Hem dat
mocht zeggen en dat ik Zijn leiding mocht ontvangen.
Ik herinner mij heel goed, dat in de jaren, dat ik volwasse n
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werd, allerlei halfphilosophische romans graag spraken
over jonge mannen en vrouwen, die het hadden over de prop
blemen van het leven. Ik had er absoluut geen begrip van,
wat dat probleem van het leven wel zou kunnen zijn."
Ik wil over de mogelijkheid van oprecht en sterk godsdienstig
leven bij kinderen hier niet spreken, maar zeker is het, dat
er van die menschen zijn, die als van nature schijnen te
zijn aangelegd op een vroom en innig leven met God en die
opgroeien in eene omgeving, die dat leven draagt en voedt
en tot een vanzelfsprekendheid maakt. Als er onder u zulke
bevoorrechten mochten zijn, dan ziet u dadelijk wel, dat
bekeering en wedergeboorte in hun zieleleven heel iets
anders zal zijn dan voor menschen, die in hun jeugd wel
heel de Christelijke dogmatiek hebben meegekregen op
hun pad, maar die dat alles, 't zij met één Porsche ruk van
zich hebben afgeworpen, 't zij ongemerkt hebben laten
wegglijden en die er nu in later jaren toch plotseling weer
voor worden - gesteld en plotseling het leven in die oude
woorden gaan speuren. Zoo gaat het honderden in onzen
tijd, zoo heeft Tolstoï in zijn „Belijdenissen" het zoo onto
roerend verteld: met 20 jaar is hij een volslagen ongeloovige
en, is hem zijn katechismus een gebouw van leugens, op zijn
loste jaar beleeft, hij, zijn bekeering en vindt hij zijn verf
loren levensrust' en zijn God terug. In de ziel van zoo' n
mensch zal een woord als bekeering een veel dieper, een
veel markanter merkteeken plaatsen, dan bij hen, die altijd
door hebben geweten, dat God hun nabij was.
En weer heel anders moet het gaan bij iemand, die nooit
met religie in aanraking kwam, noch met hare levende bin.
nenzijde, noch met haar historie, haar Bijbel, haar leer,
stellingen en nu opeens, laten wij zeggen op zijn i 8de, toste
jaar voor het eerst voor deze Christelijke begrippen wordt
gesteld en er contact mee zoekt, omdat de vraag naar den
zin van het leven in hem is wakker geworden.
Daarom is het eigenlijk niet goed mogelijk over den gang
van het Christelijk leven zoo in het algemeen te handelen;
de verscheidenheid van religieuse ervaring is zoo groot.
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Maar toch meen ik, als ik nu in het bijzonder denk aan
den kring, waarvoor ik spreek, dat ik wel één ding mag ver.
onderstellen, dat als vast uitgangspunt kan dienen voor
al het volgende, een zekere gelijkgestemdheid in u allen,
waardoor gij u ook tot de V.C.S.B. hebt getrokken gevoeld.
En dat ééne is dit: dat in u allen leeft de begeerte naar levens.
concentratie, het verlangen, de verwarde verbrokkeling van
ons bestaan de vele eischep, de vele verhoudingen sa.
men te vatten in één levensharmonie, alles te gaan zien onder
één gezichtspunt, het gezichtspunt der eeuwigheid. Gij zoekt
vaste lijnen in uw leven, gij zoekt den zin van uw leven, zoo
mogelijk ook van de wereld. Ik bedoel dat volstrekt niet uit o
sluitend, ja zelfs heelemaal niet in de eerste plaats in theore.
tischen zin, dat gij een wereldbeschouwing zoudt zoeken,
maar de zin van uw leven, dat is ook de norm over uw leven,
dat is de eeuwige waarde van uw leven: gij zoekt God. En ook
al hebt gij Hem misschien reeds voor jaren gevonden, als
een groote kracht in jongens, en meisjestijd, dan zoekt gij
Hem nu toch weer anders en nieuw, want in uw studenten c
leven staat gij opeens in een heel andere entourage, staat
gij opeens voor persoonlijke vragen en beslissingen, die u
meer aanpakken dan alle conflicten, die te voren uw hart
hebben bewogen. Ik geloof, dat ik het mag zeggen: gij zoekt
anders dan vroeger den zin van uw leven, gij zoekt opnieuw
God.
Dat is niet toevallig, omdat gij nu studenten zijt, dat is
een van de karakteristieke kenmerken van uwen leeftijd.
Vooral de Amerikaansche, later ook de Duitsche psychologie
heeft sedert een j aar of 20 zeer in het bijzonder studie gemaakt
van de jeugdjaren, van wat men dan noemt het adolescenties
tijdperk, dat afgebakend werd tusschen 13 en 25 j aar, maar
waarvan dan toch de kern lag tusschen i8 en 22 j aar. Het
zeer bewogen geestesleven van die periode staat natuurlijk
niet buiten verband èn met de veelal afwisselende en belang.
rijke uiterlijke levensomstandigheden èn met het lichamelijk
ontwikkelingsproces, dat in die jaren wordt doorloopen;
men groeit van schoolkind tot een gevestigd mensch in
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de maatschappij, men wordt van jongen en meisje man en
vrouw. Gij ziet uw eigen leven aan u voorbijgaan, als ik
enkele van de geestelijke karakteristica van deze jaren noem:
Het is de tijd van de sterke intellectueele belangstelling,
eerst in den gymnasiast en den burgerscholier, die veel
dingen weten wil en onderzoeken wil; dan wat later, in de
studentenj aren, het opdoemen van de eeuwige vragen van
het menschengeslacht, de vragen van Plato en Kant en
Hegel; en wij zitten te boomen, halve nachten door, over
de vrije wil en over de onsterfelijkheid van de menschelij ke
ziel en over het bestaan Gods. En wij willen het weten: we
willen geen leege plaatsen laten in het zorgvuldig aaneen.
geregen snoer van onze kennis; en wij debatteeren intellecs
tueel, met theoretische argumenten, pro en contra. En als
na veel heete discussie het antwoord niet is gevonden, dan
klimt de twijfel in ons hart, de verstandelijke twijfel en de
kritiek, onbarmhartige kritiek op wat ons een ongefundeerd
dogma lijkt in het leven van een ander. En kritiek ook in
breeder zin; men aanvaardt niets meer vanzelf en eischt
voor elke uitspraak de argumenten. En daaraan schakelt
zich weer iets anders vast: men verwerpt autoriteit en tras
ditie, die niet op voor ons redelijk doorzichtige fundamenten
rusten; er is een losmaken van het verleden, men wordt
het nieuwe, het jongere geslacht waarover de ouderen het
hoofd schudden, met nieuwe idealen en levensinzichten.
En dan komt het conflict, in huis, niet juist altijd uiterlijk,
maar toch allicht innerlijk, in geestelijke reactie op allerlei
tijdsvragen, en het conflict tegen alles wat het gezag eertegen.
woordigt van gangbare traditie, de kritiek op de onderwijs.
methode op school, en op de professorale studieopvatting,
op colleges, dictaten en examens aan de academie. Toch
heeft dit zich uiterlijk losmaken uit den ouden kring voor
velen ook al weer dit persoonlijk gevolg, dat men zich alleen
voelt, dat er een gemis komt aan innerlijk wederzijdsch ver,
staan van ouders en kinderen, vaker nog, dat men zich
ten onrechte, miskend en onbegrepen acht. Er is een ver,
langen en een uitzien naar het nieuwe, in persoonlijk en gey
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meenschapsleven, dat men bij de anderen, de ouderen niet
voelt stuwen door hun bestaan en dat inderdaad ook zoo vaak
ontbreekt.
En zoo komt als keerzijde van dit alles, dat vooral negatief,
afbrekend werkt in het geestelijk leven van onze jeugdjaren,
het positieve: sterke ideaalvorming. Ik denk natuurlijk
bij dit alles steeds aan de besten, aan de ernstigen, die de
roeping in zich weten, de wijding tot groot werk. En zoo
brandt het vuur van onze idealen hoog op in de ziel bij
ieder naar zijn aard: politieke, sociale, internationale, ge#
lokkig ook zeer individueele idealen, van eigen levens%
heiliging, en groote, zuivere liefde. Er is breede levensf
verruiming; het natuurlijk, naief egoïsme van het kind krijgt
een sterken vijand, die helaas menigmaal wordt overwonnen
en straks in de maatschappij voor het welberekend egoïsme
van den wereldling plaats maakt. Er komt ideëele ruimte
in het leven, het normatieve staat in helderen glans boven
ons werken en willen en de tegenslag daartegen zal haast
vanzelf moeten volgen: het diepe besef van de tekortkoming,
van het niet volbrengen, van het hopeloos ten achter blijven
bij het geeischte, in zekeren zin misschien slechts ten
halve bewust van de mislukking van het leven. Ik geloof,
hoe weinig het misschien ook aan het licht -moge treden,
dat die deceptie over innerlijke kracht, die schrijnende teleurn
stelling over geestelijk kunnen, heel diep in de harten van
veel menschen leeft. Misschien zal de wilde rondedans van
het leven ons slechts zelden de rust gunnen in eigen ziel
te dalen, maar dan zien wij toch ook, met klare, nuchtere
oogen de tweeheid van willen en kunnen; er is disharmonie
ook in vele jonge menschen; men spreekt misschien niet
uit, maar men ervaart toch iets van „la duplicité de 1'homme",
waarvan Pascal spreekt, van die tegenstelling van „grandeur
et misère", door hem zelf zoo diep beleefd, van roeping en
ideaal tegenover kleinheid van krachten en zonde. De enf
quête, door den Amerikaanschen psycholoog Starbuck bef
treffende deze dingen ingesteld, met hoeveel reserve ook te
aanvaarden, heeft hier heel duidelijk gesproken: telkens
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vinden we als predomineerende factoren in het wordend reo
ligieus leven genoemd: „desire for a better life, estrange.
ment from God, depression, sense of sin". En dan is het
niet vreemd, dat deze reeks van kenmerken van het volle
jeugdleven, van de Sturm and - Drang jaren met al hun on.
bekommerde vrijheid en hun strijdbare activiteit en hun
levenslust toch moet worden afgesloten met de verwijzing
naar de overmatige introspectie, de rustelooze zelfontleding,
het tobben, het pessimisme in vele jonge menschen tusschen
de i8 en 25 .
Die periode van levensgroei tusschen 13 en 25 jaar is voor
de geestelijke vorming van onze persoonlijkheid in verreweg
de meeste gevallen beslissend: juist dan, als eigenlijk het
volle, werkelijke leven nog zoo ver schijnt en men zich
uitsluitend meent te bewegen in de phantasiewereld en in
het buitenmaatscha
Pp eli'
^ J k milieu van den schooljongen
of den student, dan is men toch onbewust steeds door bezig
om liet allerbelangrijkste van dat latere, vollere, - reëelere
leven op te bouwen: de eigen persoonlijkheid. Ook in dit
licht bekeken, is het organiseeren van jongens, en meisjes
werk door de V.C.S.B. niet alleen een practisch vraagstuk
van veel belang, met het oog op a.s. leden, maar ook een
ideëele noodwendigheid, zoolang de Bond --althans in broeden
zin zijn roeping verstaat, en drager en overbrenger wil zijn
van echt, sterk, levend religieus besef , dan moet hij ook de
kinderen van de jongens, en meisjes leeftijd onder zijn greep
brengen, de jaren waarin zich juist de geestelijke bontheid
van de Sturm, and Drangperiode begint te ontplooien.
En nu ben ik op het punt waar ik heen wilde : de inteli
lectueele twijfelzucht, de zedelijke levenstweeheid van willen
en niet kunnen, de onvoldaanheid met zich zelf en de dingen
draagt de eisch in zich naar een persoonlijke synthese, naar
reconstructie van het uiteengevallen leven; dat wordt het
zoeken, het geleidelijk tasten of ook wel het hartstochtelijk
grijpen naar de idee, naar den zin van ons leven. Als wij
ernstig zijn, voelen wij dat het zoo moet, dat er meer lijn,
meer stabiliteit, meer rust en kracht in ons leven moet
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komen, want zoo is het niet goed, zoo is er een onvoldaanheid,
zoo blijven we beneden wat we in diepste wezen zijn. In
Goethes woorden: Per Mensch, wie sehr ihn such die Erde
anzieht mit ihren tausend and abertausend Erscheinungen,
hebt doch den Blick sehnend zum Himmel auf, der sich in
unermesznen Räumen über ihn wolbt, weil er tief and klar
in sich fi hlt, dasz er ein Burger jenes geistigen Reiches sei,
woran wir den Glauben nicht abzulehnen noch aufzugeben
vermogen." En wanneer nu de mensch deze levensconcens
tratie, levensherschepping zoekt in God of op het onver:
wachtst vindt in God, dan spreek ik van bekeering en van
wedergeboorte. Het Christendom predikt bekeering, ge#
tuigt van wedergeboorte, en dat zijn, ook voor ons, niet
maar een paar toevallige dogmata, zooals er zoovele zijn,
maar in die twee ligt het crisispunt van het leven. Over
hunne onderlinge verhouding de volgende maal; als wij nu
maar gevoelen, dat er geen geestelijk leven is zonder dit
keerpunt, dat zeker niet altijd als een bepaalde wending
wordt ervaren, maar dat toch als een grenspaal staat in de
ontwikkeling van de ziel. God was misschien wel in ons
leven, maar wie na de levensopenbaring, hem in de bewogen
jaren van zijn jeugd geschonken, God terugvindt of ook
misschien voor het eerst pas waarlijk vindt, die weet het
heel zeker: Zie, het oude is voorbijgegaan, het is alles nieuw
geworden. Dat is een heel groot ding en daarom staat er aan
den aanvang van Jezus' prediking: Bekeert u en gelooft het
Evangelie.
Noch wetenschap, noch kunst kunnen ons geven, wat wij
noodig hebben; zij liggen op heel andere terreinen van ons
geestelijk leven en het is een geweldige miskenning van het
wezen van beide en een onderschatting van den nood van
de menschelij ke ziel, die roept om verlossing uit het oude,
als wij meenen, dat ooit kennis, ook in haar meest algemeenen
vorm, als wijsgeerige samenvatting, of dat kunst, ook in
hare meest aangrijpende openbaringen, in het persoonlijk
leven Gods plaats kunnen vervangen. „Ons hart is onrustig,
totdat het rust gevonden heeft in U." Zoo moet het dan
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in ons leven komen tot bekeering en wedergeboorte, maar
ook zonder dat ik hier al op de verscheidenheid van religieuse
ervaring inga, in die woorden gekristalliseerd, gij begrijpt
reeds, dat het een groot verschil zal maken, welke kleur in
het hart van een mensch die begeerte naar levensvernieuwing
zal dragen. Daarover wil ik thans nog enkele dingen zeggen l).
Ik wil niet een lange katalogus maken van verlangens
en nooden der ziel, waarboven de mensch begeert op te
klimmen tot rust en verzekerdheid in God. Ik wil slechts
over twee dier geestelijke begeerten spreken: de mensch
ziet de zinneloosheid van zijn leven en de mensch ziet de
zonde van zijn eigen hart en hij roept om verlossing van die
dubbele last. Als ik dus naar den titel van dit stuk terugs
grijp en ik wil weten, hoe de vraag naar God in onze ziel
ontwaakt, anders gezegd, hoe wij worden geleid tot bef
keering en wedergeboorte, dan zou ik kunnen antwoors
den: dat is, omdat wij de zinneloosheid van ons leven leeren
kennen of dat is, , omdat wij onze onheiligheid gaan zien;'
en wij willen toch, dat ons bestaan, ons werk, ons liefhebben
een zin zal hebben en wij willen toch Gods gehoorzame king
deren zijn. Dan kan het worden tot een bidden, een smeer
ken, een aanhouden bij God: Heer, verlos mij van het
lichaam dezes doods. Ik zeg niet, dat die tweeërlei nuanceei
ring van Godsverlangen, die ik aanwees, de eenige mogelijke
weg tot God, tot levensverhooging en .verrij king zou zijn.
Er zijn immers ook menschen, die bovenal verlangen bef
vrijd te worden van de verwardheid, de intellectueele verbijss
tering, de problemen van hun leven, van hun vragen en
twijfelen, en zij zoeken in God dus vooral de wereldfort
mule, die hun moeilijkheden oplost, zij zoeken in Hem de
eenheid boven en in het vele. Dat komt natuurlijk heel
dicht bij de wijsbegeerte, maar dat kan toch heel religieus
van aard zijn, en diep ernstig bedoeld. Hun gaat een verf
troostend licht op over wereld en leven, als zij God als de
'b Een en ander uit deze voordrachten kan men terugvinden in een kort opstel van Roes
nze
„O Uit,
site h, getiteld: „Wat zoeken wij voor onze Ziel?" opgenomen in den bundel
rusting", Wink, Zaltbommel 1919•
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diepste ziel van alle dingen leeren kennen, als het wezen
achter alle verschijnselen; al het zijnde slechts als „eine
Hi lle des Geistes", en de Geest zelf als het Leven, de kracht
van al wat is.
Zoo hebben de mystieken van allerlei tijden er telkens
weer over gesproken en idealistische denkers tot nu toe.
Ik ben er zeker van, dat God daar diep.ervaren werkelijkheid
kan zijn en dat een mensch, die voor het eerst, misschien
opeens, dit licht over de wereld ziet vallen, bij een over,
weldigende openbaring van de schoonheid van deze aarde
of bij een plotseling doorvoelen van het geestelijk gehalte
van alle zijn en gebeuren, zooals een Maeterlinck dat kent,
of bij de lectuur van een mysticus, voor wien de onzichtbare
Eenheid Gods achter alles veel reëeler is dan deze wereld
van kleur en klank, ik geloof, dat wie zoo iets doormaakt
na veel getob en onzekerheid, dat hij zich als een wederf
geborene kan voelen. Toch zeg ik hier over dit verlangen,
deze nood nu niet veel, want ook, wie in deze ervaringen de
kern zoekt of meent te bezitten van zijn godsdienstig leven,
zal ons toch ook een antwoord moeten geven, als ik tot
hem kom met de vraag: maar wat moet ik dan aan met de
leegheid van mijn eigen leven en met mijn zonde. M.a.w.
ik geloof, dat er vooral in jonge menschen eindelooze veeh
soortigheid van geestelijke verlangens kan zijn te vinden,
alle als het ware uitgangspunten om tot levensbezinning
en misschien ook tot bekeering en tot God te komen, maar
de diepste, de fundamenteele vragen, althans in onze Chris's
telij ke cultuurwereld zullen altijd weer die twee zijn: waartoe
dit leven? en: hoe moet ik aan met mijn zonde? Die twee
vragen zijn als de wegwijzers naar bekeering,wedergeboorte
en geloof.
Waartoe dit leven? Er is onder u ook wel niemand, die
niet het dringende van die vraag verstaat; niet enkel zoo
in het algemeen, om er eens een interessant gesprek over
te hebben, maar voor u zelf. Want een antwoord op die
vraag verlost u van uwe disharmonie, van uw onvoldaan
gevoel over het leven. Ik weet geen aangrijpender schil-

I16

BEKEERING EN WEDERGEBOORTE

dering van een leven, door deze vraag gekweld, door deze
nood gedrukt, dan de „Belijdenissen" van Tolstoi. Als jonge
man staat hij met goede, reine bedoelingen in het leven,
„met mijn gansche hart wenschte ik goed te zijn; maar ik
was jong, en ik was hartstochtelijk en ik stond alleen, vol,
komen alleen met mijn streven". En hij ziet het, hoe de
menschen om zijn goede plannen hem uitlachen, maar hem
toejuichen, als hij zich in heerschzucht en egoïsme en web
lust laat gaan en is als zij. En hij laat zich gaan, io jaar lang
en hij brast en speelt en drinkt op zijn landgoed als de an.
deren; en hij wordt een bekend schrijver, een man van naam.
Maar diep in hem blijft het klare inzicht, dat er iets niet
echt is in dat leven, dat er een bittere ironie steekt in dat
schrijversbestaan van hem en zijne vrienden, allen den
mond vol over volksontwikkeling en cultuurvernieuwing,
maar zonder antwoord op de eenvoudigste zedelijke vraag:
moet ik zoo of zoo handelen? En al luider en luider klinken
in zijn ziel die vragen naar den zin van dat alles, en als vele
punten drongen al die onbeantwoorde vragen samen
tot één groote zwarte vlek: het leven is hem volkomen
zinneloos, volkomen belachelijk. „Leven kan men slechts,
zoolang men dronken is van het leven; zoodra men echter
nuchter wordt, is het onmogelijk te vergeten, dat het alles
bedrog is, gruwzaam bedrog". „En als ik om me heen zie,
dan moet ik zien, dat niet ik alleen mij in deze toestand
bevind, maar allen, die met mij leven en alle menschen, die
vroeger geleefd hebben." En nu hebben de menschen
wel allerlei interessante kennis verzameld en mooie stelsels
gebouwd, maar die draaien altijd om de hoofdzaak heen.
Tolstoï vertelt „Een jongetje van 8 jaar kwam uit school,
en ik vroeg hem: kun je al spellen?" „Ja, dat kan ik al."
„Nu, spel dan eens: poot". „Wat voor een poot, een wolfs.
poot of een hondepoot?" Hij wist niet, wat hij moest weten
en nu wilde hij mij afleiden. Vragen wij ook niet: wat voor
een poot, een wolfspoot of een hondepoot? als wij niet weten,
wat wij zijn, en waartoe wij leven, van waar wij gekomen
zijn en waarheen wij gaan; en als wij dan in theorieën over
'
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nevelvlekken en hun chemische samenstelling of in het
naspeuren van de atomen of in het ontstaan van organismen
of van de taal, die wij spreken, antwoorden meenen te zien
op onze vragen?" IJdelheid der ijdelheden, het is toch
immers alles ijdelheid, wat heeft de mensch aan al de moeite,
die hij zich geeft onder de zon? dat klinkt telkens weer
door Tolstoï's levensbiecht heen, totdat hij eindelijk, meer
dan 5o jaar oud, begrijpt, dat er toch een fout schuilt in
zijn reactie op de dingen en dat dit toch niet het laatste kan
zijn, als hij ziet de duizenden, de millioenen, die rustig en
vertrouwend door het leven gaan, zoo heel ver van het luis.
tere Pessimisme van den Prediker en van Schopenhauer.
En dan volgt zijn bekeering, de wending in zijn leven en het
volkomen nieuwe, dat daarna komt.
De zinneloosheid, d--> geestelijke ondoorzichtigheid van
wereld en leven als uitgangspunt van Godsverlangen, van
het zoeken naar verlossing, is daarvan ook het oude vers
haal van Boeddha niet een sterk voorbeeld? De rijke prins,
die leeft in zijn schoone paleis tusschen de volle weelde der
Indische plantenwereld en die nooit van verdriet en zorg
heeft gehoord, nooit ze heeft gezien, die niet weet, wat
ze zijn. Tot hij op een dag heenrijdt met zijn dienaar verder
van het paleis dan hem geoorloofd was en tusschen de men.
schen komt van het gewone, werkelijke leven. En dan ziet
hij een grijsaard, blind en vermagerd, bevende voortstrom.
pelend langs den weg; en hij ziet een zieke op zijn rustbed,
uitgeteerd, met koortsige oogen, jammerend van pijn; en
hij ontmoet een groep mannen, die een vriend ten grave
dragen en hij hoort de jammerklachten over den wreeden
dood en hij ziet een monnik, een bedelende asceet, langs de
huizen glijden, smeekend om een aalmoes en een stuk brood.
En als hij terugkeert in de pracht en praal van zijn rijke
burcht, dan is zijn levensvreugde gevloden, hij doorziet
het echte leven, hij weet nu de valsche tooi van zijn phantasies
leven, hij kent nu de waarheid: de ouderdom en de dood,
de armoede en de ziekte, de raadselen van het leven. En
hij gaat heen en leeft in eenzaamheid en kastijdt zich, 6 lange
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jaren, tot hem op een dag het licht doorbreekt en hij den
zin van het leven verstaat. Is het niet als een allegorie van
eigen geestelijke ontwikkeling: eerst het gulden paleis van
onze naieveteit, het niet weten van het matelooze leed in
planten en dieren en menschenleven, het niet zien van
de wreedheid van mensch tegenover mensch, van de haat,
van de hardheid, tot opeens op een schoonen zomerdag wij
verder heenrijden van het huis onzer vreugde dan andere
dagen en het leven zien en een stuk van het leven zelf te draf
gen krijgen. Dan kunnen wij niet rustig blijven wonen
in het oude huis, en de vraag komt: waarom? waartoe? en
wij verlangen een nieuwe verhouding tot de werkelijkheid,
wij roepen om God in ons leven.
Ik geloof, dat iets daarvan omgaat in de harten van de
meesten van ons allen, al zijn wij zelden geestelijk sterk
genoeg om het tot het einde door te denken en. het met de
feitelijke leegheid van onze ziel aan te durven. Er is dan ge o
noeg daarbuiten om er ons leven mee te vullen, genoeg
afleiding en arbeid en vreugde. Maar er is toch een stil besef,
dat het zoo niet in orde is. Ik citeer u nog één belijdenis van
den Franschen wijsgeer. Jouffroy, die na veel strijd eindelijk
in een nacht zijn leven tot op den bodem doordenkt en
ziet wat het nog inhoudt: „]e sus alors qu'au fond de moi.
même it n'y await plus rien qui fut debout. Ce moment
fut affreux ; et quand vers le matin je me jetai épuisé sur mon
lit, it me sembla, sentir ma première vie, si riante et si pleine,
s'éteindre, et derrière moi s'en ouvrir une autre, sombre
et dépeuplée, o i désormais j'allais vivre seul. Les jours qui
suivirent cette découverte furent les plus tristes de ma vie."
Die levensleegheid, weet gij daar niets van? levensleegs
held, terwijl uw bestaan misschien vol is van drukke en on.
rustige vreugde en toch, „une vie sombre et dépeuplée,
ou j'allais vivre seul." Maar gij wilt niet die leegheid, die
zinneloosheid, gij wilt de wereld niet zien, als Voltaire haar
bijwijlen zag: „Je regarde ce monde comme une farce qui
devient quelquefois tragique." En juist omdat gij dat niet
wilt, zoekt gij naar wat boven die zinneloosheid uitgaat,
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de vraag naar God ontwaakt in uwe ziel en gij verlangt een
radicaal andere levensreactie, een wedergeboorte.
Maar nu als laatste punt: er is nog iets anders, waardoor
wij ontwaken uit onzen rustigen geestelijken levensgang,
't zij die kalme ontwikkeling een weg was met of zonder
God. Dat andere staat vóór ons op het oogenblik, dat er
angst en droefheid groeien in ons hart over onze zonde.
Onze zonde: nu moet gij niet denken aan een versleten
hoofdstuk uit de Christelijke geloofsleer, maar gij moet
denken aan uw eigen leven. Er zijn niet vele groote geesten
geweest in de wereldgeschiedenis, die niet in zich zelf erf
varen hebben het diep en principieel verkeerde, het valsche,
de dissonant in de hoofdmelodie van hun leven, die niet
beseft hebben, dat er iets sterven moet in ons hart, en heel
iets nieuws opstaan, zal het goed worden. Ook Kant, die
toch van de traditioneele dogmatiek niet veel moest hebben,
schrijft over „das radikal Bose in der menschlichen Natur,
der Hang zum Bomsen."
en ook Goethe dicht:
„Und solang du das nicht bast
„D ieses : Stirb and Werde,
„Bist du nur ein truber Gast
„Auf der dunklen Erde."
En Paulus spreekt van „vijandschap tegen God", en van
„de slavernij der zonde ", als machtige werkelijkheden
in de menschenwereld. Dat zijn ze. Als ze eenvoudig zijn en
echt en diep. Er is ook een droefheid over de zonde, omdat
wij voor het bedreven kwaad aan het eind zelf den last
moeten dragen, omdat de gevolgen voor onze rekening
komen en wij hadden gehoopt wel zonder die bittere na.
smaak de vreugde van het kwaad te kunnen genieten. Dat
noemt Paulus een droefheid naar de wereld, niet een droefheid
naar God. Wij moeten erg voorzichtig zijn, want wij bedries
gen ons zelf graag en wij meenen wel eens, dat wij het heel
ernstig met onze zonde nemen, maar het is toch eigenlijk
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heelemaal niet de ellende, de smaad van het slechte, van
het onheilige, van het anti,goddelij ke, die ons pijnigt, maar
het is de vrees: wat zal er het gevolg van zijn? Er is ook
een droefheid over, het een en het ander, dat wij verkeerd
hebben gedaan, tegen de duidelijke stem van ons geweten
in, en dat kan heel sterk zijn en echt: een groot oprecht
berouw over een daad van oneerlijkheid, over een woord
van liefdeloosheid; wie draagt niet zulke herinneringen mee
in zijn leven en vaak juist in verband met menschen, die wij
zeer lief hadden. Maar hier spreek ik nu over heel wat
anders, over iets dat daar ver achter ligt, diep op den boo
dem van ons leven: het weten van onze onheiligheid voor
God, het weten, niet van een daad of een woord of een
brokje leven, maar van dat leven zelf, dat niet goed is,
niet goed kan zijn in het oog van God. Op twee wijzen
beleven de menschen dat. Er zijn er en gij ziet u zelf
daarin , die hoog stellen hunne persoonlijke idealen,
want als ze niet hoog zijn, als verre sneeuwbergen boven
het leven uit, dan zijn ze niets. En toch zijn ze heel vanzelfs
sprekend, die idealen; voor een mensch, een geestelijk
schepsel, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, het
eenig natuurlijke. Gij zult niet toornen, niet onrein zijn, nooit
onrein zijn, noch in uw woord, noch in uw blik, noch in
uw gedachte; gij zult liefhebben uwen naaste, nooit haten,
nooit op zij duwen, nooit onder den voet loopen, gij zult
dienen eiken broeder en zuster en tegenover den ander
altijd de mindere u voelen; gij zult volmaakt zijn, gelijk
uw hemelsche Vader volmaakt is; al deze dingen spreken
volkomen vanzelf: ze zijn de normen boven ons leven.
En wij zijn jong en wij zijn actief en wij zoeken expansie
ook voor onze zedelijke kracht en wij willen scheppen het
nieuwe, het betere, het heilige om ons, en in ons; wij willen
en wij doen het niet, wij doen het omgekeerde; wij ervaren
in den arbeid voor het heilige van ons leven, dat wij te kort
schieten, dat wij er niets van maken, dat God ons niet geo
bruiken kan.
Er zijn ook menschen, die het weer anders doorleven,
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niet zoozeer met het accent op het ideaal, daar ver boven
hen en hun machteloos streven naar omhoog, maar met
den nadruk op de disharmonie, de verbrokenheid, de eli
lendigheid, die ze dagelijks in eigen hart ervaren. Er kan
in een mensch zoo'n geweldige begeerte zijn naar het onvers
brokene, maar het gave, het smettelooze, dat hij zichzelf
vloeken kan, dat hij een afkeer kan hebben van eigen ziel.
Ik weet het wel, in heel verschillende graden wordt dit door
menschen doorleefd, van het vluchtig zelfverwijt af tot de
hartstochtelijke zelfverwerping toe; maar iets ervan is toch
wel in ons allen, iets van dat klare weten van onze zonde,
voor het aangezicht van den heiligen, volmaakten God.
Er is achter de rustige gezichten van ernstige, vrome meng
schen, die van God in waarachtigheid mogen getuigen,
vaak zooveel strijd verborgen, strijd met zichzelf om den
goeden weg te vinden. Ik citeer uit den ouden Engelschen
schrijver Bunyan een paar zinnen: „Graag zou ik mijn
hart hebben gegeven aan ik weet niet wien, om het zijne
er voor terug te ontvangen. Ik dacht, dat alleen de Duivel
mijn gelijke kon zijn in innerlijke en geestelijke verdor#
eenheid. Zeker, dacht ik, ben ik door God verlaten; en ik
wilde, dat God van mij een dier had gemaakt. De dieren,
de vogels, de visschen, ik prees ze gelukkig, want in hen
was de zonde niet; ik had een hond of een _paard willen zijn,
want ik wist, dat die geen ziel hadden, die zich verpletterd
kon voelen onder de zonde. Nooit heb ik zoo geweten als
toen, wat het is het leven moe te wezen en toch bang te
zijn om te sterven. Elk ander bestaan zou ik hebben aan o
vaarel, als ik maar geen mensch meer behoefde te zijn, als
ik maar niet meer was, die ik was. Zoo heb ik vele j aren
geleefd."
Gij moet niet te gauw zeggen: overdreven, ziekelijk, ook
al beleven wij deze dingen misschien niet vaak zoo hartstocht
telijk, zoo fel. „Niet meer te zijn, die men is", ik kan mij
dat verlangen zeer goed denken; ik kan mij eigenlijk veel
moeilijker voorstellen dat een ander dat niet bij tijden
zou begeeren.
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Zie, dat is de zonde in een mensch: de glorie van Gods
eischen, van de reine idealen van ons leven daar voor ons
en wij zelf in disharmonie, in onmacht, in schuldbesef, niet
kunnende, niet willende, gehoorzaam aan de wereld, gehoorf
naam aan onze zelfzucht.
Dan moet er ontwaken in zoo'n mensch de vaste wil: het
moet anders worden, ik moet een andere basis hebben voor
mijn leven, zoo ga ik of in de wereld onder of in mijn eigen
vertwijfeling. Heer, verlos mij! Of zooals Paulus het zegt
in ouderwetsche Bijbelwoorden: „dat gij zoudt afleggen den
ouden mensch, die verdorven wordt door de begeerlij ks
beid der verleiding en dat gij zoudt vernieuwd worden in
den geest uws gemoeds en den nieuwen mensch aandoen,
die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en
heiligheid."
De oude mensch de nieuwe mensch, de
begeerlijkheid der verleiding de ware rechtvaardigheid
en heiligheid; en tusschen die twee de bekeering ende weders
geboorte. Zoo wordt de vraag naar het nieuwe , leven in
ons geboren, zoo ontwaakt de vraag naar God in onze ziel
en wij zien uit te midden van de desorganisatie van ons
innerlijk
k bestaan, naar nieuwe opbouw, naar reconstructie,
maar op nieuwe fundamenten.
Dat alles is de voorbereiding, de inleiding , tot de be
keening, wat de oude Gereformeerde dogmatiek zoo mooi
noemt: de gratia praeparans: de voorbereidende genade.
De holheid van ons leven wordt ons openbaar; ons ver zijn
van God is de eerste schrede om God te naderen.
Maar wij moeten luisteren, wij moeten opstaan, voor het
te laat is; bekeert u! neemt uw leven heel ernstig, ziet uw
leven aan naar zijn innerlijke waarde, niet naar zijn uiterf
lijke schijn en let dan op Gods stem die komt, soms, dan weer
niet; anders, dan wij hadden verwacht; misschien als wi'J
er niet gestemd en bereid voor zijn.
Maar er zijn moment
ten in het leven; heel de Bijbel is een reeks van illustraties
van de geestelijke beteekenis van het oogenblik; „der machs
tigste von allen Gottern ist der Augenblick" (Goethe). Laat
het niet voorbijgaan: het moment, dat gij een keer moest
.
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en kondt aangrijpen; het kan eenmaal te laat zijn. Ik geloof,
dat er heel veel menschen zijn, die de momenten Gods hebben
laten voorbijgaan, telkens weer en nu is het te laat. Toen
de oude leider van het Heilsleger, generaal Booth, eens een
onderhoud had gehad met een Duitsch journalist, een man
van de wereld, over allerlei nieuwe organisatieplannen van
het Leger, zei hij bij het afscheid als korte, laatste groet:
„don't forget your soul"! Laat het ook ons gezegd zijn:
„don't forget your soul".
II. BEKEERING

Wij spraken over, het verlangen naar God, en staan nu
voor de vraag: wat gebeurt er in een mensch, in wien dat
verlangen, dat zoeken wordt tot vinden, in wien de kwek
ling van het onbevredigd zijn met het leven en met zich
zelf wordt tot vreugde en dankbaarheid en rust. Die overt
gang is de bekeering. Ik heb u gezegd, dat het naar mijn
meening vooral twee onafwijsbare vragen zijn, die ieder
ernstig mensch zich moet stellen, die de schok geven, waart
door hij langzaam aan of opeens uit de onbekommerde slaap
van zijn jeugd ontwaakt. Te midden van al onze arbeid, voors
bereidende op het volle leven, te midden van al de vreug.
den van onze vriendschap komt op een dag de bange vraag:
waartoe dit alles? Waartoe mijn werk, mijn zoeken naar
waarheid en goedheid? Voor het nageslacht, totdat een.
maal, na zooveel eeuwen, de aarde een ijskorst gelijk zal
zijn? Of is het alles slechts ter opsiering van mijn kortstondig
bestaan op aarde, als de bedriegelijke bloementooi over
een donkeren afgrond? Is liefde meer waard dan zelfzucht?
Waarheid meer dan onwaarheid? Is er een diepere zin in de
werkelijkheid, waarin wij zijn geplaatst?
En te midden van ons blijde, drukke leven, dat voorts
kabbelt met zijn goed en kwaad als een rustig, zonnig beekje,
komt de tweede vraag: Maar hoe is het met mijn ziel, wat
breng ik terecht van den ernst en de heiligheid van mijn
leven? Wat moet ik dan met mijn zonde? En nu is daar
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ergens aan den omtrek van mijn geestelijk bezit, bij den
een duidelijker dan bij den ander, de gedachte aan God.
Voor den één een woord, een begrip, van meer wijsgeerigen
dan religieuzen klank, voor den tweeden een brok traditie,
die er vanzelf bij behoort, maar die toch als een vreemd
ding in zijn leven staat, voor den derden een vaag verlangen,
een heimwee. Nu zegt het Christendom: God moet uit de
peripherie naar het centrum; dat is de bekeering, dat is de
wedergeboorte. Er is van allerlei in ons bestaan; dat moet
zoo, daarvoor zijn wij moderne menschen., maar dat alles moet
als met onzichtbare draden zijn vastgelegd aan het middel,
punt, God. En als dat gebeurt in een menschenziel, als het
zeer verre, dat daar ergens stond onder al het andere aan
de rand van ons bestaan, langzaam of opeens midden in
wordt gezet als de kern van ons leven, dan is dat een heel
geweldig iets, dan is dat als een keerpunt, als een omwending
in ons heele zijn, dan is het als werden wij opnieuw geboren.
Bekeering en wedergeboorte, het zijn woorden vol diepen
zin.
Maar u voelt ook wel, dat het heel geweldige dingen
zijn, waarover ik moet spreken, die teerheid en voorzich.
tigheid vragen, omdat het geen dogmata zijn uit een sysy
teem, maar stukken menschenleven; de herinneringen en
gebeden en belijdenissen, die bekeerde menschen hebben
nagelaten, behooren zeker tot de meest aangrijpende lit.
teratuur. En dit vooral is ook de moeilijkheid, dat ik ter
eener zijde er niets van wil afdoen, dat er geen Christelijk
leven is zonder wedergeboorte, maar dat ik aan den anderen
kant toch ook heel diep gevoel, dat onze bekeering immers
altijd maar ten halve blijft, een onafgewerkt stuk leven.
Bekeering en wedergeboorte. Ik moet nog met grooten
nadruk één ding vooraf zeggen. Er ligt n.l. achter deze twee
woorden een zeer zwaar religieus en wijsgeer-ig probleem.
Ik noem u een tekst uit den Philippenzen brief, waarin met
brutale paradoxie de beide zijden van het vraagstuk in
één zin aan elkaar worden gelegd; Paulus zegt daar: „werkt
uws zelfs zaligheid met vreeze en beven; want het is God,
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die in u werkt beide het willen en het werken." Werkt uw
eigen zaligheid, bekeert u, want gij staat verantwoordelijk
voor uwe ziel, gij alleen. En dan: God werkt in u èn het
willen èn het werken; wat zoudt gij vermogen, gij, die niet
eens uwen wil de goede richting weet te geven, gij, die
als niets zijt voor God; als God het niet doet, heelemaal
doet, dan komt er niets terecht van uwe zaligheid. Wat
moeten wij met die tegenstelling doen: onze levensvers
andering eigen werk of Gods werk? En nu schakel ik alle
wijsgeerig overleg uit en ik geef u het antwoord, dat mij
het eenig juiste lijkt: de werkelijkheid leert ons, dat wij
die tegenstelling volkomen hebben te aanvaarden. Wij kunt
nen onze godsdienstige levensontwikkeling, ons vinden van
God, ethisch zien en dan weet ik het als een plicht, als een
samenvatting van heel mijn levensroeping, dat ik met vreeze
en beven mijn eigen zaligheid moet werken, dat ik mij
moet bekeeren tot God. Maar diezelfde levensgang kan ik ook
religieus zien en dan moet ik belijden : och, het is immers
Gods genade, als ik van Hem iets in mijn leven heb gevons
den, van Zijn rust, van Zijn vrede; uit Hem ben ik wederom
geboren als een nieuw schepsel, en daarin is niets van mijn
kracht en mijn verdienste. Wanneer ik als zedelijk mensch
tegenover mijn eigen leven sta, zal ik zeggen: op mij komt
het aan; maar de basis van mijn vroomheid zal zijn: Heer,
Gij hebt alle dingen goedgemaakt.
Nu noem ik in deze lezingen bekeering het ethisch, we
dergeboorte het religieus aspect van onze godsdienstige
levensverandering; bekeering: ik moet, ik wil een ander
mensch worden en God zoeken; wedergeboorte: God, maak
mij een ander mensch en schenk mij Uwe genade. Dat beo
teekent dus ook, dat deze lezing over bekeering en de vol
Bende over wedergeboorte onlosmakelijk met elkaar ver,
bonden zijn, gelijk buitew en binnenzijde verbonden zijn.
Gij zult niet mogen zeggen, mijn bedoeling te hebben very
staan, als gij een van beide hoort; want wat wij voor onze
bespreking wel moeten scheiden, en naast elkaar zetten,
dat behoort in de werkelijkheid samen. Ik moet u nog zeg.
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gen, dat in dit gebruik der beide woorden een zekere wille s
keur schuilt; gij kunt ook boeken over dogmatiek en ethiek
opslaan, waar ze in andere verhouding worden geplaatst;
dat hangt met heel het geloofsstelsel van deze theologen en
philosopher samen of het is een kwestie van persoonlijke
voorkeur. Die persoonlijke vrijheid neem ik hier dan ook
en spreek dus eerst over wat ons het meest aan de buiten.
kant vasthoudt, de bekeering; wat ons nog niet het innigst
wezen openbaart van onze geestelijken groei.
Bekeering; ik veronderstel dat wij er naar begeeren. Ik
heb het woord dus losgemaakt van het geëxalteerde, het bijna
ziekelijke, dat sommigen er onwillekeurig in leggen; ik
denk niet aan een uitgeteerde heilige der middeleeuwen,
die in een ekstatisch visioen zijn redding in Christus beleeft,
niet aan de suggereerende hellebedreiging van een Methos
distische revivahmeeting, niet aan het zondaarsbankje van
het Leger des Heils. Ik veracht deze en verwante verschij nsef
len absoluut niet, ik ben ook heelemaal niet bang voor het
„overdrevene" in de zielsuitingen in woord of gebaar of
daad van een door God gegrepen mensch —; wie, die ooit
ook maar iets van de hartstocht van het religieus leven heeft
ervaren, de diepe ellendigheid van het . God niet_ kunnen.
vinden en de juichende glorie van het zich gedragen weten
door Gods kracht, wie kan zich verbazen, dat in emotioneele,
vaak eenzijdig gerichte menschen dat alles zich openbaart
op een wijze, die ons, rustige, intellectueele, sceptische aca>c
demie.Nederlanders vreemd is. Maar ik heb u wel laten
voelen, hoop ik, dat ik hier van bekeering in veel wij deren
zin spreek: overal, waar na zoeken en verlangen het centrum
des levens wordt verlegd in God, zoodat men voortaan
zal werken en lief hebben van uit God, en zijn vreugd en zijn
verdriet en zijn zonde zal zien vanuit God, daar is bekeering.
Omwending van leven, dat is de kern, om het even, of het
de ervaring is van een fanatisch asceet of van een rustig
kerk.mensch, die de gebaande wegen gaat of van een wijsgeer,
die zich in koele objectiviteit tegenover alle dingen meent
te kunnen stellen . Als er maar ommekeer is, nieuwe oriën^
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teering, weg uit de onbevredigende, zinnelooze warreling
van ons leven, naar God en naar God alleen.
Zoeken wij werkelijk? Ik geloof, dat
Dat zoeken wij.
dat de eerste en de grootste vraag is voor waarachtige be.
keering. Is er sterke wil in ons leven, om God te hebben?
Dat is de geweldige ernst van het Evangelie, dat het dringt
achter ons vrome woord en achter onze vage verlangens, tot
op den bodem van ons hart en vraagt: wilt gij waarlijk?
Er is in het Christendom, zooals wij het om en in ons hebben,
van allerlei: gebruiken en leerstellingen, mystieke ervaring
gen en uiterlijkheden, maar het uitgangspunt moet altijd
hier liggen: wilt gij? Er is geen andere weg tot God, dat wil
dus zeggen: er is geen ware, geestelijke bekeering mogelijk,
waar niet is de onverbiddelijke levensernst. Ik doe aan geen
factor van het zoo rijke godsdienstige leven te kort, ik geef
onmiddellijk toe, dat hier volstrekt niet het diepste ligt van
Christelijke ervaring, maar daar moet achter alles liggen
de ' volkomen oprechtheid van ernstig willen. „Bekeert u ! ",
daarin ligt alles. En het Evangelie is één uitwerking van dat
thema, overal Jezus Christus voor de menschen staande en
op telkens weer andere wijze hun voorhoudend: bekeert u,
volgt mij. „Want ik zeg u, dat, indien uw gerechtigheid niet
overvloediger is dan die der schriftgeleerden en Farizeeën,
gij het koninkrijk der hemelen niet zult ingaan".
Het is wonderlijk, dat de menschen zoo vaak zeggen,
dat het Christendom een zaak is voor zwakke, kleine zielen,
„eine Religion des Mitleidens", een troostwoord voor verf
slagen en tobbende harten, die bang zijn voor de groote
wereld en hare hardheid. Zoo zagen Schopenhauer en
Nietzsche het Christendom, maar in het ideaal, dat deze
laatste in zulke majestueuze beelden boven zich heeft ge f
zien en als een profeet heeft verkondigd, „ich sehe etwas
Hëheres and Menschlicheres uber mir, als ich selber bin",
de mensch van kracht en wil, „der Schaffende ", in dat
ideaal is een geweldig stuk van het Evangelie. Bekeering
zoeken, dat is sterk van wil zijn, dat is werken, dat is niets
van zoetelijkheid en weeke emotie, maar zich in groote opf
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rechtheid en eenvoud stellen in dienst van wat God eischt,
om het even wat dat beduiden moge voor eigen levensgeluk,
om het even, wat wij er van terecht brengen. Het is een
stuk Evangelie, wat Ibsen Brand uitspreekt:
„Dat gij niet kunt, wordt u vergeven,
Maar zeker nooit dat gij niet wilt."
Bekeering willen, levensconcentratie begeeren, dat is niet
anders dan kiezen „het smalle pad" en „de enge poort" uit
de Bergrede; „en weinigen vinden die", zegt Jezus; „weinigen
vinden die." Zijn wij daarbij?
Willen wij inderdaad bekeering? Als ik weer eens voor
die vraag sta, dan moet ik zoo vaak belijden, dat er veel
humbug is in mijn leven. Een enkele maal is het groot en
echt, een reiken naar het heilige, meestal is het of theorie
of versleten schablone of een oppervlakkige emotie van
„het goede willen" in het leven. En het eigenlijke, het echte,
dat stellen wij liever uit, dat komt nog wel. Het is zoo bes
angstigendsmenschelij k, wat Augustinus in zijn ,,Belijdeniso
sen" van zich zelf vertelt: „Vaak kan een mensch, die in
diepe rust is verzonken geweest, de slaap maar niet van
zich afschudden, ook al wil hij het zelf; zoo wist ik ook wel,
dat het beter was mij over te geven aan Uwe liefde, Heer,
dan mijn eigen zin te vol gen, maar ik kwam er niet toe
om te antwoorden op Uw poep : ,Word wakker, gij slaper',
maar talmend en langzaam was mijn woord: ,dadelijk, ja,
dadelijk; wacht nog een korte wijle'. Maar dat ,dadelijk'
kwam niet en dat ,korte oogenblik' werd lang. Want ik was
bang, dat Gij mij al te spoedig hooren zoudt en mij zoudt
willen genezen van mijn wereidsche begeerten, die ik liever
wilde behouden dan verliezen uit mijn leven." Dat is de
traagheid van onze ziel; o, wij hebben goede bedoelingen,
maar wij meenen het niet zoo heel ernstig. „Volg mij",
zei Jezus; „Ik zal u volgen, Heer, maar sta mij toe eerst
van mijn huisgenooten afscheid te nemen." En tot hem
zeide Jezus: „Een die de hand aan den ploeg slaat en achters
omziet, is niet geschikt voor het Koninkrijk Gods." — Laten
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wij deze dingen nu toch niet als stichtelijke Bijbelwoorden
ver buiten ons leven zetten, maar er midden in, als onze
ziel ons althans wat waard is; waar is de resoluutheid in onzen
zedelijken strijd; het werkelijk doen, ook waar het heel sim.
pele levensplichten betreft, die ons strijd kosten; wanneer
zetten wij werkelijk de tanden op elkaar om het kwaad
van onze luiheid of van onze hoogmoed of van onze onreins
beid weg te doen? De verloren zoon is er ook een, die very
langt, die diep verlangt naar ruimer en veiliger en echter
leven, naar bekeering, naar God den Vader, maar hij doet
ook de daad; „hij stond dan op en ging naar zijn vader ",
staat er. Willen, dat terugdeinst voor de daad, is niet de erns
stige wil tot bekeering, die grondslag kan zijn van ons leven
met God.
Ik behoef deze lijn van gedachten niet verder door te
trekken; ik wilde niet anders, dan dit eene. u doen voelen:
er is geen waarachtig leven in God mogelijk en er is dus ook
geen werkelijke bekeering mogelijk, waar God niet is erkend
als de volstrekt Heilige. Er zijn zonder die moreele levenswil
wel emotioneele ervaringen mogelijk, onder de plotselinge
suggestie van een sterke persoonlijkheid, en die kunnen
ook wel van belang zijn in ons zielsbestaan, maar de echte
ommekeer van leven, de echte „Neu.oriëntierung" aan God,
en daarmee ook de zegening van het zijn in God, is slechts
mogelijk voor den zedelijk willenden mensch. Rely gie is
een heel ander ding dan „je plicht doen ", dan zedelijkheid,
maar religie kan niet echt en sterk en verlossend zijn, als
ze niet rust op zeer diepe waarachtige wil ten goede. Wat
die wil ten goede van elk onzer in het leven zal vragen,
dat is nooit vooruit te zeggen, dat is in geen regel te vat.
ten, omdat ons aller levensgang zoo heel verschillend is.
Het kan zijn, dat er iets groots, een diepingrijpend besluit
moet worden genomen, dat er een zeer radicale afwending
moet zijn van al, wat tot nu toe is geweest. En hier ligt het
recht van de ascese ' in het Christelijk levensproces; als een
mensch voelt: daar is iets in min wereld, in min leven, waar.
van de anderen rustig en onbekommerd genieten of waar.
9

130BEKEERING EN WEDERGEBOORTE

aan zij zich geven en zij putten er hun kracht uit, maar voor
min ziel is het schadelijk, mij staat het in den weg en ik kan
God er niet door vinden, dan moet er een principieele daad
worden gedaan, al mag men zich er wel twintigmaal op
bedenken, of het waarachtige zielsnood is, die ons dringt
of de verborgen ijdelheid, iets groots te doen, dat in het oog
valt.
„Indien uw rechteroog u ten valstrik is, ruk het uit en
werp het weg; beter, dat een uwer leden te Zoor gaat, dan dat
uw geheele lichaam in de hel geworpen woedt." Gij zult
in het leven van veel geestelijk sterke menschen zulk een
daad vinden, voortspruitend uit de volkomen ernst van hun
Godsverlangen: denk aan de discipelen van Jezus, die bijna
allen hun werk laten staan, omdat het nieuwe, het gebie.
lende hen roept; denk aan den Boeddha en aan Franciscus
van Assisi, die hun rijkdom en pracht verlaten om de ar.
moede tot bruid te kiezen; of aan George Fox, die als een
landlooper den weg opgaat, om het evangelie te prediken;
lees de levens van tal van mystieken en van hen niet alleen.
Het wil me wel eens voorkomen, dat wij in onzen tijd van
geordende, vaste levensregels, al te weinig voor ons zelf
rekening houden met de mogelijkheid, dat ook van ons kan
worden geëischt -- laat ik het maar zoo zeggen: „verkoop
al wat gij hebt en geef , het aan de armen." Maar onmid.
dellij k stel ik daarnaast, met vollen nadruk: voor de meesten
is er geen betere weg tot bekeering, dan juist het aanvaarden
van hun gewone, dagelijksche plicht, maar dan in heel hoop
gen, ernstigen zin. Gewoon zijn plicht doen, dat wil zeg.
gen, wat plicht is niet naar de moraal onzer samenleving en
naar de regels van ons wetboek, maar wat plicht is in Gods
oog, dat is niet klein, maar dat is ook heel groot en heel
zwaar. Er is een waarheid in wat Jean Paul zegt: „Es- ist leich.
ter i ber seine Pflicht zu tun als seine Pflicht." En het is van
Kierkegaard zoo zuiver gezien, dat de grens tusschen aesthe.
tisch en ethisch leven ligt in het begrip ,,herhaling": daar,
waar de mensch niet meer jaagt naar altijd nieuwe emotie,
maar trouw het gewone doet, elken dag weer, in eindelooze
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herhaling, daar wordt de sprong gedaan van het aesthetische
in het ethische.
Zoo is het dus bij de bekeering: neem uw leven zoo ernstig mogelijk, wat natuurlijk met een strak gezicht niets te
maken heeft; zie uw iedealen heel hoog en worstel nu of
gij de krans der overwinning kunt grijpen; wees van heiligen
wille.
En dan? Zult gij het kunnen? Zult gij als overwinnaar
uit het strijdperk huiswaarts keeren? Zult gij het eeuwige
leven grijpen?
Voor ik de vraag met ja of neen beantwoord, moet ik u
wijzen op een geestelijk verschil tusschen de menschen, dat
wel voor de meesten uwer niet nieuw zal zijn, maar dat ik
hier toch niet onvermeld kan laten. De Amerikaansche gods.
dienstpsychologie heeft ons met vele bewijzen aangetoond,
dat het verschil tnsschen de menschen, dat wij heel in het
algemeen aanwijzen als optimisme en pessimisme, ook zijn
groote rol speelt in het religieus ontwikkelingsproces. Bes
kend is geworden de aanduiding van William James voor
beide groepen: „the once.born" of .healthy.minded people"
en „the twice born" of „the sick souls". Er zijn menschen,
dingen; „ich wohne ims
blij van
geest in alle
zooezon_d en blij
g
g
g
mer Sonnenseite» , zegt Emil Frommel van zich zelf en in
Woodbrooke hadden we het graag over „the Christianity of
the blue sky". Ik kan hierover niet uitvoerig zijn, maar
wijs er slechts op, dat een dergelijk levensoptimisme ook
onze geloofsontwikkeling mee kan beinvloeden. Dat er dus
heel vaak zal zijn bij deze harmonische naturen een ver,
trouwen in eigen geestelijke kracht, niet uit hoogmoed,
omdat men God zou willen wegschrappen uit het leven,
maar omdat men zich toch eigenlijk altijd gedragen weet door
God. Kunt gij, zwakke, eindige mensch, God vinden? Zeker
kunnen wij dat, als er is trouw en ernst en liefde in ons leven,
als er is gebed in ons leven. Dan zullen wij niet volmaakt
worden en zondeloos, maar de heerlijkheid van het kind.
schap zal ons niet worden onthouden. In allerlei schakeeringen
kan natuurlijk dit optimisme zich voordoen, vanaf het extre.
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me naturalisme van een Walt Whitman, die goed en kwaad
uitwischt: „What is called good, is perfect and what is called
bad, is just as perfect", van af de innerlijke afkeer zelfs
van het woord „zonde", tot aan de andere zijde een geloof,
waarin bij alle blijheid, toch voor het slechte en voor het
leed de oogen niet gesloten zijn.
Maar er zijn andere menschen, die zwaarder de disharmo.
nie van al het zijnde voelen drukken, het vei brok:mn even.
wicht van vreugde en smart, van goed en kwaad, van wili
len en kunnen. Kom tot hen met de prediking: bekeert u,
worstelt om God; zij zullen als ernstige menschen doen, wat
gij zegt, want ook boven hen staat in ijzeren onbuigzaamheid
het gebod der volmaaktheid, maar zij zullen strijden met
een druk op de ziel, aldoor dieper voelend het ontoereikende
hunner krachten en hun einde kan zijn of een radicale aan.
vaarding van de wereld en haar vreugde, een afschudden
van Gods eischen, van knagend berouw zoo zijn er heel
veel menschen of een gevoel van volkomen wanhoop,
omdat ons leven immers één en al verwerpelijkheid moet
zijn voor den heiligen God en we nooit, nooit innerlijk
verder komen; zooals de Katholieke wijsgeer, père Gratry
het van zichzelf vertelt: ,je touchais au désespoir. Je me
croyais repoussé de Dieu, perdu, damné 1. J'éprouvals quelque
chose des souffrances de 1'enfer !
Weest menschen van goeden, heiligen levensstrijd en vol.
brengt den wil van onzen Vader in de hemelen, opdat gij
moogt ingaan in zijn koninkrijk. Dat is voor ons allen. Maar
niet hetzelfde is het, of wij menschen zijn van groot ver:
trouwen in eigen kracht en in God, die altijd met ons is
geweest en altijd met ons zal zijn, of dat wij veeleer naast
de smettelooze heiligheid van Gods wet steeds dieper eigen
zonde en schuld gaan ervaren. Blij van hart zal de een kunnen
zingen:
„Verbreek de banden, die u drukken,
Mijn geest, en kamp u vrij!
Wat g' ernstig wilt, zal u gelukken,
Hoe stout uw trachten zij."
-
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Bekommerd van ziel zal de ander smeeken:
„Gená, o God, gená 1. hoor mijn gebed!
'k Zucht onder 't drukkend wee van mijn verleden.
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden!
Uw goedheid wordt noch paal noch perk gezet."
Het zou niet goed zijn te zeggen, dat die twee menschen
toch eigenlijk in hunne verhouding tot God dezelfde zijn;
wij hebben elkaar in de verscheidenheid onzer religieuse
levenservaring te eerbiedigen erg lief te hebben; zij, die
bouwen op eigen ernstigen wil en zij, die bouwen op Gods
genade. En toch maak ik zoo de tegenstelling scherper,
dan ze in werkelijkheid is. Want gelijk er geen waarachtig
Christen kan zijn, die niet erkent, dat er moet worden ges
arbeid in Gods akker, zoolang het dag is, hij moge nog zoo
zeer overtuigd zijn van 's menschen onmacht ten goede,
zoo is er ter anderer zijde geen Christen denkbaar, die niet
weet, dat wij uit eigen kracht toch den hoogsten vrede
Gods niet zullen grijpen, hij moge nog zoo luide verkondigen,
dat leven of dood van onze ziel in eigen hand zijn gelegd.
M.a.w. ik raak hier aan den tweeden factor, die in alle be.
keering een rol zal spelen: naast het willen het overlaten.
Niet allen zullen dat even diep voelen, maar ik geloof, dat
het een geweldig en een heerlijk levensoogenblik is, als
de mensch voor het eerst wat kan overlaten, aan God kan
overlaten, omdat Die het wel doen kan, wat wij niet kunnen.
Er is in elke bekeering een moment van overgave, een oogen.
blik, dat we onzen persoonlijken wil opgeven. Als ik het
oude beeld nog eens mag opnemen: dat is het oogenblik,
dat wij God in het centrum plaatsen. Tot op dat groote
overgangsmoment stonden onze vragen en moeilijkheden
in het midden, het hoe en het waarom; of onze schuld stond
in het midden als een harde, onwrikbare rotssteen van ellende;
of onze goede wil stond in het midden, ons altijd weer fa.
lende pogen om dat alles te overwinnen en weg te doen;
en God stond aan den buitenkant als een mogelijkheid,
als een verlangen. En nu opeens, nu laten wij dat alles varen
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en door één groote geestelijke daad van vertrouwen van
onze zijde wordt God het nieuwe centrum van onze per,
soonlij kheid. Dat is de onmisbare factor van het geloof,
in elke bekeering, van het vertrouwen; er wordt niet meer
geredeneerd, er wordt niet meer met inspanning van alle
krachten gearbeid aan onze zaligheid, men waagt het met
God. „Ohne Risiko trein Glaube", zegt Kierkegaard. En
dat is zoo; er moet komen in het leven een oogenblik, dat
de mensch niet meer bouwt alleen op zijn verstandelijke
inzicht, want dat reikt niet ver, niet meer alleen op het
pogen van zijn wil, want daarmee komt hij er niet, maar op
het spontane, ondoorgrondelijke wezen van zijn persoonlijk,
heid, op de mystieke stem zijner intuïtie, die hem het vers
trouwen schenkt in een God, die machtig is te doen, wat hij
nooit kan, in een Vader, die altijd uitziet naar den verloren
zoon. Wij hebben ons met dogmengeschiedenis hier niet
bezig te houden, maar gij voelt wel, hoe wij hier raken
aan het diepste, beginsel
der , Reformatie:.
niet door goede
g
g
werken .zal de mensch zijn God vinden, door de spanning
van zijn wil tot op het uiterste, maar „sola fide", door het
geloof alleen. Ook dat is geen gekunsteld i64e eeuwsch dogma,
maar volle levenswaarheid: door het geloof alleen, door alles
te laten aan God, worden - wij nieuwe menschen, menschen
der bekeering.
Gij hebt misschien wel eens gehoord, hoe Methodistische
predikers dit alles gaarne illustreeren : daar ging een mensch
in den duisteren nacht langs den weg; en hij raakt van het
vertrouwde pad en stort in een put. Maar nog op het laatste
oogenblik grijpt hij den steenen rand en klemt zich vast
met beide handen en hangt daar, heel den nacht door, bijna
krankzinnig van angst. En als de morgen begint te lichten
en zijn krachten zullen hem begeven ziet hij naar beneden:
geen halve meter onder hem is de vaste grond; hij staat op
den bodem van een droge, bijna dichtgeworpen put.
Als de mensch zich maar laat vallen en vertrouwt, dan is
er de vaste grond onder zijn voeten. Opgeven en het over,
laten aan den Vader, is dat niet de geschiedenis van den
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Verloren Zoon en van Luther en van zooveel heel gewone
menschen, die sterk en rustig zijn geweest door hun geloof?
Ik las in een Engelsche belijdenis: „I simply said: ,Lord,
I have done all I can; I leave the whole matter with Thee';
and immediately there came to me a great peace"; en
ik las van een vrouw, aan dronkenschap verslaafd, die
een belofte teekent geen druppel meer te drinken. Maar
de verleiding komt toch weer, natuurlijk, en ze voelt zich
wegglijden tot het oude kwaad, maar dan, als in één plotse.
linge overgave „my heart went up to God: ,Lord save me
from this, I can 't resist it' " ; en zij laat het glas onaange.
roerd.
Iets van datzelfde: „Ik vertrouw op u, God; het is te veel
v oor mij," is er in elke bekeering. Ook zoo verstaan is Jezus'
woord uit het Evangelie diepe waarheid: „wie zijn leven
verliezen wil, aan God wil verliezen, aan God durft weggeven,
gansch en al, in volmaakt vertrouwen, alleen die zal het be.
houden."
Als wij' komen in de diepten van de ziel, waar God zijn
spel speelt, dan is er een wonderlijke geheimzinnigheid;
hoe grenzenloos kortzichtig zijn wij menschen toch, als wij
meenep met goed aan elkaar passende dogmata of wijsgeerige
analysen het innerlijkst gebeuren van een menschenhart
te kunnen ontleden. Willen en overlaten, het sterke en het
vertrouwensvolle, zij zijn in elkaar geweven en wij weten,
dat het nooit zonder het een kan en nooit zonder het ander.
En laten wij nu toch voorzichtig zijn met elkaar en elkaar
helpen, al ware het slechts door ons stil zijn en niet willen
hinderen. Want altijd weer anders gaat het bij den eenen
mensch en bij den anderen.
Laat ik daarover ten slotte nog iets mogen zeggen, omdat
het een vraag betreft, die zeker ook bij uzelf rijst. Is de be.
keering nu één plotseling, geweldig levensmoment, een
breuk met het oude, of is het een lange opklimming van_ ver,
warring tot orde, van onvoldaanheid met eigen leven tot
rust, van zondewanhoop tot verzekerdheid -v an genade,
van twijfel tot geloof? Aan het antwoord valt niet meer te
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twijfelen, na wat ons de historie en een diepere psychologie
hebben geleerd: het kan het een zijn en het ander. Zooals
Starbuck het in een beeld teekent: de neergaande en de
opgaande levenslijn kunnen een scherpe hoek vormen,
maar het kan ook zijn bijna als de ronde, regelmatige lijn
an een stuk cirkelomtrek, misschien hier en daar met een
klein hoekje er in.
Een Methodist van den ouden stempel zal van den mensch
eischen, dat hij weet te noemen dag en uur en plaats van
de wonderlijke verlossing zijner ziel; maar Luther, die toch
ook waarlijk wel van hartstocht en emotie wist, schreef het
eenvoudig woord: „ein Christenmensch ist im werden,
nicht im worden sein" en in de eerste van de 95 stellingen
aan de Wittenbergsche slotpoort spreekt hij uit, „dasz das
ganze Leben der Gl .ubigen Busze sein soll." „Das ganze
Leben", wij hebben den heiligen wil ten goede en wij
hebben den durf des geloofs noodeg tot aan den dag van
onzen dood. En dat zegt een man, die waarlijk niet tot de
onzekere twijfelaars behoorde, maar die in al zijn leven
en arbeiden gedragen werd door de vaste overtuiging, dat
God in Zijne genade tot hem ook zich had neergebogen,
die den jubel van de geloofsverzekerdheid ten volle heeft
gekend.
Ook in deze dingen zijn de menschen niet dezelfde. Over
het algemeen zullen wij, weinig emotioneele Nederlanders,
bovendien menschen van studie, d.w.z. gewend om de
dingen te objectiveeren en te kritiseeren, wij die zoozeer
ik moet er bij zeggen: helaas de geschiktheid hebben
verloren ons te laten grijpen door het groote, het over,
weldigende, wij, die zoo weinig menschen zijn van korte,
beslissende levenswendingen, over het algemeen zullen wij
tot God komen langs een langen weg. Wij zullen, als wij
ernstig zijn en als naar God ons -erlangen uitgaat, langzaam
verstaan en ervaren, wat vertrouwen is, groot en volledig vera
trouwen in God. Wij zullen misschien in een gebed, soms opy
eens met ontroering en blijdschap beleven, dat God toch
zooveel dichter bij ons is dan wij eigenlijk zelf wel wisten en

BEKEERING

I37

dan zullen wij opeens kunnen zien, dat onze houding tegen.
over ons werk, of tegenover menschen om ons of tegenover
onze zonde toch heel anders is geworden, dan misschien
een jaar geleden. Bekeering? Wat doet het woord, maar niet
zonder opzet sprak ik daarjuist van: ,,opeens". Er zijn hoef
ken, in elk leven, al zijn ze misschien bijna onzichtbaar.
En laten we dit niet vergeten: die hoeken, dat zijn de be.
langrijkste punten van onze levenslijn, daarop komt het aan.
En wij zien ze zoo vaak niet. Ze kunnen zijn scherp en
diep snijdend in onze ziel en dan moeten wij ze wel voelen.
Zoo is het met Paulus op den weg naar Damascus, als daar
is geweest de lange, innerlijke strijd, de hartstochtelijke liefde
voor zijn Jodendom, voor zijn heilige wet, en de haat tegen
de nieuwe secte der Christusvereerders en tegelijk het zich
getrokken voelen tot dat nieuwe, dat rijke, dat hij niet be.
zit en toch verlangt te bezitten. Dan wordt met scherpe
stift de hoek getrokken in zijn leven en een groot, geweldig
licht is opeens voor hem en Christus' stem hoort hij. Zoo
is het heel dikwijls gegaan: het leven als een oververzadigde
zoutoplossing, als verwachtende iets groots, en dan het kleine
korreltje, nauwelijks opgemerkt, dat er in valt en opeens
is alles gekristalliseerd. En dat kleine korreltje is bij den
een geweest een Bijbelwoord, dat greep en niet losliet, of
het is geweest een harde, wreede slag in het leven, die we
tot in de diepte hebben doorleefd, een doode in onzen kring,
of een vriendschap of een liefde, die ons werd ontnomen;
en het kan ook zijn het woord van een mensch met al de sug.
gestieve kracht van een overweldigende, diepe persoonlij k.
beid voor ons komende. Zoo is het vaak gegaan en die dins
gen vergeet een mensch niet en mag een mersch ook niet
vergeten. „It was there that God met me face to face and I
shall never forget the meeting." Zoo is het gegaan in de
groote revival bewegingen van Engeland en Amerika, die
onze psychologen beschrijven in hunne boeken ober „les
maladies du sentiment religieux", en die ook inderdaad vol
zijn van wat ons vreemd is en van wat ons afstuit, maar die
nog in het Amerika van onzen tijd duizenden en duizenden
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diep in de ziel pakken en waarvan ik de verhalen niet kan
lezen, zonder me zelf gegrepen te voelen.
Wat ik met dit alles nu maar zeggen wil, is dit en ik
knoop daarmee weer vast aan het slot van mijn eerste lezing erken de beteekenis van het oogenblik in uw leven. Is dat
niet altijd het thema van elke bekeerings.oproep : bij Johan.
nes de Dooper zoogoed als bij Jezus, bij George Fox zoo.
goed als op een Leger des Heilsmeeting in een achter.
buurt: nu is het het oogenblik, bekeert u heden, voor het te
laat is ?
Wij zijn rustige, bedaarde menschen, die de dingen wel
overwegen en dat is ook goed , maar laten wij de mo.
mensen in ons leven niet gering achten. Zachtjes aan en
met kleine hoekjes gaat ons leven opwaarts en wij zullen
rustig trachten Gods heiligen wil te doen en wij zullen in groot
geloof en sterk vertrouwen ons overlaten aan Hem, die
de zin is van alle zijn en gebeuren en die de Vader is, die
wacht op het verloren kind in onbegrijpelijke ontferming;
maar wij moeten letten op de keerpunten. Want ons
leven gaat voort en de dingen komen opeens: „en te mid.
dernacht riep men: daar komt de bruidegom! Naar buiten,
hem tegemoet." Wee ons, als wij dan geen olie hebben in
onze lampen, „want de bruidegom kwam en zij, die gereed
waren, gingen met hem ter bruiloft, en de deur werd ges
sloten. Waakt dan, want gij kent dag noch uur."
III. WEDERGEBOORTE
Er is zeker niets in mijn ziel, dat zoo volkomen persoonlijk
is, zoo onvatbaar voor verstandelijke analyse, zoo zeer een
mysterie, als mijn godsdienstig leven. Wij kunnen met els
kander spreken over de woorden, de stellingen, de dogmata,
waarin ik dat leven des geloofs kleed; wij kunnen trachten
elkaar deelgenoot te maken van de ontroering, de strijd
en de vreugde van eigen religieuse ervaringen en dik.
wijls is er ook immers niet veel meer dan wat vrome woor.
den en emoties , maar het eigenlijke, het groote, het
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persoonlijke kennen van God, dat blijft het geheimenis van
elk onzer; en wie in zijn leven nooit ook maar iets heeft
mogen speuren van die heel eigene ver houding tusschen
God en zin ziel, die zal voor het godsdienstig leven althans
voorloopig toch nog staan als voor een raadsel. Gij kent
wel het veelgeciteel de woord van Tauler, den ouden mys.
ticus: „Die het ondervonden hebben, die weten het; maar
die het niet ondervonden hebben, die kunnen er zelfs niet
van spreken." Maar het kan niet anders: als ik thans een en
ander ga zeggen over wedergeboorte, dan stel ik mij juist
in dat mysterieuse centrum van alle god ;dienstige leven;
want dan is het ei immers om te doen, om dat proces, waars
over we spraken, het levensproces van den mensch, in wien
de begeerte naar concentratie, naar vastheid, naar reinheid,
in wien dus de vraag naar God is ontwaakt, het is er om te
doen, die ontwikkeling thans religieus te verstaan. Over
bekeer ing spraken wij, over den eisch Gods, om zelf aan te
pakken, zelf ons leven op hooger peil te brengen en over
de noodwendigheid, waarvan wij ons dan in onze zedelijke
worsteling bewust zullen worden, om ten slotte alles, ons
pogen en ons falen, over te geven aan God, en niets meer
te begeeren en te willen dan Hem alleen. Maar nu zien
wij heel dezen levensgroei., hij moge dan culmineeren in
één plotseling bekeeringsmoment, of hij moge een langzame,
bijna onmerkbare opgang zijn naar grooter rust en geloof,
nu zien wij dit bekeeringsproces van de religieuse zijde.
Ik vraag niet meet: wat eischt God van mij, maar ik vraag:
ho:- heeft God mij geleid?
Gij voelt wel, dat daar het diepste ligt van ons reli.
gieuse leven, want wat is godsdienst anders dan God als
werkelijkheid speuren en weten in al wat wij doormaken;
zooals een oud Hollandsch versje het zegt:
O, die alles had vergeten!
Die niets wist als God alleen,
En zijn goedheid ongemeten,
Stillende het hart alleen.
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En waar eerder zouden wij de voetstappen Gods moeten
zoeken en nagaan, dan in onze eigen zielsontwikkeling, in onze
levensonvoldaanheid, ons strijden en begeeren, ons vinden.
Ik stel u hier dus niet voor het theologisch en wijsgeerig
belangwekkend vraagstuk: is de bekeering menschenwerk
of Godswerk; maar nadat ik de vorige maal u de duidelijke
en onafwijsbare prediking van het Christendom voor oogen
stelde: „Werkt uws zelfs zaligheid met vreeze en beven",
spreek ik nu over de diepere, de religieuze verhouding tot
hetzelfde stuk geschiedenis van ons innerlijk leven: „het
is God, die in u werkt beide het willen en het werken, naar
Zijn welbehagen."
Als wij luisteren naar de stemmen uit het verleden, dan
hooren wij binnen de grenzen van het Christendom altijd
weer boven alles uit deze belijdenis : het is niet ons werk,
onze verdienste, het is Gods werk en Gods liefde. Ik rijg b.v.
een paar woorden van Paulus aan elkaar: „Wat bezit gij,
dat gij niet gekregen hebt; wat beroemt gij u dan, alsof
het geen geschenk was?" „Uit genade zijt gij behouden
door het geloof; dat hebt gij u zelf niet gegeven, het is
Gods geschenk." „Dus, het hangt niet af van dengene, die
iets wil of zich inspant, maar van den zich ontfermenden
God." Dat is de moedige reductie van heel ons leven, met
zijn strijden en zorgen, met zijn vragen en problemen, op
God alleen: niet de mensch is het, die het doet, niet de
mensch grijpt het; de mensch met zijn zonde, en zijn on.
heiligheid kan immers niet en nooit, wat God wil.
Met hartstochtelijkheid heeft menigeen dat beleden, die
het diep en echt in eigen hart had doorleefd, dat de achterg
grond van alles, ook van eigen zwakke pogen in Gods ge.
„Wie
nade lag. Zoo Augustinus in zijn
zal mij kunnen geven in U te rusten, Heer? Wie zal mij
kunnen geven, dat Gij tot mijn hart komt en dat hart vult,
zoodat ik al mijn ellendigheid vergeet en U vasthoud als
het eene goed van mijn leven? Bij Uwe barmhartigheid
o, mijn God, zeg mij, wat Gij voor mij zijt. Zeg tot mijne
ziel: Ik ben uw heil. Spreek zoo, dan zal ik het hooren.

