ad/el

•

• •

Jo-rt

veretaiteil

en menschelijke verantwoordelijkheid
door Dr K. Sietsma

Amsterdam - S. J. P. Bakker

—
gaddelyhe 40-avereattieti
en menschelijke verantwoordelijkheid

ailelv" e JO' uveret° n,t• tet° I
en menschelijke verantwoordelijkheid
door Dr K. Sietsma

Amsterdam • S. J. P. Bakker

Deze brochure is de ongeveer letterlijke weergave van
eenige artikelen, die verschenen zijn in de Kerkbode van
Amsterdam-Zuid in den loop van de maanden October 1939
tot Februari 1940.
Ongeveer letterlijk, want bij den herdruk zijn die uitdrukkingen, welke zinspeelden op den internationalen en
nationalen toestand van then, uiteraard vervangen door een
enkele opmerking over de latere situatie en over de ver
houding tot de nu naaste toekomst.
Voor de bespreking van het onderwerp bracht dit Been
verschil. Deze is alleen hier en daar verduidelijkt en nader
uitgewerkt.
Ik meen, dat dit woord noodig was en is voor vele
Christenen, en ook voor hen, die vanwege de moeilijkheden
in de hier besproken vraag aarzelend en soms zelfs onwillig staan tegenover de waarheid van het geloof.
Men geve het ook aan deze laatsten to lezen.
En wie het Woord verstaat buige zich voor de majesteit
van God, Die het eerste en het laatste woord heeft, ook nil
Amsterdam, April 1941.

K. SIETSMA.

De gebeurtenissen van onze dagen stellen ons voor
allerlei en zeer groote moeilijkheden.
0 zeker I er zijn er ook nu, die het volstrekt niet zwaar
hebben. Die over de dingen heen glijden in oppervlakkig
genieten van een veelszins ongeschokt en ongeschonden
materieel en genotbrengend bestaan; of die van de ver•
anderde omstandigheden profiteeren of hopen te profiteeren : maatschappelijk, politiek, of hoe dan ook; 6f die
nog weer anders zich over de dingen heen zetten, b.v. met
de gedachte, dat een mensch toch het leed van de heele
wereld niet dragen kan.
Maar dit zijn toch wel de uitzonderingen, meen ik, en in
elk geval spreek ik over hen en tot hen niet.
Maar ook doel ik niet in de eerste plaats op de zwarigheden, die schier ieder plagen met betrekking tot het
huiselijke en maatschappelijke leven, of de zorgen, die men
zich maakt over den politieken toestand, over vaderland en
wereldgeheel.
Deze zijn groot genoeg, en ik zal niet probeeren om ze
in een inleidend woord ook maar op te sommen. Hoe zou
ik kunnen beproeven in enkele zinnen te schetsen het leed
van die eenzaam en verweesd achter bleven na de dagen
van moordenden strijd; van die have en goed verloren,
en berooid in het leven staan bij de puinhoopen van stad
of dorp; van degenen, die nog dagelijks als een damocleszwaard de dreiging van allerlei leed boven hun hoofd
voelen hangen, en wien de zorg en de kommer in de oogen
te leven is I
En dan spreek ik nog niet eens over het mede-lijden,
het werkelijk gebukt gaan onder de schrikkelijke gedachte,
dat dagelijks aan weerszijden van het strijdfront stuk wordt
gemaakt veel, dat nooit en nimmer kan worden geheeld;
verloren gaat, wat Been menschenkracht kan herstellen of
terug geven.
Wie niet de levenspractijk huldigt van het : „Ben tic mijns
broeders hoeder ?" zal weinige dagen voorbij laten gaan,
dat hij niet met zijn heele hart tot God bidt om erbarming
over deze wereld — wanneer hij te bidden verstaat.
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Daarbij komt, dat gij niet een gesprek schier kunt aanhooren, of op de een of andere wijze komt voor den dag
de groote zorg, die de menschen zich maken over de
toekomst.
Wat zal deze toekomst brengen voor land en yolk, voor
de verhouding van landen en volken, voor de materieele
welvaart en voor de geestelijke rijkdommen. Wat zal er uit
den chaos en uit de verwording te voorschijn komen aan
bewaarde schatten of aan herstelde en weer op prijs gestelde waarden; wat bergt de dag van morgen in zijn
schoot voor de wereld, voor Europa, voor het Christendom?
Men doe daar niet zoo maar aan mee, zeker niet aan het
laatstgenoemde. En dat niet alleen, omdat n i e m a n d, wie
dan ook, weet, wat deze dag van morgen brengen gaat; dat
sluit de mogelijkheid en het geoorloofde van een overdenking nog niet uit.
Maar vooral, omdat de zorg en de bezorgdheid, die
daarin zich telkens uit, zoo heel veelvuldig mist het wèrkelijk rekenen met Gods wereldbestuur, het waarachtig
steunen op de trouw van God, in Wiens hand de tijden der
menschen zijn, en in die van niemand anders.

Het ligt juist in mijn bedoeling om een steuntje te geven
aan het geloof in de goddelijke voorzienigheid en de
goddelijke souvereiniteit, die de heele wereldgeschiedenis
leidt. En om op te roepen tot het eenig passende antwoord,
dat kan worden gegeven op den gang der dingen, het
vertrouwend werken en vertrouwend wachten, in het geloof.
Nu is het echter dit geloof, dat eenerzijds wel rust geeft
aan het hart, maar toch anderzijds ook veel onrust veroorzaakt. Of liever, onrust kweeken hier de misverstanden,
die er heerschen, en het niet recht staan in dit geloof
Immers, herhaaldelijk komt gij menschen tegen, die juist
het feit, dat wij het alles aan den Heere moeten overlaten,
van eenigszins onrustbarend gehalte achten te zijn.
Ilc zou hun houding kunnen omschrijven met den gedachtengang : Ja, als wij mochten overleggen en berede-
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neeren en overwegen en de kansen berekenen, dan zouden
wij tenminste eenigermate weten, wat ons boven het hoofd
hangt of althans dit kunnen vermoeden. Dan zouden wij
kunnen zeggen : Niet ongerust zijn, want het is nog zoo
ver niet en het zal wel zus of zoo verloopen, voorzoover
een mensch kan zien.
Maar dat molten wij niet, want niet onze berekening, maar
de wil des Heeren zal geschieden. En omtrent den wil des
Heeren in dezen zin weten wij niets. Wij tasten dus in het
duister en het is dit in het duister tasten, dat mij zoo
ongerust maakt en zoo onzeker mijn weg doet gaan.
En dan komt het ! Dan komt het gesprek over de goddelijke souvereiniteit, over Gods alles beheerschenden en
alles besturenden wil, die veelszins duister is, en over onze
houding daartegenover, onze gedragingen daaronder, over
de verhouding daartegenover van het menschelijk doen en
laten.
En niet alleen van dezen kant wordt dit vraagstuk benaderd; ook vanzelfsprekend van de zijde, dat deze
schrikkelijke menschelijke verwarring en verdwaasdheid
toch blijkbaar wel Gods wil is, en hoe dat kan en hoe ik
daarover denken moet.
En gij hoort allerlei opinies en allerlei gedachten; alles
wordt er bij betrokken en alles wordt voor den dag gehaald. Stemmen klinken u tegen, die varieeren van vrijwel
uitsluitend redeneeren fangs lijnen van geleidelijkheid tot
en met weinig van fatalisme verschillende opmerkingen,
opmerkingen, die meer Mohammedaansch dan Christelijk
klinken, hoe vroom een indruk zij ook willen maken.
En in juist gevoelde consequentie betrekt men in zijn
gedachtenvoorstelling niet enkel het tegenwoordige
wereldgebeuren, maar de heele grondvraag, die hier achter
ligt, omtrent de verhouding tusschen Gods heerschappij
en des menschen doen en laten.
Vandaar, dat ik probeeren wilde het geheele vraagstuk
zoo kort mogelijk te overzien en te bespreken, het vraagstuk van de goddelijke souvereiniteit en de menschelijke
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verantwoordelijkheid; het vraagstuk van den alles beheerschenden wil des Heeren en den wil en de daad van
den mensch; het vraagstuk van de beschikking en praedestinatie van alle dingen naar Gods raad en het toch stellen
van de gebeurtenissen op aarde in een verband van
oorzaak en gevolg, van besluiten en activiteit van den
mensch, van samenhang en berekening.
Ik zal mij tot de hoofdzaken moeten beperken en zeer
eenvoudig moeten zijn; ik zal ook in de verste verte het
vraagstuk niet kunnen oplossen of voor ons denken kunnen
verklaren.
Breede historische en wijsgeerig-dogmatische documenteering Beef ik niet; citaten laat ik achterwege.
Maar ik wil trachten toch iets ter verheldering bij to
brengen voor het geloovig denken van de kinderen Gods.
Eigenlijk stelt ook de titel het probleem, dat wij
bespreken, nog niet breed genoeg.
Immers, niet alleen de menschelijke verantwoordelijkheid
en het menschelijk bewust doen en laten moet worden in
verband gebracht met het goddelijk albestuur, ook de z.g.
redelooze natuur komt hier tot ons met vele vragen en
groote moeilijkheden.
Zegt niet onze Catechismus bij het bespreken van de
voorzienigheid, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid
en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, ons niet
bij geval, maar van Zijn vaderlijke hand toe komen ?
(Antw. 27.)
En staat daar niet schijnbaar tegenover de werkelijkheid,
dat regen en droogte veroorzaakt worden door verschijnselen en krachten van het klimaat, die wij wel niet doorgronden en niet kunnen berekenen, zeker niet met
onfeilbaarheid en steeds slechts tot op zeer geringe hoogte,
maar van welke wij toch een sterk en gefundeerd
vermoeden hebben, dat zij aan vaste wetten en regels
onderworpen zijn en daarvan niet afwijken ?
En hangen loof en gras en vruchtbare en onvruchtbare
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jaren daarmee niet onlosmakelijk samen, en is spijze en
drank daarvan niet in sterke mate afhankelijk ?
Mijn lezers en lezeressen weten zachtjes aan wel, dat de
mannen, die de natuur bestudeeren, dit a 11 e s aan vaste
wetten gebonden achten en dat velen hunner geneigd zijn
te zeggen, dat het alleen komt door onze betrekkelijke
onwetendheid, en vooral, doordat veel hiervan voor het
groote publiek onverklaarbaar schijnt, dat men hier een
ingrijpen Gods leert en zich op Gods albestuur beroept.
En is het niet evenzoo gesteld met het andere, dat
genoemd wordt, met gezondheid en ziekte, armoede en
rijkdom ?
Zeker, daar komt, vooral bij het laatste, sterker de
menschelijke factor naar voren, hoewel deze ook bij het
vorige niet onbreekt; zie alleen het vruchtbaar maken
van den bodem door kunstmiddelen en het regelen van
regen en droogte in verband met de aanplanting en het
uitroeien van wouden.
Doch ook al acht ik hier de menschelijke activiteit ten
nauwste bij betrokken, dat vermindert de zwaarte van het
vraagstuk niet, maar noemt hier al vast een factor, dien wij
straks in het middelpunt zullen zien geplaatst.
En ook dan blijkt, dat ziekte en gezondheid en armoede
en rijkdom voor een groot deel samen hangen met krachten
der natuur en met factoren van het maatschappelijk leven,
waarin een groote wetmatigheid valt op te merken.
Als ik het eens zeer eenvoudig stel : Men zegt, dat ziekte
veroorzaakt wordt door bacillen en smetstoffen, die het
menschelijk lichaam binnendringen; wij weten alleen lang
niet altijd hoe en waardoor, maar wij zouden het toch
moeten weten en onze kennis hiervan groeit nog steeds.
En rijkdom en armoede zijn veelszins de producten van
factoren en krachten, die wel niet geheel te berekenen zijn
van te voren, maar die toch wel na te rekenen zijn achteraf,
als wij al de omstandigheden maar kennen, en zijn dus niet
een gave van Gods hand in den zin, dat daarmee een
mysterieus en van die factoren onafhankelijk ingrijpen zou
zijn bedoeld.
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Gij weet alien, hoe zeer vele jongere en oudere menschen,
die sets lazen van deze beschouwingen, in hun geloof zijn
gescliokt omtrent Gods voorzienigheid en albestuur, ja
daardoor totaal schipbreuk geleden hebben aan het geloof.
Hoevelen is het niet als een rilling door de ziel gegaan,
w'anneer zij als opgroeiende jongen of als aankomend
meisje hoorden, dat de bliksem een electriciteitsverschijnsel
is, een ontlading in de lucht van een electrische spanning,
en de donder niet anders dan een luchttrilling, door deze
ontlading veroorzaakt I Dit leek hen ten eenenmale in strijd
met de openbaring van den Bijbel en met hun kinderlijk
geloof, dat het onweer een machtsdaad van God is en de
donder de stem des Heeren op de wateren; dat de God der
eere dondert. (Ps. 29, Job 37, 38, e.a. p).
In den loop der eeuwen zijn vele raadsels der natuur
althans in zoover ontsluierd, dat wij weten, hoe het gebeurt,
al kunnen wij niet verklaren, wat het is, en al kunnen wij
tot het wezen der verschijnselen niet doordringen dikwijls;
wij weten toch vaak, dat er een samenhang is met andere
dingen en dat het natuurgebeuren, dat den menschen
vroeger alleen maar räadselachtig leek, toch een natuurlijke
oorzaak heeft.
En men heeft daaraan de opmerking vastgeknoopt, dat
het heel begrijpelijk is, dat de „primitieve" heidenen en ook
de bijbelsche geloovigen, die stonden voor mysterie na
mysterie, voor het onverklaarbare een verklaring zochten
in God, Die de natuur beheerscht en bestuurt.
Maar, zoo zegt men, bij nadere bestudeering valt stuk
voor stuk het mysterieuze weg en blijven alleen begrijpelijke of althans kenbare natuurverschijnselen over; daarmee
is ook het geloof in een goddelijke daad vervallen
En per conclusie vermoedt men, dat ook de nu nog
onbegrijpelijke dingen, die aan een ingrijpen Gods toegeschreven worden, op den duur voor het menschelijk
weten open gelegd zullen worden en dus dit Godsgeloof
overbodig zal worden.
Gij weet, dat men zelfs in een vorige eeuw geprobeerd
heeft, bij de toenemende beteekenis der natuurweten10

schappen, om de wonderen van den Bijbel te verklaren
uit, zij het buitengewone, maar dan toch in het kader
passende, verschijnselen van het natuurlijk verloop der
dingen.
En nu mag het zijn, dat in den laatsten tijd ook de natuurkundigen steeds meer tot de erkentenis komen van
onverklaarbare dingen in de wereld, die zij bestudeeren;
dit kan zeer zeker bijdragen tot versterking van het geloof,
maar dit sluit niet uit, dat misschien nog eens ook deze
dingen worden doorgrond, en dan ?
En verder mag de natuurkenner der laatste jaren toestemmen, dat er hier en daar een hiaat is in de verklaring der
dingen naar de wet van oorzaak en gevolg, dat er dus een
ingrijpen „van buiten" mogelijk zou zijn, dit verkondigt
wel, dat een ongeloofstheorie gevallen is en dat is belangrijk; maar dat neemt niet weg, dat honderden dingen, die
het bijbelsch geloof aan God toeschrijft, wel ter dege
worden doorzien als afhankelijk van bekende, zij het nog
niet doorgronde, oorzaken.
Genoeg om te doen zien, dat het onderwerp van onze
bespreking breeder is dan de titel aangeeft en dat wij ook
voor vragen staan, wat betreft de verhouding tusschen
Gods albestuur en de wetten en krachten, de werkingen
dus, van het gansche schepsel.
Met een enkel woord willen wij ook dit in onze overdenking betrekken.
In veel ernstiger mate dan dit het geval is bij de overpeinzing van Gods heerschappij over de natuur stuit het
menschelijk denken op moeilijkheden, als het gaat over
hetgeen in onzen titel wordt aangeduid.
Dit is wel veelszins een vergissing, maar wordt
daardoor toch slechts ten deele veroorzaakt.
Immers, ten opzichte van de niet-bezielde natuur, zooals
wij haar meestal plegen te noemen, kan men nog vrij gemakkelijk een antwoord geven door te zeggen, dat de Heere
God deze natuur geschapen heeft m e t de wetten, waaraan
dit natuurleven onderworpen is, en del Hij uiteraard het
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nu ook met die wetten bestuurt, zoodat het loopen volgens
die wetten Gods bestuur niet uitsluit, doch insluit.
Daar is wel meer van te zeggen en wij komen er nog
even op terug, maar dit is toch de eerste opmerking, die,
terecht, wordt gemaakt.
En die zoo maar niet wil worden toegepast op het
menschelijk leven. Immers, in onderscheiding van het leven
der overige aardsche schepping is het menschelijk leven
claArdoor getypeerd, dat de mensch geschapen is met niet
alleen een eigen handelen en bestaan, maar ook met een
eigen willen, bedoelen, overleggen en verantwoordelijkheid, met een zelfstandigheid en een bewustzijn daarvan,
men zegt ook wei eens met een eigen persoonlijkheid.
De mensch zegt : „Ik", en daarmee is hij zich bewust een
wezen te zijn, dat zelf nadenkt over zijn bestaan, dat een
eigen zelfbepaling heeft en dat voor zijn daden, woorden,
gedachten, voor zijn heele leven zelf staãn moet, zelf
daarvan de drager is, en dus niet opgaat in het onderdeelzijn van een planmatige en wetmatige natuur. Hij is zeer
zeker ook met duizend banden aan die natuur gebonden
en een lid daarvan, maar tevens stelt hij zich daartegenover
en daarboven, maakt zich er vrij van en neemt een eigen
plaats daarbij in.
Dit nu geeft aanleiding tot al die vragen en moeilijkheden,
waarmee wij worstelen in de probleemstelling van ons
onderwerp.
Als ik er enkele van noem, dan is het elken lezer aanstonds
duidelijk, wat ook de meer ingewikkeld schijnende
redeneeringen bedoelen.
Daar is allereerst het dagelijksch bestaan, waarin de
mensch zijn eigen leven veelszins . maakt en dat van den
ander meteen. En waarin wij iets van de moeilijkheid voelen
en van het verschil met het bovengenoemde, ba y. in de
uitdrukking bij ziekte en lijden van allerlei aard : het wordt
ons niet van menschen aangedaan.
Daar zit in, dat wij een scherp onderscheid maken
tusschen het leed, dat ons toekomt via bekende of
onbekende krachten van verderf in de niet-menschelijke
12