,,Belijdenissen"

:
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Zie, de ooren van mijn hart zijn voor U, Heer; open Gij
ze en spreek tot mijne ziel: Ik ben uw heil. Naar die stem
zal ik luisteren en ik zal haar verstaan. Een ruïne is het huis
van mijne ziel; bouw Gij het op. Mijne ziel is als een smaad
voor Uwe oogen; ik beken het en weet het; maar wie zal
mij reinigen? En tot wien zou ik roepen, als Gij het niet
waart ?" Wat Augustinus hier in bewogen woorden uit s
spreekt, dat is toch sedert dien de basis gebleven van heel
ons Westersch Christendom: niet het steunen op eigen
krachten, maar geloovig alles overlaten aan God, alles zien
in God. Dat is het thema in al het werk van Luther en dat
geeft die blijde gerustheid van ziel; er is een sterkere, die
voor mij zorgt: „Da Gott . meine Seligkeit meinem Willen
enthoben and in den seinigen aufgenommen and vers
beissen hat, nicht um meines Werkes willen, oder um mein
Laufen, sondern aus Gnade and Barmherzigkeit seinerseits
mich zu retten, so bin ich ohne Sorgen and gewiss: er wird
mir nicht lügen and er ist so stark and grosz, dasz keine
Dämonen, keine feindliche Machte ihn beugen oder mich
aus seiner Hand reissen kunnen." „Solche Zuversicht and
Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlig, trotzig and lustig
gegen Gott and die Kreaturen." En om nog met het woord
van een mysticus te besluiten: „Man musz alle Worte and
alle Namen verlieren and damit vergnugt sein, dasz man
sagt: Gott, Gott."
Dat is religie, alle eigen grootheid te verliezen, en te kunt
nen zeggen: God; met gespannen ziel in arbeid en ruste te
jagen naar Gods gemeenschap en toch aan het einde op
dat alles terug te zien en te zeggen: het was Gods werk.
En nu zal er zeker niets kunnen zijn in een menschens
leven, dat zoozeer iemands levensverhouding, en zijn wereld•
beschouwing, en zijn dagelij ksche onbewuste reactie op zijn
arbeid en op andere menschen verandert en bepaalt, als
de bekeering, de principieele wending tot God; om het
even of hij die bekeering als een groot moment in alle be.
wustheid heeft doorgemaakt of bijna ongemerkt de levenss
verandering gaat bespeuren.
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En nooit zal dus de religieuse mensch dieper behoefte
gevoelen, om boven zijn eigen levensgeschiedenis te schrij,
ven: „Gods werk," dan wanneer hij die levenswending
overdenkt. Zoo wordt hem bekeering tot wedergeboorte,
geboorte van boven, zooals het Grieksche woord in Joh. 3
ook kan wolden vertaald, geboorte uit God.
Waar eerst de leuze was: „Strijd om in te gaan door de
enge poort", daar wordt het nu de belijdenis, in de woor,
den van Godet: „Dieu dit: „Je te donne'; le coeur répond:
,J'accepte'; voilà la foi une réceptivité la main du
coeur.
Als ik terugdenk aan mijn verleden, aan wat ik langs vele
vreemde paden langzaam aan van God heb gevonden, dan
is het, alsof ik in dat alles hoor: „Dieu dit: Je te donne."
God wilde ons geven Zijn heil, den vrede in Hem; wij
hebben dat toen bijna nooit begrepen, wij _ hebben misschien
ons lot verwenscht, wij hebben misschien getracht vluchtig
over de dingen heen te glijden;; nu achteraf - zeggen we:
had ik dat geweten. Is het niet zoo, dat allerlei eigenlijk heel
onbelangrijke dingen, als wij er later aan terugdenken,
opeens een bijna bovenaardsche glans kunnen krijgen,
opeens als ,het ware doorzichtig worden en wij speuren Gods
hand er _achter. Als ik aan enkele waarachtig vrome men.
schen terugdenk, die ik in mijn leven ontmoette, dan vind
ik dit misschien het meest opvallende in hen: dat er zoos
veel kinderlijke dankbaarheid in hun ziel was, niet juist
dankbaarheid tegenover andere menschen, maar dankbaars
heid tegenover kleine dingen en gebeurtenissen in hun
leven. Het zijn reine harten, die de leliën des velds en de
vogelen des hemels ten voorbeeld kunnen stellen aan de
menschen; die, als Franciscus van Assisi de zon en de maan
en de sterren en de visschen in het water en de bloemen
en de steenen kunnen g roeten als broeders en zusters; die,
als Guido Gezelle de glorie van Gods majesteit en Gods
liefde kunnen vinden in een paar oude knotwilgen langs
den weg, in
,
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.... de wilde en onvervalschte pracht
der blommen langs den watergracht,
het krinklende winklende waterding
met 't zwarte kabotseken aan,

in:
het ruischen van het ranke riet langs den oever.
Het zijn reine zielen, die zoo ook uit eigen leven de kleine
dingen weten te plaatsen in Gods licht: het wool d van een
mensch, dien we vluchtig ontmoeten, de simpele gedachten
uit een boek, een zonnige stralende voorjaarsmorgen, en
ook kleine teleurstellingen en zorgen, die zijn als de be
proevingen van onze kracht en onze innerlijke vastheid.
Als ik van die menschen ontmoet, die zulke kleine dingen
zoo kinderlijk kunnen zien en kunnen vertellen en er laat ik zeggen, het eeuwigheidsgehalte in weten te speur
ren, dan vind ik mijn leven zoo akelig plat en vulgair. Want
niet het beleven van uitwendig schokkende en interessante
dingen maakt een mensch rijk, maar de gave, om achter
de gewone dingen Gods licht te zien schijnen. Ik ben er van
overtuigd, dat er menschen zijn, die eiken dag God aan het
werk zien in hun leven, die in volkomen waarachtigheid zul.,
len kunnen zeggen, dat hun leven niet het resultaat is van
hun werken en zwoegen, maar God doet het allemaal in Zijn
genade; dat is voor hen niet een Zondagswoord voor de
kerk; maar ze zien het, ze tasten het in hun eigen bestaan;
heel hun zielsontwikkeling is hun een wonder. Is dat niet
het vrome van Schleiermachers opvatting van het wonder:
„Wunder ist nur der religiose Name fur Begebenheit" ; „mir
ist alles Wunder"; „je religioser ihr wäret, desto meter Wunder
wurdet ihr uberall sehen." Wat zijn zulke menschen
rijk, die de diepe achtergronden Gods achter de simpele,
alledaagsche geschiedenis van hun eigen kleine zieltje er.
kennen; en wat zijn wij prozaisch en wat zijn wij arm en wat
zijn wij ook onreligieus, dat we zoo weinig God in ons be.
staan aan het werk zien. Wij hebben of hadden misschien
een heel gelukkig thuis, we hebben iets doorgemaakt, dat
ons heel erg heeft aangepakt, we hebben een paar men.
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schen in ons kringetje, die innerlijk, geestelijk wat bij.
zonders zijn, er is veel goeds en vriendelijks in ons bestaan,
dat een ander niet heeft, er is een groote verzoeking in ons
leven, die wij niet hebben overwonnen...., hebben wij bij
al die voorbij glijdende levenselementen er ooit aan ge.
dacht, dat ze alle zijn de wegen van Gods genade met ons,
dat
zooals in de Heidelbergsche Catechismus staat
„alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand
ons toekomen."
In dingen en woorden bereidt God ons
tot onze levensvernieuwing, roept Hij ons tot bekeering,
werkt Hij aan onze wedergeboorte; er is wat de Gereformeerde
dogmatiek noemt een vocatio realis en een vocatio verbalis
maar wij, wij zijn doof en hooren niet. Voor ons is het
alles niet anders dan het heel gewone leven, wij vermoeden
niet dat onder de oppervlakte ook diepte ligt. En nu is dit
merkwaardig, dat zoo menigmaal een mensch pas later
in zijn leven, als hij door een of andere diepe ervaring
zijn God heeft gevonden en zich een geloovige weet, op
al het oude terugziet en erkennen moet: God was er aldoor
en ik wist het niet. Wij wisten het niet: God werkte in het
verborgene van onze ziel, onder den drempel van ons be.
wustzijn. Dat is de gedachte, de laatste 20 jaar zoo sterk door
de psychologen naar voren gebracht: er is een „subconscious",
een „subliminal Self", een heel groot stuk van ons leven
speelt zich af in het onderbewuste en wij zien slechts de
lijn van het bewuste en wij vergeten, dat het andere er is.
Daar is een naam, dien wij ons niet kunnen herinneren en
wij geven het zoeken op en opeens, een dag later, schiet
het ons te binnen, treedt uit de onbewustheid van ons gees,
telijk leven opeens het gezochte in het heldere licht van het
bewuste weten. Wat is er gebeurd, daar in de diepten van
onzen geest, welke stille krachten hebben daar gewerkt?
De psychologen trachten steeds meer licht te werpen over
de verborgen duisternissen, maar zeker is het waar, dat de
psychologie der wedergeboorte in deze theorie van ons
onderbewuste leven veel heeft gewonnen. God is aldoor aan
het werk, en wij weten het niet, wij vermoeden het niet,
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maar Hij bereidt ons hart. Tot er iets gebeurt, iets dat
onzen geest in sterke beweging brengt, een woord, een
mensch, een ding, dat ons erg aanpakt; en dan op eens springt
uit de onbewustheid van onzen geest het nieuwe inzicht in
het volle licht van ons bewuste leven en wij hebben God
gevonden. Dit is het groote -- zoo zagen we de vorige maal:
wij moeten God uit de peripherie naar het centrum ver.
plaatsen. En nu zien wij het dieper: God is opeens in het
centrum; God plaatst zichzelf in het centrum. Zoo zal altijd
weer de religieuse mensch tegen eigen leven aanzien: God
was het begin, toen ik er nog niets van vermoedde, God
was het midden, toen ik iets begon te zien van den dieperen
achtergrond van mijn leven, God was het einde, toen ik
met blijde verzekerdheid mij bewust werd, dat Hij stond
in het midden van mijn hart. En of nu een mensch wordt
wedergeboren, bijna onmerkbaar, die van zijn jeugd af in
de gemeenschap Gods is groot geworden, of dat het de
overgang is van absolute onverschilligheid tot sterke liefde,
of dat het zelfs is de tegenstelling van spot en hoon over
het religieuse tegenover de vaste overtuiging van gevonden
te hebben in God, achteraf zal altijd worden beleden: het
is niet mijn verdienste, maar in het bewuste of in het onbe.
wuste van mijn leven het genadevolle werk Gods. Als Augus.
tinus over de bekeering van Paulus spreekt, zegt hij naar
waarheid: „Hoeveel vijanden van Christus zijn niet plots
seling door Gods verborgen genade tot Christus getrokken!
Dat de mensch de wil vindt tot bekeering, daartoe wordt
hij op wondere wijze getrokken door Hem, die in zijn hart
zoo weet te werken, dat uit een niet.willende een willende
wordt." Augustinus met de bewogen geschiedenis van zijn
innerlijk leven, mocht over dat wondere, verborgen werken
Gods in menschenzielen waarlijk meespreken.
Maar nu is er één reden vooral, waarom ik deze gedachte
van de wedergeboorte van Gods werk aan ons, nog al uitf
werk. En dat is deze: ons leven is een harde strijd om onze
ziel. Ik zeg niet, dat er bij de meeste m enschen, of miss
schien ook bij ons zelf, veel van te merken is, maar wij hebt
I0
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ben van onze vorige bespreking niet vergeten, dat het Evan.
gelie ons jaagt in den strijd om de volmaaktheid en van
geen enkele verontschuldiging wil hooren. En gelukkig zijn
er ernstige menschen en is er in ons aller hart ten slotte iets,
dat voor dien eisch niet uit den weg gaat. Wie ook maar
een klein beetje er van heeft verstaan, dat God is de Hei,
lige en wie toch door een diep verlangen getrokken wordt
tot dien God, bijna ondanks zichzelf, maar het laat hem
niet los „malgré moi l' Infini me tourmente" , die
weet, dat hij daarmee den strijd om zijn innerlijk leven aan.
vaarrit. En nu is dit het heel moeilijke: er kan een oogenblik
komen, dat we geen uitweg meer zien, dat we bij de pakken
neerzitten, dat we voelen: we kunnen niet verder, integendeel,
we zakken terug. Onze strijd schijnt vruchteloos en het leven,
dat juist eenigen zin scheen te krijgen, dat niet meer zoo' n
chaos voor ons was als te voren, het zinkt schijnbaar nog
dieper terug in de volkomen wanorde, het lacht en spot over
de dwaasheid van ons pogen. En zwaar rust de zonde op
ons en we voelen ons innerlijk diep ongelukkig. Het schijnt,
dat niet God, maar de Duivel met ons zijn spel heeft ge.
speeld en weer komt er een wending in ons leven, en God
staat verder van het middelpunt dan ooit te voren: Star.
buck zocht voor dezen ellendigen toestand van de mew
schepziel een wetenschappelijk woord en hij sprak van een
„contra.bekeering." Verondersteld eens: die mensch gaat
in zijn nood naar een geloovig vriend. Dan zou deze hem
kunnen spreken van dien grpoten factor in elke bekeering,
dien ik de vorige keer u noemde: de noodwendigheid van
de overgave; als de mensch aan het einde is van zijn krach,
ten en zijn moed, is het immers juist Gods tijd: „Man's
extremity is God's opportunity." Dat is volkomen waar:
zonder vertrouwen, zonder zich te laten vallen, kan ik mij
geen religieus leven denken. Maar niet ieder mensch is sterk
genoeg voor dien sprong. Er kunnen honderd belemmer
ringen zijn; er kan wezen intellectueele twijfel, er kan we.
zen en dat zit zoo diep in ons menschen de ingevreten
hoogmoed en de schaamte, niet te durven en te willen
,
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zeggen, tegenover de menschen niet en tegenover ons zelf
niet: ik geloof in God. er kan wezen een gevoel van vers
worpenheid, van beladen te zijn met Gods vloek. En als de
wil tot de daad van vertrouwen, tot de overgave niet uit
onszelf geboren wordt, als ze ons wordt voorgepraat door
een ander, dan beteekent het immers niets. Er zijn men s
schen, die God niet willen laten varen, en die hem toch
niet met hun geheele hart kunnen vinden en die nog niet
p zijn, niet innerlijk klaar om zichzelf los te laten en
rijp
alles op God te stellen. Want die ééne daad: „mourir a
nous.mêmes et ne vivre qu'en Dieu", eischt heel veel.—,
Wat dan? Waar is dan troost voor dezen mensch? En laten
wij niet vergeten, dat wij allen op onzen tijd en telkens weer
als deze mensch zijn: van plan het maar op te geven, want
er wordt immers niets goeds van. Dan weet ik maar één
ding; dan wijs ik naar Christus en naar de menschen van
vroeger en nu, in wie Zijn geest leven werd en uit wie Zijn
geest tot mij sprak. Dat roept de heele geschiedenis van
de Christelijke kerk mij toe: in Christus staat de genade
Gods verpersoonlijkt, vleesch geworden voor mij, in Hem
heeft God de wereld liefgehad. „In hem was het leven en het
leven was het licht der menschen." Nu ben ik zoo bang,
als ik deze dingen zeg, dat gij onmiddellijk uwe theologische
gewichtjes te voorschijn haalt en mijn prijs bepaalt. En ik
weet ook wel, dat ieder woord hier vol is van theologische
problemen; maar ik wil ze hier zelfs niet aanraken. Ik vraag
u te letten op dit eenvoudige feit: er zijn menschen, ook
misschien onder u, die de levensvernieuwing, die bekeering
heet, begeeren, zeer diep en oprecht en ze vinden het niet.
Zulke menschen zijn er altijd geweest en ze zijn de besten,
want ze zijn de heel,serieusen; menschen, die geroepen heb.
ben in hun leven: wie zal mij hulp brengen, „wie zal mij
verlossen uit het lichaam dezes doods?" En de Christenen
van alle tijden antwoorden daarop met het oude woord van
Paulus: „Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heer."
Daarvoor behoef ik geen teksten aan te halen, want ik zou
u het halve N. Testament moeten voorlezen: wedergeboren
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worden dat is: Christus bezitten, met Christus begraven
worden en met Christus weder opstaan, niet meer zelf leven,
maar het leven van Christus in zich dragen. Johannes laat
Christus zeggen: „Ik ben de weg, de waarheid en het le.
ven", „ik ben het brood des levens en wie tot mij komt,
zal nooit meer hongeren," „ik ben het licht der wereld."
En ik , behoef u niets aan t halen uit de getuigenissen van
later tijd, want de wereld is zeer rijk in teekenen der dankt
baai heid voor Christus in beeldhouwwerk en schilderkunst,
in muziek, in dogma en belijdenis en lied: het is het aller,
beste, wat de wereld bezit.
„Was war ich ohne dich gewesen,
Was würde ich ohne dich nicht sein?
Zu Furcht and Aengsten auserlesen,
Stand ich in weiter Welt allein.
Hat Christus sich mir Kund gegeben,
Lind bin ich seiner erst gewisz,
0! wie verzehrt ein lichtes Leben
Nicht schnell die bange Finsternis.
Wenn ich ihn uur babe,
Wenn er Mein nur ist,
Wenn mein Herz bis hin zum Grabe
Seine Treue nie vergiszt:
Weisz ich nichts von Leide,
Fühle nichts als Andacht, Lieb' and Freule."
Voor mijn leven spreken deze Christusliederen van No
valis misschien wel het allerduidelij kst. En nu theologiseer
ik niet, en ik schrijf niemand een vast weggetje voor, waarlangs
hij zou moeten gaan, maar ik getuig slechts voor mij zelven:
voor mij is de bekeering en de wedergeboorte onlosmakelijk
verbonden met Christus. In Christus versta ik pas het ge.
weldige van Gods eischen, zie ik pas, dat bekeering niet
maar is een kleinigheid, maar: „mourir a nous.mêmes."
Christus breekt mijn optimisme, mijn blij moedig pogen,
maar in Christus leer ik ook verstaan, wie God is; niet een
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woord of een enkele gelijkenis leeren mij dat, maar het
Godsvertrouwen waardoor heel dat leven gedragen wordt.
Als ik de Evangeliën weer goed lees en ik sla over, wat me
niets zegt of wat ik niet begrijp; of als ik een mensch onto
moet, van wien ik zoo dadelijk voel: die man leest veel in
het Evangelie, die man kent Christus van heel nabij, dan
weet ik opeens veel beter, wie God is. Dan versta ik het woord:
de Liefde van God voor den mensch, en dan weet ik, dat
dat niet een theologische kwestie is, maar een stuk van mijn
eigen leven. Daarom houd ik veel van die oude woorden:
Christus als „Verlosser ", als „Heiland ", als „de Eerstgeborene
Gods". Dat alles heeft zijn theologische zijde, maar hier is
het een stuk, het belangrijkste stuk van mijn religieus levens c
proces: en ik weet, dat God mij door niets zoo te hulp komt
in mijn strijd, dat ik in niets zoo duidelijk zie, dat het zijn
Liefde is, die mijn leven draagt, als in Zijn openbaring in
Christus: „Was war ich ohne dich gewesen." Zooals Luther
het zegt in zijn eigen origineele taal: „Siehe, daher heiszet
er nu mein Herr, weil ich hier t.glich sitze in Gefahr des
Todes and in des Teufels Rachen and ich steche t glich
in Sunden and dazu mein eigen Gewissen mich schreckt and
blode macht, dasz ich nimmer keinen Friede habe ...
Wider diese grosze Gewalt des Teufels mit allen seinen
Engeln and der Welt mit aller ihrer Macht and Kraft ist
uns not, dasz wir einep Herrn haben, der auch stark and
machtig sei. Das ist nu dieser Jesus Christus, welchen ich hier
im Glauben bekenne, and auch mit der Tat fuhle and ero
fahre, dasz seine Gewalt nicht aus ist noch ein Ende hat,
sondern dem Teufel Manns genug ist." Ik geloof, dat een
mensch, die niet meer in noch uit weet, die het uit zich.
zelf niet meer halen kan en die niet de kracht heeft zijn
leven aan God te geven, moet trachten te gaan verstaan,
wie Christus is. Dat is heelemaal niet gemakkelijk, en het
gaat niet door eens wat in het Evangelie te bladeren; het
gaat misschien het best met een paar woorden uit de Evan.
geliën of uit de Brieven in de stilte of in het gebed. Maar
wie dan ook eenmaal iets van Christus en dan ook meer
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van God heeft verstaan, zal kunnen overgeven en vertrow
wen en daarmee bereiken, wat hij meende niet te zullen
bereiken: de centralisatie van zijn leven in God; hij zal
zijn een wedergeborene, een nieuwe schepping. En dan zal
hij ook weten, tegenover al de nood en zonde in zijn leven,
tegenover „den Duivel ", die maar niet wijken wil, „dasz
Jesus Christus dem Teufel Manns genug ist."
„Dieu dit: je te donne"; de mensch belijdt dat, terugde w
kende aan al de voorbereiding, bewuste en onbewuste, die
er in zijn leven was, de voorbereidende genade in huisgezin
en vriendenkring, in de kerk en in de boeken die we lazen,
in onzen geestelijken strijd, in de verleiding en in al de be.
wogenheid van ons jonge leven, maar die gave Gods, waarin
Hij werkt het werk der wedergeboorte aan onze ziel, vind ik
bovenal in Christus, die mij voorthelpt, als ik het niet meer
verder vinden kan, als ik uitzie -naar den geneesmeester.
„En Jezus trok al hunne steden en dorpen rond, predikende
het Evangelie des Koninkrij ks, en genezende alle ziekte en
alle kwaal onder het volk."
Het spreekt ten slotte vanzelf, dat de mensch niet enkel
de langzame ontplooiing van zijn leven, onder belemme.
rende - en bevorderende omstandigheden, zal stellen in het
licht van Gods genade over ons; maar bovenal de hoekpunten
in het bekeeringsproces -- gij herinnert u nog wel onze beeld.
spraak van de vorige keer zal hij zeer nadrukkelijk als
een persoonlijke openbaring aan zijn eigen ziel willen be.
schouwen. Dat zal zich dikwijls kleeden in een vorm, die
ons vreemd is: heel wonderlijke verhalen worden ons mee.
gedeeld van de visioenen en de ekstases der middeleeuwsche
mystieken of van de heilige Theresa uit later tijd: een ge.
duldig wachten onder zware kastijdingen en dagenlange
onthouding van voedsel en slaap en eindeloos geprevel van
gebeden, tot eindelijk de genade des Heeren komen wilde
en Jezus lichamelijk werd gezien of een woord van de Hei.
lige Maagd met menschelij ke ooren werd gehoord. Dat is wel
ver van ons af, maar zeker is het waar, dat een mensch, die
opeens iets heel geweldigs doormaakt, als dat niet door zijn
-
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eigen ijver is tot stand gebracht, altijd de behoefte zal hebben
te zeggen: zie, daar was God in mijn leven. Voor den ouden
Methodist was het een dogmatisch voorschrift, het wonder
Gods op den dag zijner bekeering als met den vinger te kung
nen aanwijzen: ,,you must first be nailed on the cross of na.
tural despair and agony, and then in the twickle of an eye
be miraculously released." De wonderbare verlossing door
Gods zeer bijzondere genade, dat was het groote keerpunt.
Zoo zullen in onze dagen nog velen spreken; zoo heb ik
ook zelf wel meer dan een hooren spreken, die groote levens.
oogenblikken had doorgemaakt, waarin licht was opgegaan
over zijn moeilijkheden, waarin rust was gedaald in zijn
hart: zie, daar was God in mijn leven. Ik sta tegenover zulke
getuigenissen met volkomen eerbied en heb ook geenerlei
lust hier theologisch te gaan wikken en wegen. Tegens
over de mysterieuse werkelijkheid van Gods arbeid in ons
zieleleven staan wij toch machteloos en wij zullen de vraag,
die als theoretisch probleem nog nooit is opgelost: de vraag
naar de verhouding van God tot de wereld, van het Eene
tot het vele, toch niet in een stelling vangen. En wij loopen
slechts groot gevaar de religieuse verhouding er door te
verliezen. Want om het even of God nu in de bekeering
van deze of gene menschenziel iets heel bijzonders werkt
of voor alle schepselen dezelfde wegen gaat, de hoofdzaak
in de bekeering is toch dit: „één ding weet ik, dat ik blind
was en nu zien kan," zooals de blindgeborene de Farizeeën
antwoordde, die eerst moesten weten, wat hij nu wel van
zijn geneesmeester, van dien Jezus van Nazareth precies
dacht. „Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zien kan",
en in een waarachtig vroom mensch zal dat eene al het an.
Jere terugdringen en hij zal alleen maar verlangen dankbaar
te zijn en God de eer te geven voor het nieuwe leven, dat
in hem is en dat hij zichzelf niet zoo had kunnen opbou.
wen. Laten wij dat niet vergeten, als wij menschen zijn,
die geen abrupte, emotievolle bekeeringsmomenten doors
leven, maar die langzaam opgroeien tot Gods kinderen.
Dan zal er in ons een neiging zijn alles heel gewoon te vin.
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den; met ons is nooit iets bijzonders gebeurd. Maar als wij
in Christus Gods liefde in ons persoonlijk leven hebben
ervaren, en wij voelen ons anders tegenover ons verdriet
en wij weten ons sterker en geholpen tegenover onze zon.
den, en wij weten wat van Gods vergeving, dan zijn dat
toch heel geweldige dingen en dan kunnen wij toch ook
niet anders dan zeggen: zie, God was in mijn leven. Jezus
vertelt ergens: „zoo gaat het met het Koninkrijk Gods
alsof een mensch het zaad in den grond strooide; hij gaat
slapen en staat op, nacht en dag, en het zaad ontspruit en
schiet in de hoogte, hij weet niet hoe; vanzelf brengt de
grond vrucht voort, eerst een halm, dan een aar, dan het
volle koren in de aar." „Zoo gaat het met het Koninkrijk
Gods", ook in onze ziel, langzaam groeit het misschien,
nacht en dag, en wij weten niet hoe, maar het is daarom
niet minder Gods Koninkrijk, Gods werk, en wij ontvangen
en zijn dankbaar. „Dieu dit: je te donne; le coeur répond :
j'accepte." Ziedaar de wedergeboorte, zonder welke wij „Gods
Koninkrijk niet zullen binnengaan"; Gods rijke gave aan den
zondigen mensch, die in zijn ellende tot Hem heeft opgezien.
En dan komt het nieuwe leven, het leven van den geloovige,
waarover ik u de volgende maal spreek; dan is er een druk
weggenomen van het hart, dan is Paulus woord ons nabij
gekomen: „Verblijd u ten allen tijde." Zooals een be.
kend revivalist na zijn bekeering van zichzelf vertelt: „I can 't
help praising the Lord. As I go along the street, I lift
up one foot, and it seems to say: ,,Glory"; and I lift up
the other, and it seems to say ,,Amen"; and so they
keep up like that all the time I am walking." Er is van dat
leven van den bekeerden, wedergeboren mensch meer te
zeggen dan dit getuigenis van blijheid en dankbaarheid.
Maar één ding wilde ik nu hier nog zeggen. In den Philip,
penzenbrief staat: „Niet alsof ik het reeds gegrepen heb of
reeds volmaakt ben, maar ik jaag er naar om het te grijpen,
omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben." Dat zF gt
Paulus, een van de meest hartstochtelijke Christenen van
alle tijden, een man, die de dingen niet maar zoo wat beleefde,

WEDERGEBOORTE

153

zoo half en half, maar in felle tegenstellingen: verworpen of
behouden, de wijsheid der wereld of de wijsheid Gods, niet
in Christus of wel in Christus. En toch schrijft deze man:
„niet alsof ik het reeds gegrepen heb"; dat vind ik zoo
troostvol. Dan vind ik het zoo beschamend niet meer, dat
het getuigenis van mijn geloof vaak zoo zwak is, zoo weinig
blij en vol van sterke verzekerdheid; dan kan ik geduldiger
zijn in tijden, dat ik me zoo weinig bekeerd gevoel, zoo
weinig van God zie; dan kan ik beter begrijpen, dat er
nog vaak zooveel twijfel en aanvechting is in mijn hart,
intellectueel en moreel. Ik ben er nog niet, ik ben er nog
een heel eind van af en ik verdien ook niet beter: „niet alsof
ik het reeds gegrepen heb." Dat mag mij geen oogenblik
in slappe berusting doen neerzitten: „ik ben maar een
mensch, een stumperig mensch, ik moet het maar stellen
met een heel klein beetje van Gods rust en hulp, want verder
kom ik niet"; dat mogen wij nooit doen, dat is de dood
van ons leven met God; nooit mogen wij, waar het om onze
ziel gaat, ons neerleggen bij het onvolkomene. En daarom:
„ik jaag ernaar om het te grijpen"; er is een innerlijke jacht,
bij alle stilheid, in het leven van een mensch die God zoekt.
Maar een troost is het me toch te weten, dat het de bes s
ten zijn, die bij tijden durfden te getuigen: ook wij heb.
ben niet gegrepen. Luther belijdt: „Dies Leben ist nicht
ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Ges
sundsein, sondern ein Gesund werden, überhaupt nicht ein
Wesen, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine
Uebung. Wir sind's noch nicht, wir werden 's aber, es ist
noch nicht getan and geschenen, es ist aber im Schwang, es
ist nicht das Ende, es ist aber der Weg." Ons die jong zijn en
zoekende, kan dit woord van nuchtere bescheidenheid een
vertroosting zijn, als wij nog niet zóó gevonden hebben,
als wij zouden willen. Maar er is veel grooter troost in dat s
zelfde woord: „Ik jaag ernaar, omdat ik ook door Christus
Jezus gegrepen ben." Waarom gelooven wij, dat wij
vinden zullen, ook al hebben wij nog niet gevonden; waarom
vertrouwen wij, dat onze twijfel en onze zonde niet het
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laatste woord zullen hebben? Hebben wij zoo hooge gedachte
van onze eigen kracht, onze kracht van denken, om de
machtigste wereldraadselen voor goed op te lossen, onze
kracht van willen, om elke zonde uit ons leven voor goed
weg te doen? Dat weten wij allen wel beter. Onze hoop
berust niet op onze kracht, maar op God. Wij jagen, ja,
maar wij zijn gegrepen. God draagt onze jacht naar Hem.
God heeft ons gegrepen door Christus, of door wat van
Christus rondgaat in menschen en boeken in deze wereld.
Wij zijn gegrepen en er staat „God laat niet varen het werk
Zijner handen." Dat is idealisme, maar idealisme met een
heel sterke basis: Gods trouw. Het geloof in mijn eigen
wedergeboorte en in de wedergeboorte van de menschen,
die me lief zijn, berust, ondanks mijn twijfel en mijn zonde,
op Gods lankmoedigheid, op Gods liefde. En dat is voor een
mensch, die eenmaal een klein beetje van die liefde heeft
gezien en die weet, dat die liefde de diepste grond is van
alle werkelijkheid, een zeer vaste basis:
IV. DE VERZEKERDHEID DES GELOOFS

„We weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen
medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar zijn
voor nemen geroepen zijn.... Zoo God voor ons is,; wie zal
tegen ons zijn ? .... Wie zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of
honger of naaktheid of gevaar of het zwaard?.. .. Maar
in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die
ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood,
noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten,
noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte,
noch diepte, noch, eenig ander schepsel ons zal kunnen schei s
den van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen
Heer."
Verzekerdheid des geloofs; de jubel over het gevonden
hebben, de heilige overtuiging van den wedergeborene, dat
er niets, niets meer kan komen, wat de wereld ook brengen
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moge, tusschen Gods liefde en mijn ziel, die geestelijke
vastheid heeft zeker zelden zulke Porsche, machtige klanken
gevonden als in deze woorden van Paulus in den Romeinen.
brief. Wedergeboren zijn, d.w.z. het „neen" is „ja" ge.
worden, het verre is zeer nabij gekomen, het oude heeft
afgedaan en alles is nieuw gemaakt, dat moet een geweldig
ding zijn in een mensch: ik heb gevonden; ik heb gedwaald,
maar ik ben terecht gebracht; ik was blind en nu zie ik. Het Christendom is door de eeuwen heen bespot, het is als
verouderd bestempeld, het is omver geredeneerd, het is
vervangen door wat nieuws, het is „overwonnen" verklaard,
maar wie eenmaal heeft leeren beluisteren het jubelende
lied, dat heeft geklonken in de menschen, die, als wij allen,
zwervers waren en afgedwaalden in de geeestelijke wereld
en die nu in God en in Christus de vastheid hebben ont.
vangen van den volkomen vrede en dat doortrekt nu hun
leven en maakt hen tot andere menschen, die weet ook,
dat het met dat „afgedaan hebben" van het Christendom
nog zoo'n vaart niet loopt. Als gij in uwe rustige oogenblik.
ken iets hebt ervaren van de vermoeienis van het vele, verf
warde in uw leven, iets van de vertwijfeling van uw zondig
zijn tegenover Gods heiligheid, als gij u tot den innerlijken
strijd hebt opgemaakt, tot bekeering en gij hebt het ver.
trouwen gevonden in uwe ziel om in uw uiterste nood alles,
alles aan God over te laten, dan begrijpt gij nu ook wel, en
dan weet gij nu ook wel een klein beetje uit uw eigen leven,
dat alles, wat daarop volgen zal, iets heel groots zal wezen:
uw geloof, uw vastheid, uw verzekerdheid.
Men heeft „la peur de vivre" het kenmerkende type van
het pessimisme van onzen tijd genoemd: de vrees voor het
onbekende mysterie, dat om ons is, dat voor ons ligt, de vrees
voor het grillige van het leven; maar in een mensch, die door
bekeering en wedergeboorte heen, God heeft gevonden,
aan wien God zich heeft geopenbaard, is nu alles omgezet.
Zooals Schleiermacher zegt: „Das Leben stept jetzt unter
einer neuen Formel", er gaat een nieuwe klank door het leven,
men voelt zich, als de oude Christenen, „een nieuw, een uit 4
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verkoren geslacht." Een oude mysticus getuigt ervan: „Alles
is klaar, niets is meer verborgen, het is een volle middag
voor mij.
Het spreekt vanzelf, dat deze ervaring vóór alle dingen
met zich zal brengen een zeer sterk gevoel van verzekerdheid,
van onbetwij felbaarheid ; en waaraan hebben wij, men,
schen, zwakke rietstengels als wij zijn, meer behoefte dan
aan deze vastheid? Men heeft altijd door gezocht naar be.
wijzen, naar logische argumenten voor Gods bestaan en
ik acht het menschelijk zoeken en peinzen, daaraan besteed,
waarlijk niet gering, maar er is v oor ons geloof in God den
Vader toch ten slotte maar één bewijs, maar dan ook een
absoluut afdoend bewijs, dat vastheid geeft: als wij zelf
hoe dan ook, in Christus of zonder Christus Hem zien,
iets van Hem zien, al zijn het slechts de slippen van Gods
gewaad, terwijl Hij aan onze ziel voos bij gaat. Zelf zien
en als de weg daartoe: onze bekeering en Gods genade in
onze wedergeboorte dat is het sterke anker van ons ge.
loofsleven. Dat zelfervaren zal voor de menschen in hunne
verscheidenheid telkens weer anders zijn gericht: het kan
zijn de verzekerdheid van den . verloren zoon, die in de
armen van den Vader weet, dat hij weer thuis is; het kan zijn
de verzekerdheid van den mysticus, die zich in God voelt
en God in zich; het kan zijn de verzekerdheid van Johannes,
die in Christus het brood des levens heeft geproefd, het
water des levens heeft gedronken: „Wie mij ziet, ziet den
Vader." Maar in elk geval is het vastheid. Waarom hebt gij
zooveel verzekerdheid over iets, dat gij toch niet kunt zien,
vragen de menschen aan de heilige Teresa, en zij zegt: „ik
ben machteloos die vraag te beantwoorden. Er zijn geheimen
van Gods Almacht, die aan mij niet gegeven zijn te door.
schouwen. Het eenige, dat ik weet, is dit, dat ik de waarheid
zeg." En als men aan Auguste Sabatier vraagt: waarom
zijt gij geloovig, dan heeft hij altijd maar één antwoord:
,je ne puis autrement.
Dat sterke nu, dat blijde, dat vaste: „niets kan mij scheiden
van de liefde Gods". dat zal het leven van een mensch doors
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trekken en doortintelen als de frissche winterkou op een
zonnigen Novemberochtend; het zal hem innerlijk vervor,
men en het zal naar buiten treden in zijn levensdaad en in
zijn gedachten over de wereld. Natuurlijk zijn ze niet te
scheiden, die twee, het innerlijke en het uiterlijke, de wor.
tel onder den grond en de bladeren en vruchten daarboven,
maar als we ze nu voor onze bespreking naast elkaar leggen,
dan zullen we het de volgende maal hebben over het geloof
als daad en gedachte, en vandaag over de binnenzijde van
het geloof: de innerlijke verzekerdheid.
Nu spreekt het zeer van zelf ik moet telkens weer wijzen
op de individueele geestelijke schakeeringen onder de men.
schen , dat ook hier bij den een het leven des geloofs
een ander karakter zal vertoonen dan bij den ander. Ik
wil eens drie verscheidenheden noemen en er iets van zeggen,
waarbij gij zelf wel gevoelt, dat ze telkens in elkander vloeien.
Ik spreek dan over de rust van het geloof, over de blijds
schap van het geloof, over de kracht van het geloof.
Rust Er is misschien wel niets, waarvan de religieuse
poëzie en de belijdenissen van vrome menschen zoo luide
getuigenis geven, als van de rust die er is gevonden, na
en boven al de onrust van deze wereld en ons jagen en zoet
ken in deze wereld.
„Rust, mijn ziel! uw God is koning,
Heel de wereld Zijn gebied.
Alles wisselt op Zijn wenken,