natuur, en hetgeen door de menschen veroorzaakt wordt.
En waarbij het gevoeld wordt, alsof hetgeen ons via de
menschen bereikt, minder van God afkomstig is of minder
rechtstreeks van den Heere gezonden wordt dan hetgeen
langs andere wegen in ons 'even insluipt.
Wij stemmen desgevraagd wel toe, dat ook het leed door
menschen aangedaan van den Heere is, „toegelaten" is,
zeggen wij meestal, maar wij zijn er in den regel niet zoo
gauw mee klaar om het geloovig te aanvaarden.
En in de manier, waarop wij er over spreken, komt uit,
dat wij — ik zeg het nu maar kras — geneigd zijn aan den
mensch tegenover den Heere God een grootere zelfstandigheid toe te kennen dan aan de niet-menschelijke schepselen.
Dat komt, doordat wij wel voelen, dat de mensch inderdaad in vele opzichten boven de andere aardsche
schepselen uitgaat, en inzonderheid ddardoor boven hen
verheven is, dat hij weet van kwaad en goed, dat hij met
overleg en met bewustheid en zelfbewustheid zijn daden
verricht en zijn gedachten denkt, en dat hij niet product
van zijn omstandigheden is of speelbal van instincten, maar
integendeel met verantwoordelijkheid en met opzet en
doelbewust-zijn handelt en z66 handelt, als hij doet.
Het bovengenoemde is slechts een illustratie van de
moeilijkheid, die wij hier gevoelen. Als wij er over doorpraten, weten wij, dat ook de mensch in al zijn doen en
laten en in zijn overwegen en peinzen afhankelijk is van
den souvereinen God, zoodat alle schepsel alzoo in Zijn
hand is, dat het zich tegen Zijn wil roeren noch bewegen
kan. (Catech. antw. 28.)
Maar de moeilijkheden komen klaar en duidelijk voor
onzen geest te staan en worden ook besproken, als het er
om gaat de v e r h o u d i n g hier eenigermate te deftnieeren.
En zij komen altijd weer te voorschijn bij enkele punten
van onze geloofsleer.
1k noem ze op.
Daar is allereerst in het algemeen de verhouding tusschen
de goddelijke voorzienigheid, de goddelijke praedestinatie
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volgens zijn raad, aan den eenen kant, en de menschelijke
activiteit en verantwoordelijkheid aan de andere zijde.
Daar is verder, eigenlijk als onderdeel daarvan, het
mysterie van de komst van de zonde in de wereld.
Daar is ook het vraagstuk van de Schrift, van de inspiratie
der Schrift door Gods Heiligen Geest, en toch is het een
boek, door menschen geschreven.
Daar is de zonde van de menschen, die toch onder Gods
bestuur staat, en die, hoewel niet buiten Gods raad
omgaande, den mensch toegerekend blijft.
Daar is de uitverkiezing ten eeuwigen leven en de
verwerping ten doode.
En daar is de roeping tot geloof en bekeering, schijnbaar
tegenover dit laatste, en schijnbaar in strijd met de waarheid, dat de Heere alleen beslist, wie behouden worden.
Daar is het mysterie van het verbond in verband hiermee,
het verbond, waar wij zoo weinig aan hebben, omdat wij
zoo weinig durven leven, zonder dat de souvereiniteit
Gods als een dreigend lot boven ons hoofd zweeft.
Daar is, kortom, het gevoel, dat zoodra wij spreken van
'5 menschen daad en werkzaamheid, wij Gods albestuur
inperken, en zoodra wij de volkomen afhankelijkheid
belijden, wij den mensch tot een dood ding, tot een
lijdelijk voorwerp van albeschikking maken.
Zeker, wij zijn in onze kringen er over heen, dat wij geen
verzekeringen durven sluiten, omdat de Heere immers
ons de rampen toezend, en een verzekering tegen brand,
oogstschade, financieele gevolgen van sterven van het
gezinshoofd e.d., zou zijn een willen ontvluchten van de
door den Heere over ons beschikte onheilen.
Wij zijn daar over heen, en onder de mannen, die aan het
verzekeringswerk zich wijden, is een merkwaardig groot
percentage Gereformeerden, terwijl ook de Gereformeerden
onder de verzekerden talrijk zijn.
Maar is ons er-over-heen-zijn doordacht, bewust, geloovig
en rustig ? En heeft het geen schade gedaan aan ons
geloofsleven en aan ons afhankelijkheidsgevoel; niet die
schade, die ontstaat, als wij ons eigenlijk over ons geweten
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hebben heengezet en niet volkomen met helder inzicht en
met klaar geloofsoog den stap hebben gedaan, dien wij
deden ?
Zijn wij hier nergens er ook overheen gekomen,
doordat deze beslissing toch de voordeeligste was ? En
wordt hetzelfde probleem elders niet soms anders gevoeld,
doordat wij daar de verantwoordelijkheid het liefst ver•
mijden, wij, naar de inspraak van ons menschelijk hart ?
Allereerst maken wij een algemeene opmerking, die van
fundamenteel belang zal blijken te zijn voor het geheel, en
die wij verzoeken dus wel goed te lezen en te verstaan.
Het is deze : Heel veel van de moeilijkheden, die hier aan
de orde zijn, hebben niets te maken met een mysterie of
met een onbegrijpelijkheid, maar worden veroorzaakt,
doordat men de verhouding God en mensch totaal verkeerd
ziet.
Men ziet n.l. deze verhouding daardoor vaak verkeerd,
doordat wij eigenlijk — om het maar heel duidelijk te
zeggen — God behandelen als een heel groot mensch,
duizendmaal en tienduizendmaal zoo groot als een mensch,
maar toch een mensch, onbeschrijfelijk superieur, maar zoo
toch van een soort, van een aard.
Ik zal dit nader omschrijven.
Als twee menschen met elkaar samenwerken in eenig
werk, dan is onvermijdelijk, dat het werk, dat zij gemeenschappelijk doen, eenigermate onder hen wordt verdeeld.
En dit brengt mee, dat als A. veel doet, B. minder presteert,
en wanneer omgekeerd B. zijn arbeid uitbreidt, A. daardoor
wordt teruggedrongen en zijn aandeel ziet slinken.
Er is dus altijd een zekere concurrentie tusschen de
menschen, die met elkaar samenwerken, een concurrentie
van arbeid en een concurrentie van invloed.
Wil een werk tot stand komen, dat het werk zal zijn van
deze twee menschen, dan kunnen wij altijd vragen, welk
aandeel de 66n en welk deel de ander in het werk heeft
gehad. En al is dit dan niet altijd precies uit te meten.
doordat het werk van beiden wel eens sterk in elkaar
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overvloeit, de scheidslijn, die ik niet kan zien, is er toch, en
ik kan dien aanduiden en probeeren heel duidelijk te
maken, waar de een ophoudt en de ander begint.
En daar is altijd schommeling tusschen deze twee.
Als de tweede in dezen bond toeneemt in activiteit en
invloed, terwijl het werk hetzelfde blijft, dan zal automatisch
de andere terugtreden en langzamerhand op den achtergrond geraken.
HE denk aan een zaak, waarin een jonge vennoot stap
voor stap den ouderen gaat vervangen en tot op zekere
hoogte overbodig maken.
Ilc denk in het algemeen aan het jongere en oudere
geslacht onder de menschen, waar dit proces het normale
verloop is.
Niet zelden heeft dit verschijnsel ten gevolge, dat de
machtigste aan invloed probeert om dien invloed te
behouden en daartoe den andere onderdrukt.
Indien wij daarbij een volledige of het volledige
naderende onderdrukking krijgen te zien, staan wij voor
de dictatuur, voor de alleenheerschappij van een man of
een groep van menschen, en de anderen moeten steeds
meer hun vrijheid en hun invloed en zelfstandigheid
verliezen, zal de dictatuur zich veilig gevoelen en zeker
van de opperste en alleengeldende zeggingschap zijn.
Maar deze dictatuur zelf bewijst dan ook, dat de betrekkelijkheid van beheersching en invloed met het collegamensch-zijn gegeven is.
En nu kom ik tot wat ik zeggen wilde : Nu zijn er
duizenden menschen — en ook wij zijn er vaak niet vrij
van — die daarin den Heere God principieel gelijk stellen
met den mensch, dat zij de verhouding van Gods
souvereiniteit tot de menschelijke activiteit en verantwoordelijkheid zien of althans omschrijven als een
gelijkenis van deze verhouding onder de menschen; dat
zij God zien als een dictator bij de beschouwing van Zijn
alleenheerschappij; of anders, wanneer aan den mensch
vrijheid en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt
toegeschreven, achten zij, dat daardoor de volledige
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heerschappij des Heeren wordt teruggedrongen en
ingeperkt.
Zeker, het harde, het grillige, het meedoogenlooze van
den dictator doet men van geloovige zijde veelszins uit
de vergelijking weg. Maar het „tegen zijn wil zich noch
roeren noch bewegen kunnen" wordt dan toch vaak zoo
verstaan, alsof het inhield een volkomen heerschappij in
dictatorialen zin, in een zin, die de menschelijke werkzaamheld en verantwoordelijkheid doet wegsmelten als sneeuw
voor de zon.
Het staat dan natuurlijk zoo, dat de modernistische
mensch in dezen kiest voor de menschelijke zelfstandigheid
en vrijheid, voor den mensch, die met al zijn gaven en
krachten zich ontplooien en ontwikkelen moet; en God
moet dan maar tevreden wezen met een klein plaatsje, het
Godsbestuur wordt teruggedrongen, en van een absolute
afhankelijkheid en een absolute souvereiniteit wil men
niet weten.
De vromen onder hen komen dan tot de houding van de
toovenaars van Farao, die van een buitengewoon en onbegrijpelijk gebeuren bereid zijn to zeggen : Dit is Gods
vinger.
De niet-menschelijke natuur en het menschelijk werken
beide gaan dan hun gang met een zeer groote vrijheid
ten opzichte van God, met uitzonderingen.
Terwip de Gereformeerd geärienteerde in dit vraagstuk
precies den anderen kant kiest, den nadruk legt op de
afhankelijkheid, zegt : Wij kunnen niets en wij weten niets
en wij hebben geen vrijheid en geen zelfstandigheid; het
is alleen stijle afhankelijkheid, wat wij kunnen bekennen
en erkennen.
DAAr is de Goddelijk heerschappij het een en het a!, en
de mensch moet zooveel mogelijk zichzelf als niets en
niemand zien, als machteloos en krachteloos, als onderworpen en in afwachting.
En de werkelijkheid, dat de mensch toch voor zijn
dagelijksch brood e.d. werkt en van dit werk klaarblijkelijk
afhankelijk is en leven moet, wordt dan onverklaard
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hiernaast gesteld en maar niet meer doorgedacht. Men
trekt zich dan graag op het geestelijke in ruimen of engeren
zin terug en voert het daar door, terwiji men op het
natuurlijke gebied dan toch zijn eigen theorie ziet weersproken.
Dit nu is door en door fout, omdat door en door fout is,
dat wij God vergelijken met een mensch, den Heere
scheppen naar ons beeld, in plaats van in het oog te
houden, dat God de gansch Andere is, dat God God is
en wat dit zeggen wil.
Dit wil in dit verband niet meer of minder zeggen dan
dat, wat de mensch niet kan, God wel kan en doet.
De mensch kan zijn medemensch niet volkomen beheerschen, algeheel in zijn dienst nemen, totaal van zich
afhankelijk maken, zonder zijn zelf denken, zelf willen, zelf
zich ontplooien te onderdrukken. Hij kan onmogelijk den
mensch onder zich laten handelen naar diens eigen inzicht
en naar diens eigen krachten en gaven, zonder dat dit aan
het absolute van zijn heerschappij te kort doet.
Maar dit kan de Heere God wel. Hij schlep den mensch
als mensch en niet als een dood instrument. Hij maakte
hem een willend en kiezend, zich ontwikkelend en bloeiend
wezen, een wezen met verstand en hart, een wezen met
heerschappij en grootheid, met bedoeling en verantwoordelijkheid, en zoo maakte Hij hem schepsel Gods, volkomen
van den Heere afhankelijk en volkomen in Zijn dienst.
De Heere maakte den mensch zoo en hield hem zoo,
dat hij wel een menschelijke zelfstandigheid en vrijheid
kon hebben en verantwoordelijk zijn voor zijn daden, en
toch en juist zoo geheel in de hand des Heeren zijn, zonder
zich tegen God te kunnen roeren en bewegen.
In de verhouding van God tot mensch is het niet zoo,
dat de toenemende werkzaamheid van den mensch Gods
werkzaamheid en Gods zeggenschap beperkt en terugdringt, noch is het hier zoo, dat de erkenning van Gods
albestuur tevens de erkenning van het niets-doen van den
mensch insluit.
Maar integendeel, de erkenning van Gods albestuur, de
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erkenning, dat de Heere in het leven van den mensch de
Eerste en de Alwerkende is, sluit de menschelijke werkzaamheid in, maakt hem levend en krachtig en actief en
verantwoordelijk en des te meer mensch.
Een voorbeeld, een voorbeeld van groote beteekenis, kan
misschien verduidelijken, wat ik bedoel.
Ilc neem als voorbeeld de inspiratie van de Schrift.
Het is den meesten mijner lezers bekend, dat de Gereformeerden, zeker in den laatsten tijd, als 66n man belijden
de z.g. or g a n i s c h e inspiratie van den Bijbel.
Met dit vreemde woord wordt bedoeld, dat wij erkennen,
op grond van de Schrift zelf, dat alle Schrift van God is
ingegeven, en dat dus dit Woord niet is voortgebracht door
den wil eens menschen, maar heilige menschen Gods, van
den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken.
(2 Tim 3 : 16; 2 Petr. 1 : 21.)
Maar tevens ligt hierin opgesloten, dat „niet door den
wil eens menschen" niet uitsluit, dat de wil van den mensch
daarin werkzaam was en er bij betrokken was. Integendeel,
organische inspiratie wil zeggen, dat de mensch in dienst
van den Heiligen Geest stond, met zijn wil en met zijn
verstand, met zijn bewustzijn en met zijn onderzoek, met
zijn kennis en met zijn inzicht en met al zijn gaven en
krachten.
Dit beteekent niet, dat die mensch zich bij zijn spreken
en schrijven precies rekenschap kon geven en gaf van
de verhouding, waarin hij in dienst van Gods Geest stond;
deze rekenschap is het werk en het voorrecht van de Kerk
des Heeren daarna, die zich over het dat en het hoe van
de Schriftinspiratie bezint.
Maar de bijbelschrijver, zoo is de gedachte, werd, op
zeer gevarieerde manier, door Gods Geest geleid om te
spreken en te schrijven, hetgeen hij op zeer verschillende
wijze, maar altijd van God, te weten was gekomen, en
sprak het en schreef het, tegelijk uit eigen aandrift en met
z ij n bedoeling en aangedreven door en met de bedoeling
van den Heiligen Geest.
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Nu ontmoet men niet zelden Christenen van niet-Gereformeerde belijdenis of ook wel onzekere menschen binnen den
Gereformeerden kring, die meenen, dat deze beschouwing
en de gedachte, dat de Schrift van begin tot einde, in alle
deelen en geheel het Woord van God is, dat deze twee met
elkaar niet of niet licht te rijmen zijn.
Of althans, zij neigen er toe te denken, dat de andere
beschouwing, die vroeger ook wel onder Gereformeerden
gevonden werd, maar die toch eigenlijk Joodsch van
oorsprong is, en waarbij de bijbelschrijver een willoos en
onbewust instrument werd gedacht in de handen van Gods
Geest, dat deze beschouwing Gods werk meer duidelijk
als het alles beheerschende deed uitkomen.
Men dacht daarbij den mensch eigenlijk als een dood
ding, als geheel van zijn menschelijke kwaliteiten ontdaan
en zoo in dienst van den Geest gesteld, als een machine,
als een pen in de hand van hem, die schrijft.
Nu is het langzamerhand ieder van ons duidelijk, dat deze
laatste meening met de Schriftgegevens in volstrekten
strijd is.
Immers, een Lucas zegt uitdrukkelijk, dat hij van te
voren alles naarstig onderzocht heeft, voor hij besloot aan
Theophilus te schrijven; een Paulus schrijft in zijn brieven
uitvoerig over de motieven, die hem bewogen om aan
die en die gemeente en persoon dezen brief te zenden; een
Prediker heeft duidelijk de bedoeling ons mede te deelen
hetgeen hij, de mensch, heeft gedacht en bepeinsd.
Nauwelijks ondervindt dan ook nog tegenspraak, dat in
den Bijbel ook de mensch aan het woord komt, en dat bier en
daar duidelijk naar voren komt het eigenaardige van dien
mensch, zijn inzicht, zijn levensomstandigheden, zijn ervaringen van allerlei aard.
Hoewel ook boeken in de Schrift gevonden worden, „die
geheel of grootendeels vrijwel dictaat van God" zouden
kunnen worden genoemd, — ik denk aan de Openbaring en
aan groote stukken uit de Profeten — is toch zonder meer
duidelijk wat men noemt de menschelijke factor in den
Bijbel.
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Maar nu komen hun woord spreken de Ethischen en wie
met hen gelijk denken — zij noemen hun beschouwing 66k
wel de leer van de organische inspiratie. — En zij verschillen
met de Gereformeerden over het cardinale feit, dat de
schrijver van de Heilige Schrift onfeilbaar door den Geest
Gods werd geleid, zoodat het resultaat van zijn arbeid zeer
zeker zijn arbeid ook bleef, maar bovenal was en werd het
Woord van God, geheel en al en in alle deelen.
En velen van hen, die dit bestrijden, en sommigen van
ons, die hier moeite hebben, komen tot hun gedachte of
aarzeling mee uit de overweging, dat het erkennen van de
menschelijke werkzaamheid en motieven het goddelijk
karakter van de Schrift beperkt, en het feilbare, immers als
menschenwerk, insluit.
Hier nu komt het uiterst belangrijke uit van het boven•
omschreven vraagpunt.
Indien inderdaad de zelfwerkzaamheid van den mensch
en zijn bewust, met bedoeling, werken de goddelijke
albeheersching beperkt, den Heere terug dringt en niet
toelaat, dat de Heere het alles volkomen regeert en leidt,
ja, dan hebben deze menschen gelijk. Dan is het erkennen
naar waarheid van den mensch met zijn arbeid in het tot
stand komen van de Schrift een tevens erkennen van het
niet als zoodanig Gods Woord kunnen zijn en dus ook van
de feilbaarheid en dan tevens van de gebrekkigheid.
Maar ons is gebleken, dat ik dan daarbij ook de groote
fout maak „aardschelijk" te denken van God, den Heere
principieel met den mensch gelijk te stellen, en mij alzoo
te vergrijpen aan de souvereiniteit van den Allerhoogste.
Daarvoor bewaart mij niet, dat ik zeg God vooral God te
willen laten. Ook de Barthianen zeggen dit en zij meenen
het van harte.
Maar wanneer zij omtrent de Schrift de beschouwing
lanceeren, dat deze een door en door menschelijk boek is
en dus aan de critiek onderworpen; wanneer zij daarbij
zeggen, dat ik het Woord Gods niet te mijner beschikking
hebben kan, omdat dan God niet vrij zou zijn om te spreken,
wat en wanneer Hij wil, dan spreken zij toch ook weer
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zeer aardsch van God, en maken Hem den mensch gelijk.
Immers, God werkelijk God laten doe ik dan pas, als ik
erken, dat Hij het echt menschelijk geschreven boek zijn
Woord deed en doet zijn, en dat Hij volkomen vrij blijft,
waar en wanneer Hij spreekt in dit Woord, eenmaal gesproken en nog steeds sprekend. Dat is pas voile
souvereiniteit.

Zooveel mogelijk recht aan de goddelijke souvereiniteit
doe ik, wanneer ik de organische inspiratie zoo versta,
dat de mensch geheel mensch blijft in dien specialen dienst
van God, waarbij Hij zijn voile Woord geeft.
Dat hierbij de zonde in haar doorwerking gestuit wordt,
is geen opheffing van het waarachtig menschelijke, want
de zonde behoort niet tot het wezen van den mensch;
immers is ook de Christus, het vleesch geworden Woord,
volkomen mensch, ons in alles gelijk geworden, doch
zonder zonde.
Dit is wel een onbegrijpelijk wonder, zoowel bij de
vleeschwording als bij de schriftwording van het Woord;
maar dit wonder is niet in strijd met het schepsel-zijn van
den mensch, doch is to zien als een opheffing van de verstoring door de zonde in de geschapen wereld, op het zeer
bepaalde punt van de openbaring Gods in Christus en in
de Schrift.