Maar Hij zelf verandert niet."
„L'état divin, c'est le silence et le repos", zegt Amiël in
zijn dagboek; en uit de brieven van een eenvoudigen Karnr e .
lieter monnik uit de I7de eeuw, broeder Laurentius, haal ik
nog aan: „Ik weet niet, wat er eenmaal van mij zal worden;
maar nu schijnt het me toe, dat vrede der ziel en rust des
geestes op mij zijn neergedaald. Als ik dat gevoel van
vrede niet meer kende, zou het leven me een pijniging zijn,
maar met deze rust in mijn hart kan ik mij zelfs troosten
voor het vagevuur. Ik weet niet, wat God met mij voors
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heeft; ik ben zoo rustig, dat ik niets vrees. En waarvoor zou
ik ook kunnen vreezen, als ik met Hem ben?". Zijn deze
dingen niet meer voor ons, zijn ze voor kloosterlingen uit
ouden tijd, voor menschen, die zich de weelde der een,
zaamheid en der stilte konden veroorloven? Zoo is het
niet. Voor ons, die bovenal naar buiten onze aandacht rich.
ten, die vóór alles sociaal gezind zijn en in dienst dier ge.
zindheid ons leven voorbereiden, voor ons zal het zeker
zwaarder zijn om die rust te vinden, die volkomen sereniteit:
„Uw hart worde niet ontroerd ", dien „vrede die alle ver a
stand te boven gaat". Zwaarder zal het voor ons zijn, maar
des te meer behoefte hebben juist wij aan deze rust des ge.
loofs. En het is immers niet de rust der werkeloosheid, het
is de rust juist boven, hoog boven den jagenden, ingespan,
nen arbeid. Molinos gebruikt er zulk een schoon beeld voor
in zijn „Geestelijke Gids": ,De ziel vertoont het beeld van
den hoogen berg en de diepe vallei in tijden van storm.
Dan ; is de vallei verduisterd .door zware wolken, woeste
stormen, donderslagen en bliksemlicht en lijkt een beeld
der hel; en terzelfder tijd is de berg vol schittering en onto
vangt de heerlijke stralen der zon in vrede en rust en blijft
helder als de opperste hemel, vredig en. lichtend. Zoo gebeurt
het in onze gezegende ziel. De vallei is het laagste deel en
gaat gebukt onder beproeving en strijd, onder duisternis
en verlatenheid, en terzelfder tijd op den hoogen berg
van het verheven deel der ziel, schittert, vlamt en licht
de waarachtige Zon en vertoont zich daar helder, vredig,
rustig, kalm, een zee van vreugde." Dat is geloofsrust,
ook voor ons menschen van nu: werken in de wereld ons
harde werk met nuchteren geest, met ingespannen ijver,
met al de uiterlijke en innerlijke teleurstelling, die dat
meebrengt, met al de ellende, die dat inhoudt, maar daar
boven uit weten: God is met mij, wat zou mij kunnen schei.
den van Zijn liefde. Ik herinner me het echt.Engelsche verf
haaltje, dat Dr. Rendel Harris ons in Woodbrooke vertelde,
van een vriend met een razend druk kantoorleven in de
drukste aller steden, die als telegramadres boven zijn brief.
;
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papier had laten drukken: „Undisturbed, London". Iets
van dat onbewogen.zij n door de wereld en haar jacht, is het
deel van den mensch, die van God weet. Gij kent wel het
heel mooie gedicht van Jan Luyken: „Van de rust der zielen".
Al ruischen alle wouden,
Al bruist het wilde meer,
Al beeft het al van donder,
Al straalt de bliksem neer:
Mijn hart blijft zonder vreezen,
In zijn wezen. Het kan ons niet verschrikken,
Al wat van buiten woelt,
Wanneer men maar van binnen,
De schoonste ruste voelt:
Die schoonste rust van binnen,
Kan 't verwinnen.
0, menschen, woudt gij leeren,
Waarin uw heil bestaat:
't Is hierin, dat gij weelde,
En aardschee rijkdom haat,
En dat gij tracht te winnen
Rust van binnen.
De rust van den geloovigen mensch, „die alles ontkomen
is en daarom niets meer heeft om bang voor te zijn ", die
rust is in Christus bovenal. Daar is de roeping tot den heel
grooten arbeid; daar is, naar de wereld geoordeeld, de volko
men mislukking; daar is het, kruis aan het einde en eigenlijk
aldoor; en toch: „komt allen tot mij, gij, die vermoeid
en beladen zijt en ik zal u rust geven." „Vrede laat ik u,
mijnen vrede geef ik u: niet gelijkerwijs de wereld hem geeft,
geef ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet
versaagd." De rust in Christus, daaraan kunnen wij aff
meten, hoe het is met onze bekeering, met onze wederges
boorte, met ons geloof, wij onrustige menschen, die met
onrustige harten het leven afzoeken om het te grijpen, waar
het het schoonst is, waar het ons de meeste variatie, de bontste
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kleuren biedt, wij die, alle ervaring ten spijt, niet kunnen
laten het te zoeken in het vele, en die onze ziel en zaligheid
stellen op het vele, en vergeten zijn: één ding is noodig.
„Buiten U is niets dan strijd,
Niets dan moeiten, niets dan zorgen
Laat mij, in Uw rust geborgen,
Slapen gaan in eeuwigheid."
Het geloof maakt rustig: „God voert ons al zachtkens,
aan wat'ren der rust"; dat was het eerste. Het geloof maakt
ook blij; dat was het tweede.
„Loof den Heer, mijn ziel, en al wat binnen in mij is,
Zijnen heiligen naam; Loof den Heer, mijne ziel en vergeet
Beene van Zijn weldaden; Looft den Heer, alle zijne wer.
ken, aan alle plaatsen Zijner heerschappij." Waarachtig,
sterk geloof is altijd blij. Men kan er veel over twisten of
het Christendom tegenover deze wereld staat optimistisch
of pessimistisch, met blij moedige aanvaarding of met af
wijzende terughouding, maar in zijn kern, in zijn wezen is
het Christelijk geloof zeer groote blijdschap. Dat kan ook
niet anders: als gij, in het donker woud verdwaald, het licht
ziet glanzen tusschen de boomen, dan is er blijheid en dank.
baarheid: „loof den Heer, mijne ziel"; als gij zeer ziek zijt
geweest en de kracht keert terug, dan is er een lied van
vreugde in het hart. En zijn wij allen niet op onze wijze
verdwaalden in het bosch des levens en als zieken, krank
aan onze zonde? Wedergeboorte is voor alle dingen: blij d.
schap. Om het nog eens met een woord van Dr. Rendel
Harris te zeggen: „blijdschap is de ware orthodoxie", m.a.w.
blijdschap is het kenmerk van het ware geloof. Dat moet
wel zoo zijn, want het is toch een heel groot ding, die levens.
vastheid te hebben ontvangen, waarnaar wij allen begeeren;
daarom gaat het toch ten slotte voor hem, die in het leven
meer ziet dan een doelloos spel. Het moet wel zoo zijn,
dat het vinden van het gezochte een lichtende glorie brengt
in ons hart; en de geschiedenis leert ons, dat het ook altijd
zoo is geweest; er klinkt één lange rhapsodie van jubel
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en dank door de geschiedenis van het Christendom. Als
Paulus de vruchten des Geestes gaat opnoemen, dan stelt
hij voorop: liefde en blijdschap. Als Luther denkt aan al
den strijd des geloofs in het leven en tegen de wereld, zegt
hij: zeker, wie aan God en Christus vasthoudt, „der wind
wohl in der Welt geplagt and zermartert; aber der heilige
Geist steht ihm bei, trostet and stärkt ihn, gibs ihm ein
freudiges Herz, das alles verachter and hilft ihm aus." En
in een belijdenis uit onzen eigen tijd lees ik: „I know of no
joy in all my life to compare with the great joy I had, when
I trusted Jesus Christ with my soul's salvation for time and
eternity, and accepted Him as my own personal Saviour.
This joy has remained with me for thirtystwo years." -„Verblij dt u ten allen tijde", zegt Paulus; dat is voor iemand,
die midden in deze wereld van strijd en hardheid staat, een
dwaasheid, ja, meer dan dat: een schandelijke oppervlakf
kigheid, een gebrek aan ernst, zich altijd maar verblijden
in deze wereld! Maar het is realiteit, het is machtige, sterke
geloofservaring van hem, die zich ten opzichte der misel
rabele leegheid en voosheid van deze wereld geen oogens
blik bedriegt, maar zich thuis weet in een andere wereld,
die als lichtende achtergrond is achter deze duisternis, de
wereld Gods: want dan weet hij,, dat, ondanks alles, de liefde
van den Vader toch de zin, de diepere waarheid is van alle
aardsche tragedie. Het . nieuwe leven moet zijn het leven
van altijd nieuwe blijdschap, want daar binnen is het heel
anders geworden; daar dragen wij „ein freudiges Herz."
„O vie nouvelle, vie bénie, vie heureuse qui devient sous
les jours plus lumineuse. I1 y a un chant royal de triomphe
dans mon coeur, parce que le Seigneur y habite .... Autrey
fois, je me levais envahi de toutes sortes d'impressions tristes
et je ne trouvais plus Dieu sur mon chemin. Aujourd'hui
it est avec moi et je sens la pression de sa main qui me remt
plit d'une joie sereine". Ik zou zoo kunnen doorgaan; het
is altijd hetzelfde: een groote, stille vreugde: „ein freudiges
Herz", „une joie sereine", en het zijn niet de heel enkelen,
de heel bijzonder begenadigden, maar ook de zeer eens
II
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voudigen, de menschen, zooals wij zijn, zooals wij ten.
minste kunnen zijn, die van hetzelfde spreken.
Hoezeer voel ik, dat onze tijd noodig heeft Christenen,
menschen van geloof, die blij zijn tegen alle wreede ver.
schrikking van deze dagen in, blij, niet met luidruchtige jus,belzangen daarvoor is nu ons hart niet gestemd, maar
blij met stille, innerlijke, rustige blijheid, die als vanzelf
uitschijnt naar buiten; hoezeer hebben wij die noodig,
want geen groote geleerdheid en geen diepzinnige wijsheid
en ook geen jachtende arbeid in dienst van den naaste, hoe
goed ze alle mogen zijn, zullen aan de zorgenvolle, onto
ruste menschen van deze tijden en dat zijn we toch immers
allemaal kunnen geven, wat er boven alle dingen noodig
is, meer vastheid en blijdschap des geloofs.
En nu is er nog een derde karaktertrek: de kracht. Een
geloovige is een sterk mensch. Het is waarlijk niet toes
vallig, dat men van oude tijden af telkens weer de beelden
voor het, geloofsleven heeft ontleend aan den strijd. Een
Christen, zegt Paulus, is sterk, want hij draagt een geeste.
lij ke wapenrusting, „een pantser der gerechtigheid", „een
schild des geloofs", „de helm der zaligheid en het zwaard
des geestes"; van een „heilige oorlog" gewaagt Bunyan,
als hij over het innerlijk leven van den Christus spreekt;
en het was een voortgaan op een oud thema, toen William
Booth zijn schepping een „Salvation Army" noemde, een
leger met soldaten en officieren en kapiteins in geestelijken
zin, „soldiers of the cross". „Rust u ten strijd", dat klinkt
ons uit heel de geschiedenis van het Christendom tegen.
God als de kracht in ons leven, sterker dan eigen zielenood,
sterker dan wat ons kan treffen van buiten af.
„Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein Bute Wehr and Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not
Die uns jetzt hat betroffen."
Laten wij dat toch goed vasthouden, dat geloof kracht is,
onbuigzame kracht, vooral omdat er in onzen tijd zoo weinig
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van te zien is; ik geef daarmee niet af op andere menschen,
ik denk aan u en mij zelf. Waar wordt de hartstochtelijke
macht van het Evangelie beleefd, waardoor ik innerlijk wordt
omgezet, waardoor ik naar buiten alles aandurf, alle verdriet
en alle zedelijke strijd? „Der Glaube ist hochste Leiden.
schaft im Menschen", zegt Kierkegaard en dat behoeft geen
oogenblik in strijd te komen met dat andere getuigenis,
dat het geloof is stille vrede en groote rust. Maar waar zien
wij het sterke, het hai tstochtelij ke van het geloof? Om nog
eens Luther te citeeren : „Wo aber ein Mensch vol! Glau.
ben and Geist ist, da scheint's als ob er trunken wire, and
seine Werke gepen ihm ab, ehe er dran denkt." Waar is
deze geestelijke dronkenschap in het Christendom van nu,
die moed om het groote aan te durven, vertrouwende op
God? Niet altijd het groote naar buiten, maat het groote
in eigen leven. Waar is het geloof, dat bergen verzet? Voelt
gij niet, dat wij het zoo noodig hebben in onzen tijd en dat
wij er zoo weinig van bezitten, in het maatschappelijk leven
en in de studentenwereld? Maar als het er niet is, is het niet
de schuld van het Christendom. Nietzsche heeft verkondigd,
op velerlei wijze: het Christendom is de religie voor de
zwakke zielen, voor de massa, die zich veilig wil voelen
in de toekomstige zaligheid, voor de kudde.menschen, het
Christendom heeft enge, burgerlijke benepenheid en cong
servatisme tot een voortreffelijkheid verheven, „es hat die
Schwachheit umgelogen zum Verdient." Hij heeft voor
een groot stuk gelijk, maar hij treft het echte geloofsleven
absoluut niet. Als gij de groote namen van de geloofsmen.
schen aan uw geest laat voorbijgaan, dan is er een groote ver a
scheidenheid, maar altijd zijn het menschen, van wie kracht
is uitgegaan, kracht, omdat ze zich gedragen wisten door God,
omdat ze zich geroepen voelden door hunnen God. Van
Jezus staat er, dat hij „sprak als machthebbende, en niet
als de schriftgeleerden" ; een mensch met een heel groot
geloof in zich kan spreken als ,,machthebbende". Geloofs.
menschen hebben door hun onvermoeider arbeid in de
wereld, die hun een akker was, waarop moest worden ge;
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werkt zoolang het dag was, groote dingen tot stand gezo
bracht en mee de geschiedenis bepaald; of ze hebben groote
dingen gedaan met hun eigen ziel. Ik herinner me het ver.
haal van Antoinette Bourignon, die zich in het huis van hare
ouders diep rampzalig voelt, want ze kan God er niet dienen,
gelijk zij meent, dat Hij het van haar vraagt. Men wil haar
dwingen tot beloften en daden, die zij niet op zich mag
nemen; in een klooster, waarheen zij tracht te ontkomen,
wordt ze afgewezen, omdat ze geen geld meebrengt en.
zoo sleept zich haar lijden vele maanden voort. Tot ze in
een nacht Gods stem heel duidelijk meent te verstaan, die
haar zegt weg te vluchten, om het even wat er van moge
komen. En Antoinette, vol angst en vreeze, vlucht weg,
niets mee nemende dan een stuiver, om er dien dag een
stuk brood voor te koopen. „Maar toen ik op den drempel
van het huis stond, was het, als hoorde ik een verwijtende
stem, die mij zeide: waar is je geloof ! In een stuiver? En
ik nam den stuiver en wierp hem weg en zeide: neen, Heer,
mijn geloof is niet in een stuiver, maar in U alleen." -- Ik
vertel u dit niet, omdat ik denk, dat gij zoo zonder meer
met de daad van deze 1 ede eeuwsche mystieke vrouw zult
instemmen, maar omdat ik er als een gelijkenis -in zie van
zeer sterke geloofskracht. ,,Ga gij heen en doe gij desgelijks,"
Juist in kleinigheden blijven wij zoo dikwijls afgodendienaars,
wij hebben wel den moed om veel op te geven, maar dan is
er één ding, dat we vasthouden, dat we niet kunnen laten
varen. En dan is er niet die kracht van geloof, die alles heeft
durven opgeven en die daarom zoo heel sterk is. Onze tijd,
een tijd van uiterste krachtsinspanning in maatschappelijk,
in intellectueel, in aesthetisch leven, mist toch wel heel sterk
behalve de rust en de blijheid van het geloof ook de kracht
van het geloof, de kracht tot het offer, tot het ongeziene en
onvermelde offer, en de kracht, die tot grooten moedigen
arbeid dringt. Wij zijn aan de wereld zeer gebonden, wij
hebben zoo weinig meer van de forsche, kloeke kracht van
Luther: „Nur getrost and frisch alles aufs Spiel gesetzt,
was euch die Welt nehmen kann! Die Wohnungen des
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Lebens sind viel weiter als die Wohnungen des Todes."
De verzekerdheid des geloofs uit zich als rust in God, als
blijdschap in God, als kracht in God. Zijn wij geloovigen?
Wie durft zich noemen een rustig, een blij, een sterk mensch,
dien niets, noch dood, noch leven zou kunnen scheiden van
de liefde Gods? Ik haalde de vorige maal van Luther aan:
„Dies Leben ist nicht ein Fromm.sein, sondern ein Fromm.
werden, .... es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg."
Dat is een bittere waarheid. Wie van geloofsleven in eigen
hart wat heeft ervaren, wie tegenover een woord als ,,weders
geboorte" met eenig innerlijk begrijpen staat, die weet
ook wel iets van de rust, die er ligt in het vertrouwen op een
sterken God en van de blijdschap, dat ons iets groots is ges
schonken en van de kracht, die het geeft, zich geroepen te
weten, gewijd tot groot werk. Er zijn dagen, dat we ons
toch wel heel dicht bij God weten, dat we ons gedragen
voelen, dat ons leven ruimer en vrijer en reiner is dan anders,
dat God met ons is, en ons verdriet en onze zonde zien
er anders uit dan te voren; wij zijn geloovige menschen,
maar: „o, Heer, kom mijn ongeloof te hulp"; die dagen
zijn zoo weinige. Gij kent wel het vers van Gezelle:
,ja! Daar zijn blijde dagen nog in 't leven,
hoe weinig ook, daar zij nder nog voorwaar,
En geren zou ik alles, alles geven
Om één van die, mijn God, om éénen maar,
Wanneer ik U gevoel, U heb, U drage,
mij onbewust, U zelf ben, mij niet meer,
U noemen kan, mijn God, en zonder klagen
herhalen: God! mijn God en lieve Heer !"
Zulke dagen zijn er, maar weinige zijn ze. Ik zou van geen
religieus leven weten, waarin ons niet verteld wordt, dat na
het licht weer de duisternis is gekomen, na het: „Loof den
Heer", weer het: „Erbarm U mijner". Wij moeten de reap
liteit van ons geestelijk leven heel nuchter en klaar voor ons
leggen en dan erkennen: neen, wij zijn niet altijd geloovig.
Ik bedoel niet, dat wij op een zeker oogenblik aan God
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kunnen gaan twijfelen dat is eigenlijk het belangrijkste
niet , maar dat wij misschien wel naar de kerk gaan, en
misschien ook wel bidden en onszelf voor religieuse menschen
houden, die in God gelooven, terwijl het toch eigenlijk in
ons hart kil is en er niets is van de gloed en de glorie van
het echte leven met God, niets van rust en blijdschap en
kracht. Niemand is armer, dan hij die meent, dat hij wat
heeft en toch eigenlijk niets bezit. Laten wij het erkennen:
zoo is het vaak met ons; het zijn, wat de mystieken zoo goed
noemen de tijden van geestelijke dorheid.
Wat moeten wij dan? Verondersteld n.l., dat wij het zelf
beseffen, dat wij de last dier geestelijke leegheid met smart
dragen, dat wij verlangen naar de hernieuwing van ons
geloof? Wat moeten wij dan? Voor alle dingen: niet wan.
hopen aan onze bekeering, niet meenen, dat God ons heeft
opgegeven en wij de wedergeboorte niet waardig zijn. Want
wie eenmaal iets gegrepen heeft, of beter, aan wie eenmaal
iets geschonken is, hij moge in zijn leven het ontvangene
hebben verloren tusschen de vele andere dingen, die zijn
hart stormenderhand hebben ingenomen, ergens is het
nog, en straks zal hij het misschien kunnen terugvinden.
Straks, misschien spoedig al, misschien ook pas na maan.
den of jaren, dat hangt van hemzelf af, dat hangt meer nog
van God af. Geduldig zijn, zoeken, vertrouwen; wie eens de
stille verzekerdheid heeft ervaren van geborgen te zijn
in God, die zal, na veel tijds misschien, dieper vrede vinden
en blij der jubel en grooter kracht.
Maar dan moeten wij eerst leeren: geestelijke bescheiden.
beid. Ik ben er diep van overtuigd, dat wij die allen zoo
noodig hebben; er zijn menschen, die eigenlijk in hun hart
vinden, dat God wel heel blij mag wezen, dat zij zich wel
met Hem willen bemoeien, dat zij wel zoo iets - als een be.
keering willen doormaken en die zich niet kunnen begrijpen,
dat hun nu geen groote verzekerdheid, geen rust en kracht
ten deel valt. Dat is God toch wel verplicht te geven aan
een mensch, die vroom wil zijn. Maar zoo gaat het niet in
Gods wereld. Wij mogen wedergeboren zijn, maar er is con.
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tinuiteit tusschen het oude en het nieuwe leven; er is een
nieuw beginsel in ons hart gelegd, maar het oude is sterk
en wil niet mee. Zoo gaat het toch overal in alle physisch
en psychisch gebeuren: de wet der traagheid geldt ook in
het geestelijke. In den eersten Johannesbrief staat en dat
is tot Christenen gericht, tegen menschen die gevonden
hebben: „Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben,
zoo verleiden wij ons zelf en de waarheid is in ons niet."
Neen, de strijd komt nog, de strijd blijft, tot aan den dag
van onzen dood. Ja, daar zijn blijde dagen nog in het leven,
dat ervaren we ook in het geestelijke, maar er zijn donkere
dagen evenzeer; er is de jubel van den opstandingsmorgen,
maar er is ook de klacht van den Goeden Vrijdag. En wij
hebben te leeren, telkens weer, lange jaren door, totdat wij
volgroeid zijn in het geloof, wat een meisje van het Heils.
leger ook ondervond: „I had to learn, that Good Friday
comes before Easterday." Wij moeten geduldig zijn; wij
moeten nooit opgeven te zoeken, maar dan ook vertrouwen,
dat God op Zin tad zal komen. Broeder Laurentius, dien
ik u tevoren noemde, spreekt in een brief over een vrouw,
aan zijn geestelijke hoede toevertrouwd: „Zij schijnt mij vol
goeden wil, maar zij begeert sneller te gaan dan de genade.
Men wordt niet heilig opeens." Is dat niet zeer men.
schelij k ? Wij, die sneller willen dan Gods genade, wij, die
iets van Gods nabijheid in onze ziel hebben gespeurd en die
nu verwachten zoo dadelijk onder de engelen rondom
Zijn troon te worden opgenomen. Dit zijn dingen, die
niet slechts moeilijk zijn en teleurstellend, maar die in ons
leven ook groote bitterheid en opstandigheid kunnen wek.
ken. Ik weet niet of gij dat verstaat, of gij daarvan uit u
zelf iets weet, of gij het kunt meevoelen in een ander. Maar
het kan zoo ontzettend zijn voor een mensch, die met zijn
leed en zijn zonde tot God komt, niet eens, maar telkens
weer, en God zwijgt. Er komt geen rust, geen kracht; het
schijnt alsof de hemel van koper is. Tot God te roepen uit
al onze levensellende, ernstig en vertrouwend, en geen
antwoord te krijgen, telkens weer geen antwoord. Waar
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blijft dan onze verzekerdheid van geloof, onze vrede, onze
blijdschap, onze kracht? En toch zal er niet veel ernstig
religieus leven zijn, waaraan deze tijden van dorheid vreemd
zijn. In zijn „Navolging van Christus" zegt Thomas a Kema
pis en dat woord is voor velen een groote vertroosting
geweest : „Nooit heb ik iemand aangetroffen, al was
hij nog zoo vroom en godsdienstig, die niet bijwijlen voelde,
dat de genade hem ontnomen werd, of dat zijn ijver vers
minderde. Ja, geen Heilige zweefde ooit, bij zijn leven,
zoo hoog in verrukking of werd zoo innerlijk verlicht,
dat hij niet vroeger of later moest strijden met booze aanf
vechtingen."
Wat dan, als wij telkens weer terugglijden in het oude,
als onze zonden niet wijken willen en zij gaan voort en
verwoesten ons innerlijk leven; wat dan, als ons leven met
geestelijke onvruchtbaarheid is geslagen, met innerlijke
hulpeloosheid, wij, die toch meenden wel waarlijk iets
van. God te hebben gegrepen in ons leven, wij die toch God
hebben kunnen danken voor blijde dagen?
Ik lees u uit hetzelfde hoofdstuk van Thomas nog een
paar zinnen voor: „Het ' zal u niet zwaar vallen om te verb
smaden de vertroosting der menschen, indien Gods steun
met u is. Maar groot is het, ja groot bovenmate, om alle,
zoowel menschelij ke als goddelijke vertroosting te kunt
nen ontberen en ter eere Gods willig ook deze eenzaamheid
des harten te dragen.... Wil God u geestelijken troost
geven, ontvang dien met dankbaarheid; maar versta, dat het
als een geschenk van God is en niet uw eigen verdienste..
En als die troost u ontnomen wordt, wanhoop dan niet
dadelijk : maar wacht met deemoed en geduld, totdat de
Hemel u weder opzoekt, want God is machtig, u boven
alle dingen nog grooter troost te schenken. Dit is niets
nieuws noch iets vreemds voor wie de wegen Gods kennen."
„Wachten met deemoed en geduld" raadt ons deze oude
monnik, die meer wist van geestelijke dingen dan wij. Maar
laat ons dat goed verstaan. Er is een passief wachten, een
geesteloos en dus ook vruchteloos wachten, slapend en
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onbezorgd: God moet het maar doen. Maar er is ook een
actief wachten de olie in de lampen bereid uitziende
naar den bruidegom, die komen zal. Er zijn menschen, - in
wie het licht is geweest, die van bekeering hebben geweten
en nochtans schijnt het naar hun eigen getuigenis of naar
wat wij over hunne harten meenen te mogen zeggen, dat
het weder volkomen duisternis is geworden. God heeft gef
sproken, en nu zwijgt God, altijd maar door; en zij luisteren
niet meer en zij verwachten niets meer, zij zijn als Deuras,
de vriend van Paulus, van wien zoo heel kort wordt meet
gedeeld, dat hij was heengegaan, „want hij had de tegens
woordige wereld liefgekregen." Dan is er geen wachten meer
en wij staan voor een van die raadselachtige ondergangen
van rijk geestelijk leven. Maar wie het niet opgeeft, wie de
verzekerdheid des geloofs, die toch eenmaal ook als een
„Ahnung", als een stralende heerlijkheid over zijn ziel is
gegleden, blijft begeeren, met groote, ernstige begeerte,
die mag vertrouwen, die zal terugvinden en veel rijker
en schooner terugvinden dan hij vroeger ooit had durven
denken. Ik geloof in Jezus' woord: „Wie zoekt, die vindt."
Maar dat is niet het gebeuren van één dag, van een vluchtige
inkeer in eigen ziel, van een korte meditatie, dat kan dus
ren jaren, vele jaren. En wij meenen telkens het licht te zien
schitteren door het donkere Bosch, en wij meenen iets te
mogen ervaren van hooger rust, van hooger blijdschap,
van hooger kracht en zie, dan is het toch slechts ten halve,
dan is het toch niet de volle glorie, waarnaar wij uitzien en
waarvan het geloofsleven der eeuwen ons getuigenis geeft._
Maar het zal komen, want twee dingen hebben wij niet te
vergeten. Vóór alles dit, dat zoo heel dikwijls God veel
dichter bij ons is dan wij meenen en gelooven kunnen. Het
is volkomen waar: juist als wij denken, heel ver van God
te zijn en Hem niet meer te kunnen liefhebben, dan is Hij
ons het meest nabij en onze liefde is sterk. Maar wij weten
het niet, wij zien het niet, wij vinden het woord niet, tot
er misschien opeens iets komt in ons leven en de muur valt
in, en wij ervaren dat wij toch eigenlijk allang gevonden
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hadden en dat God ons aldoor heel sterk had vastgehouden.
Madame Guyon heeft dat zoo duidelijk gezien: „Elle croit,
cette pauvre áme, avoir perdu l'amour pour Dieu, mais
cependant elle n'aima jamais plus fortement ni plus pure.
ment. Elle a bien perdu la vigueur, la force sensible de
l'amour; mais elle n'a pas perdu l'amour; au contraire,
elle n'aima jamais mieux. Cette pauvre áme ne le peut
croire." Wij hebben allen tijden, dat wij zijn als deze
arme ziel, die rijk was en zich arm waande; wij zijn soms
al zooveel rustiger en sterker dan wij zelf weten, en als
wij in het volle, harde leven op de pi oef worden gesteld
door God of door de menschen, dan zal het misschien
een dankbaar aanvaarde verrassing voor ons zijn, dat God
toch wel een heel groote werkelijkheid voor ons is. In het
echte, nuchtere menschenleven blijkt het wat ons geloof
waard is, dan pas en niet eerder; dan valt het bij velen
tegen en de schoone woorden verwaaien in den wind, maar
als gij zeer ernstig hebt begeerd en gezocht, dan kan het u
ook als een openbaring zijn, dat er zooveel meer is van de
kracht en blijheid van de religie, dan gij zelf hadt durven
denken. Dat geeft vertrouwen.
Maar iets anders geeft nog meer vertrouwen. In een heel
eenvoudig, Engelsch gedichtje wordt over God gevraagd:
,,And can He have taught me
To trust in His name,
And thus far have brought me
To put me to shame?"
Is dat niet de groote vastheid achter ons leven, ook in
tijden van dorheid, van geloofszwakheid, wanneer wij schijt
nen te hebben verloren, wat reeds ons deel was? Zoo ver
heeft God ons geleid, Hij heeft ons wakker geschud in
ons leven. Hij heeft ons de verre toppen getoond van de
bergen Zijner ruste en Zijner kracht en wij hebben het
door onze harten voelen gaan met een sterk verlangen naar
dien vrede en die blijdschap, wij voelen ons als menschen,
die door Zijne groote genade toch nieuw tegenover het
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leven staan, anders dan vroeger, ernstiger, dieper dan te
voren, wij voelen ons toch als menschen, die van bekeering
en wedergeboorte in deemoed mogen gewagen, zou
God dan dat alles laten varen? Hij die ons zoo ver heeft ge.
leid, zou Hij ons beschaamd maken en onze ziel niet een,
maal, als het Zijn tijd is, uitleiden uit de dorre woestijn
naar het land van belofte? Gods liefde is sterker dan onze
vrees en ons wantrouwen, sterker dan ons zwakke geloof.
Ik sprak u van de verzekerdheid des geloofs, de onmis.
bare basis van alle sterk en blij Christelijk leven; en ik
sprak u er ook van, dat die vaste grondslag ons zoo vaak
ontbreekt, ook ons, religieus.gezinde menschen van ern.
stigen wil. Er is maar één brug van het tweede naar het
eerste, van het missen naar het bezitten, van de armoede
naar den rijkdom, van de dorheid naar het vruchtbare land,
van de twijfel naar de verzekerdheid, en dat is: „wachten
met deemoed en geduld", d.w.z. in gebed en heilige gehoor.
zaamheid, „totdat de Hemel u weder opzoekt", in het
vaste vertrouwen, dat, hoe vreemd de wegen van ons leven
ook mogen gaan, ten slotte niets, noch dood, noch leven
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods.
V. HET GELOOF ALS DAAD EN BELIJDENIS
Het geloof wordt geboren uit het verlangen, maar dat ver.
langen niet als vage emotie, maar als een begeeren van de ziel,
die bereid is tot de daad, tot de bekeering. Het geloof leidt
tot rust, tot innerlijke verzekerdheid, maar die rust niet als
passieve levensovergave, maar als een innerlijke geconcen.
treerdheid, die niets anders kan dan uitstralen naar buiten.
De zon kan niet anders dan lichten naar alle zijden; de
mensch, die de verzekerdheid van Gods liefde in zijn hart
draagt, kan niet anders, dan daarvan de bewijzen geven
in zijn leven. „Een stad, die boven op een berg ligt, kan
niet verborgen zijn." Een cirkelomtrek is niet denkbaar
zonder een holle en een bolle kant en nu mogen wij wel
tijdelijk onze aandacht eenzijdig concentreeren en alleen
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maar letten op de stralen, die van den omtrek naar het mid.
delpunt gaan, als vanzelf zal toch ook straks weer de verf
houding van den cirkel tot zijn omgeving ons bezighouden.
Zoo ook in ons geloofsleven; de mensch kent tijden, dat de
innerlijkheid van zijn ziel, dat de stille, persoonlijke worste.
ling met God al zijn krachten absorbeert, dat hij verzonken
is in zichzelf, dat zijn groeiend geloof het zoeken is naar
rust, naar blijdschap, naar kracht; maar dan ook zal er weer
een oogenblik komen, dat het innerlijk doorleefde uitlaait
naar buiten, dat er gezocht wordt naar een woord, een zwakke
vertolking van wat God in eigen ziel heeft gesproken, dat
er een belijdenis wordt gestameld, of dat men in daden, in
zichtbare, tastbare levensrealiteiten zijn Godservaring kris.
talliseert. Dat is de noodwendige correlatie van het innerf
lijke en het uiterlijke; een noodwendigheid, die we niet
mogen loslaten. Het is zooals het in de Bergrede staat: „Aan
hunne vruchten zult gij -ze kennen." En - wie tot ons komt
met de verzekering op de , lippen, dat hij God zoo lief heeft,
en dat de blijdschap van het geloof zijn deel is en we zien
die glorie niet lichten naar buiten en we voelen die liefde
niet kloppen in de verhouding van mensch tot, mensch,
dan is die verzekering, bedrog, misschien zelfbedrog. ,En
omgekeerd: als de rnenschen uitstallen de praal hunner vrome
woorden of ze wijzen
voldoening
goede
op hunne
J metg
F
g
werken, verricht ter meerdere eere Gods, maar wij moeten
zien, dat het alleen maar buitenkant is, dan is dat alles uit
een sociaal oogpunt misschien zeer te waardeeren, maar
het zegt niets over het geloof van dien weldadige of van
dien getrouwen belijder. Binnenkant en buitenkant, ze
behooren noodwendig bij elkaar, al leg ik er nog eens sterf
ken nadruk op, dat èn onze eigen geaardheid èn onze pers
soonlij ke omstandigheden zeer groote individueele ver,
schillen mogelijk maken, ja. dat die wijziging van accent
zelfs op heele perioden van de geschiedenis kan worden
toegepast. Er zijn tijden en menschen, die geheel naar,, bins
nen zijn gekeerd, soms zoo eenzijdig, dat de kracht en de
frischheid van religieus leven er bijna schade door zouden
-
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lijden en het gevaar dreigt van ziekelijke zelfoverpeinzing.
En er zijn andere perioden en karakters, zoo uitsluitend ge.
wijd aan het opsporen van het meest juiste geloofswoord,
aan het zoeken naar de ware dogmatische formuleering, of
zoo geheel opgaande in den vromen arbeid, in het Chriss
tendom van de daad, dat omgekeerd de innerlijke bezons
kenheid, de rustige kracht van het geloof gevaar kopen.
Gij weet èn in de historie èn onder de menschen, die met
u leven, daarvan wel de voorbeelden te noemen en gij hebt
dan ook wel opgemerkt, dat een zeer zuivere harmonie
van innerlijke en uiterlijke kracht, van innerlijke rust en
blijdschap en uiterlijke daad en belijdenis, vrij zeldzaam
is. Maar in een volkomen gaaf religieus leven zal het dan
toch zoo zijn en nadat de vorige maal de binnenzijde van
het geloof in het licht werd gesteld, de verzekerdheid des
harten, komt nu als vanzelf de buitenzijde vooral onder
onze aandacht. „Iedere goede boom brengt voort goede
vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten."
Welke zijn dan de goede vruchten des geloofs? Me dunkt:
onze daad en onze belijdenis; wat ouderwetscher gezegd:
ons leven en onze leer.
Ik spreek eerst over de daad en ik denk dan aan twee les
vensverhoudingen, die telkens in elkander vervloeien, maar
die toch elk de aandacht vragen: hoe staan wij nu tegenover
onszelf èn: hoe staan wij nu tegenover onze medemenschen?
Hoe staat de geloovige mensch tegenover zichzelf? Ik zou
met volle recht kunnen antwoorden :. dat kan niemand
zeggen. Het is immers juist een van de groote dingen van
de Reformatie, dat Luther ons heeft vrijgemaakt van regels
en voorschriften, van kerkelijke geboden en verboden, van
wat een mensch precies moet doen en nooit mag doen om
zich de zaligheid te verdienen. Wat iemand moet doen
en laten tegenover zichzelf, als hij eenmaal een geloovige
is, dat is in geen definities te vatten; als hij maar in Christus
is, dan weg met alle boetedoeningen en kastijdingen, dan
is hij een vrij mensch, dan doet hij vanzelf het goede. „Ein
Christenmensch ist ern freier Herr über alle Dinge and nie.
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mandem Untertan", is de eerste these van Luthers beroemde
boekje, welks titel alles zegt: „Von der Freiheit eines Chris.
tenmenschen." Kunnen wij dan wel vragen: hoe staat de
geloovige mensch tegenover zichzelf? Het is immers altijd
door waarachtig geloovige menschen diep gevoeld: als
iemand God maar liefheeft en leeft met God, dan komt het er
verder niets meer op aan; wie wil dan nog komen met men.
schelijke vermaningen en voorschriften en wetten? Zoo'n
mensch draagt de hoogste wet in zichzelf. Bedenk dat gran.
diose woord van Augustinus: Pilige Deum et quod vis fac" :
„Heb God lief en doe dan maai wat je wilt."
Dit alles is volkomen waai en het is het diepste wat er
over de zedelijke uitingen des geloofs kan worden gezegd:
de ongebonden vrijheid van den mensch, die in God is.
Maar ons geloof is zelden op zijn diepst, de oude mensch
leeft in ons voort ondanks de innerlijke wending van onze
ziel tot het nieuwe, tot God, wij moeten nog worden ge.
leid, wij hebben de stutseltjes nog wel noodig om voort
te kunnen gaan, wij zijn nog niet erg vertrouwd met de
vrijheid alleen; en daarom zullen wij wel degelijk mogen
opzien naar hen, die trouw en groot waren in het geloof en
hun mogen vragen: hoe hebt gij met uw geloofsleven in
al zijn deining, op hoogtepunten en bij inzinkingen, gestaan
tegenover u zelf; wat hebt gij gedaan om sterk te blijven in
verzoeking, om u zelf meer en meer te heiligen?
Er zou hier ontzaglijk veel te noemen zijn. Want is eigen.
lijk niet alle stichtelijke lectuur ik bedoel de echt opbow
wende lectuur, waarachter de worsteling en de levenstragiek
schuilen is niet dat alles eigenlijk bedoeld als staf en
steun voor den mensch, die geestelijk nog maar aan het
begin staat? Ik wil slechts over één punt iets zeggen, rakende
dus deze vraag: hoe zal een mensch met zichzelf aan, als
hij tot God is gekomen; wat zal de geloofsdaad zijn tegens
over zijn eigen ziel?
Die mensch zal asceet zijn. Ik begrijp, dat ik dat woord
dadelijk moet gaan omperken; anders wilt gij niet meer
naar mij luisteren; ascetisme is niet van onzen tijd, die het
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volle leven wil in al zijn uitingen, de wereld in al haar rijk,
dom. Toch is de geloovige in zekeren zin asceet; en ik be.
doel dan aan te knoopen bij een woord als van Madame
Guyon: „Si tu savais la dignité de ton áme, tu ne la perdrais
pas pour tant de bagatelles." Is dat niet huiveringwekkend
waar voor velen van ons, dat we bezig zijn onze ziel te ver.
liezen „pour tant de bagatelles". Er zijn een massa kleinig.
heden in ons leven, die misschien op zichzelf zoo vreeselijk
erg niet zijn, en waarvan we toch soms opeens voelen: het
doet mij kwaad, het knaagt aan mijn geloof, het trekt mij
naar beneden op het niveau van het geestelijk janhagel,
het vervreemdt mij van mijzelf. Ik behoef hier niet uit te
weiden; gij, in het studentenleven staat midden in dezen
strijd; gij kent het gevaar van te worden meegezogen door
de massa tot een levensstandaard, die gij eigenlijk niet
wilt. De geloovige mensch moet die dingen weg doen. Ik
twijfel er geen oogenblik aan: wanneer er weinig van de
blijheid en kracht van groot geloof is in onze wereld, dan is
dat niet, omdat er geen verlangen zou zijn naar leven met
God of geen ernst in het zoeken naar God, maar dan is
dat bovenal, omdat wij zoo bitter weinig den moed hebben
om door te zetten. Wij hooren Gods stem in ons leven en
wij zeggen: Ja, Heer, en wij willen opstaan en volgen, maar
ons geloof is als een zwakke adem, die door onze ziel gaat en
wij worden er niet door bewogen tot daden. — Ik kan niet
zeggen, welke daden uwe ziel voor den groei van haar leven
behoeft, maar er zijn ongetwijfeld dingen, die gij moest
laten en die gij moest doen. Gij kunt bijna geen biographie
of geen belijdenis van een vroom mensch lezen, of gij zult
erin vinden het radicaal breken met een slechte gewoonte,
het zich ontzeggen van een genot dezer wereld, om Gods
wil, misschien voorgoed, misschien ook slechts tijdelijk;
wat hebben wij dat verleerd, om terwille van de zuiverheid
van ons innerlijk leven, terwille van ons geloof, van de rust
van ons hart eens voor een tijd wat wereldsche vreugde te
laten staan; terwijl toch niemand zal wagen te beweren,
dat het gemiddelde levensgenot, dat in onze kringen wordt
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gezocht op zoo'n bijzonder hoog geestelijk peil staat. „Gij
zijt geheiligd," zegt Paulus van de Christenen; wat vragen
wij ons bedroefd zelden af, wat dat inhoudt voor onze verf
houding tot eigen ziel. Gij weet, hoever oude middeleeuwsche
monniken dat hebben gedreven; als de lente kwam, trok
men de kap over de oogen, om de verlokkende schoonheid
van de aarde niet te zien, en er zijn er, die de zoete geur
van de bloemen een verleiding van den Satan achtten; er
zijn anderen, die gezwegen hebben, jaren achtereen, om de
verzoeking der ijdele woorden te ontkomen of die geen mede.
mensch in het aangezicht hebben willen zien, om niet te
worden afgeleid van de vrome meditatie. Als een arme
kloosterbroeder aan Franciscus één boek vraagt, één psalms
boek, dat zal zijn van hem alleen, weigert Franciscus, die toch
de zon en de vogels en de bloemen en de blijheid zoo lief had.
Lees de woorden van Heinrich Suso, den Duitschen mysticus
uit de ie eeuw, zijn zeere vreugde over al de pracht vang
de komende lente met zijn „rothe Rosen" and „kleine Vios
len", zijn „zarte Lilien" and „allerlei schon gef rbte and
glanzende Blumen", met zijn vogelenzang en al zijn jonge,
bonte heerlijkheid en bedenk dan, dat deze zelfde man
io jaar lang zich opsluit in zijn cel en van al de schoonheid
daarbuiten niets zien wil', niets.
Als gij deze dingen alleen maar overdreven vindt, zieke.
lijk, ben ik het niet met u eens; ik vind ze aangrijpend. Het
zou min ziel niet verder brengen
voor zoover ik althans
mij zelf mag meenen te kennen
wanneer ik io jaar lang
in gruwelijke zelfkastijding mijzelf ging afsluiten van de
wereld; maar er zijn wel vele andere dingen, die ik heb
gedaan en ik had ze moeten laten, die ik heb gelaten en
ik had ze moeten doen en ik draag er de gevolgen van in
de gebrekkigheid van mijn geloof. Gij moet ook niet
meenen, dat onze voorbeelden alleen te vinden zouden
zijn in de verre verte van lang verdwenen eeuwen, er zijn
nu evengoed menschen, die de moed hebben gevonden tot
de daad en die, uit kracht van hun geloof, hun leven hebben
vereenvoudigd, en allerlei ballast hebben weggedaan, die
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een andere houding hebben gezocht tegenover hun levens
genot en hun levensarbeid. Ik weet, dat sommigen uwer
mij bekrompen zullen vinden, maar het doet mij pijnlijk aan,
als ik hoor van een student, in wien ik iets van de kracht
des geloofs vermoedde, dat hij zich bedronken heeft, dat
hij een jaar of wat van zijn studietijd verdaan heeft, niet
besteed aan dingen buiten de studie om desnoods, maar
verdaan aan „tant de bagatelles". Het is een nuchter
wetenschappelijk man als William James, die na breed en
rustig onderzoek concludeert: onze tijd heeft vóór alle dint
gen ascese broodnoodig, onze tijd, die opgaat in het .mates
rieele, in geld en comfort, die voor niets zoo bang is als
voor armoede, en die daarom geestelijk zoo zwak staat.
Zijn betoog zou ons hier te ver van ons onderwerp voeren,
maar als ik in het bijzonder aan ons aller geloofsleven denk,
dan is het zeker waar: het geloof moet leiden tot daden; ook
tot daden, die ons eigen hart losser maken van deze wereld:
„Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is:
zoo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet
in hem."
Zou het niet zoo zijn, dat wij, half door onze geestelijke
slordigheid en rusteloosheid van leven, half ook in het
zelftevreden besef geloovige kinderen Gods te zijn, deze
persoonlijke zieleloutering heel vaak veel te laag aanslaan?
„Het is wel in orde met mijn geloof ", zeggen wij, als wij
in emotievolle oogenblikken de nabijheid Gods hebben
gespeurd, maar de heiliging volgt niet, het zelfonderzoek,
dat ons zou duidelijk maken, dat er wat moet worden stuks
geslagen in onze ziel, weggebroken, omdat het ons zoo heel
erg in den weg staat. Dat is het „ontiedigen" van ons hart,
waarover de oude mystieken zooveel hebben gezegd, zooals
Eckhart: „Das ledige Gemut vermag alle Dinge. Was ist
nun aber ein lediges Gemut ? Das ist ein lediges Gemüt:
das mit nichts beladen ist noch bewirrt noch an etwas ge#
bunden noch je etwas das Seinige meint, sondern ganz
and gar nur in den liebsten Willen Gottes versenkt ist and
den seinigen aufgegeben hat."
-
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Gij verstaat nu wel, hoe ik de ascese bedoel, die ik de
daad noemde van den geloovigen mensch tegenover zich
zelf. Ik zou het ook nog zoo kunnen zeggen: alle geloofsles
ven is Jenseitig." d.w.z.: het weet, dat het thuis hoort
„wij hebben hier geen
in een andere, een hoogere wereld
blijvende stad, maar zoeken de toekomende" en dat
moet zich spiegelen in de verhouding tot de dingen van deze
wereld. Het schijnt mij een bewijs van de geloofsonzuiverheid
van onzen tijd, door de cultuurgedachte gansch en al in
beslag genomen, dat er zoo weinig van die spiegeling te
zien is, en dat een Christen is, nu ja. net als ieder ander
mensch. Het spi eekt ten slotte van zelf dat deze levens•
loutering nog uitvoerig zou kunnen worden geanalyseerd,
want ze is op zichzelf nog weer een gansch proces van vallen
en opstaan, en dan zou er zeker veel moeten worden gezegd
over het zoeken van de stilte en over de noodwendigheid
van het gebed. Want stilte en gebed, dat zijn de twee gees.
telijke machten, die ons tot echtheid van innerlijk leven, tot
nuchter inzicht in de waarde van onze ziel, en daarmee tot
zelfheiliging brengen, in de kracht van God. En stilte en
gebed zijn juist de dingen, die wij zoo heel erg missen in
ons leven, of we het weten of niet weten. Wie onzer staat
niet met een ongeloovige glimlach tegenover een uiting als
van Luther: „Ik heb vandaag zooveel en zoo zwaar werk,
dat ik wel twee uur moet afzonderen voor gebed." Wie voelt
zich niet vreemd en tegelijk zwak tegenover een man als
John Mott, die in dienst van de Federatie al maar reizend
en trekkend van de eene universiteit naar de andere, iederen
dag weer confereerend met andere commissies over andere
belangen, iederen dag te hulp geroepen in persoonlijke
geestelijke moeilijkheden van allerlei aard, toch terwille van
zijn geloof, terwille van zijn kracht, eiken mor gen onverbiddellij k één uur voor zich houdt om volkomen alleen te
zijn, één uur voor stilte en gebed. Niet voor niets is het
gebed „het zwaard van de heiligen" genoemd en is de lof
van de stilte door alle vrome zielen gezongen. „In stillen,
tiefen Bergseen spiegelt sich Berg, Wald, Himmel and Sonne
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am klarsten. In stillen, tiefen Denkerköpfen sammelt sich
der Ertrag der Forschung and Einzelarbeit zur nachhaltigen
Kraft. In stillen Herzen sammeln sich Strome von Liebe and
Erbarmen. In stillen Kirchen weilt die wahre Andacht. In
stillen Wusten wuchsen die groszten Profeten. Wenn Nachts
die Sterne schweigend wandeln, gepen die Geister der Busze
and Selbstbesinnung liber die Erde." Aldus Friedrich
Naumann, toen al een voorganger in het sociaal politieke
leven, in het diepe besef van wat aan het geloof van onzen
tijd ontbreekt: de stilte, de inkeer, de kracht tot loutering.
En parallel aan die daad tegenover onszelf zal er zijn
de daad tegenover den naaste: de liefde. Dat is met zoo
naieve klaarheid in den isten Johannesbrief eens voor goed
gezegd: „Indien iemand zegt God lief te hebben en zijn
broeder haat, die is een leugenaar." Dat kan niet anders zijn:
wat geloof is naar binnen, dat is liefde naar buiten. Is dat
niet het gouden kleed der religie: de liefde? We zullen
het dan ook telkens weer lezen, als menschen van hun eigen
wedergeboorte vertellen, dat hun verhouding tot de an.
dere menschen een andere is geworden, niet juist door een
opzettelijke daad hunnerzijds, integendeel: het opzettelijke
doet bijna steeds de teerheid der liefde verloren gaan, maar
het kwam als vanzelf, het was de innerlijke blijdschap, die
zich omzette in woord en handeling. Starbuck heeft een reeks
getuigenissen bijeengegaard over de zielsgesteldheid van
den bekeerden mensch en telkens lezen we daartusschen uitf
spraken als deze: „I began to work for others"; „I had more
tender feeling for my family and friends"; „I felt every
one to be my friend." Juist dat laatste woord kan ons ook
wijzen op het gevaar, dat hier ligt: „every one my friend";
ja zoo voelen wij het soms, zelfs wel buiten alle religieuse
leven om: één groot, warm gevoel van menschenliefde,
één machtig erbarmen met al het leed en al de droefheid
dezer aarde, één sterke behoefte om te steunen met onze
kracht, om te troosten, om te geven van ons bezit. Maar
als het dan op de eenvoudige daad aankomt, op de kleinig,
heden in het heel alledaagsche leven, dan is deze bewogen.
-
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heid van ziel vaak vrij onvruchtbaar. Menschenliefde is
meer dan emotie. Dat behoeft in onze realistische, sociale
tijd niet gepredikt te worden, maar ik vrees, dat het in het
kader van ons religieuse leven nog wel vaak eens gezegd moet
worden.
Want daar concentreert zich vaak alles zoozeer op het
innerlijk verlangen, op het zichzelf geborgen weten in
God, dat het andere, de liefde tot den naaste, als een vaw
zelfsprekendheid er wordt bijgevoegd, als iets, dat geen
nader betoog behoeft, maar dat dan ook buiten onze levens.
aandacht staat. En ik heb ook al gezegd, dat ik mij dat heel
goed kan voorstellen en dat kan billijken:: voor een tad; maar
als er groei is in ons leven met God, dan zullen er dagen
moeten komen, dat we de liefde tot den anderen mensch
oneindig dieper gaan peilen dan tot het vage besef: „every
one my friend.." De liefde, uit God geboren en die uitgaat.
tot den naaste, zal moeten worden liefde die tot God voert,
natuurlijk niet door bekeeringspreeken te gaan houden,
maar door, bewust of nog lieveronbewust, toch eigenlijk
aldoor te bedoelen: de ziel van den andere. De leuze van het
Leger des Heils is volkomen juist: „saved to, save", zelf ge.
red, om nu anderen te ,gaar, redden. En dan wordt onze mew
schepliefde iets, dat veel groote, gestadige aandacht" vraagt,
ik zou bijna wagen
te zeggen: dan wordt onze liefde een
g,
probleem. Want nu kan er meer liefde zijn in hardheid
dan in zachte vriendelijkheid, meer liefde in weigeren dan
in toegeven, want het gaat niet meer om de zachte uit.
straling van onze blijde stemming, die zoo gaarne allen rondo
om ook blij en tevreden wil maken, maar het gaat nu om
de ziel van onze naaste. En die reddingsarbeid moet mis,
schien beginnen met hem een stuk brood of een vriendelijk
woord te weigeren, dat kan misschien ook moeten aans
vangen met iets, dat van het geestelijk leven ver af schijnt
te staan; met een ingrijpen in sociale omstandigheden. Het
wordt een vraag, een moeilijk studieprobleem, hoe wij ons
geloof in rechte liefdedaad zullen omzetten, een vraag,
bijna onoplosbaar als wij staan tegenover heele volksgroepen,
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die van God niet weten en die ons geestelijk zoo verre staan,
een vraag, ook altijd nog weer ontzaglijk zwaar te beant.
woorden, waar het geldt iemand uit eigen kring, uit eigen
huis misschien, voor wie we met ons geloof zoo graag wat
zouden willen zijn en we weten niet hoe we het moeten
aanvatten. Als ik deze dingen aanraak, dan sta ik bij een
smartelijk punt in veler leven, bij groot verdriet. Zelf iets
te hebben, en rijk te zijn met het ontvangene en de liefde
in zich te weten, de wil om mee te deelen van eigen bezit
aan de velen of.. .. aan één, die ons heel lief is, en nooit
de goede wegen te vinden en het hart niet te kunnen grijpen,
dat ons toch zoo nabij is, dat zijn de groote smarten van
de liefde. En dan gaan wij Zeeren, dat de daad van ons ge.
loof tegenover den naaste toch wel heel groot en moeilijk is.
Het Heilsleger maakt deze verhoudingen betrekkelijk zoo
eenvoudig, met _ een juiste waardeering van de draagkracht
van zijn volgelingen; wie zelf gered is, moet aan den arbeid
in dienst van den naaste, moet werken, moet in daden toog
nen zijn geloof, moet op zijn beurt anderen winnen door
het verhaal van wat God aan de eigen ziel heeft willen doen
in Zijn genade. Maar bij de menschen, te midden waarvan
wij leven, is het proces vaak zooveel ingewikkelder: met
de belijdenis van eigen geloofsrust doen wij het niet altijd,
doen wij het maar zelden. En dan is er noodig de lange
weg van de liefde, de groote, stille zelfverloochening, die bij
verzet en smaad niet ophoudt te zoeken, het eindelooze ge.
duld, dat jaren wachten kan en voortwerkt aan dezelfde
taak. Dat is de daad der liefde, uit het geloof geboren. Dat
is de taak der liefde, waaraan nooit een einde komt, zoolang
wij hier op aarde zijn: want wij leven midden tusschen
menschen, die van de kracht en glorie des geloofs nooit ook
maar iets hebben vermoed en er is er niet één onder de velen,
die om ons zijn, ook onder de kinderen Gods, die nog niet
hooger op moet. Er komt aan het zendingswerk der liefde
nooit een einde, wij moeten zoeken, zoodra wij ook maar
iets van de kracht daartoe in ons weten, zoeken om te bes
houden. Van Eeden dichtte deze schoone regels:
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„Om één lam, dat nog omdoolt in den nacht
zal 'k van de wehbehouden schapen keeren,
neerdalen uit de sfeer waar pijn niet is,
om het te zoeken in den mist van waan,
om het te dragen met zijn zonde en leed."
„Zoo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
de meeste van deze is de liefde." Laten wij, die van het
geloof dan iets zeggen te weten, al is het nog al te weinig,
al te zwak, toch niet vergeten, dat de liefde de meeste is,
dat niet zij, die schoone woorden spreken, maar zij die den
wil doen van onzen Vader in de Hemelen, zullen ingaan
in Zijn Koninkrijk. Dien wil kan niemand onder een for.
mule brengen; dien wil leeren wij langzaam verstaan in de
realiteit van onzen omgang met den naaste; dan pas zullen
we gaan begrijpen: hier zóó en daar anders, naar de eindelooze
wisseling van het individueele leven. En altijd komt het aan
op onze tact, op ons klare inzicht ook, - op ons geduld, op
ons stille meeleven . met den ander, tenslotte op ons grens
zenloos vertrouwen in God, die doen zal, wat wij niet kunnen.
Ik zou één opmerking hieraan nog willen toevoegen, op.
dat het niet den schijn Nebbe, als zag ik de liefde van den
geloovigen mensch voor zijn broeders en zusters enkel
maar onder het gezichtspunt van den bekeeringsarbeid. La.
ten wij niet vergeten, dat wij in de meeste gevallen de men.
schen het meest zullen dienen door zeer trouw en eenvoudig
onze dagelij ksche plicht te doen en den naaste lief te hebben
in de kleine dingen. Is het niet waar wat Fichte eens zegt:
„Ein gottlicher Wandel ist der entscheidenste Beweis, den
Menschen fur das Dasein Gottes führen kinnen." Is het dat
niet, wat ons zelf toch telkens weer het meest ontroert:
groote menschen, verdiept in de dingen Gods, ik zou bijna
zeggen: levend in een hoogere sfeer, in het alledaagsche ge.
doe met zijn zorgen en leed te zien arbeiden met volkomen
zelfovergave, niet met een gekunstelde menschenliefde,
die er nu eenmaal ook bij boort, maar zich gansch en al
gevend aan dien eenen mensch, die met zijn aardsche verdrietelijkheden voor hen staat. Eckhart, die zich zoo gansch
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en al kon verliezen in de hoogste, subliemste bespiegelingen
van het mystieke leven, schrijft toch dit eenvoudige woord:
„Und ware einer verzückt wie St. Paulus and er wuszte einen
Kranken, der eines Suppleins von ihm bedurfte, so ware viel
besser, du lieszest aus Liebe von der Verzi ckung and diens
test dem Durftigen." En om nog iets te vertellen van een
anderen machtige in de geestelijke wereld: Hugo Ver a
riest sprak er zoo graag van, hoe Guido Gezelle, in erbarmen
met de armen in zijn omgeving, in wier huizen hij kwam,
telkens weggaf zijn eigen bezit, ja tot zijn eigen kleeren toe,
zoodat hij zelf koude moest lijden in den barren winter. Tot
hij eens op een keer een warm wollen boezeroen had gekres
gen van een bevriende familie en plechtig had hij moeten
beloven: neen, die zou hij dan zelf houden. Maar de nood
in de huizen der armen was zoo groot en Gezelle had een
medelijdend hart en men kwam vragen na een tijd, of hij
wel zijn woord had gehouden en het kleedingstuk nog droeg.
En zwijgend en voorzichtig stroopte de grijze dichter de
mouwen van zijn priesterkleed een eind omhoog en zie,
daar was nog het warme geschenk, de wollen boezeroen.
En het duurde heel langen tijd, voor de vriendelijke gevers
toevallig hoorden, dat Gezelle niet anders had gedragen dan
de beide uiteinden der wollen mouwen en dat de rest al lang
en lang aan een armen stumper was geschonken, die het
koud had.
„Aan hunne vruchten zult gij ze kennen"; mijne vrienden
wat is onze liefde waard; en wat is dan ons geloof waard?
Bidden wij dan tot God, dat Hij ons geloof vermeerdere,
want de wereld heeft zooveel liefde noodig, nu bovenal,
liefde van de daad, eenvoudige reddende liefde.
Over het geloof als daad en als belijdenis zou ik u sere.
ken, de twee uitingen van het innerlijk met God doorleefde.
Ik zei een en ander over de daad in hare dubbelzijdigheid:
tegenover onszelf en tegenover den medemensch; ik eindig
nu deze heele bespreking met een paar woorden over onze
belijdenis, ons getuigenis in woorden. Gij behoeft niet
te vreezen, dat ik nu nog met een dogmatiek in klein fors
:
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maat kom aandragen: ik wil slechts een paar dingen zeg.
gen over de levensbasis van het geloofsgetuigenis en over wat ik voorloopig noem de „broosheid" van onze belijn
denis.
Wat ik als godsdienstige overtuiging uitspreek en als
zoodanig zeg over God of over den mensch in zijn very
houding tot God of over de wereld, gezien onder het licht
Gods, of over Christus, dat moet berusten op het leven.
En. daarmee sluit ik dan ook onmiddellijk aan bij het ten
voren gezegde. De geestelijke hernieuwing van mijn hart
en dat is dan toch een stuk leven zal zich dynamisch
omzetten in handeling en daad, statisch in het vrome woord.
Het lijkt een banaliteit dat onder vrijzinnigen te zeggen;
de leuze: eerst het leven en dan de leer is ons in vele schas
keeringen toegeroepen. Ik zou willen zeggen: goed, eerst
het leven, maar dan ook de leer. Wij moeten beter leerera
spreken van wat onze ziel beweegt; er heerscht in onze
kringen veelal . een absoluut foutieve minachting ,..voor de
factor: „belijdenis" in het leven. „'t Komt er niet op aan, wat
je gelooft;" het schijnt het toppunt van vrijzinnigheid dat
met breed gebaar te kunnen zeggen: Gods bestaan, Gods
persoonlijkheid, de mensch als, zondaar, Christus als onze
Heiland, » de onsterfelijkheid onzer ziel, de verhouding van
ons gelooven en van onze aardsche wetenschap, dat zijn, alles
theologische vraagstukken, waarmee men zich eigenlijk
slechts tot schade van zijn ziel kan inlaten. Maar wij doen
daarmee verkeerd, wij verzwakken ons eigen geloof en wij
verzwakken de geloofsgemeenschap onder elkander. Het is
voor niemand ter wereld noodig, dat hij er een logisch af
geronde dogmatiek op na houdt verondersteld al eens
dat zulk een dogmatiek ooit mogelijk was maar wij hebt
ben bi oodnoodig, dat wij durven uitspreken, hoe wij „sub
specie aeternitatis" de dingen zien. Die geloofswoorden
zullen gebrekkig zijn, onnauwkeurig, ze geven nooit de
werkelijkheid Gods zelve weer, ze zijn veranderlijk, tijdelijk,
historisch bepaald, dat is alles volkomen waar; maar toch is
het van zeer groote beteekenis voor ons leven, als wij op een
-
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niet na een lange philosophische redeneering, maar
dag
na een stil en ernstig uur
durven zeggen: „Ik geloof
in God, ik geloof, ondanks alles, ondanks al mijn twijfel,
dat God liefde is, ik geloof, dat mijn ziel voor tijd en eeuwig,
beid geborgen is in Hem." Wie zoo door het leven is gekomen
tot een belijdenis, die zal straks in moeilijke tijden de zegen
van die belijdenis ervaren in zijn leven. Het is eenvoudig
een psychologisch feit, dat hetgeen tot vaste afgeronde vor.
men is gegroeid in onzen geest, hetgeen in woorden en beeb
den is gekristalliseerd, veel zwaarder weegt in ons bestaan
dan wat als verlangen, als komende en verdwijnende emotie,
als vage aspiratie rondzweeft door onze ziel. Wij zullen
zelf sterker zijn en wij zullen ook elkander kunnen sterken.
De liefde eischt van ons, dat wij zullen arbeiden aan de
ziel van onzen broeder; maar hoe kunnen wij dat, als we
geen woorden weten te vinden voor het innerlijk door.
leefde? De N.C.S.V. heeft in hare vaan geschreven, dat zij
in de Studentenwereld wil getuigen van de kracht van
Jezus Christus; en ons eigen bedoelen, het moge niet zóó
zijn uitgedrukt, grenst hieraan toch. Getuigen met onze daad,
ja, maar toch ook met ons woord, niet door preeken te
gaan houden, maar door op het goede oogenblik voor elo
kander en voor de anderen, die nieuwsgierig en vaak ook
begeerig buiten staan, rustig en eenvoudig te belijden, wat
het voor onzen blik op de wereld en op onszelf en op de
dood beteekent, dat wij God hebben gevonden.
Wil ik u nu allen tot theoloogjes maken? Het ware een
misdaad. Nog eens leg ik vollen nadruk op de levensbasis
van ons getuigenis. Ik raak hier aan een zeer moeilijk punt,
niet theoretisch moeilijk te verstaan, maar blijkens de ero
varing moeilijk om het gansch en al op te nemen in onze
ziel. En dat is dit: geloof is geen wijsbegeerte. Wij gaan
redeneeren over God, wij gaan logisch deduceeren, dat Hi*
de Liefde is en dat Hij menschen heeft geschapen als obs
jecten Zijner verlossende Genade. En wij gaan voort en rijgen
den eenen schakel aan den anderen, tot we alles zijn vaste
plaats hebben gegeven. En dan bezitten wij een belijdenis,
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een geloofsovertuiging! Neen, dan bezitten wij misschien
een interessante wereldbeschouwing, maar dat is heel iets
anders dan het woord uit het geloof geboren. Natuurlijk
kan er verband zijn tusschen die twee, natuurlijk weet ik
ook wel, dat er synthetische naturen zijn, die hunkeren
naar afronding van levensbouw, die het persoonlijk ervarene
als een logisch afgedacht begrip willen inpassen in het groote
geheel hunner totaalbeschouwing van de werkelijkheid,
gelijk een Augustinus, een Schleiermacher, een Hegel, maar
hoe dichter zij zelf bij het geloof hebben gestaan, hoe dui f
delij ker wij de barsten en scheuren in den trotschen tempel
van hun logisch.metaphysisch betoog kunnen bespeuren.
Het is een gevaar, dat ons dreigt, dat ons de levende kracht
van het geloof verloren zal gaan, doordat wij vergeten den
toonaard, de sfeer van de godsdienstige belijdenis. De wijsgeer
kan een schoon en grootsch wereldstelsel bouwen, dat zijn
afsluiting vindt in de Godsgedachte, als de hoogste Idee, de
Substantie, het diepste wezen van alle zijn en gebeuren, en
toch is het mogelijk, dat zulk een stelsel elke religieuse
beteekenis mist; en een eenvoudig mensch kan een paar ge.
brekkige, logisch inconsequente zinnen tot een belijdenis
aan elkaar rijgen en toch zien wij het vuur van den Heiligen
Geest er doorheen gloeien, voelen wij het leven Gods erin
kloppen. Daar is alles geboren uit de persoonlijke aanraking,
uit den drang Gods, die het woord te voorschijn stuwde,
misschien maar een heel versleten, traditioneel dogmatisch
woord, maar dat leven kreeg door het geloof, dat het uit.
sprak. Wie is nooit eens gepakt door de prediking van een
soldaat van het Heilsleger, ergens in een vergeten achter.
buurtje, of van een of ander evangelist, of van een heel een.
voudig predikant, bij wie het woord zoo regelrecht uit het
allerdiepste van hun ziel kwam; dat is belijden. God kennen
en van het geloof in God getuigenis geven, dat is geen stuk
wijsgeerig overleg. Luther vraagt in zijn groote katechis.
mus: „Was heiszt das: einen Gott haben, oiler was ist Gott?
Antwort: ein Gott heiszt das, zu dem man sich alles Guten
versehen and zu dem man in allen Noten Zuflucht haben
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soli. So ist einen Gott Naben nichts anderes, als ihm von
Herzen trauen and glauben.... Denn die zwei gehoren zu.
sammen : Glaube and Gott." Ik geloof, dat dat fundament
teel is voor het Christendom: „Glaube and Gott", die
samenhooren: het leven en de belijdenis.
En nu volgt daaruit eigenlijk vanzelf het laatste, dat ik
nog wilde zeggen: de broosheid van onze belijdenis. Als
elk woord hier zoozeer persoonlijk bepaald is, zoozeer op.
rijst uit het allerdiepste van het menschelij k hart en zoo
hoog klimt tot in de hoogste hemelen, waar God woont,
hoe teer, hoe broos moet dan dat woord zijn. Wij menschen
schijnen wel dogmatici te zijn van nature; of wij nu tot de
uitersten behooren onder de traditioneel,orthodox geloovic
gen, dan wel of wij aan den anderen vleugel staan, wij spes
len allen met godsdienstige woorden, als waren het stukken
hout of ijzer. Wij omschrijven en omperken Gods wezen en
Zijne eigenschappen, wij debatteeren over de vraag of
God al dan niet bestaat en hoe Hij bestaat, en wij zijn ver.
Beten, dat wij ver zijn van het gebied, waar deze dingen
eigenlijk thuis behooren. Is heel onze richtingstrijd niet
voor een groot deel een miskenning van het persoonlijk,
d.w.z. dus het onbenaderbaar, teer karakter van ons geloofs.
leven? Er zijn harmonische naturen, de systeembouwers,
en hun begeerte zal uitgaan naar de samenhangende, af.
gesloten dogmatiek, die heel het leven omvat en alle verhoudingen van het leven; er zijn disharmonische geloovigen,
als een Pascal of een Kierkegaard, die de tegenstrijdigheden
ook in hun leven met God niet zullen kunnen afschudden
en die altijd de verschillende kanten van het leven zullen
zien, de irrationaliteit van het zijnde; er zijn de reflexieven,
die de zuiverheid van het begrip zoeken, en er zijn de in
tuïtieven, die het beeld willen, de personificatie, het aany
schouwelij k symbool; er zijn de menschen, die zich één
voelen met de oude traditie en die in het geloof der vaderen
willen blijven, en er zijn anderen, die zelf een eigen vorm
willen zoeken en die altijd in reactie zijn tegenover het
algemeen aanvaarde. Laten wij eerbied hebben voor deze
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verscheidenheid, laten wij grenzenlooze eerbied hebben voor
de belijdenis van een ander, wanneer wij met de tact van eigen
geloovig hart hebben begrepen, dat in dat woord, dat vreemde,
ons onverstaanbare woord, het leven klopt van een mensch,
die God zocht en God gevonden heeft.
Want alle belijdenis is immers maar stamelen van God
het is immers maar als het ragfijne weefsel van een webbe,
waarin wij den Almachtige willen vangen. Wij moeten sere.
ken en belijden, terwille van eigen geloof en terwille van het
geloof van onzen naaste, maar zij die het best hebben gef
sproken, met de teerste, diepste woorden, hebben ook ver,
staan: wij kunnen immers niet spreken. Het is een van
de paradoxen van het geestelijke leven: te moeten met
de zekerheid nooit te kunnen, zoolang wij hier op aarde zijn.
„Gij zijt alleen dan die Gij zijt,
U zelf bekend en niemand nader.
U zoo te kennen als Gij waart,
Der eeuwigheden glans en ader,
Wien is dat licht geopenbaard ?"
God is boven alle begrip en boven allen naam; dat kan ons
stil maken met groot ontzag, dat doet ons verstaan, dat wij
in het zwijgen God wel het meest nabij zullen zijn. Eckhart
zegt: „Was immer einer uber Gott , sich ausdenken and
was fur Namen er ihm anheften mag: das alles ist Gott nicht.
Gott ist uber Namen and uber Natur. Wir lesen von einem
guten Mann, der zu Gott bat in seinem Gebete and ihm
Namen geben wollte. Da sprach ein Bruder: „Schweig, du
entehrest Gott." En toch is het de blijdschap en de kracht
van ons triestige menschenleven, dat wij God kennen, dat
Hij zich aan deze wereld heeft geopenbaard, op velerlei
wijzen en in Christus bovenal; en nu kunnen en mogen wij
Hem zoeken en wij ervaren Zijne kracht en wij mogen
Hem belijden in ons leven en in onze woorden. Wij mogen
Hem kennen, niet in onze wijsheid, maar in onze dwaasheid,
die de liefde heet. Met een oud, Engelsch, mystiek woord:
„By love He may be gotten and holden, but by thought of
understanding never." Zoo is ook hier het onvolmaakte,
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het onvolgroeide, „es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg ",
tot wij eenmaal zullen kennen, gelijk ook wij gekend zijn.
Maar dan zijn er geen woorden meer noodig.
Ik ben een langen weg met u gegaan, niet al te lang, hoop
ik, in mijn woorden, maar lang in de zielsontplooiïng van
een mensch. Van af het eerste verlangen naar levenscons
centratie en levensheiliging, vanaf het eerste ontwaken van
de vraag naar God in ons hart door den harden strijd onzer
bekeering en de genade onzer wedergeboorte in God tot
aan de rust en de blijdschap en de kracht van het volle ges
loof, dat zal vrucht dragen in de daad van ons leven en in
het woord onzer belijdenis. Er was in al het gesprokene maar
één hoofdthema, dat ik nu aan het einde samenvat in een
paar zinnen van Thomas à Kempis: „Heer, wat geeft vasty
beid in dit leven en wat is mijn grootste troost onder alle
dingen, die hier op aarde zijn? Zijt Gij dat niet, o mijn
Heer en mijn God, aan wiens barmhartigheid geen einde
komt?.... Ik wil liever arm zijn, om Uwentwil, dan rijk
zonder U, Ik wil liever, met U, als een balling zwerven over
de aarde, dan zonder U den hemel bezitten. Waar Gij
zijt, is de hemel en waar Gij niet zijt, daar is dood en hel....
Zie dan op mij neer, naar de grootte Uwer goedheid en
naar de veelheid Uwer barmhartigheden en wil verhooren
de bede van Uwen armen Ic -cht, die zoo ver verbannen
is naar het land van de schaduw des doods. Bescherm en
bewaar de ziel van uwen nederigen . dienaar te midden van
de vele gevaren van dit vergankelijke leven en voer haar,
door Uwe genade, langs den weg des vredes naar het vader.
land van Uw eeuwig licht."
r