Met een enkel Woord werd u voor oogen gesteld de
juiste beschouwing over de grondverhouding tusschen
Schepper en schepsel, God en mensch, waarbij noch
het schepsel in zijn bestaan en aard wordt opgeheven door
de souvereine beheersching Gods, noch de goddelijke
heerschappij en majesteit wordt ingekort door de werkzaamheid en de zelfstandigheid van het schepsel. Deze
zelfstandigheid dan altijd genomen schepselmatig, een
zelfstandigheid, die wezenlijk van de goddelijke zelfstandigheid verschilt en menschelijk is en blijft, dus in diepe
afhankelijkheid van den Heere.
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Eigenlijk is dit niet lets, wat alleen den mensch geldt,
maar gaat deze beschouwing ook door waar het gaat over
het niet-menschelijk schepsel.
In het begin van deze bespreking heb ik daar reeds
even op gewezen. Toen werd aangestipt, dat, volkomen
terecht, het schijnbare conflict tusschen de erkenning van
wetmatigheid in de natuur en van het beheerschen en
besturen van de schepping door den wil van God wordt
beantwoord met de belijdenis, dat de Heere de schepping
in het bestaan riep met de wetten, waaraan de verschillende
schepselen gehoorzamen en dat het alles op Zijn wenken
geschiedt met inachtneming van deze wetten.
En wij merkten reeds op, dat deze wetmatigheid daarom
nimmer aan Gods souvereiniteit te kort kan doen, omdat
zij zelf een product van Gods hand is en zelf door Hem
alzoo is gewild.
Hier zij aan toegevoegd, dat dit niet zoo is te verstaan,
alsof de Heere de schepping maakte als een uurwerk, dat,
eenmaal gemaakt, dan ook verder zonder inwerking van
den Maker loopt naar zijn aard, behoudens een ingrijpen
ter correctie, wanneer het van zijn baan afwijken zou.
Dit zou weer zijn een zondigen tegen onzen hoofdregel,
waarbij de Heere tot den mensch zou worden neergetrokken en aan den mensch zou worden gelijk gemaakt. Immers,
de mensch levert zijn werkstuk af, en nadat hij het
afgeleverd heeft, heeft het een bestaan nevens hem, in
zooverre onathankelijk van hem, dat hij het wel vernietigen
en veranderen kan, maar dat hij het niet in zijn bestaan doet
volharden, maar er naast staat.
Dit alles nu geldt van den Maker aller dingen niet.
De Schepper maakt de schepselen niet tot zelfstandige
grootheden nevens Hem, maar tot schepselen, die, met
hun wetmatigheden en levenskrachten naar hun aard, door
Hem in het bestaan blijven volharden en in geheele
afhankelijkheid van Hem zoo, naar hun aard, bestaan en
leven of ook niet 'even.
En ook mag dit niet zoo worden opgevat, alsof God de
bezielende kracht der schepselen zou zijn en niet meer
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dan dat, zoodat het bestaan der schepselen met het bestaan
Gods zou samen vallen.
Inderdaad is dat het alternatief bij ems; zal eenig ding
geheel naar zijn aard functioneeren en toch in totale
afhankelijkheid van ons staan, dan moet het een deel van
ons zijn, een arm, een voet, een orgaan.
Maar God is de levende, Persoonlijke God, Die wel alles
met zijn hand onderhoudt en draagt door het Woord zijner
kracht, maar Die zelf vrij blijft van het schepsel en het
schepsel wel niet buiten Hem stelt, maar toch geheel van
Hem onderscheiden een bestaan geeft.
Op de vragen, die hier rijzen, kan alleen geantwoord
worden, dat deze dingen voortvloeien uit het geheel eenige
Wezen Gods, dat immers totaal anders is dan de aard van
eenig schepsel.
Dit gezegde nu geldt van alle natuur, van de sterren
naar hun aard, en van de planten naar hun aard, en van
de dieren naar hun aard.
Dat nu weer onderling deze schepselen zoozeer verscheiden leven en zoozeer verschillend door God in stand
worden gehouden, ligt niet aan een verandering in de
grondverhouding, die dezelfde is en blijft, maar in een
anderen aard van het schepsel, door den Schepper daaraan
gegeven en dus door Hem ook erkend en in stand
gehouden.
En zoo wordt ook de plaats van den mensch in dit kader
duidelijk.
Den mensch in zijn verhouding tot God een wil en motief,
een besluit, een verstand, een verantwoordelijkheid te
ontzeggen, zou niet minder zijn dan te beweren, dat God
den mensch als mensch maakte, maar hem daarna zijn
mensch-zijn weer ontnam, als het op het leven voor Gods
aangezicht aankomt.
Want al deze genoemde dingen behooren tot het menschzijn en geven hem zijn van de andere schepselen onderscheiden plaats.
En wij molten niet spreken en denken, alsof het Gods
macht te boven ging om dezen mensch in een juiste ver-
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houding tot Zich te plaatsen, zoodat de mensch zijn wezen
houdt en de Heere de Heere blijft.
Hier zij al vast opgemerkt, dat wij voorshands niet
spreken over de plaats en beteekenis van de zonde in deze
dingen.
Wij spreken over den mensch als mensch, zooals God
hem schiep. Dat molten wij doen, een oogenblik afgedacht
van de vraag der zonde, omdat ook na alles en ondanks
alles, de mensch zooals God hem schiep de e i g e n 1 ij k e
w e r k el ij k e mensch is; de zondige mensch is de verwording daarvan, al is in die verwording het oorspronkelijke, Gode zij dank, nog steeds te herkennen.
Naast en behalve de aanwijzing van de grondverhouding,
die v6Or alle dingen moeten worden in het oog gehouden
en waartegenover alle misverstand moet worden afgewezen
van den aanvang af, wil ik n6g een grondleggende opmerking maken, die hiermee nauw samen hangt. 1k kan kort zijn.
Menig keer, wanneer onze menschen onder elkaar
spreken over Gods raad en voorzienigheid in verband
. met de dingen, die in den tijd geschieden, krijgt men den
indruk, dat sommigen deze verhouding toch grondig
verkeerd zien.
Wij moeten wet spreken — de Bijbel doet dat ook — van
Gods van te vOren bepalen, wat later in den tijd geschieden
zal. In samenhang daarmee staan de benamingen ve5rbeschikking, voorzienigheid, vOOrverordineering, etc.
Wij moeten dat wel doen, omdat wij alleen kunnen
denken in den tijd, d.w.z. met de begrippen vroeger en
later, voor en na. En in deze begrippen is de eeuwige
raad des Heeren zeer zeker dichter bij het v6Or dan bij
het na.
Maar toch dreigt hier een misverstand. Om het eens
schetsmatig uit te drukken : Denk ik de wereldgeschiedenis
mij als een plat vlak met lengte- en breedtelijnen, en stel
ik mij dan de eeuwigheid voor als wat v6Or dat Platte
vlak, maar in hetzelfde niveau ligt, dan ben ik toch er
heelemaal naast.
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Dan krijg ik toch eigenlijk, dat de tijd het verlengde is
van de eeuwigheid en de eeuwigheid daarna weer van den
tijd, en is onvermijdelijk de beschouwing, dat wat ik doe
en laat reeds te wren vast staat met onveranderlijke zekerheld, en dat ik dus daar niets aan kan doen.
A 1 s men een schematische voorstelling wil maken en
zich het aanschouwelijk uitbeelden, dan zou ik liever de
eeuwigheid een punt noemen bOven dat platte vlak, dat de
historie heet. Een punt zonder lengte en zonder breedte,
dus zonder begin of einde of vroeger of later; een punt,
van waaruit de Heere dat heele platte vlak der historie in
eens en aldoor overziet.
Zoodat de Heere tegelijk ziet Adam zooals hij geweest is
en de jongste dag zooals deze zijn zal.
Zoodat God tegelijk ziet mijn geboorte en mijn dood en
den weg daartusschen; het motief voor mijn daad en de
aanleiding daartoe en de voltooiing, met mijn overleggingen en pogingen, ja met mijn verantwoordelijkheid.
En dat alles te s a m e n en dat alles in s a m e n h a n g
is afhankelijk van Gods raad en wordt door God beheerscht.
Niet maar : w e r d door God eens bepaald, n.l. in de
eeuwigheid van Zijn raad, maar wordt door God eeuwig
bepaald en beheerscht in Zijn raad der eeuwigheid.
1k kan het ook anders zeggen, en met een voorbeeld
toelichten.
Heel dikwijls hoort gij iemand protesteeren tegen de
gedachte van Gods souverein albestuur met te zeggen, dat
dan deze of die het ook niet kan helpen, dat hij zus en zoo
is en dit of dat doet. En dan weet gij wel, dat dit onjuist is
en dat dit zoo niet gezegd mag worden. En gij protesteert
er tegen met meer of minder kracht.
Maar gij zit er toch min of meer mee, want ook in uw
hart leeft even de gedachte, dat zeer zeker deze daad of
deze uitslag van de dingen of dit levenseinde lang te voren
vast stond, en onvermijdelijk was. En zeer zeker leert
volgens u de Schrift, dat tOch de mensch verantwoordelijk
is en anders had moeten handelen, maar dit staat dan ook
volgens u met dat zekere en vaste in een althans schijnbare
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tegenspraak en moet daarnaast worden aanvaard in onoplosbare raadselachtigheid.
Maar dan maakt gij toch een mysterie, waar geen
mysterie is. Of liever, dan ziet gij toch den samenhang der
dingen verkeerd.
Laten wij dat levenseinde eens nemen. Iemand heeft met
zijn leven gespeeld of is althans zeer onvoorzichtig geweest,
en deze onvoorzichtigheid is mede de oorzaak van zijn
dood.
Nu zegt een familielid of kennis — en het klinkt u vroom
in de ooren — : het heeft zoo moeten zijn; zijn tijd is er
geweest. En daar zit in een gedachte, dat die tijd vast
stond, vrijwel onathankelijk van het doen en laten des
menschen, vrijwel los van de onvoorzichtigheid van den
persoon zelf, al laat gij niet na in uw hart to denken, dat
deze onvoorzichtigheid zonde is.
Dit nu is geheel onjuist. De dood van dien man is veroorzaakt door zijn eigen onvoorzichtigheid en zoo moet ik het
zien en zeggen, niet anders.
En als gij mij vraagt naar Gods raad, dan zeg ik : In Gods
raad was bepaald klaarblijkelijk precies wat gebeurd is,
maar dan ook a 11 e s wat gebeurd is, n.l. dat deze man
op dien tijd zou sterven door zijn eigen onvoorzichtigheid
en met zijn eigen schuld en dat zoo zijn 'even door zijn
eigen roekeloosheid werd afgesneden.
Gij moogt niet die twee van elkaar losknippen en zeggen:
In Gods raad stond zijn levenseinde en — ik zeg het
duidelijk — en nu moest hij sterven. Was hij niet onvoorzichtig geweest, dan moest er een andere oorzaak voor
zijn dood op dat moment geweest zijn; eigenlijk : dan moest
de Heere een andere oorzaak voor zijn dood vinden, want
hij moest toen sterven.
Ilc stel daartegenover : Was hij niet onvoorzichtig geweest, dan was hij op dat moment ook niet gestorven,
tenzij de Heere op een andere wijze zijn 'even had weggenomen. Maar dat laatste was dan niet gebeurd, omdat
hij, koste wat het koste, op dat uur den dood zou zien,
maar het is voor mij verborgen, ik weet het eenvoudig niet,
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of het gebeurd zou zijn en waarom het gebeurd zou zijn
en hoe. Net zoo min als ik van mij zelf weet, wanneer mijn
levenseinde zal zijn.
Dit is maar een voorbeeld.
Een ander bekend voorbeeld is het gebed. Men brengt
niet zelden tegen de verhooring van het gebed dit bezwaar
in, dat immers toch alles in Gods raad vast staat en wij
dien niet kunnen veranderen door ons gebed.
Er zou dus van geen gebedsverhooring in strengen zin
kunnen worden gesproken.
Aileen zou tot onzen troost God zoo genadig zijn, als
ons gebedsvragen en Gods raad met elkaar in overeenstemming zouden zijn, dit dan een gebedsverhooring te
noemen.
Maar zoo is het niet. Gods raad omvat niet alleen hetgeen
op ons gebed volgt en de verhooring daarvan niet alleen
g e n o e m d wordt, maar ook i s, doch Gods raad omsluit
de verhooring p 1 u s het gebed, het gebed en de uitslag
beide. God besluit dus niet tot het blijven leven van mijn
geliefd kind, en dan bid ik, en dit gebed verandert niets,
maar is alleen een trouwe daad van gehoorzaamheid aan
Gods bevel zonder werkelijk verband met die genezing.
Neen, zeker niet ! Mijn kind wordt beter op mijn gebed
en deze heele samenhang, de ziekte en het gebed en de
genezing is als geheel en in onderling verband, te zamen
met vele andere factoren, in Gods raad opgenomen.
Wij concludeeren dus, dat wij het menschelijk leven en
het aardsche gebeuren niet in stukjes mogen knippen, en
dan deze stukjes apart, los van elkaar, in verband brengen
met Gods bestuur, maar dat wij de dingen in hun samenhang moeten laten.
Veel minder mogen wij uit die uiteen geknipte stukjes
sommige van God afhankelijk stellen en andere eigenlijk
van Gods albestuur bevrijden, daaronder vooral dan onze
motieven, ons innerlijk leven, ons verantwoordelijk handelen, kortom het dirigeerend en drijvend leven van ons
menschenhart.
Wij moeten alles, ook de motieven en beraadslagingen
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van een mensch, onder Gods alles beheerschend bestuur
laten staan.
Als wij nu enkele stukken van onze christelijke beiijdenis
bespreken, wil ik allereerst sets zeggen over het vraagstuk
van de komst van de zonde in deze wereld.
Mijn lezers en lezeressen weten alien, dat wij hier voor
moeilijke, ja onoplosbare raadsels staan.
Zoo kunnen wij in de eerste plaats onmogelijk begrijpen,
waarom de Heere onze God de zonde in de wereld heeft
willen toelaten.
Immers, dat dit niet is geschied tegen zijn wil in dien zin,
dat de Heere bedoelde het te keeren, maar het Hem niet is
gelukt, staat zonder verdere bespreking voor ons vast.
En ook is ons duidelijk, dat wij niet aan de Almacht en
de Wijsheid Gods mogen tornen door te denken of te
beweren, dat de Heere geen weg kon vinden, waarlangs
een zondelooze wereld zou zijn blijven bestaan, in dien zin,
dat wij de zonde noodzakelijk maken voor des Heeren plan.
In de tweede plaats blijft het mysterie bestaan bil de
vraag, hoe toch in het reine gemoed van den mensch, of
— indien ik verder terug wil gaan — hoe in het heilig
bestaan van den engel Gods een verkeerde gedachte kon
opstaan en het kwade wortel kon schieten.
Wij, die louter het kwade kennen als door het kwade
veroorzaakt, en die bovendien weten, dat het goede nooit
het kwade werken kan, wij zien het als de werkelijkheid,
maar wij doorgronden het nooit.
Dit punt werd hier dan ook niet aangestipt om te trachten
deze raadsels voor u op te lossen.
Maar wel moeten wij een vraag bespreken, die meer
binnen ons gedachtenkader ligt.
Immers, de boven genoemde vragen doen dit niet. De
eerste behoort tot den ons onbekenden raad en wil van
God; de tweede raakt een wereld, die wij ons niet kunnen
voorstellen, de wereld zonder zonde.
Maar wel kunnen wij die andere vraag trachten te beantwoorden, n.i. die naar de mogelijkheid der zonde, gezien
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het felt, dat de mensch rechtvaardig en goed in het Paradijs
stond. Nu dus niet de vraag, hoe de gedachten van dien
mensch zielkundig liepen en konden loopen, maar de
verhoudingsvraag : Hoe kan toch in een rechte verhouding,
in een verhouding van liefde en gehoorzaamheid en van
goed geschapen zijn, de mogelijkheid van zonde ook maar
worden gesteld.
En dan is het antwoord daarop : De mogelijkheid van
zonde is in dien zin gegeven met de schepping van den
mensch zeif. Let wel, niet de zonde of de kiem van zonde,
doch alleen de mogelijkheid van zonde. En deze is zeif niet
zonde.
Wij bespreken deze vraag, omdat zoo dikwijls een
schijnbaar scherpzinnig denker gezegd en gevraagd
heeft : Als de mensch kon vallen en zondigen, dan was hij
ook zondig en heeft God dus de zonde geschapen.
Dit is onjuist, allereerst natuurlijk, omdat het stellen van
de mogelijkheid, dat God de zonde kon scheppen, reeds
ongeoorloofd is.
Maar ook onjuist, wat aangaat den mensch.
Wanneer de overheid van ons land een wet uitvaardigt
tegen het hamsteren, dan is daarmee het hamsteren een
overtreding van die wet, en dus overtreding tegen de overheid geworden, en is daarmee alleen reeds de mogelijkheid
van dit kwaad in dezen zin geschapen.
En verder is de noodzakelijkheid van wetgeving met het
bestaan van de verhouding tusschen overheid en yolk
gegeven.
Dit is een beeld om te verduidelijken, wat ik bedoel.
Met het scheppen van den mensch is door den Heere God
een verhouding geschapen van Wetgever en onderdaan,
van Overheid en die het gebod ontvangt.
Deze is niet pas ontstaan met het proefgebod, zoodat het
ook minder juist is om te zeggen, dat met het proefgebod
de mogelijkheid van zonde geschapen werd.
De eisch tot gehoorzaamheid aan God en dus ook de
principieele mogelijkheid van zonde ontstond, toen de
Heere den mensch als mensch formeerde, als een schepsel
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van een vrijen wil, van verantwoordelijkheid en keuze.
Als zoodanig stond de mensch in de aardsche schepping
alleen.
Hij kan alleen wetten ontvangen overeenkomstig z ij n
aard en ook daartegenover staan naar z ij n aard. En tot
zijn aard behoort de keuze, de wil, het besluit, de bewustheid, het zich als „ik" bewust zijn van een daad tegenover
de wet, die tot hem komt.
Hem past dus een gehoorzaamheid in voile bewustheid
en vrije keuze en daarmee is dus zijn aard en zijn verhouding tot God deze, dat ook de mogelijkheid van zonde
bestaat.
Hem wordt als levenswet gegeven den Heere lief te
hebben en to gehoorzamen zonder meer, en deze levenswet
moet hij opvolgen met zijn instemming, die vrijwillig is,
zoodat een gebod voor hem een keuze beteekent en een
keuze beteekent het tegelijk stellen : als gij dit niet doet,
dan is dat zonde.
Let wel, ik bedoel hiermee alleen de principieele mogelijkheid van de zonde to stellen, om aan to toonen, dat het
niet bestaan van zonde in de wereld en het niet scheppen
van de zonde door God nog niet met ijzeren noodzakelijkheid de mogelijkheid van de zonde uitsluit.
Wij stemmen daarbij alien toe, dat wij niet zien het
antwoord op de vraag naar de pr a c t i s c h e mogelijk+
head van de zonde als daad en als daaraan voorafgaande
afwijking van het hart in den reinen mensch.
Wij kunnen daaromtrent ook niet meer zeggen, dan dat
het blijkbaar kon, dat de verleidende stem van den booze
doordrong tot het hart van Eva en Adam, zooals het blijkbaar kon, dat de duivel uit zichzelf tot de gedachte kwam,
die indruischte tegen Gods heiligen wil. Het hoe daarvan
ontgaat ons.
En wat den mensch aangaat, wil ik er aanstonds aan toe
voegen, dat ook mijns inziens het in de bedoeling Gods lag
om den mensch in den weg van gehoorzaamheid en wetsvolbrenging te doen komen tot een staat van niet meer
te kunnen zondigen en niet meer te kunnen vallen.
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Dat is met het voorgaande trouwens niet in strijd.
Dat dit de vrijheid van den mensch niet ophief en niet een
einde zou maken aan het karakter van keuze van elke daad
van den mensch, is ook na het voorgaande wel duidelijk,
meen ik.
Een keuze noemen wij immers ook, en terecht, elke daad
van onzen Heere Jezus Christus in zijn omwandeling op
aarde, waarbij van eenig stellen van twee practische
mogelijkheden geen sprake is.
Wij belijden toch, dat onze Heiland niet kon zondigen,
omdat Hij immers was niet enkel mensch, maar allereerst
de eeuwige Zoon van God. Deze eenheid der twee naturen,
zooals wij het meestal formuleeren, sluit de mogelijkheid
van zonde uiteraard geheel uit.
En toch zeggen wij het zoo, dat de Heere Jezus in de
woestijn werkelijk verzocht werd van den duivel en telkens
koos tusschen de mogelijkheden, die de satan hem voorstelde, en dat deze keuze niet geschiedde zonder dat het
aanbod van een lijdensvrije schijn-victorie den mensch
Jezus duidelijk werd en voor hem een verzoeking
beteekende.
Met andere woorden en in verband met ons onderwerp, ook de menschelijke natuur van Jezus belijden wij
intact to zijn, zoodanig, dat de eenheid met den Zoon Gods,
onder Wiens leiding zij geheel stond, haar niet onderdrukte,
maar haar Het bestaan met vrije bewustheid, wil en keuze.
En van de zaligen in den hemel, of liever in het nieuwe
Jeruzalem, gelooven wij, dat zij zoodanig in Christus
geborgen zijn, dat van zondigen geen sprake kan zijn en
dat zij tevens zoo volkomen de gerechtigheid en heiligheid
van Christus door den Heiligen Geest deelachtig zijn, dat
alle mogelijkheid van zonde is uitgesloten.
Maar dan niet uitgesloten, doordat hun kiezen voor God
een onvrij en gedwongen kiezen is geworden of doordat
zij niet meer zouden weten, wat zonde is en alzoo in
onnoozelheid het goede zouden doen, maar deze hun
gegeven vlekkeloosheid en onverderfelijkheid ligt in de
boven aangeduide oorzaken.
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Deze dingen moesten ietwat breeder besproken worden,
opdat de lezers en lezeressen zouden verstaan, wat ik
straks ga zeggen over de zonde in eigen leven en in het
leven der goddeloozen, in verband met het albestuur Gods.
Hier zij alleen nog opgemerkt, dat men steeds in het oog
houde, hoe de zonde niet is een geschapen ding, niet een
iets — in dat geval zou zij of door God geschapen moeten
zijn, of ik zou den mensch, en dus het schepsel, scheppingskracht moeten toekennen, — maar dat zij is een schrikkelijk
bederf van het goede, een kwaliteit, een berooving van
het goede aan het schepsel, een richting van leven, of hoe
men het verder noemen mag.
Zoodat ik de zonde onder het albestuur Gods moet
nemen, Orndat de schepselen, die zondigen, onder het
albestuur Gods staan en elke onafhankelijkheid van den
Heere in het zondigen zou beteekenen een losmaken van
den mensch van de goddelijke souvereiniteit. Ik kan in den
mensch onmogelijk een zoodanige scheiding maken
tusschen hem zeif en de zonde, dat ik hem onderworpen
zou achten aan den Heere en de zonde buiten Gods bestuur
zou plaatsen.
En tegelijk moet ik daarbij vasthouden, dat de zonde
clAArom geacht kan worden niet een werkstuk Gods te zijn,
doordat ik het karkater van de zonde als richting, als aanklevend en inklevend gebrek zie, als misbruik van alle
goede gave en als door God verboden opstand tegen Hem.
Ook van de zonde moet ik zeggen, en daarmee voista ik
voor dit oogenblik, dat zij onder Gods bestuur staat naar
haar a a r d. En naar haar aard wil zeggen : als door God
niet gewild in den zin van bevolen of goedgekeurd, maar
door den Heere verboden, doch in verband met den aard
en het wezen des menschen en met Gods wijze van doen
met dien mensch toegelaten.
Toch is het de zonde en haar intrede in de wereld, welke
veroorzaakt de groote moeilijkheden, die ons denken
gesteld worden en sours ook ons geloofsleven schade
dreigen te doen, wanneer wij denken of spreken over Gods
doen met de menschen.
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Immers, het is de zonde, om welke in de wereld gekomen
is de dood en het verderf, en tegenover welke dus ook,
wilde de schepping niet in den dood ondergaan, de ver•
lossing door den Heere besloten en bewerkt is naar Zijn
raad en verkiezing en langs den weg van de verzoening in
Christus Jezus en de wedergeboorte door den Heiligen
Geest.
En het is hier, bij deze schrikkelijke en heerlijke waarheden en werkelijkheden, dat ons verstand stil staat en toch
niet stil wil staan en waar dus het kruis voor ons denken
geplaatst wordt.
Maar ook hier moet worden volgehouden, en kan toch
ook voor het menschelijk bewustzijn duidelijk zijn, dat de
verhouding van goddelijke souvereiniteit en menschelijke
verantwoordelijkheid door de intrede van de zonde en het
daarop volgende verderf niet doorbroken is.
Dit kunnen wij reeds verstaan van uit de principieele
onmogelijkheid, dat een van beide zou worden uitgeschakeld.
Maar ook verstaan wij wel iets naders hiervan.
Immers, is de zonde een daad van den mensch, in vrije
keus gedaan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, en
is de zondige aard een inklevende verdorvenheid van den
mensch, daardoor teweeg gebracht, zoo volgt hieruit, dat
ook het geheele verdere verloop van zonde en straf onder
verantwoordelijkheid van den mensch plaats heeft.
En is de zonde wel door den Heere toegelaten en toch
tevens verboden, maar bewerkt zij niet, dat de mensch met
zijn doen en laten door de zonde ook maar in het minst
onafhankelijk van God zou worden — hoe zou het
kunnen I — dan is dus ook het zondige leven en zelfs het
finder gaan van het leven in den dood ten voile onderworpen aan den Heere, zoodat ook daarvan geldt, dat geen
schepsel zich tegen Zijn wil roeren noch bewegen kan.
Ilc meen, dat hier niemand veel moeite mee heeft. Hoewel
ik wel even opmerk, dat men de consequentie hiervan
niet steeds treks.
Indien toch gevoeld wordt, dat deze gedachtengang de
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eenig mogelijke en vanzelfsprekende is, dan volgt daaruit
ook, dat de zondige menschheid, dat de kinderen van
Adam, die niet in het herstel door Christus deelen, reeds
krachtens deze lijn geacht moeten worden met hun voile
verantwoordelijkheid het pad der zonde of te loopen ten
einde toe, terwill zij tevens daarbij geheel en al afhankelijk
zijn van den Heere, in al hun doen en laten, evenwel naar
hun aard, zoodat zij geen enkele zelfstandigheid tegenover den God der wereld bezitten, maar Hem gansch en
al onderworpen zijn, en tevens dit zijn als rebellen, d.i. als
die in hun heele levensrichting zich tegen God keeren.
Ook hier moeten wij alle gelijkstelling van God en
mensch met kracht afwijzen.
Er is geen aardsch vorst, die bij machte is een rebelsch
yolk anders te beheerschen dan door het of tot gehoorzaamheid te dwingen of te vernietigen.
Zijn gelijk staan met de menschen, die tegen hem op
staan, brengt dit mee.
Maar de Heere onze God is geen mensch. Wat de mensch
niet kan, vermag Hij wel.
Hij is zoozeer de absolute Heere van alles, Hij is zoo
volkomen de bron en de drager van alle bestaan, dat de
mensch als rebel, d.w.z. die met zijn hart van God afwijkt
en daardoor ook in alle uitgangen des levens tegen Hem
ingaat, toch niets kan doen en ook niets doet, wat de Heere
wel zou begeeren te verhinderen, maar Hem niet mogelijk
zou zijn. Hij, de mensch, is ook in dezen, hoewel de Heere
hem naar des menschen aard niet dwingt, en laat wandelen
in zijn wegen, volkomen afhankelijk en in den grond niet
bij machte om zich aan de afhankelijkheid, d.i. aan het
mensch-zijn te ontworstelen.
Maar — en dit is van het grootste belang om dit recht te
verstaan — deze mensch wordt tot de zonde niet gedwongen door iets buiten hem, veel minder door God,
doch hij doet de zonde volkomen vrij en naar eigen keus
en wil, als nadere ontwikkeling en verdere voortzetting
van het begonnen zondeproces bij den val, in het Paradijs.
Het is dit laatste, wat dikwijls niet wordt gevoeld.
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Ten deele ook, omdat en doordat de mensch in zoovele
opzichten een product is van zijn omstandigheden en door
zijn millieu en door allerlei factoren in zijn levenskring
mede tot zondigen wordt gebracht.
Dit is natuurlijk volkomen waar.
Maar in de eerste plaats houde men in het oog, dat met
den mensch, die vrij zijn zondeloop vervolgt, niet enkel
bedoeld wordt de individueele, de persoonlijke mensch,
die A. of B. of C. heet, maar de mensch juist in zijn verband
en in zijn samenhang met Adam en met het heele geslacht
van menschen, dat daarna volgt. En als zoodanig geldt te
sterker wat wij zeiden, dat zijn zonde van den beginne
aan vrijwillig is en een eigen keus tegen de wet van God in.
En ook is die afhankelijkheid van het millieu nimmer
zoo te verstaan, dat de mensch tegen zijn wil tot zondigen
gedwongen wordt. Wel staat hij onnoemelijk zwak tegen
alle verleiding, zoodat de stem van zijn conscientie en de
tegenstand van wat nog goeds in hem overgebleven is,
gemakkelijk overwonnen wordt, en hij sours wel het gevoel
heeft, dat hij het kwade gedaan heeft tegen zijn wil.
Toch is dit niet juist en toch bewijst ook zijn eigen schuldgevoel, dat het niet juist is. Nimmer zal de mensch, die door
een ongeval getroffen is of die in een oogenblik van
verbijstering dwaze woorden heeft gezegd, een dergelijk
gevoel van schuld en verantwoordelijkheid bij zich bemerken. Hoewel ook dan niet alle verantwoordelijkheid
ontbreekt.
Doch niet alleen zijn schuldgevoel bewijst dit, maar ook
het geloovig nadenken doet ons toestemmen, dat altijd de
zondige mensch, ook bij de sterkste pressie, zelf de beslissing neemt, al is het dan maar de beslissing, dat het kwaad,
dat hij gaat doen, niet zoo erg is als het leed, dat hem dreigt
bij weigering. Doch ook dan is het z ii n daad en z ij n wil
zoo te gaan handelen.
Het is te verwachten, dat eenige lezers bij het doorloopen
van de laatste alinea's even gepakt zijn door de uitdrukking,
dat de mensch in zijn zonde vrij kiest en vrij doet, wat hij
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doet. Ook al werd het gezegde verduidelijkt door den
mensch in verband te zetten met den val in Adam, zoo blijft
waarschijnlijk toch wel de vraag staan : Maar is de mensch
dan niet onvrij, immers dood in zonden en misdaden, en is
het hem wel mogelijk het goede te doen ? En zoo niet, hoe
kan men dan spreken van vrij en van vrijwillig.
Het is daarom noodig hier nog even op terug te komen.
Immers, er is in den loop der eeuwen veel strijd gevoerd
over de wilsvrijheid van den mensch. En in dien strijd
stonden de Gereformeerden, op het voetspoor van Augustinus en van Calvijn, steeds aan den kant van hen, die de
wilsvrijheid bestreden, en beleden de onvrijheid van den
mensch en zijn slaaf zijn van de zonde.
En al hebben zij in den strijd op het gebied van de zielkunde of liever van de menschkunde wel in een anderen
zin over wilsvrijheid gesproken en geschreven dan hier
bedoeld wordt en daarbij wel de wilsvrijheid tegenover de
gedachte, dat de mensch een product der historie is, verdedigd, onder ons is meestal de eerste zin der wilsvrijheid
alleen bekend.
En onze menschen zijn vertrouwd met de gedachte, dat
de mensch onbekwaam is tot eenig goed en geneigd tot
alle kwaad, en dat de wilsvrijheid moet worden verworpen.
Met deze gedachtengang ben ik het uiteraard van harte
eens.
Geen oogenblik zal het in mij opkomen om het Pelagiaansche of ook maar het half-Pelagiaansche standpunt te
verdedigen, waarbij in den mensch, zooals hij van Adams
dagen is, nog gesteld wordt een vermogen om uit zichzelf
het goede te doen of ook maar mede te werken in het doen
van het goede in den zin, zooals men het daar bedoelde.
Maar dat brengt mij er niet toe de woorden, boven
geschreven, terug te trekken en te spreken van den mensch
als die in zijn zondig leven onvrijwillig de zonde zou doen
en onvrij zou zijn in de beteekenis, die het daar had en
alleen hebben kon.
Wij moeten hier de dingen goed onderscheiden.
Want ten eerste is de leer van de onvrijheid van den wil
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reeds vaak misbruikt en gebeurt dit nog dagelijks, in
deze richting, dat gij telkens kunt hooren : Ja, ik deed dit of
dat, maar ik ben nu eenmaal zoo; of : ja, een mensch is toch
een raar ding, daar kun je eenmaal niets aan doen, wij zijn
zondig en dat zal ook wel zoo blijven.
Deze en dergelijke uitdrukkingen dan klaarblijkelijk
bedoeld als een soort afwijzen van de verantwoordelijkheid, omdat de mensch als onmachtig immers niet meer
ter verantwoording kan geroepen worden voor zijn kwaad.
Men schuift dan wel niet de zonde op God in den directen
zin, maar zou toch hoogstens de eerste zonde kunnen
erkennen als volledig schuldig stellend, en zou verder het
nu-eenmaal-zoo-zijn de schuld moeten laten dragen voor de
daden, die de mensch doet.
Dit kan niet krachtig genoeg worden gelaakt en bestreden. En het gebeure hier nu alleen met de opmerking,
dat de mensch ook in zijn onmacht ten goede schuldig
staat voor God voor elke daad of woord of gedachte,
waarmee hij de wet Gods overtreedt, reeds vanwege het
motief van den Heidelbergschen Catechismus, dat God den
mensch zoo gemaakt heeft, dat hij het kon doen, maar hij
heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des
duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze
gaven beroofd. (Antw. 9.)
Maar men zou zich vergissen — en het was mijn
bedoeling om daar op to wijzen — wanneer men de
woorden van den Catechismus zoo verstond, dat deze
moedwillige ongehoorzaamheid van Adam en Eva de 66/lige
moedwillige ongehoorzaamheid was en het overtreden van
Gods geboden daarna vanwege de onmacht niet of minder
moedwillig moest worden geacht.
De Schrift laat ons daaromtrent Been twijfel, maar spreekt
altijd den zondaar toe met vermaan en bestraffing, en zegt
daarbij uitdrukkelijk, dat die zondaar de zonde heeft gedaan
en gewild en zich met verantwoordelijkheid en schuld aan
de wet Gods heeft vergrepen.
En verder moet men zich ook wel wachten in Gereformeerden kring de leer van de onvrijheid van den mensch
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ten goede z(56 te formuleeren, dat de buitenstaander er een
carricatuur van maken kan en met eenigen schijn van recht
kan komen tot de voorstelling, alsof hier geleerd werd de
keuzeloosheid van den mensch.
Het beroep op de oorspronkelijke bekwaamheid ten
goede is wel afdoende en snijdt wel alle tegenspraak af,
want wij moeten steeds volhouden en altijd weer onderstrepen, dat het menschelijk geslacht een eenheid is en dat
de mensch in Adam is gevallen en alsnu gehouden is alles
te doen en alles te ondergaan, wat Adam moest doen en
wat hij had te ondergaan. En dat dus de mensch nog
steeds wordt genomen naar wat hij oorspronkelijk was,
even radicaal, alsof deze persoonlijke mensch zelf in een
vroegere periode van zijn leven er zoo voorgestaan had
als Adam stond in het Paradijs.
Maar daarbij mogen wij het niet laten. Wij mogen den
mensch niet behandelen zooals wij misschien zouden doen
met een insolventen schuldenaar, die wel is waar vroeger
zijn kapitaal verspeeld heeft en wien wij dit verspelen
blijven toerekenen, maar van wien wij billijkheidshalve
niet mogen verwachten, dat hij nu nog zou voldoen aan zijn
verplichting, alsof hij zijn kapitaal niet kwijt was.
In dat geval kunnen wij tegenover de vroegere schuld
verschillend standpunt innemen, naar gelang van allerlei
omstandigheden, maar ten aanzien van zijn onmacht in het
heden is maar een houding mogelijk : het felt aanvaarden
en nu met hem handelen op basis van wat hij wel kan en
straks misschien zal kunnen.
Doch dit als een voorbeeld te nemen voor wat bij den
mensch als gevallen zondaar moet worden in acht genomen
zou geheel verkeerd zijn.
En dat niet alleen, omdat zedelijke schuld en financieele
onvergelijkbaar zijn, maar omdat, als ik een vergelijking
wil maken, deze verkwister nog steeds voortgaat op hetzelfde pad en nog steeds blijft verkwisten en bedriegen en
oplichterij plegen en dus zich van deze zonde niet bekeert.
Laten wij dit vooral, en nu afgedacht van alle beeldspraak,
volkomen ernstig nemen.
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De mensch in zonde is niet een stole en een blok, niet
een slachtoffer van vroegere zonden in zijn eigen leven
of in dat van zijn vader Adam zonder meer.
Hij neemt dagelijks de zonde van Adam over, zet die
voort, bevestigt en aanvaardt die, keurt haar goed en
propageert haar. En hij is voor deze dingen verantwoordelijk, want hij doet ze, al kan hij het goede niet doen, toch
met toestemming van het kwade en met kiezen van het
kwade naar zijn wil.
Maar hoe staat het nu met de vrijheid en de onvrijheid ?
Heeft de mensch nu een vrijen wil en handelt hij nu in
vrijheid, ja dan neen ?
Om deze vraag goed te verstaan, moeten wij eerst
een andere vraag beantwoorden, n.l. deze : wat is vrijheid ?
Is vrijheid het vermogen van een schepsel, c.q. een
mensch, om te doen, wat maar denkbaar is en wat maar in
eenig brein kan opkomen ?
Is vrijheid voor een leeuw, dat hij kan vliegen en
zwemmen en als een mol in den grond graven en als een
eekhoorn in een boom klimmen ?
Is vrijheid voor een adelaar, dat hij kan brullen als een
leeuw en denken als een mensch en loopen als een
struisvogel ?
Neen immers I Een leeuw wordt in het minst niet onvrij,
wanneer hij zich niet van den grond kan verheffen als een
vogel, doch als hij in een kooi wordt opgesloten of wanneer
zijn jachtgebied wordt ingeperkt door den mensch, die
hem uit zijn eigen domein verdrijft.
En een arend wordt onvrij, wanneer zijn vleugels gekort
worden en als hij met een ketting aan zijn poot vastgebonden zit op een pawl ten aanschouwe van een nieuwsgierig publiek.
Met andere woorden, onvrijheid in dezen zin is er alleen,
wanneer een levend wezen in zijn natuurlijke ontplooiing
van wat hij is wordt belemmerd van b u i t en a f en hij
niet meer kan wat hij wil overeenkomstig z ij n
a a r d.
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Onvrijheid is er alleen, wanneer de aard en natuur van
een schepsel wordt belemmerd.
En nu hangt dus alles er vanaf, wat tot de natuur van
den mensch behoort om de vraag near de onvrijheid te
beantwoorden.
En zie, als ik het zoo stel, dan wordt alles opeens duidelijk.
Ilc kan n.l. inderdaad op tweeêrlei manier spreken over
de natuur van den mensch op schriftuurlijk standpunt.
Zie ik op wat de mensch was en moest zijn krachtens
Gods schepping en dus naar Gods wil en plan, dan is de
mensch van zijn natuur afgevallen, verbasterd en verwoest,
en kan hij dus niet meer, wat tot zijn natuur behoorde.
Hij is dus totaal onvrij en onmachtig.
En waar het in zijn natuur lag om het goede te doen
en dit goede behoorde tot hetgeen hij wilde en willen
moest, daar kan ik hem noemen onvrij, want hij kan het
goede niet meer doen, dat volkomen in de lijn van zijn
natuur lag. Hij heeft zichtzelf een slaaf der zonde gemaakt.
Doch zie ik bij het omschrijven van de natuur van den
mensch op hetgeen hij is geworden door en is nd den val,
dan behoort tot die natuur n i et meer het vermogen om
het goede te doen; dan kan hij het niet alleen niet meer,
maar hij wil het ook niet. Hij kan het niet, want hij
wil het niet.
Er is geen sprake van, dat de mensch in deze zijn
toestand door een macht buiten hem zou worden verhin.
derd het goede te doen, en dat hij in di en zin onvrij zou
wezen. Integendeel, de machten buiten hem, die op hem
invloed uitoefenen kunnen daardoor op succes bogen,
doordat zij een aanknoopingspunt in den mensch hebben.
Met „vrijwillig" en „vrij kiezend" bedoel ik dus, dat de
mensch-in-zonde overeenkomstig zijn aard, zooals deze
n u is, kan leven en leeft. Zoo kan hij het voor God goede
niet doen. Maar hetgeen hij doet, doet hij vrij en vrijwillig,
bewust en met verantwoordelijkheid. En het is voor hem
hierbij ook altijd een keuze in dien zin, dat hij werkelijk
willens niet naar God luistert en niet doet, wat de wet des
Heeren van hem vraagt, zij het ook, dat de kennis van dien
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wil Gods zeer gevarieerd is en nimmer de voile en
schriftuurlijke kennis is en kan zijn.
Ilc bedoel dus niet alleen, dat deze mensch vrij kiest
tusschen stelen en eerlijk zijn, leugen spreken en waarheid
belijden, maar ook dat deze mensch, wanneer hij de waarheid spreekt ten bate van zichzelf en uit eigen motieven
en niet tot eer van God, hij daartoe niet gedwongen wordt,
maar dit doet in overeenstemming met zijn natuur en zoo
telkens en telkens kiest en wil een leven van God en Zijn
dienst df, en vreemd aan den zin van Christus.
In den grond is dus de strijd tusschen Augustinus, Calvijn
en de Gereformeerden eenerzijds en de Pelagianen en hun
heele en halve navolgers anderzijds een strijd over de
vraag: hoe en wat is de menschelijke natuur ? Is deze,
zooals zij nu is door de zonde onmachtig geworden ten
goede, ja dan neen. Neen, zeiden de tegenstanders van
onze belijdenis, de mensch heeft een vrijen wil en dus kan
hij ook het goede doen, zij het ook, dat dit practisch uiterst
moeilijk is en dat het zelfs — volgens sommigen — in de
practijk wel nooit zoo ver komen zal.
Ja, zij is onmachtig ten goede, zeiden Augustinus en de
zijnen, en omdat men onder vrijheid van wil aan de andere
zijde verstond vrijheid ook om het voor God goede to doen,
bestreden zij de vrijheid en spraken van de onvrijheid van
den wil.
Maar zij handhaafden daarbij den mensch als mensch;
het blijft tot zijn — geschonden — aard behooren, dat hij
kiest en wil, bedenkt en besluit, en hij doet de zonde niet
krachtens natuurnoodzakelijkheid, als een machine of zelfs
als een plant of dier, maar als een mensch, niet per instinct,
doch met wil en keuze en verantwoordelijkheid, vrijwillig.
Als hij het zoo beziet, staat de geloovige heel anders
tegenover het gebeuren van den dag dan in de inleiding
even als mogelijk werd verondersteld.
Hij kan dan de verantwoordelijkheid voor het gebeuren,
dat het menschenhart doet beven van ontzetting, minstens
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even goed, ja veel beter bij den mensch zoeken, dan degene,
die de goddelijke souvereiniteit uitschakelen wil.
Ik bedoel daarmee uiteraard niet te adresseeren de staatkundige en internationale verantwoordelijkheid voor den
oorlog en wat daarmee samenhangt; het ligt niet op mijn
terrein om deze uit te zoeken. Touwens, er zal wel geen
mensch zijn, die deze niet gemengd ziet en bij eerlijke
houding erkent, dat de verdeeling daarvan over verschillende schouders zeer moeilijk is.
Maar de verantwoordelijkheid is hier bedoeld in dieperen
en breederen zin; als de aansprakelijkheid voor de
verwording, verwoesting, vergroeiing en ontaarding van
meer dan het dagelijksch menschenleven: van het menschelijk denken en voelen, willen en doen, vertrouwen en
hopen, liefhebben en steunen en helpen, van de ontwikke•
ling der opbouwende krachten en het bebouwen en bewaren van Gods wereld; en de omkeering daarvan in haat
en afbraak en verraad, en tot het wegwerpen van al wat
schoon en rijk en veredelend is en was in het leven der
menschen.
Hij zoekt die verantwoordelijkheid niet bij een yolk of
bij een ras of bij een persoon of groep van personen, maar
wel bij den mensch. En hij ziet die aansprakelijkheid
duidelijker dan de mensch, die alleen den mensch ziet,
zei ik.
Want immers, de laatste, die den kring bij den mensch
begint en in den mensch sluit, zal toch tot de erkenning
moeten komen, dat de mensch nu e e n m a al zoo is
en dat een heel complex van oorzaken en gevolgen,
een heel samenstel van krachten en neigingen den mensch
determineert tot zijn doen en laten, tot zijn ondervinden en
ervaren.
Wanneer er geen onafhankelijke en souvereine Wil is,
die deze wereld van menschen maakte en doet zijn, dan is
er eigenlijk ook van geen verantwoordelijkheid sprake,
tenzij dan een innerlijke verantwoordelijkheid, die niet
verder strekt dan tot mijn aansprakelijkheid zoover ik het
kwade als kwaad zie en toch doe.
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En indien er niemand is, die den mensch roept, beveelt,
vOc5r zich stelt en tot verantwoording ontbiedt, dan is er
eigenlijk ook van geen volledige toerekening sprake. De
moderne mensch is daarin wel consequent, dat hij via de
negatie en de verloochening van God tot de ontkenning van
deze toerekeningsschuldigheid gekomen is.
Belijd ik echter, dat God, de Souvereine, den mensch
houdt aan wat hij is en was, en den mensch als mensch
handhaaft, ondanks en in zijn zonde; geloof ik zoo, dat de
mensch ook inderdaad bij alle gedisponeerd zijn tot het
kwade mensch gebleven is, dan zie ik hem in dezen chaos
van hartstochten en woelingen toch weer staan met
bewustheid, met wil, met opdracht tot het afleggen van
rekenschap, met vrijwillig doen, wat hij in samenhang met
anderen en soms bijna zonder nadenken doet.
Ilc ontken daarbij niet, dat hij als enkeling onmogelijk
zich los maken kan van het geheel, waarin hij leeft en
werkt; maar daarbij houd ik staande, dat hij toch zelf
verantwoordelijk blijft voor het zoo opgesloten zijn in
dezen samenhang en voor het verlies van zijn persoonlijke
zelfstandigheid.
En tevens zeg ik, dat, waar het in zijn aard ligt om in
samenhangen te staan en daarbij aansprakelijk te blijven,
de mensch zeer zeker de schuld blijft dragen, niet collectief
— dat is geen begrip, maar een chaos — maar wei
organisch, in wederzijdsche afhankelijkheid ten goede en
ten kwade.
En nu zie ik, dat deze mensch, deze moderne mensch,
zich tegen God verzondigd heeft door den afval van zijn
levenswortel, door het breken met de gehoorzaamheid aan
God, staatkundig en maatschappelijk, wetenschappelijk en
ethisch, en, ten diepste, religieus, en dat hij zoo zichzelf
gestort heeft in den afgrond, waarin hem ook de steun
ontvallen is van de overgeleverde bewarende waarden en
krachten, die zijn voorvaderen nog vaak tegenhielden van
de uitersten, waartoe de mensch van onze dagen geneigd
is te gaan.
Zoodat ik daarbij tevens uitspreek, dat deze zelfde
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mensch in dien zin ook zijn toekomstig lot in de hand houdt,
dat hij alleen den verderen ondergang kan ontgaan door
halt te houden en zich te bezinnen op hetgeen hij gaat doen.
Het is zijn eigen werk, indien hij doorgaat op dezen weg
en er geen toekomst meer is voor wat eenmaal christelijkEuropa was.
En hij zal zeif moeten indien, dat het totaal anders moet,
wil er sprake zijn van een omkeer ten goede, waarop nog
velen hopen en waarop wij ook nog hoop mogen koesteren.
Dat laatste kan dan te danken zijn ten deele aan welbegrepen eigenbelang, wanneer de mensch gaat zien, dat
vrede en harmonie, elkaar verstaan en elkaar verdragen
de plaats moet innemen van elkaar geen plaats gunnen op
de aarde.
Het zal ook wel veroorzaakt zijn door een sluimerend
en weer ontwakend besef, dat hij de grootste. en de
heerlijkste schatten van de menschheid op het spel zet en
dat hij daarvoor toch de aansprakelijkheid niet dragen kan
en wil op den duur. Om zichzelfs wil, om zijn medemensch,
om de hoogere waarden, die hij dan toch nog erkent.
En daarbij zal dus een zeer voorname plaats innemen de
houding van hen, die verantwoording willen doen aan God
in den hemel, en die om Gods wil en om Christus' wil
invloed op hun medemenschen uitoefenen, opdat deze, zij
het ten deele onbewust, toch ook mede een anderen koers
zullen inslaan, omdat God het zegt.

Als ik nu de vraag stel, hoe en in welken zin deze kijk
op de toekomst — deze voorwaardelijke kijk, waarbij het of
hangt van het inzicht en van de koers van leven van den
mensch, wat zijn lot zal zijn — in verband staat met de
goddelijke souvereiniteit, dan ligt het antwoord in het
bovenstaande.
Deze samenhang is zoo, dat deze toekomst, die van
morgen en die van de volgende generatie beide, geheel en
al afhankelijk is van God, niet hoewel, maar omdat, en in
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verband met het feat, dat zij sterk verbonden is met de
verantwoordelijkheid van den mensch.
En dat wel in tweeerlei zin.
In den zin, dat de mensch met al zijn plannen en overwegingen niets doen kan en niets laten kan dan wat naar
Gods wil en plan is. Zoodat de Heere God het heel anders
leiden kan dan de mensch op het oogenblik denkt en de
beslissing in dezen oorlog en de toekomstige wereld, die
daarna volgt, niet door den mensch, maar door God bepaald
wordt. Want de mensch is ten slotte slechts een
a f hank el ij k wezen, die dus door God gedirigeerd
wordt naar het welgevallen en welbehagen des Heeren.
Met het gevolg ook, dat, al doet de mensch zijn zin en
al gaat het zooals hij beraamd had, daaruit ten slotte niet
te voorschijn komt, wat hij bedoelde, maar wat God
bedoelde. En dat alzoo het eenige koninkrijk, dat uit deze
worstelingen van het menschelijk geslacht zegevierend te
voorschijn komt, is het koninkrijk van God en van den
Heere Jezus Christus.
En de menschelijke woelingen en plannen nemen in het
komen van dat koninkrijk juist die plaats in, die de Heere
haar waard keurt en waarmee zij den Heere uiteindelijk
kunnen dienen.
Maar ook is dit waar in die dndere beteekenis, dat God
deze zijn toekomst en dit zijn plan laat loopen en realiseert
door het doen en laten van den actieven en werkzamen
mensch been. Want ten slotte is hij v e r ant w o o r del ij k
schepsel.
Ilc bedoel: als ik zeg, dat deze toekomst in de hand Gods
is, dan mag ik dit niet z66 zien, dat daarmee uitgesproken
zou zijn, dat de mensch misschien wel zou worden uitgeschakeld, geheel en of ten deele, bij de naaste of verdere
toekomst. Alsof het bestuur des Heeren zou zijn dat van een
ingrijpen Gods in een de menschelijke activiteit en verantwoordelijkheid beperkenden zin.
Neen, de Heere zal zeker den nieuwen opbloei van een
wereld, die Hij nog plaats geeft, tot stand brengen door de
menschen, die het wel anders bedoelen misschien, maar
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die toch, bewust van lam streven en van hun willen, het
streven en willen van God dienen.
Zooals ook de Heere de mogelijke destructie van wat
de mensch groot maakte en de mensch bedoelde om
zichzelf te verheerlijken, zal tot stand brengen door
menschen, die dit doen vijandig zijn, en door menschen,
die meenen den mensch nog grooter te maken en misschien
den Heere nog meer uit te schakelen.
Ja, zelfs de komst en de heerschappij van den antichrist
zal zoowel prestatie van den mensch zijn als vervulling van
Gods profetie en realiseering van de manier, waarop de
Heere den eindstrijd wil voorbereiden, die daar zal zijn
tusschen de wereld van het kwade en de wereld van Jezus
Christus, ja, met Jezus Christus zelf in zijn komen ten
oordeel.
Wil ik nu mijn houding vinden voor morgen en overmorgen, dan is dit de houding van arbeidzaam vertrouwen
en vertrouwend wachten.
1k kan daarbij mijn plannen maken en mijn verwachtingen
hebben. 1k kan daarbij, voorzoover mijn ambt dat
meebrengt, gebruik trachten te maken van alle middelen
om een betere toekomst te bewerken en een kwaad af te
weren, wat ik als een kwaad zie, vooral af te weren de
sterkere opbloei en groei van de zonde.
Maar ik mag en zal daarbij overtuigd zijn, dat, ook al
loopt het zooals die menschen willen, die de vijanden van
recht en waarheid en van de zaak van Christus zijn, toch
het in werkelijkheid gaat naar Gods souverein bestuur en
dus mij niet te verontrusten heeft, waar het op de laatste
vragen aankomt.
En tevens sta ik daarbij in het geloof, dat God mijn
gebeden en mijn hoop zal verhooren en vervullen door
middel van de in deze wereld werkende krachten, ook die
der menschen en ook die der m.i. gevaarlijke en ongehoorzame menschen.
Het betrekkelijk kunnen berekenen en overzien van wat
de toekomst vermoedelijk zal brengen mag en kan mij er
niet toe bewegen daardoor somber of lichtvaardig
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optimistisch mij een dag van morgen voor te stellen, die uit
de zichtbare en vermoedelijke factoren geboren wordt.
Het totaal ontwetend zijn van wat de Heere God met de
wereld voor heeft in het intermezzo, dat nog komen kan
voor den dag van Christus, mag en kan mij niet terug
houden van het voortgaan met mijn plicht te doen,
zooals ik dat verantwoorden kan, omdat ik wel weet, dat
de Heere het komende goed wil tot stand brengen mede
door mijn trouw en mijn gehoorzaamheid.
En alles te zamen spoort mij aan om den menschen voor
te houden den wil van God naar zijn Woord, en hun tevens te
zeggen, dat de wil van Gods raad zal bestaan, ook dwars
tegen de gedachten der menschen in, als het moet.
Want de goddelijke souvereiniteit sluit de menschelijke
verantwoordelijkheid niet uit. En de menschelijke verantwoordelijkheid, zelfs de menschelijke zonde kan niet
66n graad of doen van de volkomen goddelijke souvereiniteit, waarmee Hij alle dingen werkt naar den raad van
zijn wil.
Wij keeren terug op onze schreden en bezien nog kort
den goddelijken weg der verlossing, waarover wij reeds
begonnen waren na te denken.
HE zei : En het is hier, bij deze heerlijke waarheden en
werkelijkheden — de verlossing in Christus Jezus en de
wedergeboorte door den Heiligen Geest — dat ons verstand
stil staat en toch niet stil wil staan, en waar dus het kruis
voor ons denken geplaatst wordt.
En ik doelde allereerst uiteraard op de uitverkiezing en
wat daarmee samenhangt. Het is immers daar zeker niet in
de laatste plaats, dat de verhouding tusschen goddelijke
souvereiniteit en menschelijke verantwoordelijkheid ons
groote moeite baart en voor ons verstand nimmer tot een
afdoende oplossing te brengen is.
Dit laatste, n.l. het brengen van dit probleem tot een
afdoende oplossing, ligt ook niet binnen mijn vermogen;
wel wil ik pogen hier en daar een opmerking te plaatsen,
die ons geloovig denken te meer gelbOvig denken leert zijn.
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Dat hier de vraag van ons onderwerp scherp naar voren
komt, is duidelijk.
Onder de uitverkiezing toch verstaan wij dat besluit van
Gods eeuwigen raad, waarbij de Heere in volstrekt
souvereine barmhartigheid, uit vrije genade, alleen om
Zijns zelfs wil, zonder aanmerking van eenige verdienste
bij den mensch, in Christus Jezus ten eeuwigen leven uitverkiest diegenen en diegenen alleen, die het Hem behaagt,
en hen tot het geloof en tot de bekeering en tot den
geheelen weg der verlossing brengt.
Terwip de keerzijde daarvan is het besluit der verwerping, waarbij de Heere de anderen laat in hun val en
verderf, waarin zij zichzelf geworpen hebben en hen zoo in
Zijn verkiezing voorbij gaat.
Dit nu zou als belijdenis der Kerk en als inhoud der
Schriften mee moeten brengen, zegt men, als logische
consequentie, dat nu niet alleen een mensch er niets aan
doen kan, wanneer hij tot het eeuwige leven geraakt door
het bloed van Christus, maar ook dat de mensch niet
verantwoordelijk is voor zijn eeuwig verderf, waar immers
niet zijn zonde en niet zijn schuld, maar de verwerping of
het voorbijgaan in de verkiezing de laatste oorzaak is van
dezen ondergang.
Zoo is de schijnbaar logische redeneering van velen.
Merkwaardig is intusschen — dit zij reeds hier opgemerkt
— dat zij meestal noch in hun eigen leven dus zich maar
laten gaan, noch ook de leer aanhangen dat dan de
menschen maar er op los moeten leven, doch dat zij op
dezen grond de leer der verkiezing aantasten, en zich
inspannen met uiterste kracht om de duidelijke schriftgegevens hieromtrent een zin te geven, die in hun
gedachtengang past.
Dat zij daarbij ook trachten om andere schriftgegevens
tot hun recht te doen komen, is toe te juichen en te
waardeeren.
En dit is het geval.
Immers, naast de waarheid van de verkiezing en
verwerping staat die andere waarheid, minstens even
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veelvuldig in de Schrift beleden, zoo niet meer, dat de
mensch langs den weg van geloof en bekeering behouden
wordt, en om zijn ongeloof en onbekeerlijkheid verloren
gaat.
En