CHRISTENDOM OF NIEUWE RELIGIE?
Daar is een man op weg voor een lange reis. Ver is zijn
doel; hij zoekt het heilig Jeruzalem, de gouden stad met de
twaalf poorten die zijn als parelen, de stad, die noch zon
noch maan behoeft, want de heerlijkheid Gods verlicht
haar. Lang duurt reeds zijn pelgrimstocht en op en neer gaat
zijn weg. Nu eens is hij op een hoogen top en meent hij
ginds de lichtende glans te zien van de gulden Godsstad,
hoog op een verren berg, dan weer gaat zijn pad door dong
kere dalen zonder uitzicht, zonder hoop. Tot hij eindelijk
komt in de dichte en verwarde struiken van een duister
woud, waardoor het moeilijk is zich een weg te banen; en
angst en twijfel rijzen in zijn hart.
Maar zie, daar begint het te schemeren tusschen de boo.
men; lang zal de onzekerheid niet meer duren, het vrije
veld zal weer voor hem liggen, hij zal om zich heen kun,
nen zien, hij zal zich rekenschap kunnen geven van de
plaats, waar hij staat. Wat zal het zijn? Zal hij daar staan
aan de voet van de laatste berghelling? Zal er nieuwe hoop
en blijde verwachting tintelen in zijn oog? Zal hij tot zich.
zelven spreken: ver is nog mijn doel, lang nog mijn weg,
maar de groote duisternis is overwonnen, lichter en al Lich.
ter zal worden mijn pad en luider zullen klinken de liederen
mijner vreugde? Of zal daar, aan den zoom van het Bosch,
de weg weer naar beneden gaan, naar dieper en donkerder
ravijnen dan ooit te voren, een weg der hopeloosheid, zonder
uitzicht, zonder doel? Wat zal het zijn?
Wat zal het zijn? Dat is de inleidende vraag, die ik u
voorleg. Als het woud der onzekerheden van dezen tijd is
doorschreden en wij weer ruimer blik om ons heen kun.
nen slaan en ons rekenschap kunnen geven van de plaats,
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waar wij staan, zal dan ons geslacht tot zichzelf zeggen:
zie, nu kunnen wij zingen het blijde lied van een nieuwen
tijd, die komen gaat, nu zal er komen een cultuur van dieper
geestelijk gehalte, van meer eenheid, meer menschelijkheid,
meer eeuwigheidszin. Of zullen wij moeten getuigen: dit
was het einde, arm aan geestelijke kracht waren wij, armer
zullen zij zijn, die na ons komen; wij zijn den weg kwijt
en niemand onzer weet, of wij ooit het goede pad omhoog
zullen terugvinden.
Wat zal het zijn? Er is niemand, die daarop een overtuigend,
een wetenschappelijk afdoend antwoord geven kan. Ik
zie aan de eene zijde de geloovigen in de kracht der toe.
komst, en zij kunnen immers gelijk hebben: het kan immers
zijn, dat uit de ineenstorting van onze vermaterialiseerde en
verintellectualiseerde cultuur een nieuwe tijd rijst, die
geestelijke waarden hooger zal schatten, die door een gees.
telij ke roeping zal zijn bezield. Ik hoor aan den anderen
kant de stemmen van ernstige, veelbegrijpende menschen
ik denk aan een man als Ernst Troeltsch , die zeggen:
dit is het einde; jaren, misschien zelfs eeuwen zal dit proces
van verwording en ondergang duren, maar in beginsel is
onze geestelijke productie racht gebroken. In groote goli
ven gaat de wereldgeschiedenis; welnu onze Westersche
c" uur
tuur is door de eeuwen al hooger en hooger gedragen,
nu zijn wij over de kam heen en het gaat naar beneden,
onherroepelijk. Wat er door andere geesten dan de onze
nog kan worden geschapen, wat Oost.Azië misschien nog
aan de wereld zal geven, wat de nieuwe Amerikaansche
cultuur nog zal kunnen doen, het ligt buiten onze sfeer
van beoordeeling, maar voor ons is het uit: „die Alter•
schwache der west.europäischen Kultur", de innerlijke de.
generatie of zelfvernieling staan voor de deur. Dat behoeft
niet uit te sluiten herleving des geestes hier en daar binnen
enger grenzen, maar het geheel zinkt weg naar de laagte.
Ziedaar verscheidenheid van oordeel: de geestdrift eener
ken onder
nieuwe cultuur, de berusting in den onvermijdelijken
gang.
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Als wij weer aan de zoom van het bosch zullen staan, wat
zal het zijn? Het antwoord op deze vraag wordt natuurlijk
door zeer verschillende motieven ingegeven: ten deele, door
wat onze ervaring ons te beleven geeft, ten deele door in.
zichten van wijsgeerigen aard, die men koestert betreffende
het verloop der historie in het algemeen, ten deele door
religieuse overtuigingen. Elk antwoord is niet een wetens
schappelijk bewijsbare stelling, maar is de reactie van een
levende persoonlijkheid op een machtig gebeuren, dat niemand
geheel kan overzien, dat in één geweldige katastrophe zich
voor ons heeft geplaatst en ons zegt: wat wilt gij met mij?
Is ons dus de toekomst ongewis, niet slechts in de bijzon.
derheden van haar verloop, maar ook in hare algemeene
richting omhoog of omlaag, één ding is zeker en dat ééne
is onder de meest merkwaardige teekenen dezer tijden te rep
kenen. Er is herleving van religie. Niet door den oorlog,
reeds voor dien tijd; niet door toevallige omstandigheden
in ons land, maar aan alle zijden. - Ik neem van drie kanten
een enkel, los getuigenis. Eerst een geestdriftig woord van
Gaston Riou, een der mannen van „la jeune France", als
een samenvatting van wat aan zoovele plaatsen werd gezien
en ervaren. Gaston Riou schreef reeds in 1912: „Allen kunnen
het constateeren: _ Frankrijk wordt wedergeboren tot het
geloof la France renaft a la foi. Het land van den heiligen
Lodewijk en van Calvijn, van Pascal en Lamennais, dat zoo
lang braak gelegen heeft, splijt weer open, overal, in heel
zijn uitgebreidheid, onder de ploegschaar Gods. Dat is een
feit.... En als de weinige afstammelingen van Voltaire er
voor terugheven en als zij allen, die de vreeze van den godso
dienst noodig hebben om de oude slavernij te bewaren, er
over jubelen, de waarachtig geloovige zielen danken den
Eeuwige, voor deze siddering die ons vaderland doet tril.
len .... les ámes croyantes, devant ce frisson qui secoue la
patrie, remercient 1'Eternel." Dat is het, wat er over de we
reld ging, „une véritable renaissance de la religion", niet
hier en daar in een vergeten hoekje, „mais au grand jour de
l'esprit public."
,
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Zoo getuigde men in Frankrijk, en in D uitschland sprak
Arthur Bonus: „Het is, alsof diep in het innerlijk der dingen
poorten zich openen; wie zijn oor tegen de rotsen legt, hoort
een verre klank, een ruischen en stroomen, als vulden zich
de bronnen weer en als klom het water in de sluizen omo
hoog. Als wolite wieder Geist and Gott wie Wasser stromen
i ber alles Trockene and alles Durstige erquicken. Want
wij komen uit dorre dagen, uit een tijd van droogte en
stoffige woestijngloed, uit een tijd, dat het leven niet bruiste
en de godheid zich verborg.... Maar nu staan wij daar,
wachtend en met uitgestoken handen, nog vol droefheid,
nog vol verlangen."
En gelijk gestemd met dit Duitsche woord hooren wij
weer uit Engeland, van H. G. Wells in 1917, de profetie:
„Nieuw religieus leven vertoont zich overal, over heel de
wereld tegelijk, juist zooals de kristalliseerende substantie
zich hier en daar vertoont in een oververzadigde oplos¢
sing.... Daar kan geen eind aan gemaakt worden. Het
komt onvermijdelijk.... ; het springt over alle slagboomen;
het breekt los in spijt van alle afsluitingen.... Het komt
zooals de dageraad komt, hoeveel wolken en mist, hoeveel
nevelgordijnen er ook mogen hangen. Het komt, zooals
de dag komt tot de schepen die uitvaren naar zee. It comes
as the day comes to the ships that put to sea. It is the Kings
dom of God at hand."
Ieder onzer overziet maar een klein brokje litteratuur,
maar of gij leest moderne dichters of wijsgeeren van dezen
tijd of de mannen van het moderne sociale leven, het is overal
hetzelfde. God leeft weer, in het ekstatisch visioen of in het
diepzinnig betoog of in den zedelijken wil van den strevens
den mensch; in theïstische of pantheistische benadering, in
woorden van Christelijke traditie of in de zinnebeelden
der mystieke beleving, in honderd vormen. Hoe komt dat?
Wat zit daarin? En dan ziet de een daarin het aanlichten
van den nieuwen dag, het teeken der hope, het groeien
van den nieuwen geest, het zich losmaken van de i9de eeuw;
de ander herinnert zich met weemoed, hoe ook de stervende
13
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antieke cultuur, verlossing zoekend uit eigen materialisme
en verwildering, in oude religieuse tradities of in nieuwe
opkomende godsdienstvormen diepe en rijke vroomheid
heeft uitgesproken. Waar de wereld haar glans en haar bes
geerlij kheid en de geest zijn alzijdige productiviteit heeft
verloren en tegen de materieele nooden en noodwendig><
heden niet meer op kan, daar gaat de mensch naar God
vragen. Niet dat elkeen zich dat aldus bewust wordt, maar
het zou toch kunnen zijn de ondergrond der religieuse res
naissance. Zoo staan wij nog eens aan den rand van het
bosch: zal een lichtende engel Gods ons samen voorgaan
den hoogen berg op, excelsior; of zal een engel der vertroos.
ting u en mij persoonlijk tot hulp en steun zijn op den
weg naar beneden dien wij allen gaan moeten? Wat zal
het zijn?
Ik sprak u tot nu toe over twee dingen; ik wilde u ten
eerste laten voelen onze volkomen onzekerheid omtrent
de plaats, waar wij eigenlijk staan. Ik zeg dit met eenigen
nadruk, omdat het mij wel eens wil voorkomen, dat sommigen
al te gemakkelijk profeteeren: nu komt het nieuwe, het groote.
Ieder ernstig mensch weet wel, dat die geestelijk nieuwe
cultuur niet zal komen in één korte handomdraai, in één
tiental jaren; hij weet, dat dat een zaak zal zijn van ges
weldige strijd, van een niet eindigende liefde, van een ont.
zaglij ke zelfopoffering. Is ons geslacht daartoe nog in staat?
Wij moeten ons niet bedriegen. Wij moeten niet kijken naar
een klein groepje menschen van goeden wille, van sterk
geloof en groote liefde, zooals ze hier zijn en daar. De Igde
eeuw is ook van goeden wille geweest en het is juist de ont.
zaglijke tragiek van die eeuw, dat zij met al haar opgewekt
en krachtig leven zich al dieper in schuld heeft verstrikt,
al meer verblind is geworden, zichzelven onbewust, totdat
eindelijk, zoo heet het naar waarheid in „Koning Oedipus"
van Sophocles, „totdat eindelijk onvermoed de tijd, de
allesziende tijd naderde". Zoo zou het ook ons kunnen
gaan, vol moed op weg, maar met blinddoeken voor, niet
ziende dat de igde eeuwsche cultuur met haar techniek en
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organisatie in nerveus en brutaal „hoog$kapitalisme", in
klassestrijd en concurrentie, in aestheticisme en verdorrende
vakwetenschap, in Imperialisme en Nationalisme zich zoo.
zeer heeft overspannen, dat het met hare krachten des
geestes gedaan was. Gij moet niet zeggen: het zou ongeo
loovig wezen, zoo de gang der wereldgeschiedenis te willen
zien. Ik ben er van verzekerd, dat in Gods hand niets dat
innerlijke, d.w.z. eeuwigheidswaarde heeft, zal verloren
gaan, maar de Heer heeft niet beloofd, dat onze oude Euro.
peesche cultuur tot in de lengte van dagen zal blijven voort.
bestaan, dat onze plannen van 1919 in behouden haven zullen
belanden.
Dat stemme ons tot bescheidenheid, niet tot werkeloosheid,
integendeel, maar tot die hoogste bescheidenheid, die weet,
dat het werk naar aardsche maatstaf volkomen mislukken.
kan. Dat stemme ons ook tot bescheidenheid in het tweede,
dat ik opmerkte: het herboren religieus verlangen. Dat is
er, en het is een heerlijkheid, dat het er is ik bedoel niet:
het is een geluk voor dezen en genen, dat de geestelijke ge.
steldheid van thans het hem lichter maakt tot God te kun.
nen nader treden, maar een glorie is het voor onzen tijd,
dat er weer een begeerte is, om Gods eer in diepen, heiligen
zin hoog te houden. Maar ondoorzichtig is nog dat religieuse
leven. En daarmee staan wij dan ook vlak aan ons onder.
werp, dat ik meende wel even te moeten plaatsen tegen den
donkeren achtei grond van heel de tegenwoordige situatie.
Wij weten niet, waarheen de gang der historie ons drijven zal,
daarom ook is het zoo moeilijk te zeggen, wat het godss
dienstig leven van onzen tijd wolden zal. En toch zijn wij
bij die laatste vraag zeer persoonlijk betrokken; wij spelen
een actieve rol in het spel, de een meer, de ander minder,
maar wij allen toch door onze individueele bepaaldheid,
door de geestelijke bewegingen, waaraan wij meewerken.
Waar gaat het heen met het religieuse zoeken en verlangen
van ons geslacht? Waar moet het heen gaan, waar willen
wij het heen sturen voor ons deel? Verzekerdheid van po.
sitie is in dezen zooveel waard; alleen als wij ons doel scherp
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in het oog hebben gevat, kan er kracht van arbeid en door.
zettingsvermogen zij ri.
En nu is dit de moeilijkheid, gelijk ik zeide, dat alles zoo
ondoorzichtig is, dat ons geslacht zoo weinig op een vast,
onaangetast, onbestreden bezit kan voortbouwen. Ik moet
daarover nog iets zeggen, zij het kort, omdat de meesten uwer
in de historische vragen, die hier liggen, weinig belang
zullen stellen. Maar vergeten mogen wij bij al onze over.
wegingen niet, dat het Christendom, zoovele eeuwen lang
de religie van onze Westersche cultuurwereld, al sedert een
150 jaar een scherpe crisis doormaakt. Wij kunnen ons
moeilijk voorstellen, hoe diep dat invreet in ons leven. De
plaats van het Christendom in het geheel van de geestelijke
machten is in den loop van de igde eeuw een totaal andere
geworden. Niet, dat de menschen van i Boo vrome Christe.
nen waren en wij een ongeloovig geslacht, integendeel,
het zou wel heel goed kunnen wezen, dat aan diepe, per
soonlij ke, doorleefde vroomheid onze tijd rijker was dan,
laat ik zeggen - de iade . en i8de eeuw. Maar hierin is alles
anders geworden, dat voorbij is, onherroepelijk voorbij,
in toenemende mate, de gewoonte, alle dingen van het
leven onder het licht van de Christelijke traditie te bezien.
Eenmaal werden wetenschap en kunst, de staatsgedachte en
het maatschappelijk leven zonder nader overleg, in alle van%
zelfsprekendheid onder traditioneelChristelijke normen ges
steld. Natuurlijk was het Christendom de eenige, de ware
godsdienst, natuurlijk was dus de Christelijke zedeleer,
gelijk men die in eigen omgeving verstond anders bij de
Katholieken, anders bij de Lutherschen, anders bij de Ge.
reformeerden natuurlijk was zij de ware, de onaantastbare
zedeleer, natuurlijk stond in de H. Schrift eens voor al het
wereldbeeld en de wereldbeschouwing voor het geslacht
der menschen geteekend en beschreven, 't zij in alle finesses,
't zij toch zeker in groote lijnen; en waar ergens wetenschap
en wijsbegeerte en modern zedelijk inzicht dat vanzelfspre.
kende gingen ondermijnen, gingen aantasten, daar gebeurde
het in het verborgen, onder den schijn der trouwe recht,
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zinnigheid; en wanneer eens een enkele zich met open vizier
in den strijd begaf, dan was hij morgen een uitgeworpene,
een Duivelskind men denke aan Spinoza. De i9de eeuw
heeft dat radicaal omgezet; voor het godsdienstige kerkel ij k
leven laat zich hare einduitkomst aldus samenvatten: zij
heeft het Christendom problematisch gemaakt. Niet alleen
hebben heele gebieden van geestelijke cultuur de oude
heerschappij afgeschud, zichzelf een eigen constitutie gegeven
en zich naar eigen eischen ingericht, zooals b.v. de weten.
schap en het staatsleven en de sociale levensvormen, maar
ook in het oude erfrijk der Christelijke traditie, in de vra.
gen van persoonlijk zedelijk en godsdienstig leven, spreekt
niets meer vanzelf. Waarom zou ik juist Christen zijn, waar.
om niet Boeddhist; waarom zou ik Christelijk,ethische be.
grippen als normen stellen in mijn zoeken, waarom niet
nieuwe zedelijke idealen, desnoods lijnrecht tegen de oude
in? Zulke vragen waren voor twee eeuwen ondenkbaar,
natuurlijk niet bij een enkeling, een eenzame, een „Grubs
ler" op eigen gelegenheid, maar zulke vragen waren voor
twee eeuwen geen cultuurvragen, geen op de publieke markt
verhandelde moeilijkheden. Dat is het ondoorzichtige van
onze religieuze situatie; want het beteekent ongeloofel ij k
veel, wanneer de grond, waarop een cultuurwereld een 1000
jaar veilig heeft gerust, opeens ondermijnd blijkt, een drijvend
eiland, dat met de stroomen meegaat.
Dat het zoo is, wordt aan al meer menschen duidelijk;
niet langs den weg van theoretische uiteenzettingen, maar
het leven dringt het hun op; er kunnen groote dingen worp
den gedaan binnen het kader der Christelijke traditie, maar
er worden ook machtige dingen gedaan daarbuiten en zij
zijn, naar den geest beschouwd, niets minder. Dat dringt
zich op; wij hebben geen Christelijke cultuur meer, dat
is duidelijk, maar veel belangrijker is dit: voor duizenden
en duizenden is ook een Christelijke cultuur geen ideaal
meer, zij begeeren wat anders, wat beters, naar zij zeggen.
En al kleiner wordt het getal van hen, die den starren moed
hebben, die duizenden daarom met een vloek beladen
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van het erf des geestes uit te sluiten. Wel staat het Christew
dom in een crisis, die langzaam is gekomen, want eigen.
lijk is het probleem bij Kant en Schleiermacher en Hegel
al precies zoo gelegen , maar nu wordt het ons al meer
en meer duidelijk, we doorzien al meer den ernst van deze
vragen, want het gaat niet om een academisch debat over
de absoluutheid van het Christendom of iets van eerwan.
ten aard, maar het gaat om het geestelijk fundament van
onze cultuur.
Daar hebben wij nu de situatie: een geweldige katastrophe
van uitwendigen, maar vooral niet minder van inwendigen
aard immers oorlog en revolutie zijn ten slotte maar
buitenkant tegelijk een religieuse renaissance over heel
de wereld ten slotte het Christendom in zware crisis,
niet meer strijdleuze, maar strijdobject. Vierderlei mogelijk s
heid is hiermee gegeven en ook inderdaad historisch aanwijs.
baar. Er is in de eerste plaats dat groote deel der mensch.
heil, dat met alle religie heeft gebroken. In hun individueele
ontwikkelingsgang hebben het verlangen naar God, de
vreeze Gods, de verlossing in God, de gemeenschap met
God geen zinvolle beteekenis meer, ook in hunne vers
houding tot menschen en cultuurmachten maken zij zich,
zoover mogelijk, los van alle religieuse traditie en bouwen
hun bestaan op anderen grondslag. Het behoeft niet nog
in het bijzonder uitgewerkt te worden, dat vooral intellect
tueele kringen en arbeiderskringen hun leven op die wijze
hebben ingericht; het behoeft hier ook niet gezegd te worden,
dat in die kringen een intellectueele ernst en eerlijkheid,
een zedelijke energie en offervaardigheid, een verfijning en
verdieping van gevoelsleven kan worden gevonden, die
tot het beste behooren, wat onze tijd aan dingen des geestes
kan bieden. Maar religie is het voorbijgegane, het reddeloos
verlorene. Een woord van Ferdinand Lassalle is als een
samenvatting van deze machtige moderne levens en we.
reldbeschouwing : „mit Gott sind wir einfach fertig."
Aan het andere uiterste staan zij en dat is dus de tweede
groep
die onverzwakt willen handhaven het Christelijk
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totaalkarakter onzer samenleving. In deze ééne formule
zijn natuurlijk zeer onderscheiden stroomingen samengevat.
Men kan zich hermetisch opsluiten van de buitenwereld,
gelijk sommige secten het misschien het meest consequent
trachten te doen; maar men kan ook, zonder iets los te laten
van het langzaam vergaderd bezit aan Christelijke leer t
en leefregels, breed ingaan op eischen en behoeften van
thans, zooals de Katholieke kerk dat met bijna volmaakte
taktiek heeft weten te doen. Men kan deze vasthoudendheid
aan het geheel der geldende Christelijke traditie als een
probleem van het individueel geloofsleven beschouwen, men
kan ook terwille van orde en wet in staat en samenleving,
dus op politieke gronden, het Christendom onverkort wils
len handhaven men denke slechts aan het beginsel, dat
er besloten ligt in den titel van het boek van Groen van Prin.
sterer: Ongeloof en Revolutie. Deze heele groep in al hare
vele schakeeringen is buitengewoon machtig geweest in de
vorige eeuw. Dat is het Christendom geweest, dat de kerk
beheerschte, en door de kerk den staat. Dat is ook de vorm
van het Christendom, die ongetwijfeld in deze troebele tijd
den het reddingseiland zal worden voor velen. Menschen
hebben behoefte aan dogmata, aan een reeks onaantastbare
waarheden, waaraan zij hunne ervaringen en overtuigingen
kunnen vastleggen. Weggeslagen zijn voor een groot deel
de hooggeprezen leuzen en dogma's van de i9de eeuw: voort
uitgang, geloof in de wetenschap, liberalisme, verstandsont.
wikkeling; heel de wereld schijnt een chaos te worden: stellig
zal men weer zeggen: vastheid hebben wij noodig voor eigen
ziel en voor de samenleving, niet een zelfdoorworsteld, zelf
gebouwd, subjectief, problematiek geloofsleven, maar de
geheiligde autoriteit van een geïnspireerde Schrift en van
een gezaghebbende kerk. Deze groep zal sterk zijn in de
naaste toekomst, en toch mag ik wel zonder nader betoog
in dezen kring veronderstellen, dat wij het hierover eens
zijn: ook aan dit inzicht is de toekomst niet. Ik bedoel daar s
mee dit: over ioo jaar is misschien de geestelijke wereld
van West Europa in twee machtige kampen verdeeld: onge-
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loof en streng confessioneebdogmatisch Christendom, zui.
ver positivistische, a.religieuse of anti,religieuse cultuur
tegenover Christelijke cultuur in sterk traditionalistische
vormen naar Rome's voorbeeld; tusschen beide in eenige
middengroepen zonder invloed van beteekenis. Het zou
dunkt mij, volstrekt niet verwonderlijk zijn, indien over
100 jaar de wereld er zoo uitzag. Laten wij het voor een
oogenblik veronderstellen, dan zou ik nog zeggen: niet
aan de een en niet aan de ander van deze twee stroomingen
is de toekomst, de toekomst in eeuwigheidszin. Want nooit
kunnen wij laten varen deze verzekerdheid, dat een menschenhart onrustig is, tot het rust in U, o Heer; maar nooit
ook kunnen wij loslaten ons wetenschappelijk inzicht in het
altijd wisselend karakter van menschelij ke cultuur, dus
in de noodzaak van zich altijddoor wijzigende dogmatische
en ethische overtuigingen .
Dat zijn dan de twee uiterste groepen, uit de probleem.
stelling der igde eeuw geboren; zij zijn de onze niet,. Daar.
tusschen, twee andere, en die twee , zijn het nu, die ons weder
bezighouden: vrije voortbouw op den grondslag van Chris.
telij ke traditie; daarnaast religieuse nieuwvorming. Er zit
in elke dergelijke verdeeling _iets gekunstelds. Natuurlijk zijn
er overgangen, tusschenvormen tusschen de vier groepen,
die ik aangeef. Maar -iet gaat hier niet om een exact ver a
slag van hedendaagsch
godsdienstig
leven g
in veelsoortigheid
veelsoortig heid
g
g
schakeering, maar om stroomingen, tendenties, hoofd.
factoren. En dan is het heel zeker: deze twee zijn er: over
heel de wereld, in ons land, in onzen kring. Gij wilt in het
licht van het reeds gezegde wel den titel verstaan van deze
lezing: Christendom, vasthouden, vooropstellen van kern•
punten der Christelijke overlevering, die belijden, die pre i
diken, die in inniger verband brengen met het leven van
onzen tijd, of, daarnaast: nieuwe religie, dus zich losmaken
van gegeven religieuse tradities, nieuwe vormen zoeken, die
het ontwakend godsdienstig verlangen der' menschheid kun.
nen dragen.
Ik kies voor het eerste, en ik zal u zeggen waarom. Maar
,
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vooraf moet ik twee andere dingen opmerken. Ik kies voor
het eerste; wat beteekent dat, wat houdt dat in? Wanneer
ik uitspreek, dat het religieus leven van dit geslacht zoo
moet worden geleid, dat wij blijven in de hoofdlijnen der
Christelijke traditie, wat bedoel ik dan? Hoe kan hier uber.
haupt een keuze worden gedaan? Voor sommigen is dat na.
tuurlijk niet moeilijk. Wanneer op grond van het geloof in
een onfeilbare Schrift of op grond waarvan ook, van te
voren vaststaat, dat het Christendom is de ware religie,
de eenige religie, waarin een tobbend en strijdend men•
schenkind ooit verlossing uit den nood, verlossing van
zijn zonde kan vinden, dan is het uitgemaakt, dan is alle
verdere bespreking overbodig, dan weet ik heel zeker:
elke geestelijke beweging, hoe ernstig van prediking ook,
hoe schoon van belijdenis, maar die niet spreekt van ver a
lossing in Christus, in Christus alleen, moet bestreden wor.
den, is een vloek, een verzoeking voor de arme mensch.
beid, is een werk van den Duivel. Natuurlijk: als wij de
overtuiging de onze noemen: er is maar één weg ten heil,
de weg, dien ik weet, dien ik zie, dien God mij in Christus
heeft geopenbaard, dan moet ik waarschuwen tegen eiken
mensch, die een anderen weg wil wijzen, die ook maar de
mogelijkheid van een anderen weg openlaat, dan moet ik
strijden, het is de liefde, die mij dringt —, tegen ieder,
die anders wil. Want het gaat immers niet over onverschil,
lige zaken, over twee methoden, waarover kan worden ges
discussieerd, maar het gaat om het eeuwig heil van meng
schenzielen, om de bestemming van hen, die mij in het
leven misschien zeer nabij staan en die ik zeer liefheb. Een
nieuwe religie of het Christendom, dat is geen open zaak
voor hem, die niet kan twijfelen aan de eenige, afdoende,
absolute waarheid van zijn Christelijke traditie; hij staat
met zijn persoonlijk leven buiten deze discussie, hij is klaar,
hij mag afmeten aan zijn onfeilbare maatstaf. Voor een
da Costa is er geen aarzeling mogelijk: één van beide: of
„het aangekondigde plan van God", of „het streven der
eeuw"; of „de verlichting, die van Boven is" of „de ver.
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lichting, die enkel van de oppervlakte dezer aarde is."
Wanneer ik uitspreek: ik kies voor de Christelijke trap
ditie, dan bedoel ik het anders, dan sta ik voor een vraagstuk, waar ik met mijn heele ziel midden in zit, waar ik
om te strijden heb. Voor mij is er geen weg, om van buiten
af mij de zekerheid te verwerven: alleen in het Christendom
is de waarheid: geen onfeilbaar Bijbelwoord, geen bewijs
uit de wonderen, ons in O. en N. Testament verhaald,
die op het Christendom het zeer bijzonder, goddelijk merk.
teeken zouden drukken, dat overal elders ontbreekt, geen
wijsgeerige redeneering, die mij betoogt, dat in het Chris.
tendom alleen de religie zichzelf ten volle heeft gevonden,
tot zichzelf is gekomen. Het Christendom is voor mij een
historische macht, die ergens in mijn leven tot een werke.
lij kheid is geworden, waarmee ik bewust contact heb ge.
vonden, die tot mij gesproken heeft. Er zijn meer zulke his.
torische machten, die mee hebben geholpen mijn geestelijk
leven te vormen, die nog aldoor kneeden aan mijn ziel, maar
dit eene: dit Christendom, heeft mij gepakt dieper in mijn
hart, dan een der andere, dit Christendom is al grooter
en rijker voor mij geworden, heeft mij al meer gebonden
en mij tegelijk al meer vrijgemaakt. Gij voelt het wel, als ik
dus zeg: naar den kant van de Christelijke traditie moeten
wij met het chaotisch, zoekend religieus leven van onzen
tijd, dan ligt daar niet achter een wetenschappelijke bewijs.
voering, zoodat ik mijn tegenstander met „dus" en nog eens
„dus" kan vastzetten, maar dan berust dat op twee dingen.
Ten deele op historisch inzicht en daarover kunnen wij
samen praten. Wij kunnen trachten de religieuse nood
van dit geslacht te peilen en te begrijpen en dan onszelf
vragen: waar zou verlossing te vinden zijn van dezen nood;
dan onszelf vragen: liggen er in de historie geen antwoor.
den gereed, die wij kunnen opnemen, die wij kunnen be.
zielen, die wij door eigen leven heen kunnen dragen tot
de zoekenden van thans? Of liggen zulke antwoorden voor
de zeer bijzondere nooden en zorgen en behoeften van juist
dezen tijd, dezen crisistijd toch niet in het verleden gereed
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en moeten wij dus zelf zoeken of wij het vinden kunnen,
het goede woord? Dat alles zijn zaken, waarover wij het niet
eens zullen worden, maar waarover wij praten kunnen en
waar veel aankomt op historisch inzicht in dat, waar het
eigenlijk om gaat in het Christendom en veel op cultuur,
psychologische kennis van het geestelijk karakter van eigei
tijd. Maar gesteld al, dat wij steeds overwegende en pra.
tende, tot overeenstemming waren gekomen en samen
rust hadden gevonden in het gemeenschappelijk inzicht:
nieuwe religie moet het zijn, of juist omgekeerd: neen,
Christendom moet het zijn, dan ware nog de zaak niet aan
haar einde. Want er spreekt hier een factor mee, die buiten
discussie staat: de trouw aan het door God in ons leven ge.
schonkene.
Ik wil dat aan mijzelven duidelijk maken. Verondersteld
voor een oogenblik, dat gij mij samen kondt betoogen, dat
de Christelijke traditie had afgedaan, in dien zin althans
voorbij was, dat zij niet meer de draagster ,kan zijn van al
het nieuwe, jonge, rijke religieuse leven, dat onze tijd te
zien geeft. Dan zou ik moeten berusten, dan zou ik moeten
zeggen: ik strijd voor een verloren zaak. Maar nochtans,
ik zou meenen te moeten geven, wat in mij is. Niemand
kan meer doen, dan trouw zijn aan het beste, dat hij heeft
ontvangen, en bovenal in het religieuse leven komt het
immers aan op dat beste; ik kan alleen maar werken met
dat beste. Want mijn prediking is alleen maar echt en per.
soonlij k, als ik spreek vanuit het middelpunt, vanuit die
openbaring Gods, die mij is geschonken. En daarom, wan.
neer ik weet: in Christus heb ik ontvangen het leven, dan
kan ik honderd uit disputeeren over wat onze tijd behoeft,
en graag wil ik het doen en veel kan ik er van leeren, maar
van mij kan geen andere prediking uitgaan dan deze: „dit
is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen, waar.
achtigen God en dien Gij gezonden hebt, Jezus Christus."
Dat is de eisch der trouw aan Gods woord, tot ons gesproken
en met dat Godswoord moeten wij ook het leven durven
ingaan. Wij kunnen wetenschappelijk eindeloos wikken en
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wegen en historische machten aan elkaar afmeten, en ze alle
verstaan en ze alle waardeeren het is de kracht van onzen
veelzijdigen tijd , maar ten laatste moeten wij het leven
in, wordt er actie van ons gevraagd, eigen levensbeslissing,
en dan is er maar één richtsnoer, waarnaar wij ons richten
kunnen, dan is er maar één wet en norm over ons leven:
deze openbaring Gods aan ons hart. En dan kunnen anderen
zeggen: maar dat is voorbij; dat wat gij geeft spreekt niet
meer tot ons geslacht, er moeten nieuwe geluiden komen;
wij hebben niet beter, dan het beste van onze ziel en daar.
mee doen wij het: Jch hab's gewagt ! "
Ziedaar dus mijn antwoord op de vraag: hoe kan er eigen.
lijk van een keuze sprake zijn in het probleem van nieuwe
religie en Christendom. Die keuze berust op twee motieven:
eén geheel persoonlijk moment: de individueele open.
baring in een menschenleven, één moment, waarin wij els
kaar kunnen raden en verder
helpen: wat heeft eigenlijk
P
g Jk
het' zoekend religieus leven van ons geslacht noodig.
Nog iets anders -zou ik in de tweede plaats vluchtig wi li
len opmerken. Hoe wij ook over de naaste toekomst van onze
cultuur mogen denken, één ding is zeker: er zal een tijd
komen. beter: er is nu reeds een tijd aangebroken.
waarin, er zeer veel zal worden gevraagd' van de geestelijk.
gezinde , menschen,, in het bijzonder van den religieusen
mensch. Ik zeg niet, dat ik zelf of dat iemand onzer dat
aldoor genoeg beseft, maar het kan toch soms weer opeens
als met gloeiende letters voor ons staan: als wij nu allen
samen eens een geslacht waren, dat zich zou durven en zou
willen geven, offeren, tot aan den dood toe, dan, ja dan zo w
den er misschien groote dingen aanstaande zijn. Gij kunt
zeggen: God vraagt altijd het hoogste offer, vraagt altijd alles,
maaar er zijn toch tijden, zooals deze thans, waarin ons dit
dieper en klaarder bewust wordt, tijden, waarin wij meer
van den zin, van de diepere beteekenis, van den ernst van
het leven van een mensch hier op deze aarde verstaan. In
zoo'n tijd staan wij en God heeft ons geroepen om naar ons
diepste wezen te arbeiden
zij het op zeer bescheiden
-
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en verborgen plek aan religieuse opbouw. Ons....
ik denk niet aan deze kring in het bijzonder, maar aan zoo.
velen, enkelen en groepen daarnaast, die allen de verschrik c
king der tijden hebben gezien en de tinteling van Gods hei.
ligen Geest door het hart hebben voelen gaan, zoovelen,
die zich thans geroepenen weten. En zie nu, wat er gebeurt:
nieuwe religie en Christelijke traditie, twee geestesstroomen,
die door den tijd heengaan, die samen het groote werk
moeten doen. Maar zij hebben het vaak zoo druk met el,
kander te smaden, elkander te bespotten, elkander van
oppervlakkigheid of van verdord traditionalisme te be
schuldigen. Dat moest niet zijn. Wij willen elkaar bestrijden;
zeker, ik vind de algemeene religieusiteit, waarin velen de
profetie van rijker toekomst zien, in vele opzichten ge.
vaarlijk en verderfelijk en ik zal dat uitspreken ook, maar
dat ook daar is trouw aan het van hooger hand ontvangene,
dat weet ik, dat erken ik en daarvoor hoop ik altijd te staan
met volkomen eerbied. God en de mensch: dat is een zeer
individueele zaak en niemand mag decreteeren : zoo moet
het wezen.
Het behaagt God zich op velerlei wijze te openbaren,
ook in deze generatie en ik versta het niet altijd en voor
de menschelij ke inzichten, die aan het Godswoord vastge.
legd worden, wench ik niet altijd te buigen, maar dat zie
ik wel: wij moeten leeren eerbied te hebben voor elkaar en
te zwijgen voor het mysterie eener ziel. Want op ons samen
komt het aan. Wie eenmaal over eigen hart de rust Gods heeft
voelen dalen, wie eenmaal iets ervan heeft ervaren, in de
stilte van zijn eigen leven, wat het beteekenen kan, God te
kennen, en dan daarnaast van de duizenden; weet, voor
wie God een niets is, een woord, een zinneloosheid, en wier
ziel in alle onbewustheid toch ook verlangt naar het ge.
borgen zijn in Hem, die is dankbaar voor Tederen mensch,
die uit zijn kleine bezit iets van de eeuwigheid vermag te
geven. Het is ten slotte maar een klein beetje, waarvan
de meesten onzer geestelijk leven moeten en dat zij kunnen
doorreiken aan een ander. Wij mogen elkaar niet in den
,
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weg treden en zeggen: zoo mag het niet, maar zoo moet het.
Dat verbiedt ons het erbarmen met de ai moede des geestes
op deze aarde. Wij mogen geen zendeling Gods zijn plaats
zij nog zoo bescheiden verhinderen in zijn arbeid.
En daarom, als ik zie de wijde, wijde wereld en gedenk de
,,varieties of religious experience", dan kan ik verheugd
zijn, dat er ook zijn, die anders spreken, dan ik doe, en dan
ik begrijpen kan; niet één woord past voor alien: ik durf,
ook van mijn standpunt, gerust te zeggen: niet één pretli,
king, ook niet de prediking van den Christus past zoo maar
onmiddellijk voor eiken kring en eiken mensch. Het is goed,
dat er zijn, die andere dingen te brengen hebben.
Maar na dit alles, nu dan ook ten strijde. Om nieuwvorming
of Christelijke traditie gaat het, en als ik hier nu ,,of" zeg,
dan begrijpt gij thans, dat dat niet is een entweder oder,
een weg ten verderve tegenover een weg des heils, maar
dat dat ,,of" veronderstelt een ,,en". En het een èn het
ander erken ik als noodig in deze wereld, in het een èn
het ander erken ik het werk Gods aan menschenzielen. En
als ik nu toch meen: het een óf het ander en dan voor mij.
zelven zeer bepaald een keuze doe, dan is dat, omdat ik ge.
loof: ten slotte moeten wij met onze generatie toch dien
éénen kant uit: in Christus ons heil.
Nu ware het wel het eenvoudigst eerst van de idealen eener
nieuwe toekomstreligie het pro en contra te overwegen,
daarna op de andere partij te letten en voor en tegen af te
meten. Practisch gaat dat echter zeer moeilijk, omdat beide
juist in wrijving met elkaar, in reactie tegen elkaar hunne
bepaaldheid vinden en het pro van de een vaak het contra
van de ander inhoudt. Ik volg dus een minder strakke be.
handeling: Deze vraag zij ons uitgangspunt: eeuwen lang is
onder wel en wee het Christendom de religie geweest van
onze wereld; losser moge het Christendom staan in het
geheel onzer geestelijke cultuur dan in vroeger tijden, nog
altijd is het toch een machtige prediking van ernst en bl j .
heid, die ervan uitgaat; waarom zijn er dan zoovelen, die
zeggen: niet meer dat Christendom, maar wat anders, wat
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nieuws, wat breeders? En nu staan wij dadelijk al voor een
zeer groote moeilijkheid. De meeste geestelijke stroomingen
van onzen tijd zijn innerlijk zeer gedifferentieerd, maar zeker
was zelden de verscheidenheid grooter dan onder hen, die
onder deze eene leuze: nieuwe religieuse vormen en be.
grippen, zich bijeen hebben geschaard. Als men een ka.
rakteristiek punt meent te kunnen aanwijzen, zullen er
altijd zijn, die protesteeren: dat geldt mij niet. Er zijn onder
hen menschen, die vlak aan het Christendom staan, die zong
der eenige bedenking de Christelijke kerk meenen te kun.
nen dienen, bij wie het eenig bijzondere misschien is een
zeker onafgedacht verlangen naar iets dat nieuw is en jong
en die daarom wel neiging hebben de schouders op te halen
en te zeggen: och, dat Christendom, ik zie uit naar een
nieuwe openbaring. Maar er zijn er ook, die moeilijk zonder
hoon den Christennaam op de lippen kunnen nemen, die
zich bovenal in reactie voelen tegen dat oude, dat versleten,
verdord, vergaan is en weg moet. Er zijn in dit groote
leger mannen, die meestrij den, om uitsluitend uitwendige
redenen, omdat de Christelijke kerk hun politieke idealen
in den weg staat of hun wetenschappelijke resultaten: zij zijn
niet tegen de religie, als die religie maar niet het Christendom
is, het reactionaire, het conservatieve, het supra.naturalisti^
sche. Ik stel mij voor, dat in den Duitschen Monistenbond
b.v. vele zulke geesten zich zullen thuis voelen, tevreden
met een zeer vaag idealistisch tintje over hun wereldbeeld,
zooals Haeckel en Ostwald hun dat geven, maar overigens
toch vooral sterk in negatie. Maar onder deze zelfde mannen
der nieuwe religie zijn er zeker ook, die gedreven worden
door niets dan zuiver religieuse motieven, die het diep uit
hun ziel mogen zeggen: ik vind geen ruimte voor het woelen
en werken van Gods Geest in mijn hart binnen de grenzen
dezer oude traditie; ik moet er uit en nieuwe landen zoeken.
Nog meer verscheidenheden
tegenstellingen mag ik wel
zeggen,
zijn er: sommigen worden door een individueel
beleven, dat ze in strijd achten met het Christendom, buiten
dat Christendom uitgedreven, soms botsend tegen een
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enkele markante tekst, een enkel toevallig dogma en zij
gaan wat anders zoeken; maar anderen worden juist door zeer
algemeen.cultureele, godsdiensthistorische motieven, die buis
ten hun ziel omgaan, tot een nieuwe, een meer veelzijdige
religie gebracht; zij droomen van de ééne menschenreligie,
waarin al meer de historische onderscheidingen zullen op.
gaan en vervloeien, ik denk aan theosofen, ik denk aan
het Parlement der godsdiensten voor vele jaren al in Chicago:
Mohammedaan, Boeddhist, Taoovereerder, Mormoon en
vrijzining Protestant, het is eigenlijk in kern hetzelfde en
zij allen samen zoeken een hooger, een minder historisch
gebonden vroo mheidsleven.
Nieuwe vormen van godsdienstig leven: er zijn er heel
velen, die zich gaarne onder deze vlag scharen, maar het is
mij dadelijk reeds een bezwaar, dat die vlag geen kleur en
geen wapen draagt en dat er dus in het leger geenerlei eens
beid is te vinden.-- Ik zeg dat in alle bescheidenheid ;' ik ben
mij zeer bewust, dat groeiende, bewegingen niet ineens
hunne bepaaldheid kunnen vinden; dat er . een sfeer .kan
zijn, die vol is van toekomstbelofte, ook al laten zich nog geen
vaste gestalten herkennen.
Wij willen, wij moeten afwachten; zeker, maar hier schuilt
een gevaar,. „De nieuwe religie der toekomst", dat woord
kan menschen geestdriftig maken ook al blijft het zonder
inhoud. Die leuze is gevallen in een wereld, die zich vers
jongen wil, die voor een revolutionaire gedachte niet terug.
schrikt, die alles, wat met vele eeuwen traditie is belast,
argwanend aanziet, geen wonder, dat die leuze volgelingen
lokt. Gij verstaat mij goed; ik beschuldig niemand per,
soonlij k, dat hij een woord zonder inhoud naloopt, maar wie
veel met jonge studenten b.v. mag omgaan, die weet, dat
er iets suggereerends is in zulk een klank: „de religie der
toekomst". En wat nu boven alle dingen diep ten verderve
zou zijn voor het restje geestelijke cultuur, waarop wij nog
bogen kunnen, dat zou wezen de suggestie van groote woor.
den. Indien ooit, dan is er nu zeker alleen iets te beginnen
met dat, wat volkomen echt en gaaf is.
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Er zijn menschen, voor wie het woord „toekomstreligie"
inhoud heeft; maar overzie ik de velen, die het in hun
geestelijke bagage hebben opgenomen, dan ben ik er zeker
van, dat hunne gedachten en idealen zeer ver uit elkaar
gaan, dat de kans op vervaging en verflauwing groot is.
Dat lokt veel menschen; hoe schooner de leuze, hoe vager
het begrip, dat door de leuze wordt gedekt, hoe meer meng
schen. Maar ook: hoe veel minder ik zeg niet: uiterlijk
succes maar waarachtige geestelijke zegening en kracht.
Mijn eerste verlangen zou dus dit zijn: ik zou iets klaarder
willen weten, wat men samen bedoelt, niet wat deze en gene
voor religieuse voorstellingen en idealen de zijne noemt —
dat kan ik, als ik wil, bij dien individueelen theosoof, of
mysticus, of Taoovereerder, of wien gij wilt, navragen, maar
men wil ook samen iets, men spreekt van nieuwe religieuse
gemeenschap, men denkt zich die niet besloten in kleine,
verborgen kringen, men denkt zich die gemeenschap als
basis eener nieuwe cultuur, dus breed van opzet, groot van
arbeid. En zoo moet men het ook willen; men heeft zonder
dat breed.cultureele geen i echt en geen reden zich naast
of tegenover het Christendom te stellen, dat ook niet een
kringetje is, maar een geestelijke wereldmacht. Ik vraag:
hoe wilt gij met elkander bouwen het huis, waarin de mens
schen van een nieuwen tijd zullen samenwonen naar den
geest ?
Wij bleven nog aan den buitenkant en sluiten bij het te
voren gezegde onmiddellijk aan, als deze vraag opkomt:
mogen wij, in het licht der historie, zeggen, dat er veel kan
worden verwacht van religieuse nieuwvorming? Men zegt:
het Christendom, het Mohammedanisme, zij waren toch
ook eenmaal niet, zij zijn ook geworden; waarom zou dat
niet nog eens zoo kunnen zijn, juist nu, in dezen tijd van
groote geestelijke beroering, nu zooveel, dat diep verborgen
was, uit de harten der menschen is opgerezen. Juist nu is
het de tijd om nieuwe woorden en vormen te vinden. Er is
iets ontroerends in die onuitputtelijke telkens vernieuwde
hoop van ons geslacht: nu komt het, nu zijn de dagen vers
14
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veld voor Gods nieuwe openbaring. Ik spot daar niet mee,
ik spreek er zelfs niet graag over; zoo licht doet men iemand
pijn in heilige verwachtingen, maar ik geloof er niet in. Over.
zie ik de geschiedenis vanaf het begin onzer jaartelling, heel
die geestelijk zoo bewogen op,en.neergang, dan concludeer
ik: dit is een tijd, als in de jaren, toen de Grieksch,Romein.
sche cultuur te gronde ging, een tijd van secten en groepen,
van voorspellingen en verwachtingen, van kleine bewegin.
gen, al meer gedifferentieerd, van veel echt en waarachtig
verlangen naar God, maar dit is niet een tijd, waarin als
uit een andere wereld één machtige Godsopenbaring tot
deze aarde komt, „een blijdschap, die al den volke wezen
zal". Ik ben geen ongeloovige, ik zeg niet, dat onze God een
zwijgend God is, wiens stem niet in onze ooren is, integens
deel, ik meen, dat deze wereld, ook thans, vol is van open.
baringen van Hem. Ik zeg alleen: niet ons geslacht is toebereid
om iets nieuws uit zich te doen geboren worden.
Ik hoor de menschen spreken over nieuwe religieuse vor.
men, ik zie ze werken en schrijven over die nieuwe vormen,
ik zal ook zeker niet ontkennen, dat in groepen en groepjes
dit nieuwe werkelijkheid kan worden of misschien reeds is,
maar men wil meer dan dat en wij behoeven ook meer
dan dat: sterk, gevormd religieus leven, dat leiding geeft
aan 's menschen individueel bestaan niet alleen, maar dat
cultuurmacht is en dragen kan heel het volle, groote leven
van thans. Maar het Christendom was ook niet dadelijk
voor zoo groot een taak berekend, zegt men; het kan groeien
en sterk worden, wat wij samen willen. Maar niets zie ik, dat
mij herinnert aan den oorsprong van het Christendom,
dat zoo sterk is geconcentreerd in de eene persoonlijkheid,
die alles is, en veel is er, dat mij herinnert aan wat zoo vaak
is gezien in de geschiedenis: kleine groepsvorming, soms
vrij dogmatisch zich klemmend aan enkele specifieke stelt'
lingen, tot grooten arbeid wel bereid, maar niet bekwaam.
Het zijn de vele secten van alle tijden, wier historie van
zoo groote tragiek is, zoo vol heilig bedoelen, maar ook zoo
vol misrekening van aardsche werkelijkheden. Veelal en
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zou het ook nu niet zoo zijn een uitsluitend litterair be.
staan leidend, tot enkele intellectueele kringen beperkt,
buiten contact met de massa. De massa, die het beeld wil
en de persoonlijkheid wil als middelpunt. En weer vervaagt voor mijn oogen de nieuwe religieuse vorm, die zal
worden geschapen en ik zie niet, waaruit ze zal geboren
worden. Niet uit zoeken en verwarring en verlangen wordt
een religie geboren, die cultuurmacht zal zijn, maar uit de
vaste verzekerdheid en de onbuigzame wil en de oneindige
liefde van één mensch, die zich offert.
Ik ga nog een stap verder en kom tot de hoofdzaak, als ik
vraag: waarom wil men dan eigenlijk het Christendom niet?
Ware het enkel nieuwigheidszucht, wij konden verder
zwijgen. Maar het is veel meer, veel ernstiger, al klinken ook
hier de stemmen zeer ongelijk door elkaar. Ten deele zijn
het bezwaren, die den buitenkant raken, den vorm, waarin
Christelijke prediking tot ons pleegt te komen. Er zijn velen,
die worden afgestooten door de kerkelijke zijde van het
hedendaagsch Christendom en die daarom ook niet tot de
binnenzijde een verhouding weten te vinden, aesthetisch
aangelegde naturen, menschen, die uit gansch andere, trap
ditioneel,onkerkelij ke kringen tot het Christendom naderen,
menschen, die vrijheid in God zoeken en gebondenheid
aan verouderde instituten vinden. Ik kan mij in hunne
schampere bedenkingen volkomen verplaatsen; het is hier
niet de plaats en de tijd in bijzonderheden te treden over
kerkelijke toestanden. Ons schaffen zij een humorvol oogen.
blik, maar de achtergrond is diep ellendig. Als een blok
liggen menigeen kerkelijke onmogelijkheden, kerkelijke
partijtwisten op den weg; hij kan er niet omheen, hij kan
niet voort, de weg naar God is hem versperd. Zoo is het,
en dat er dan een boonwoord komt en een smadelijk ge.
baar, over de kerk heen ook voor het Christendom bes
stemel, is niet verwonderlijk. Maar ik glijd hieraan voorbij,
want, hoe zwaar deze factor ook weegt in de reactie van heel
velen tegen het Christendom, inderdaad wordt hier toch maar
alleen de Christelijke kerk getroffen, haar instituten en
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wetten, haar gewoonten en haar dienaren. Maar er is kritiek,
die dieper gaat, tot in de kern; men keert zich tegen het
Christendom zelf naar zijn inhoud.
Ik moet hier iets breeder zijn, en moet raken aan moei.
lijke vragen van historischen en theologischen aard, die tot
ver buiten het kader van dit onderwerp wijzen. Christelijke
traditie ik heb telkens die term gebruikt, als ware het zoo
vanzelfsprekend, dat wij elkander dan wel ten volle begrepen;
religieuse nieuwvorming, als een tegenstelling werd dat
er naast geplaatst, ondanks al het wisselende en onzekere
ook van dit begrip. Maar deze beide, tusschen welke de
strijd gaat, zijn immers zoo gecompliceerd, zoo vervloeiend
aan alle zijden, dat wij in ons denken over deze dingen niet
verder komen. Nu voelen wij, meen ik, allen wel dit ééne :
tot volkomen helderheid van begrippen kunnen wij hier
niet komen, hoe ontmoedigend dat ook voor den hoorder
is; wij zouden de werkelijkheid forceeren, wilden we well
omlijnde schemata opstellen- en de menschen en _ hun zoo
individueele , Overtuigingen en tastende geloofsgedachten
daarin dwingen. Toch moet ik tot eenige nadere formuleering
komen, zij het dan in zekeren zin ook van ideaalbegrippen
van Christelijke traditie , en, toekomstreis ie.
Christelijke traditie, wat is _ dat ? Als gij geen theoloog zijt,
zal het u misschien een eenvoudig vraagstuk lijken, het be.
gin van alles, het wezen van ons Christendom in een paar
woorden samen te vatten. Als gij theoloog zijt, weet gij,
dat wij hier voor een volstrekt onoplosbare vraag staan.
Het is eens voor al uitgemaakt, dat nooit de wetenschap
het afdoend, alles beeindigend woord zal kunnen spreken,
waar zij wordt gesteld voor de opdracht het wezen eener
machtige wereldbeweging weer te geven. Ver reikt onze hiss
toriekennis, oneindig fijn weet de moderne geest aan te
voelen het leven van vroeger eeuwen; maar ten slotte laat
ook de historicus het gebeurde en het gebeurende door eigen
ziel heengaan en zegt dan, samenvattend: dat is de kern,
daarom gaat het. En dan zal ten opzichte van het Chris c
tendom en zijn lange, wisselvallige geschiedenis toch altijd
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wel weer dit het laatste woord zijn: niet een dogma is de
dragende kracht van de Christelijke traditie, niet een ker.
kelijk instituut, niet een bepaalde moraal, maar dit is de
stuwing achter alles: een persoonlijk levensbeeld, het Chris.
tusbeeld. Altijd weer anders verstaan, ik weet het wel, op
totaal onderscheiden wijzen, maar door alles heen toch de
samenbindende kracht, die van dat vele, eindeloos vele,
dat Christendom heet, één geheel, één geestelijke lijn maakt.
Ik wil het nog iets uitvoeriger en duidelijker zeggen. Voor
mij gaat het hierom in de Christelijke traditie en als
ik dat zeg, dan meen ik tegelijk ook de historie juist te vers
tolken —: de leerlingen waren in het schip zoo vertelt
het oude wonderverhaal toen Jezus over de golven naar
hen toekwam. En Petrus, de moedige, de zelfvertrouwende
springt over boord en gaat over het water op den meester
af, fier en zelfbewust. Maar op het zien van de golven, staat
er, werd hij bevreesd, en hij zinkt weg. En in den nood
klinkt zijn angstkreet: „Heer, red mij ! " En Jezus strekte
zijn hand uit en greep hem. Ik hoop, dat gij er iets van
mee verstaat, als ik zeg: dat is voor mij de Christelijke tra.
ditie. De mensch, die wegzinkt in de matelooze ellende van
het leven, die te gronde gaat in de ruwe wreedheid, waart
mee ons hier soms het eenige, het laatste stukje van ons aard.
sche geluk wordt afgerukt, erger, de mensch, die wegzinkt
in zelfvertwijfeling, omdat hij tegen de eischen van het
leven, tegen de eischen, die God hem stelt, niet op kan en
geen eerbied meer heeft voor zijn eigen willen en begeeren;
en die dan zich leert buigen, leert overgeven, leert afwachten:
„Heer, red mij ! " En Jezus strekte zijn hand uit en greep
hem —; en er komt grooter kracht en nieuwe vrede en rust
en blijdschap over dat leven: God is liefde.
Dat is mij de Christelijke traditie. Maar gij zegt: neen, het
is veel meer dan dat: het is ook heel een complex van gedachs
ten en uitspraken over God en over den weg tot het heil.
Ik kan slechts zeggen: ik stel sommige dier gedachten des
geloofs zeer hoog, misschien spelen ze een rol in mijn eigen
leven, maar zij zijn niet de levenskracht, het levenwekkende,
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het goddelij k.overweldigende in het Christendom. Wilt
gij woorden, ik zou zeggen: dit zijn de brandpunten: de ers
kenning van de zondigheid van den mensch en van het
gebroken, ontheiligd karakter van heel deze wereld, daar,
om de levensorienteering aan het Jenseits", waarvan wij in
Christus de rijkdom, de rust en de kracht leeren verstaan.
En daarbij laat ik het, zelfs deze woorden geef ik u al met
aarzeling en twijfel, want ik weet ze vol zware problemen,
vol onbedoelde bij klanken. Ik neem het hier geen oogenblik
op voor al wat het Christendom over de algeheele verwor,
penheid en doemwaardigheid van den mensch, over het dae.
monisch karakter van deze wereld wel heeft gezegd. In die
getuigenissen zit, meen ik, waarheid, maar een waarheid,
die ons in ons dagelij ksch leven niet nabij ligt wij zien
en erkennen in onze onmiddellijke levensreactie evenzeer
de glorie van mensch en wereld. En daarom is het ons
beter, voorzichtig te zijn met al deze woorden, door zwaren
last van dogmatische traditie beladen; zoo begrijpelijk is het,
dat een mensch van onze dagen ze vreemd aanziet en met
innerlijke afkeer zich afwendt. Wij kunnen allerlei van het
Christendom wegdoen, wij moeten dat; gearbeid moet er
worden met macht en ijver aan hernieuwing van zoovele
versleten vormen; als men het wil, kunnen wij vele oude,
misschien dierbare woorden laten vallen, maar de hoofd.
zaak blijft: de levensdialoog tusschen God en de ziel, gelijk
het Christendom die in woord heeft gebracht, is van eeuwigheidswaarde, is een essentieel stuk van het godsdienstig be
leven der menschheid. Dat stuk, dat leven, die kracht, die
genade Gods, door de historie in onze handen gelegd, wil
ik brengen aan ons geslacht, juist aan ons geslacht, dat
voor zoo zware crisis staat, dat zoo diep de beteekenis van
lijden, van zonde, van verlossing, van genade, van blijdschap
zou kunnen begrijpen, juist nu, in dezen ontzaglij ken tijd,
nu wij staan als op het scheidingspunt van verheerlijking en
verwording. Nu kan de menschheid het alleen doen met
het allerdiepste.
En wat zijn nu de idealen van hen, die ons spreken van
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nieuwe religie? Ik ben mij ten volle bewust, dat er onder
dezen menigeen is, die van deze en gene gedachte, die ik
schetste, niet ver afstaat, misschien ook hier in onzen kring.
Maar ik mag met hen niet bovenal rekenen; ik moet iets
trachten te zien van de hoofdstrooming dezer groep. Wat
zijn altijd weer de aanklachten, in naam van den modernen
mensch tegen het Christendom ingebracht? In drie korte
formules zijn ze, meen ik, samen te vatten: de nadruk op
de zondigheid van den mensch, het anti.wereldsch en jen.
seitig element in alle Christendom en de beteekenis van
Christus. Dat zijn de punten, waarover Kees Meijer en de
zijnen telkens weer hun woord spreken, daarom ging het
in een interessante discussie voor enkele jaren in Duitschland
over „die Geheimreligion der Gebildeten", daarom gaat
het bij Nietzsche en al zijn volgelingen en bij zooveel ernstige
menschen van onzen tijd, wier hart uitgaat naar God, maar
die met het Christendom geen vrede kunnen vinden. Waar
moeten wij het toch zoeken, vraagt Alfred Weber in een rede
over Religion and Kultur; wij hebben in ons chaotisch leven
weer zoo noodig „eine einheitliche Melodie"; moeten dan
eeuwig cultuur en religie voor ons moderne menschen
gescheiden blijven? Zullen wij zoeken het Christendom?
Maar het Christendom heeft deze wereld niet lief en onze
arbeid en ons geluk en de schoonheid in die wereld niet;
wij willen „lebenspositive Religion", ongebroken willen
wij de ontplooiing onzer levenskrachten in deze wereld
en hoog willen wij denken van de adel en de beteekenis
der menschelij ke persoonlijkheid in die wereld. Dat is het,
wat voorop staat bij veler streven naar een nieuwe religie:
niet langer het hoofdaccent op een andere wereld dan deze
kleurige, geurende aarde, niet langer ascese, hoe ook gema.
tigd door het moderne leven, niet langer zooveel woorden
over de zonde; die klank alleen al, zegt von Zastrow „hat
einen Beigeschmack von Katechismus and Gesangbuch, Kons
firmandenstunde and Bibelkränzchen."
Hier slaan twee levens en wereldbeschouwingen tegen
elkaar; hier gaat het om een strijd van meer dan toevallig,
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historisch belang, hier zal worden gestreden ten doode toe.
als
Ik mag hier misschien een persoonlijke opmerking
tusschen haakjes invoegen.
Voor mij is dit conflict levend geworden, toen ik langen
tijd achtereen mij verdiepte in de groote figuren van het
Duitsche Idealisme, in Herder en Kant, in Goethe en Schiller
en von Humboldt, in Fichte en Schleiermacher. Er is geen
lectuur, die voor mijn innerlijk leven meer heeft beteekend
dan deze. In den diepsten grond is er toen gestreden om
Christendom en nieuwe religie, op een niveau, dat ver en
ver uitligt boven theologische partijtwisten en verkettering,
op een wijze, zooals alleen maar menschen, door den geest
Gods aangeraakt met elkander kunnen strijden. Daar is
gepredikt de heerlijkheid en de onuitputtelijke kracht
van den mensch, die zelf smeedde zijn lot, die zelf werkte
zijn eigen heil, daar is verkondigd , in zoo sublieme schoon.
heid, dat het ons aldoor blijft ontroeren, de pracht, de glorie
van deze aarde, die immers was „eine Hulle des Geistes",
het geluk van mensch te zijn in deze wereld, daar is een
worstelen geweest om nieuwe vormen, om nieuwe woorden,
waarin iets zou , liggen van wat men in Gods gemeenschap
had ervaren, nieuw alles, los , van de traditie, die slechts als
een schoon symbool hare waarde behield : „nicht das Histo.
rische, sondern nur das Metaphysische macht selig." En
tegelijk in diezelfde rij van geesten de anderen, die het
rijke lied der aesthetische humaniteitsreligie niet kunnen
overnemen, die de verbrokenheid dezer wereld niet kun.
nen vergeten, het „radikal Bose", waarvan menschelijke
ervaring al te luide getuigt, die weer terugvinden: verlos,
sing, dat is de levenskern, en verlossing, dat is Christendom,
opnemen van wat God in Christus in deze wereld heeft gelegd.
Zoo is voor ioo jaar het spel der gedachten, maar ook de
worsteling om innerlijk leven door menschenzielen gegaan,
zoo is het nu ook weer, anders, in breeder groepen, maar in
éénelfden geest. En wij kunnen meevoelen met beide.
Daarvoor zijn wij igde eeuwsche menschen, menschen, die
alles kunnen waardeeren, die alles kunnen aanvoelen, die
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vóór alles veelzijdig zijn. Dat is onze rijkdom, dat is ook
vaak onze zwakte en onze armoede. Want ten slotte komt er
een oogenblik, dat de beslissing aan ons is; geen mensch
ontkomt aan het waagstuk van eigen levenskeuze. Als wij
staan voor onze levenstaak en wij weten, eenvoudig als
ernstige menschen, dat wij met zwakke handen die arbeid
slecht verrichten; en als wij staan voor de verzoeking in eigen
innerlijk leven, voor de plicht der liefde, voor de roeping
tot heiligheid, dan moet er worden gekozen. Waar is dan
onze sterkte, in eigen wil, in het zelf willen grijpen van het
ideaal, in het zelf willen bouwen in eigen kracht, of in de
overgave, in dat geweldige, in dat bijna bovenmenschelijke
van zich te durven loslaten: Heer, red mij. Lang kunnen
wij bewonderen, er komt een oogenblik, dat het leven, om
der wille van onze ziel, ons oplegt: kiest!
En nu sta ik met vollen eerbied en met heilig ontzag voor
den sterken, moedigen mensch van dezen modernen tijd,
die zegt: ik zal het doen. Ik kan begrijpen, dat de moderne
arbeidersbeweging, die zooveel in eigen, zwaren strijd heeft
moeten veroveren, wier heele bestaan is een zelf bouwen
tegen het noodlot in, ik kan begrijpen, dat zij in verzet
komt tegen dat Christendom, dat in zijn middelpunt stelt de
gelijkenis van den verloren zoon: Vader, ik heb gezondigd,
tegen den hemel en tegen U, ik ben niet meer waard uw
zoon genaamd te worden. Ook ik kan meeleven in moderne
natuurmystiek, die God vindt in de ontroerende pracht dezer
schoone aarde met hare teerheid van kleur, met hare ver a
hevenheid van grootsche tegenstellingen; ik weet ook de
levensblijde kracht daarvan en van heel dit rijke, moderne
religieuse besef. Maar ik meen: neen, dat is het niet, wat
thans een innerlijke verscheurde menschheid vraagt. Dan
gaat mij eindeloos daar bovenuit de Christus, die kwam om
zondaren zalig te maken, om te genezen al wie er krank
zijn op deze aarde, om te geven zijn rust, die kwam omdat
God deze wereld liefhad. En dan meen ik: als wij dien
Christus als levende werkelijkheid konden brengen aan
ons geslacht, dat zou rijkdom zijn.
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Daar kan, ook aan den afgedwaalde, aan den buitenstaan.
der, in tastbare, zichtbare vormen de liefde Gods worden nabij
gebracht; ik geloof, dat nooit iets zal kunnen opwegen tegen
de gemeenschapvormende kracht van den Christus. Radii
caal moet worden weggedaan uit oude tradities wat geen
levenszin meer heeft voor ons geslacht, afgebroken moet
worden veel, heel veel, dat nu nog onaangetast staat, vooral
in onze kerkelijke wereld, maar het eene blijft, het middel,
punt: Christus. „En Jezus strekte zijn hand uit en greep hem."
Dat staat er over Petrus geschreven, dat staat over duizenden
en duizenden geschreven, naar mijn overtuiging staat dat
ook geschreven voor ons geslacht.
Tweeërlei strooming van modern religieus leven moest
ik aangeven; ik hoop dat uw eigen ervaring deze onduide.
lij ke lijnen wat kan aandikken. De tradities der eeuwen
voortzetten, of nu naar eigen plan gaan werken. Schuilt
daarachter het verschil van historische en onhistorische gees.
ten? Van de menschen, die het langzaam groeien der dinc
gen zien en van hen, die meer rationalistisch van aanleg, veel
van het zelfgemaakte, zelfgeschapene verwachten? Soms
zeker wel. Door de eeuwen heen is onze westersche wereld
in den geest van het Christendom geleid, vaak uiterlijk, vaak
op verstard dogmatische wijze, maar dieper dan wij mis.
schien meenen, zit toch dat Christendom, ook het centrale
van het Christendom in onze cultuur ingeweven. Dan wil
het mij wel eens vreemd lijken, wanneer zoo vaak wordt
gezegd: nu wat nieuws. Des te vreemder, wanneer dat nieuwe
ons zal worden gereikt in vormen, aan gansch andere cultuurs
werelden ontleend, aan de Oostersche tradities van Indië
of China. Is dat niet soms echt 18de eeuwsch gedacht, als toen
Bentham op zijn studeerkamer in Engeland constituties
schreef voor Portugal en voor Perzië en voor Afrikaansche
negerstammen? Er zit soms overmoed in de begeerte naar
het nieuwe, de overmoed van den mensch, die van de hiss
torie niet weet, en, buiten die historie om, zijn eigen weg
meent te -kunnen kiezen.
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Maar laat mijn laatste woord niet zoo afwijzend zijn. Ik
wijs af, zeer zeker; en als ik een oogenblik denk aan den
geestelijken nood van dezen tijd en ik denk er dan aan, wat
naar mijn overtuiging de herleving der Christelijke kernge.
dachten, wat de prediking van Christus' kracht en Christus'
vrede voor dien nood zou kunnen beteekenen, dan ben
ik nog wel geneigd scherper af te wijzen. En toch neen,
want maar één ding kan iets beteekenen, maar één ding
is van God ons geboden: volkomen eerlijkheid, geven het
kleine beetje dat wij hebben. God geeft niet allen hetzelfde
leven in het hart, hetzelfde getuigenis op de lippen: dat
wisten wij wel, maar het is ons altijd weer moeilijk dat te
erkennen. Laat God dan werken Zijn werk aan ons, en
laten wij zorgen Hem niet in den weg te staan; laten wij zorgen,
dat Zijn stem een weg vinde door ons. Laten wij op onze stilt
len, bescheiden post want niemand onzer heeft ten slotte
meer dan dat en de minst gehoorde en minst genoemde is
wellicht de belangrijkste in Gods oog, laten wij op die
post ons woord spreken, ons levensbezit geven. En dan
zij het voor den een het vurige gebed, dat uit der menschheid
bange zorgen en zware nooden een nieuwe tijd des Heeren
moge rijzen, nieuw, alles nieuw, los van wat oud was ge.
worden; en dan zij het voor den ander de bede, dat wij,
als zondige menschenkinderen weer zullen leeren niet op
ons, maar op Gods genade te rekenen, de bede, dat Christus
koning moge zijn over deze verwoeste, verwilderde aarde en
dat zijn kracht en zijn rust en zijn blijdschap, zijn eindelooze
blijdschap over allen moge dalen.

WAT ONS BELEMMERT EN WAT ONS HELPT
OM TOT GOD TE KOMEN 1)

Gij moet geen magistraal betoog verwachten, uit diepte
van studie en overleg geput, dat u een nieuw licht zal werpen
over groote levensvragen, dat u nieuwe doorzichten zal
schenken door zware wereldproblemen, niet iets, dat af
is en doorwerkt; het zijn maar wat eenvoudige opmerkingen
over kwesties of eigenlijk over één kwestie, waarmee de mees.
ten in hun leven - bij tijd en wijle eens te stellen hebben; het
is slechts mijn eigen kijk op enkele verschijnselen, die u nis.
schien - hier of daar aanleiding kan geven tot vergelijking,
aanvulling, overdenking.
Over wat ons belemmert en over wat ons helpt om tot God
te komen. Eén algemeen opmerking moge voorafgaan.
Onderwerpen als deze kunnen steeds onder tweeërlei aspect
worden gezien.., We kunnen ze meer bekijken van binnen
uit of van buitenaf; het kunnen zijn vragen van innerlijk
geloofsleven of cultuurproblemen uit een bepaalden tijd.
Ter eener zijde en dat is de binnenkant is er een woord
van Augustinus van ontroerende juistheid: „er kan niets
gevonden worden, dat eenvoudiger is dan God." Alles,
wat de kern van het religieuse leven raakt God en de
ziel is van buitengewone simpelheid, klaarheid, door.
zichtigheid. Geloovige menschen, die de groote levens.
wending hebben doorgemaakt 't zij na en in een jaren,
langen strijd van bekeering, 't zij in een geleidelijk, bijna
ongemerkt zielsproces zullen erkennen en met vreugde
belijden, dat er een treffende vereenvoudiging is gekomen
in hun we reld en levensbeschouwing. Wie „God" kan zeggen
1)

Twee lezingen, te Barchem gehouden in 1916.
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in oprechte vroomheid, ziet opeens in het leven groote vaste
lijnen, die weet met onschokbare zekerheid: zóó is het en
zóó wil God het en niet anders en nooit anders. Dat behoef
ik niet te betoogen, want gij kent het Evangelie: het Evangelie,
van den eenen kant een warwinkel van problemen en moeis
lij kheden, historische, theologische, ethische we komen er
nog op terug en toch van een aangrijpende kracht en een,
voud van prediking, waarvan heel de geschiedenis van de
vroomheid in het Christendom ons getuigenis geeft: vele
reinen van hart, die van de theologie geen begrip hadden,
hebben toch voortreffelijk verstaan, waarom het ging in dat
Evangelie. En overal, waar we echt, diep leven met God vin.
den in de historie of in eigen kring treft ons dat een.
voudige, vanzelfsprekende, onafwendbare. Daar is niet te
discussieeren, daar liggen geen problemen; denk aan allerlei
vrome boeken, aan de mystieken, aan Thomas a Rempis,
aan Eckhart, aan Fox, aan menschen van nu
onverschillig
of ze in breeden kring van invloed zijn
een Rendel Harris staat me voor den geest
of dat het heel gewone mens
schen zijn
er is in den geloovige en in zijn reactie op al
wat is, altijd iets onmiddellijks, een zuivere weerklank,: zóó
moet het zijn en niet anders, dat is het leven met God!
Wat ons belemmert om tot God te komen? Zoolang wij
deze vraag van binnen uit benaderen met de eenvoud van
een vrome ziel, is het niet eigenlijk een probleem ter discus.
sie; dan is het met de onmidellijkheid van het intuïtieve
tot klaarheid gebracht: de groote belemmering is het leven
naar zichzelf toe „wie zijn leven zal willen behouden,
die zal het verliezen", of het is het begeeren van de wereld -„wat baat het een mensch, zoo hij de heele wereld wint.. . . "
Nog anders gezegd : de groote belemmering
g is de onzuiverheid
van ons geloof. Het zou bijna als profanatie kunnen worden
gevoeld, deze groote dingen tot onderwerp van een „bespre.
king" te maken, waar de mogelijkheid van een pro en een
contra wordt verondersteld, alsof er hier iemand zou willen
verdedigen: mijn zonde, de liefde voor mijn eigen ik en voor
wat mij lokt in de wereld belemmert mij niet om God te vinden.
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Wat ons belemmert om tot God te komen: dat weet ieder
onzer voor zich wel, als hij daalt in de duistere diepten van
eigen ziel.
Maar ik kan de verhouding van God en de ziel ook onder
ander licht stellen en dezelfde menschen, die het leven met
God in zoo groote, klare lijnen wisten te teekenen, hebben
gewoonlijk ook zeer wel geweten, dat voor menigeen hier
aan het vragen geen einde komt, dat alles hier zwaar is en
vermoeiend van onoplosbare raadselen. Wat ons belemmert
om tot God te komen, die vraag heeft ook een sociale zijde
en een philosophische en een cultureele; we kunnen er
boeken over opslaan en we kunnen nu vragen, gelijk voor
eeuwen: wat staat menschen van onzen tijd in den weg
om met God te leven? Daar kunnen en moeten wij wèl
over praten en dan ligt er een studieprobleem voor ons: we
hebben ons bewust te maken, waarom het voor velen niet
gemakkelijk is in onzen tijd God te vinden. Dan weten wij
ons als menschen, die bewustheid bezitten of zoeken van ons
cultuurleven, omdat ze daarin Gods woord willen prediken.
Daar is onder ons in Barchem gesproken van een religieuse
sfeer, die zou worden geschapen en van een religieuse cultuur,
die daaruit zou worden geboren; maar dat kan slechts, wang
neer wij een eerlijke, diepe kennis hebben van eigen tijd,
van den binnenkant van onzen tijd, van wat daar woelt en
werkt op den achtergrond van ons cultuurleven.
M.a.w. daar is een tijdlooze bezinning: het heel stille na.
voelen en navertellen van wat er omgaat tusschen God en
de ziel, nu en voor ioo jaar en voor i000 jaar en wie daarvan
ons wat weten te zeggen, helpen ons het meest: we kunnen
ze niet missen die de geestelijke dingen groot en eenvoudig
en met profetisch zekerheidsbesef zien. Maar er is ook een
beschouwing van uit den tijd, van uit eigen gecompliceerd
levensbesef, van uit al de radeloosheid van de onopgeloste
moeilijkheden, waarmee wij eiken dag rondloopen, en als
wij ons daarin stellen, dan kan het als een bespotting klinken,
wanneer ons de groote blijvende kategorieën van het geestelijk
leven als uitredding worden voorgehouden. Wat ons belem•
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mert om tot God te komen? De zonde, de wereld. Ja, maar
wat is voor mij, mensch van thans, in al de complicaties van
min leven en van min omstandigheden de zonde, de wereld?
Genoeg om de tweeërlei aanpak van deze vragen toe te
lichten. Afhankelijk van temperament en religieuse geaard.
beid zal men meer van de eene of van de andere zijde ko.
men. Ik begin van morgen bij de buitenkant. Ik zou het
dus kunnen hebben over maatschappelijke toestanden, over
groote armoede of overmatige weelde als beletselen voor de
ziel om vrij uit tot God te klimmen; ik zou van alles kunnen
kiezen dat een hindernis kan zijn voor ons vroomheidsleven,
zelfs de kerk, maar ik spreek nu in het bijzonder over één
punt, over het gecompliceerde van onze wereld als een be.
lemmering om tot God te komen; ik begin dus bij dat, wat
als gegeven voor ons ligt: de wereld en hare complicaties, te
midden waarvan wij worden geboren, die wij niet zoo hebben
gewild of gemaakt, maar waarop wij als religieuse menschen
zullen hebben te reageeren. En ik kom morgen vanzelf tot
de keerzijde van deze cultuurvraag, tot wat in eigen ziel
beantwoordt aan onze onzekerheid van levenshouding: de
krachteloosheid en de onechtheid van ons geloof.
Zoo dus eerst: het gecompliceerde van onze wereld als
een belemmering van ons geloof. Ik wil trachten eerst zeer
in het algemeen iets te zeggen over de kwestie, die hier ligt.
Alle religie zoekt vastheid, zekerheid, klare overtuigdheid
van wat God is en van wat God wil. Er is innerlijke tegens
spraak tusschen godsdienst en twijfel en weifeling. De relic
gieuse mensch ik denk hier nu vooral aan de profetisch•
Israelitische en de Christelijke lijn van geloofsleven de
religieuse mensch begeert maar één ding: God gansch en
al te kennen, voorzoover het een mensch mogelijk is; God te
bezitten, in God te rusten, Gods wil te volbrengen. Dat is
de groote levensvereenvoudiging in de religie: alles, ons wen.
schen en zoeken en denken en willen wordt geconcentreerd
in het eene: God en Zijn wil. Heel het leven neemt de
kleur aan van het eene licht, dat over alles valt, het licht
Gods, of, zooals Simmel het gaarne uitdrukt: de geloovige
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mensch heeft dezelfde wereld rondom zich en in zich als
ieder ander, maar voor hem is die wereld in een andere
aggregaatstoestand dan voor den mensch, die zonder God
leeft. Het komt dus alles aan op het volkomen concen.
treeren van alle zijn en gebeuren in God, in den éénen God.
„Wien anders heb ik in den hemel; nevens U lust mij niets
op aarde; al bezwijkt mijn vleesch en hart, God is voor
eeuwig de rotssteen van mijn hart en mijn deel." En het
Evangelie is er van vervuld: „één ding is noodig"; of, nog
meer naar de wilszijde gekeerd: „zoekt eerst het Koninkrijk
Gods en Zijne gerechtigheid en al het andere zal u worden
toegeworpen." Dat is de grondtegenstelling van het religieuse
leven: God en Zijn Koninkrijk èn al het andere; het Eene
en het vele.
„Ik heb mijn God, dat is genoeg;
ik wench mij niets daarnevens.
Meer dan het meeste, dat - ik vroeg,
mijn alles is Hij tevens."
Aan deze getuigenissen komt geen einde; hoe men ook
de centrale belijdenis van alle religieus leven in woorden zal
weergeven, er zal altijd iets van ditzelfde in liggen: God
dienen en Hem alleen liefhebben. Dit alles is zeer eenvoudig
en van grootti kracht en de levens van vele geslachten heb#
ben deze belijdenis bezegeld; maar wij blijven nu eens
niet bij het stichtelijke woord, en zien naar de moeilijkheid,
die hier ligt. En die is deze: wij staan in de wereld. En die
wereld is oneindig gecompliceerd, veel meer dan een onzer
kan vermoeden. De wereld: ik neem dat hier nu in breeden
zin, als het complex van stoffelijke en geestelijke factoren, te.
midden waarvan wij leven. In die wereld zijn wij gesteld,
uit die wereld komen wij nooit geheel los zoolang wij op
aarde vertoeven, in die wereld moeten wij werken, liefs
hebben, lijden, begeeren en verloochenen. En nu is dit
de eenvoudige vraag, waarvoor ieder onzer telkens weer ges
plaatst is: als geloovigen willen wij God zoeken en vinden,
God alleen „nevens U lust mij niets op aarde" maar
de weg tot God ligt midden door de wereld en nergens

HELPT OM TOT GOD TE KOMEN 225

dan daar; waar ligt die weg precies? Moet ik hier links of
rechts? Ik zeg: ieder onzer is telkens weer voor de moeilij k.
heid gesteld: hier is een kruispunt van wegen; welke weg
leidt tot God? Ik kan dat zeggen, als ik denk aan u, die hier
voor mij zit, omdat gij menschen zijt, die u van de levens.
problemen bewust zijt. Maar ik ben er van verzekerd, dat
velen, misschien de meesten geen dergelijke zorgen hebben;
de naieven, die ongetwijfeld in vele dingen gelukkig zijn te
prijzen. Hun kerk, hun priester, hun dominee heeft hun
met het gezag van het goddelijk ambt of van het goddelijk
k
woord het volkomen afgeronde antwoord gegeven op hun
vraag, voor deze nog kon rijzen in hun hart. Wie God is
en wat God wil: dat ligt vast; en het is het grootste, het very
derfelijkste werk van den Satan, dat hij in de wereld twijfel
zaait, waar het betreft de vastheid, de klaarheid, en het vol,
komen genoegzame van Gods ordinantiën. Voor den nas
leven mensch in dezen zin, die naief is, ik zou bijna zeggen
met overtuiging, ligt er in de gecompliceerdheid van onze
wereld geenerlei belemmering om tot God te komen, want
hij bezit een betrouwbare gids, die bij elke splitsing van
den weg kan worden opgeslagen en die zal uitwijzen, hoe hij
zal hebben voort te gaan. Wie echter ook maar even de onschuld der naïveteit heeft
verloren en dat hebt gij voor hem kan het worden
tot een pijnigende, ik zou durven zeggen: tot een moors
dende vraag: welke weg nu?
Nu zijn er twee oplossingen mogelijk, twee uitersten,
twee noodsprongen voor mijn besef, die ik hier maar even
noem, zij het slechts ter verscherping van ons probleem.
Men kan de wereld zooveel mogelijk uitsluiten uit zijn leven,
verbannen het gecompliceerde, het vele. Zooals een Indische
kluizenaar, die zich diep in een grot achter een steenen
muur laat metselen, waar hij niets meer ziet, niets meer
hoort en tot zijn dood zal blijven. Hij kan niet ontloopen
de wereld, want hij neemt zijn eigen ik mee achter den
muur en hij zal eiken dag opnieuw het feit, dat een weinig
voedsel hem door een gleuf in de steenen wordt toegeschoven,
I5
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als een bittere hoon van zijn ideaal streven ervaren, maar
toch: van het gecompliceerde van het leven in de wereld,
waaraan ik nu vooral denk, zal hij voor een deel zijn ver.
lost. Menige levensweifeling, die ons een belemmering is,
is voor hem uitgesloten.
En ook naar de andere zijde is er een radicale oplossing:
ik kan ook heel de wereld aanvaarden, zooals zij is, mijn
geestelijk normbesef vernielen en God in alles vinden. Dan
is er niet het zoeken van den goeden weg, want alle wegen
zijn Gods wegen; dan is er nooit een belemmering, een
moeilijkheid, want tusschen God en mij kan nooit iets zijn.
Dan is God niet de Eene, boven de wereld uit, die ook is
tegenover de wereld, die ook slechts te vinden zal zijn met
verloochening van de wereld, maar dan is God in de wereld,
in alles van de wereld, in mijn licht, maar ook in mijn luis.
ternis.
Het gecompliceerde van de wereld, ik veronderstel, dat
het voor u een probleem is. Ik veronderstel, dat er in u is
een oprecht verlangen naar God, maar dat zoo menigmaal
moeilijkheden voor u oprijzen, die u schijnen voort te sprui,
ten eenvoudig uit het feit, dat gij in de wereld leeft nog
eens: wereld niet in afkeurenden zin, maar simpelweg als
de entourage, waarin gij zijt geplaatst. Op twee punten
zou ik dat wat willen uitwerken, waarvan het eene ligt naar
de kant van den wil, het andere naar de zijde van ons intellec,
tueele leven. Het is niet moeilijk deze dubbele keuze te recht.
vaardigen. Ik wensch hier niet de moeilijke vraag ter sprake
te brengen, wat religieus geloof in zijn diepste wezen als een
bewustzijnsverschijnsel eigenlijk is, of het een gevoel is of
een belijdenis van zekere overtuigingen of wel een bepaald
aspect van het wilsleven of nog iets anders, in elk geval is
dit zeker, dat het geloof naar woorden zoekt om zich uit te
spreken, en dat het ook steeds verbonden zal zijn met het
verlangen, op een of andere wijze in de daad tot uiting te
komen, daad in heel breeden zin verstaan. Ziedaar de dubbele
buitenzijde van ons geloofsleven, waarop ik doelde. Het
geloof zoekt naar woorden èn om der wille van zichzelf,

HELPT OM TOT GOD TE KOMEN227

omdat het innerlijke klaarheid wil, bewustwording van bezit
en gemis, èn om der wille van de gemeenschap, omdat de
een den ander wil sterken en troosten en men samen wil
belijden, wat men heeft ontvangen van God. Dat woord kan
een eenvoudig, persoonlijk getuigenis zijn, een kort, oprecht:
ik geloof in God, en dat woord kan ook het ingewikkeld
mysterie zijn van een kerkelijk dogma, vol van wijsgeerige
overleggingen. Genoeg, als u gezien hebt, dat voor ons,
menschen, die niet in zuivere innerlijkheid leven, maar voor
wie alle binnenkant zijn buitenkant heeft, alle leven met God
ook de zijde heeft van het woord, van de belijdenis.
En ik sprak van de daad; daar is het evenzoo, al ga ik ook
hierbij niet in op allerlei vragen, die zouden kunnen rijzen.
Maar onmiddellijk duidelijk is het, dat voor wie God kent
of ook voor wie God zoekt er bepaalde gedachten of een
zekere gezindheid of bepaalde handelingen zijn, die vers
boden en andere, die geboden zijn, om het even alweer,
of u hier op geopenbaarde welgeformuleerde levenswetten
den nadruk wilt leggen of liever op een stemming van dank,
baarheid, waaruit als vanzelf een leven van liefde voortvloeit.
De bedoeling van deze korte opmerking is dus slechts dit
eene te zeggen, dat mijn Christelijk geloof mij zal leiden tot
een of andere misschien slechts zeer korte en eenvoudige be.
lijdenis, tot een getuigenis, waarvoor ik met zorg en moeite
een gebrekkig woord zal zoeken, en dat mijn Christelijk g &
loof mijn wilsverhouding tot het leven zal regelen.
Nu staan wij in de wereld; en onze wereld, ons verleden en
ons voorgeslacht, onze eigen tijd en onze cultuur zullen ons
het woord aan de hand moeten doen, waarnaar wij zoeken;
wij staan in de wereld; en die wereld, d.w.z. onze tijd, onze
omgeving, het maatschappelijk en staatkundig samenstel
van onze cultuur komt tot ons met zijn eischen, zijn vragen
en beloften en wij moeten te midden daarvan den weg tot
God niet verliezen. Ziedaar ons probleem: het gecompliceerde
van de wereld als belemmering bij ons zoeken naar God,
het gecompliceerde, zoowel in het denkleven, als in het
zedelijk leven van onze dagen.
-
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Ik stel nog eerst deze vraag: is dit een tweezijdig probleem,
dat altijd de gemoederen heeft bewogen of geldt het ons
in het bijzonder? Ik aarzel niet in den tweeden zin te ant.
woorden. Natuurlijk hebben alle geslachten van Christenen
hunne moeilijkheden gehad, hun zwaren levensstrijd, want
altijd is het geloof strijd en ook altijd in een of andere vorm
strijd met de wereld, waarin men leeft, en naar het uiterlijke
gezien is die strijd zeker in menige eeuw oneindig veel hef.
tiger geweest, dan wij ons dat in onze Christelijk geheeten
maatschappij nog kunnen voorstellen men denke slechts
aan de eerste eeuwen van vervolging en martelaarschap
en toch, zooals ik nu de kwestie aanpakte, als een onzekerheid,
als een belemmering des geloofs door het geweldig gecompli,
ceerde van die wereld, is het een zaak, die ons zeer in het
bijzonder raakt, óns ,d.w.z. den modernen mensch, aan wie
Ode cultuurommekeer van de laatste - anderhalve eeuw niet is
voorbijgegaan. Ik wees er reeds op: wij - hebben één Leids.
vrouw des levens verloren, die honderden jaren lang als een
,goede gids de menigte- voorging: de kerk. Door alle tijden
.heen is het het streven geweest van de Christelijke kerk:
:het gecompliceerde, de eindeloosheid van de vele levens,
mogelijkheden en denkmogelijkheden te vereenvoudigen,
groote vaste lijnen te trekken, waarbinnen de geloovige zich
met gerustheid kon bewegen. Ik geloof, dat wij moeilijk meer
kunnen schatten, wat de kerk in vroeger tijden voor de mil.
lioenen heeft gedaan, die in eenvoud en oprechtheid, en als
gewone, alledaagsche menschen God zochten. En ik bedoel
hier dan niet, wat ze deed door hare wondermacht als ma.
gisch sacramenteel instituut ter zaligheid, door het mirakel
van haar mis en haar absolutie en haar laatste oliesel, en ik
bedoel ook niet wat ze deed in persoonlijke zielszorg, door
haar gebed en vertroosting, maar ik denk nu speciaal aan haar
hulp in het zoeken van God door al de samengestelde raad.
selen van ons leven in de wereld heen. De kerk heeft de
menschen precies gezegd, wie God was en hoe Hij u zou ver,
lossen en ze heeft nauwkeurig verkondigd, wat God van u
wilde in elke omstandigheid van uw leven. Daar was niets
-