dat niet alleen; daarbij wordt wel eenerzijds weer
gezegd, dat het geloof een gave Gods is en de Heere ons
moet bekeeren, maar toch komt anderzijds sterk naar
voren de voortdurende roeping van Godswege, waarbij de
mensch opgewekt wordt te gelooven in Christus en zich te
bekeeren tot God.
En al wordt nimmer de mensch geprezen, alsof hij uit
zichzelf aan deze roepstem had voldaan, maar wordt steeds
daarvoor Gods genade geroemd, anderzijds wordt wel tot
den Ongeloovigen en weerspannigen mensch gezegd :
Gij hebt niet gewild.
In de wereld, die buiten de verkondiging van het
evangelie des kruises staat, ligt de zaak wel eenigszins
anders. Daar toch is geen sprake van weerstaan van den
Heiligen Geest in den zin als onder de weerspannige
kinderen des verbonds en aangesprokenen in de evangelieprediking, en dus geen sprake van niet willen, dat Christus
Koning zou zijn in dien uitgesproken zin.
Maar dit neemt niet weg, dat toch nimmer het verloren
gaan van de „onwetende heidenen" wordt gesteld buiten
hun verantwoordelijkheid. Integendeel, als b.v. de apostel
Paulus spreekt over het verloren gaan „zonder wet", dan
denkt hij er blijkbaar niet over met een zekere verontschuldiging over deze menschen te spreken, maar zegt
hij uitdrukkelijk, dat zij reeds zonder eenige verontschuldiging zijn vanwege het feit, dat de openbaring
Gods in het geschapene als uitdrukking van Zijn goddelijkheid tot hen gekomen is en zij daarvan geen recht gebruik
hebben gemaakt.
Het is nu deze dubbele waarheid, waarbij eenerzijds het
behoud der kinderen Gods wordt toegeschreven aan de
verkiezing des Heeren en aan de gave des geloofs als band
aan Christus, terwij1 toch aan den anderen kant die
geloovige ook wordt genomen met zijn verantwoordelijk50