-

-
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meer te vragen, daar was niets meer onzeker, alles af, de
oplossing, geen menschenbedenksel, maar wat God zelf
had gesproken, de geopenbaarde, eeuwige waarheid. Daarin
ligt iets geweldigs, iets grandioos, en ons geloof moge even
sterk en even diep zijn, nooit vinden wij weer terug die ab,
solute zelfverzekerdheid en daardoor die absolute cultuur.
beheersching, waarbij alles zijn plaats vond in het groote
organisme: de schepping van de wereld en haar val en de
zonde en de verlossing en de voleinding aller dingen; Gods
weg met het geheel van het menschelij k geslacht, van af den
eersten dag, langs het uitverkoren volk, tot aan het i 000. j arig
rijk zijner heiligen, en Gods weg met den enkeling, door
roeping, bekeering en wedergeboorte, rechtvaardiging en
heiliging tot in het eeuwige leven en de opstanding ten
laatsten dage en alles, wat verder nog gevraagd kon worden
over hemel en hel en aarde, over engelen en daemonen,
over gezaligden en gevloekten. En daarnaast, even afgewerkt,
de vaste bepaling van mijn persoonlijke houding tegenover
het leven: de plichten en deugden van elk op zijn plaats in
het geheel en wat voor mij zijn of moeten zijn de groote cul.
tuurmachten: staat en kerk, familie en ambt.
Wij hebben geen kerk meer, die dat voor ons doet, wij vin'
den haar ook nooit terug, omdat in ons de naïveteit is ge.
broken, die noodzakelijke voorwaarde is om zijn denken
en zijn levenshouding geheel en oprecht te kunnen onders
werpen aan haar uitspraak. Ik kan het verstaan, dat ook
zulke totaal uiteenloopende geesten als een Novalis en een
Auguste Comte, die beide behoefte hadden aan vastheid
van levenslijn, de Middeleeuwen konden verheerlijken als
den tijd der groote, autoritatieve organisatie, waarin de last
van vele levensvragen van de ziel van den enkeling was
afgenomen, omdat de kerk alle dingen wist en alle dingen
voorschreef, een reddeloos verloren Paradijs, waaraan Novalis
met weemoed terugdacht en dat Comte tevergeefs door
een nieuwe katechismus en een nieuwe heiligenkalender
trachtte te herwinnen.
Dat alles is weg, niet voor allen en ik acht dit een zegen,
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die door ons, die toch bijna allen met onze scepsis tegen,
over de kerk staan, vaak zelfs met een afwerend gebaar,
moeilijk hoog genoeg kan worden geschat en die wij door
niets anders zouden kunnen vervangen. Maar voor velen is
het voorbij; het is in den loop van een i- eeuw langzaam
weggebrokkeld; ik behoef dat proces hier niet te teekenen
het is de wordingsgeschiedenis van den modernen tijd,
misschien wel de meest ingrijpende cultuurwisseling, die
wij nog historisch kunnen benaderen. Er is een groote trap
giek in de geschiedenis van het Christendom, dat het hierop
uitloopt en wij zien dat komen door de eeuwen heen. Is
dat niet het tragische, dat wij een mensch zien jagen naar
het absolute, het ideale en wij zien ook, dat er voor zijn streven
geen plaats is, dat er in zijn eigen streven iets is, waaraan
hij zich te pletter zal loopen. Zoo is het de Christelijke
kerk gegaan. Zij wilde uit de complicaties van het leven
de menschen tot God brengen, zij wilde het onoplosbare
raadsel oplossen, en zij droeg aldoor de verzekerdheid bij
zich, dat het was opgelost. En wij weten, dat het nooit was
opgelost, dat nooit de absolute waarheid Gods in formules
voor de menschen heeft gelegen, omdat er altijd het irra.
tioneel element van de wereldwerkelijkheid is, dat met alle
formuleering spot, en wij weten, dat nooit de heilige levens.
weg was uitgeteekend over de aarde, omdat er altijd de
spanning zal zijn van de conflicten. Elke oplossing was een
compromis en die het anders wilden, zijn te vuur en te zwaard
uitgeroeid, tenzij het beter scheen de oogen voor het kwaad
te sluiten. De ketterij is de- tragedie van de kerk; ze is ook
de ironie over de machteloosheid van den mensch, die zijn
rede in hoogmoed te sterk had gespannen en had gemeend
in klare woorden het eeuwig raadsel van de sphinx te kun.
nen oplossen. Van af het Evangelie gaat de ketterij door
de tijden heen, met noodwendigheid, omdat nu eenmaal
wereld en leven te gecompliceerd zijn voor de formule.
Maar nu zijn wij allen ketters geworden; er is geen levens.
of wereldvraag meer, waarover wij niet discussieeren en,
velen mogen zich dat niet bewust worden, dat doorsijpelt
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toch heel ons leven, ook ons geloofsleven. In den diepen
kern der dingen, daar waar het gaat om God en de ziel,
moge alles zijn gebleven, gelijk het altijd was, naar de
buitenzijde is de godsdienstige mensch een gansch andere
geworden dan hij eenmaal is geweest: onzekerder, zwakker
in zijn belijdenis, onvaster, aarzelender in zijn levenshouding.
Wat is de belemmering, die velen op hun weg vinden,
als zij staan tegenover het zedelijk besef van onzen tijd?
Ik geloof, dat de kwestie zonder veel woorden is duidelijk
te maken, want eigen ervaring heeft ons, als wij eenigszins
bewust leven althans, de moeilijkheden vaak genoeg voort
gelegd. Wat eischt het Christendom van ons? „Weest
gijlieden dan volmaakt, gelijk uw hemelsche Vader volmaakt
is." Dat woord is honderd maal tot een gemeenplaats get
worden, om aan te sporen tot braafheid en deugdbetrach,
ting; ik geloof,, dat wij het er hier over eens zullen zijn, dat
het oneindig veel dieper ligt, dat in deze uitspraak alles wordt
gevraagd. Op allerlei wijze kunnen we ditzelfde woord aan
ons eigen leven nabij brengen, het vertalen in een ethische
terminologie, die ons nader staat. We kunnen spreken
van den eisch, onszelf te ontwikkelen tot persoonlijkheden,
in den diepen, normatieven zin van dat woord, we kunnen
van een andere zijde het - zoo bezien, dat hierin tot ons komt
de eisch, alles, alles in ons leven, in ons innerlijk en uiterlijk leven
te doen strekken tot de eer Gods. Maar hoe het zij: hier is
in den grond maar één uitleg mogelijk: het is niet goed,
zoolang er nog iets onzuivers is in ons leven, zoolang er nog
ergens iets ligt van een compromis, van een verlangen, de
dingen niet al te nauw te nemen. Christelijke levenseischen
en schipperen zijn innerlijk absoluut tegenstrijdig. Waar
tegenwoordig zooveel van het woord Christelijk wordt voor.
zien en alles wel op een of andere wijze met het Christendom
samenhangt, valt dit scherpe, onverzoenlijke van het Evan.
gelie ons misschien zelden meer op, maar diep in onze ziel
weten wij het toch wei: alles of niets, de heiligheid of de levens.
halfheid d.w.z. het levensverderf. Wij weten allen zeer wel,
dat de eisch van Mattheus 5 ver boven ons uitgaat, dat geen
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onzer die in levenswerkelijkheid omzet, laat ik het op de oude
wijze zeggen: dat wij allen zondaars zijn, maar het zuiver
Christelijk geloofsleven, zooals het niet is in mij, maar zoo,
als God het wil, zooals het normatief boven ons aller geestelijk
streven staat, is onlosmakelijk verbonden met het: weest
gijlieden dan volmaakt.
Maar nu het andere. Wij zijn menschen, die leven in deze
wereld. Wij zijn van de aarde aardsch, d.w.z. wij zijn vol
van het natuurlijke; er is een dier in elk onzer. Als wij nu iets
van het verleden weten, dan is het zeker dit, dat deze dier.
lij kheid, dit ruwe ongebreidelde, althans in het gemeen,
schapsleven der menschen voor eeuwen veel sterker naar
voren kwam dan thans. Vanwaar deze verandering? Door
de moraliseering van het natuurlijke in de cultuur. Het is
zoo volkomen begrijpelijk, dat de menschen tegenwoordig
over het woord cultuur de schouders ophalen, en toch is het
een ondoordachtheid. Zou het natuurideaal van Rousseau
inderdaad veel oprechte aanhangers vinden; zouden zij,
die over de cultuur hun hoon uitstorten, terug willen naar
de ongeordende samenleving, zonder recht en continuïteit,
van wilde, bandelooze horden? Wij zouden de kluisters en wij
zouden de vrijheid van onze cultuur niet willen, niet kunt
nen missen. ,,Der Mensch ist ein Tier, das, wenn es. unter
anderen seiner Gattung lebt, einen Herrn notig hat", zegt
Kant ergens; welnu, de cultuur is die meester geweest, die
het dierlijke gemeenschapsleven aan banden heeft gelegd,
wat geenszins beteekent, dat daarmee de enkeling aan
hooge zedelijke eischep zou beantwoorden. „Uns fur schon
moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel ", moet
Kant er naar waarheid een eind verder aan toevoegen. Maar
dat neemt niet weg, dat, naar het mij toeschijnt, de cul,
tuurontwikkeling niet slechts een louter zinneloos worden
en verworden van maatschappelijke en geestelijke factoren
is, maar dat er in die cultuurgroei een zedelijke waarde
schuilt, dat, met oneindig veel moeite en met vallen en op.
staan toch zedelijke begrippen worden veroverd, die tot de
rijkste bezittingen behooren van ons menschelij k geslacht.
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Ik kan niet aanvaarden, dat de rechtsontwikkeling enkel
maar zou zijn een opbouwen en telkens weer in elkander
stooten van nieuwe begrippen, enkel bepaald door de luim
en het geluksverlangen van den mensch. En datzelfde geldt
voor de maatschappelijke ordening en voor het weten.
schappelijk zoeken van ons menschen, en voor de moralisee.
ring van begrippen als arbeid en ontspanning en voor welke
waarden gij verder maar wilt noemen. De cultuur trekt vaste
grenzen, en bindt den mensch, die in wilde zelfzucht eigen
wegen zou willen gaan en daarmee is zij tevens de basis
voor onze vrijheid.
Slechts op den grondslag van een geordend gemeenschapsleven en steunend op de tradities van het voorgeslacht, die
ik èn in boeken èn in allerlei levensvormen rondom mij
vind, zal de enkeling in vrijheid eigen leven kunnen onts
plooien en rustig kunnen arbeiden aan zijn persoonlijke
taak. Ik spreek hier niet van de heel grooten t' de eenlingen,
die, om het zoo eens te zeggen, hun eigen levensbasis schept
pen, maar ik denk aan de velen, aan de gewone menschen.
Ik verlang niet terug naar den toestand van mijn Germaan'
sche voorvaderen, ik zou het ondankbaar en dus zedelijk
laakbaar vinden daarnaar terug te verlangen, ik vind de
cultuur, hoe miserabel ze zijn mag, een zeer groot en schoon
ding. En dat sluit dit in: dat ik trouw op mijn plaats in de
wereld aan die cultuur zal moeten meearbeiden. Natuurlijk
niet bewust, als een apart stuk werk in mijn leven, maar al
mijn doen en laten moet als het ware dit ééne merkteeken
aan zich dragen, dat het alles is: moraliseering van het
natuurlijke. Als ik kinderen onderwijs, dan is dat op allerlei
wijze als sociale arbeid te verstaan, maar graag houd ik ook
dit gezichtspunt vast: het is het toevoeren van nieuwe intels
lectueele en- moreele krachten aan het gemeenschapsleven,
het is cultuurarbeid. En cultuurarbeid is voor den hands
werker de wijze, waarop hij zijn stuk werk voltooit en de
wijze, waarop hij zijn arbeid opvat; en voor den geleerde is
het het overdenken en uitwerken van het probleem, waarvoor
hij zich gesteld ziet, en voor de huisvrouw is het het scheppen
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van de goede, rustige sfeer in haar gezin. Het is zedelijke
eisch voor ons te werken aan de cultuur; al het vele ongeor.
dende in geestelijken en lichamelijken zin roept er om, al
de vele nood in de wereld en het vele onrecht. En het was
óók zedelijke eisch voor ons, God in alles volkomen gehoor,
zaam te zijn; daarmee stond of viel voor ons de zuiverheid
van ons Christendom.
Zijn die twee eischen in den grond één of althans: zijn ze
in harmonie met elkaar, zoodat hij die voor God wil leven
tevens met gansch zijn ziel kan werken aan zijn wereldschen
arbeid? Liggen hier geen complicaties, die ons een belem.
mering des geloofs kunnen worden? Men heeft het vaak ge.
meend. Menig geloovig moralist heeft een levensleer ont,
worpen, waarbij onze arbeid in de wereld, in handel en
bedrijf, in fabriek en studeerkamer, als soldaat en als hand.
werker was opgenomen in het groote geheel der gehoor.
zaamheid aan God. Natuurlijk niet zoo, dat elke handels.
manoeuvre werd goed geheeten, dat in het krijgsbedrijf alles
zou zijn geoorloofd, plundering en verraad en bedrog,
niet zoo, dat in de verhouding van den werkgever en den
arbeider klaarblijkelijke uitbuiting zou zijn gerechtvaardigd
of een prullig stuk werk van den handwerker zou worden
aanvaard, maar wel zoo, dat in het beginsel van onzen aard.
schen cultuurarbeid, eerlijk en met overgave des harten
verricht, niets zou liggen, dat streed met den Christelijken
eisch, of met de Evangelische voorschriften. Integendeel,
nergens beter dan in den trouwen arbeid in onze aardsche
omgeving kunnen wij werken tot Gods eer; het „weest gij.
lieden dan volmaakt" vindt bovenal dáár zijn toepassing.
Ik ben er van overtuigd, dat menigeen uit den grond van
zijn hart aldus kon oordeelen, en dat er ook nu nog velen
zijn, voor wie het een ongezonde overdrijving moet schijf
nen, wanneer ik hiertegenover stel: onze arbeid in de we.
reld is nooit volkomen in harmonie te brengen met de
heilige eischen Gods, er blijft een conflict. Ik geef toe, dat
velen in omstandigheden verkeeren, levende in een rustig
hoekje van de wereld, waarbij hun dat conflict nauwelijks
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kan opvallen, omdat het zich in hun eigen bestaan eigenlijk
nooit voordoet; en toch is het er als een geweldig ding en wie
het eenmaal heeft gezien, weet dat er een belemmering ligt
voor zijn ziel. Het is ook zeer wel mogelijk, dat in een vroeg
fiere periode, toen het leven zich in eenvoudiger verhoudingen
afspeelde, toen in dorpstoestanden b.v. ieder eigenlijk het
geheel van zijn levensfactoren nog kon overzien, een klein,
geordend wereldje op zichzelf, het is mogelijk, dat toen de
moeilijkheid, het conflict in zooveel mindere mate bestond,
dat inderdaad in den aardschen arbeid en in de aardsche vers
houdingen nog niets was dat innerlijk vloekte tegen den wil
Gods.
Maar onze wereld is zoo heel anders geworden. Men moet
lezen wat een kenner als Werner Sombart over deze dingen
schrijft, b.v. in zijn boek: Der Bourgeois, Zur Geistesgeschichy
te des modernen Wirtschaftsmenschen, om eerst recht te
zien, hoe zich het heele levenstype van ons heeft gewijzigd,
vergeleken bij enkele eeuwen terug. Het is niet enkel, dat de
levensvormen andere zijn geworden, dat heel het uiterlijke
leven zich in breeder kringen beweegt, ver buiten oude
dorpsverhoudingen uit, steeds internationaler, zoodat zelfs
het simpelste boertje in alle onbewustheid toch een factor
mee is op de internationale handelsmarkt, maar de geest
is ook een andere geworden en die gaat door alles heen en
beïnvloedt ook den mensch, die eigenlijk meent, heelemaal
buiten deze dingen te staan. Wij hebben te doen, ook in
ons geloof, met het cultuurleven van thans, en wij hebben
daartegenover onze zedelijke houding te bepalen. En dan
geloof ik gerust de stelling te kunnen neerschrijven, dat
er geen mensch is, ook geen zedelijk willend mensch, ook
geen oprecht Christen, die leeft zonder compromis met de
wereld; wil ik het wat zachter zeggen, die leeft zonder in,
nerlij ke spanning: mijn plicht tegenover God èn mijn plicht
tegenover de wereld. Ik zeg niet, dat ieder het zich bewust is,
maar wie het eenmaal ziet in zijn leven, lijdt er onder en
weet, dat het zijn religieus geloof kan bedreigen, kan onder,
mijnen, maar ook zelfs, wie het zich niet bewust is, dat deze
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dingen zoo zijn, zal er iets van de onbesmette zuiverheid van
ziel bij inboeten.
Ik neem uit de eindeloosheid der voorbeelden een enkele
illustratie. Ik neem het staatsbegrip. Ik veronderstel voor
een oogenblik, dat gij geen anarchisten zijt, dat gij in den
staat een cultuurmacht van beteekenis ziet. Inderdaad, het
kan, dunkt mij, moeilijk anders. Ik zie, dat niet alleen uiters
lijke orde en regelmaat in tal van verhoudingen door den
staat worden geschapen, maar ik zie, dat ook allerlei din.
gen, die mijn geestelijk leven verrij ken, die mijn ziel sterken,
de rust van het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs,
kunst, kerk, op
een ofJ
andereg
wijze gedragen
worden door
P
g
de staatsgedachte. Ik weet niet, of het altijd zoo zal blijven,
maar op dit oogenblik zie ik, dat ook het beste in mij, mijn
leven des geloofs opgroeit uit en gevoed wordt door allerlei
krachten, die met het wegvallen van de staatsidee hun in
vloed zouden verliezen. - Als ik het dus in de taal van ons
probleem , zeg, zou het zoo zijn: de eisch God te zoeken
houdt voor mij ook in de eisch de staatsgedachte te steunen,
want in de cultuur, waarin ik nu eenmaal sta, zou het voor
honderden en ook voor mijzelf eindeloos veel moeilijker
zijn iets van God te leeren verstaan, als er -niet was de bef
schermende, ordenende staatsmacht als achtergrond van
mijn leven. Goed, maar is de staat een lichaam, waaraan
de mensch kan meewerken en zijn ziel rein kan bewaren?
Ik denk nu eens aan de leidende staatslieden en ik denk
aan de groote rijken, waar de staatsmachine en de internatioo
nale verhoudingen oneindig gecompliceerd zijn. Wij weten
toch allen en als wij het niet wisten, hebben de laatste jaren
het ons geleerd, dat daar veel achter de schermen omgaat,
dat elke groote staat een complex heeft van geheime ver a
dragen en geheime plannen, van spionnage en imperia.
listisch streven, dat toch, aan eenvoudige, zedelijke normen
gemeten, kortweg immoreel is. Dat zeg ik nu niet als buiten.
staander, maar dat kunnen groote staatslieden zelf ons be,
vestigen. Er ligt een geweldige tragiek b.v. in het leven
van Bismarck; er is iets ontroerends in zijn brieven en in zijn
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herinneringen. Hij wilde een oprecht Christen zijn ik
ben er van overtuigd —, al is het dan ook het Christendom
van een Pruisischen jonker, dat ons in vele opzichten vreemd
zal zijn; hij dient zijn staat naar zijn beste weten en op een
keer schrijft hij in zijn dagboek: „ik weet wel, dat de menschen
die veel van mij houden, het moeilijk met me hebben; ik
hoop, dat ik beter word, als ik geen minister meer ben."
Ziedaar het conflict, dat ik bedoel. Ik wil Gods gebod ver.
vullen, oprecht en trouw, ik voel mij geroepen als staatsman
het volk te dienen, dat ik liefheb, maar ik kan dat laatste
niet, zonder mijn ziel schade te doen. Maar als ik mij afc
wend en den staat laat liggen, dan rust op mij de verantf
woordelijkheid van een verzuimde plicht, waartoe ik door
mijn gaven zeer bijzonder geroepen was.
Ditzelfde probleem gaat door heel ons cultuurleven.
Wij zijn geen staatslieden, maar wij steunen voor ons deel
de staatsgedachte en het is immers niet in den slechten
staatsman, dat het kwaad schuilt, maar juist in die staats
gedachte zelf, zooals die thans onder ons leeft. En als u
het vraagstuk hier niet treft, zie verder rondom u in het
leven. Ik denk aan den handel, den grooten . internationalen
handel, gelijk wij die kennen, gelijk wij er allen als koopers
deel aan hebben. Die handel is een stuk van onze wereld ges
worden, en dat nog in het eind van de 17de eeuw Puriteinsche
geestelijken alle handel radicaal konden veroordeelen, komt
tot ons als een stem uit een andere wereld. Practisch, doors
dat wij een winkel binnengaan en koopen wat wij noodig
hebben, aanvaarden wij dien handel. Ik durf er niet te veel
van zeggen, omdat ik buiten deze dingen sta, maar als ik
biographieën van groote zakenmenschen lees of spreek met
menschen uit het handelsleven, ook in de kerkelijke gemeen.
schap, ook wel hier in Barchem, dan treft het mij zoo vaak,
dat zij zelf ons getuigen, dat er in het handelsleven iets is,
dat in conflict is met eischen van zedelijkheid. En toch wil
men God zoeken; er is menige geloovige handelsman, die
hier staat voor een afgrond van dagelijks terugkeerende
complicaties: hij wil zijn gezin dienen en de maatschappij
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in zijn ambt; hij beseft, dat dit ambt een noodzakelijke scha.
kel is in het geheel der dingen, zooals het zich in onzen tijd
heeft ontwikkeld en hij kan die plicht slechts vervullen
door een compromis, door te schipperen met het absolute
gebod der volmaaktheid. Luther meende nog van den
koopman in het bijzonder te moeten schrijven, dat hij
„schwerlich ohne Sunde" kon zijn, maar het zou immers
een onrecht zijn, te zeggen, dat in het handelsleven het prof
bleem zooveel markanter was dan elders.
Door alle dingen gaat het heen. In het kleed, dat ik aan.
trek, in de schoenen aan mijn voeten zit iets van dit levens.
conflict; ik weet niet, welke arbeidsomstandigheden, welk
handelsbedrog daar achter zit; ik weet niet, of er menschen
moeten lijden onder verdrukking en uitbuiting, misschien
in verre landen, vanwaar de grondstoffen tot ons komen,
misschien bij het vervoer. over den langen weg, misschien
de kleermakers, de naaistertjes ,die met mij in de straat wo.
nen, dat alles voor de meest onmiddellijke, de eenvoudigste
voorwaarden voor mijn leven. Ik gebruik de cultuurgoede.
ren, lage en hooge, maar ik doorzie niet hunne samenstelling
en daarmee niet hun zedelijke waarde. Ik weet alleen, dat ons
heele cultuurleven vol zit van immoraliteit: maatschappij
en staat, recht, wetenschap en kunst; ik zie, dat ik het kwade
er nergens zoo maar uit kan wegnemen, maar dat het goede
en het kwade overal innig zijn samengegroeid, en toch kan
ik niet anders en mag ik niet anders, dan voor mijn deel die
cultuur dienen, omdat ik weet, dat wij zonder haar zouden
terugzinken in barbaarschheid, in natuur, en dat kan niet
Gods wil zijn. Maar mijn ziel lijdt telkens schade en ik beef
voor den eisch „weest volmaakt, gelijk Uw Vader in de
hemelen volmaakt is". Dat sluit elk compromis uit en toch:
ik kan niet zonder compromis door de wereld komen.
Is er geen enkele uitweg? Ik duidde reeds vroeger op de
mogelijkheid van een oplossing. Men worde kluizenaar,
maar dan ook zoo radicaal mogelijk, als het kan buiten elke
aanraking met de wereld. Dan is er geen belemmering door
het cultuurleven, dan kan er zijn niets dan God en de ziel,
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zonder compromis, zonder halfheid. Maar zou ook die
kluizenaar niet zijn gewetensstrijd hebben, als de vraag in
hem rijst of het Gods wil kan zijn deze wereld te laten voor
wat zij is? Ik wil over deze zielen, die mij ver staan, niet oor,
deelen, maar zou niet groot zijn het gevaar van onbewogen,
beid, van liefdeloosheid tegenover die groote massa des
verderfs, die daarginds in de innerlijke conflicten van het
cultuurleven hare ziel verliest?
Er is in het Piëtisme iets van een verwante levenskijk. Niet
dat men daar uit de wereld heenging of zelfs wereld en culi
tuur verachtte, men gebruikt beide, maar staat er zonder
enthousiasme, zonder plichtsgevoel tegenover. Cultuurarbeid
blijft daar altijd slechts het noodzakelijk kwaad, het helaas
onvermijdelijke, maar dat toch buiten het eigenlijke levens,
streven totaal omgaat. De ziel te redden, dat is het cong
centratiepunt van heel het leven en het andere is het onbeo
langrij ke, dat men meeneemt op den weg, als ware het er
niet. Ik heb reeds eerder gezegd, waarom ik meende, dat dit
verkeerd is gezien: men erkent hier de cultuur niet in haar
waarde, men ziet niet haar zin als tegenstelling tegen het
natuurlijke, dat zij voor ons overwon. En er is ook een ze.
kere onbillijkheid in, een onzuiverheid, van iets ruimelijk
gebruik te maken, maar de moeilijkheden die er in het ge.
notene schuilen, te laten liggen voor anderen.
Een andere oplossing? Er wordt gesproken van een Chris.
telijke cultuur, niet nu alleen, door alle tijden heen. Ik kan
het niet anders zien: ik vind dat een van de meest indruk.
wekkende en ontroerende en tegelijk een van de meest king
derlijke predikingen, die ik ken. De geschiedenis van het
streven naar een Christelijke cultuur is een van de prach.
tigste stukken uit de kerkhistorie. Dat gaat van oude commw
nistische groepjes af, door de kettersche secten van de mid#
deleeuwen heen en dan langs allerlei afzijdsche beweginkjes
in de eerste Hervormingseeuwen tot in onzen tijd toe: een
Tolstoi, een Ragaz. Dat is sterk van overtuiging: volkomen
Christianiseering van alle levensverhoudingen. Het is ten
slotte de geschiedenis van de Bergrede in het Christendom.
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In die Bergrede, zoo zegt men ons, liggen de onverwrikbare
grondslagen van een geestelijke samenleving, de grond.
wetten. Wilde men die slechts toepassen, in particuliere,
nationale en internationale verhoudingen, er zou een nieuwe
cultuur rondom ons groeien, zonder compromis, te midden
waarvan de ziel zuiver voor God kon leven. En men heeft
het beproefd, in kleine gemeenschappen, die in vroeger
eeuwen door de kerk uit elkander werden gejaagd en bloedig
werden vervolgd, die in onze dagen met iets van mede,
lijdende nieuwsgierigheid door de menschen worden ver,
dragen. En toch leek immers het ideaal te schoon, om het
ooit op te geven: een Christelijke wereld, een samenleving,
waarin het recht had plaats gemaakt voor de liefde, waarin
geen klassenstrijd de menschen meer zou verdeelen, omdat
alle complicaties van het arbeidersvraagstuk voor een vol,
komen Christelijke ordening hadden plaats gemaakt, waarin
geen volk meer tegen het andere het zwaard zou opnemen,
omdat de wet der liefde alle verhoudingen zou regelen en
daarmee tevens alle handelsconcurrentie, alle imperialisme,
alle nationale grootheidsbegeerten zou bannen. Niet dat
men zou meenen, dat daarmee alle zonde uit het werelds
geheel zou zijn weggedaan, maar een der groote Belem,
meringen voor ons zuiver geloofsleven, de complicaties
van onze cultuur, zou - zijn afgeschud.
Ik geloof niet aan een Christelijke cultuur; ik geloof,
dat in deze leuze het wezen van ons aardsche leven wordt
miskend. Niet dat ik zou willen zeggen: het Christendom
heeft met de dingen van de wereld niet van noode, staat
er buiten, is een zaak enkel van God en mijn ziel; zoo'n
formule zou miskennen de activiteit des geloofs, zou mis.
kennen de liefde, die van het geloof niet te scheiden is en
die niet kan dulden het ongoddelijke rondom zich. Maar
een Christelijke staat en een Christelijke maatschappij zijn
er niet. Het blijft erbij: ik leef in de wereld en door welk
dogma of door welke wijsgeerige stelling wij het nu ook
willen trachten te verklaren, deze wereld is niet zonder
meer voor ons begrijpelijk als Gods wereld. Het beste, dat
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zedelijk geoordeeld natuur.
wij van haar zeggen kunnen
is misschien dit, dat zij een wordende wereld is,
lijk
waarin langzaam door menschenarbeid, in Gods opdi acht,
het natuurlijke wordt verwerkt, wordt gebonden door het
cultuurleven. Maar daarmee blijft ons leven op dubbel
plan. We hebben te werken aan die cultuur, onvermoeid,
omdat er zoo ontzaglijk veel te doen is en zoo ontzaglijk
veel door ons, die van geestelijke dingen weten, kan worden
gedaan. Maar daarnaast, op een ander niveau des levens
is het diepe verlangen van onze ziel naar rust ir, God en is
de brandende begeerte naar heiligheid, naar het geheel
zuivere, onbesmette. Die spanning blijft en blijft een pij.
niging voor ons leven. Ik werk in de wereld en ik kan mij
inspannen tot het uiterste, om mee te helpen aan betere
sociale verhoudingen, waardoor een vloek van veler men.
schen leven zou zijn weggenomen, aan een gezonder han.
delsleven, aan ander internationaal verband, aan arbitrage
en wat al niet meer, ik kan de ellende van menschelijke
nood lenigen maar dat alles gaat niet zonder compromis,
zonder een weemoedig berusten in het voor dit oogenblik
bereikbare, maar dat volstrekt niet is het heilige, het door
God gewilde. Daar moest geen oorlog zijn tusschen twee
naties, natuurlijk niet, daar moest zelfs geen twist tusschen
hen kunnen rijzen het is immers zoo klaar mogelijk,
door geen exegese weg te redeneeren: gij zult niet toornig
worden op uwen broeder, hebt uwe vijanden lief, zegent wie
u vervolgen maar ais ik tracht deze miserabele wereld vol
twist en moord een weinig te moraliseeren, dan zal ik heel
blij zijn met een klein resultaat: als men dan tenminste maar
niet dadelijk naar de wapenen vliegt, als men dan maar
overeenkomt zoo en zoolang door onderling overleg de ge.
rezen moeilijkheden uit den weg te ruimen. Ik zal dat vers
kregen resultaat zorgvuldig in formules en rechtsregels samen.
vatten en ik zal een goed stuk werk hebben gedaan, dat God van
mij vroeg, maar ik heb daarmee de cultuur niet Christelijk
gemaakt, ik heb de complicaties niet weggenomen; ik mag
niet zeggen, dat ik in dat alles Gods smettelooze heiligheid
16
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heb gezocht, zonder bijgedachte, zonder terzijde te zien.
De spanning blijft: werken mijn werk in de wereld èn
redden mijn ziel van de wereld. De cultuur is een gebied
op zich zelf met eigen doel en eigen middelen. Als Christen,
als geloovig mensch heb ik daar mijn taak, om het zoo te
maken, zoo om te werken, dat voor de wasdom van Christe.
lijk geloofsleven in den enkeling daar niet zoovele moeilij k.
heden meer liggen. Maar de cultuur blijft een eigen groot.
heid en als ik haar zou willen Christianiseeren, zou ik haar
meteen machteloos maken, zou ik onze samenleving in natuur,
verwardheid terugwerpen. De spanning blijft en nooit zal
er volkomen harmonie kunnen zijn tusschen ons leven in
deze wereldsche verhoudingen, waaraan altijd het element
van het natuurlijke blijft hechten en het volkomen geestelijk
begeeren van den Christen.
Ziedaar één belemmering. Deze dingen kunnen het een
menschenziel bitter moeilijk maken; misschien weet gij
dat uit uw eigen leven, misschien uit het vertrouwelijk
getuigenis van een vriend of een mensch in nood. God te
willen dienen, dat geweldige te zoeken en er iets van te
hebben: het leven met God, dat volkomen reine, onbezoe.
delde leven met God en dan toch in de wereld te staan en
die te moeten dienen, zich zedelijk verplicht te weten, die
wereld te dienen, niet terwille van eigen geldzucht of roemt
zucht, maar om het gezin, dat men heeft en om de maats
schappij, waarin men leeft, die zonder al dien arbeid immers
zou verhongeren en wegsterven of erger nog: zou verdier,
lijken. Als dat conflict in bepaalde concrete gevallen tot
onze ziel komt, dan kan het moeilijk worden, dan kan een
mensch zijn God verliezen, dan heeft menigeen zijn God
verloren, omdat hij niet meer wist, waar hij heen moest.
Dan kan het immers schijnen, alsof alles één groot Satansspel
was, één hoon van ons geestelijk, heilig bedoelen.
ik kom daarop morgen
Daar is niets tegenover te zetten
dan gebed en strijd en altijd meer en persoonlijker
terug
God zoeken en dan de spanning dragen en gelooven dat
God genadig is.
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Ik wil nog over een andere belemmering spreken, iets,
dat velen uwer misschien verder ligt en u niet zoo onmid.
dellijk beroert, maar dat voor het Christendom als geheel
toch evenzeer een blijvende spanning brengt en dat toch
ook in het leven van deze of gene soms tot een probleem
kan worden, dat heel zijn ziel in beslag neemt en hem zijn
geloofsvreugde beneemt. Wat is de belemmering, die velen
op hun weg vinden, als zij met hun geloofsleven staan tegen.
over het wetenschappelijk besef van onzen tijd?
Ik zal er slechts aanduidenderwijze iets over zeggen, oms
dat wij anders zouden komen in tal van wijsgeerige kwesties,
waarvoor wij hier allerminst bij elkaar zijn. En dat ook hier
mijn woorden weer een zeer persoonlijk cachet zullen dragen,
weet ik zeer wel.
Wij willen Christenen zijn, althans wij noemen ons Chriss
tenen. Ondanks alle pogingen, altijd opnieuw aangewend,
tot op onze dagen toe, om met vaste hand te omlijnen, wat
nu precies Christendom was, zoodat het als een objectieve,
welgedefinieerde grootheid voor ons zou staan, meen ik
toch, dat dat nooit zal gelukken. Als wij de geheel innero
lijke, geestelijke zin van religieus geloof verstaan, als wij*
ervaren, dat het geloovig vinden van God, hoe dan ook, alle
dingen in ons nieuw maakt, dat er een totale nieuwe orient
teering komt van ons leven, een nieuw centrum van onze
ziel, dat het geloof toch waarlijk niet voor niets is genoemd
een wederbarende macht, dan komt het mij voor, dat wij,
nooit met een formule, een stelling, een woord kunnen
afbakenen: aan deze zijde geloof, daarnaast ongeloof, hier
Christendom, daar geen Christendom meer. Het Christens
dom is niet een welomschreven, objectief te bespreken werel d.
theorie, een bepaalde groep van beschouwingen over God
en de mensch en de wereld, die we van buiten af zouden
kunnen beoordeelen en dan kunnen aanvaarden of ver.
werpen. De levende macht der Christelijke prediking pakt
mij in mijn ziel en kan misschien van mij een ander mensch
maken, maar het beteekent niet, dat ik daarmee ook een
bepaalde philosophische of theologische verklaring van het
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zijnde of ook eene bepaalde historiebeschouwing aanvaard.
Maar nu is er ook een andere zijde aan dezelfde kwestie.
Ik wil dan toch mijn Christelijk geloof uitspreken, al weet
ik ook met groote zekerheid, dat ik nooit het goede, het
heilige woord zal vinden, waarin mijn innerlijkheid tot vol,
komen uiting komt. Ik moet toch spreken, en omdat het
raakt de verhouding van mijn leven tot God, moet ik wel
iets zeggen over mijzelf en over wat mijn plaats is in het
wereldgeheel en over God en over wat Hij met mij deed,
en over wat Christus was in mijn leven. Dan komt er dus
toch een omschrijving van wat Christendom inhoudt, wat
min Christendom inhoudt; dan ga ik dus, een mensch uit
een bepaalde tijd, met een zeer persoonlijk verleden en
een eigen kijk op de dingen, zeggen, hoe ik als geloovige
de wereld en God en mijzelf zie. Ik was misschien materiay
list tot heden toe, maar nu leeft in mij de blijde zekerheid
dat God regeert en nu kan ik niet meer aanvaarden, dat heel
deze wereld en ook mijn eigen geestelijk zijn maar een spel
zou zijn van kracht en stof. En er zal, door honderden factoren
beïnvloed, mijn school, mijn kerk, mijn ambt, mijn vrienden,
mijn intellect, mijn wil, mijn gevoel, een nieuwe beschouwing
in mij geboren worden.
Nu schijnt .hier, met het oog op onze vraag, geen moeilij k.
heid te liggen: het Christelijk wereldbeeld, de Christelijke
historiebeschouwing, uit mijn eigen geloofservaring geboren,
uit wat ik met God heb doorgemaakt, zal een persoonlijk
bezit zijn, een manier, waarop ik de dingen zie. En ik zal
misschien overnemen van een ander, van een, die grooter
is dan ik en breeder en dieper blik had op het geheel der
dingen en aan wien ik mij verwant gevoel, wat hij als de theo.
retische Consequenties van zijn geloofsleven heeft uitgewerkt,
voorzichtig heeft uitgestippeld. Maar het houdt immers altijd
het kenmerk van het subjectieve, om het even of wij dat zelf
weten en toegeven of niet. En de een zal, door zijn levensoor s
standigheden en de invloeden waaronder hij stond, met het
Christelijk geloof aanvaarden heel het Bijbelsch wereldbeeld,
de schepping in 6 dagen en elk wonder, dat ons op de bladen
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van Oud. en Nieuw Testament wordt verhaald, en een
ander zal zeggen: Calvijn heeft voor mij diet woord gespro.
ken of Schleiermacher of een theoloog van eigen dagen, of
men zal de beschouwingen meenemen uit een boek, dat men las,
of van een predikant, die ons opleidde of die veel met ons sprak.
Nergens de Christelijke wereldtheorie, het eenig mogelijk
gedachtebeeld, dat voor een Christen goed zou zijn, maar
altijd weer de enkeling, die spreekt over vragen, die ver
boven eens menschen bevatting uitgaan, waarvan de oploss
sing slechts wordt benaderd, getast. Dit alles lijkt mij zeer
eenvoudig en er liggen geen conflicten.
Maar en ziedaar weer de onvermijdelijke dualiteit van
ons wezen wij leven ook in de wereld, d.w.z. wij trachten
die wereld te verstaan met ons redelijk denken; wij kunnen
niet anders, het is een drang van onzen geest, wij willen
weten. En wij luisteren naar de wijsgeeren, naar hen, die
trachten, hoog boven de specialiseering van het kennen
der afzonderlijke verschijnselen uit, den diepsten samenhang
van het al te benaderen, uit te spreken. En nu zijn er de twee
naast elkaar: hier het exacte, nuchtere kennen van den man
van wetenschap, die rustig van argument tot argument
redeneert en meent: zoo moet het zijn; en daar het werel d.
beeld, uit mijn geloofsleven geboren. En dan is er de moge,
lijkheid van het conflict, dan is er de belemmering voor
zeer velen. Zij willen God niet verliezen, zij willen Christus
vasthouden; want zij hebben in hun leven eenmaal iets van
de vertroostende kracht van het geloof ervaren, maar het
klinkt ook als Gods eisch in hen, dat zij trouw en zuiver
en zoo onbevooroordeeld, als het hun mogelijk is, zullen
arbeiden aan de wetenschap en de wereld zullen trachten te
verstaan, of, als hun plaats in de maatschappij een andere
is, dat zij zullen luisteren naar wat de beste voorgangers in
ons intellectueele leven hun te zeggen hebben.
Ziehier weder een van de blijvende spanningen in ons leven
van menschen van den nieuwen tijd: de wetenschap, de wijs,
begeerte, die haar eigen gang gaat, die dat moet doen, die met
nauwkeurige kennis van de veronderstellingen, waarvan zij
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uitgaat, met hare verklaringen tracht te dringen zoover zij
vermag en ik zie niet altijd, hoe ik het kan inpassen in
het kader mijner geloofsovertuigingen.
Ik neem een voorbeeld. Als ik bij mijzelven enkele hoofd.
momenten naga in eigen godsdienstig leven, dan weet ik, dat
ik moet spreken van mijn zonde, want er is iets in mij ik
kan daaraan niet twijfelen dat niet maar is verkeerd in de
oogen van de menschen, of verkeerd voor mijn eigen geluk,
maar dat slecht is, absoluut verwerpelijk tegenover het heilig
gebod der volmaaktheid, dat in mij leeft. En ik weet ook,
dat er iets is gekomen in mijn leven, dat ik heel moeilijk
weet te zeggen, maar dat door het oude woord verlossing
.,misschien het best wordt benaderd, omdat er iets in ligt van
vrijmaking, van het nieuwe, dat mij is geschonken. Ik ga
,daarover hier nu niet verder spreken, het is in dit verband
niet noodig. Maar ik weet ook, dat juist toen, meer dan ooit
te voren, in die geestelijke vrijwording, in die wedergeboorte,
God voor mij levend werd en Christus. Ik ging verstaan,
waarom de levensvolle persoonlijkheid, die uit het Evangelie
tot mij kwam, Heiland werd genoemd, verlosser, ik ging
verstaan, dat men van God sprak als Genade, gelijk ik ook
.begreep, dat Hij , de Heilige werd geheeten. Ik gewaag
van dit - alles opzettelijk zoo eenvoudig, zoo kort mogelijk,
omdat het ook inderdaad groote overweldigende ervaringen
zijn van innerlijk leven, die door veelheid van woorden nog
,eer worden verduisterd dan verhelderd. Maar nu wil ik over
deze dingen spreken, ik wil ze verstaanbaar maken èn voor
-mijzelf èn voor den mensch naast mij. Ja, door het uitspreken
van deze paar zinnetjes voor u ben ik al bezig, het geestelijk
beleefde te veruitwendigen, ik maak er, of ik wil of niet,
stellingen van, zeker, heel persoonlijke stellingen, oplo s.
makelij k verbonden met mijn ziel, maar toch uitspraken over
groote, moeilijke problemen. Om te beginnen: Ik zeg iets
over mij zelf, ik zeg, dat God iets van mij geëischt heeft,
en ik zeg, dat God mij uit zedelijke ellende heeft opgeheven
en mij als een nieuw mensch tegenover mijn werk heeft
gezet ik zeg dat alles met aarzeling, maar ik zeg het toch
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maar dan ligt daarin meteen, dat mijn persoonlijkheid
meer is dan een brokstuk van al het voorbijgaande, dan is
er tusschen God en mijn ik toch iets heel bijzonders, dat ik
misschien onmogelijk kan analyseeren en definieeren, maar
dat mij toch bewustheid geeft van een zeer eigene, indivi.
dueele plaats in Gods groote schepping. Het Nieuwe Testa.
ment spreekt van het kindschap Gods; zie, dat is toch iets
heel geweldigs. Maar meteen weet ik, hoe voorzichtig ik ook
over deze dingen spreek, dat ik door deze uitingen in conflict
treed met tal van de meest gezaghebbende wereldtheorieën
van onzen tijd, met bijna al die vormen van Monisme, die,
naar het mij althans voorkomt, op een of andere wijze aan
de zelfstandige, individueele, blijvende beteekenis van de
menschelijke persoonlijkheid geen recht doen en geen recht
kunnen doen. En die toch ook hunne argumenten hebben,
en hunne warme, oprechte verdedigers. En meer dan
dat. Want terecht zou men kunnen opmerken, dat deze wijst
geerige theorieën over het absolute zelf voor een goed stuk
geloofsbelijdenissen zijn, die sterk het karakter van het
subjectieve aan zich dragen. Maar ook reeds in de gronds
tendenzen van de nieuwere wetenschap, waar al het zijnde
ten slotte wordt tot een eindeloos herhaalde omzetting van
bestaansvormen, tot een eeuwig worden en vergaan, tot een
stroom, die voortgaat, is eigenlijk voor het zeer bijzondere
der Christelijke persoonlijkheid geen plaats. Gelukkig zijn
dit geen dingen, waarmee ieder zijn geestelijk leven af
pijnigt, maar zulke gedachten en begrippen gaan door de
wereld, en ook wie ze zich niet bewust maakt, staat onder
hun invloed, en ervaart misschien onverwacht in zijn stille
gedachten over eigen ziel, die met God leefde, dat er iets
niet in orde is, dat er een twijfel is komen opzetten: is het
wel alles zoo zeker?, als nu toch ook eigen persoonlijkheid eens
was als een glinsterende golf, straks weer vervloeiend tot niets?
Maar ik neem iets anders: ik sprak van de zonde. Al weders
om, zonder veel diepzinnige overweging, is me dit eene vole
maakt duidelijk, dat de zonde iets is, dat volstrekt niet mag
zijn, nooit mag zijn, iets, dat mij altijd zal moeten blijven
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een volkomen paradox element in de schepping van den
Heiligen God, En ik weet van af het oogenblik, dat ik dit
inzie, dat ik, met geloovig vertrouwen vasthoudende God,
den eenen God, die zich mij heeft geopenbaard, toch voor
een mysterie sta, een radicaal irrationeele factor in het geheel,
waarop elke afgeronde theologie, elke samenvattende beschow
wing van het geheel der dingen, voorzoover zij uit het geloof
wordt geboren, moet afstuiten. De zonde stelt mij voor het
totaal onbegrijpelijke, het afschuwelijke. En nu kan ik op
allerlei wijzen trachten mijn gebrekkige theologie toch nog
iets verder uit te bouwen en ik kan spreken van een vrij
wilsbesluit, waardoor ik schuldig sta voor mijn deel aan de
zonde, of ik kan de oorzaak van de zonde naar den eerste
der menschen verleggen of naar mijzelven, gelijk ik was in
een vorig bestaan voor dit aardsche leven, of ik kan het very
plaatsen naar een intelligibele wereld, een onkenbare en toch
realiteit bezittende wereld achter deze onze wereld in ruimte
en tijd, het blijft er bij, dat voor mijn besef, zoolang ik luis.
ter naar mijn eigen innerlijk beleven, hier een kijk op het
wereldgeheel wordt geëischt, waarin voor de gebrokenheid,
voor het onlogische, voor het principieele raadsel plaats is.
Dat is mij duidelijk. Maar als ik uitzie naar den getrou.
wen arbeid van die mannen van wetenschap, die met deze
vragen van het zedelijk leven zich bezighouden, dan vind
ik wel honderd verklaringen van wat dan het verkeerde heet
in de wereld, en zij allen maken het mij duidelijk, hoe dat
slechte inpast in het groote geheel: van beneden af, van den
enkeling uit gezien als een stuk onvolkomenheid, dat ik
erfde van mijn voorvaderen, als een maatschappelijke nood,
wendigheid, mij als een lid van die maatschappij opgelegd;
van boven af, van uit het geheel gezien, als een schakel in
den grooten gang der dingen, als een impuls om weer hooger
te stijgen. Ik behoef u dat niet uit te werken, dat gaat immers
door onze gansche samenleving heen en het heeft ons ge.
weldig veel geleerd en vele dingen klaarder gemaakt. Wij
hebben de plicht verstaan het kwaad in de wereld, ook het
kwade van mijn zonde als een wetenschappelijk probleem te
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analyseeren. En toch.... Waarom wordt er altijd weer over
deze zelfde vragen voortgediscussieerd, waarom is er mis,
schien wel geen geestelijk en cultureel meelevend mensch in
onzen tijd, die niet juist hier het conflict heeft gevoeld, het
vermoeiend gecompliceerde, dat er voor ons ligt in de dub,
belheid van ons leven: als religieus mensch strijdend met
onze zonde, het antigoddelijke, omdat wij weten, dat alleen,
waar die zonde niet is, waar die zonde is vergeven en weg.
gedaan, God kan zijn te vinden; tegelijk als mensch van
deze wereld naspeurend de ontwikkeling, de groei, de over
winning van het kwade in mijzelf en in een ander.
En wat ik hier aanwees voor deze twee begrippen: pert
soonlij kheid en zonde, dat zou immers overal kunnen worden
doorgevoerd. Er ligt voor mijn besef in wedergeboorte, in
verlossing, in genade, zoodra wij deze woorden gaan uit.
denken en ons bewust maken wat ze inhouden, elementen
waardoor ze niet inpassen in het wetenschappelijk hoofd.
gebouw van onze moderne cultuur, zooals dat op den
grondslag der natuurwetenschappelijke methode werd op.
gericht. We beseffen ik zeg er bij: gelukkig menigmaal
de complicaties niet, die elk dezer begrippen, afspiegelen.
gen van levenservaringen, inhouden voor ons, menschen,
kinderen der aarde, kinderen van God. Slechts wanneer
bij tijd en wijle ons de noodzaak weer eens is opgelegd
nog eens: gelukkig, dat ze de meesten nooit wordt opge.
legel onszelf rekenschap te geven van den zin dezer
begrippen in een geheel van theologische beschouwing,
zien we, hoe onvast ze zijn, hoe zwaar van raadselen, hoe
vol van stille, half onbewuste tegenspraak tegen tal van hoofd.
beginselen van modern denken.
Slechts bij één vraag, parallel aan de twee vorige, sta ik
nog even stil. Als ik over mijn eigen geloofsleven denk, dan
weet ik, dat ik van Christus moet spreken. Dan meen ik,
eigen ervaring zuiver genoeg te kunnen analyseeren, om
te durven zeggen: dat ik van Christus spreek, dat is niet,
omdat mijn omgeving, heel de Christelijke traditie, waarin
ik ondanks mijzelven opgroei, mij dat als vanzelf op de lippen
.

,
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legt, maar dat is, omdat ik Christus in mijn leven als een
groote werkelijkheid ontmoet, telkens weer.
Maar wat houdt dat voor mij in, historisch? En dan weet
ik voor mijzelf, dat ik dit moet antwoorden: dat houdt voor
mij in den Christus, zooals Hij als Evangelische gestalte voor
mij staat, als de Geweldige, als de Onomvatbare, wiens arbeid
ik zie gaan door alle eeuwen van de Christelijke geschiedenis.
Zeer velen zullen willen antwoorden: dat houdt voor mij
ook in den historischen Jezus van Nazareth, van wien wij niet
zoo heel veel mogen weten, van wien wij toch dit met gerust,
beid aanvaarden, dat zijn beeld in groote trekken zuiver en
juist in de Evangeliën is geschetst. Goed dan, laat zoo de
geloovige spreken, maar wederom, wij zijn ook menschen
der aarde en wij doorzoeken het verleden van ons geslacht,
wij worden historici. Historie beoefenen is, meen ik, voor
hem, die den zin der historiewetenschap verstaat, vaak een
uitermate droeve bezigheid; daar wordt zeer veel onvast,
veel meer dan men van buitenaf wel vaak vermoedt, en wat
nog zwaarder weegt: het historisch feit wordt in 'gansch ander
licht, in het licht van den ouden tijd geplaatst, terwijl wij,
onwillekeurig, altijd weer geneigd zijn het verleden te stellen
in het licht van ons eigen denken over de dingen. En als derde
consequentie nog van het historisch beschouwen van het ver,
leden, van het exact wetenschappelijk analyseeren : het relati,
visme, „die Anarchie der Werte", de weifelende vraag:
waarom dáár alleen het heel bijzondere, het eenige, het
menschelijk,ondenkbare, het zondelooze? Wie oprecht de
wetenschap wil dienen, d.w.z. gehoorzaamend aan de
methode, die zij zelf ons als de veelbeproefde, de eenig moge.
lij ke voorlegt, die zal altijd weer het conflict te dragen krij.
gen: kan ik ooit van uit mijn historische wetenschap de ver.
zekerdheid verkrijgen, dat Jezus van Nazareth zoo was en
zoo sprak, als hij mij in het Evangelie voor oogen staat? En
als het eens niet zoo is, als het eens bleek, dat de historie
nooit zoover reikt, nooit zoover kan reiken, blijf ik dan hier
voor het onoplosbaar conflict staan van mijn geloof en zijne
consequenties èn mijn wetenschap? Ook dit is velen een zware
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belemmering bij het zoeken naar God. Er moet in het geloof
zelf en ook in het getuigenis, dat wij er van geven in de
wereld, vrijheid zijn, ongedwongenheid, sterke verzekerd.
beid, maar de complicaties, waarvoor modern wijsgeerig
inzicht en historische methode ons plaatsen, benemen ons
iets van dat onbelemmerde, zaaien den twijfel en maken het
menigeen moeilijk. En er is geen kerk meer, die ons veilig
met haar dogma door al de moeilijkheden heenleiden zal.
Ziedaar de belemmering, die ik u toonen wilde. Ik herhaal
nog eens, wat reeds hier en daar werd opgemerkt, meen niet,
dat dit kwesties zijn van de studeerkamer, voor een enkeling,
die zich voor de conflicten van het hedendaagsche leven zeer
bijzonder interesseert. De wetenschap, en daarmee bedoel
ik dan hier: de algemeene, samenvattende overtuigingen,
ik zou bijna zeggen de sfeer, die van de wetenschap uitgaat,
oefent een zeer grooten invloed. Wij mogen bezig zijn
ons ervan los te maken, toch is onze tijd nog in hooge mate
intellectualistisch gezind, d.w.z. men laat, bewust of on,
bewust, het weten aangaande de wereld zeer zwaar wegen ;
wat eenmaal onder het motto der wetenschap is verkondigd,
werkt voort ver buiten den eigenlijken kring der ingewijden
als een stemming van twijfel en onvastheid.
En ook wie als eenling misschien gansch en al vreemd zou
zijn aan al deze dingen, omdat ze totaal buiten zijn levens y
kring omgaan, zal toch mee voelen, dat het Christendom als
groote geestelijke strooming, als cultuurfactor hier een strijd
uit te strijden heeft. Voorwaarde voor de geloofsontwikkes
ling van talloos velen is een Christelijke traditie, een omgeving,
waarin op een of andere wijze het Christendom mede een rol
speelt; welnu, dat zal slechts mogelijk blijven, zoolang het
Christendom als een groote wereldmacht ons gemeenschaps.
leven mede beheerscht, onze cultuur mee vormt. En ik ben
er van overtuigd: dat zal niet kunnen, wanneer niet telkens
en telkens weer het Christendom, zooals het dan wordt be s
leden, opnieuw de complicaties, die zijn verhouding tot we.
reldlijke cultuurfactoren, zooals b.v. de wetenschap, mee.
brengt, onder de oogen ziet, doorwerkt, zich de belemmeren.
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gen van haar invloed over menschenzielen bewust blijft.
Maar wat moet het Christendom nu met deze conflicten
aan, nu dan meer bepaald met de wetenschap?
Nu is er één uitweg, die door velen wordt aanvaard, die
iets zeer aantrekkelijks heeft door zijn eenvoud en die sterk
is door de kracht des geloofs, die er achter schuilt. Men kan
zich verklaren voor een radicaal dualisme van geloof en we.
tenschap. Er zijn hier illustere namen te noemen. Men
spreekt dan zoo: De wetenschap van onzen tijd verkondigt
ons een streng determinisme, elke wilsdaad is de zuivere
resultante van mijn verleden en mijn omgeving, tegen
hare argumenten is ook niets in te brengen, en nochtans: als
zedelijk mensch met eigen verantwoordelijkheid voor eigen
gezindheid, handhaaf ik de vrijheid, als een volkomen irra.
tioneele werkelijkheidsfactor. Wie zoo spreken kunnen,
aanvaarden, welbewust tegen alle methodisch denken in,
b.v. het wonder, het brekende element in den voortloo.
penden causaalsamenhang, die ook zij niet loochenen, het
wonder in Bijbelschen zin, of het wonder, dat er ligt voor hun
besef in Gods genadevol ingaan in mijn leven, in het feit
van mijn wedergeboorte. Of nog weer anders: tegen alle
historisch relativisme in, tegen alle onzekerheid van ge.
schiedkundig onderzoek, wordt geponeerd als zekerheid des
geloofs óf het bestaan van Jezus van Nazareth óf de feitelij k.
beid van een bepaald deel der Evangelische geschiedenis, de
opstanding uit het graf " of de wonderbare geboorte of mis.
schien ook slechts de echtheid van een woord, dat door
jezus zal zijn gesproken. Wie zoo staat, kan het weten.
schappelijk onderzoek laten voortgaan, gansch om het
even, waar dat zijn slotsom vindt; hij blijft van de funda.
menteele stellingen van zijn geloofsleven verzekerd. Er
zit in dit alles groote kracht en er zit iets in van het moedig
paradoxale van het geloofsleven, van het: en toch, tegen alles
dat ons zou willen tegenstaan. Vrijuit belijdt hier de Christen
zijn geloof en spreekt van God en den Heiland op zijne wijze,
zonder zich te verontrusten over wat de wetenschap moge zeg.
gen, zonder hier de moeilijkheid van het conflict te ervaren.
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Ik moet mij wachten, mij hier in theologische discussies
te verwarren en aan allerlei bezwaren, die hier zouden kun.
nen rijzen, ga ik dus voorbij, om slechts één groot ding te
noemen, dat onmiddellijk uit onze bespreking voortvloeit.
Ik voel in dit dualisme van gelooven en weten, juister van
geloofswoord en kennisuitspraak, niet de vereischte eerbied
voor het menschelijk wetenschappelijk zoeken. Het is tegen,
woordig hier en daar nog al gebruikelijk over de wetenschap
smalend te spreken een volkomen verklaarbare reactie ,
maar men vergeet dan toch de taak, die wij van God in onze
denkende beschouwing van de werkelijkheid hebben ontf
vangen. Ach, ons kennen reikt waarlijk niet ver, maar zoover
het dan toch reikt, na trouw en bedachtzaam onderzoek,
zoover eischt het dan ook eerbied; wij hebben niet beter
dan dat zeer menschelijk kennen. Om nog eens Kant te cif
teeren: „Streitet der Vernunft nicht das, was sie zum hocho
sten Gut auf Erden macht, nämlich das Vorrecht ab, der
letzte Probierstein der Wahrheit zu sein." Het paradoxale is
een groot ding in het leven, maar alleen als het door een
zeer geestelijk mensch wordt gehanteerd en gepaard gaat
met een zeer groote eerbied voor de werkelijkheid.
Ik vind het een heel ding, dat veel rustig overleg en een
sterk geloof vraagt, om tegenover ons menschelijk kennen
te durven stellen een: nu ja, mijn geloof en wat ik er uit
afleid, zegt mij anders. Wat mij zelf dus betreft, ik ben er
geen mensch naar, om in dit dualisme vrede te vinden, in
deze dubbele waarheid.
Hoe dan echter anders? Ik zou er drie dingen over willen
zeggen. Hij, die zich er toe geroepen voelt, omdat wetenschap.
pelijke bezinning zijn werk of een stuk van zijn werk is,
moet als geloovig mensch doorwerken, altijd opnieuw rustig
overwegende wat hem onmisbare, onvermijdelijke copse.
quenties voorkomen te zijn, zoodra hij het innerlijk met
God doorleefde in woorden gaat neerleggen. Wie eenmaal
met God heeft gesproken in zijn leven, die kan er niet van
los, om zich zoo het samenstel der dingen te denken, dat
God daarin de opperste macht is, en die kan er niet van los,
-
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om dat te zeggen in volle verzekerdheid. Maar hij moet
tegelijk zich stellen midden in de wereld van de wetenschap,
zoo eerlijk, zoo zuiver, als het hem mogelijk is en zien, hoe
zich daar de dingen ontwikkelen. En dan is er, meen ik,
één ding, dat gezegd mag worden. De wetenschap, ook de
principieele overleggingen der wetenschap en de samenvat.
tingen in het wijsgeerig onderzoek zijn altijd in beweging,
altijd wisselend onder een zeer lange reeks van invloeden.
Maar onmiskenbaar is het, dat thans weer eene wending te
speuren valt, waardoor veel van wat voor een geloovig mensch
axioma van wereldverklaring schijnt te zijn, plaats vindt ook
in het wetenschappelijk denken. Ik kan dat hier niet gaan
bewijzen, maar de teekenen zijn vele, dat de natuurwetenschaps
pel ij ke methode, die het denken van de i 9de eeuw beheerschte
en het historisme, waardoor wij hebben geleerd alle waarden
relatief te maken, af te slijpen tot historische tijdelijkheden,
dat zij beide aan het voorbijgaan zijn. De natuurkundige
wetenschappen zelf slaan oude welvertrouwde natuurwetten
stuk en trekken allerlei natuurphilosophische beginselen,
die als vanzelfsprekend golden, van hunne plaats; wijsgee.
rige bezinning leert ons, dat ook de methode, waarmee wij
ons monistisch wereldbeeld hadden opgetrokken, van sterke
eenzijdigheid was, totaal onvoldoende om er een- afsluitende
wereldtheorie mee te ontwerpen; op het gebied der histos
rische wetenschappen komt de wijsbegeerte der geschiedenis
weer in eere en acht men het verleden slechts door het aan.
vaarden van normen voor ons begrijpelijk te maken. Men
vergeve mij deze wetenschappelijke opsomming; wie hier
niet geheel vreemdeling is, weet dat achter dit alles voor
ons vraagstuk dit groote ligt, dat er weer ruimte komt voor
de zeer bijzondere beteekenis der menschelijke persoon.
lijkheid, dat de factor van het irrationeele, van het ondoor.
grondelij ke, in wereld en leven erkend wordt, dat er zoo be.
lemmeringen worden terzijde geschoven. Maar hier is alles
onaf, toekomst.
Mijn tweede opmerking is deze: hoe zullen zij hebben te
staan en dat zijn toch verre de meesten, ook in onzen kring
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die wel iets zien van de conflicten die hier liggen, maar die
geen roeping hebben op het veld der wetenschap? Ik geloof,
dat die vraag zeer gemakkelijk te beantwoorden is: zij heb.
ben te getuigen; ze hebben zoo zuiver mogelijk te bewaren
hun leven met God en ervan te spreken, zoo als het hun
het beste lijkt. Dat zal een groote kracht des geloofs zijn.
En zij hebben zich zoo weinig het hun mogelijk is, te vers
ontrusten over de complicaties van wetenschap en geloof.
Het zou een zegen zijn, als veel populaire wetenschap kon
worden uitgebannen, niet alsof de vragen, daar aan de orde.,
onbelangrijk zouden zijn, maar er wordt veel levensmoed
gebroken, veel geloofskracht verloren, omdat men niet
uit de problemen kan komen, omdat men oplossingen wil,
formules, stellingen en niet rustig is voor ook het Christelijk
wereldbeeld zijn bewijzen heeft gevonden. Maar deze dingen
liggen niet op ieders weg. Maar wel kan men belijden, en opf
rechte belijdenis is nog altijd het allersterkste in deze wereld.
Maar als derde opmerking moet ik aan dit alles toevoegen:
opgelost zijn hiermee de complicaties niet en zij zullen
ook niet worden opgelost, want zij zijn een stuk van ons
leven op aarde. Ook wie als man van wetenschap misschien
vol vreugde zal zien, dat allerlei theorieën worden verkoni
digd, die voor de fundamenteele voorwaarden van ons
geloofsleven, voor de zelfstandigheid der menschelijke ziel,
voor het individueele, nooit logisch vatbare, voor vrijheid
plaats laten, hij zal toch tegelijk weten, dat de spanning
blijft, want iets anders is het woord, uit ons geloof geboren,
iets anders de wetenschappelijke stelling. De spanning blijft,
voor ieder, voor den grootsten geleerde en voor den eenvoud
digen geloovige. Beide zullen het telkens weer moeten onder f
vinden, dat onvolmaakt blijft, inadaequaat, half symbolisch
elke uiting van hun geestelijke ervaring, dat ze daardoor
telkens weer zal botsen met ons kennen van de wereld. Het
is een botsing, een spanning, niet toevallig, tijdelijk, maar
diep gegrond in ons menschelij k zijn, in de dubbelheid van ons
zijn; wij zullen haar als een belemmering van ons komen tot
God moeten blijven dragen. „Het geloof is door het ge.
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hoor", staat er; door de prediking, door het getuigenis van
anderen, door het stamelend belijden van eigen geloof groeit
in ons het religieus leven en er ligt iets bitters in, wanneer wij
altijd dat getuigenis, die belijdenis weer in conflict vinden met
ons kennen en weten naar de wereld, wanneer de dubbel,
beid van ons leven op aarde ook hier doorheen schemert.
Ziedaar enkele gedachten, die ik u vanmorgen wilde oren.
gen: zij liggen beide op hetzelfde geestelijke niveau. Zij zeg.
gen mij altijd weer dit eene, dat deze wereld een raadsel is
en dat God groot is en ondoorgrondelijk. Waarom deze
wereld met haar dubbelheid, met haar eischen van arbeiden
en doorzoeken, van moraliseeren en rationaliseeren, die als
een eisch Gods tot ons komen, en waarom daarnaast een:
„Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Want
de wereld gaat voorbij en is niet afkomstig van den Vader", een
woord, dat evenzeer zijn weerklank vindt in ons geestelijk leven.
Honderd oplossingen zijn der menschheid voorgehouden
en wij zelf jagen er naar, omdat wij het altijd voor ons zien
als wat wezen moest: de eenheid van ons geestelijk levens.
besef, dat hetzelfde zou zijn, waar wij in gebed en inkeer
gaan tot God, of waar wij met ons redelijk denken de gegeven
wereld doorzoeken, of waar wij arbeiden aan geestelijke waar,
den en voor de menschen rondom ons.
Maar de spanning blijft en ook als wij morgen nog eens
van een andere zijde ons geestelijk leven bezien, . zal een
oplossing niet worden gevonden. „Der Mensch ist nicht ge.
boren, die Probleme der Welt zu losen, wohl aber zu suchen,
wo das Problem angeht, and sich sodann in den Grenzen des
Begreiflichen zu halten. Die Vernunft des Menschen and die
Vernunft der Gottheit sind zwei verschiedene Dinge".
Christelijk gezegd: wij zijn in deze werelden Gods koninkrijk
is niet van deze wereld.
II
Het waren twee levensmoeilijkheden, die ik u voorlegde,
waarop ik voor mijzelf geen bevredigend antwoord weet te
vinden en waarvan ik toch gevoel, dat ze op een of andere
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wijze in het levensgeheel moeten zijn opgenomen, zullen
ze niet telkens weer als geloofsbelemmeringen voor ons
staan. De eene was, dat wij sterk en onafwijsbaar de vers
plichting gevoelen, onze krachten te geven aan de wereld,
een wereld, die de wondere dubbelheid in zich draagt van
Gods wereld te zijn en toch zoo eindeloos ver van Gods
Heiligheid af te staan, zooals wij dat altijd weer ervaren aan
al haar nood en smart en wreedheid en zonde. En wij- moeten
werken, opdat uit dien chaos de kosmos worde opgebouwd;
wij moeten en wij grijpen de middelen, die ons ten dienste
staan. Maar ik kan niet vergeten, dat ook de trouwste, ook
de eerlijkste daarmee veroordeeld is al is hij het zich
misschien niet bewust tot een halfheid van innerlijke
levenshouding, tot een schipperen met Gods klare gebod.
En de andere moeilijkheid was dit, dat ook ons kennen van
de wereld, zoo geduldig, zoo voorzichtig mogelijk samenges
voegd, telkens weer botst en stoot tegen wat wij met even
groote zorg en voorzichtigheid durven zeggen over God en
Zijn werk aan onze ziel, luisterende naar wat wij zelf meent
den te ervaren. En het ééne kunnen wij niet laten varen, het
woord over God; en het andere niet, ons wetenschappelijk
inzicht in de wereld. En zoo komt ook daar dat op en neer
gaan van de gedachten, de onvastheid, de twijfel. In den
grond is het alles hetzelfde vraagstuk, dat op heel ons leven
zijn stempel drukt. Het is dit: waarom er een wereld is, waars
om er een mensch is. Want wie mensch zegt, zegt dubbels
heil, zegt: uit de natuur, uit de aarde, uit het chaotische en
zegt toch ook: naar God toe, naar het vlekkeloos heilige, het
volkomen kosmische. En dan volgt daaruit al het andere, dat
de mensch niet rust voor hij monist is, en het Eene ziet,
en in God rust die boven alles is en dat hij toch ieder oogens
blik weer leert, dat hij pas iets van de wereld en van zijn eigen
leven verstaat, als hij bij een dualisme of pluralisme, bij veel.
beid blijft staan; en dan volgt daaruit, dat de heiligheid van
de absolute eisch over zijn leven gaat, als het eenige, dat
recht van spreken heeft, en dat toch zijn heele zijn gedragen
wordt door het onafwendbare moeten van eigen verleden
17
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en eigen omstandigheden, van eigen temperament en be.
perktheid; dan volgt daaruit: het goede, dat ik wil, dat doe ik
niet en het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik; dan volgt daar s
uit heel de tragiek van het mensch.zijn met zijn droefheid en
zijn blijdschap, zijn wilde begeerten en zijn offerende liefde.
Maar juist, wanneer wij de geloofsmoeilijkheden, die ik
aanwees, zóó zien, niet als toevalligheden, maar als blijvende
verhoudingen, die in het wezen der wereld zelve gegrond
zijn, dan valt er toch ook nog een ander licht over. En dat
willen wij toch. De religieuse mensch is de zwijgende mensch,
die wel weet, dat hij de raadselen niet en nooit zal oplossen,
die hier zijn ziel benauwen, maar hij wil ze toch voor zich
zelf in eigen levensgeheel opnemen. Ze mogen niet als
wilde, satanische machten door zijn leven rondzwerven, die
telkens zijn gang tot God weer kunnen belemmeren; hij wil
ze ook zien als Gods dienaren. Als dan de wereld zoo is,
met deze moreele dubbelheid, dan willen wij niet meer trach.
ten dat te begrijpen en uit elkaar te pluizen en tot logische
eenheid te verbuigen, maar dan willen we toch vragen, wat
God ons daarin te zeggen heeft. Het is er mee, als met een
althans zoo schijnt het
groot verdriet; dat zal een mensch
ook nooit begrijpen en als een opgeloste vraag
mij toe
kunnen terzijde leggen, maar hij zal misschien wel eenmaal
door zijn smart heen Gods licht helderder zien schijnen en
al kan hij dat aan een ander niet
dan voor zichzelf weten
duidelijk maken
dat God hem door zijn leed geholpen
heeft. Op het waarom van den lijdensweg naar Golgotha heb
ik doorzie Gods raad en besluit over
ik geen antwoord
maar dat God onze wereld zegende in
de wereld niet
Christus' lijden en sterven, betwijfel ik geen oogenblik. Zou het ook niet hier zoo kunnen zijn, dat deze dingen, die,
gelijk de droefheid menschen van God kunnen vervreemden,
menschen bang kunnen maken voor God, toch ook weer
van andere zijde gezien, een hulp kunnen zijn in onzen
geestelijken ontwikkelingsgang? Ik geloof, dat het zoo is,
dat dus juist het moreel gecompliceerde van de wereld ons
een steun kan wezen.
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Ik moet even een meer algemeene opmerking laten voor.
afgaan om mijn bedoeling hier duidelijk te kunnen maken.
Men kan in het godsdienstige leven meer den nadruk leggen
op het passieve element, op het zwijgend wachten en het
zich rustig overgeven van den mensch, die weet, dat alles
van God moet komen, en men kan ook het actieve element
accentueeren: de mensch, die zoekt en strijdt en wil ingaan
door de enge poort. Het was een hopeloos pogen van oude
theologie, deze twee factoren precies naast elkaar af te pas.
sen en dan in elkaars verlengde te leggen: dit moet de mensch
doen en dan doet God dat, of zóó begint God en dan moet de
mensch daarop weer op deze bepaalde. wijze antwoorden.
Niemand zal dat meer zoo willen scheiden en verdeelen, als
ware het een rekensommetje. Ik weet zeer wel, dat de mensch
God niet is en God niet gelijk aan de veelheid der menschen,
maar ik kan de draden van het weefsel niet ontwarren. Ik
weet, dat het vaak is het bezien van éénzelfde kleed van twee
kanten: en nu eens weet ik dat ik heb te strijden en worstelen
om God, tot het uiterste toe; en misschien weet ik tegelijk
ook even duidelijk, dat ik en mijn werk immers als niets
zijn voor God en het alles Zijn genadevolle ontferming is;
ik weet dat Paulus mag zeggen: „werk uw eigen zaligheid
met vreezen en beven", maar dat hij er ook aan moet toer
voegen: „het is God, die werkt uw willen , en uw werken".
Ik moet mij bekeeren, actief, maar ik kan ook evengoed zeg.
gen: ik moet wedergeboren worden, passief.
Dat zijn dingen, die men van twee kanten kan zien, en
naar het levensmoment, waarin men zich, geplaatst weet, zal
nu eens hier, dan weer daar de nadruk vallen, of ook naar
onzen aard en ons karakter zullen wij neiging hebben het
leven meer van de eene of van de andere zijde te zien. Ik zet dit alles even voorop, omdat ik nu eens hierop alleen
wil letten, dat het leven, ook juist het geloofsleven een zoe,
ken is, een strijden, een wording, een groei, laten wij het
in Barchem niet vergeten. Ik erken met Schleiermacher, dat
religie is de diepe bewustheid van ons absoluut afhankelijk
zijn, „schlechthinniges Abhangigkeitsgefuhl", maar ik wil
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nu eens meer letten op Fichte's levensinzicht: „Die Selb,
standigkeit, unser letztes Ziel, besteht danin, dasz alles
abhangig ist von mir and ich nicht abh ngig von irgend
etwas". Dit alles staat in de uitdrukking lijnrecht tegenover
elkaar, we bewegen ons ook in een gansch andere atmosfeer,
er wordt een heel andere toon aangeslagen, en het kan toch
wel samenklinken.
Activiteit, het worstelen om de ziel te redden, om tot per
soonlijkheid zich naar boven te werken, om zelfstandig te zijn
tegenover de zinnelooze dwang van alles om en in ons, die
macht over zichzelf, dat men nooit meer terug ziet, als een,
maal de hand aan de ploeg is geslagen, er is voor mijn
gevoel kracht en goddelijke blijheid in die reactie op het
leven. Activiteit, gij verstaat immers wel, dat dat niet als
hard werken in socialen zin is te verstaan, maar in de zeer
innerlijke beteekenis, waarbij misschien gebed en zwijgende
zieleworsteling de twee voornaamste factoren van dit actieve
leven zijn. Het, leven van den inensch is daad, innerlijke en
uitwendige daad. Ja, wij worden eigenlijk pas menschen
vanaf het oogenblik, dat wij ons zelf boven het gegeven na•
tuurlijke uitwerken, en zelfstandig, met eigen beoordeeling,
reageeren op wat tot ons komt. De ménsch maakt zichzelf.
Dat is de forsche, klare grondtoon van, Fichte's philosophie:
het ik van den mensch is niet : een Tatsache, niet een feit,
dat er eenvoudig is, zooals een steen of een boom, maar het
is een Tathandlung: slechts in de actieve zelfontvouwing
wordt de menschelijke persoonlijkheid.
Zoo mooi noemt Böhme, de oude mysticus, den mensch
„ein sich selbst Macher". God wil, dat wij persoonlijk s
heden zullen zijn; al brengt het accentueeren hiervan ons
ook slechts al dieper in raadselen voor ons denken, omdat wij
niet zien, hoe het te rijmen zou zijn: Gods Almacht èn
de zelfstandige, zelf willende, zelf doortastende persoon.
lij kheid, toch kunnen wij niet anders, want wij gelooven, dat
de mensch in andere betrekking staat tot God dan het voorts
gedreven blad van den boom of de witte wolk tegen den
hemel. Met een woord van Schelling: „Die Reprasentationen
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der Gottheit kunnen nur selbstandige Wesen sein ", of als gij
het met een B ij belsch woord wilt: de mensch werd geschapen
naar Gods beeld en gelijkenis.
Zoo vertoont zich dus ons geestelijk leven onder het as.
pect van een nimmer eindigende strijd om de vrijheid; en
de wereld wordt het gegevene, waarvan wij ons niet kunnen
losmaken, en ook niet hebben los te maken, want juist aan
die wereld moeten wij onze krachten scherpen; aan die we
reld ontworstelen we juist ons eigen ik. Heel die wereld, d. i.
dus al het objectieve, alles wat niet het „ik" is, wordt zoo
„das Material fur meine Plicht ". Ik wil u hier niet ver voeren
op wijsgeerige paden, maar er ligt voor mij iets geniaals, iets
betooverends in die zeer zeker phantastische gedachte van
Fichte, dat het ik het niet.ik schept, dat het ik een wereld
zelf stelt, zelf voortbrengt, om maar oefenterrein te hebben,
om iets te hebben, dat het kan overwinnen, om maar maf.
teriaal te hebben, waaraan en in strijd waarmee dat ik zich 4
zelf kan opwerken tot vrije persoonlijkheid. Want zonder
dien strijd was immers het leven niets, zou immers de geest
als een machteloos blok zijn, zonder innerlijke zin en beteekepis. Zoo wordt dus de geestelijke ontwikkeling de groote
kunst zichzelf te vinden, en zoo het Godskind te worden,
dat wij zijn, zeker, maar toch ook nog slechts in aanleg, dat
wij altijd door ook worden moeten. „Mensch werden ist eine
Kunst", zegt Novalis.
Zoudt gij niet gelooven, dat zoo beschouwd de belemmer
ringen des levens, ook die van ons geestelijk bestaan, dat zoo
alle belemmeringen des levens nog iets anders zijn en iets
meer, dan enkel maar moeilijkheden? Zij jagen ons in den
strijd om geestelijk levensbezit, zij dwingen ons tot bewust.
heid van onszelf, van wat we hebben en missen, van onze
positie in het wereldgeheel. Een wonderbaariijk iets ', is de
mensch: wat de tragiek is van zijn ziel want het is de tras
giek van menigeen, dat hij net diepe onvoldaanheid .blijft
staan ook tegenover het beste van zijn werken -- dat is ter
gelijk zijn glorie. Maar het wordt pas ten volle zijn » glorie,
als hij het aandurft, als hij de spanningen ziet. Men versta
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dit wel: geen enkele van de moeilijkheden zal zoo zijn opge.
lost, en bij geen enkele mag ik mij neerleggen en zeggen:
het is nu eenmaal in deze wereld niet anders, vermoei u er
niet te veel mee. Integendeel, als ze eenmaal een noodwendig
stuk v am mijn aardsche levensstrijd zijn geworden, zal ik
met des te meer energie mij in hunne verwikkelingen be.
geven en doen, wat ik kan. het gebod Gods heeft als het
ware nog weer dieper zin voor mij gekregen. Cultuurarbeid,
zoo zagen we gisteren cultuurarbeid in heel breeden
zin, als het onophoudelijk bestrijden van het natuurlijke,
het chaotische, was ons een eisch van God, niet maar een
onvermijdelijke levensnoodwendigheid, maar zedelijke ver.
plichting. Want natuur moest worden tot cultuur. Maar nu
is het, alsof diezelfde eisch nog dieper klank krijgt: het is
in die strijd pas, met al zijn zedelijke ellende, en waarin
we nooit overwinnaar zullen zijn, dat we menschen worden,
persoonlijkheden. Boven de tegenstelling van ons zoeken van
God, het volkomen rein willen zijn, onbesmet van de wereld
en ons werken voor en in de wereld, waar we onszelf niet rein
kunnen bewaren, welft zich een hoogere synthese, waardoor
het toch alles in één lijn komt te liggen: alles de worsteling
van onze ziel om zich zelf te vinden, dat is in volkomen deep
moed God te vinden.
Simmel maakt ergens de schoone opmerking, dat het er
zooveel van afhangt, van welke distantie wij wereld en leven
bezien. Wij kunnen ons zoo plaatsen, dat de tweeheid, de
gebrokenheid van de lijn ons in het oog valt en die blik
op de dingen is volkomen waar: onze cultuur is niet een
Christelijke cultuur en wordt het niet: wij hebben nu eenmaal
te doen met een wereld, waarin staatsverhoudingen, klasse.
verhoudingen, waarin recht en macht hunne rol spelen, waar
dus overal het compromis heerscht. Maar wij kunnen ook
van veraf het geheel overzien en dan weten wij, hoe onze
ziel in al den strijd der conflicten zichzelf kan verliezen en
te gronde kan gaan, maar ook zichzelf eerst ten volle kan
vinden, en sterk kan worden, zoodat God en de ziel samen
kunnen spreken. Als wij ons maar wachten het tweeërlei
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beeld, dat zich van uit den verschillenden gezichtshoek aan
ons voordoet, in één te schuiven: dan zou de werkelijkheid
misteekend zijn, en onze voorstelling onwaar. Als ik sta
voor de zedelijke spanningen in mijn eigen leven, voor de
moeilijke keuze telkens weer, en aan beide zijden zie ik het
ongoddelijke, de halfheid, dan geloof ik, dat God ook deze
strijd in mijn leven wil en door een volkomen ernstig be
sluit moet ik trachten er een zegen aan te ontworstelen,
maar ik kan en mag niet erkennen, dat de weg, die ik na
rustig overleg straks zal inslaan, Gods weg is. Als van mij
zou worden geëischt, voor mijn vaderland ten oorlog te gaan,
dan zou voor mij persoonlijk het weigeren van het gevraagde,
het blijven in eigen huis, een overtreding van Gods gebod
zijn 1 want ik gevoel mij tegenover mijn vaderland en den
staat, waartoe ik behoor, als tegenover onschatbare cultuur s
goederen verplicht tot gehoorzaamheid, maar als ik wel
ging en een mensch neerschoot, zou ik dan voor mij zelf de
overtuiging hebben: dat was Gods gebod? Ik weet zeker
van niet. De eene weg en de andere, ze zijn mij even slecht:
in dit cultuurprobleem, kan ik mijn ziel niet smetteloos bef
waren voor God. Maar als ik van een andere zijde op mijn
strijd zag, zou ik misschien erkennen, dat toch juist daarin
mijn ziel was gerijpt en God mij meer nabij was gekomen.
Dat is het verschil 'van distantie. De wereld en het leven
zijn niet in formules te brengen, die we van elkaar maar
hebben over te nemen om klaar te zijn dat is de dwaling
van alle dogmatisme, in geloofsleer, in metaphysica, in
moraal. Het hangt er van af, waar wij zelf staan, of we van
uit de problemen zelf of van uit ons geloofsleven een levens s
moment waarnemen. Er is niet één ware opvatting, althans
niet voor ons, menschen op aarde, er is niet één ware werelds
theorie, niet één ware Godsbeschouwing, niet één ware les
vensleer, hoe moeilijk het voor ons, intellectualisten als we
allen zijn, ook valt, dat te verstaan en dat te eerbiedigen.
),