heid en ook wordt geteekend als die zijn zelfs zaligheid
werkt met vreeze en beven; waarbij aan den eenen kant
uitdrukkelijk wordt gezegd, dat de velen worden voorbijgegaan in Gods verkiezing en worden overgelaten in hun
val en verderf, waarin zij zich zelf hebben geworpen en
waaruit zij nimmer meer kunnen opkomen, en toch anderzijds deze verlorenen worden vermaand om zich te bekeeren, en zij worden veroordeeld, omdat zij geen gehoor
hebben gegeven aan de roepstem; het is deze dubbele waarheid, die het probleem van de goddelijke souvereiniteit en
de menschelijke verantwoordelijkheid en de onderlinge verhouding daarvan scherp stelt en duidelijk als zeer moeilijk
doet uit komen.
Immers, het lijkt toch zoo eenvoudig: een van tweedn
God beslist, wie er zalig zal worden en dan kan de mensch
er ook niets aan doen, behalve dan dat hij schuldig staat
in zooverre hij in Adam gevallen is en daardoor schuldig
geworden is aan de mogelijkheid van verloren gaan.
Of anders : de mensch is verantwoordelijk voor zijn doen
en laten; de mensch moet zich bekeeren en gelooven in
Christus, of de mensch moet het licht der natuur recht
gebruiken, maar dan heeft hij het niet alleen aan zichzelf
te wijten, als hij verloren gaat, maar ook tevens aan zichzelf
te danken, als hij behouden wordt.
Maar dan is ook in beide laatstgenoemde gevallen, zoo
zou men zeggen, de goddelijke souvereiniteit zeer
betrekkelijk, een zich aansluiten aan wat Hij bij den mensch
ziet en voorziet, een zich voegen naar den mensch.
En zoo stelt de Schrift de goddelijke souvereiniteit niet en
dit weerspreekt de Gereformeerde confessie uitdrukkelijk.
Dat zou trouwens geen souvereiniteit zijn.

Uiteraard zullen ook wij bij de uitverkiezing moeten
eindigen of nog liever beginnen met de erkenning, dat wij
den Heere God niet kunnen narekenen, en dat Zijn denken
en doen ons verstand te boven gaat; dat wij nimmer in staat
zullen zijn te beredeneeren, waarom Hij in Zijn vrijmachtig
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welbehagen sommige menschen voorbij ging en anderen
verkoos ten eeuwigen leven; dat wij nooit een voor den
mensch logisch te verwerken verklaring kunnen geven
van Gods welbehagen.
Maar dat spreekt toch ook weer vanzelf. Gods welbehagen is de wil, de onweerstandelijke wil van God, is
God zelf als de willende en besluitende God. Dat de Heere
in — als ik het eens heel menschelijk mag zeggen — zijn
diepste motieven ons verstaan te boven gaat en voor ons
denken verborgen is, ligt toch in den aard der zaak, waar
immers de mensch met zijn denken, ook al is het hersteld
van de blindheid der zonde, nimmer den Allerhoogste
begrijpen kan.
Als wij dan ook bij dit stuk daarin eindigen, is dit geen
uitvlucht uit de moeilijkheid in een koppig: ik begrijp het
wel niet, maar ik wil u de tegenargumenten uit de handen
slaan door te vluchten in de onbegrijpelijkheid Gods.
Veel minder mag hier de onbegrijpelijkheid Gods worden
verstaan als een grillige willekeur des Heeren; deze
bestaat niet. De onbegrijpelijkheid Gods is de Heere, zooals
Hij geen rekenschap geeft van zijn daden, omdat Hij
eenvoudig God is en ik vleesch ben.
En wat mijn verstand niet begrijpt, verstaat mijn hart wel;
het geloovig nadenken en leven van den christenmensch
vindt in de absolute souvereiniteit des Heeren geen
uitvlucht, maar rust, geen vernietiging van zijn denken,
maar een fundament en een harmonieus einde.
Beginnen wij alzoo met de erkenning, dat hier een
mysterie en een welbehagen des Heeren het begin van alle
spreken is, dit neemt toch niet weg, dat wij nadien nog wel
een enkel woord kunnen zeggen ter toelichting van het
leerstuk, zooals de christelijke Kerk het leert.
En dan wel allereerst iets hierover, dat men de positie
der Gereformeerden hierin niet al te zeer geisoleerd moet
zien.
Men stelt het wel eens voor, alsof de verkiezing en de
praedestinatie een geloofsstuk was, dat door de Gereformeerden alleen werd aanvaard, terwig de andere
52

Christenen wel een verklaring zouden hebben van het
mysterie, een minder harde verklaring, en een oplossing,
die wel den Gereformeerden niet bekoren kan, maar dan
toch een zekere aannemelijkheid zou hebben.
Dit is nu een misverstand.
Ten slotte is het zoo, dat de Christen, die wel voor de
Heilige Schrift en haar waarheid buigen wil en niet de
verkiezing aanvaardt, niet anders doet dan enkele schreden
eerder halt houden, of enkele schreden voor het einde,
waar de Gereformeerde het hoofd buigt, op een zijweg
afslaan en in een verkeerde richting gaan.
Maar het mysterie moeten alien erkennen.
Immers moeten allen erkennen, dat die twee zijden
bestaan. Geen enkel Christen, die nog ernst maakt met de
Schriftgegevens, kan ontkennen dat wel eenerzijds de
mensch wordt aangespoord tot geloof en bekeering, en
hem de onbekeerlijkheid tot een schuld gerekend wordt,
maar dat ook toch even goed geloof en bekeering als gaven
Gods worden voorgesteld en dat de Heere uitdrukkelijk
zegt, dat de zaligheid een onverdiende en vrijmachtig
gegeven weldaad is.
Ja, het : Jacob heb Ik liefgehad en Ezau heb ik gehaat;
en het : gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de
grondlegging der wereld; Die ons to voren verordineerd
heeft tot aanneming tot kinderen; wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle
dingen werkt naar den raad van Zijn wil (Rom. 9; Ef. 1); dit
alles kan moeilijk worden ontkend door hem, die in de
Schrift de eenige bron en maatstaf voor zijn geloofsleven
vindt.
Indien hij daarbij naar de Schrift gelooft in de uiteindelijke
zaligheid van die in Christus Jezus zijn en in de uiteindelijke
verlorenheid, al was het alleen maar van den rijken man,
die in de pijn was, dan zal hij toch niet anders kunnen
dan toestemmen, dat wij hier staan voor het mysterie en
voor de vraag, die boven gesteld is.
En hij kan slechts twee wegen gaan. Hij kan ten slotte
de volkomen alwetendheid en de volstrekte almacht Gods
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ontkennen of aithans negeeren, en toch de laatste beslissing
leggen in handen van den mensch; bf hij zal zakelijk moeten
komen tot de erkenning van Gods voorwetenschap, die
Gods voorbeschikking is, en de verkiezing en verwerping
eerbiedigen, al formuleert hij het nog zoo voorzichtig, la
al laat hij het totaal ongeformuleerd.
Als dan ook uw medechristen zegt, dat hij de uitver•
kiezing niet kan aanvaarden, dan beteekent dat niet anders,
dan dat hij eenvoudig in zijn geloofsdenken niet doordringt
tot den wortel der zaak, of dat hij een carricatuur van de
leer der verkiezing heeft gehoord of gelezen en deze
verwerpelijk acht.
Maar hij zal 14 nader onderricht moeten erkennen, dat
wij hier staan voor een ondoorgrondelijk mysterie en dat
dit alleen kan liggen in de diepten Gods, willen wij niet te
kort doen aan Gods majesteit.
En hij zal moeten leeren, dat God ondoorgrondelijk
noemen niet hetzelfde is als God willekeurig noemen, niet
hetzelfde is als God onrechtvaardig noemen vooral.
Al is het waar, dat ik ten slotte God rechtvaardig noem,
omdat ik versta, dat de mensch niet anders verdiend heeft
dan de verwerping, en de Heere rechtvaardige reden zou
gehad hebben ook mij niet aan te nemen.
En daarom vooral, omdat ik weet, dat de Heere niet
onrechtvaardig kan zijn, omdat Hij de Heere is.
Deze laatste slotsom, die inderdaad de laatste is, telkens
en telkens weer, in de beschouwing van Gods souvereiniteit,
is geen dwaasheid en geen uitvlucht uit de moeilijkheid,
maar vloeit uit het geloof, di.. uit het vertrouwen in God,
aanstonds voort.
De Heere zelf geeft dit antwoord aan Job; het is niet het
antwoord van de redeneering, maar het antwoord van het
zien met het oog des geloofs.
Dat de Heere de Heere is, is het einde van de tegenspraak;
ons lijkt dit wel de onderdrukking van alle nadenken, maar
dat komt weer, doordat wij den Heere aan den mensch
gelijk maken. Onder de menschen is het een misbruik
maken van het recht van de sterke vuist, dat de een den
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ander het zwijgen oplegt, en de een in het woord van den
ander niet-begrijpend zichzelf stil doet zijn.
Dat mag daar niet, want de mensch is den mensch
principieel gelijkwaardig; alleen het kleine kind staat
eenigszins zoo tegenover den vader. Welnu, de verhouding
van het kleine kind tegenover den vader is ook de meest
duidelijke afschaduwing van de verhouding van den
mensch tot God.
Veel radicaler ondertusschen dan hier is in de verhouding
van God tot mensch het niet tegennatuurlijk, niet vernietigend voor des menschen eer en grootheid, dat de
Heere de Heere is, en daarmee uit. De scheppingsverhouding wordt daardoor niet onderdrukt, maar juist tot
openbaring gebracht.
Onderdrukt en verpletterd wordt de menschelijke
hoogheid in zonde, die immers daarin bestaat, dat de
mensch God gelijk wil zijn; zie de wortelzonde in het
Paradijs.
Maar ik wilde nog sets anders zeggen inzake de verkiezing. Lets, dat den anderen kant van de zaak belicht.
En ik wilde daarmee een carricatuur-voorstelling van dit
leerstuk, zooals deze gevonden wordt bij vele niet-Gereformeerde Christenen, bestrijden en wegdoen. Ik doe dit voor
de lezers van deze beschouwing, omdat deze zelfde
carricatuur ook wel bij onze menschen gevonden wordt, zij
het ook, dat zij er in berusten ondanks de carricatuur,
terwiji de anderen zich verzetten om de carricatuur.
Het is n.l. zoo, dat men inderdaad het leerstuk van de
verkiezing moet beginnen en eindigen met de erkenning,
als wij deden, van Gods volstrekte souvereiniteit zonder
meer, d.w.z. zonder dat wij tot in de laatste diepte zien,
hoe hier de verantwoordelijkheid van den mensch tot Naar
recht komt. Eenvoudig, omdat hier de mensch volkomen
afhankelijk of eigenlijk volkomen niet-actief is.
Nu ligt dit in den aard der zaak.
In den beginne toch schiep God den hemel en aatcle.
Daarin wordt ook het schepsel genomen als werkstuk van
55

Gods hand, volkomen lijdelijk allicht, waar immers geen
enkel wezen in zijn geboorte en ontstaan eenige activiteit
toonen kan, waar hij toch niet bestaat, maar zijn bestaan
pas een aanvang neemt. En niemand neemt er aanstoot aan,
dat de mensch in zijn wording en in ontstaan in het raadsplan Gods niet meespreekt, doch geheel afhankelijk is van
den Heere alleen.
Welnu, zoo staat de zaak met de verkiezing en den weg
der verlossing, d.i. met de herschepping, uiteraard ook.
Door de zonde is de mensch — vergeten wij dat niet —
den dood en den vloek onderworpen, van God vervreemd
en los geraakt, wat Gods dienst en de eeuwige zaligheid
aangaat. De mensch als God dienend en als daarin zalig
schepsel bestaat niet meer.
Wil er dus toch sprake zijn van zaligheid en van God
dienen, dan kan dit alleen, doordat de Heere een werk
doet, dat principieel gelijk staat met het scheppingswerk;
dat Hij te voorschijn roept, wat niet is, en tot stand brengt,
wat niet bestond. En daarbij kan uiteraard van medewerking van den mensch, die als zoodanig, d.i. als recht
staand en recht gericht mensch niet bestaat, geen sprake
zijn.
Men kan zeggen, dat er wel „medewerking" is bij den
dooden mensch in het proces ten doode. Eigenlijk gaat dan
ook in dat proces ten doode alles voort op volkomen
„begrijpelijke" wijze met een laten van den mensch op de
pleats, waar hij staat, met zijn eigen zelfvernietigend voortgaan in de zonde, totdat hij den dood vindt in de eeuwige
duisternis.
Behoudens dan het felt van de algemeene genade, de
remmende en in stand houdende werking Gods, waardoor
dit proces der vernietiging in zonde niet haar eigen tempo
volgt, maar zich naar Gods tempo regelen moet. Een werk
des Heeren, waarin weer de mensch geheel begiftigde is.
Hetgeen wij belijden met te zeggen, dat de goede gaven
van den mensch van den Heere zijn, ook in het natuurlijk
leven.
Maar vooral in het herstelwerk, in het herscheppings56

werk gaat de repel door, die wij aangaven, dat het initiatief
alleen bij den Heere kan zijn, en het tot stand komen van het
plan van de verlossing zelve als het ten leven bestemmen
der menschen, en het levend maken van den dooden
mensch alleen van God kan zijn.
De carricatuurvoorstelling nu is echter deze, alsof daarbij
de menschelijke activiteit en verantwoordelijkheid automatisch uitgesloten ware ook voor het geheele werk der
voortgaande herschepping en levendmaking.
Alsof de mensch hier genomen werd in tegenstelling met
zijn aard en wezen en de Heere hier van zijn eigen Bin,
waarin hij den mensch maakte, afweek.
Dit nu is in strijd met de Schrift.
Laat ik het eerst eens heel populair zeggen. Het is niet
zoo, dat ooit eenig mensch op grond van de waarheid van
verkiezing en verwerping kan zeggen : 1k zal mij niet
beijveren om mijn roeping en verkiezing vast te maken,
want als ik verkoren ben, ben ik verkoren, en als ik ver•
worpen ben, ben ik toch verworpen.
En het is niet zoo, dat ooit eenig mensch *behouden werd
of zal worden, die zich niet met al zijn kracht en met een
biddend hart voegt in de wegen des Heeren en tot Christus
zich keert als zijn Verlosser; dat deze behouden zou
worden, omdat hij verkoren is.
En het is evenmin waar, dat ooit eenig mensch, die begeerig is naar het hell in Christus, die de knie gn ook maar
66n keer buigt en die ook maar zou roepen : „O, God weer
mij zondaar genadig", dat zulk een mensch, zeg ik, zou
kunnen verloren gaan, ondanks dit zijn waarachtig zoeken
en bidden, omdat hij niet verkoren is.
Let wel, ik zeg niet, dat er geen mensch zou kunnen
bestaan, die zoo zou redeneeren en leven. Maar dit zijn
enkel en alleen ongeloovigen, die toch een klank hebben
opgevangen, een klank uit de verte, en die in duidelijk
ongeloof en verdraaien van de woorden des Heeren zich
een nieuw vijgeblad hebben uitgevonden, waarachter zij
zich trachten te verschuilen, en een nieuwe uitvlucht, waarmee zij aan de verantwoordelijkheid trachten te ontkomen.
57