1 ) Later stond hij anders tegenover dit probleem. In den zomer van 1924 schreef hij:
„Ik weet niet wat ik zelf zou doen; misschien zou ik weigeren."
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Er is voor ons geen „Weltgestaltung aus reiner Vernunft",
noch sociaal, noch wetenschappelijk. En omdat wij zelf ook
nu eens meer hier staan en dan meer daar, omdat we nu eens
actieve cultuurmenschen zijn, die den drang tot handelen
in zich voelen en dan eens wijsgeeren, die theoretisch eigen
ik en de wereld overdenken en willen systematiseeren en dan
weer menschen, die van uit eigen Godsbeleven alles willen
zien en alle levenslijnen willen concentreeren in de vers
houding van God en eigen ziel, daarom zullen wij ook in
eigen leven, ernstig geleefd, eenheid missen. Wat nu droefheid
is, is misschien eenmaal blijdschap, wat hier belemmering
was, principieele, blijvende belemmering, blijkt straks ops
eens een hulp ook te zijn geweest: we hebben er door gewon s
nen aan innerlijke levensactiviteit, aan wakkerheid en bey
wustheid van ziel.
Maar zal dit alles zoo zijn, zal deze blik op .het leven, als
't ware van boven af, in vogelvlucht, ons mogelijk zijn, dan
moet zeker één voorwaarde zijn vervuld. Dan moet er in
ons zijn een groote zuiverheid des geloofs. En daarmee kom
ik meer naar de binnenzijde van deze zelfde vragen, en als
ik nog eens overweeg wat het dan is, dat ons belemmert,
om tot God te komen, dan ben ik mij bewust, dat het is
eigen onzuiverheid van geloof. -- Het is de tragische dualis
teit van ons, eigen leven in de' wereld, zeker,' ,en daar staan
wij voor, daar zijn wij in geplaatst, buiten eigen wil, maar
dat ons dat dualisme zulk een belemmering wordt, zulk een
ondermijning van geloof, dat is vooral om de onechtheid
van eigen leven met God. En daarin is iets, is vaak veel
van eigen schuld. Ik maak misschien het gemakkelijkst
duidelijk, wat ik bedoel, door zuiverheid des geloofs in
tegenstelling te brengen met wat ons geloof dikwijls is.
Laat ik aan drieërlei type van menschen denken, waarvan
allicht ook in onszelf iets woont. In de eerste plaats dan:
Religie is voor velen eigenlijk een stuk wetenschap of wijst
begeerte, een complex van gedachten over het geheel der
dingen. Ik ben er van overtuigd, dat dat diep in de meesten
inzit; menschen, die in gemoede er van verzekerd zijn, ges
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loovigen te zijn, omdat zij zekere dingen over God en den
mensch en de wereld en de zonde en Christus aanvaarden
en voor juist houden. En die ook wel rekening daarmee
houden in hun bestaan, die misschien zelfs logisch al hun
denken en doen van deze axioma's afleiden. En dat nu de
rechtzinnige deze axioma's ontleent aan zijn Bijbel of aan
zijn kerkleer, en de moderne aan de Christelijke traditie,
naar zijn beste weten gecorrigeerd door nieuwere natuurs
wetenschap en historiekennis, maakt voor het principieel
karakter van deze geloofsinterpretatie niet veel verschil.
Het geloof bestaat uit stellingen, liefst bewijsbare stellingen,
gegrond 't zij dan in het gezag, dat er achter ligt, 't zij in
ons redelijk denken. Vooral voor hem, die van buiten af
tot het geloof komt, die niet in religieuse sfeer is opgegroeid,
zal zoo licht religie deze intellectualistische kleur hebben,
en dat alles des te meer, wanneer wij jong zijn. Vooral voor
den schooljongen,, voor den student is het leven en zijn waarde
geconcentreerd in het weten, veel weten. Wat zich voor het
weten niet kan rechtvaardigen, heeft een slechte kans in
het leven. En theologie en wijsbegeerte beide komen aan
deze neiging tegemoet. Nog altijd vertoont de theologie voor
den buitenstaander den schijn van een meer en beter we
ten van God, dan de gewone mensch zich kan verwerven.
En het wijsgeerig stelsel wil bijna altijd zijn hoogste, samen s
vattende begrip met het Zijn Gods gelijkstellen. --Iet schijnt
zoo erg vanzelfsprekend het absolute, het ware Zijn, de Subo
stantie of welk ander eindbegrip ook met den Godsnaam
te noemen; wat zou er hooger dan dat kunnen worden ge o
dacht? En zoo is het niet verwonderlijk, dat men altijd weer
God wil benaderen van uit ons weten, dat gelooven een vager,
een onzekerder vorm van weten wordt, dat men heel graag
met een gelouterd wijsgeerig inzicht wil steunen. Een werelds
theorie, dat is het wat velen van de religie vragen.
Maar dat is geen religie. Ik kan me zeer wel verplaatsen
in den mensch, die, vooral in zijn jeugd, haakt naar een say
menvatting van al de verwarrende veelheid van verschijnt
selen en gebeurtenissen, die op hem aankomen, die orde wil
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brengen in den chaos van zijn bestaan, die hem soms plot.
seling openbaar wordt; er ligt iets zeer groots in het willen
weten van den mensch, maar religie is dit niet. Ook niet, al
zal hij ten laatste van uit God als hoogste eenheid alle zijn
en gebeuren afleiden. Want hier missen wij het persoonlijke,
de levensverhouding tot God. Ten slotte moet het in alle
religieus geloof gaan om God en mijn ziel door alles heen,
door dood en leven, door rust en onrust, door vreugd en leed,
door zonde en verlossing heen, altijd om God en mijn ziel.
God is daar, waar het gebed mogelijk is. God is daar, waar
de angst is in de ziel om het persoonlijke, niet de vrees, of
wel mijn wereldbeschouwing logisch correct sluiten voor een
God plaats laat, maar de angst om het persoonlijke, 't zij om
de redding van eigen ik uit onze verworpenheid en ellende,
't zij om de eer Gods, die wij telkens weer beleedigen.
In Heyman' rustige, zuivere boek over Metaphysica is
bovenal één ding, waarvoor ik hem dankbaar ben, en dat is
voor de laatste paragraaf, waar hij uitspreekt: ook ik geloof
in den geestelijken achtergrond der werkelijkheid, ook ik
ben er van overtuigd, dat het wezen der dingen geest is,
maar ik noem dat hoogste beginsel, waartoe ik klim in mijn
wijsbegeerte, niet God; want de geslachten der menschen door
heeft men onder God altijd iets anders verstaan dan een
wijsgeerige eindconclusie. Ik herinner me nog zoo goed,
dat dit boek een jaar of tien geleden verscheen; er werd veel
over geschreven, ook in vrijzinnige kringen, en iemand schreef
in „De Hervorming": Professor Heymans gelooft aan een
geestelijke substantie in alle dingen, hij gelooft aan een doel
in de dingen, aan een vooruitgang, maar dan gelooft Prop
fessor Heymans immers in God!
Zie, dat maakt de vrijzinnigheid vaak zoo slap en machs
teloos, dat brengt de onzuiverheid in veler religieus leven,
dat wij meenen God te hebben als wij gelooven in een ziel
van de wereld, in een geestelijk zijn achter de verschijnselen.
Ik schat dit laatste niet gering, ik vind het gelukkig, dat er
weer een idealistische lijn gaat door de wetenschap, dat er
weer eerbied is voor het geestelijk mysterie van de schepping,
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maar daar is niet de ontroering, daar niet het persoonlijk ge o
grepen zijn, niet het zich buigen onder de ervaren werkelijk.
heil Gods. Luther heeft eens gezegd: „Das Gewissen ist ein
viel groszer Ding denn Himmel and Erde." Waarlijk, al
onze theorieën over hemel en aarde, al onze wijsbegeerte
raakt nog niet ons persoonlijk leven.
Dat bedreigt ons als vrijzinnigen. Dat bedreigt ook de
rechtzinnigen, in anderen vorm: als dogmatisme, als verstar.
ring in de overgenomen traditie, maar dit bedreigt óns als
een wereldtheorie, waarin we dan meenen het geloof te be.
zitten. Och, die wereldtheorie ligt ver aan den buitenkant,
dat komt later wel, dat is het secundaire in ons zieleleven,
dat beduidt niets, als niet in eigen hart zich eerst het drama
heeft afgespeeld, waarin maar twee spelers een rol hebben:
Goden ons eigen ik. Dat missen zoovelen in onzen tijd: de
persoonlijke verhouding, die bijna met geen woorden te bes
naderen is, waarvan slechts heel enkelen ons iets hebben dur s
ven vertellen, maar die toch ten slotte het hart is van onze
religie; zonder het Gij en ik, dat er klinkt tusschen God en
mijn ziel, misschien klaar, duidelijk, misschien nog maar
vaag, als een verlangen, is er geen geloofsleven, zooals wij
dat althans in ons Christendom als het hoogste belijden.
En dat is er niet en daarvan wordt de mensch zelfs afgeleid,
zoolang hij uitziet naar een wereldtheorie als het centrum
van zijn leven, als dat, waarop het eigenlijk aankomt. Daar,
onder lijden veel menschen, die zich tot een godsdienstigen
kt ing of tot religieuse lectuur getrokken voelen en die het
dan toch altijd weer van die eene zijde benaderen en dan
wel beseffen, dat ze toch iets missen, dat het toch nog niet is,
wat anderen van hun leven met God vertellen, en die dan
nog maar weer nieuwe problemen willen doorwerken en het
bij nog weer een nieuw stelsel van wijsgeerige theologie zoe.
ken. Deze onechtheid van geloofsleven is in veler leven zeer
voelbaar en het is geen wonder, dat ook dan juist het wetens
schappelijk kennen van de wereld, waarover ik gisteren sprak,
een belemmering wordt. Dan wordt het in den vollen zin des
woords een strijd tusschen geloov en en weten, dan zijn
-
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er twee wereldvisies, die botsen, één waarin van God wordt
gesproken als eindconclu„ie en één waarin voor God geen
plaats schijnt. Dan kan men zich verontrusten over bewijzen
tegen Gods bestaan en kan men zich verheugen over argus
menten voor deze zelfde stelling. Pas wie geleerd heeft niet
theoretisch, maar door gebed en levenservaring dat geloof op een ander niveau ligt, dieper ligt, achter ons mens
schelij k weten, die zal ook hebben verstaan, dat hier geen
gevaar is. Geen wetenschap zal hem zijn geloof, zijn God kun.
nen ontnemen. Voor hem vangt het probleem pas daar aan,
waar het woord wordt gezocht, dat de innerlijke bewegingen
uit moet spreken; dan botst het, dan moet het botsen, omdat
ons leven met God het zoo heel bijzondere is en ook het zoo
heel bijzondere woord eischt tot zijn vertolking en het
wetenschappelijk kennen juist de heel vaste, betrouwbare
weg over de . wereld ,gaat. Ik sprak gisteren over dat conflict,
over het verwarrende, , dat daar ook voor den vrome in ligt,
dat het gebod Gods om alle , dingen nauwgezet en trouw te
doorzoeken en samen -te vatten tot een resultaat leidt, dat niet
wil rijmen met hetetui
g
g enis van wat in zijn
l ziel omgaat;
g
en dat getuigenis dringt toch ook in , hem naar buiten, hij
moet spreken, belijden,, prediken. Maar - de eenheid vindt
hij niet.
De dood van zijn geloof zal dit worden, indien dat geloof
hem was een bepaald inzicht, een kerkelijke of wijsgeerige
metaphysica, van anderen rondom hem overgenomen of
zelf in eigen denken opgebouwd. Dan zal hij de dubbelheid
van twee wereldtheorieën toch niet kunnen blijven dragen
en de theorie, die op de wetenschappelijke principes van
onzen tijd rust en de beste argumenten schijnt te kunnen
bijbrengen en die van God niet weet en van God ook niet
behoeft te spreken, zal het winnen. Dan wordt het Gods.
geloof een afgedane zaak, die voor 't wetenschappelijk be.
wustzijn van den nieuwen tijd geen stand houdt. Zoo gaat
het nog velen en dat is niet altijd grofheid van ziel, dat is
vaak een noodlottige geloofsopvatting, die in conflict kwam
met het wetenschappelijk geweten. En men had alle recht,
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waar het ging tusschen twee wereldbeschouwingen, diegene
te kiezen, die het meest waarschijnlijk leek.
Slechts wie in echtheid des geloofs van God weet, tot diep
in de grondslagen van zijn leven, en wie dus ook beseft het
symbolisch, het gebrekkig karakter van ieder woord, dat hij
over God waagt te stamelen, alleen die zal door deze belem.
mering zich zijn God niet laten ontnemen. Het moge hem
pijn doen, dat hij het ware, het heilige woord nooit weet te
vinden, en meer nog, dat hij door zijn belijdenis misschien
verwarring brengt in het leven van anderen, die het woord
niet zóó verstaan, als hij het doet, die het misschien meer
uitwendig vatten dan hij zelf het wil, maar God verliest hi'l
niet. En hij zal in het zoeken naar het goede woord, dat zijn
innerlijk leven naar buiten kan openbaren, en dat nooit los
mag zijn van zijn tijd, dat altijd verband moet houden met
het kennen in zijn eigen cultuurperiode, zal het werkelijk
verstaan worden en kunnen doen, waarvoor het gesproken
werd, hij zal in dat worstelen om de goede belijdenis een
stuk zien van zijn werk op aarde, een eisch van God, waarin
zijn eigen leven tot grooter diepte en bezinning komt.
En dit is slechts het bittere, dat zoo vaak in de meesten
ook van ons, die wel waarlijk toch oprecht verlangen naar
God, zoo weinig echtheid is van geloofsleven dat wij het
telkens weer doen met het woord. En we weten heel goed,
dat dat het niet is, dat ook het vroomste en het volledigste
getuigenis als niets kan zijn, en toch: het ligt daar nu eens
maal klaar en we nemen het maar weer op en doen het er
mee, en spreken veel van God, maar het hart is er niet in,
het is als niets voor onze ziel. Het woord geeft ons geen
kracht, noch om de moeilijkheden van het leven van allen
dag, groote en kleine, in God te overwinnen, noch om de
belemmeringen van ons denkleven te verstaan in hunne beo
trekkelijke waarde en er overheen te zien.
Onzuiverheid des geloofs, ik wil nog op twee andere vormen
wijzen. Er zijn veel menschen voor wie religie is aesthetische
ontroering over de schoonheid van deze wereld. Ik kan mij
dat zoo volkomen goed begrijpen. Wie eenmaal een open
;
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oog en een open oor heeft gekregen voor al de lijn en kleur
en klank van Gods schepping, die beleeft een wondere heer.
lij kheid, die wordt als vanzelf boven deze aarde uitgedreven,
wanneer hij een verklaring zou willen zoeken van al deze
glorie en het is, als voelt en tast en hoort hij onder en achter
alles God. Ik kan zulke geesten benijden en ik kan er iets van
meevoelen: heel deze schepping „eine Hulle des Geistes",
een cijferschrift, waaruit de ingewijde den goddelijken zin
van het Al verstaat. Er gaat een sterke begeerte door
de wereld, om juist hier, in deze schoonheidsontroering God
te beleven; het is niet één vast type van geestelijk verlangen,
maar het is er in allerlei schakeering. Bijna van het ruwste
zinnelijk genot af, waar men in Bacchantische levensbedwel,
ming toch van God durft te spreken, tot de geheel eergeeste.
lijkte vormen van een Guido Gezelle toe, die in een paar
oude boomen langs den weg en het ruischend ranke riet
aan het water de fluisterende stem Gods . verneemt. Ik be.
hoef dat alles hier niet te beschrijven en -niet te beoordeelen,
gelukkig niet, want men moet wel zeer teer van ziel zijn,
zoowel voor het een als voor het ander. Maar ik wijs er
slechts op, dat velen, die gewoonlijk geenszins den levens.
strijd achter zich hebben van een Guido Gezelle of van wien
ge maar noemen wilt der grooten, die God ook in de schoon.
heid der wereld speurden, toch naar het mooie zoeken en
dan van God spreken. Maar daarmee wordt het gansch iets
anders. Het is als te voren bij het andere type der geloofson,
zuiverheid. De intellectualist kan „God" zeggen en de vrome
geloovige kan het: het is eenzelfde getuigenis en er is vrijwel
geen verwantschap, van geestelijken inhoud. Ook hier gaat
het er om, wat er achter ligt. Bij heel velen, die in de wont
dere schoonheid der natuur, op de duinen bij Windekind en
de kleine Johannes, of in de geniale kunst van menschen, voor
de pracht van een schilderij of voor de jubel van een sympho.
nie van God spreken, ernstig en met overtuiging, is het toch
eigenlijk niet meer dan de schoonheidsemotie, die een
woord zoekt en het machtigste woord grijpt, dat te vinden is.
Maar heel sterk voel ik daartegenover altijd weer
vooral
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in de persoonlijke aanraking met hen, die zoo spreken,
dat de levenswerkelijkheid hier ontbreekt en dat God daarom
niet in waarachtigheid wordt beleden, in zuiverheid van ziel.
Want de Godsverheerlij king is een zaak van het volle,
harde leven; ik moet God kennen en verstaan midden uit
de wreede ruwheid, waarvan de schepping overal vol is,
bij de planten en de dieren en de menschen. Want dat is
het leven, het werkelijke leven, dat de grondtoon is in het
bestaan van de meesten: verdriet en teleurstelling en very
loren idealen en de gebrokenheid van het altijd schuldig
zijn tegenover God. En nu weet ik wel, dat er begenadigden
zijn, die in een groote puurheid van ziel, ondanks en juist
door dit alles, toch durven zingen van de heerlijkheid Gods,
die door alle donkerheid heenschemert en die in de witte
wolken langs den hemel en in de teere bloemen over het
veld en in het zachte suizen van de wind door de boomen
haar symbolen vindt, maar de velen zien enkel de gulden
gloed, die een tijd lang over het leven kan liggen, maar niet
de werkelijkheid van de wereld en van hun eigen ziel. Ik
kan mij van heel velen nooit goed denken, die zoo juichen
over God, die immers overal te vinden zou zijn in al de
schoonheid van deze wereld, dat zij zichzelf kennen, dat zij
gezien hebben niet het weer voorbijgaande leelijke in hunne
ziel, het nog onvolkomene, maar de zonde. En zoo is er bij
vele jonge emotioneele zielen onzuiverheid van geloof,
een stemming, een ontroering; niet het geweldige van met
God te leven in de platte alledaagschheid van een grauw
bestaan, niet het kennen van Gods vertroosting in de smart,
en van Gods verlossing in zedelijken nood. En daarom is
het geloof zoo vaak niet in het leven, wat het zou kunnen
en moeten zijn: dan is er niet de onrust, het voortjagende,
het actieve, dat uit het kennen Gods moet vloeien. En dan
zullen ook de belemmeringen niet innerlijk worden overt
wonnen, dan zullen ze nooit een vaste plaats vinden in het
leven. Dan zal men nu eens opgaan in God, en de ontroering
over de schoonheid van het Zijnde door zijn ziel voelen
glijden, maar straks weer midden in den arbeid, voor de
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conflicten van het leven geroepen, zal men met zijn religie
geen weg weten; dan zal het geloof er buiten staan, er niets
mee te maken hebben, want men heeft niet verstaan, dat
het leven met God ook is activiteit, zelfontwikkeling, zelfstandig worden en dus op de conflicten ingaan, ze door.
werken, ze doorworstelen, niet maar om de wereld, maar
om het behoud van eigen ziel, omdat daarin ons ik wordt
verdiept en sterk gemaakt en God ons zóó wil. Ik geloof,
dat deze aesthetische inslag in ons religieuse leven, die
men dus niet met een quietistisch element moet verwarren,
want het Quietisme kan wel degelijk de innerlijke bewogen.
heid, de innerlijke worsteling zijn, om toch God maar te
vinden, ik meen dat dit aestheticisme wel vrij sterk is in
de meesten onzer. Geroerd worden, weeke stemming vinden,
het stilzijn voor Gods majesteit, die rondom ons is, daarin
concentreert, zich soms ons geloof. En daarin is ook immers
veel, dat goed is, en echt is en ons waarlijk tot God leidt,
maar het grenst telkens aan het onzuivere, zoo, dat het om
de zoete emotie te - doen is en volstrekt niet om den heiligen
God. Daar is zelfs een weemoedig mediteeren over eigen vers
dorvenheid en zondigheid, dat van den ernst en de groots
sche tragiek 'van waarachtig' zondebesef mijlen ver afstaat.
Wie zóá met God meent te kunnen leven, hij zal de,
spanningen niet aandurven, niet eens zien, -hij zal ze in.
tuïtief ontvluchten, hij zal toch eigenlijk arm blijven, want
alleen wie weet, dat God in alle dingen naast hem is, is rijk.
Misschien zijn er in dien zin heel weinig rijken, misschien
is er niemand, maar aan de hoofdzaak doet dit niet af: zuiver
geloofsverlangen zal niet rusten, voor alle dingen des levens
hunne verhouding tot God hebben gevonden.
Er is nog een derde onzuiverheid. Er zijn er voor wie
godsdienst is sociale bemoeienis. Gij begrijpt, dat ik van dit
laatste geen kwaad zeg. Nog altijd zijn wij ons veel te weinig
bewust van het alles overheerschend belang in onze cultuur.
wereld van de sociale vraagstukken, welk begrip ik hier nu
wel zonder definitie in algemeenen zin mag gebruiken.
Veel te weinig zijn wij ons nog bewust van de groote voorts
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drijvende, alles beheerschende elementen van ons moderne
gemeenschapsleven, van onze burgerlijk.kapitalistische maat.
schappij, van onze bureaucratisch.militairistische staatsoro
ganisaties, van onze werelds en koloniaalpolitiek. En wij lijden
er niet genoeg onder dat durf ik met gerustheid van mij i
zelven en van vele anderen zeggen dat ons Christendom
geen houding heeft en deze bijna niet zoekt tegenover dit
alles. Het kerkelijk en godsdienstig leven werkt nog zoo
dikwijls met oude begrippen, uit vroegere Christelijk.sociale
verhoudingen overgenomen, maar die op onzen tijd immers
volstrekt niet meer passen. Noch de sociale gedachten,
die men uit het Evangelie zou meenen te kunnen afleiden,
noch die van de Middeleeuwsche kerk, noch de patriarchale
verhoudingen uit het oud.Protestantisme zijn immers van
practische waarde voor onze 2oste eeuwschae cultuur, die op
heel andere basis rust.
Er zal hier zeker nog heel wat te werken zijn, theoretisch
en practisch, en het is heerlijk, dat ook onder de Christenen, van alle kerken en schakeeringen, zoo velen zijn, die
hier voorgaan, die hier meehelpen. „Hebt uwen naaste
lief als uzelven", dat woord, telkens verschillend verstaan,
leeft toch ook in eigen beteekenis weer in onze wereld,
nauw verbonden met religieus besef.
Er zijn er velen, die arbeiden voor het geluk van den naaste,
de kern en het doel zullen achten van hun eigen leven en
van alle zijn. En wat uit kracht van dat beginsel wordt -tot
stand gebracht, is van zeer grooten zegen. Wij hebben het
allen zelf wel vaak genoeg ervaren, wat ook al een klein
beetje persoonlijke, onvoorwaardelijke liefde in ons leven
beteekent; en wie onder de menschen rondgaat en hunne
onderlinge verhoudingen gadeslaat, in alle groepen onzer
samenleving, die ziet het overal zoo duidelijk, wat het zou
beteekenen, als er meer eenvoudige, echte liefde was tusschen
de menschen van één gezin, van één kring, meer oprecht
pogen om elkaar te verstaan en voor elkander zorg te dragen.
Het is het groote gemis in onze menschenwereld: sociaal
gevoel, dieper: liefde. En wie op zich zelf let en zich van
zs
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eigen verhouding tot anderen rekenschap geeft, zal ook zoo
heel vaak weten, dat het volstrekt niet is, zooals het zijn moet,
alleen omdat er niet genoeg liefde is.
Maar liefde voor den naaste en sociaal roepingsgevoel is
geen godsdienst. Ik ben er zeker van, dat velen het nauwelijks
onderscheiden. Niet dat zij voor hun rekening zouden nemen
de platte opvatting, nu toch wel versleten, dat het er niet
zoo erg op aan komt, wat je gelooft, als je maar goed leeft,
maar er zijn nu eenmaal velen, die van nature de neiging
hebben naar den buitenkant te leven, in de uitwendige daad
eigenlijk het centrum van het bestaan te zoeken en onze
tijd, die zoo bijzonder veel juist van het arbeiden naar bui.
ten vraagt, die ons in rusteloozen ijver voortdrijft in het
werk voor ons geld, voor onze positie, voor ons gezin, komt
die natuurlijke neiging tegemoet. De innerlijke stilte, het
meditatieve element des geestes, de rust worden zoo weinig
meer gezocht, vaak ook zoo weinig meer begeerd. Wij
vergapen ons aan wat van buiten groot lijkt, en verwarren
die grootheid met het innerlijk groote. „There is a tendency
to mistake bigness for greatness." Dan is het niet verf
wonderlijk, dat ook het religieuse daarbuiten wordt gezocht
en dat de maatstaf, niet van socialen ijver of zelfs van liefde
voor de menschen, maar ook van vroomheid gezocht wordt
in wat iemand doet in de wereld. Wij halen de schouders
op over een godsdienstigheid, die meent dat het veel en
geregeld ter kerke gaan eigenlijk het wezen is, maar in eigen
kring is deze veruiterlijkte kerkelijkheid vaak vervangen
door sociale bedrijvigheid.
Maar dat schaadt de ziel. We behoeven niets af te doen
van onzen eerbied voor al dezen arbeid in dienst der mensch.
heil, in dienst van groote complexen van menschen of van
een klein kringetje, en we zullen ook heelemaal niet looche.
nen, dat zeer nauw is de band tusschen religieus besef en het
zich geven aan den naaste, maar het is niet één, en wie het
dooreen mengen, zullen hun geloofsleven niet zuiver hout
den en innerlijk schade lijden. Want weer missen we hier
het persoonlijke, de verhouding van eigen ziel tot God en
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daarop en daarop alleen komt het toch altijd weer aan in de
vroomheid. Wie dat eenmaal goed gezien heeft, zal bij alle
erkenning van verschil van levensoriënteering, bij den een
meer naar het subjectieve, bij den ander meer naar het ob.
jectieve, toch nooit vergeten, dat in de innerlijke religieuse
verhouding de kern ligt. Dat heeft niets te maken met zie.
kelij k e zelfoverpeinzing, met een onnatuurlijk wroeten in
eigen ziel, maar het is de eenvoudige aanvaarding van het
feit, dat bekeering en wedergeboorte, dat zonde en verlost
sing en genade, dat verworpenheid en rechtvaardiging, al
de grondbegrippen van het religieuse leven, in het be.
wustzijn, in de wereld van eigen ziel hun plaats vinden. En
de bewustheid van deze dingen, dat is het eerste, en religieus
gesproken staat al de wereldsche arbeid, hoezeer vol zelf.
verloochening en met een rein hart verricht, daarbij ten
achter.
Ook deze onzuiverheid des geloofs wordt een belemmering
om tot God te komen. Want dan zal de cultuurarbeid, in
wijden zin genomen, de hoofdzaak worden, het eenige:
dàat is het dienen Gods. En het redden van de ziel, de inner.
lijke levensheiliging, het jenseitig moment des geloofs, het
echte, waarom het toch eigenlijk gaat: God gansch en al te
vinden, te bezitten, dat alles wordt dan toch het eenzijdige,
het overdrevene, het ziekelijke. Door velen wordt zoo ge.
oordeeld, ook door ernstige menschen, die wel geloovig
willen zijn, maar die niet kunnen erkennen, dat het geloof
als een innerlijke levensverhouding het een en al zou moeten
zijn en die daarom ook niet kunnen zien den strijd, die
ons cultuurleven vrome menschen opdringt en waarover wij
spraken: werken voor de wereld, werken voor God, die niet
kunnen zien het diep.smartelijke van ons tweevoudig leven,
waarin maar tijdelijk en nooit gansch en al innerlijke eend
heid is te brengen. Nog eens, slechts bij zuiverheid, echtheid
des geloofs zullen wij de dualiteit zelve van het leven waar,
achtig gevoelen, maar ook dan pas de hoogere visie ving
den, waarvoor ook deze worsteling en spanning is opgenomen
in het geheel van 's menschen pogen om al strijdende en zich.
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zelf overwinnende God te vinden, of wilt gij liever: in het
geheel van Gods arbeid aan menschenzielen.
Ik hoop niet, dat ik den indruk maak over verafgelegen
dingen te spreken, maar in eigen leven ben ik mij er zeer
van bewust, hoe onzuiver vaak mijn verhouding tot God is;
't zij omdat ik toch eigenlijk slechts een bevredigende op.
lossing van een verstandelijk probleem zoek, omdat de theos
logie haar vloek over mij heeft gesproken; 't zij omdat het
mij in mijn leven met God om niets anders te doen is dan
om rust en stemming en ontroering, om de zaligheid van
mij een oogenblik, ondanks alle narigheid, geborgen te weten
in een grooter, in een alomvattend Zijn, dat toch goed is
en schoon en dat mij ontheft aan de vulgariteit van het
gewone, onrustige leven; 't zij omdat mijn ziel ongedurig
zoekende is om wat tot stand te brengen daarbuiten, om wat
leelijks weg teloen, om : wat licht te brengen en wat warmte,
zoodat ,ik ga; vergeten,_ wat daar achter moet liggen, het ge.
grepen zijn door. God, het gestreden hebben met God.
Er zit in dat alles, wat ik zou willen noemen : een stuk cultuur,
dwang; het is mij zoo vanzelfsprekend geworden, intellec.
tualist te zijn op zijn tijd en ook wel eens niet op zijn tijd;
ik vind het bijna natuurlijk in de jacht van ons haastige
bestaan het vroomheidsleven als een verademing, een vers
poozing, een uitrusten te 'zoeken, dat buiten de . andere din.
gen omgaat; en dat sociale arbeidslust mij in het bloed zit,
dat kan al haast niet anders. Ik voel dus al deze veruitweno
diging als een noodlot, dat wij als menschen van dezen tijd
te dragen hebben, en als ik dan velen weet wier innerlijk
leven ik er door zie vertroebelen, en bij tal van jongeren
vooral is dat werkelijk aldus, dan is dat een aanklacht tè
meer tegen onze wereld en onze cultuur en een reden tot
dankbaarheid te meer tegenover Barchem en gelukkig
niet tegenover Barchem alleen waar de innerlijkheid wordt
gezocht. Maar ik voel in mijn eigen leven deze dingen toch
zeker ook als schuld. Het is schuld, ernstige, niet goed te
praten schuld, dat er zooveel buitenkant is in mijn leven,
zoo weinig innerlijke stilheid, daardoor zoo weinig zuivers
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beid des geloofs. Ik mag, ik kan dat niet afschuiven op de om.
standigheden van onze overhaaste wereld, van onze uit.
wendige cultuur. Ik weet het heel goed: het is mijn schuld,
dat ik God niet meer, niet ernstiger zoek, en dat drukt een
stempel op mijn leven. Want het is daarom, dat er niet
méér groote ontroerende blijdschap is in mijn leven, niet
méér van dien jubel uit den Romeinenbrief: „Niets kan mij
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus";
het is daarom, dat er niet méér reinheid en stilheid van ziel
in mij is, dat wat van een mensch uit moet gaan, ondanks hem
zelf, dat, waardoor wij eigenlijk met elkander verkeeren,
meer dan door woord en daad; het is daarom, dat er zoo
jammerlijk veel mislukking is in mijn geestelijk zijn, zoo.
veel innerlijk prullewerk, al kan ik naar buiten misschien
ook den schijn van het groote, het welverzekerde bewaren;
het is daarom ook ten slotte, dat het gecompliceerde van onze
wereld, dat er is en waarvan wij niet afkomen en waar wij
niet uitkomen, niet een benauwender vraag is voor mij,
niet nog veel meer een levensprobleem en ook, dat dat.
zelfde conflict van leven met God en leven voor onze cult'
tuur niet zijn .hoogere oplossing vindt in de diepe erkenning
dat God ook daarin ons wil sterken en oefenen en ons wil
leeren zien het ware wezen van deze wereld. Het is van
binnen uit gezien de onechtheid van mijn geloof, het is mijn
zonde.
Zoo grijpen ook hier het uiterlijke en het innerlijke in
elkaar, de gegeven wereld en de enkeling, die erop reageert
het objectieve en het subjectieve, dat, wat ik eenvoudig als
het onvermijdelijke moet aanvaarden en mijn eigen schuld.
En wij mogen de werkelijkheid geen geweld aandoen en
slechts één van beide zijden laten gelden. Dat ons leven
en dat ons geloof is, wat het is, dus zwak en bezet met moei.
ijkheden en problemen, dat is niet maar alleen een noodlot, een gevolg van cultuuromstandigheden, waarin wij zon•
der eigen wil zijn geplaatst, niet maar alleen de vloek van
onzen tijd, maar dat is ook eigen zonde, het niet luisteren
naar God in ons persoonlijk leven. Maar als wij het naar
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de andere zijde wenden en zouden willen concludeeren:
al ons ongeloof en klein geloof, al ons tobben met God en
Zijn gebod in het leven, het is enkel maar innerlijke zwak.
heil, en persoonlijk gebrek aan ernst, dan zouden wij toch
onszelf te veel isoleeren. Wij zijn opgenomen in het groote
geheel van onzen tijd en dragen mee de lasten van dien
tijd, en slechts de diepe overtuiging van dit onlosmakelijk
verband van eigen innerlijk gebeuren met al het denken en
zoeken en willen rondom ons kan ons den eisch in het ge.
weten drukken en ons de kracht geven om altijd weer mee te
helpen, de geestelijke sfeer om ons te herscheppen, ernstiger,
fijner, dieper te maken. Zoo is het dus al weer niet enkel
maar persoonlijke schuld, maar iets, dat wij samen dragen.
Noodlot, en schuld, ze zijn niet als twee aparte dingen af te
meten, hier het een en daar het ander; ze zijn slechts een
uiting te meer van de diepe ondoorgrondelijkheid van het
leven, waarvan ons de diepste zin ontgaat, waarvan wij slechts
de reflectie in eigen ziel kennen; en het beeld, dat daar voor
ons verschijnt, zal nu eens spreken van invloeden van bui,
ten, dan van eigen zonde, vaak zullen die beide woorden over
elkander zijn heengeschreven.
We zagen dit alles ook in deze speciale kwestie: de Belem.
meringen, die ons verhinderen om tot God te komen. De ra%
deloos makende gecompliceerdheid van de wereld, waarin
wij met ons handelen en denken geen vaste weg vinden,
dat is het eene, maar evengoed is het het andere: onze onzui.
verheid van geloof, waardoor wij dit aardsche conflict niet
in het geheel van eigen geloofsontwikkeling kunnen ver.
staan. Het is ons niet om God alleen te doen en om Zijne
verheerlij king, maar ten slotte om ons zelf, om eigen inzicht,
om eigen rust, om eigen arbeid, om vele goede dingen,
zeker, die we niet verwaarloozen mogen, maar die niets
verdoezelen mogen van het diepste leven van onze ziel,
waarom het in de eerste plaats gaat, het eene noodige.
En ze nemen ons toch gevangen en zij trekken ons in al de
problemen, al meer en meer en dat is goed, maar omdat
de stille zekerheid Gods niet daarachter woont in ons hart,
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hebben we niet het groote, wijde uitzicht van bovenaf, dat
ons ook deze belmmeringen zou doen zien als een stuk van
ons aardsche zijn, dat God ons ten zegen kan hebben ges
schonken.
Wat wij dus te doen hebben; wat nu de moraal is van het
stuk? Ik geloof, dat is duidelijk genoeg. We hebben te werf
ken ons werk in de wereld, zoo goed en zoo breed mogelijk.
Beter en breeder dan gewoonlijk gebeurt, want er wordt
wel hard gewerkt, om veel geld te verdienen, en vooruit te
komen, maar zoo weinig met zorg, met liefde, met besef
van het groote, waarom het gaat. Voor zoovelen en ook
voor de meesten onzer is het werk vaak een noodzakelijk
kwaad, een onvermijdelijk intermezzo in ons eigenlijke bes
staan, waarin we kunnen uitleven onze persoonlijke liefs
hebberijen, onzen eigen levensdrang. Maar zoo is het gansch
en al verkeerd. Wij hebben, waar we kunnen, ons werk te
zien in zijn diepe bedoeling, niet enkel voor den groei
van eigen leven maar ook voor de wording van een rijker,
sterker, dieper wereld. Natuur maken tot cultuur, dat moe.
ten we overal, daarvan moet al ons arbeiden vol zijn. En
in kracht van dat beginsel moeten we aanpakken; dan zullen
de belemmeringen, de problemen komen en we zullen
er niet voor uit den weg gaan, ze niet negeeren. En oplossen
zullen we ze ook niet, ook niet met onze beste bedoelingen
en met het diepste geloofsleven.
Ik zie het niet anders: blijven arbeiden in hoogen zin, en
de dualiteit aanvaarden, ze blijven bestrijden, maar als levens;
moment aaanvaarden. Iets van wat de Katholieke kerk ge.
systematiseerd heeft in hare dubbele moraal: de heiligheidss
moraal van den kloosterling, die naar Katholieke opvatting
de geboden Gods gansch en al gaat vervullen èn de we.
reldsche moraal van den gewonen mensch, die het met de
algemeene zedelijke voorschriften van de kerk houdt, ge.
schikt om er in dit aardsche leven zijn plaats mee te bepalen.
Dat is het compromis in het groot. Ik zou de twee levens.
wetten niet op twee groepen van menschen willen ver,
deelen; wij dragen, meen ik, allen den eisch der wereldsche
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moraal in ons aardsche menschen als we zijn èn den
eisch der heiligheidsmoraal: het zuivere leven voor God.
Op een of andere wijze strijden wij nog met hetzelfde prof
bleem, door de middeleeuwsche kerk zoo forsch doorge.
houwen: wij zijn allen wereldling en kloosterling tegelijk.
Werken dus in de wereld, dat was het eerste. Maar met
grooter nadruk stel ik daarnaast: boven alles zoeken een
zuiver verkeer met God. Want dit is het tenslotte, waarom
het gaat: van God weten of niet van God weten. D.w.z.
van deze wereld alleen maar weten en van hare pracht en
schoonheid en van haar geluk en van onzen arbeid in de
wereld, af: ook weten van meer dan de wereld. Daar gaat
het om. Alle Christendom is in diepste wezen bovenwereldlijk
en daarom alleen is het Christendom de moeite waard.
Want dat is de hoofdzaak. Wij vergeten dat honderdmaal
en betrekken het Christendom in al- maar weer nieuwe aardo
sche verhoudingen, maar in zijn wezen,_ in zijn bedoeling
ligt het er zoo heel ver -boven uit. Slechts waar, die klank
in het Christendom wordt gehoord en de hoofdtoon blijft,
is het goed: dan is het Christendom een geweldige kracht,
ook in ons wereidsche leven. „Das Jenseits ist die Kraft des
Diesseii s," zegt Troeltsch naar waarheid. Het Christendom
brengt ons boven de wereld, dat wil voor een stuk ook altijd
zeggen: tegenover de wereld. Het ascetisch element hier
slechts in heel algemeenen zin genomen kan nooit in het
geloof ontbreken. Want Gods koninkrijk is niet van deze
wereld. En daarin ligt ook iets van de gedachte, dat deze
wereld niet van God is en van God niet weet. De eeuwige
spanning: werken in de wereld en werken voor wat meer
is dan de wereld; de wereld liefhebben en toch ook niet lief.
hebben; cultuurethiek en de ethiek van Gods koninkrijk.
Zoo dus vóór alle dingen: al meer zoeken het zuivere
leven met God. Wat daarvoor de wegen zijn? Ik heb er hier
niet meer over te spreken. Eindeloos gevarieerd is bovenal
ook in deze dingen der menschen aard. Maar hoofdzaak
zullen toch altijd wel weer zijn de bewegingen van ons
geestelijk leven, wat wij zelf bereiden in de stilte van ons
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hart en wat God ons daar wil geven en brengen. Ik denk aan
drie dingen bovenal: aan innerlijkheid van leven in het
algemeen, aan het gebed in het bijzonder en aan den om.
gang met Christus. Meer innerlijkheid van leven; daarmee
is eigenlijk alles gezegd, want dat is de vloek van onze ziel,
dat het alles zoo naar buiten is gekeerd en wij onszelf niet
meer kennen en niet meer zoeken en bang zijn voor ons
eigen hart. Meer innerlijkheid, meer in zichzelf willen leven,
meer welbewust de rust van het zwijgen zoeken, dat moet,
om het eene, het groote in het leven niet te verliezen. God
en Zijn nabijheid. En dan is toch het gebed slechts een
zeer bijzondere vorm van innerlijkheid, waarin onze ziel,
in zich zelf besloten en los van al het vele van het leven,
naar één kant slechts open gaat, naar den kant van God.
Dan wordt de subjectiviteit van ons innerlijk bestaan, het
menschelij k.eigene, tegelijk hoogste objectiviteit: God in
ons leven. Misschien is nergens zoo als in het gebed in
woorden of in zwijgen, ons geloof in God zuiver, echt, on.
besmet. En dan is er het leven met Christus, een miss
schien reeds al te persoonlijke wending aan wat ik nu allers
minst theologisch wil gaan analyseeren. Maar er zijn toch
gelukkig ook nog dingen, die zonder theologie duidelijk
zijn. Het verkeer met Christus is mij het groote middel tot
altijd nieuwe en meerdere zuivering, heiliging des geloofs.
Tegenover hem weet ik pas met al grooter zekerheid, hoe
onrein, hoe ongeheiligd dat geloofsleven is. Als ik mijn
innerlijk bestaan in allerlei verhoudingen overdenk, mag
ik soms meenen, dat mijn geloof mij toch een zuiver gevoel
en een zuivere blik voor de dingen heeft gegeven, maar
tegenover Christus weet ik, dat het als niets is. Als niets
tegenover het leed en de teleurstelling, als niets tegenover
mijn werk, als niets dat vooral tegenover al de vele
menschen en hunne vele, vele nooden, waarvoor ik telkens
weer ben gesteld.
Innerlijkheid van leven en gebed en Christus er zou zoo
heel veel meer te noemen zijn
maar hoe ook verder uit
elkander gelegd, het is altijd toch in diepste wezen dit: con.
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centratie van heel ons leven in het eene, dat noodig is. Die
concentratie, daarin blijven we zoo heel zwak, zoo heel
pover, zoo heel schuldig. En uit die schuld vloeit al de ellende
van ons leven. God heeft het ons zeer zwaar gemaakt, want
het is als een raadsel zonder oplossing: tusschen de vele
mogelijkheden, die voor ons liggen, het eene noodige te vin.
den. En toch wordt ons hart altijd weer boven de veelheid
uitgedreven naar het eene, want alleen daar, alleen in God
is de volkomen rust en de volkomen vervulling. In velerlei
zin en ook met betrekking tot ons vraagstuk is het bekende
woord van Augustinus waar: „Ons hart is onrustig, totdat
het rust gevonden heeft in U."

ONZE VERANTWOOKDELIJKHEID
TEGENOVER DEN NAASTE 1>
Ik wil eenige zeer eenvoudige dingen tot u zeggen van.
avond, dingen, die wij allen wel weten, waaraan weinig
interessants en problematieks is en die toch zeer zelden
tot klare, sterke levensrealiteit in ons zijn gegroeid. Ze
betreffen onze verhouding tot elkander of om het al
dadelijk wat nauwer te omperken: het is mij hierom te doen:
hoe verhouden wij ons in de werkelijkheid van ons alle.
daagsche leven tot de ziel van onzen naaste? Gij ziet dus
de enge grenzen van mijn onderwerp: over de wijsgeerige
vragen, in het begrip verantwoordelijkheid gelegen, spreek
ik niet; en ook aan onze sociale verantwoordelijkheid tegens
over maatschappelijke, politieke, internationale kwesties van
dezen tijd ga ik voorbij. Ook al weet ik heel goed, dat deze
dingen hoogst belangrijk zijn en eigenlijk slechts kunstmatig
kunnen worden verre gehouden van dat eene, waar ik het
nu over hebben wil: onze verhouding tot de persoonlijkheid
van den anderen mensch.
In het Evangelie staat: gij zult den naaste liefhebben als
uzelven; wij willen eenvoudig dat woord van een bepaalden
kant bezien.
Ik spreek tot u als tot religieuse menschen; dat beteekent
niet: als tot heiligen en volmaakten, want dan was er hier
niets meer te zeggen: dan ware heel ons onderling verkeer
reeds als vanzelf van een teerheid, een zuiverheid, een
diepte, gelijk die op deze aarde slechts zelden voor een
korte wijle wordt benaderd, gelijk wij ons misschien de vers
houding der engelen Gods mogen denken. Ik spreek tot u
als tot religieuse menschen, dat wil zeggen, als tot mens
1

Toespraak op den ledencursus der Woodbrookers, Paschen 1918.
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schen, die begeeren hun leven, innerlijk en uiterlijk, innerlijk
met zijn vreugde en leed, uiterlijk met al zijn aardsche vers
houdingen te zien in God. Wij hebben in den strijd van ons
leven honderdmaal alleen gestaan en ons bitter verlaten en
eenzaam gevoeld, maar wij hebben toch een enkele maal
ook geweten, dat we door God gedragen werden, dat tegen
al onze twijfel in en tegen al onze zonde in, Gods genade
onze kracht was en onze rust en onze zekerheid. Wij hebben
gevonden, al te weinig misschien, zoo weinig, dat het ons als niets
is, maar weinig is hier al veel, want in het weinigje dat een
mensch vindt van God, ligt de rijke belofte van het: nu als in
een spiegel, maar straks van aangezicht tot aangezicht.
Welnu, wie zoo gevonden heeft, al weet hij het zelf nauwe,
lijks, beter: wie zoo gevonden is, ieder, voor wien ook maar
één enkele maal God meer is geweest dan een voorbijglijdend
woord, voor wien ook maar één enkele dag in dat woord
de diepste realiteit van zijre leven is openbaar geworden, hij
zal voortaan den misschien bijna onbewusten drang
in zich hebben, om deze diepste waarheid .. te stellen boven
heel zijn leven, al blijft de zonde in ons allen te sterk, dan
dat het ons doorgaans ook -zelfs maar dikwijls niag gelukken.
Als religieuse menschen willen wij trachten ons leven en
arbeiden te zien in Gods licht. Dat beteekent heel veel voor
ons innerlijk leven, dat beteekent ook veel voor ons leven
naar buiten. Ik ga aan dat innerlijke hier voorbij, aan den
stillen zielestrijd, waaronder wij hebben op te wassen in het
geestelijke leven. Wij kunnen soms lange tijden achtereen
daardoor gansch en al worden vastgehouden, zóó dat alles
wat van buiten is, de dingen en ook de menschen, niet meer
schijnen te bestaan, of altans slechts bestaan als een bij.
komstige factor, een onbelangrijke achtergrond van ons
eigenlijke leven, zonder dat het ons bewust wordt, dat het
vele daarbuiten zijn eischen aan ons stelt. Deze tijd of deze
tijden van tot zichzely en gewend zijn, hebben wij allen zeer
noodig, meer dan we in ons naar buiten gekeerd leven er o
kennen willen, en ik geloof dan ook dat het een zegen is
voor een mensch en volkomen naar Gods wil, wanneer hij
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de stemmen van daarbuiten ook wel eens niet hooren wil,
en alleen zoekt de stilte, waarin eigen ziel kan groeien, op.
dat hij straks des te sterker, des te rijker kan staan tegenover
den naaste, die de gave zijner groote liefde behoeft. „In
stillen Herzen sammlen sich Strome von Liebe and Erbaro
men" (Naumann). Ik behoef er niet bij te zeggen, dat dit
alles voor God slechtswaarde heeft, als het zeer echt is, een
eisch van het zoekende hart; er is in het jagen naar de zelfs
overpeinzing, in het verzorgen van eigen ziel ook veel heel
gewone ijdelheid; er zijn menschen, die verder zouden
komen door de simpele daad der alledaagsche zelfverloocheo
ving, dan door deze liefdelooze inkeer tot zichzelven. Maar
dit alles is slechts in het voorbijgaan gezegd; bij onze verf
houding tot den naaste zien wij vanzelf buiten ons eigen
leven uit. Want als dat niet zoo is, en wij eigenlijk onszelf
zoeken, komt er iets door en door onechts in ons leven; gelijk
oude Katholieke kerkvaders God er wel voor hebben ges
dankt, dat er zoovele armen waren, omdat zij daardoor ges
legenheid vonden in hunne aalmoezen barmhartigheid en
liefde te bewijzen en goede werken te verrichten: weest den
armen dankbaar, want zij zijn uwe patronen in den hemel.
Als religieus mensch weten wij ons door God geroepen
tot liefde, tot verantwoordelijke liefde tegenover den naaste.
Zoo is onze verantwoordelijkheid tegenover den ander een
stuk van ons religieuse leven en zij wordt daarmee een zeer
ernstige zaak. Want God vraagt van ons groote realiteits.
zin, eischt van ons, de menschen met hun nooden aan te
zien, zooals zij zijn, elk naar zijn eigen type. Wij staan ver,
antwoordelij k niet voor een zekere groep van wezens, n. l .
de andere menschen, maar wij staan met de eischen der
liefde tegenover dezen eenen bepaalden mensch en tegens
over dien anderen. Dat is het zeer moeilijke en daarom komt
er vaak zoo weinig van onze verantwoordelijkheid terecht
en wordt het alles zoo grof, een liefde en gros, wat een inners
lij ke tegenstrijdigheid is.
Ik begin nu hiermee, dat ik een drietal gronden noem,
waarop de eisch der verantwoordelijkheid rust.

286

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Er is eerst het zeer algemeene, natuurlijke feit van de
éénhied van het menschelijk geslacht, een éénheid, die zede.
lijk slechts iets beduiden kan, wanneer ze als levenswerker
lijkheid intuïtief wordt verstaan of als ideaal wordt nages
streefd, en dus in elk geval inhoudt, dat de band der very
antwoordelijkheid den één verbindt met den ander.
De oude Christelijke dogmatiek heeft gepredikt dat wij
allen stammen van één menschenpaar, van Adam en Eva.
Wij mogen daarover historisch oordeelen, gelijk wij willen,
het diepe besef van aller verwantschap kwam er in tot uiting.
Van die verwantschap toont de historie der menschen wei.
fig bewijzen; als een zinnebeeld van al wat volgen zou,
belsch geschiedverhaal
staat aan den aanvang van het Bijbelsch
de strijd tusschen Kaïn en Abel en daarin tevens het afwijzen
van elke verantwoordelijkheid tegenover den ander: „Ben
ik mijns broeders hoeder?" Dat is het thema van de werelds
geschiedenis gebleven en dat verwondert toch ook niet.
Kant zegt ergens: „Die Geschichte der Natur fangt vom Guten
an, denn sie ist das Werk Gottes; die Geschichte der Frei.
heit vom Bomsen, denn sie ist Menschenwerk." Menschenwerk
is boos werk, zoodra het eigen ik en zijn zoete vreugden mee
in het spel komen; zoolang een mensch zich de principieel
antisegoiste strekking van het zedelijke nog niet tot bewustzijn
heeft gebracht of althans dit besef nog niet in zijn levenss
praktijk heeft opgenomen, weet hij wel de andere gelij ksoors
tige menschen rondom zich en kan hij ook wel door een
zekere welwillendheid en vriendelijkheid met hen zijn
verbonden, die hem brengen tot woorden en daden van
hulpvaardigheid, maar dat is niet de zedelijke gesteldheid
der verantwoordelijkheid tegenover onze broeders en zus.
ters. De zedelijke gemeenschapsband, die alle menschen als
tot één groot gezin samenbindt, moge in het humaniteits,
ideaal van verschillende tijden telkens weer zijn gepredikt,
van deze verwantschap zien wij weinig sporen in de werken
lijkheid van deze wereld en van hare ontwikkeling. Al
treft het ons soms dan ook met des te grooter ontroering, hoe
zelfs te midden van de brandende haat van deze tijden,
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als eens een oogenblik nationaliteitsbesef en militaire gezind,
heid terugtreden, menschen van vijandelijke kampen eli
kander innerlijk kunnen nabij treden en in de bewustheid
toch, ondanks alles, en over alles heen, elkanders broeders
te zijn, leden van éénelfde geslacht, met echte en onbaat,
zuchtige verantwoordelijkheid elkaars zielen kunnen eer4
biedigen en liefhebben.
Maar er is dieper en geestelijker grond, waarop de eisch
rust van onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Ik denk
aan het feit, in de Christelijke traditie zóó onder woorden
gebracht: God schiep den mensch naar Zijn beeld en getij.
kenis. Er is geenerlei reden over ons zetven hooge ges
dachten te koesteren, maar ook in de menschen, die om ons
zijn, en die met ons door het leven gaan, met hun groote,
trouwe vriendschap en hun waarachtige, vergevende liefde,
ook in die menschen is de zonde en zij zullen het zelf belijden.
Maar toch is er in eiken mensch het heel bijzondere, dat wat
zijn glorie is en zijn tragedie tegelijk, dat wat niet van deze
wereld is, „das Funkelein", het vonkje van het hemelsche
vuur, dat wat den poveren mensch dezer aarde in wezen
en in bestemming stempelt tot een beeld en gelijkenis Gods.
Dat maakt immers, dat het verantwoordelijkheidsbesef juist
in den vromen mensch zoo luide spreekt, zoo luide moet
spreken althans. De anderen, die met ons leven, zijn geen
stukken natuur, geen scheppingen dezer aarde, die hier een
korten tijd een kleurig spel des geestes ten toon spreiden om u
dan tot het eeuwig niet terug te zinken, geen toevalligheden,
maar God schiep den mensch naar Zijn beeld en gelijkenis.
Ik ga mij niet op de paden der dogmatiek begeven om
de velerlei uitleg van dat woord uiteen te zetten; in den geo
wonen gang van mijn leven zegt het mij dit: al die menschen
om me, die ik ken en die ik niet ken, die ik lief heb, en die ik
niet liefheb, die ik vereer en die ik verfoei, ze zijn allen ergens
op den langen weg tot God; ze vechten allen of ze moeten ah
thans eenmaal vechten, om hun ziel te bereiden voor Gods ge.
nade; ze zijn vaak, tegen allen schijn in, toch brokjes eeuwig o
beid, vonken, afgesprongen van Gods vuur. Dat zegt mij gewelf
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dig veel: die menschen om me, met al hun wereldsche vreugde
en hun verdriet, met al hun kleine, ijdele dingen, ze strijden
toch, van boven af gezien, eigenlijk niet om wat meer geld
of wat meer geluk, maar altijd om dat eene: dat hunne ziel
God zou kennen. En ik ben ook een mensch en ik weet
daar ook van en ik kan helpen, ik kan wat wegruimen, dat
op hun pad ligt, ik kan wat kracht geven of wat rust of wat
doorzicht of wat dieper ernst en dat zijn toch de grootste
dingen, die wij voor elkaar doen kunnen.
En als ik dat eenmaal gezien heb, dan weet ik opeens dat
ik, wie ik wezen mag, mede verantwoordelijk ben voor het
eeuwig heil van de kinderen Gods, die om mij zijn. Dat is
wel een zeer sterke prikkel voor mijn verantwoordel ij kheids^
besef; en daarom gaat een Leger des Heilssoldaat er op af,
niet primair om sociale ellende te verhelpen, maar om zielen
te redden, want dat is het eenige werk, dat, dieper beschouwd,
hier op aarde de moeite waard is. _ Zelf behouden om nu
anderen te redden: „saved to save." En men behoeft niet
tot het . leger van generaal Booth te behooren, en men kan
een heel anderen kijk hebben op de wereld en op eigen arbeid
en toch weten: ten slotte gaat het dáárom. Ik voel mij bij.
zonder weinig geschikt tot bekeeringsarbeid, maar ik ben
mij er zeer vary. bewust : blijvende waarde heeft in mijn
leven alleen wat er van mij uitgaat aan geloof ' en kracht
en rust Gods. Het leven en de omgang van geloovige menschen
moet iets heel bijzonders zijn, want er is in den een voort.
durend gebed voor den ander, er is in den een een alles
bedekkende, alles geloovende, alles hopende, alles dragende
liefde voor den ander; zij zijn mede verantwoordelijk voor
elkanders ziel. Dat leven moest iets heel bijzonders zijn,
maar het is in den regel net als van alle andere menschen;
want ons geloof beteekent gewoonlijk niet zoo heel veel,
en wij nemen het niet zoo heel serieus, dat al die anderen
gelijk ikzelf zijn geroepen tot het kindschap Gods.
Het zou kunnen zijn, dat heel deze redeneering, waarin
ik u bewust wilde maken uwe verantwoordelijkheid voor den
naaste, u al te theoretisch voorkwam.
-
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De natuurlijke eenheid van ons menschengeslacht en alle
roeping tot het kindschap Gods, dat zijn zoo zelden reëele
dingen voor ons in den engen kring van ons leven. Ik voeg
er daarom dit derde nog aan toe. Wij hebben in het leven
met vele menschen te doen; zeker, maar eigenlijk hebben we
gewoonlijk toch met één mensch te doen. Ons leven is een
voortvloeiende stroom langs altijd weer nieuwe en onbekende
oevers, maar de volle realiteit, de volle zwaarte van het
leven ligt toch alleen maar in het tegenwoordige oogenblik.
Ik bedoel dat niet als een philosophische bespiegeling over
het tijdbegrip, maar heel eenvoudig: de toekomst is niet in
onze handen en het verleden het behoeft niet ver achter
ons te liggen, soms zijn enkele dagen, zelfs enkele uren al
genoeg het verleden is ons min of meer vreemd geworden.
Wij objectiveeren onszelf, gelijk we toen waren; in wat
voorbij gegleden is ligt niet meer de warme gloed van het
tegenwoordig oogenblik. En wie toch in dat verleden blijft
leven met zijn hart Kierkegaard heeft daarin volkomen
gelijk die zoekt een phantasieverhouding tot de werkelijk
heid, die ontvlucht het eenige, dat hem ten volle is geschons
ken en ter bearbeiding toevertrouwd: het nu. Gij begrijpt
misschien reeds, wat ik met dit alles bedoel. Als ik in de werke4
lij kheid van het tegenwoordig oogenblik tegenover een mensch
ben geplaatst, en mijn leven raakt dat van dien anderen en
heel de wereld met haar hard en zwaar geluid zwijgt rondom
mij, omdat er op dit moment niets is dan dat eene, dat cony
tact met dien mensch naast mij, dan weet ik opeens met de
intuïtie der liefde, dat ik verantwoordelijk ben ook voor
hem. Nu niet omdat hij „een" mensch is, niet omdat God
ook in hem Zijnen geest heeft gelegd, maar omdat hij „die"
mensch is, met „dezen" nood en „deze" zonde, een mensch
die daar op dit oogenblik door de omstandigheden liever
zeg ik: door God tot mij is gebracht. God legt mij geen
algemeene wetten en voorschriften op, maar God vraagt
mijn liefde en mijn erbarmen op bepaalde aanwijsbare
oogenblikken. Ik weet natuurlijk niet of het u gaat als mij,
maar ik voel het diepst mijn verantwoordelijkheid tegen.
19
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over den naaste, als ik aan zeer bepaalde menschen denk,
die ik in mijn leven naast mij heb, dikwijls of maar een
enkele maal, of die plotseling op mijn weg zijn verschenen,
en weer zijn heengegaan ook, maar wij hebben elkander
in de oogen gezien, en ik heb gevoeld, dat God op dat oogen,
blik wat vroeg van mij en mij wees naar dien eenen: Gij zult
uwen naaste liefhebben als uzelven. In het geestelijke
ben ik bang voor het algemeene, want wij weten van het
algemeene, van Gods eischen zoo in het vage, ons gewoon.
lijk wel af te maken; Gods wil spreekt tot ons en eischt van
ons het persoonlijke, het nooit.herhaalbare, mijn liefde in
dit eene speciale moment. Ook een algemeen verantwoord
delij kheidsbesef tegenover de menschen, tegenover alle
menschen is nog niet, wat God van u en mij bovenal wil,
maar Hij wil, dat wij zullen ingaan, om der wille van de liefde,
in den éénen mensch, dien Hij nu, juist nu op onzen weg
bracht.
Ik heb nu nog iets anders te zeggen , en wel dit, dat ons
verantwoordelijkheidsbesef tegenover den naaste een teere
zaak is. Wanneer wij ons niet in algemeens lofprijzingen
van de liefde verliezen, maar blijven bij , de werkelijkheid
van ons nog al _heel gewone leven, dan staan wij hier voor
groote moeilijkheden, die we ons bewust moeten maken.
Die moeilijkheden liggen ten deele in den anderen mensch
en ten deele in onszelf. In den anderen mensch; God gaf
ons te zorgen voor menschen, die ons vreemd zijn. Die we
min of meer kennen, maar die ons toch eigenlijk vreemd
zijn. Ik weet niet, of
gijJ ook zoo sterk als ik den indruk
hebt, dat de anderen ver van ons zijn, ook zij, die wij zeer
liefhebben. Die zijn ons soms zoo heel nabij, natuurlijk, en
het is het grootste geluk, dat in deze wereld aan een mensch
kan worden gegeven, wanneer er één is of wanneer er een
paar zijn, die in heel innerlijken zin met ons gaan den weg
van ons leven. Die heel weinigen, die ons verstaan zonder
woorden, of zelfs ondanks onze woorden, zij zijn als de
schoone bloemen in den winterschen hof van ons aard sche
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leven. Een mensch kan ontzaglijk veel missen, als hij deze
enkele mag behouden. Maar ook zij, hoe vertrouwd met
de innerlijkheid van onze ziel, zijn toch vreemden in het aller.
diepste van mijn leven. Er zijn zonden, die ik nooit aan
iemand heb gebiecht en nooit aan iemand zal biechten; er
is misschien in mij een vrees of een wanhoop, waarvan ik
een ander desnoods iets kan vertellen, maar hij leeft het niet
mee, hij is er niet bij: hij kan het niet verstaan, zooals ik het
versta, het is voor hem „het vreemde" in mij. Of er is mis.
schien in mijn hart de onafgebroken strijd tegen een stuk
van mezelf, de wil tot verbrijzeling van een brok van mijn
leven, de harde zelfverloochening, en daaruit opbloeiend
de teerheid van groote, diepe liefde, maar niemand kan
dat alles zoo mee doormaken, niemand kent mij in de kern
van mijn persoonlijkheid. „In the central deep of our being
we are alone," zegt Robertson.
Zoo sta ik met mijn besef een werk Gods te moeten ver,
richten, tegenover vreemde menschen. Dat maakt mij bang
en verlegen, want dat eischt van mij een tact en een fijnheid
van ziel, die zeer weinigen bezitten. -- Er wordt ons van
Boeddhistische monniken verteld, dat zij na den verfris.
schenden regen hunne huizen niet verlaten, omdat zij
bang zijn de kleine insecten die dan over de vochtige wegen
en paden kruipen, te vertrappen. Ik zou mij een heilige kun,
nen voorstellen, die als een kluizenaar heenging uit de we.
reld, bevreesd om door zijn woorden en daden zielen van
menschen pijn te doen en te vertrappen. Over het alge.
meen is de omgang tusschen de menschen van groote ruw.
heid, ook tusschen menschen, die het goed met elkaar mee.
nen en die elkaar zeer oprecht liefhebben. En wij vergeven
elkaar veel en wij hebben elkaar in dezen ook veel te ver,
geven. Maar daar, waar het gaat om de geestelijke dingen in el#
kanders leven, waar ieder woord schaden kan, daar wordt
van ons meer teerheid gevraagd, dan wij gewoonlijk vermogen
te geven.
Ik dacht bij het hier gezegde vooral aan de verantwoor,
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delijkheid tegenover elkaar, die gelegen is in de woorden,
die wij tot elkander spreken. Maar laten wij het daartoe
toch vooral niet beperken. Ik zou niet graag den indruk
willen wekken, alsof het in ons leven eigenlijk aankwam op
geestelijke gesprekken ter versterking van elkanders ge.
loofsteven en ter overdenking van elkanders innerlijke moei,
lijkheden. Het is niet meer dan een individueele karakter,
trek, of men zich tot zulke gesprekken aangetrokken voelt,
of men gaarne de overpeinzingen van eigen zieleleven bloot
legt voor een ander, ja dan neen. Voor mijn besef zijn ze
niet de hoofdmomenten in het leven. Ik ken een mensch
beter uit zijn heele manier van zijn, uit zijn spreken en luis
teren, uit het totaal van zijn reactie op de werkelijkheid dan
uit zeer bepaalde gesprekken over geestelijke onderwerpen.
Want in de woorden, waarin wij ons innerlijk leven kleeden,
bedriegen wij onszelf menigmaal en menigeen is rijker of
armer dan in zijn woord wordt uitgesproken, maar heel het
zijn, heel de levensreactie van een mensch bedriegt nooit.
Al kunnen wij, toeschouwers, ons ook dan natuurlijk vergis.
sen. Laten wij nu niet vergeten daarom maakte ik deze
opmerking dat evengoed tot al deze terreinen van het
menschenleven zich onze wederzijdsche verantwoordelijk,
.heil uitstrekt. Niet dit is het alleen, waarop het aankomt:
wat is mijn woord tot den anderen, den vreemden mensch;
maar evenzeer, en in nog hooger mate: wat is mijn daad
tegenover hem, wat mijn levenshouding, ja zelfs wat is mijn
gedachte over hem. Ruw zijn wij vaak in onze woorden,
ontactvol, zonder de ziel van den naaste te ontzien; maar
grof is ook dikwijls onze daad, onze levenshouding. Denkt
aan der menschen huiselijk leven; nergens wordt meer
stille, verborgen, heilige liefde gegeven dan daar, maar ner,
Bens wordt ook zoo gedachteloos, zoo zielloos in heel ge.
wone, alledaagsche dingen het leven hard en bitter ge.
maakt. Niet juist met opzet, maar omdat wij ons zoo weinig
meer bewust zijn onze verantwoordelijkheid voor het ge.
luk, of beter: voor den geestelijken groei van de menschen,
die dagelijks met ons zijn.
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En ook in onze gedachten vergeten wij onze verantwoor5
delij kheid voor elkander. Ik doel hier niet op eenigerlei
theorie over de occulte krachten van ons denken, waardoor
wij het geestelijk wezen van een ander mensch zouden
kunnen beïnvloeden, maar ik wijs slechts op het simpele
feit, dat heel de sfeer van een huisgezin of van een kring
gedragen wordt, ook wel door wat men tot elkander spreekt,
meer nog door wat men voos elkander doet, maar toch in
de voornaamste plaats door de geestelijke verhouding, dooi
het liefdevol zich verplaatsen in het leven van de anderen.
Ik behoef in Barchem over de beteekenis van de sfeer niet
te spreken. Ik heb een gevoel, dat velen onzer in deze dins
gen schromelijk te kort schieten, ik weet het van mijzelven.
Wij die menige keer reeds zoo hard en meedoogenloos over
den ander, den vreemde oordeelen met ons woord, hoeveel
feller en liefdeloozer is niet vaak nog onze verzwegen kri.
tiek. Wij zijn dogmatici van nature, allemaal, elk naar zijn
mate, niet meer op de oude wijze, dat wij de menschen afs
meten naar onze leer, die de ware zou zijn daarvoor zijn
wij te veel menschen van den nieuwen tijd maar zoo,
dat wij onuitgesproken en bijna onbewust de maatstaf aano
leggen van onze levenshouding. Wij laten de menschen niet
op hun plaats, trachtende ze daar te benaderen en in eery
biedig zwijgen voorbijgaande waar ons doorzicht tegenover
hun anders zijn te kort schiet, maar wij trekken ze naar
ons toe, naar onzen kring van denken en willen en voelen
en daar wordt hun oordeel gesproken, een oordeel zonder
hooger beroep. En daarmee is onze houding tegenover
deze menschen eens voor al omlijnd, wij hebben ze in de
stille kameren van onze geest ingedeeld bij de gereedstaande
groepen van hen die ons sympathiek zijn of antipathiek, van
hen, die we te veel zus of te veel zoo vinden. Dit is im.
mers een zeer gewoon proces in ons geestelijk leven; miss
schien kunnen wij ook nauwelijks anders, wij kunnen niet
buiten de grenzen van ons wezen uitgaan.
Maar laten we dan daarna toch tegelijk erkennen, hoe
zwaar het is zich waarachtig verantwoordelijk te weten voor
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zijn naaste. Want wij hebben aan dien naaste in onzen geest
een zonde begaan; wij hebben hem anders gemaakt dan hij
is, wij hebben geen eerbied gehad voor het vreemde, wij
hebben niet de wijding gevoeld van het zieleleven van een
ander mensch. Wij hebben misschien voor goed de levens.
verhouding tusschen hem en ons bezoedeld en bedorven;
wij hebben gezondigd tegen Gods wet: gij zult den naaste
liefhebben als uzelven, want wij hebben dien naaste eerst gelijk
willen maken aan onszelven, voor wij hem wilden liefhebben.
Ik zou al het gezegde, heel deze bittere moeilijkheid, die
ons in den weg ligt, waar wij als verantwoordelijke menschen
in liefde tot onzen naaste willen toetreden, zoo kunnen sa.
menvatten: het is het vreemde in den ander, dat wij niet
weten te eerbiedigen, wij kunnen niet stil zijn voor het ge.
heim van een andere ziel, of anders nog: wij willen onze
naaste niet zien als een mensch, maar wij zien hem als een
ding, als een., zaak. Een machine kunnen wij zelf maken
en we kunnen haar naar eigen zin en smaak veranderen en
haar gebruiken in ons - leven. En dat kunnen we met men.
schen niet, want dat zijn de werktuigen Gods en we be
grijpen niet, waarom het raderwerk des geestes in den een
zoo loopt en in den ander weer. anders ,en dat irriteert ons
en wij willen het vreemde ding op onzen weg gebruiken naar
eigen inzicht en wij grijpen toe met ruwe hand en vernielen
de teere draden en weefsels van Gods arbeid. En of wij nu
menschen tot slaven maken in het gareel van onzen socialen
arbeid, of ze gebruiken als objecten voor onze propaganda
en ze onze geestelijke heilsovertuigingen willen opleggen,
het is ir principe hetzelfde: wij hebben geen eerbied voor
Gods werk, en wij doen aan de teere plicht der verantwoor.
delij kheid tegenover de ziel van onzen naaste te kort.
Lag de groote belemmering voor onze waarachtige liefde
voor den anderen mensch hier in het geheimenis van elke
vreemde ziel, al is het onze schuld, dat wij dat geheimenis
niet aan zijn plaats willen laten, een andere belemmering
groeit ten slotte op uit ons eigen hart; ik wil ook daarover
nog een enkel woord zeggen.
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Ik denk hieraan, dat wij ons menigmaal niet vrij genoeg
voelen van onszelf, om ons met onze heele ziel te geven
aan een ander. Ik raakte deze vraag reeds eerder aan. Wij,
cultuurmenschen van dezen tijd, wij zijn allen tot op aan,
merkelijke hoogte individualisten in ons geloofsleven. Wij
zoeken in de religie vóór alle dingen voor ons eigen pers
soonlijke leven een genadig God. Het is in ons leven niet
meer een hoofdpunt onze eenheid te zoeken met de dogmata
der vaderen, wij jagen er niet meer naar in den cultus van onze
geloofsgenooten, in het gemeenschappelijk symbool, in het
sacrament ons thuis te voelen, wij willen niets weten dan:
God en onze ziel. Waar vroomheidsleven ontwaakt in onze
moderne wereld, daar is het een zoeken naar God, een strij
den om God, elk op zijn eigen wijze, zeer persoonlijk ges
kleurd. En zooals het steeds is geweest in tijden, waarin zeer
individueel om God gestreden is, en men niet in de gereeds
staande vormen van het godsdienstig leven wenschte te tref
den, zoo is het ook in onze dagen: vele menschen hebben
het moeilijk met zich zelf en vinden niet spoedig en gemak.
kelijk die rust en klaarheid van levensdoorzicht, niet die
blijdschap in God, waarnaar toch hun hart uitgaat. Wij
hebben veel met onszelf te stellen,wij zijn weinig eenvoudig
van geest, wij zien aan alle zijden de problemen; onze vrooms
beid heeft weinig van het vanzelfsprekende, van het sim.
pele dat in andere tijden en menschen ons zoo pakt en -int.
roert. Zoo is voor velen de weg tot God een lang en steenig
pad, en zij komen slechts langzaam voort onder veel struif
kelen en terugzien; zij moeten letten op zichzelf en als gij
hen zoudt wijzen op andere pelgrims langs denzelfden weg,
die hulp en vertroosting zoo zeer van noode hebben, dan
zullen zij meenen: het is niet aan ons, wij zijn nog te zwak,
wij zijn nog niet verantwoordelijk voor den ander. Dit alles
laat zich zoo goed begrijpen; wij zijn bang geworden, gees t
telijke verantwoordelijkheid te dragen. En toch is het niet
goed. Wij schematiseeren het leven te veel, wanneer wij
meenen: eerst komt de eigen strijd en dan, als alles volstre.
den is en ik gegroeid ben tot een welverzekerd geloovig
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Christen, dan komt de tijd, dat ik zal uitdeelen van het
mijne en mij tot klare bewustheid zal brengen, wat mijn
geestelijke taak is in deze wereld. Maar zoo is het leven
niet. Daar zijn keerpunten, zeker, uren, die we niet ver,
Beten en die een merkteeken op ons stempelen, dat blijft
tot in de eeuwigheid; er wordt een diepe waarheid uitgedrukt
in het woord: wedergeboorte, maar bij verreweg de meesten
behoudt toch het leven eenzelfde geaardheid. In den nieuwen
mensch leeft de oude mensch voort met zijn ongerechtig.
heid en onze boete duurt tot aan den dag van onzen dood,
maar ook omgekeerd, in den zoekenden mensch, die nog
niet heeft, leeft al de verloste, de geloovige: „tu ne me
chercherais pas, si to ne m'avais pas déjà trouvé" (Pascal).
Wij hebben niet te wachten tot eenmaal later onze ure slaat,
nu, midden in onzen strijd, in ons kleingeloof, met onze
zwakke ziel, nu hebben we ons te geven aan wie onze liefde
zoo noodig hebben.
Want - ook van mij hangt het af, wat er wordt van de ziel
van dien mensch, dien God in het leven naast mij heeft ge.
zet, ook ik ben verantwoordelijk, nu al, in volle mate, voor
het eeuwig heil misschien van één enkele ziel, die mij nabij
is, misschien van meerdere. Ik geloof niet, dat er iemand
onder ons is, die niet zoo tot zichzelf moet spreken, die niet
mee moet dragen, in volle bewustheid, de verantwoordelijk.
heid voor den geestelijken inhoud van onze wereld; niemand,
die niet kan liefhebben met grooter liefde, dan hij thans
in zich draagt; niemand, die niet kan bidden met inniger
gebed voor den mensch, die zijn naaste is, den vreemden
mensch, dien hij niet kennen kan tot in de diepte van zij n
zielenooden, en voor wiens heil hij toch ook mee verantf
woordelijk is.
Deze dingen wilde ik u zeggen. Er kan niets bij zijn, dat u
nieuw of verrassend was, maar het is zoo noodig in deze
arme wereld, dat het meer realiteit ware dan het is. Ook in
onzen Woodbrookers, kring. Als er niet is de gemeenschap.
pelij ke verantwoordelijkheid, en ik bedoel daar dan mee:
de verantwoordelijkheid van den een van ons voor den
-
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ander, dan gaat het niet; want dan is er geen meeleven met
elkaar, dan zijn we niet in den gang der dingen; want alleen
de verantwoordelijke mensch draagt in waarheid mee. En
als er niet is onder ons groote voorzichtigheid en diepe eert
hier bos
bied voor het ongekende van elkanders harten
venal, waar wij als geestelij k,gezinde menschen met geeste.
als er niet is grooter
lijke bedoelingen bij elkander zijn
teerheid en zachtheid dan doorgaans in deze wereld, nog
eens, dan gaat het niet. Fichte heeft eens geschreven: Per
Mittelpunkt des Lebens ist allemal die Liebe." En als hier
leven zal zijn, leven uit God, dan heeft ook het middelpunt
te zijn: oneindige, dragende, duldende liefde. Niet zoo
maar als een vage leuze, als een woord, dat weer verwaait,
omdat het geen inhoud heeft, maar de liefde als veranto
woordelij kheidheid
in woord, in daad en in gedachte
voor de ziel van onzen naaste.
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1)