Het is er mee, als wanneer iemand — en ook dit komt
voor — zou zeggen : a ben er wel, maar ik heb er niet om
gevraagd, en nu trek ik mij van mijn leven, dat ik mij zelf
niet heb gegeven, niets aan.
leder voelt dit als dwaasheid, de spreker zelf meestal
ook wel, tenzij hij het besef van zijn verantwoordelijkheid
kunstmatig heeft uitgeroeid of tenzij hij niet wel bij zijn
verstand is, en niet beseft wat hij zegt.
Immers, elk mensch voelt met een schijnbare inconsequentie zich wei degelijk verantwoordelijk voor zijn
bestaan, ook al heeft hij zich dit niet zelf gegeven, even
duidelijk en even grondig, alsof hij zelf zich in het aanzijn
geroepen had.
Zoo heeft God den mensch gemaakt, met dit verantwoordelijkheidsbesef.
Of, nog juister, zoo heeft God den mensch gemaakt, met
deze verantwoordelijkheid. Hij heeft hem geschapen een
mensch, d.w.z. een wezen, dat, eenmaal in het leven
geroepen en gesteld, waar hij staat, wel degelijk verantwoordelijk is voor zijn bestaan, voor wat hij er mee doet en
voor wat hij er van denkt en zegt.
Men kan nu wel zeggen, dat dit een wonderlijke verhouding is, maar dit heeft geen zin. Een mensch, die niet
verantwoordelijk zou zijn voor zijn leven, zou geen mensch
zijn, zou een ander wezen zijn dan dit schepsel Gods, dat
wij zijn en waar wij over spreken. En het heeft geen zin to
speculeeren over een wezen, dat niet bestaat en dat nooit
bestaan heeft, n.1. over een wezen, dat op een mensch zou
lijken in alle dingen behalve in de met hem geschapen en
tevens hem ingeschapen verantwoordelijkheid voor zip'
leven.
Eenvoudig, omdat dit een fantasieproduct van den afval
ligen en zichzelf ontvluchtenden mensch is.
Evenzoo staat het nu met den mensch in verhouding tot
zijn verlossing of ondergang, in verband met zijn verantwoordelijkheid.
De mensch, die door den Heere verkoren is voor Zijn
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nieuwe menschheid en met Gods opdracht gesteld is in
het koninkrijk van Christus, kan niet zeggen : Ik ben hier
wel gesteld, maar ik draag geen verantwoordelijkheid voor
mijn zijn hier, want de Heere heeft dat gedaan en niet ik.
Ik word eentonig, vrees ik, maar ik wil duidelijk zijn :
Daarmee zou hij weer den Heere tot het peil van den
mensch aftrekken en aan zichzelf gelijk maken.
Immers, de mensch kan niet zijn medemensch op een
plaats stellen, zoo, dat deze zelf daarin niet meewerkt,
anders dan door tegennatuurlijken dwang, en dus zonder
diens voile verantwoordelijkheid voor het staan op die
plaats.
Maar zoo is de verhouding tot den Heere van alle
schepsel niet. Als Deze ons op een plaats stelt, is de mensch
wel degelijk verantwoordelijk voor zijn staan daar, even
zeer, als wanneer hij daar uit zichzelf was gaan staan.
Want het behoort tot de verhouding tusschen Schepper
en schepsel en ligt in den aard van het laatste, dat dit door
den Heere wordt aangewezen de plaats, waar het staan
moet tot leven en tot behoud, en nimmer anders daar komen
kan.
En hij, die dus krachtens Gods besluit wordt geroepen
tot het licht in Christus Jezus, wordt daarmee tevens
geroepen tot geloof en tot die zelfwerkzaamheid, welke in
de Schrift omschreven wordt als liefde tot God, bekeering
van de zonde, heiligmaking, zijns zelfs zaligheid werken
met vreeze en beven, niet ondanks het felt, dat, maar omdat
God in hem werkt het willen en het werken naar Zijn
welbehagen. (Phil. 2 : 12, 13.)
Het mag een zekere bekoring hebben dezen tekst van
Paulus als een paradox of schijnbare tegenspraak te kwalificeeren, maar het is niet waar.
In de verhouding van God tot mensch is deze dubbeluitdrukking de kenschetsing van de heerlijke werkelijkheid.
Het is dan ook volstrekt niet juist het zoo te stellen, dat
de mensch door de verkiezing en levendmaking Gods zijn
vrijheid en „zelfstandigheid" verloren heeft en nu zijn
worstelen om tot vrede te komen, zijn zoeken van God, zijn
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bidden om den Heiligen Geest, zijn strijd met zichzelf, zijn
berouw over de zonde en zijn vragen om vergeving, die
immers al in de verkiezing gegeven is, een vorm en een
niet meer noodzakelijke en daarom zinlooze vertooning
zou zijn.
Integendeel, deze zelfwerkzaamheid van den mensch en
zijn eigen verantwoordelijkheid hiervoor, deze zelfwerkzaamheid van den mensch past volkomen in het geheel,
waarbij God is de alles in alien, waarbij God is de Schepper
van deze nieuwe positie en van dit nieuwe leven.
Dit dringt dikwijls niet genoeg tot ons door.
Daar is wel een besef bij ons, dat de eenmaal levendgemaakte uiteraard niet laten kan om Christus ook waarlijk
ter eere te leven; wie Christus door een waarachtig geloof
is ingelijfd, kan onmogelijk niet werken der dankbaarheid
voortbrengen, zegt de Catechismus, en dit gelooven wij wel.
Maar dan dikwijls toch vrijwel uitsluitend vanuit het
beginsel, dat naar waarheid een allesbeheerschendbeginsel
is, dat het leven als werk van den Heiligen Geest uiteraard
niet dood blijven kan. Dat dus Gods werkzaamheid zich
openbaart en voortzet en vruchten draagt.
Dit is waar en dit is een fundamenteele waarheld.
Maar zoodra eenige prediker den mensch, die in de
wereld van het evangelie leeft en die zich niet daartegen
verhardt, maar luistert naar het Woord Gods, aanspoort en
vermaant om te gelooven en zich vast te klemmen aan
Christus, dan stemmen wij wel toe, dat dit zijn plicht is.
Maar niet zelden doen wij dit toch met een gevoel in
ons hart, dat alle gehoor geven aan deze roepstem niet
meer is dan een plichtmatig het pad volgen, dat nu eenmaal
in de Schrift gevonden wordt zonder dat wij werkelijk
gelooven in de realiteit, dat langs dezen weg het hell
verkregen wordt.
Want, zeggen wij licht, het is de Heere alleen, Die het
geeft en wij mogen niets op den voorgrond schuiven, wat
den Heere zou beperken in Zijn alleen het hell geven.
En dat deze verantwoordelijkheid van den mensch in den
laatsten tijd onder de Gereformeerden meer naar voren
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komt en meer verkondigd wordt, ziet menigeen in ons
midden en ook menigeen buiten ons als een lichtelijk
afbuigen van de zuiver Gereformeerde lijn en als een
inperken en inkorten van den absoluten steiregel, dat het
een werk des Heeren is, waarin wij „still afhankelijk" zijn.
Weer hetzelfde misverstand, alsof de werkzaamheid van
den mensch en zijn verantwoordelijkheid den Heere terugdringen zou en Zijn absolute zeggenschap zou beperken;
dit wordt uitgesloten, als wij de afhankelijkheid van den
mensch goed zien.
Wij kunnen het ook zoo zeggen, en dan wordt het nog
duidelijker, wat wij bedoelen :
De verkiezing en praedestinatie is niet een praedestinatie
of voorbeschikking tot de eeuwige zaligheid alleen, maar
ook tot het geloof; en de bekeering en de worsteling om
vrede, kortom de heele weg om tot het zalige leven te
komen met den strijd des menschen daarbij, het geheele
proces — als ik het zoo eens mag noemen — is opgenomen
in de beschikking Gods, afkomst en invloeden en onderricht en alle dingen incluis.
Zooals wij het vroeger gezegd hebben omtrent het leven
van den mensch in het algemeen, zoo zeggen wij het nu
ook van het leven van den verkorene in verband met zijn
verkiezing. Dat leven is een menschelijk leven, een leven
van denken en doen, van bidden en vragen, van struikelen
en weer opstaan, van leven uit God en tevens leven als
mensch, — en dit heele leven, niet alleen de uitslag, maar
a 11 e s is in den raad Gods opgenomen.
Als men de verkiezing ten eeuwigen leven te zeer los.
maakt uit het geheel van Gods raad en gelsoleerd stelt als
een willekeurige greep tegen het geheele bel.eid des
Heeren in, doet men aan de openbaring Gods en aan Gods
door Hem zelf gestelde regels grout onrecht.
Zooals reeds gezegd — en het wordt met grooten nadruk
herhaald — als geheel en wat het begin, den wortel
aangaat, is het een volkomen werk Gods. Er is geen sprake
van, dat, in dezen zin genomen, de mensch daarin mede
een stem zou hebben als c o l l e g a van Go d.
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De mensch heeft alleen een verantwoordelijke werkzaamheld hierin binnen het kader van de verkiezing en de
levendmaking, in het geheel van Gods werk. Maar daar
dan ook terdege, en zoo blijft hij dus ook hier mensch, en
wordt geen willoos en machinaal werkstuk Gods.
Wie dit laatste stelt, doet aan Gods Macht en Wijsheid
en Heerlijkheid als Herschepper en Schepper zeer ernstig
te kort.
Het is nu ook duidelijk, waarom eenerzijds in onze
Gereformeerde Kerken met grooten nadruk wordt gepredikt de noodzakelijkheid der wedergeboorte en de
volstrekte onmacht van den onwedergeboren mensch, en
toch anderzijds niet wordt nagelaten den mensch op te
wekken tot geloof en bekeering, tot het zich vastklemmen
aan Christus, tot bidden en smeeken.
Het zijn de twee zijden van de zaak, die niet met elkaar
in hopeloozen strijd zijn, maar die volkomen bij elkaar
behooren.
Immers, zoodra wij nalaten de wedergeboorte als gebiedend noodzakelijk te stellen, zouden wij het karakter van
de zonde miskennen en haar niet zien als een levensrichting
van God af, die den mensch gemaakt heeft onbekwaam
tot eenig waarachtig goed en geneigd tot alle kwaad.
Maar indien wij ook maar een oogenblik z66 zouden
spreken, dat de noodzaak van het grondleggende werk van
den Heiligen Geest meebracht een roeping of een verlof
van den mensch om op de doorbreking van dit werk tot het
bewustzijn des menschen te wachten, voor hij zich opmaakte om in den weg van het gehoor van het Woord en
van de orde des heils te jagen naar het eeuwige leven,
zouden wij den mensch mensch af maken op ons eigen
gezag, en de absoluutheid van Gods werk niet vergrooten
en verheerlijken, doch verkleinen en tot een carricatuur
maken.
Immers, — en dit mag wel goed worden verstaan —
indien de Heere den mensch tot het hell brengt met het
dooden en uitroeien van zijn mensch-zijn, d.i. hier van zijn
verantwoordelijkheid en werkzaamheid, van zijn zoeken
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en zijn grijpen naar het eeuwige leven, zijn jagen naar het
wit, dan is God blijkbaar niet machtig om den willenden en
actieven mensch tot het einddoel te leiden, doch moet Hij
dien eerst klein krijgen door hem te vernederen en te
vernietigen.
Dit nu doen dictatoren en overweldigers, maar de Heere
is de Heere, machtig en groot genoeg om den mensch met
al zijn krachten en vermogens te brengen, waar Hij hem
hebben wil en waar die mensch ook zelf komen wil, als hij
door God gewillig gemaakt is en steeds meer gewillig
gemaakt wordt.
Er is dan ook geen sprake van, dat de geloovige mensch
de min of meer van het menschelijke beroofde mensch zou
zijn. Alsof het geloof een onderdrukking beteekende van
het verstand, van den wil, van eenige functie of vermogen
in het menschelijk leven of van eenige zijde van het menschelijk bestaan, kunst, wetenschap, vrijheid van over•
tuiging, denken en doen.
Gij weet, dat zoo de tegenpartij, de ongeloovige, niet
zelden de dingen ziet en noemt.
En wij erkennen gaarne, dat de christenmensch, ook de
Gereformeerde, wel eens aanleiding gegeven heeft tot deze
houding; let wel, niet meer dan aanleiding gegeven.
Immers, indien wij sommige levensuitingen, die niet uit
de zonde geboren zijn, doch tot het natuurlijke leven van
den mensch behooren, met wantrouwen aankijken, zooals
jonge en onstuimige vroolijkheid, genot in ontspanning en
in alle uiting van levensontplooiing;
of indien wij eenige kant van het menschenleven, eenige
kunst of wetensdrang of scherp nadenken schuwen, omdat
wij vreezen, dat ons christelijk geloof de verbinding daarmee niet kan doorstaan, dan geven wij aanleiding tot deze
critiek.
Nu durf ik dit nauwelijks neerschrijven. Niet, omdat ik
zou vreezen daardoor te worden aangezien als niet goed
Gereformeerd; dat durf ik er wel op wagen.,
Maar omdat enkelen onzer al te goed schijnen te weten,
dat de dingen alzoo zijn.
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Het gevaar is tegenwoordig niet denkbeeldig, dat men
Al te gemakkelijk verkondigt en in practijk brengt, dat den
reinen alles rein is, en 111 te veel vrijmoedigheid heeft in
het annexeeren van de vroolijkheid en de ontspanning en
den wetensdrang en de kunstzinnigheid, zooals deze zich
concreet in het leven vertoont.
Want immers, ik kan deze ontboezeming neerschrijven,
en tot een niet-wereldmijdende levenshouding opwekken,
maar daarbij in de practijk van het leven in het oog houden,
dat de in d i t leven bestaande kunst en wetenschap en
ontspanning veelszins een karakter draagt, dat mij tot
voorzichtigheid noopt in het zoeken van contact met deze
levensuitingen, zooals z ij b est aa n.
Onder het motto, dat het christelijk geloof de kunst niet
vijandig is en dat wij best vroolijk molten zijn en ontspanning zoeken, de bioscoop tot geliefde avondpleisterplaats
promoveeren, of zich alleen naar den buitenkant in zijn
kracht toonen in een kunstig tooneelspel, lijkt mij aan
groote bedenking onderhevig.
En volkomen een misbruik van deze stelling.
Men moet, wil men dezen vrede tusschen het geloof en
alles wat waarachtig menschelijk is kunnen vieren, zich
wel bewust zijn, dat er een wezensverschil, ja, een kloof
is tusschen het zOndig menschelijke, dat gederailleerd is
en het echt menschelijke krachtens Gods scheppingsordinantie.
Ja, men moet zich bewust zijn, dat deze tegenstelling
oneindig meer fundamenteel is dan die tusschen dat echt
menschelijke en het wereldmijdende.
Maar, als wij dat met kracht voorop gesteld hebben,
herhalen wij nog eens, dat het geloof niet het echt menschelijke veroordeelt; dat de geloovige niet de ontmenschte
mensch, maar de waarachtig voile, herstelde mensch is.
Dat moeten onze jongelui zich vooral laten zeggen.
Nog niet zoo zelden zegt men van het zondige, dat in
onze tegenwoordige natuur als vanzelf geboren wordt en
dat niet al te ruw en niet al te kras is : „het is menschelijk",
en ik heb vrede met die uitdrukking.
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Mits men niet vergete, dat zij bedoelt en bedoelen moet
het is menschelijk in afvalligen zin. En mite men dus de
critiek daarop niet verwijte, dat deze het menschelijke
onderdrukken wil. De critiek der Schrift onderdrukt het
waar-menschelijke niet, want God onderdrukt het waar•
menschelijke nimmer; dan zou Hij zijn eigen werk onderdrukken.
Welnu, tot het oorspronkelijk menschelijke behoorde het
ongerepte beeld Gods, dat allereerst uitkwam in ware
kennis Gods, gerechtigheid en heiligheid.
Maar deze fundamenteele trekken van het beeld Gods
stonden uiteraard met de andere eigenschappen van den
mensch in harmonie, immers, de Heere zag hetgeen Hi'
gemaakt had, en zie, het was zeer goed.
Wanneer nu dit beeld God hersteld wordt; wanneer de
mensch vernieuwd wordt tot kennis en herschapen wordt
tot ware gerechtigheid en heiligheid, dan verliest hij niet
zijn verantwoordelijkheid, zijn verstand, zijn wil, zijn daadkracht, zijn zelfbewustzijn, zijn natuurlijke liefde, zijn met
allerlei banden verbonden zijn aan het geschapene en dit
kennen en beheerschen;
dan wordt integendeel dit alles weer in oorspronkelijke
ongereptheid hersteld en dus weer tot nieuwen bloei
gebracht.
En dat niet alleen in volmaaktheid aan het einde der
dagen, doch ook in beginsel in het begin. En dat wel zoo,
dat het gevraagd wordt in de roeping Gods tot leven voor
Zijn aangezicht en gegeven wordt in het levenwekkend
werk van den Heiligen Geest.
En daarom is de mensch in den weg des heals juist actief
en verantwoordelijk en nadenkend en vrijwillig en gebonden en verbonden aan al wat God goed gemaakt heeft
op zijn tijd, en gesteld en hersteld in voile werkzaamheid
met al zijn krachten.

En nu verstaan wij ook beter het Verbond Gods.
Immers, wat sommigen onder ons er toe brengt en bracht
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om het verbond wel te leèren — dat moet men wel, want
het staat in de belijdenis — maar dan toch er geen voile
ernst mee te maken, maar er verlegen mee te zitten, is
dit, dat in het verbond zoo sterke nadruk gelegd wordt op
de verantwoordelijkheid van den mensch, op zijn activiteit,
op zijn houden van het verbond, op zijn opgeroepen
worden tot geloof en bekeering, tot hoop en liefde.
Want dat is alleen de juiste prediking van het verbond.
Als men onder het verbond niet meer verstaat, dan dat
God in Christus de Zijnen krachtens hun eeuwige verkiezing nu ook in den tijd brengt tot geloof en bekeering
en tot behoud dus voor altijd, dan is het verbond niets
nieuws ten opzichte van de verkiezing, mits deze laatste
goed wordt verstaan.
En dan heb ik niets speciaals aan het verbond, want dan
zegt het mij niets, dat kind zus of knaap zoo met het
verbond in verband gebracht wordt.
Immers, dan beteekent dit niet anders, dan dat dit kind,
i n d i en hij werkelijk verkoren is van den Heere, en
indien hij inderdaad door den Heiligen Geest Christus is
en was ingelijfd, ook werkelijk krachtens Gods trouw en
waarheid bewaard wordt voor het eeuwig heil.
Dat is echter de volharding der heiligen en behoeft niet
den aparten naam van verbond. Ik heb dan in het verbond
alleen de kant van de goddelijke souvereiniteit beleden,
en dat is maar 66n kant.
Ik kan het ook omgekeerd eenzijdig doen en daardoor
weer onjuist, veel fataler onjuist nog.
Indien ik n.l. het verbond z(56 neem, dat ik het zie als een
ontkenning van de goddelijke souvereiniteit en een ontkenning van de noodzaak van wedergeboorte en inlijving
in Christus, indien ik dus den mensch hier neem alsof hij
zeif wel een weg der verlossing kon vinden en inslaan,
dan heb ik het Woord Gods verloochend en dan ben ik
op een allergevaarlijkst pad.
Dit kan ik inslaan als ik in uitwendigen zin vertrouw op
mijn gedoopt zijn, op mijn in het verbond zijn, op mijn tot
het yolk Gods behooren in de beteekenis van : gesteid zijn
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to midden van het y olk, dat het geklank kent. En de waarachtige verandering des harten is mij niet noodig.
Ilc zou dan kunnen komen tot de gedachte : Deze menschen, waaronder ook ik behoor, die samen de Kerk des
Heeren vormen, zijn de rechtvaardigen, die de bekeering
niet van noode hebben. En daaromtrent zegt de Schrift de
dingen duidelijk genoeg.
Ilc ga nu geen breedvoerige bespreking houden over het
verbond; dat komt misschien nog wel eens.
Maar ik zeg nu alleen, dat in het verbond juist sterk
uitkomt, dat de goddelijke souvereiniteit en de menschelijke activiteit en verantwoordelijkheid met elkaar in
harmonie zijn en telkens en telkens met elkaar verbonden
moeten worden gezien.
De goddelijke souvereiniteit is in het verbond.
Want het is de Heere, die het verbond schiep en stelde,
uit vrij welbehagen.
En het is de Heere, die de bondelingen aanwijst, en de
eenige grond, waarop ik iemand voor een bondeling houd
en als zoodanig behandel, is deze aanwijzing Gods.
God heeft gezegd, dat de geloovigen en hun kinderen
tot het verbond behooren.
Daar moet ik mij aan houden, ook dan, als ik vol medelijden eigenlijk wel een kind het verbondsteeken zou
willen toedienen, omdat het b.v. toch in een christelijk
gezin zal worden opgevoed, maar het is niet uit geloovige
ouders geboren.
En daar moet ik mij aan houden, ook dan, als ik het niet
versta, dat zoo'n kind of zoo'n knaap reeds kan behooren
tot de gekenden Gods en als ik eigenlijk liever tot later
en op de ontplooiing van wat in dit kind begonnen mocht
zijn aan werk des Heiligen Geestes zou willen wachten.
Want Gods aanwijzing, dat dit de bondelingen zijn is
even bindend voor mij als Gods aanwijzing, dat Hij hier
een werk begonnen is.
God bepaalt, wie tot het verbond behooren en God
alleen.
Niet alleen in de achter het verbond staande verkiezing,
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waarvan ik den omvang niet ken, maar ook in het verbond
zelf en de bedeeling daarvan, waarvan ik den omvang wel
kan kennen, is God de beslissende rechter en autoriteit.
Maar nu is het verbond daarin specifiek onderscheiden
van de verkiezing als zoodanig, dat juist in dit verbond de
mensch genomen wordt met zijn verantwoordelijkheid, met
zijn activiteit, met zijn doen en laten.
Hier treedt de mensch in de orde des heils op met al zijn
gaven en krachten, op zijn plaats als mensch, in al zijn
verhoudingen en in al zijn verbanden.
0 neen, genade is Been erfgoed in dien zin, dat de
menschelijke wil als erflater die genade zou kunnen uitdeelen, of dat de menschelijke afstamming als zoodanig die
genade zou doen verwerven.
Dat weten de bedroefde en zwaar gedrukte ouders wel
beter, die een noon en een dochter hebben zien heengaan
ver van den dienst des Heeren en zich angstig hebben
afgevraagd, of hier nog mag worden gepleit op het verbond.
Maar de Heere heeft Zijn genade in Christus toch ook
niet toegezegd aan menschen, willekeurig door het heele
menschelijk geslacht verspreid, hier een heiden, en daar
een Mohammedaan, en ginds een Buddhist, en nog weer
op een andere plaats een Jood, die tot Hem gebracht
zouden worden zonder eenige lijn en zonder eenige orde,
terwip de Heilige Geest daarna weer zou overspringen naar
andere gewesten en naar andere geslachten in volstrekte
ordeloosheid.
In de eerste plaats is immers reeds de genadeuitdeeling
in bepaalde banen geleid, doordat wij alleen maar weten
van genade voor die kennen den eenigen Naam, die onder
de menschen gegeven is, door welke wij moeten zalig
worden, den Naam van Jezus.
Daarmee hangt toch onlosmakelijk samen, dat de genade
Gods gebonden is aan de prediking van het evangelie, al
mag en moet ik dat in den ruimsten zin nemen, die denkbaar is, dus met insluiting van het kalenderblaadje en van
het opgevangen woord hier of daar; want hoe zullen zij
gelooven, indien zij niet gehoord hebben, en hoe zullen zij
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hooren zonder die hun predikt. Zoo is dan het geloof uit
het gehoor en het gehoor uit het Woord van God.
(Rom. 10 : 17.)
Maar daardoor wordt reeds een bepaling en belijning
aangewezen, n.l. binnen de grenzen van de verkondiging
van Gods Woord, dat is dus gebonden zelfs aan bepaalde
landen en streken en plaatsen.
Hier is eenerzijds een bepaalde verkiezing Gods, waar
Hij het evangelie doet prediken, wanneer Hij wil en aan wie
Hij wil.
Doch dit is dan niet een individueele verkiezing, waar
immers de prediking practisch uitgaat tot volken en dorpen
en steden.
En verder is hier dan de genadeuitdeeling zeer sterk
verbonden met arbeid door menschen, met de activiteit
en trouw van de Kerk in het uitdragen van het zaad en het
zaaien daarvan.
En bovendien is diezelfde genadebedeeling geconcentreerd in de christelijke Kerk in de dagelijksche en
wekelijksche bediening van het Woord aan een bepaalde
schare van menschen en aan een opeenvolging van
geslachten, een yolk, dat samenkomt en dus actief is in zijn
komen tot de prediking.
Ja, nog meer wijst het verbond op een sterke bepaling
en een sterk verbonden zijn met gewoon menschelijk levee.
Immers, het verbindt die genade — schrik niet — met de
geslachten der menschen, met de verhouding tusschen
ouder en kind, en tusschen de vaderen en de kinderen in
den zin van oudere en jongere generatie.
Daarmee is dus een wezenlijk element van het menschelijk bestaan ingeschakeld in het bestel van Gods
herschepping, en de samenhang van het menschelijk
geslacht door geboorte niet losgelaten, maar in dienst
gesteld van Gods heilsplan.
Let wel, in dienst gesteld, niet tot heerschende en
allesheerschende factor gebracht.
Sterker voorbeeld van het invoegen van het menschelijke
in de verlossing is wel haast niet denkbaar.
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Wie meent, dat hierdoor de souvereiniteit Gods in
gevaar wordt gebracht en ingeperkt, vergist zich zeer.
Hier heerscht deze souvereiniteit zoo krachtig, dat zij
zelfs deze sterke inschakeling van het menschelijke leven
beheerscht en harmonisch beheerscht.
Een „redden" van de goddelijke souvereiniteit, waarbij
ik haar zou veranderen in een willekeurig dwars door de
ordeningen van het menschenleven heengrijpende en die
negeerende heerschappij, zou een onteering van die
souvereiniteit beteekenen.
Maar, zegt men, dit laatste is toch wel het geval, en deze
inschakeling van het menschelijke is toch maar zeer ten
deele, want ten slotte worden niet alle kinderen der
geloovigen zalig; er zijn immers steeds kinderen des
koninkrijks, die buitengeworpen worden, terwiji de tollenaren en zondaren binnen gaan. Is dit niet weer de
uitschakeling van de menschelijke verhoudingen ?
1k antwoord : neen, dit is niet de uitschakeling; het is
eenerzijds niet meer en niet anders dan een aanduiding,
dat inschakelen niet wil zeggen tot he er s c h a p p ij
b r e n g e n. Dat ik dus niet de goddelijke souvereiniteit
zie geruild voor een menschelijke souvereiniteit, zelfs
niet voor de menschelijke verantwoordelijkheid.
Maar anderzijds moet ik tot ontsteltenis van de oppositie
hier zeggen, dat dit feit juist weer een inschakeling van het
menschelijke beteekent.
Dat zou niet zoo zijn, indien de Bijbel leerde en uw
belijdenis formuleerde, dat deze kinderen des Koninkrijks,
welke buiten geworpen worden, dit lot ondergingen —
zoo zou ik het dan moeten zeggen — als een soort
duidelijke en voor hen noodlottige uitzondering op de hier
boven geschetste lijn. M.a.w. indien zij g e en kinderen des
Koninkrijks werden genoemd, maar : de andere kinderen
van geloovige ouders, die alleen bij vergissing gedoopt
werden en die Gods rekenen met de geslachten weer
ophieven.
Dan zou ik in Adam hen wel kunnen en moeten zien als
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verantwoordelijk en als om hun schuld verloren, en ook
vanwege hun „dadelijke zonden" natuurlijk, maar dan zou
dit gebeuren, dit er schijnbaar bij gerekend moeten worden
vanwege de menschelijke onwetendheid, en daarna toch
blijken ten onrechte er bij geteld te zijn, toch zeker hun
allerminst als een verwijt moeten worden aangerekend.
Maar dan zouden zij moeten worden vergeleken met de
ongelukkigen, die even blij gemaakt waren met het uitzicht
op een rijke erfenis en per slot bleken zij niet voor te
komen in het testament, dat bij den notaris werd
gedeponeerd.
Dit wekt altijd ons medelijden op, als het in het gewone
menschenleven plaats vindt en hoogstens zeggen wij met
een zacht verwijt : Zij hadden er ook niet stellig op moeten
rekenen.
Nu, zoo rekenen ook inderdaad sommigen onder ons
niet al te stellig op het testament van jezus Christus voor
zichzelf en voor de hunnen, uit de gedachte, dat zij er ten
slotte toch wel eens niet bij zouden kunnen behooren, hoe
graag zij ook zouden willen en hoe zeer zij er toch ten
slotte ook nog een hoopje op hebben.
Verder dan: „Ik hoop er op", durven zij niet gaan van•
wege het feit, dat immers de Heere niet gebonden is aan
de lijn der geslachten en aan de aanwijzing, waardoor zij
staan, waar zij staan, maar de Heere uiteindelijk vrijmachtig
is in Zijn genade, en de Geest gaat waarheen Hij wil.
Zoo zeggen het sommige menschen, al durven zij het
niet zoo crU uitspreken, als ik het voor hen formuleerde.
Maar zoo zegt het de Schrift nergens.
De Schrift rekent dit ten slotte staan buiten de genade
Gods en dit niet hebben van de weldaden des verbonds
toe aan dien mensch, die daarvan uitgevallen is.
De Schrift gee Ezau de schuld van zijn niet ontvangen
van den eerstgeboortezegen, die meer insloot dan tijdelijke
goederen, en verwijt hem, dat hij geen plaats van berouw
kon vinden zelfs, toen hij de zegening nog wel wilde
bedrven. (Nebr. 12)
De Schrift oordeelt de Israelieten van den ouden dag,
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die niet ingingen in KanaAn vanwege hun ongeloof, maar
ook hen, die niet werkelijk in het geloof leefden en in het
geloof stierven, als bondsbrekers, niet minder dan dat.
(Hebr. 3).
De Schrift vonnist Judas niet alleen als verrader van
Christus, maar ook als die heenging naar zijn eigen plaats.
(Hand. 1)
De Schrift rekent het Demas toe, dat hij de tegenwoordige
wereld heeft lief gekregen. (Tim. 4 : 10.)
De Schrift velt een schrikkelijk vonnis over hen, „die eens
verlicht zijn geweest en de hemelsche gaven gesmaakt
hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn,
en gesmaakt hebben het goede van het Woord Gods en de
krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden — als
welke zichzelven den Zoon Gods wederom kruisigen en
openlijk to schande maken". (Hebr. 6 : 4.)
En evenzeer over hem, „die den Zoon Gods vertreden
heeft en het blood des testaments onrein geacht heeft,
waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade
smaadheid heeft aangedaan". (Hebr. 10 : 29.)
De Schrift werpt een steen op de dwaze maagden, en op
den man zonder bruiloftskleed, en op die zeggen : „Heere,
Heere I doe ons open".
Dat wil dus niet moor of minder zeggen dan dat de
Schrift zelfs dit schrikkelijk gebeuren, dit uitvallen van
kinderen der geloovigen uit het petal der behoudenen, voor
de menschelijke verantwoordelijkheid brengt en zegt, dat
dit hun eigen schuld is, niet alleen van Adam af, maar ook
door afval van nit.
Dat dus n i et de Heere een uitzondering maakt en zegt :
Ilc heb wel gezegd : Doze zijn Mijn bondelingen, maar dat
meende Ilc niet geheel en al; 1k hield een zekere reserve
achter en nu toon Ilc u, dat doze to vergeefs op de erfenis
hebben gehoopt; zoo moest het nu eenmaal, want Ilc wilde
u niet alles zeggen, wat Ilc wist.
Maar dat de Heere zegt : „Doze, die niet willen, dat Ilc
Koning over hen zou zijn, slaat ze hier voor Mijn voeten
dood."
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Zij hebben Jezus Christus geweigerd; zij behoorden tot
Mijn yolk, en zij zijn verraders geworden; zij zijn
deserteurs uit het leger van Mijn Zoon Jezus Christus,
Wiens merk- en veldteeken zij droegen, en z66 worden zij
gevonnisd met het doodvonnis clããrom.
Genoeg om u te laten zien, dat bier geen sprake is van
een inperken van de menschelijke verantwoordelijkheid en
van het menschelijke in de heilsorde Gods, maar eer een
versterking.
Het is dan ook niet zoo, dat het verbond zou zijn een
motief om de opwekking tot geloof en bekeering na te
laten, maar veeleer is het een sterk motief om deze
herhaaldelijk en voortdurend te laten uitgaan.
Het menschelijke blijft daar gehandhaafd in voile verantwoordelijkheid in dien zin, dat van kind tot grijsaard,
ieder naar zijn leeftijd in verbondsverhouding tot God
staat, en dus ieder overeenkomstig zijn besef en rijpheid
opgeroepen wordt om zich te verblijden in Gods gunst,
zeker te zijn van de genade in Christus en daaruit te leven.
Het kind naar zijn aard en de jongeling naar zijn aard,
o.a. door belijdenis des geloofs, die niet is een komen uit
de wereld tot Christus en tot de Kerk en tot het verbond,
maar die is een zich bewust worden van de plaats waar
gij staat, en dankbaar en geloovig en gehoorzaam
aanvaarden van de verbondsschatten en van de verbondsroeping.
Die niet is een nu pas gevoelen er bij te hooren, maar die
is een zich nu, overeenkomstig het ontwaken van de voile
bewustheid en de voile verantwoordelijkheid, gesteld
weten op de plaats van het kind Gods, en dus ook als kind
Gods Zijn Naam belijden.
En de man en de vrouw naar hun aard, en de grijsaard
als die een menschenleven lang de verzekeringen Gods
vernomen heeft, naar zijn aard.
Dat is dus als een mensch Gods, door God uit vrije genade
aangewezen en door God geroepen en bekwaamd om als
mensch, d.i. met de door God gegeven en herstelde
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vermogens van geloof en liefde en toewijding ook te leven
in den dienst van God.
Dit zijn voorbeelden genoeg om te illustreeren, dat daar
is een samenhang tusschen goddelijke souvereiniteit en
menschelijke verantwoordelijkheid, een samenhang, en
geen tegenstelling.
Niet een of-of, maar een en-en.
Niet een : God bestuurt mijn leven en God beheerscht
alles, dus kan ik niets doen.
En nog veel minder een : Ilc kan en moet werken en
dragen mijn verantwoordelijkheid, dus God beheerscht
mijn leven niet; God treedt alleen daar op, waar ik niet
verder kan.
Maar een : God is de Souvereine, de Albeheerscher, de
Vrijmachtige, de alleen Beslissende;
en ik ben mensch, zijn mensch, door Hem geschapen en
door Hem geroepen en door Hem in dienst genomen;
dus werk ik onder Zijn opperhoogheid, geheel afhankelijk
en geheel gedragen, en zO6 geheel verantwoordelijk en
z66 geheel actief.
Als ik mij een oogenblik van God zou kunnen losmaken
in het natuurlijke, zou ik niet bestaan; en als ik niet verder
kan, gaat het toch verder, want Hij regeert alle dingen.
Als ik mij een oogenblik van God zou los maken in het
geestelijke, zou ik niet kunnen bestaan, noch voor het
oordeel Gods, noch ook in het leven naar den geest; maar
door Hem geroepen en gegrepen, werk ik en geloof ik en
belijd ik en ben ik wat ik ben.
En wat ik ben en doe en wil en kan en moet is geen
inperking van Gods hoogheid, maar een verheerlijking
daarvan, want Hij is de oorsprong van mijn z ij n en 1 e v e n.
Dit is een enorme inspiratie tot werken, werken in het
dagelijksche leven met zijn vele kanten, met zijn vele
bezwaren en moeilijkheden. Want dit leven is niet souverein
en kan dus mij nimmer overheerschen, verpletteren en mijn
arbeid zinloos maken. Want z i n aan mijn arbeid geeft de
Heere God, die de Heere is van het geheele leven.
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En tevens is dit leven niet een mechanisch en machinaal
gedetermineerd leven zonder samenhang, vervlochtenheid
en vruchtdragende werkzaamheid van menschen. Doch dit
leven is in Gods hand een werkend en worstelend en naar
het eind zich heenspoedend leven.
Daarbij wordt de koers en het einde niet bepaald door de
tegenstrevende en verwoestende factoren, maar begin en
voortgang en einde zijn in dienst van God gesteld, ook al
datgene, waarom ik thans nog treur en treuren moet en
mag.
Dit is tevens een enorme kracht tot rust, tot vrede, tot
zekerheid.
Want to midden van al de woelingen en wentelingen van
het menschenleven ben ik, in samenhang met dit leven en
door duizend banden er aan verbonden, gedragen door de
hand van God.
Dat niet zoo, dat het gebeuren in den wereldsamenhang
mij niet nemen of brengen kan, wat ik zou willen houden
of ontwijken. Maar wel zoo, dat al wat mij overkomt, mij
overkomt van de hand des Heeren, en niet van de menschen
als zelfstandig tegenover en onafhankelijk van God.
En dat wel in dien zin, dat ik niet maar in samenhang
met dit alles onder Gods opperdirectie sta en dus ook
afhankelijk ben, maar veel meer zoo, dat ik in dit alles door
den Heere bewaakt en geleid wordt als zijn geliefd kind,
als zijn speciaal eigendom, met zijn gunst en in zijn genade
beschouwd en verzorgd, om Christus wil.
Zelfs in tijden als de onze, juist in tijden als de onze is
deze goddelijke souvereiniteit als beheerschende de menschelijke activiteit onder verantwoordelijkheid van het
schepsel een onzegbare en onbeschrijflijke troost en
houvast.
Dit is ook een enorme inspiratie tot werken in de dingen
van Gods koninkrijk in de geestelijke wereld, daar, waar
ik naar het gebod en rechtstreeks meewerk aan het
blijvende, het heerschende, het doorgaande en triumfeerende in de wereld.
Ook bier weer naar twee kanten. Zoo, dat ik met groote
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blijdschap mijn gebeden bidt en mijn woord spreek en
mijn daad doe, omdat dit mijn werken en waken, mijn
bebouwen en bewaren ingeschakeld is en opgenomen met
een eigen waarde en plaats in Gods werk, waarmee Hij het
geheel leidt tot zijn einde en doel.
En zoo, dat ik met vrede en vertrouwen den gang van
het leven zie, in de wetenschap, dat ten slotte alleen dit
Koninkrijk van God overblijft en dus, tegen alien schijn der
dingen in, mijn staan in den dienst van God is een staan
aan den kant van de zegepraal, waar immers de Christus
Gods reeds de overwinning bevochten heeft en de geschiedenis verder nergens anders toe dient dan om deze
overwinning uit te werken en tot voltooiing te brengen.
En ten slotte zoo, dat ik op mijn plaats sta, gegrond voor
tijd en eeuwigheid met al wat in en aan mij is in Gods
trouw en Gods zekerheden, en dat hiervan niets, ook niet
mijn eigen dwalingen en fouten, mij of kan stormen, veel
minder dan de geweldigheden van den booze en van wat
hem dient.
Terwip, ik hierin steeds actief en verantwoordelijk en
met groote blijdschap in geloof en liefde en strijd tegen de
zonde meewerk tot mijn vervolmaking door Hem, die mij
werken leert en werken doet en mij zoo de tijdelijke en
eeuwige zaligheid geeft van medewerker Gods te zijn tot
volmaking van mijn blijdschap, immers van de blijdschap
van mijn 'toning en Christus.
Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, ook
de verantwoordelijkheid van den mensch en ook diens
bewust en actief leven naar alle kanten en in alle verhoudingen.
Hem zij de heerlijkheid in Christus Jezus in alle eeuwigheid. Amen.
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