Een der leuzen, in onzen tijd, misschien sedert een io,
is jaar veel verkondigd en in kerkelijke kringen met vreugde
gehoord, is het luide getuigenis eener „herleefde belang.
stelling in den godsdienst." Bleek de negentiende eeuw, al,
thans in hare tweede helft eenzijdig natuurwetenschap.
pelijk geïnteresseerd, bovendien op het onverwachtst in
beslag genomen dooi het sociale vraagstuk geen periode
van oorspronkelijk, vruchtbaar religieus leven, onze dagen
zouden getuigen van eene kentering, van herleefde behoefte
aan geestelijke, aan godsdienstige spijze. Inderdaad is het niet
moeilijk uit de kringen der kerkelijk afgedwaalden voor,
beelden in menigte bij te brengen van dezen ommekeer:
de houding der „intellectueelen" tegenover religie en kerk
is eene gansch andere geworden men vergelijke slechts
de studentenwereld van nu met die van voor 15 jaar —, de
religieus,socialistische samenkomsten geven het bewijs van
ontwakende vragen in de arbeiderswereld. Al deze kwesties
zijn dikwijls belicht, hoewel misschien nog zelden in hunne
volle cultuurbeteekenis doorzien; het is niet mijne be,
doeling er thans uwe aandacht bij te bepalen.
Wel zou ik de vraag willen stellen: klinkt het vreugdege,
schal over deze „herleefde belangstelling" niet vaak wat
hol? „Belangstelling" in „religie" zeker, men vat onder
deze breede formule natuurlijk eene reeks van zeer uiteen.
loopende geestelijke levenshoudingen samen, men bedoelt
er eene voortreffelijke zaak mee aan te wijzen, maar ligt
er in den term toch niet iets zeer gebrekkigs, iets zeer gevaar,
') Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van het bezwaar, dat een dagblad maakte
tegen het zijns inziens te intiem en besloten karakter van het vereenigingsleven der
Hollandsche Woodbrookers.
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lijks zelfs? De moderne mensch is universeel, hij weet van
alles, hij neemt van alles wat mee, hij waardeert den heiligen
Franciscus en hij waardeert Goethe, hij interesseert zich voor
veel en velerlei; hij stelt ook belang in religie. Ik bedoel
allerminst deze verdeeldheid van geest smadelijk te hoof
nen, haar als levensdilettantisme te bespotten; is het niet
de tragische last, die ons allen in onze gecompliceerde cultuur
op de schouders drukt: belangstelling in zooveel, zoo ver a
warrend veel, en daarmee verbrokkeling van arbeid en tijd,
maar bovenal: verbrokkeling van ziel?
Wat is het gevaar van deze „belangstelling in den gods.
dienst", wat is het innerlijk tegenstrijdige in deze gangbare
samenvoeging?
Het is in de eerste plaats dit, dat daarin het wezen van
alle religie, zeer zeker het wezen van het Christelijk geloof,
wordt miskend. Wie in eigen leven ooit onder den eisch Gods
zich heeft gebogen, of ook maar iets heeft benaderd van wat
het Christendom aanduidt met wedergeboorte en het onto
van g en der genade Gods, wie ook maar eens zich gansch en
al heeft verdiept in het leven van een zeer waarachtig vroom
mensch, in een diep religieuse ziel, die weet onmiddellijk:
godsdienst is niet iets, waarvoor men „belangstelling" heeft,
godsdienst is iets, dat het hart grijpt en omzet; religie is het
heel g eweldi.g e, dat een mensch doet trillen tot op.. de fundai
menten van zijn geestelijk leven. Ik vind de gelijkenis van
Simmel schoon 1 die godsdienst stelt naast een zeer groote,
alles overweldigende liefde: vanaf het oogenblik, dat die er
is, worden alle dingen anders, de dingen daarbuiten, om
ons en ons eigen innerlijk bestaan. Alles wordt gezièn en
beheerscht van uit het ééne middelpunt. Godsdienst is
heiligen
te g eweldig , te ernstig, te veel eene zaak van den
..
God, om er „belangstelling voor te hebben; wik kunnen
wel met zekerheid zeggen: wie waarlijk niet meer dan „be,
juist aan den buiten
lang stellin
g " heeft, staat stellig nog
eigenlijke.
kant: hem cntgaat het
geze de is allerminst bedoeld, dat zij, die zich
Met hetg
),

1

) G. Simmel, Die religion, Frankf. 1912.
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zelf Christenen durven noemen en aan wie waarachtige
vroomheidservaringen niet vreemd zijn, daarom steeds alles
in hun bestaan zouden zien en beleven „sub specie aeterni,
tatis", van uit het centrum, van uit hun religieus bewustzijn,
alles beschenen door het licht Gods. Maar zij weten, dat het
zoo moet zijn, dat het zoo is in enkele glorierijke oogera,
blikken van hun leven, dat het hun zonde is, hun kleine
menschelij kheid, dat niet altijd de Heilige Geest Gods
regeert als machthebber in hun hart. Ze weten, dat religie
is: alles aandurven met God alleen. Maar de „belang,
stellende" zet zooveel niet op het spel, hij begeert het mis,
schien ook niet eens; ziedaar het gevaar: hij komt maar eens
kijken, hij heeft verder op weer wat anders te doen. Door deze
„belangstellenden" zal geen religieuse cultuur, geen sterk
en steunend geloof aan onzen tijd worden gebracht.
Er is een ander gevaar nog en daarmee kom ik, waar ik
wezen wil. „De belangstellende" ziet niet het centraal, hij
ziet ook niet het „intiem" karakter van het religieuse leven.
Ik verduidelijk fijn bedoeling.
Alle godsdienstig leven heeft zijn buitenkant, uit zich in
woord en in levenshouding. Dat kan niet anders; ons menschs
zijn houdt in, dat wij geen zuivere innerlijkheid kunnen
wezen. Uit de traditie zullen wij opgraven het woord, waarin
wij trachten weer te geven eigen zielservaring, en de cultuur
van onze eeuw zal mee de vormende hand leggen aan dat
woord, bij den een meer, bij den ander minder. Wij zullen
ook in onzen arbeid, in ons positie nemen ten opzichte van
groote sociale en cultureele problemen uiting geven, 't zij
onwillekeurig, 't zij opzettelijk, aan ons geestelijk wezen.
Er is geen religie, ook geen religieuse enkeling zonder dogma,
als ik dat woord hier in heel breede, onkerkelijke beteekenis
mag gebruiken, zonder „credo", zonder „geloof" in object
tieven zin. En er is ook geen vroomheid zonder al of niet
gefixeerden levensregel, levenshouding, zonder „cultus ",
als geloofsuiting in vrome daad. Alle godsdienstig leven heeft
zijn buitenkant. Dat is onvermijdelijk en dat is ook goed zoo.
Wat zou er worden van ons persoonlijk godsdienstig zijn, als

DE INTIMITEIT VAN HET GODSDIENSTIG LEVEN 301

niet anderer vroomheidsleven uit de historie en uit eigen
kring in woord en werk tot ons kwam? Wat zou er worden
van het Christendom als cultuurmacht, wanneer niet als in
een eindeloos gevarieerd lied telkens weer verschillende tij,
den en landen en persoonlijkheden hun visie op de grooté
hoofdmomenten in het leven van de ziel met God hadden
geopenbaard in hunne belijdenis, wanneer niet altijd op.
nieuw tot bloedens toe was geworsteld om het heilig gebod van
den Oneindigen God om te zetten tot vruchtdragende daad
in een eindige wereld en in een onheilige cultuur? Wij
kunnen het slechts bejammeren, dat niet nog veel zwaarder
in onze tijden het nooit opgeloste probleem ons drukt:
hoe moet het Christendom nu tot uiting komen, nu tot de
wereld in betrekking treden, in onze cultuur, tegenover hes
dendaagsche wetenschap, in sociale kwesties, in politieke
vragen, die van onze eeuw zijn. Dit alles moge onvermin,
derd in zijn recht worden gelaten, wanneer ik nu het accent
verplaats en zeg: het eigenlijke in de religie is het zeer inner.
lijk beleefde, dat wat achter alle veruitwendiging ligt, dat
wat zelfs nooit ten volle tot uiting kan komen. Het eigenlijke
van ons godsdienstig leven ligt in het plus der innerlijkheid,
het is verre het meerdere van welke hooggestemde belijdenis
en van welke vrome daad ook. „Bewaar uw hart boven al
wat te bewaren is." Dáár leven de ernst, de blijheid, de onto
roering, die van God zijn; in de innerlijkheid wordt het
„geheim" van alle vroomheid bewaard. Eens menschen
woord, eens menschen daad, ze zeggen mij ten slotte zoo heel
weinig van wat hij is voor God. Wat er nog van het aller
diepste eener ziel naar buiten treedt, zal vaak eer in de onto
roerende intonatie van het woord en in de stille devotie del
handeling zich ons openbaren, dan in den materieelen in,
houd van dat woord of die handeling. Ik geloof, dat zeer diep
in een menschenhart, zeer verre achter klank en daad, Gods
leven in ons is en door ons wordt ontvangen.
Maar de ,,belangstellende"? Hij ziet den buitenkant, hij
weet niet, dan van den buitenkant. Natuurlijk, het persoon,
lijk geloof moet er achter liggen, maar dat is te vanzelf,
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sprekend om er bij te verwijlen, hij ziet de uiterlijkheid, hij
ziet de geloofsstelling, de levenshouding. Hij ziet den Ka.
tholiek en den Protestant, hij ziet den orthodoxe en den mo.
Berne, den man, die er zoo over denkt of anders. Hij ziet
iemand, die voor moeder Maria zijne gebeden prevelt en in
een vagevuur gelooft, hij hoort van den Gereformeerde, die
de allerzonderlingste vragen stelt aan zijn Bijbel; hij ontmoet
een orthodox man, voor wien de lichamelijke opstanding
van Christus een belangrijk artikel des geloofs is; alles
„andere" menschen, wonderlijke menschen, „andersgeloo.
eigen", die daarginds staan en hij staat hier. De gedachte
aan de mogelijkheid van waarachtig gemeenschappelijk
gebed met dezulken, aan gemeenschap des geestes in zeer
innerlijken zin, een gemeenschap, die verre, verre al het
andere zou te boven gaan, het komt hem absurd voor.
Het is voor mij een kernpunt in alle prediking tot de velen,
die van buiten - af komen toeloopen met oprechte, ernstige
belangstelling -- en toch eigenlijk tot de anderen evengoed
dat het niet en nooit is de buitenkant, waarop het aankomt,
maar alleen het persoonlijk gegrepen zijn, het „intieme ",
het weten van God naast mij. Dat iemand rechtzinnig of
vrijzinnig is, zegt me verschillende interessante dingen, maar
het zegt me niets, absoluut niets voor de vraag, of hij van
God weet, niets voor de vraag, of er gemeenschap des geestes
zal kunnen zijn tusschen hem en mij, niets voor de vraag,
of wij elkaar religieus zullen verstaan en zullen kunnen
helpen. En, me dunkt, dat zijn toch de kwesties, waar het
in het leven des geloofs om gaat.
Daarom dan, concludeerende, als de „herleefde belangste h
ling in den godsdienst" werkelijk zal zijn een nieuwe kracht
van sterk religieus leven voor ons geestelijk zoo behoeftig
geslacht, dan zal, met aandrang en met ernst altijd weer in
prediking en in daad moeten worden getuigd van de „in.
nerl ij kheid" des geloofs; niet alsof de vormen, de uitingen
onbelangrijk zouden zijn, verre van dien, maar bij de mate.
boze overschatting van woord en daad in onze dagen wordt
de blik voor het zuiver religieuse zóó vertroebeld, dat velen
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aan de groote heerlijkheid van het zien Gods nooit toe,
komen.
De Woodbrooke.beweging in ons land heeft vanaf den
aanvang getracht van deze innerlijkheid des geloofs getui,
genis te geven, te scheppen een sfeer van zuivere religieusi4
teit, waarin achter elke vrome uiting, orthodox of vrijzinnig,
de mensch zelf werd gezocht en zijn leven met God; zij heeft
getracht te brengen: gemeenschap des geestes.
Als een rijk geschenk blijft ons, die in het Engelsche Woods
brooke zijn geweest, de herinnering bij aan het verrassend
ervaren, dat er mogelijk was een diep en ernstig samen,
leven, een geestelijk samenarbeiden, een oprecht samen.<
bidden van menschen, die zeer verschillend stonden tegens
over vragen van geloofsformuleering en Christelijke levens.
praktijk. Achter Woodbrooke ligt de lange historie van het
Quakerisme, rondom Woodbrooke was de stille, vrome,
liefdevolle sfeer van dat Quakerisme; de zuivere stemming
was daar als een vanzelfsprekendheid; het kon niet anders
dan zóó zijn. Er werd veel gedogmatiseerd ook daar, hoe
kan het anders bij zooveel verscheidenheid van jonge men,
schen; nooit werd de liefde, de gemeenschap één oogen.
blik verbroken. Ik heb daar en ook daar alleen verstaan Pau.
lus' woord: Bid zonder ophouden. Ik geloof, dat ik geen
herinnering ooit zal kunnen meedragen, die rijker is dan
deze: Woodbrooke.
wij allen stug
Het was toch eigenlijk wel een waagstuk,
hier een Woodbrooke.beweging te beginnen,
denten nog
om menschen van „links" en van „rechts" samen te oren t
gen, niet in een theologisch debatteer,college, maar tot ge.
meenschappelijk gebed, in gemeenschappelijk verlangen
naar God. Maar het is gegaan. Wij zijn een oogenblik met
stomme verbazing aangegaapt, wij zijn daarna met belang,
de synthese.geo
stelling en vaak met waardeering begroet
wij zijn nu
lachte bleek niet zonder aantrekkelijkheid,
al zoover, dat men ons vriendelijk vermanend in de couranten
voorhoudt, hoe het zich nu verder moet ontwikkelen, welken
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arbeid we mogen aanpakken, wie al of niet gewenschte
Het is gegaan.
„leiders" zullen zijn van onze kring.
De Woodbrooke.beweging heeft sedert den eersten cursus
in Lunteren een vrij bewogen geschiedenis doorleefd; naar.
mate er meerderen kwamen, jaar op jaar grooter getallen,
is haar taak moeilijker geworden. Niet vooral naar het uit,
wendige, want de groote meeningsverschillen, die soms tot
uiting kwamen, over de organisatie der vereeniging, over
nieuw aan te vatten arbeid en waarvan de echo zelfs door,
klonk tot in de groote bladen, och, die zijn het ergste niet.
Die zijn bij een jonge vereeniging met idealen en met werk,
lust toch eigenlijk volkomen natuurlijk en ik ben niet al te
bevreesd: wij komen de crisis „jeugdwerk" en „retraitehuis"
wel weer te boven. Niet deze dingen heb ik als de grootste
moeilijkheden gevoeld.
Wel de innerlijke worsteling om het behoud en den ver.
deren opbouw van ons geestelijk karakteristicum: het onge.
rept bewaren van onze Barchemsfeer, dat wil eenvoudig
zeggen: een sfeer, een geest van zuivere, innerlijke vroom,
heil, waarin wel de- buitenkant van ons godsdienstig leven
niet wordt vergeten, niet wordt geminacht, maar als het se.
cundaire wordt verstaan, dat bij alle belangrijkheid toch
geestesgemeenschap
eestes emeenscha niet behoeft en niet mag buitensluiten.
Naarmate er steeds meerderen kwamen, overtuigd rechtzinnigen en vrijzinnigen van zeer uiteenloopend type, en
theosophen, om van sociale schakeeringen niet te spreken, is
het zwaarder geworden, om niet alleen te „getuigen" van
eenheid, van gemeenschap, maar om het daar samen in een
vluchtige Bachem.week ook waarlijk te ,,beleven". Wij hebben
het beleefd. Het is de rijke beteekenis der Barchem.bewe.
ging, dat ons op den Kalenberg het feit onzer geestelijke
saamhoorigheid als door God werd geschonken. „Aan de
mogelijkheid onzer eenheid kunnen wij niet twijfelen. Wij
hebben ze om zoo te zeggen aan den lijve en in den geest
ondervonden" (Thomson).
Wij, Woodbrookers, hebben de sterke overtuiging, indien
het ons mocht gelukken, blijvend in onzen kring menschen
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bij elkander te brengen, die samenkomen „met oprecht ver,
langen naar God" en die in Barchem samen leeren buigen
voor God en voor God alleen, dat wij dan een zegen zullen
zijn in het religieuse leven van ons volk. Wij voelen onze roei
ping, tegenover een godsdienstigheid en tegenover een
religieuse „belangstelling ", waarin men zoo vaak en zoo
licht aan het eigenlijke, aan de innerlijke ontroering, aan het
zuiver godsdienstig moment voorbijgaat en in de belijdenis,
de richting, het stichtende woord, de vrome daad blijft han.
gen. De Woodbrookebeweging, gedragen door persoonlijk.
heden, die haar zeer liefhebben, is nochtans aan geen hung
ner gebonden; zij staat met piëtisme of methodisme, met
ethisch of malcontent, met welke andere richtingsaanduiding
ook in geenerlei innerlijk verband, zoodat de eene cursus
naast den anderen hierin verschillend van klank zal zijn; zij is
noch bijzonder individualistisch, al zullen moeilijkheden
van persoonlijk geloofsleven zich telkens als vanzelf weer op
het eerste plan dringen, noch zeer bepaald sociaal gericht,
al ontbreekt het vraagstuk van de verhouding van geloof en
levenspraktijk in een of anderen vorm op geen enkelen
cursus; maar met het beginsel: samen niet anders te willen
dan in vertrouwelijke gemeenschap met elkander en in
liefde tot elkander ons te buigen voor de grootheid der
Liefde Gods, met dat beginsel staat of valt onvoorwaardelijk
de Woodbrooke. beweging.
Dit moge weinig bijzonder klinken; zou niet elke kerk
in dit woord een deel harer bedoeling vinden uitgedrukt?
De Woodbrooke.beweging is ook niets ,,bijzonders"; maar
als wij de feiten rechtuit in het aangezicht zien, is het niemand
verborgen, dat door honderd factoren het gemeenschappelijk
„beleven" van de groote dingen des geestes in het kerkelijk
milieu vaak hopeloos is zoek geraakt. Dit behoeft volstrekt
niet tot een kleinachten van de hooge beteekenis der kerken
te leiden, maar het sterkt ons in onze roeping: door ons Bar.
chem,werk een sfeer te scheppen, zij het eerst slechts in klei.
nen, ontvankelijken kring, waarin iets van het gemeend
schappelijk beleven van Gods Liefde in zuiverheid mogelijk
20
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is. En wij meenen daarmee in de kern der zaak getrouw te
zijn aan wat wij uit Engeland meebrachten.
Dit streven zal onvermijdelijk ook zijn eigen stempel
drukken op den aard van ons gemeenschapsleven. Wij
willen in Barchem samen vormen een „heiligen kring ". Een
„heilige kring ", laat sk het gevaarlijke woord neerschrijven,
al weet ik, hoe nabij hier de beschuldiging van eigengerec6
tigdheid ligt. Wij zijn in Barchem een veelheid van men.
schen, die niets beter zijn, niets vromer zijn dan de anderen
daarbuiten. Maar daar in Barchem, op den berg, vormen wij
met elkander wel iets bijzonders, uit kracht van het heilig
streven, dat ons samenbracht, uit kracht van den rijken
zegen, waarmee God onze gemeenschap daar vele malen
heeft gezegend. Wij zijn in Barchem als in een „heiligen kring"
en dat maakt veler harten vrij en open, dat brengt onder
ons die ongewone vertrouwelijkheid, dat geeft ons de mogef
lijkheid van ons samen stil zijn in den ochtend. Wil moeten
de intimiteit van onze Barchemsche cursussen hooghouden;
wij organiseeren daar niet een reeks interessante lezingen,
waarbij het , absoluut onverschillig is, wie er in ons ges
bouwtje zitten te luisteren. Het zal niet uit hoogmoedig exo
clusivisme zijn, noch uit aristocratisch begeeren het onze
voor de „gewijden" alleen te bewaren, wanneer straks miss
schiep op alle - lezingen zij, ' die geen deelnemers zijn aan
den cursus of leden der vereeniging, zullen worden buitens
gesloten. Dat kan slechts hij meenen, bij wien alle besef
voor de beteekenis der intimiteit in het menschelijk gemeend
schapsleven is afgestorven. Ik predik geen ziekelijke vrees
voor „het vreemde". Maar wie geen verschil weet tuso
schen een intiemen familiekring en eene vergadering, zal
Barchem bitter slecht verstaan. Als ik met honderd mens
schen samen ben, die zoo ongeveer van dezelfde theologische
overtuiging zijn als ik, die uit eenzelfde cultureel milieu
voortkomen aL ik en ik wil met hen over belangwekkende
problemen van gedachte wisselen, dan laat het mij onver,
schillig, wie daar verder nog bijzijn en wat men er straks
buiten van wil vertellen. Maar als ik ben opgegaan, gelijk
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wij in Barchem het bedoelen, om samen met velen in één.
zelfde oprecht verlangen te zoeken naar het heiligste, dat er
kan zijn in een menschenleven: de aanraking Gods, dan is
daarvoor onmisbare voorwaarde de vertrouwelijke intimiteit
van een geestelijken kring. Voor mij hangen die twee on,
scheidbaar samen: de sfeer van het zuiver religieuse leven, in
gemeenschap met elkander benaderd, en de liefdevolle vers
trouwelijkheid van een „heiligen kring ", Woodbrooke in
zijn hoogste streven en groote intimiteit van onderling
verkeer.
En als wij weer zijn heengegaan van onzen berg, is het ge.
meenschappelijk beleefde ons niet vreemd geworden en iets
van de hartelijke, intieme verhouding blijft. Zij, die Barchem
van meer dan één enkelen cursus kennen, innerlijk kennen,
weten dat wel.
Om religieuse kracht roept onze tijd, om religie, die sterk
is en allesoverwinnend en vol van groot enthousiasme, die
onze wereld aandurft en haar ongeestelijke cultuur; maar
die religie zal ons niet worden aangedragen door „belang;
stellende" menschen; zij zal slechts geboren worden in die
kleine, heilige kringen 't zij in of buiten de muren der
kerken —, waar het godsdienstig leven naar zijn binnens
zijde, naar zijn innerlijkheid, wordt gezocht en gevonden.
Nooit zal komen de vlammende heerlijkheid van een rijk
en bezield religieus leven, wanneer niet daar achter ligt de
stille, gewijde arbeid in gemeenschap des geestes, waar men
zijn woord in vertrouwelijke intimiteit durft te spreken, overt
tuigd, dat het slechts zal gaan tot de harten, die begrijpen.
t

-

HET VRIJZINNIG PROTESTANTISME TE MIDDEN
DER GEESTELIJKE STROOMINGEN
Ik vrees, dat tal van vrij zinnig,Protestanten zich wat
schuw zullen voelen, wanneer zij zich in dit tijdschrift 1
opeens geplaatst zien tusschen theosophen, astrologen en kab.
balisten. Het gaat hier inderdaad ook wel menigmaal om
menschen van heel andere geestelijke familie; niet slechts
de „wereldbeschouwing ", waarin men al tastend zijn ge f
dachten samenvat, is van andere structuur dat zou nog
niet zooveel beteekenen , maar de levenshouding, de les
vensidealen, als men wil: het levensgevoel, is bij een doorsnee
kerkelijk vrijzinnig godsdienstige wel van een beetje andere
makelij dan bij h n, die met eenigen nadruk het nieuwe of
het exotische zoeken. Het is niet nu het oogenblik deze
tegenstellingen, die vrij scherp zijn en die men beter doet
volstrekt niet weg te moffelen, te gaan bespreken. Ons doel
ligt elders.
Men kan een zeer verschillenden kijk hebben op den in,
vloed, die allerlei nieuwreligieuze stroomingen van onder.
scheiden herkomst en ver,uiteenloopend type thans op onze
West.Europeesch.Amerikaansche samenleving oefenen; men
kan heel verschillend denken over de toekomst van deze
veel geschakeerde bewegingen, nu eens als de kern van een
nieuwe menschheidsreligie met geestdrift begroet, dan weer
als de ziekelijke excentriciteiten van een geestelijk topzwaar
en warhoofdig geslacht bespot, in elk geval is het wel de
moeite waard zich duidelijk te maken, in hoeverre het vrij.
zinnig Protestantisme den weg voor alle deze heeft vrij ge.
maakt. Onze tijd of althans die groepen onder ons, die in
1
De Tempel" (no. i en
religieuse stroomingen".
) „

2

van den asten jaargang, 1923), „Tijdschrift gewijd aan vrij
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dit periodiek aan het woord komen, doen wel vaak eens
denken aan een kermis met een eerbiedwaardige rij van
bonte kramen, en in ieder tentje zit weer een andere kermis c
baas zijn spulletjes aan te bevelen. Mij is het er op dit oogen.
blik niet om te doen de voortreffelijkheden van mijn vrijzin,
nig. godsdienstige koopwaar op te sommen, maar in de be.
scheiden rol van den historicus de vraag te stellen: wat heeft
die vrijzinnig,Protestantsche strooming beduid voor de zaak
der vrije religie?
In twee woorden laat zich dat voorloopig misschien aldus
het beste samenvatten: het vrijzinnig Protestantisme heeft
èn door zijn wetenschappelijken arbeid èn door zijn kerkt
begrip oude tradities van geweldige historische macht gebroo
ken en zoo in breede kringen den bodem vrijgemaakt voor
nieuwe beschouwingen. Daarmee is niet alles gezegd, maar
het moge als uitgangspunt dienst doen. In onderscheiding
van tal van moderne bewegingen, die men onder het gemeenschappelij k etiket „buitenkerkelij ke religie" wel eens
wat al te vlug en te grof samen verpakt, heeft het vrijzinnig
Protestantisme in zijn hoofdvormen steeds met alle bewust.
heid willen blijven in de „Christelijke" lijn, d.w.z. het heeft
met allen eerbied voor andere uitingen van het religieuse
leven der menschheid voor welker kennis dat vrijzinnig
Protestantisme waarlijk het noodige wetenschappelijke werk
wel heeft verricht toch steeds geloofd en gepredikt, dat
althans wij in onze westersche cultuur den eenigen goeden
weg volgen door voort te leven uit en voort te bouwen aan
de groote waarden, die het Christendom in zijn lange geschie.
denis, die bovenal het Evangelie aan de wereld heeft geschons
ken. En toch was dat vrijzinnig Protestantisme, zooals wij
het zien groeien in de 18e eeuw, tot een ver.vertakte beweo
ging zien worden in de ie eeuw, zeer scherp en fundamenteel
onderscheiden van wat tot op dat oogenblik voor het popw
lair besef als „Christendom" gold.
Ik tracht dat in een paar punten duidelijk te maken.
a. Vooreerst de volstrekt andere bijbelbeschouwing. Hoe
weinig spreekt dat tot de meeste buitenkerkelijke, vrijzinnig,
-
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religieuse menschen van thans. Maar men brenge zich het
beeld even voor oogera. Wat beteekent het niet, dat men voor
de duizend vragen, die wereld en leven ons stellen, een vol,
strekt afdoend en betrouwbaar antwoord heeft gereed liggen
in een heilig boek van goddelijk gehalte? Wat is de mensch
wat de geschiedenis, wat de kosmos, wat het kwaad, wat de
weg ten leven, wat het einddoel aller dingen; van al die
„oeroude raadselen" wist men de oplossing, met zekerheid.
Het beduidt heel wat voor een cultuur, wanneer dit zekers
heidsbesef in breede kringen begint wankel te worden en
straks wegglijdt, omdat het volstrekte gezagskarakter van
dat heilige boek niet meer wordt erkend. Toch is het een
noodwendige voorwaarde, zal er van vrije religie sprake zijn.
Het is een van de meest merkwaardige en beteekenisvolle
geestelijke processen van onzen tijd, die „kritische" houding
tegenover den bijbel al verder te zien doorwerken, nu reeds
tot over de grenzen der neogereformeerde theologie, die in
ons land lang gesloten bleven. In dit vraagstuk van het we.
tenschappelijk bijbelonderzoek heeft het vrijzinnig Protest
tantisme zich groote verdiensten verworven. Wie buiten
dat onderzoek staat, kan dat werk moeilijk naar waarde
schatten: hij ziet alleen de ,elkaar tegensprekende geleerden
en hij hoort van resultaten, die vandaag het laatste woord der
wetenschap heeten en morgen als verouderd over boord
gaan. Maar dat doet aan de genialiteit van dezen arbeid,
aan de waarde der moderne methodiek van het historie.
onderzoek niet af; en al die wisselende inzichten maken
niet ongedaan, dat het Christendom en zijn litteratuur hier,
mee zijn opgenomen in de groote religieuse stroomingen der
wereldgeschiedenis. Pas vanaf het oogenblik dat dat was ge.
schied, kon men met die onbevangenheid en openheid van
geest zich tegenover het godsdienstig leven van andere
tijden en rassen stellen, die voor ons vanzelfsprekend is
geworden, maar die een paar eeuwen geleden een innerlijke
onmogelijkheid was. Bijbelkritiek is een factor van groote
cultureele beteekenis geweest; daarover moeten de geest.
driftige aanhanger en de felle bestrijder het eens zijn. Door
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die bijbelkritiek is de plaats van het Christendom een an.
dere geworden, is het gezag van het geschreven woord weg.
gevallen en vervangen -door dat van de innerlijke verzekerd,
heid of van de heilige persoonlijkheid; zulke dingen be.
teekenen revoluties des geestes, al voltrekken ze zich in
eeuwenlange processen.
Wanneer er wel eens wrijving is tusschen het vrijzinnig
Protestantisme en sommige groepen der nieuw.religieuse
strooming, dan komt dat door allerlei oorzaken, maar soms
ook, omdat men in die groepen het gewicht van het streng
wetenschappelijk onderzoek van het religieus verleden voor
de groote godsdienstige bewegingen van onzen tijd en van
de toekomst niet duidelijk genoeg ziet. Hoe en in welke
schakeeringen het vrij.religieuse leven zich ook zal gaan onto
wikkelen, zoolang men den wetenschappelij k,historischen
arbeid van den nieuweren tijd, die vooral in . moderne bij bel,
kritiek zijn centrum heeft, niet opneemt en verwerkt, blijft
het gevaar groot, dat alles verloopt in kleine, sectarische
groepjes, die buiten den stroom van het hedendaagsche
denkleven staan.
b. Vrijzinnig Protestantisme is gekenmerkt door een stern
ken drang, met het cultuurleven, vooral met het wetenschap,
pelijk,wijsgeerig leven van eigen tijd in nauw verband te
blijven. Ik zeg niet, dat dat altijd op de ware wijze is gelukt;
men behoeft niet scherp te zien om te erkennen, dat het mo.
dernisme wel eens willoos nalooper is geweest van de philoo
sophie van den dag, maar dat doet aan het beginsel niet af.
Het zal een principieel kenmerk zijn van alle vrijreligieuze
leven, dat het in dezen het radicalisme van het vrijzinnig
Protestantisme navolgt, op gevaar af, wel eens op de wonders
lijke zijpaden van moderne wetenschap en cultuur te zullen
meedwalen. Toch gaat het op den duur niet zonder dat
altijd opnieuw weer gebouwd wordt aan de synthese van
religie en kunst, van religie en wetenschap, van moraal en
gemeenschapsleven. Dat is een stelling, die zich weerspreken
laat en in onzen tijd door velen van de diepst,religieuse
geesten weersproken wordt. We kunnen dat groote vraagt
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stuk hier niet afhandelen, maar het is goed, duidelijk vast
te stellen, dat er een element van tegenstelling is tusschen
waarachtig heilig religieus besef en cultuurleven. Wie voelt
niet het gevaar dat religie vervlakt tot wat veraesthetiseerde
cultuur, tot wat emotioneel gekleurde wetenschappelijkheid,
tot wat sociale stemming. Er ligt in het vaneenrukken van
religie en cultuur, waarvoor Kierkegaard als het scherp
gemarkeerde exempel staat in de vorige eeuw, iets groots,
iets zwaars, iets zuivers.
Nog eens, we kunnen dit probleem hier niet afpraten,
maar wie in dit losmaken van de Godsverhouding uit het
andere levensverband een grootsche en heilzame en on.
misbare eenzijdigheid ziet, maar een eenzijdigheid, en er
van overtuigd is, dat het godsdienstig leven van de mensch.
heid ook in de toekomst het hiermee niet zal en kan doen,
die zal ook de beteekenis van het vrijzinnig Protestantisme
in zijn streven naar synthese kunnen waardeeren. Wie er
zich in verdiept, wordt gepakt door het majestueuze werk
van Spinoza, Kant, Schleiermacher en Hegel af tot in onze
dagen toe: al die telkens hernieuwde pogingen om in één
groot geheel samen te binden het denkleven des menschen
en zijn religie, of breeder gezien, veel meer nog: heel zijn
individueel,maatschappelij k menschenbestaan in al zijn uiting
gen en de vrome erkenning Gods. Op die baan beweegt zich
het vrijzinnig Protestantisme; de eerste kerkelij k. godsdienstige
strooming sinds vele eeuwen, die werkelijk radicaal en met
open vizier dat pad opging. Ook dat moge thans veelal
vergeten zijn, nu het vrijzinnig Protestantisme waarlijk niet
meer alleen op dien weg gaat, erkend dient te worden, dat
ook hierin een element van beteekenis gelegen is, zonder
hetwelk wij de vrij religieuze stroomingen van thans niet
zouden kunnen verklaren.
c. Dogmatisch heeft het vrijzinnig Protestantisme van den
aanvang af vrij gestaan. Nog eens een zwaar vraagstuk,
dat ver buiten de grenzen van dit artikeltje uitreikt. De
waarde van het dogma, hier in den zin van het geformuleerde
en bindend geachte woord der godsdienstige belijdenis, is
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een kwestie op zichzelf. In de geschiedenis van het Christen.
dom had dat dogma steeds een rol van beteekenis gespeeld
en in de groote kerkformaties van het Roomsch. Katholicisme,
van het Lutheranisme en van het Gereformeerd Protestan.
tisme in zijn uiteenloopende schakeeringen was dat dogma,
althans mede, de samenbindende, sturende kracht geweest.
De nieuwere tijd werd sceptischer tegenover den inhoud
der dogmata, wijsgeerig denken bleef kritisch staan tegenover
die nauwkeurig samensluitende uitspraken over God en
den mensch en de wereld, de wijziging in het vroomheidsf
leven zelf verplaatste de aandacht van de ,,leerstelling" naar
het leven en zag de geformuleerde uitingen van de religie
meer als Oymbolen, als verre benaderingen, persoonlijk ge f
kleurd, van werkelijkheden en ervaringen, aan exacte bes
schrijving verre ontsnappend. Het is altijd weer even belangs
wekkend zich in dat verkruimelingsproces van het Christef
lijk dogma te verdiep en heele godsdienstige groepen daar.
mee een omzwaai te zien maken naar een totaal ander begrip
van wat eigenlijk religie is. Dat zijn dingen van beteekenis
en zij zijn als breede kerkelijke bewegingen in den loop der
ige eeuw binnen het vrijzinnig Protestantisme van tal van
landen aan den dag getreden.
d. En tegelijk met de verdwijning van het voor allen vasts
stelbare en geldende dogma verdween ook het oude kerk,
begrip uit den gezichtskring. De kerk werd de organisatie
van gelijkgericht religieus leven, zeer vast gegrond in oude
tradities en vaak ook met grooten eerbied die tradities,
waarin veel vrome ervaringen en ceel psychologische en
paedagogische wijsheid zijn samengevat, overdragend op
volgende generaties, maar in beginsel vrij van eiken bindent'
den regel. Dit proces van vervorming van het oude kerkbef
grip is in het vrijzinnig Protestantisme nog in vollen gang
en voltrekt zich onder veel strijd en zorg; voor de toekomst
van het vrij religieuse leven in het algemeen is van veel
beteekenis, wat daar gebeurt. Gemeenschap en daarmee
organisatie zoekt het godsdienstig leven altijd opnieuw;
welnu, wil men op den duur iets meer dan losse groepjes, door
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de toevalligheid van een eminente persoonlijkheid of van
vriendschappelijke verhoudingen verbonden, wil men cul,
tuurmacht zijn, opvoedend, leidend, ingrijpend op zijn tijd,
dan staat men weer voor het vraagstuk der kerkformatie,
men moge dat woord „kerk" gebruiken of mijden. In het
vrijzinnig Protestantisme is men, al zwoegende en zuch.
tende, aan het werk met dat probleem van een „kerk", van
een „vrije kerk ", niet uiterlijk gebonden aan vastgelegde
dogmata, toch gedragen door een geestelijke traditie, door
een verleden. Ook in dit opzicht werkte dus het vrijzinnig
Protestantisme aan een actueele kwestie, een levensbelang
der vrije religie.
Ik beschreef het vrijzinnig Protestantisme niet in al zijn
karakteristieke punten; ik haalde slechts een paar beginselen
er uit, die in het oog moeten worden gehouden, wanneer
men van de toekomst der vrij religieuse stroomingen zich
rekenschap geeft. Er is een mooi stuk geestelijk werk door
dat vrijzinnig Christendom verricht, nog afgezien van wat
het deed voor duizende enkelingen in hun persoonlijk reli.
gieus leven. Namen noemen leidt onvermijdelijk tot wille.
keur, maar wie niet heelemaal vreemd is in de geestelijke
wereld van de laatste halve eeuw om niet verder terug te
gaan weet wel, dat het werk van mannen als Kuenen en
Tiele, van Wellhausen, Troeltsch, Harnack en Otto ` blij,
wende elementen aan het cultuurleven der menschheid
heeft toegevoegd.
Het Vrijzinnig Christendom is niet een Nederlandsche be.
weging; het sloeg de laatste eeuw door bijna heel de Protes,
tantsche wereld heen; het was immers ook niet het werk
van één persoon, maar de uiting van een nieuwen geest,
waarvoor de voorwaarden bijna overal aanwezig waren. Die
internationaliteit komt nog slechts in geringe mate in een
internationale organisatie tot uiting, waaraan men thans
bouwende is. Wat in het zendingswerk b.v. reeds zoolang te
vinden is: onderling verband en samenwerking en over leg,
wat, als ik goed zie, ook in de theosophische beweging vrij
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sterk ontwikkeld is: internationale organisatie, ligt hier nog
in de beginselen, door een reeks van oorzaken, die hier min,
der ter zake doen. Maar de gelijkheid van geestelijk type
is wel te vinden over de landsgrenzen heen, althans wang
neer men de algemeene strekking der diverse bewegingen
in het oog vat.
Zou men ten slotte willen samenvatten, waarom het nu
eigenlijk gaat in het vrijzinnig Protestantisme in het tegen%
woordig stadium van zijn ontwikkeling, wat de centrale punten
zijn, die nu, in een of anderen vorm, in bijna alle landen, naar
voren treden, dan zou ik deze vier dingen willen noemen:
i. De jeugdbeweging. Dat is een onderwerp op zichzelf.
Maar al wederom, zonder tot in de beginselen en de historie
door te dringen, moet het onmiddellijk evident zijn, van
welke beteekenis het is voor de onmiddellijk voor ons liggende
toekomst der vrije religie, dat het vrijzinnig Protestantisme
een stuk „jeugd" met zich mee kreeg, ik bedoel, geestelijk
k
wist te pakken en voorloopig hier en daar al wat te organic
seeren. Wie de geestelijke gesteldheid van de niet katholieke
en niet,rechtzinnig Protestantsche jeugd van voor 3o jaar
b.v. in ons land voor zijn herinnering oproept, moet verƒ
staan wat dat inhoudt. Het woord ,,jeugd,beweging" plaatst
dadelijk een reeks van de meest ingewikkelde vraagstukken
voor onze oogen, maar voor 't oogenblik kunnen wij constaf
teeren: het is van onberekenbaar belang tot ver buiten eigen
vrijzinnig Protestantsche grenzen uit, dat er een jeugdbewe.
ging is van dit karakter.
2. De sociale roeping. Ik versta dit in breeden zin. Wat
men wel eens als „vrij religieuse stroomingen" samenvat,
toont hier, een paar groepjes niet te na gesproken, een schro.
melijk tekort. Het Katholicisme en het Protestantisme in
een paar zijner Engelsche en Amerikaansche formaties, bij
ons ook het neo. gereformeerd Protestantisme zijn hier
ver vooraan, om het even of dat nu in de politieke en sociale
vorm is, die wij wenschelijk achten en die naar onze over,
zuiging de toekomst heeft. Het vrijzinnig Protestantisme is
aanvankelijk vooral door de „denk"problemen van den nieus
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wen tijd geboeid en heeft daarmee gestreden; pas laat drong
het door en toen eerst nog maar in kleinere kringen, dat
het sociologisch vraagstuk onze eeuw sterker beheerscht of
zich althans door de verhoudingen in het gemeenschaps.
leven het meest naar voren dringt en om volle aandacht roept.
In een vrij snel tempo is men in verschillende landen bezig
het verzuim goed te maken: religie en sociale levensvormen
raken elkaar weer zeer nauw. We staan hier nog voor allerlei
mogelijkheden, in de verwarde internationale en sociale si.
tuatie van het oogenblik niet te voorzien.
3. De theologie. Als tegenhanger naast wat juist werd ge.
schetst. Evenzeer als eenerzijds eisch is de volkomen open,
heid voor het gemeenschapsvraagstuk van onzen tijd, even.
zeer is anderzijds eisch de theologische bezinning. Ver,
leidelijk zou het zijn hier breeder uit te halen. De plaats van
theologische geloofsformuleering en van belijdenis in een
beweging, die principieel los is van alle dogmatische . gebon"
denheid, is niet in twee woorden duidelijk te teekenen.
Maar wel is te verstaan, hoe moeilijk de vragen zijn, die hier
rijzen, wanneer men bedenkt, dat hier geen gezaghebbend
Schriftwoord meer gereed ligt om ons de waarheid te ont.
hullen, dat ook geen andere „openbaring" in den ouden zin
des woords in het vrijzinnig Christendom wordt erkend, en
dat het wetenschappelijk.wijsgeerig denken zoowel als het
religieus ervaringsleven in oneindig veel wisselende vormen
voor ons ligt. Het is niet gemakkelijk om uit dien chaos een
theologie op te bouwen, zij het ook slechts een theologie,
die in enkele groote hoofdzaken samenvat, wat de eenheid
is van het vrijzinnig Protestantisme. En toch moet het beproefd
worden, zij het in snel en telkens wisselende pogingen, omdat
een religieuse strooming niet sterk kan zijn en breeden in.
vloed kan oefenen, die zich niet bewust is van eigen inhoud
en niet dien inhoud, helder doordacht, in relatie heeft ge.
steld met het denken van eigen tijd.
4. Ten slotte het kerkpolitisch werk. Boven werd er al van
gerept. Het eindelooze geduldswerk aan den ombouw eener
kerk. Ik denk hier niet in het bijzonder aan „kerkelijke
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kwesties" van vandaag; ik denk ook volstrekt niet juist aan
ons land alleen, maar aan de groote vraag van den organisatie,
vorm eener vrije religie. De oude vormen van het religieuze
leven, gelijk wij ze rondom ons kennen in de machtige
scheppingen van het Roomsch. Katholicisme en van het
rechtzinnig Protestantisme, bewaren naar mijn overtuiging
schatten aan vroomheid, aan diep doorwerkt theologisch in
zicht en aan psychologische takt, waarnaast de schakeeringen
van het vrij religieuze leven, het vrijzinnig Protestantisme
incluis, zwak afsteken. Toch kan ik niet anders inzien, dan
dat het hoogere recht, het recht van de toekomst bij deze
laatste stroomingen ligt, beter gezegd: bij de beginselen,
die in deze vrij religieuze bewegingen naar bewustwording
en uiting zoeken. Maar daarmee is nog niet zoo heel veel
gezegd; beginselen worden pas stuwende cultuurkrachten,
wanneer ze vormen van verwerkelijking hebben gevonden,
dat wil in dezen ook vooral zeggen, wanneer ze gedragen
worden door georganiseerde menschengroepen. De benadering
van wat men wel eens in vrijzinnigen kring het „vrije ka.
tholicisme" heeft genoemd, de ééne heilige, algemeene
kerk der geestelijk vrije menschen, ziedaar een der groote
vragen, die in dit verband moesten worden genoemd.
Het vrijzinnig Protestantisme te midden der geestelijke
stroomingen. Er zijn tijden geweest bij ons vóór een 6o
jaar , dat het vrijzinnig Christendom meer gerucht maakte
dan thans en het voorwerp was van aller belangstelling. Zoo
is het nu niet. Maar men onderschatte het toch ook niet.
Het is een ver om zich heengrijpende beweging, die be.
teekenis heeft èn door hare verbondenheid met eeuwenoude
religieuse tradities èn door haar belangrijke positie in de
kerk, de organisatie der volksvroomheid, èn door haar nauw
contact met het wetenschappelijk leven van onzen tijd. Niet
scherp omlijnd is dit vrijzinnig Christendom, ter eener zijde
vervloeiend in de buitenkerkelijke bewegingen, die het
nieuwe zoeken, aan den anderen kant nauwelijks te onder y
scheiden van de vrijer gerichte groepen van het rechtzinnig
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Protestantisme. Men moge, gelijk de schrijver van dit artikel,
van oordeel zijn, dat bij deze laatste nuance de eigenlijke
stuwkracht van het vrijzinnig Christendom is te zoeken, dat
hier de toekomst ligt; dat behoeft niemand te verhinderen
om dit moderne Protestantisme te plaatsen tusschen de vrij
religieuse stroomingen van onzen tijd, die aan een oecono.
misch en geestelijk zwaar belast geslacht een belangrijk werk
hebben te doen. Het wil mij toeschijnen: er is geen enkele
geestelijke beweging, die nu den arbeid alleen aan kan, die
de leuze heeft en de oplossing; geen andere uitweg is mogelijk
dan dat men tot een ordening komt der wederzijdsche vers
houdingen, geen samensmelting, die alle geestelijke geur en
eigenheid uit de groepen wegneemt, maar ordening, begrip
van eigen en anderer plaats, goede wil tot verstaan en samen.
werking, want, nog eens, alleen gaat het niet.

DE RELIGIEUSE WAARDE VAN HET MODERNISME

1)

In sterke en hooggestemde woorden heeft vanmiddag de
voorzitter van onze conferentie gesproken over de geestelijke
taak en over de verantwoordelijkheid van het jongere gef
slacht en van den Bond als een zijner organisaties. Hij ziet
uwe beweging als de aanvang van eene nieuwe periode in de
geschiedenis van het modernisme, of als ik een breeder woord
kies: van het vrijzinnig Protestantisme, of, in nog breeder
verband: van het vrijkatholicisme van de toekomst, dat
ons morgen zal worden geteekend naar zijn geestelijken zin.
Ik geloof niet, dat de voorzitter in revolutionnaire geestdrift
wenscht te verwerpen, wat achter ons ligt en langzaam in
een lang proces is gegroeid tot wat wij nu kennen, maar gelijk er in ieder menschenleven dagen en oogenblikken
zijn van wending, van nieuwen aanvang — zoo zijn er toch
ook in de groote geestelijke en religieuze stroomingen soms
korte jaren van plotselinge bewustwording, van zelfbezinning,
van ommekeer, van organisatie. En wanneer zou daarop de
kans grooter zijn, dan in een crisistijd als de onze, waarin
toch achter alle materieele en economische ellende de geest
telij ke wanorde en hopeloosheid eigenlijk de hoofdzaak is.
En nu heeft hij ons met aandrang de vraag voorgelegd: zien
wij eigenlijk samen wel in, wat we zijn, wat wij beteekenen,
waar wij staan, wij, jong modernen! Het is een groot ding
zoo'n woord te spreken en een goed ding er naar te luisteren
en het wijde uitzicht te zien, dat daar opeens opengaat voor
den geestelijken arbeid van een lichaam als de Bond, maar
dan vouwen zich toch weer de rimpels in ons voorhoofd en
wij vragen: hoeveel grond is er nu eigenlijk in de werkelijke
toestanden en verhoudingen om met zoo hooggespannen
verwachti ngen verder op pad te gaan?
1

) Toespraak, gehouden op een V.C.J.B.fconferentie.
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Nu begin ik met uit te spreken, welbedacht en welberaden,
dat ik geloof, dat onze voorzitter in hoofdzaak gelijk heeft,
dat er voor de geestelijke vrije religie, voor het geestelijk
vrije Christendom een groote tijd komende is. Dat geeste.
lijke vrije Christendom, waarvan o.a. (maar niet alleen) het
zoogenaamde modernisme in ons land soms (maar niet altijd)
iets brengt, waarvoor gij in en met uw Bond wilt strijden,
staat in onzen tijd tegenover geweldige machten, die nog
heelemaal niets van hun kracht hebben ingeboet, tegenover
het Roomsch. Katholicisme, dat zich dë eigenlijke geestelijke
overwinnaar acht in den pas beëindigden oorlog, dat met
genialiteit en voortvarendheid bouwende is aan een sterker
internationale eenheid onder pauselijk gezag, dat nieuwe en
beteekenisvolle verbindingen zoekt en vindt met het Angli.
canisme en de Grieksche orthodoxie. En in ons eigen land
tegenover een Calvinisme, dat, al is het op dit oogenblik
niet wat het voor 30, 40 jaar was, toch aller minst is uitge.
bloeid. Roomsch. Katholicisme en Calvinisme ik noem
nu die twee alleen , machtig die beide, niet in de eerste plaats
door hun materieele en politieke positie en door het domme
gewicht van de groote massa, maar veeleer door de schatten
aan geestelijk en religieus bezit, door de rijke psychologische
en paedagogische ervaring, in een traditie van vele eeuwen
verzameld, en belichaamd in woorden en eeredienst en
kerkelijk gebruik. Practisch en nog voor langen tijd staat
daartegenover het vrije Christendom als een tamelijk on.
beteekenende beweging vn niet zoo heel verstrekkenden
invloed, maar toch in dat geheel als een element van be.
teekenis.
Een element van beteekenis; is dat inderdaad zoo? Zit er
toekomst in wat wij willen en trachten? Naar mijne over,
tuiging zeer zeker. Het geestelijk vrije Christendom is veeli
kleurig als de rok van Jozef, het valt in tal van veelsoortige
groepen en groepjes uiteen, waartusschen weinig verband en
ook eigenlijk weinig geestelijke band is. Maar in sommige
daarvan zit toch een aanmerkelijk stuk leven, ik bedoel:
door sommige gaat toch iets van die mysterieuse trilling van
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eenheid en saamhoorigheid, van geestelijke roeping en toe.
komst. Niet hier alleen; neen, dat golft door de wereld heen,
dat schokt nu eens hier, dan daar. En als ik dan aan eigen
land denk, dan is het zeker wel in de eerste plaats aan den
ernst, den goeden wil, de wijding en den geestelijken moed
van de jeugdbeweging. Zal echter dat alles doorwerken, zal
het vastigheid krijgen en sterk worden in de wereld, dan
moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, voorwaarden
van geestelijken en organisatorischen aard. Het is niet mijn
taak daarover nu te spreken. Het is slechts één ding, waarop
ik alle aandacht heb samen te trekken, op de voorwaarde aller
voorwaarden, hierop alleen: zal dat geestelijk vrije Christens
dom beteekenis hebben voor enkeling en samenleving, dan
zal het moeten leven uit God en Zijnen wil, en dan moet
het zich stap voor stap en telkens - opnieuw duidelijk maken,
wat dat inhoudt.
Het is mij een voorrecht daarover wat te mogen zeggen.
Want met dit woord kan ik komen tot ieder. Er zijn er in
den Bond velen, die zich volstrekt niet bijzonder interresseeren
voor de groote geestelijke stroomingen van den tijd, voor
sociale verantwoordelijkheid en internationale roeping, voor
al dat vele, dat nu eiken dag ons wordt voorgezet; voor hen
had en heeft de Bond voor alles persoonlijk religieuse be
teekenis. En nu kan ik tot deze velen zeggen: gij zijt juist
in de eerste plaats noodig; persoonlijk vrome menschen zijn
en blijven de dragende krachten in den Bond en als die basis
wegslaat, is de rest humbug. Op den duur --- ik vertrouw
er stellig op zullen ook dezulken wel het belang gaan er.
kennen van het grootere verband, waartoe zij behooren en
zich bewust worden, wat dat beteekent. Als zij maar goed
weten en zich willen laten zeggen, dat zij ook nu en vooral
hier, waar het gaat om de religieuse inhoud van het Bonds'
leven heel onmiddellijk bij het werk zijn betrokken;
slechts daar, waar zuiverheid van religie wordt gezocht, kan
er sprake zijn van al dat vele, waarover, wij het tegenwoo r .
dig zoo dikwijls hebben.
En zoo moet ik het dan hebben nu over de religieuse waarde
2I
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van het modernisme. Het is wel duidelijk geworden in
welken zin. Niet als ware het een historisch onderwerp, waar.
over het wel eens belangrijk is een avond samen te spreken,
gelijk wij het ook zouden kunnen hebben over de religieuse
waarde van het Boeddhisme of van den Egyptischen godsdienst,
maar voortdurend in het oog vattende deze vraag: waarop
komt het nu eigenlijk aan, religieus gesproken, in dat mo.
dernisme, wat is of moet zijn de religieuse stuwkracht in
dat modernisme, waarop willen wij samen af, wij modernen
in dezen tijd ? Nu zeg ik dat op mijn manier en een ander
zegt het anders. En belangrijker dan de kwestie, of we de re.
ligieuse waarde van het modernisme nu op de eene of op
de andere wijze omschrijven, is het, dat wij iets van eenheid
brengen in onze godsdienstige houding tegenover leven
en wereld, dat er samenhang is in ons geestelijk bestaan, dat
ons leven op één grondslag is gebouwd. In een tijd als de onze
is het in modernen kring heel moeilijk anders over deze
dingen te spreken dan op hoogst persoonlijke wijze. Ik
geloof met sterke overtuiging in de samenbindende macht
van den Heiligen Geest, die in een menschengroep een
wonderlijk en ontroerend besef kan wekken van gemeens
schap, van levensbezit en levensroeping, maar zoodra wij de
woorden zoeken om het samenbindende uit te spreken, treedt
het individueel karakter van eigen levenservaring, eigen
traditie, eigen sympathie voor bepaalde historische lijnen on.
vermij delij k naar voren. Zoo dus: ik spreek over de religieuse
waarde van het modernisme op mijn manier. Maar ik doe
het dan toch met de stille hoop, dat de levensinhoud, die
achter mijn woorden ligt, niet geheel en al vreemd zij aan
wat er in uw eigen vroomheid aan bezit en aan godsdienstig
zoeken en verlangen te vinden is. Zonder die hoop ware
mijn spreken dwaasheid; ik tracht te zeggen op zeer indivis
dueele manier wat toch in wezen het verbindende is in ons
aller godsdienstig leven.
Ik formuleer geen afgeronde belijdenis, zelfs niet de hoofdt'
lijnen van zulk een be ij denis. Men heeft wel eens beproefd
ook in modernen kring artikelsgewijze te omschrijven den
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inhoud van het geloofsleven van een bepaalde groep, niet
om daaraan eenig bindend gezag toe te kennen, maar om
voor zichzelf en voor den buitenstaander duidelijker te zien,
wat men had. Ik zou aan zulk een poging zeker niet alle
waarde willen ontzeggen; ik kan mij wel groepjes voorstellen
van geestverwanten, voor wie het een steun zou wezen zulk
een afgewerkte en in bijzonderheden afdalende belijdenis te
bezitten, waarop ze de hand zouden kunnen leggen: daar
staat nu omschreven wat de doordachte inhoud is van mijn
geloofsleven. Maar gewoonlijk liep dat werk onder vrijzinni,
gen toch nog al onbevredigend af en kwamen er al dadelijk
een paar stemmen, die zich volstrekt niet konden voegen
in het geluid der anderen.
Zoo dus: sprekend over de religieuse waarde van het mo.
dernisme, doen wij niet goed in een aantal stellingen uit te
spreken, wat wij gelooven omtrent God, omtrent den mensch
en de wereld en de geschiedenis, omtrent zonde, verlossing
of het eeuwige leven. Daar liggen niet de punten, waarin
wij thans ons eenheidsbesef moeten zoeken.
Ik zou het aldus willen: wij moeten één ding in het mid.
den van ons leven en denken zetten. Wij moeten tot onszelf
zeggen: om één ding gaat het in ons godsdienstig leven.
Dat ééne is de motor van onze religie, de stuwende kracht,
die erachter zit. Dat ééne willen we dan trachten uit te
spreken in ons woord of uit te beelden in onze daad of in
het symbool, dat onze gemeenschap samenhoudt. Dat ééne
willen wij dan boven alles trachten zuiver te houden, zuid
ver te doorleven, in de stilte van onze eigen ziel en straks
daarbuiten in onzen samenhang met de anderen. Maar
laat ik reeds hier met allen nadruk uitspreken: ik zeg niet
dat dat eene, dat dan de bewegende, dragende kracht zou
zijn van ons religieuse leven, de diepste kern ervan, het
wezen van onze vroomheid, dat dat voor ieder onzer zou
zijn een welverzekerd bezit, het uitgangspunt van onzen
godsdienst. Wij weten het immers wel veel beter van els
kander. Onze religie: vaak een zoeken, een verlangen, een
ontroering, een vinden en weer verliezen, een eeuwige dein
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Hing, volheid en leegheid, geloof en ongeloof, hebben en

nietshebben, nietsshebben. Maar dat alles wil toch ergens heen,
er is toch een trekkende kracht in al dat vinden en niets
vinden, en met elkander, als Bond, willen wij toch wat, staan
wij toch ergens voor. Wij zetten V. C. in onzen Bondsnaam en
dat is dan toch een belijdenis, niet van wat ieder elk oogenblik
bezit, maar van wat wij als geheel in de wereld willen uit.
spreken en waarnaar wij ons persoonlijke leven willen rich.
ten. Wij zoeken; goed, en de- een heeft wat of veel gevonden,
de ander voelt vooral de leegheid van het niet.hebben, maar
wij zoeken toch iets, wij zijn ergens heen op weg en dat doel,
dat trekkende doel is de eenheid, de kern van ons godss
dienstig samenleven; dat is het ééne, dat wij trachten te vinden
en in woorden te zeggen. En daarna: als wij dat ééne ons dui,
delij k hebben gemaakt en weten waarom het gaan moet
in onze vroomheid, dan wordt ons ook klaar bewust, dat wij
menschen zijn van onzen modernen tijd. En wij kijken om
ons heen en als ,vanzelf rijzen de vragen: wat beteekent dan
nu dat ééne voor al die vele levensverhoudingen, waarin wij
menschen geplaatst zijn. En ik zou zeggen: allen, die dat
ééne, waarom het ons te doen is, centraal stellen in hun eigen
geloofsleven, behooren naar den geest bij ons; naar den
geest, lang niet altijd in de realiteit van kerkelijke indeed
lingen en partijverhoudingen. En het zal ook heel lang duren
voor die allen elkander gevonden hebben, maar overal waar
datzelfde, wat ons dan ten slotte het wezenlijke en diepste
is onzer religie, ook als de kern en het eigenlijke der vroom$
heid wordt erkend en gezocht, daar zal ook een stille en
hooge sympathie gevonden worden over de grenswalletjes
van richtingen en kerken heen; of beter: meer dan sym.
pathie, de stile overtuiging: of gij nu orthodox zijt of mo.
Bern, van welke schakeering ook, in het wonderlijk gemeen.
schapservaren van den Heiligen Geest behooren wij toch
bij elkaar, want ons religieus zoeken en bezitten is toch op
één toon gestemd. Dat zijn de waarachtige geestverwanten
ook van een Bond als deze, menschen van links en van
rechts en van allerlei naam en etiquet, die toch in hun zoeken
-
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door hetzelfde einddoel worden bewogen. En wij moeten
naar dezulken uitzien, en meer dan op de verscheiden.
heid van woord en dogmatisch inzicht letten op de eens
heid van geestelijke ontroering, die in allen leeft.
Ik geef nu zonder verder betoog het woord, waarin ik voor
het oogenblik het modernisme naar zijn godsdienstigen
kerninhoud zou willen samenvatten: „de erkenning van
Gods volstrekte souvereiniteit over al wat is en geschiedt".
Dat is een uitspraak van ouderwetschen klank; ik geef
het toe en ik heb niet zonder opzet mijn woorden juist
daarom zoo gekozen. Zij zouden van Scholten kunnen
zijn, den bekenden theoloog, die hier in ons land zulk een
grooten invloed oefende op de moderne theologie; maar
achter hem en achter deze formule rijst Calvijn op en nog
menige andere klassieke naam, tusschen de oude mystici
en de groote katholieke theologen tot aan de Bijbelschrijvers
en nog verder terug. Juist daarom zeg ik het nu eens zoo: zeker,
wij staan in een crisis, aan een keerpunt en zoeken nieuwe
dingen, maar in het diepste en meest centrale blijven wij
kinderen van wat voorafging, schakels tusschen verleden en
toekomst.
„De erkenning van Gods volstrekte souvereiniteit over al
wat is en geschiedt." Wij hebben elkander dus wel goed bef
grepen: het kan ook heel anders worden gezegd. Maar erf
gens moeten we ons vaste punt kiezen, vanwaaruit wij al het
andere willen overzien. En mij wil het voorkomen, dat juist
in dezen zin al de vrijheid en wijdheid ligt, die wij toch voor
onze vroomheid zoeken, dat dit woord als een fel licht
schittert hoog boven ons uit en de taak van ons leven stelt
in breed verband. Het brengt uitzicht en breedheid in ons
werk, ook in ons werk als vrijzinnige jongerenbeweging.
Ook daarin zullen wel kleine dingen wezen, persoonlijke
wrijvingen en oneffenheden helaas, dat schijnt bij ons
aardsche werk onvermijdelijk —, maar dan is het toch
goed, wanneer als met een schok telkens weer de zekerheid
door ons heen gaat: ja, maar boven dat alles uit gaat het
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om God en om Zijn heerschappij, niet om mijn eer en inzicht.
Dat brengt ook gemeenschap in een grooten kring als de
uwe; sterke verscheidenheid verdeelt u en er kan geen twij
fel aan zijn: in een levende beweging groeit die verschei.
denheid tot steeds sterker bewustheid. En dat betreft geen
kleinigheden; het gaat misschien om een zeer verschili
lende overtuiging ten opzichte van de beteekenis van Chris.
tus in ons leven; het kan gaan om lijnrecht tegengestelde
inzichten in de problemen van het politieke en sociale ge.
meenschapsleven. Zal toch een vrijzinnige jeugdbeweging
één blijven en één sterke gemeenschapskracht vormen, dan
kan dat slechts, wanneer men weet: ondanks dat vele, dat
verdeelt, is er de ééne heilige roeping, de ééne bezielende
kracht van het samen God willen eeren.
Dat zijn dingen, die men niet in een artikel van een regie.
ment kan neerschrijven, maar het gaat om de stilzwijgend
erkende eenheid, die allen samenhoudt, die het wondere ge.
heim is van elke beteekenisvolle geestelijke beweging.
. Gods volstrekte souvereiniteit; ik zou moeilijk een beteren
grondslag kunnen vinden voor een geestelijk vrije religie.
Vrijheid, dat woord is vanouds de roem en eer geweest van het
modernisme, ook hier in ons land. Vrij van de kerk als ge.
zaghebbend instituut. Belangrijk is de kerk; het wil mij zelfs
voorkomen, dat zij veel belangrijker nog moet worden in ons
gemeenschapsleven, zij het dan ook zeer grondig vernieuwd
en hervormd, maar ten slotte, anders dan Rome, dat toch
altijd weer de neiging heeft de kerk in het proces tusschen
God en de ziel te betrekken als een onmisbaar element, ten
slotte zullen wij zeggen: vrij van de kerk. Waarom? Omdat
naast die belijdenis van Gods hoogste heerschappij immers
alles verbleekt en van ondergeschikt belang wordt.
Vrij
ook van den Bijbel. Niet onmogelijk is het, dat stukken uit
dien Bijbel ook in onze kring nog weer feller en sterker
zullen gaan leven, dan wij dat thans zien, maar ook hier,
anders dan de Gereformeerde theologen, die toch steeds
weer dat Bijbelwoord tot in de kern van het geloofsleven zul,
len trekken en het zonder die onfeilbare Schrift niet kun.

DE RELIGIEUSE WAARDE VAN HET MODERNISME 327

nen doen; anders dan zij zullen wij ook hier dit alles terug.
dringen in de overtuiging dat het gaat om God en Zijn
gezag. Vrij, in zekeren zin zelfs van Christus. Naar mijn
diepe overtuiging zal het een levenskwestie worden voor
onze vrijzinnige vroomheid of zij aan Christus die plaats
weet te laten of voor Hem weet te herwinnen, waardoor het
Christendom door de eeuwen is gekenmerkt, maar als ik op
dit oogenblik de moderne beweging als geheel overzie, zou
ik het veel waard vinden, wanneer wij ons allen samen vers
eenigden om deze eene leuze: God souverein over alle
dingen.
In dat woord ligt de vrijheid, die wij zoeken en die tegelijk
sterke en hechte gebondenheid is. Dikwijls is tot het vrij.
zinnig Protestantisme het verwijt gericht en vaak volkol
men terecht —: gij dweept met het woord „vrijheid ", maar
daarvan kan een mensch ten slotte geestelijk niet leven;
vrijheid zonder meer is aanvankelijk toch nog maar een ne.
gatie, een los zijn van wat anderen bindt. Maar wat is het
positieve, het bezit, waarvan gij leeft? Welnu, wanneer wij
onze vrijheid zien tegen den achtergrond van onze eenheids.
formule, dan is ze tevens hoogste gebondenheid, gebon.
denheid in alles aan God. God legt beslag op alles, ook op ons
streven en bedoelen en juist dat maakt een mensch vrij van
alles, wat niet uit God is.
Als ik dan nu nog ééns samenvat om mijn bedoeling zoo
duidelijk te maken als mij mogelijk is, dan denk ik aan de
voor de hand liggende vraag: wat is nu eigenlijk die vrijzins
nige jeugdbeweging, wat wil die Bond, wat beteekent die her
lening, dat reveil, waarvan men zoo nu en dan waagt te sere.
ken in de kringen der jongeren? Is dat een rechtsch.moderne
beweging? of het zoeken naar een nieuwe religie? is dat
eigenlijk vooral arbeid van sociaal gezinde jonge men.
schen? is het anti, kerkelij k, buiten, kerkelij k of pro.kerkelij k ?
Allemaal belangrijke vragen, die te zijner tijd aan de orde
moeten worden gesteld, maar die het wezen der zaak niet
raken. Dat wezen komt slechts in dit antwoord tot zijn recht:
zij zoeken samen, hoe zij God zullen erkennen in alle werf
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kelijkheid; zij zoeken zichzelf bewust te maken, wat dat
beteekent voor ieder hunner en voor de gemeenschap; zij
willen in dat woord leggen hun volle vrijheid als moderne
menschen en hun volstrekte gebondenheid als kinderen
Gods. Dat is het wezen hunner gemeenschap! Al deze
woordjes en zinnetjes kunnen phrase zijn, vrome versiering
nergens liggen phrase en echtheid zoo dicht bijeen als in
den godsdienst maar wie het waarachtige leven in de cony
ferenties, secties en groepjes van de jongeren heeft meeges
maakt, weet, dat in dit zoeken naar vroomheid, naar Gods4
erkenning en in dit ervaren van Godsbezit, zij het slechts
zelden en in gebrekkigheid, het werkelijk vereenigende ligt.
Maar nu verder. In zekeren zin zou er recht zijn in de
opmerking: nu is er verder niets meer te zeggen. Op dat
eene komt het aan in de vrijzinnig godsdienstige wereld,
in den Bond ook en al het andere volgt vanzelf. Naar August
tinus' koninklijke , woord: „Heb God ' lief en doe dan maar
wat ge wilt". Zeker, zoo is het: maar wij zij i nu Eenmaal
menschen, van deze wereld en van een bepaalden; tijd en de
vraag komt toch voor ons te staan: hoever draagt ons dan dit
eene? Laat ik daarover enkele zeer eenvoudige dingen mogen
zeggen.:
I. Wij moeten leeren Gods souvereiniteit te erkennen in
ons innerlijk leven. Ik denk hier aan het mystieke element
in de vroomheid, aan de persoonlijke Godsgemeenschap,
aan den ,.,verborgen omgang", waarvan de psalm spreekt.
En onverschillig of ik hiermee nu iets noem, dat ons zelf
niet vreemd is of iets, dat van onze eigen ervaring nog verre
staat, wij hebben ons duidelijk te maken, dat in allen gods.
dienst, ook - in moderne godsdienstigheid, deze persoonlijke
factor hoofdzaak is. Deze en gene onder u meent misschien:
„dat spreekt toch vanzelf." Ik geloof niet, dat het vanzelf
spreekt; juist het modernisme loopt zoo groot gevaar religie
te laten verbleeken tot Je best doen", tot „ernstig zijn in
het leven", tot sociale bemoeiing en altruïsme. Ik behoef
niet te zeggen, hoe noodig dat alles is, ook voor ons; ik vind
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het ook best, wanneer er leden zijn in onze Bonden, voor wie
de quintessens van hun Bondslidmaatschap en hun levenss
overtuiging daar ligt. Maar de beweging als geheel moet
worden gedragen door Godsgemeenschap. Ik kan het misschien
het beste zoo zeggen: moet worden gedragen door gebed.
Ik zal over het gebed hier niet spreken; ik weet dat velen
uwer daarmee tal van moeilijkheden hebben, maar ik bedoel
eenvoudig dit, dat het persoonlijk gegrepen zijn, het pert
soonlijk geheimenis van het contact met God het vaste punt
is, waarop ten slotte al onze arbeid weer moet terugkomen,
die ontroerende ervaring, dat een mensch voor zichzelf
weet in dit eindeloos en ondoorgrondelijk heelal te staan
tegenover zijn God, met God, in God. In het religieuse geo
meenschapsleven worden steeds velen opgenomen, die meet
gaan met den stroom, met de traditie, met hun omgeving;
zoo is het in modernen kring ook, en dat is goed en kan
veel waarde hebben en kleur geven aan menig dof en vaal
menschenbestaan, maar van dezen kan een godsdienstige
beweging niet leven. Het leven, de stuwkracht, de geestdrift
woont bij hen, die persoonlijk Gods souvereiniteit erkennen
over eigen ziel en met die erkenning vollen ernst trachten
te maken. Zij zijn de onmisbaren, het zout van uwe bewes
ging. Ik zeg niet, dat hunner ook steeds de gave zal zijn om
uit te spreken wat ze hebben en zoeken; dat is heel wat
anders, en van veel minder gewicht. Als wij- het samen maar
weten: ook de beweging der jongere vrijzinnigen leeft van
het mystiek verkeer van ziel en God, van de persoonlijke
Godsgemeenschap, niet van sociale belangstelling of theos
logische overtuiging. Ziedaar het eerste punt van onze
„dogmatiek" .
II. In de tweede plaats denk ik aan de wereldbeschouwing
van het modernisme. Wij moeten een antwoord hebben op
de vraag: hoe denken wij over die groote wereld, die om
ons is? Wij mogen niet zeggen: dat zijn geleerde, theologie
sche vragen, die ons niet aangaan. Wij moeten durven zege
gen: God is souverein, ook daar. Durven zeggen, want deze
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belijdenis is volstrekt niet vanzelfsprekend. Het geloof in
een God, die, hoe dan ook verstaan, macht zou hebben
over den gang dezer wereld, wil ons menigmaal volkomen
dolzinnig voorkomen. In het aangezicht van al den strijd,
den honger en de ellende op deze aarde, naar lichaam en naar
geest, is het begrijpelijk, wat in een debat in de Middag.
hoogte mij nog voor enkele dagen werd toegevoegd: „Die
God van u is een barbaar, een wreedaard of een luiaard."
Ieder ander komt te zijner tijd voor deze diepste vraag te
staan, de een in zijn persoonlijk leven, misschien onder
den druk van veel smart en groot verlies, de ander doordat
zijn oogen opengaan voor het raadsel van de natuur met
al haar zinneloosheid en wreede vernielzucht.
Zal een beweging als de onze leven, dat wil ook zeggen
vol kloeke durf voorwaarts gaan, dan zal de tweede para.
graaf van hare dogmatiek naar mijn overtuiging moeten
luiden: alle werkelijkheid, ook alle voor ons ondoorgronde.
lij ke werkelijkheid, rust in God. Ik kan en mag dat hier niet
gaan uitwerken; het is de belijdenis, dat in diepsten zin,
hoe zeel voor ons verborgen, al wat is en geschiedt, opens
baring is van Gods wil en bedoelen, dat deze wereld veilig
is in Zijne handen. En nog eens zeg ik: laten wij elkaar
goed begrijpen: ik weet wel, dat God ons vaak maar ee n
woord is, een vraagteeken, een groot ,,misschien"; zoo is het
ook bij hen, die volkomen ernstig als godsdienstige menschen
door het leven willen gaan. En wie zoo spreken, behooren
bij ons, met al hun twijfel, zij behooren ten volle bij ons.
Maar de Bond getuigt: wij gelooven in God en Zijn hoogst
gezag over al wat is. En de Bond wil zijn leden bewust maken:
daar willen wij samen heen, naar dat vertrouwen. Van dat
vertrouwen leeft de Bond, gelijk toch alle vroomheid van
alle tijden op een of andere manier uiting heeft gegeven aan
dit inzicht: hoe raadselachtig deze wereld, deze natuur,
dit leven en lot ook mogen zijn, wij kunnen er „doorheen.
kijken", wij kunnen iets vatten van den zin achter deze tinne.
loosheid, iets zien van het glorievolle licht achter deze Buis.
ternis: uit U en door U en tot U zijn alle dingen.
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III. En het is van hieruit dan maar een korte stap naar het
volgende punt: wij willen ons ook rekenschap geven van
de geschiedenis en ook daar Gods souvereiniteit erkennen.
Alle religie leeft in sterke mate van de geschiedenis. Gelijk
wij in ons zedelijk oordeel dat wat wij goed en dat wat wij
kwaad zullen noemen, niet zelf bedenken, maar grootendeels
ontleenen aan de moreele overtuigt ngen en oordeelen van de
menschen voor en om ons, zoo zullen wij ook in ons god.
dienstig leven ontzaglijk veel te danken hebben aan wat
vóór ons vrome menschen hebben ervaren en beleden. Die
lange geestelijke strijd om God, waarvan ons de historie
zoo aangrijpend verhaalt, is toch niet voor niets gestreden.
Persoonlijk vind ik eigenlijk niets ontroerender voor een
religieus mensch dan een terugblik over de geschiedenis,
maar dan de geschiedenis, die ligt achter jaartallen en data
en namen. Het is mij, alsof ik in die geschiedenis overal
geconcentreerde Godskracht voor mij zie, het openbaar worden
van het geweldige en het groote van vroomheid in de persoon•
lijke strijd en overwinning, onrust en rust van enkelingen.
Ik kan mij wel begrijpen, dat er menschen zijn, tot wie
God vooral spreekt in de wijde natuur. Maar overal waar
men den strijd, de zedelijke worsteling, het zoeken en ver a
langen als wezenlijke factoren van godsdienstig leven erkent,
daar zal men ook altijd weer in sterke persoonlijkheden,
dat wil dus zeggen: in de geschiedenis, centra vinden van
Gods openbaring. Daarom spreken biographieën zoo luide
tot mijn godsdienstig leven. Daar zie ik het voor me, wat
het eigenlijk beduidt: God als souverein te erkennen. Daar.
aan kan ik mijn eigen leven naar boven halen, verruimen,
versterken. Tot den een zal een geleerde als Vinet in zijn
religieusen strijd het meeste spreken, tot den ander het ver.
haal vol van innerlijke en misschien ook uiterlijke ontbering
van dezen of genen mysticus of het practische evangelische
leven van een Franciscus of de sociale kamp van een Wil.
Liam Booth.
Ik bedoel met dit alles dus dit: het wil mij toeschijnen,
dat een beweging als de uwe goed zou doen zich te richten
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naar het vroomheidsleven in groote persoonlijkheden, beter
dan bepaalde stellingen en overtuigingen zoo maar over te
nemen uit het verleden. In die persoonlijkheden vinden wij
een geconcentreerd Godservaren, vinden we lichtcentra,
die wij zoo noodig hebben in eigen duisternis. Ik zie hier
zelfs een bepaald stuk werk voor den Bond: om meer dan
wij dat in modernen kring tot nu toe gewend zijn, die opent
baring Gods in de groote enkelingen te doen spreken, door
hun leven voor ons weer op te roepen, niet hun geformuf
leerde overtuigingen en stellingen, maar de vrome strijd en
overwinning daarachter.
Voor mij loopt dat alles samen in Christus. Persoonlijk
ben ik er van overtuigd, dat er voor onze westersche wereld,
waarin hij en zijn werk nu eenmaal door de historie zijn in
geweven, in Christus heel veel meer te vinden is, dan wij
gewoonlijk verstaan. Wij mogen, meen ik, wel zeggen, dat
Christus thans in het modernisme niet zulk een heel sterken
klank heeft; ik weet ook best, dat wij hier dadelijk op een
reeks van- historische, theologische en philosophische_ moei.
lijkheden stuiten, waarover de orthodoxie veel te gemakken
lijk heenglijdt, maar het zou een zegen zijn, wanneer, zij, die
er zich toe geroepen -voelen en die het aan kunnen, met durf
en beslistheid "Christus wisten, te P laatsen in het centrum
van onze prediking en arbeid. Het wil mij toeschijnen, dat
dat aan ons vrijzinnig Protestantisme die geestelijke verf
dieping zou kunnen geven, die wij toch wel heel erg noodig
hebben. Intusschen, ik mag mij langs deze lijnen thans niet
verder laten gaan en heb slechts duidelijk willen maken,
dat onze vroomheid niet leeft van gevoelens en stemmingen,
dat ook ons de historie orgaan is van Gods openbaring, dat
Zijn souvereiniteit ook daar wordt erkend, dat God ook
daar „spreekt" met duidelijke stem.
-

IV. Niet moeilijk is het te spreken over wat thans mij voor
oogen staat. Ik denk aan ons aller individueel zedelijk leven.
Laat ik zoo eenvoudig mogelijk zeggen, waarop het aankomt.
Op persoonlijke levensernst, bij ieder onzer. Want God is
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heilig. Elke godsdienstige beweging is hol en voos, waarachter
niet de simpele eisch staat: God moet souverein zijn over
mijn eigen leven. Daarmee werp ik het conflict, de innerlijke
strijd in uw hart. Dat moet. Geen onzer mag zijn zonder
dien strijd. Ik wil heelemaal uw leven niet komen begraven
onder problemen, uw leven zwaarwichtig maken en tot
eindeloos zelfonderzoek u dwingen. Neen, dat zeker niet:
wij missen immers al te zeer de blijheid, het onbekommerde
en vanzelfsprekende in ons geloof. Maar als onze religie toch
ten slotte maar een emotie is, een bevlieging, een conferenties
plezier, dan is het mis. Vrijzinnig Christelijke Jongeren
Bond noemen wij ons dan toch; en in dien titel ligt op een
of andere manier opgesloten, dat die Bond en dus ook zijn
leden met God te maken hebben en met God in verband
treden, dat beteekent in geestelijk opzicht altijd: de tanden
op elkaar zetten. Ieder onzer heeft zijn eigen oorlogsterrein:
de studie, het handelss en kantoorleven, het gezinsverband
thuis, ieder zijn eigen verleiding en verzoeking.
En als wij nu God en Zijn souvereiniteit eerbiedig erkent
nen, dan beteekent dat in de eerste plaats heel gewoon,
dat wij ernstige menschen willen zijn en onzen plicht willen
doen. En het beteekent zoo nu en dan meer dan dat. Gij
weet wel, dat de oude Christenen zichzelf „heiligen" hebt
ben genoemd. Dat moet een eigenaardig levensbesef met
zich meebrengen, zich zoo los te maken uit de gewone ment
schenwereld, zichzelf zoo afzonderlijk te achten. En toch is
daarvan telkens in de geschiedenis van het Christendom wel
weer iets aan den dag getreden, van dat aristocratische besef,
als godsdienstige menschen toch ook in
zedelijk
zedelijk
P
o zicht
iets bijzonders te zijn, geroepen tot een heel zuiver leven.
Dat mogen wij niet verloren laten gaan. Niemand onzer zal
wel het monnikens en kluizenaarsideaal der oude ascese
willen verdedigen; wij hebben nu eenmaal een anderen kijk
op de wereld, wij willen die wereld den rug niet toekeeren
en achten ons daartoe ook niet gerechtigd. Maar al te zeer
is menigmaal dat modernisme opgegaan in die wereld, was
religie eenvoudig een vernisje, een zeker spraakgebruik,
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voor het leven eigenlijk van geen beteekenis. Het mag
misschien voor het Christendom van onzen tijd in het alge.
meen gelden, dat het bijna is vlakgestreken, weggewreven
tot wat cultuur in het algemeen. Hier ligt het onweerlegbaar
recht van die allen, die in den nieuweren tijd het Christen.
dom fel hebben bekritiseerd, het geciviliseerde Christendom
van den modernen mensch, die nevens vele andere dingen
ook wat religie onder weg meenam; ik denk aan Kierkegaard
en aan von Hartmann en aan Nietzsche. Het is voor velen
zoo weinig iets bijzonders God boven zich te hebben en
rriet dien God te leven.
De dingen, waarover wij hier spreken, zijn uiterst indivi.
dueel; inderdaad, wat zou meer persoonlijke verscheiden.
heid aan zich hebben dan de verhouding tot God, maar zal
er iets worden van ons werk, zal er geestelijke kracht in zijn,
dan hebben wij onszelf goed duidelijk te maken, dat in alle
Christendom iets van distantiebesef moet zijn te vinden.
Een Christen is niet „net als andere menschen". Hier ligt
een taak, een persoonlijke taak. Dat is het groote van te
behooren tot een beweging als deze: het heeft zedelijke be.
teekenis voor ieder onzer, het brengt ons onder persoonlijk
verband. Als gij mij goed wilt verstaan, kan ik zeggen: wij
gaan behooren tot een Protestantsche monniksorde; juist
die zekerheid van een persoonlijke gebondenheid hebben
wij zoo brood noodig. Alleen dit brengt beweging en botsing
in ons innerlijk leven en dat moet ook. Er moeten oogenblik.
ken zijn, dat gij te midden van velerlei levensmogelijkheden,
die op u afkomen, tot u zelf zegt: „neen, ik doe dat niet, want
ik ben lid van den V. C. J. B." Niet omdat dat lidmaatschap op zichzelf zoo veel in heeft, maar wie den zin ervan
heeft verstaan, weet, dat het geestelijke consequenties met
zich meebrengt, die wij persoonlijk moeten trachten te ver.
werken.
Wat in bepaalde gevallen des levens nu van elk onzer zal
worden geëischt, kan ik niet uiteenzetten; dat kan nooittwor.
den opgesomd. Hier staat ieder voor persoonlijke beslis.
singen, die in alle verscheidenheid gemeen hebben één.
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zelfde basis: de individueele en tegelijk ons allen verbin.
dende roeping, in eigen persoonlijk leven en eigen zede.
lijken strijd Gods souvereiniteit te erkennen.
V. En daaraan vast ligt het gemeenschapsleven: de sociale
ethiek van het Christendom van onzen tijd. Dat deze zijde
van onze vraag thans sterk naar voren treedt, spreekt van.
zelf. En dat het Protestantisme in deze dingen meer en meer
in beweging komt, is verblijdend. Het gaat langzaam genoeg.
In bepaalde groepen en groepjes, speciaal van Calvinistisch
karakter, zien we het al komen lang geleden, een paar eeuwen
terug; in eigen land in de Gereformeerde actie van voor
een 50 j aar. Amerika is een eind vooraan en de kerken dur,
ven daar dingen uit te spreken over de politieke en sociale
en internationale wereld, die menig Nederlander zouden
doen huiveren. Bij ons gaat dat langzaam aan. Maar daar ligt
uw taak, duidelijk omlijnd: Gods souvereiniteit te doen eer.
biedigen ook in de menschelijke samenleving hier op aarde.
Gij zijt jong; gij kent bij benadering, in groote trekken,
de wereld, zooals ze thans is; gij kunt wat maken van die
wereld. Dat is niet een zaak, waarvan het zou passen te
zeggen: „daaraan zullen wij ook wel eens doen, als het zoo
uitkomt, en het ons schikt." Neen, wie tracht - den hoofd.
inhoud van een modern Christendom voor dezen tijd te
overzien, zal onafwijsbaar dit element moeten opnemen,
omdat het heel onmiddellijk verbonden is aan de religieuse
hoofdgedachte, die aan dat Christendom ten grondslag ligt;
uit de totaliteit van den godsdienst, gelijk wij dien in onzen
kring kennen of trachten te vinden, laat zich de verant.
woordelij kheid voor het gemeenschapsleven niet wegdoen.
Hoe wij ons dan hebben te stellen tegenover dat gemeen.
schapsleven? Het is niet mijn taak u dat te zeggen; ik kan
het ook niet. Daar ligt uw eigen werk; gij hebt u rekenschap
te geven van de wereld zooals zij is, zooals zij moet zijn,
zooals zij kan zijn. De richting echter, waarin wij hebben
te zoeken, is duidelijk. Deze samenleving, waarin wij zelf
staan, eert God al heel weinig door hare ordeningen en ze.
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den. Bijna alles staat daar in den weg om God waarlijk te ving
den. Dus dit weten wij: het moet anders, dan het nu is.
En het is een stuk van de religieuse taak, u toevertrouwd,
daarvoor te arbeiden.
Het is zeker niet in de laatste plaats om deze reden, dat
velen met sterke belangstelling de groeiende jeugdbewes
gingen gadeslaan. Zij, die hier aan het werk zullen gaan,
zullen vooruit moeten weten, dat weinig anders dan teleur:
stelling hun zal wachten, want het zal een heel lange en zware
strijd worden; zij zullen „de geduldigen" moeten zijn en ik
weet wel, dat er tijden zijn, waarin niets zwaarder is en
onverantwoordelijker lijkt dan geduld hebben. Maar daarom
juist meen ik, dat vroomheid, levende religieuse bezieling,
Gods stuwkracht, zoo bitter noodig zullen zijn en daad
naast de soepelheid van een jeugdorganisatie, die het gemak%
kelijk maakt, verband te' vinden met andere gelijkgerichte
bewegingen,\ die, zij. het misschien van uit een ander uitgangss
punt, aan dezelfde vraagstukken werken. Er is in dit opzicht
in het welbewust zoeken van' contact, ook internationaal,
door onze jeugdbeweging nog veel te doen, maar wie weet,
dat het gaat om het karakter van onze samenleving, en ver
daarboven uit, om Gods eer, zal trouw en geduldig ook- uwen
Bond op deze -paden zien gaan.
,

VI. En nu keer ik aan het einde terug naar den aano
vang. Wij hebben alles overzien: ons eigen zieleleven, de ges
heimzinnige natuur om ons, de lange lijn der geschiedenis,
de zedelijke strijd om onze persoonlijkheid en om onze
samenleving alles wat menschelijke ervaring ons kan
voorleggen. Wat beteekent het alles, waartoe is het? Waart
toe ons leven, soms met zijn vreugde en bevrediging, meestal
met zijn zorg en tegenspoed en schuld? Waartoe ons werk,
dat zelden pleegt te slagen, gelijk wij het hadden gewild?
Wat is ten slotte de diepste werkelijkheid? En dan willen
wij antwoorden, wij met al onzen twijfel en ons ongeloof, wij
vol van onzekerheden, wij willen samen antwoorden, omdat
het soms zonneklaar voor ons is geweest, en omdat dat
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licht wel vaak eens weer heenschemert door onze duisternis:
in God is het alles veilig.
In God rust mijne ziele,
Die was en is, die 't al
Omsloot en zal omsluiten,
Dien grooten God, waarbuiten
Niets was of wezen zal.
God de Machtige over alle dingen. Dat was ons uitgangs#
punt, en de samenvatting van alles, de dragende „idee"
van ons werk. Dat is ook de prediking, waarvoor wij staan.
Dat roept de religieuze jongereno-beweging een wanhopige
wereld toe. Dat gij als Bond daarvoor wilt staan, dat is mij de
lichtglans om uw werk, dat, en dat ook alleen. Als die bef
weging velen binnen uw eigen grenzen en daarbuiten leert
zeggen: „ik geloof in God", in allen eenvoud en waart
achtigheid en ten volle bewust, wat in die vier woorden ligt,
dan doet zijl een geweldig
rooter kracht,
g
g werk. Dan is er ggeengrooter
het vrij Katholicisme van de toekomst, dan zulk een
gemeenschap van jonge menschen.
Gij kunt niet alleen de wereld bekeeren en hervormen.
Gij zijt slechts één kern naast vele andere. Maar gij zijt aan
't werk gegaan onder gunstige voorwaarden: op den gronds
slag door een paar geslachten vóór u gelegd, grondslag van
vrij onderzoek en vrije gemeenschapsordening; gij hebt een
eigen type van leven in uwen kring weten te verwerkelijken.
Zich drager te weten van iets eigens, dat is een eerste voors
waarde om goed en groot werk te kunnen doen in onzen
tijd. Dat bewustzijn van eigen eenheid zult gij moeten bef
houden ondanks alle tegenstellingen, die in steeds sterker
mate aan het licht zullen komen en moeten komen, naart
mate uw Bond in beteekenis toeneemt en die u voor tal van
moeilijkheden zullen plaatsen, bewustzijn van eenheid, die
is een eenheid in God, in Zijn roeping en Zijn vrede. Eigen
eenheid en daarnaast het inzicht niet alleen te staan, maar
samen te werken met de verwanten des geestes in ons land
en daarbuiten.
21*
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Wat ik u vanavond te zeggen had, was maar één ding.
Uw Bond en uwe jeugdbeweging zijn geestelijk verloren,
als het niet alles in uw werken en zoeken cirkelt om God.
Maar rijke mogelijkheden liggen voor u, zoolang gij weet,
waarom het gaat: om God, om Zijn Rijk, om Zijn naam,
om Zijn eer. „Den hoogen God alleen zij eer".

OVER DE LAATSTE DINGEN
Uit Windelbands Praludiën :
„Bij geboorte en dood, wanneer 's levens gestalten komen
en gaan, spreken de menschen van wisseling en verganke.
lij kheid, van tijd en eeuwigheid. Dan verwonderen zij zich
er over, hoe in het daglicht van de werkelijkheid de dingen
langzaam te voorschijn treden en hoe zij in de nacht van het
nietszijn weer terugzinken. Maar het meest benauwt mij deze
donkere stroom, waarop wij allen meedrijven, wanneer
er niets gebeurt en niets verandert. Wanneer ik in de eens
zaamheid de wijzer van de klok zinneloos streep voor streep
zie voortgaan, of wanneer ik in stillen nacht de slagen van
mijn pols tel, dan huiver ik er voor, dat de druppels van het
tegenwoordige uit onbekende hoogte voor mij neerglijden
in onbekende diepte.... Hoe meer ik deze kleurlooze en
zinnelooze achtergrond van alles wat mij lief is, bepeins,
des te mysterieuser en huiveringwekkender wordt zij mij.
Zonder aanvang, zonder einde strekt de tijd zich achter mij
en voor mij uit en ik ben er van overtuigd zonder te
weten waarom —, dat dat niet de schuld is van de engheid
van mijn blik, die niet ver genoeg zou reiken, maar dat er
nooit een aanvang en nooit een einde van dezen altijd gelijken
stroom geweest is en zijn kan.
Tegenover het eindelooze verdwijnen de maten, waarmee
wij gewend zijn het eindige te vergelijken. Duizend jaar zijn
als één dag voor den blik van hem, die het gansche tijds.
verloop tevergeefs zou trachten te omspannen. Hoe
dwaas wordt nu alles, wat wij doen, om aan de vergankelijk
beid langer duur te schenken. Is het niet volkomen opverf
sch„llig of wij in het eindelooze een korter of een langer stuk
werk verrichten? Het wordt toch alles weder weggerukt.
22
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Wat helpt het ons te hopen, dat de herinnering aan ons en
aan wat wij gearbeid hebben, een spanne tijds over ons
leven heenreikt? Der tijden loop, die de zonnen niet spaart,
zal ook voor onze pyramiden niet terugdeinzen. Reddeloos
glijdt alle heerlijkheid van menschelijke geschiedenis in
den afgrond van de eindelooze toekomst.... Al onze trots
sche werken, die voor verre eeuwen hecht en vast zouden
zijn gebouwd, paalwoningen zijn het boven den stroom der
vergankelijkheid.
En toch kan in mij, midden in de voortglijdende golven
van den tijd, het eeuwige geboren worden."
Wie over eschatologie gaat peinzen, staat voor de vraag
naar de verhouding van tijd en eeuwigheid, voor de vraag
naar „de laatste dingen", de laatste dag, „de dag des Heeren",
zooals het in den Bijbel heet. Dat wil zeggen, hij begint te
denken over dat „oogenblik", waarin het volkomen on.
denkbare, het paradoxe plaats grijpt, dat de tijd ophoudt
en eeuwigheid wordt, de negatie van den tijd, het „oogent
blik", waarin de eeuwigheid den tijd vernietigt en verslindt.
Wie dus zijn geest richt op dit probleem der eschatologie,
begint te denken over een der zwaarste vragen, waarover
een mensch kan gaan denken.
En hij weet reeds voor hij aanvangt, dat hij nooit een ant.
woord zal vinden, principieel niet, want al ons leven en dens
ken speelt zich af in tijdsvormen en is daarvan niet los te
maken; en hier zien wij ons nu geplaatst voor de dingen, die
„de laatste dingen" zijn, die niet langer aan den tijd bey
hooren. Hier botst ons denken, op deze aarde aangelegd,
tegen eigen grenzen. Wij vinden geen antwoord en
kunnen toch de vraag niet tot zwijgen brengen. Niet omdat
wij zoo nieuwsgierig zijn en zoo schriklijk graag zouden
„weten", wat buiten ons bereik van kennis ligt, niet omdat
wij zoo overmoedig zijn en als titanen den hemel willen be.
stormen om daar het geheim der tijdeloosheid te ontsluieren,
maar omdat het leven met God in al zijn eenvoud en omdat
het nadenken over dat leven ons dwingt die vraag op te
nemen naar de verhouding van tijd en eeuwigheid.
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Nu kan men van twee kanten, op twee wijzen tot deze
vraag naderen. Men kan het doen als wijsgeer en het prop
bleem opwerpen van het wezen van den tijd en van de ver,
houding van de diepste onveranderlijke werkelijkheid tot
de veranderlijkheid en vergankelijkheid van deze wereld.
Maar zulk een behandeling kan in dit verband niet in de
bedoeling liggen en ik zou er ook zelf volkomen incompef
tent toe zijn.
Maar men kan ook als godsdienstig mensch zich voor deze
vraag stellen. Als „godsdienstig mensch." Vage term, die in
onzen tijd wel nader toelichting eischt. Ik bedoel eenvoudig
dit: een mensch, die naar God vraagt, omdat God hem
heeft gegrepen. En nu is elk van deze woorden nog weer
„een kwestie" op zichzelf, maar ik neem aan, dat gij, die dit
leest en ik, die dit schrijf, elkander wel zoo ongeveer bes
grijpen. Wanneer wij nu zoo als „godsdienstige menschen"
tot de problemen der eschatologie komen, dan is in beginsel
deze vraag naar „de laatste dingen" al opgelost, volkomen
bevredigend opgelost; want wie van uit het geloof in God
gaat spreken, weet, dat ten slotte „alle" dingen, ook „de
laatste" zijn in Gods hand, ook deze tijdelijkheid met al
hare ondoorgrondelijke mysteriën. En nu mogen het „hoe"
en het „waarom" ons verborgen zijn, de vormen in duister
nis gehuld, geloof hebben beteekent juist te weten, dat in
diepste diepte het antwoord klaar ligt, dat daar het onsamens
denkbare toch werkelijkheid is: God de Eeuwige, vrij van
al den tijd, niet te vereenigen met den tijd en met al wat
voor ons aan den tijd vastzit, God, die nochtans door en in
dien tijd tot mij komt, tot mij spreekt en die daardoor opens
baart, dat de tijd toch niet staat buiten Hem, den Eeuwige.
Deze korte, inleidende overdenking moge ons dus reeds
op dit eene hebben gewezen, dat de geloovige zich gesteld
zal zien tegenover al de duistere vragen der eschatologie,
de vragen naar bestemming en einddoel van het eigen leven
en van de wereld, maar hij zal er tegenover staan met een
groote rust, omdat hij weet, dat God koning is aan Wien
de Macht is en den Heerlijkheid tot in Eeuwigheid.
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Dat neemt niet weg, dat de menschheid toch altijd naar
antwoorden heeft gezocht op al de vragen, die hier rijzen:
wanneer zal het zijn en hoe zal het zijn, als ik zelf en als
deze wereld met al haar schuld en met haar vergankelijkheid
zal zijn opgegaan in Gods Koninkrijk?
Onze Bijbel is vol van die vraag, al ben ik er niet zeker
van of mijn lezer dit weet. Wij hebben bijna allen onzen
eigen Bijbel en niet in alle Bijbels staat hetzelfde. De een
vindt er niets in dan wat mooie Joodsche verhalen, een paar
psalmen, de bergrede en wat gelijkenissen, een ander leest in
heel zijn Bijbel niets dan theologische
g stellingen
g van Paulus.
Maar er zijn er dan toch ook, wier Bijbel altijd openvalt bij
het boek Daniël of bij de Openbaring van Johannes en die
heel wat weten te vertellen van hoe het eenmaal zijn zal en
wanneer. En nu is het onmogelijk te ontkennen, dat de
eschatologische verwachtingen, dat het uitzien naar en de
hoop op wat eenmaal in de toekomst komen zal, cat de roep
om het \Godsrij k en het spreken daarover een zeer g roote rol
spelen in onzen Bijbel. Hoe zou het ook anders ' , kunnen!
Wie iets vat van het religieus karakter van dien Bijbel, van
het type van leven, dat daarin worstelt om licht en kracht, die
begrijpt ook wel: dat moet zoo zijn. Dat in een onderdrukt
volk als het -oude Israël, - smadelij k overheerscht door de eene
imperialistische macht na de andere en dat zich desondanks
toch het uitverkoren volk des Heeren acht, de geliefde zoon
Gods, dat in zulk een volk uit de diepste diepte de hartstochs
teli jke overtuiging moet rijzen: straks zal het alles anders zijn,
dat spreekt wel vanzelf. Straks zal de Heer het genoeg
vinden en het lot wenden, eenmaal zal de vervallen hut
Davids weer worden opgericht, eenmaal zal een vredevorst
komen, eenmaal de berg van 's Heeren tempel boven alle
bergen verheven zijn, zoodat alle volken zullen komen en
zullen buigen voor de wet van Israëls God. En het is niet ver,
wonderlijk, dat met het voortgaan van den tijd en het klimt
men van den nood deze verwachtingen al feller kleuren
hebben aangenomen, dat steeds - meer heel de kosmos er in
werd betrokken, dat het ten slotte bijna werd tot een machs
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tige godenstrijd in een andere wereld, ver buiten de grenzen
der aardsche volkshistorie uit. Zoo immers is het geworden
in allerlei geschriften en bewegingen in het latere Jodendom
van den Nieuw.Testamentischen tijd.
En het is al wederom geen wonder, dat de oudste Christe.
nen vol zijn geweest van de spanning van „den laatsten dag ",
die nabij was, zij, die in zoo felle botsing en in zoo dramati,
schen ondergang het contrast voor zich hadden gezien van
de Liefde Gods, die deze wereld zoekt en die wereld, die
den Heer aan het kruis had geslagen. Het kon wel haast
niet anders, of zij moeten vol zijn geweest van de spanning
van het: „nog een korten tijd ", ,,weldra"; wij weten niet
hoe en wanneer, maar bereidt u voor, want straks in den
nacht zal men roepen: zie, de bruidegom komt, en slechts
wie hunne lampen kunnen ontsteken, zullen ingaan ter
bruiloft. En nu is het nog de booze tijd en de Antichrist
gaat rond, maar dan, dan komt de heerlijkheid, na nood
en gruwelijke katastrophe, dan: het nieuwe jeruzalem.
Vreemd is het niet, dat b. v. in de echt liberale, humanis.
tische stroomingen van de egde eeuw, vol geestdrift over
de rijkdom der moderne cultuur, vol optimistisch vertrou.
wen op een altijd voortgaande ontwikkeling naar beter,
weinig plaats blijft voor een eschatologie, voor een denken
boven wereld en tijd uit, voor een verlangen naar het heel
andere, het heel nieuwe, dat als een verlossing zal wezen
van wat nu is. Maar evenmin is het vreemd, dat na den
oorlog de stemming weer kentert: de schijnbaar zinnelooze
massadood van vele millioenen, de radicale verloochening
van zoovele hooge waarden der menschelijke samenleving
als recht en waarheid, deden weer de dubieuse vraag rijzen
waartoe dit alles, is er zin in deze cultuur, in heel deze tijdelijke
wereld, is dit alles, wat wij zien en ervaren, het laatste? Zulke
vragen gaan thans zeer duidelijk door onzeWestyEuropeesche
wereld heen en met zijn gewone radicaliteit durft Karl
Barth reeds als criterium opstellen: een Christendom, dat
niet heelemaal c „restlos", zooals hij het zegt) eschatologisch
is, heeft heelemaal (,,restlos") niets met Christus te doen.
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Zoo diep gevoelt men hier de negativiteit van alle men.
schelij kheid en van heel deze wereld, de nietigheid van ons
zijn en van ons doen, de Godverlatenheid van onze vergan.
kelijke tijdelijkheid, dat alleen nog maar de greep naar de
eeuwigheid, het heimwee naar het „andere ", dat eenmaal
wezen zal, zin kan geven aan het leven.
Het is hier niet de plaats, om over al de antwoorden te gaan
handelen, die de menschheid heeft trachten te geven op die
vraag: hoe zal de toekomst zijn, en hoe de weg uit het heden
naar dat wat komen moet. Soms schrapte men bij het zoeken
naar het antwoord het eene element in de vraag: de eeuwig.
heid, en dacht alleen maar zoo ver mogelijk vooruit in den
tijd, zoekend naar een vaste wet, die dien gang der tijdelij k.
heid beheerschte, om zoo te kunnen peinzen over wat komen
zou. De opgang, dien Spenglers boek maakte, rustte toch
wel voor een stuk hierop: in zijn geschiedbeschouwing zag
men de groote cultuurperioden der menschheid opgroeien
en sterk worden en weer aftakelen tot seniele verstarring; dat
moest nu eenmaal zoo zijn, het gaf een zekere rust in het escha.
tologisch vooruit denken, te weten, dat het op aarde altijd zoo
wezen zou; ook eigen leven en noodlot verstond men nu in
het onveranderlijk rythme der wisselende culturen. En veel
sterker openbaart zich nog de macht van deze eschatologie
zonder eeuwigheid in den invloed van het socialistischs
communistisch toekomstbeeld. Men heeft een boeiend boek
kunnen schrijven over „het Communisme als leer van het
duizendjarig rijk" en het ontbrak niet aan treffende citaten
uit Lenin en Trotzky en Bucharin en uit de ouderen ook,
waar in volkomen „eschatologische ", messiaansche termen
wordt geprofeteerd van het heerlijk rijk der toekomst, wan,
neer door het proletariaat de menschheid zal zijn verlost.
Misschien is er geen pseudooeschatologie in den modernen
tijd, die zoovele duizenden heeft gesterkt en getroost in de
verschrikkingen des levens, als deze communistische toekomst.
overpeinzingen.
Daar staat dan vlak tegenover het klimmend getal van hen,
die zich zoo eng mogelijk aan het Bijbelwoord houden, die
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uit allerlei verborgen teksten mysterieuse aanduidingen weten
op te diepen over wat weldra gebeuren zal. Van den piëtis.
tischen tijd af vooral zijn deze bespiegelingen in eere gekoo
men en zij brengen die sterk dramatische spanning in het
leven, juist ook van vele eenvoudigen des harten, wier be.
staan op die wijze iets van kosmische belangrijkheid krijgt:
zij zijn de generatie, die het wonder van den Dag des Heeren
aanschouwen zullen, of althans, zij staan reeds in den crisis
des tijds, die hiertoe leiden moet. Het kan ons niet ver.
bazen, dat juist in een wreede, vergrovende cultuur als de
onze en in een tijd van oorlog en revolutie de gedachte met
noodwendigheid zich opdringt aan deze bepeinzers van
het Bijbelwoord : nu is het nabij. Ik kan hunne overtuigingen
niet tot de mijne maken, ik kan hun Bijbelgebruik niet deelen,
maar in dit eene staat de waarheid aan hun zijde: in de fors
scheredikin van het getuigenis: het oordeel is nabij_, waakt!
p
g
.
mmers
Voor ik nu „aanduid want meer kunnen wij immers
niet —, waarom wij ons leven onder die gedachte van het
oordeel moeten stellen, dat nabij is, en wat dat beteekenen
kan, stel ik eerst deze eene vraag: welke ervaringen brengen
er ons eigenlijk toe, om „verder" 'te gaan met ons denken
en hopen en gelooven dan dit leven, zoowel in zooverre het
ons individueel bestaan als in zooverre het de gemeenschap
betreft, waarin wij zijn geplaatst. Het gaat vooral om twee
groepen van motieven, in de vaktaal aangeduid met de
woorden axiologische en teleologische motieven, maar die
ik hier in eenvoudiger woorden zou willen bespreken als
de ontmoeting met het eeuwige en als de eisch eener volein.
ding aller dingen. Dat men die twee groepen van motieven
natuurlijk niet kunstmatig van elkaar kan scheiden, behoef
ik nauwelijks te zeggen.
De ontmoeting dan met het eeuwige, ik zeg nog niet met
den Eeuwige. Ik denk aan een ervaring, die niemand vreemd
is. Wij kunnen ons geen van allen onttrekken aan den indruk
van het altijd maar door wisselende van al wat aan en om ons
is, in ons leven en in de wereld. Ook dat wat betrekkelijke
mate van vastheid schijnt te bezitten: wetenschappelijke in.
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zichten, stelsels van wereldverklaring, zeden, sociale levens.
vormen, blijkt bij een wijder overzicht over de geschiedenis
der tijden langzaam, bijna onmerkbaar te verschuiven en te
vergroeien. „Al onze trotsche werken, die voor verre eeuwen
hecht en vast zouden zijn gebouwd, paalwoningen zijn het
boven den stroom der vergankelijkheid." Maar midden in
den stroom stooten wij op iets, dat niet wijken wil. Er treedt
iets in ons leven, dat ons bindt. Als iemand zou loochenen
de volstrekte waarde van de liefde, liefde in dien heel eigen
zin, dien Christus aan de menschheid openbaart, of zou loos
chenen het volstrekte recht van de waarheid of de heiligheid
van waarachtig goede gezindheid, dan is er iets in ons, dat
dit afwijst. Of wij argumenten hebben, bij de hand hebben,
is een tweede; misschien niet, misschien heeft de ander het
krachtig betoog aan zijn zijde: „zie, hoe hardheid en een weinig
onrecht en een gedeelde zin voor waarheid en leugen eigenlijk
de stuwende krachten vaan leven, en wereldgeschiedenis
zijn"; toch - gaan wij niet op zij. Wij stooten hier tegen iets,
dat „ingrijpt" in ons bestaan, dat onze vcrgankelij kheid
en de overleggingen van ons vergankelijke ik doorbreekt,
iets, dat niet van den tijd is, dat den tijd negeert. Hier onto
moeten wij het eeuwige. Beter andersom: hier ontmoet het
eeuwige ons, pakt ons in onze ziel, bindt ons, met onvoor.
waardelijk gezag. Hier staan wij voor iets, dat niet uit ons is.
Hier dan ook reiken wij boven den tijd, hier staan wij stil
en beginnen te peinzen over „de laatste dingen", omdat wij
ervaren, dat deze wereld en wat uit haar is, niet het einde
beteekent, nog niet het laatste woord kan zijn.
Oneindig sterker spreekt dit alles nog, wanneer een
mensch meent te mogen getuigen van een ontmoeting met
den Eeuwigen God. Ik zal over die uitdrukking zelf nu zesij .
gen, ik zal ook niet het recht gaan verdedigen om in zulke
woorden te spreken. Maar wij weten het allen, dat het een
stuk is midden uit het leven van duizenden menschen, van
alle tijden: God is tot mij gekomen, God heeft mij opge.
nomen in Zijn gemeenschap, ik ken Hem, ik heb Hem ge.
zien, ik heb Hem gevonden. En honderdmaal mag ik weer
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verliezen wat ik bezeten heb, en arm staan als te voren, met
leege, dorre ziel, dat kan het feit nooit te niet doen dat ik
gegrepen ben; ik kan niet meer afschudden wat eenmaal
mijn deel is geworden. Dat zijn dingen, die wij op dit oogen,
blik nu niet trachten te begrijpen, die wij nooit zullen be.
grijpen, die niet slechts tegen allerlei „verstandelijke" bes
zwaren botsen, maar veel erger, waarmee wij ook in het
zeer reëele besef van onze onheiligheid, van onze schuld
geen weg weten, maar die nochtans onwrikbaar vast midden
in ons leven staan: er is dan toch eenheidsverband tusschen
dien Gij daarboven en mijn vergankelijk leven.
Dan is deze wereld opgeheven, dan is het of wij er „zijn ",
endgultig, volstrekt, voor goed. Dan is alles voorbij, in be.
gLnsel voorbij, opgeheven, geheiligd en de laatste werkelij k.
heid staat voor ons open.
-

Ich selbst bin Ewigkeit, wenn ich die Zeit verlasse
Und mich in Gott and Gott in mich zusammenfasse.
Nu meen ik niet, dat de ervaring, waarover ik sprak,
juist altijd dit karakter zal dragen. De ontmoeting met het
eeuwige kan ook wel vóór alles oordeel zijn. Menig mensch
wordt zich voor het eerst bewust, dat deze wereld niet „het
laatste "is, niet een in zichzelf rustend Al, wanneer hij in
hopelooze ellende zich neergooit voor een gebod, dat met
onafwijsbaren dwang hem bindt: gij zult! Dan breekt de
eeuwigheid in, dan kan een mensch niet blijven binnen
den engen kring van eigen ik en eigen tijdelijkheid, dan
kan hij zich niet troosten, dat dit maar een stemming is, een
neerslachtigheid, een oogenblik van zwaartillendheid, en
straks is het weer voorbij, neen, dan weet hij, dat hij nu
heeft te antwoorden.: ja of neen; dat het niet een zaak is,
die vandaag dit en morgen een ander aspect heeft, maar dat
het nu om eeuwigheidsverhoudingen gaat, om vragen, die
op een ander niveau liggen. En voor het eerst gaat men
waarde hechten aan wat er gezegd wordt van een oordeelsdag,
waarop de mensch met zijn leven voor Gods troon zal staan.
En natuurlijk kan het nog wel heel anders wezen. Het
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kan wel zijn, dat juist zulk een mensch, die de eeuwigheid,
het boventijdelijk geldende heeft leeren kennen als heilig
gebod en die het oordeel, dat daarin ging over zijn eigen
leven, ernstig en diep heeft doorgemaakt, dat juist zulk
een mensch op een of andere wijze laat ons zeggen: in
Christus, want dat zegt dan toch eigenlijk alles dien God
leert kennen en leert gelooven als gemeenschap stichtende
liefde, dan zal ook deze in de buurt komen van een eschas
tologie. Want hij zag zich ondanks alles geborgen weten,
uitverkoren, mensch vol van nieuw leven Christus is
in mij , mensch van een andere wereld en toch wonend
op deze vergankelijke aarde; en hij zal beginnen te peinzen
over de eeuwigheid, die zoo radicaal den tijd kan vernietigen,
over dat Koninkrijk Gods, dat er is, en dat toch komen zal.
Zoo is dan wel de ontmoeting met het eeuwige een zeer
machtig motief tot eschatologische vroomheid.
En het andere: de eisch der voleinding aller dingen. Dat
is het heimwee, sterker, de hartstochtelijke noodkreet:
Maranatha! Heer, kom toch! Het is de ellende over het
onvoltooid karakter van al wat uit deze wereld is, het „nog
niet" in ons zelf, het „nog niet" in de wereld, het uitzien,
„wachter, wat is er van den nacht", de strijd, die nooit
laatste overwinning wordt, de hoop, die steeds nog in de verte
moet zien. Het is, in één kort woord, de gebrokenheid van
deze wereld, die van God is; neen, van den Duivel.
Het is dat sterke verlangen, dat ook door de groote wijsgee.
rige literatuur heenklinkt, bij Kant, bij Fichte, bij de meest
ten: het spreken van den tijd, die eenmaal komen zal, van
de nieuwe, vrije menschheid der toekomst, en nu is het nog
slechts het eerste morgengloren. Hier ook het sterke motief
van alle messianisme: de vorst, die komen zal, eenmaal, de
verlosser, misschien ook de hemelsche gezant, misschien
ook God zelf; dan zullen alle zijne vijanden worden wegge.
vaagd, en ook de laatste vijand, de dood zal niet meer zijn,
en alle getrouwen, heel het volk zal worden verzameld en
het zal de dag des oordeels wezen. De religieuse mensch is
de phantastische mensch en nergens komt deze kracht van
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kinderlijke phantasie zoo ontroerend tot uiting als juist
daar, waar men dat diepste geheimenis der goddelijke toer
komst wil doorgronden. Zoo is het bij allerlei volken, zoo
ook in den Bijbel. Hoe majestueus en hoe naïef tegelijk is
toch eigenlijk dat verhaal aan het einde, het verhaal van
het nieuwe Jeruzalem, dat uit den hemel zal nederdalen,
getooid met de heerlijkheid Gods, gelijk een bruid getooid
is voor haren man, de stad van zuiver goud als doorzichtig
glas en met twaalf poorten, die paarlen zijn. In hoe felle,
wreede kleuren schildert heel die Apocalypse van Johannes
niet de ontzettende dingen, de kosmische strijd en de be.
wogen scènes in den hemel, die aanstaande zijn. En de
middeleeuwen phantaseeren daarover door: wij behoeven
alleen maar aan de schilderkunst te denken en aan al wat
die ons realistisch durft te profeteeren over de opstanding van
de dooden en over het hemelsch gericht op den dag des oordeels.
Het is het heimwee uit de gebrokenheid van deze wereld
naar een tijd, waarin God als vorst souverein zal regeerera;
wij mogen wel sterker spreken: het is de eisch, de zedelijke
eisch der voleinding. Godsgeloof kan niet blijven bij een
uiteindelijke dualiteit, bij een onbeantwoorde vraag aan
het slot. Er moet een oplossing zijn. Wie scherp de tegen.
gesteldheid van wereld en Godsrijk erkent en als het ware
in eigen zieleleven ervaart, zal juist daarom eschatoloog
worden en gelooven: er is nog iets anders, dat komen moet.
Maar wie daarentegen vindt, dat het in deze wereld nog
al aardig goed gaat, dat wij een goed eind weegs heen zijn
op onzen tocht naar het ideale leven, hij zal weinig reden
hebben en zelden reden hebben om te verlangen naar „de
laatste dingen", die anders zullen zijn dan deze werkelij k.
beid der aarde. Als ik hier over dualiteit spreek, over het
tweezijdig karakter van onze werkelijkheid, dan bedoel ik
dat in zeer onderscheiden zin, en aan den een dringt zich
deze tweeheid op, aan den ander een andere tweeheid.
Het is het zondebesef tegenover het geloof in het Gods,
kindschap; het is de smart der sterfelijkheid tegenover het
zich nochtans geborgen weten bij den eeuwigere God; het
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is de erkenning van de Almacht Gods, zich openbarend in

alle werkelijkheid tegenover het meeleven in deze wereld
van onrecht en wreedheid; het is het onloochenbare: wij
zijn uit de natuur en aan die natuur gebonden tegenover
de ervaring: en toch weet ik van gemeenschap met God en
Zijnen heiligen Geest. Het is uit die paradox, die ten laatste
altijd weer teruggaat op de mysterievolle tweeheid: tijd en
eeuwigheid, dat de eschatologie wordt geboren.
En zoo zijn wij dan nu bij het punt, waarop het ten slotte
aankomt: waarheen zullen wij onze eigen gedachten leiden,
als het om deze vragen gaat? Wat beteekent eschatologie
in ons eigen leven?
Dit eerre zet ik voorop: wij kunnen ons niet meer vinden
in de vormen der oud,Christelijke toekomstverwachting,
zooals wij die in Marcus 13 en op andere plaatsen in de
evangeliën „vinden, die verwachtingen,, die den geest der
oudste Christelijke gemeenten,hebben beheerscht en gesterkt:
de grootsehe natuurverschijnselen, de - zon, die zal worden
verduisterd en de maan; die zal ophouden tc glanzen, de
sterren, die van den hemel zullen vallen, de parousie van
den Crhistus op de wolken, de opstanding der dooden, de
Antichrist, die zal _rondgaan over de aarde, het duizendjarig
rijk, de verschrikkingen van de hel en de zaligheid ,van den
hemel. In dien kinderlijken vorm zullen niet velen zich meer
in dieg eloofswereld kunnen thuis voelen, nog minder in
de minutieuse theologische onderzoekingen en spitsvondige
vragen, waarmee de middeleeuwen en het oude Protestan.
tisme deze problemen hebben uitgeplozen; ik zou naar mijn
besef mij n onderwerp p rofaneeren, wanneer ik ging mede.
deelen, met welke moeilijkheden en kwesties in verband
met opstanding en oordeel en hel en hemel zich die oude
theologen vaak bladzijden lang hebben bezig gehouden.
Welken weg zullen wij dan wel gaan? En dadelijk komt
dan de overweging: moeten wij eigenlijk vragen naar de
toekomst? Hier ligt een moeilijkheid. Wij moeten in tijds.
vormen spreken, want wij kunnen niet anders. Wat geen
tijd heeft, moet toch in den tijd worden voorgesteld. Maar
-
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noodra wij ons er even indenken, erkennen wij tegelijk de
absurditeit van ons doen. Het oordeel Gods, is dat een
gebeurtenis, die zich ginds in den hemel voltrekt, waar wij
één voor één voor Gods troon verschijnen en ondervraagd
worden en antwoord geven en ons trachten te verontschulL
digen en dan gevonnist worden, alles dus een in den tijd
verloopend proces, waarbij het een volgt op het ander?
Wij weten wel beter. En toch: wij kunnen niet anders, dan
altijd weer tot zulk een dramatisch beeld onze toevlucht
nemen, wanneer wij over deze dingen spreken, wanneer
wij hun levende werkelijkheid willen vasthouden.
Hoe dan? En nu kunnen wij uit deze onoplosbare tegens
strijdigheid niet vrij komen en ik kan niet anders dan eerst
eenzijdig over het eene element onzer eschatologie spreken
en dan daarna even eenzijdig over het andere element.
En het eene is dan dit: dat „de laatste dag" niet is over
duizend jaar of over vele duizenden jaren, niet ,,eenmaal"
aan het einde der tijden. Nu is het oordeel. Er zal niet
„eenmaal" een tijd komen, dat de Antichrist over de wereld
rondgaat, nu reeds is zijn macht groot op de aarde. Niet
„eenmaal" zal Gods Koninkrijk komen; het is er altijd.
Zinneloos is de vraag: wanneer? Nu is het oordeel, elke
minuut, dat een mensch in de eenzaamheid zich gesteld
ziet voor den leegen afgrond van zijn leven en God Zijn
vragen hoort stellen. Nu zien wij het onverbiddelijk vonnis,
het rechtmatig oordeel Gods gaan over ons leven en onze
daden. Nu kan een mensch van vergeving getuigen, en
verzekerd zijn, dat hij toch Gods kind is, niet worden zal
aan het einde, maar is, voor alle eeuwigheid. Iedere tijd is
laatste tijd, iedere dag is dag des oordeels, dag des Heeren.
Wie van Christus weten, zij beleven allen zijn parousie, in
al hare geweldigheid; zij hebben door te maken, dat Hij
nu tot hen komt om te oordeelen met zijn woord: ik ben
hongerig geweest, ik was een vreemdeling, ik was naakt en gij
hebt mij niet te eten gegeven, niet geherbergd, niet gekleed.
Eschatologie is niet verschuiving naar verre toekomst,
maar is opheffing der geschiedenis. Met een illustratie van

352

OVER DE LAATSTE DINGEN

Kierkegaard: „wij menschen meenen: Adams zondeval,
dat ligt nu lang, lang achter ons, vergeten; nu zijn wij voor.
Voor God gebeurde dat met Adam
treffelijke menschen.
vandaag. Wij menschen verbeelden ons: dat Christus
werd gedood, die laaghartigheid van het menschelijk geslacht,
dat is nu i Boo jaar geleden; dat ligt lang achter ons, ver,
geren ; wij zijn nu voortreffelijke menschen. Voor God
gebeurde dat vandaag."
Ieder onzer staat persoonlijk steeds onder het oordeel;
en op eigen wijze en in eigen vormen geldt dat voor elke
generatie, voor elk volk, voor elke periode der wereldges
schiedenis. Jedes Zeitalter unmittelbar zu Gott", naar von
Rankes bekende woord. Altijd is er de Antichrist. Er mogen
tijden zijn, gelijk de onze, dat de tegenstelling. zich scherper
schijnt toe te spitsen, dat het Booze machtiger schijnt te
worden, dat gedachten van cultuurondergang, van geente.
lijke verwording, van wereldeinde zelfs, zich krachtiger
aan ons opdringen, toch weten wij, dat altijd het oordeel
en het gezag van de Eeuwigheid boven ons leven geweest is
en is en zijn zal. Wij staan op aarde, maar tegelijk staan wij
in den hemel; in den tijd, buiten den tijd.
Dat is eschatologie: het zich verbonden weten en ge.
bonden aan de eeuwigheid, aan God, die oordeelt en zich
erbarmt. God en mijn ziel, nu.
Maar .... heeft dan deze wereld geen beteekenis? is
de tijd dan niets voor God? waarom is er dan het lange
spel der geschiedenis, met al zijn nood en strijd van menschen
en volken? Alles een vergissing Gods? een noodelooze
omweg? En toch gelooven wij immers, dat wereld en geschie.
denis door God zijn gewild en geschapen. Mogen wij dan
zeggen, dat God enkel maar de negatie is van den tijd?
Dat het onze taak is, allen tijd af te schudden, om met onze
ziel ons te plaatsen voor God? Als ik deze dingen bedenk,
kan ik niet anders, dan langzaam mijn gedachten zich laten
wenden: zeker, nu is het oordeel, maar straks pas ten volle;
ik weet niet, hoe en wanneer. Nu is de heerlijkheid van
het Koninkrijk Gods, maar er is meer, dat komen moet.
-
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De menschheid staat onder het oordeel, zeker, maar heel
deze wereld is Gods schepping en er moet toch iets geldig
zijn van die gedachte, waarover de Bijbel zoo herhaaldelijk
spreekt, de gedachte eener kosmische verlossing, eener
verlossing van al den nood van dier en plant.
En nu bouw ik een eschatologie op, die „verwachten"
is, hoop, uitzien naar wat nog komen moet. Nu weet ik:
er zal een oogenblik komen in den tijd, buiten den tijd,
mij blijft het verborgen , een oogenblik, waarin de volt
beid van mijn leven voor mij zal open liggen: al het tekort
aan mijn zijde, dat nu in de verwardheid van dit wereldsche
bestaan en in de gecompliceerdheid der motieven mij duister
blijft, maar dan zal alles, ook eigen ziel, doorzichtig zijn
geworden, ik zal kennen, gelijk ik ook gekend ben en ik
zal met klare helderheid zien, wat ik had moeten zijn, had
kunnen zijn. En nu komen wij tot een eschatologie, waarin
alles mee zijn rol speelt, ook de wereld, die om mij is en
de geschiedenis, die langzaam zich ontplooit; nu krijgt de
verhouding van mensch tot mensch in vriendschap en liefde,
nu krijgt de gemeenschap, en ook het lichamelijke en ook de
schoonheid van deze wereld in natuur en kunst en ook de glorie
van haar cultuur en al de harde arbeid van vele geslachten,
nu krijgen ze allen hun plaats en hun recht. Wij weten
niet, hoe het zijn zal. Maar niet zoo vreemd zijn ons nu meer
de oude, beeldrijke phantasieën van een nieuwe wereld, van het
nieuwe Jeruzalem, van een nieuwe schepping, van dat alles,
dat eenmaal komen zal, eenmaal aan het einde der tijden.
Hier staan wij met ons denken en vermoeden aan de
grenzen van het menschenmogelijke. Ons is het niet ge.
geven deze tegenstelling in klare eenheid op te lossen en
evenmin kunnen wij één zijde gedachteloos schrappen.
Altijd staat God vlak tegenover ons en toch gelooven wij
in Hem, wiens Heerlijkheid wij eenmaal zullen zien van
aangezicht tot aangezicht. Wij mogen niet verschuiven
het oordeel en toch weten wij, dat het oordeel nog komen
moet. En nu eens leven wij onder den indruk van de tegen.
woordigheid des Heeren, die vonnist en vergeeft en dan
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weer in de verwachting, in het uitzien naar de toekomst,
naar „de laatste dingen ". De eene keer het Johanneïsche:
het eeuwige leven, dat nu is; een ander maal het Paulinische:
het zuchten der schepping om verlossing.
Zinneloos is de tijd, die zich uitstrekt zonder aanvang
zonder einde en reddeloos glijdt alle heerlijkheid van mensche.
lijke geschiedenis in den afgrond van de eindelooze toes
komst. Alles maakt de tijd tot ruïne, waarvoor ik heb ge.
werkt, al, wat ik lief heb. Benauwen kan mij de tijd, als een
daemon, die verslindt, zonder ooit verzadigd te worden.
En ik roep tot God, die boven den tijd is, dat Hij ons redde
van den tijd, ons, Zijne kinderen, dat Hij ons bevrijde van
den nood der vergankelijkheid en de rust geve, die blijft.
En wanneer wij dan van Zijn eeuwigheid iets hebben geproefd,
van den tijd ons weten losgemaakt, zie, hoe wonderlijk:
dan staan wij toch weer in den tijd, in deze wereld met
hare geschiedenis, waar ons werk ligt; en nu is het ons,
alsof toch ook die tijd, die wereld, die geschiedenis door den
eeuwigen God worden , gedragen, vol zijn van Gods Heer.
lijkheid, verborgen misschien en voor ons telkens weer als
een mysterie, maar toch: in Zijne handen rusten tijd en
eeuwigheid, ook de tijd.

Augustinus: „O, Heer en God, geef ons den vrede, den
vrede der rust, den vrede van den Sabbath, van een Sab,
bath, waarop geen avond meer volgt. Heel deze wonders
schoone orde dezer goede dingen zal voorbijgaan, nadat
zij hunnen tijd hebben gehad, en zooals er bij hen een
morgen was, zal er een avond zijn. Doch de zevende dag
is zonder avond en heeft geen ondergang, omdat Gij hem
hebt geheiligd tot eeuwige voortduring. Dan zult Gij in
ons rusten, zooals Gij nu in ons werkt, en zoo zal deze rust
Uwe rust zijn door ons, zooals nu onze werken Uwe werken
zijn door ons. Maar Gij, Heer, werkt altijd door en altijd door
rust Gij uit. Gij ziet niet met den tijd en werkt niet met
den tijd en rust niet met den tijd, en toch schept Gij al, wat in
den tij d verschij nt en de tij den zelve en de rust na den tijd."

