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DE CONFESSIONEELE RIGHTING

DOOR

DR. P. J. KROMSIGT
Ned. Herv. Predikant to Rotterdam

De „Confessioneele richting" is vO6r alles kerkelijk van
aard. Haar ideaal is de b e l ij d e n d e K e r k. Dat
ideaal zoekt zij te verwezenlijken 1 a n g s z u i v e rkerkel ij ken we g. Daarom bestrijdt zij het individualisme op kerkelijk gebied en is gekeerd tegen het
„partijwezen". Hare leuze, waarvan zij zich pas na
langen strijd en ook na menigmaal leergeld betaald te
hebben, helder bewust is geworden, is het duidelijkst
weergegeven in het woord van Dr. HOEDEMAKER :
„Heel de Kerk en heel het y olk" 1).
Door deze typeerende leuze wordt zij het best geteekend in hare universeele strekking. Omdat de
meesten, die niet tot haar behooren, haar of beschouwen
als eene onbeteekenende „nachtschool", die alleen hare
aanhangers telt onder het onwetende yolk, Of als eene
enghartige partij van reactie, die eigenlijk beter deed
zich maar aanstonds bij „de afscheiding" te voegen,
plaatsen wij deze gedachte, die de bedoelde richting
van hare breede zijde laat zien, terstond voorop. Daarom
is het ook niet toevallig, dat met deze k e r k el ij k e
richting eene politi eke richting parallel loopt. De
Confessioneele richting heeft inderdaad reeds van haren
aanvang of breede tendenzen gehad. Zij heeft heel
het volksleven willen omvatten en dat volksleven en
op kerkelijk en op politiek terrein willen terugvoeren
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tot de gehoorzaamheid aan de H. Schrift als Gods
Woord.
Vandaar dat GROEN VAN PRINSTERER, toen hij in
1860 eene brochure schreef over de Confessioneele
richting, haar den titel gaf: Le Par ti Ant i-r é v o 1 utionnaire et confessionnel dans l' eglise
réformée des Pay s-B a s (Amsterdam, H. HOveker).
Sinds is echter, in verband met de wijziging, reeds na
1862, maar vooral na het optreden van Dr. KUYPER, in
de groote anti-revolutionaire partij ingetreden, de richting, die op politiek gebied met de Confessioneele
parallel loopt, niet meer de anti-revolutionaire, maar de
Friesch-Christelijk-historische richting 2).
Door deze breede tendenzen sluit de Confessioneele
richting, uit het reveil geboren, zich dan ook historisch
aan de reformatie aan, en wel bepaaldelijk aan de
reformatie, zooals zij zich in de Gereformeerde landen,
onder invloed van CALVIJN, in onderscheiding met de
Luthersche heeft ontwikkeld.
Van den aanvang of was het Calvinisme breeder aangelegd dan het Lutheranisme. Het Lutheranisme beperkte zich meer tot het r e 1 i g i e use leven, waaruit
dan „vanzelf" het ethische leven wel zou voortvloeien,
terwijl het Calvinisme van stonde aan ook heel het
e t h i s c he leven mede in zijne reformatie begreep.
Vandaar in de Gereformeerde landen terstond naast
leer en sacrament een aandringen op strengere
uitoefening der t u c h t dan bij de Lutherschen. Vandaar dat ook in de Gereformeerde landen herhaaldelijk
met de religieuse en kerkelijke reformatie eene p o 1 itieke reformatie gepaard ging. Aan deze oorspronkelijke
tendenz nu van het Calvinisme, die vooral in onzen
worstelstrijd tegen Spanje zoo duidelijk gebleken is,
bleef de „Confessioneele richting" ook van onzen tijd
getrouw. Indien ergens, dan is vooral in Nederland,
het godsdienstige en politieke, het kerkelijke en staatkundige leven nauw verbonden.
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Hierbij komt nog lets anders, waardoor zich het
Calvinisme van het Lutheranisme onderscheidt. Het
Calvinisme, in overeenstemming met den Romaanschen
geest van zijn geestelijken vader, is veel meer o r g an i s a t o r i s c h van aard dan het Lutheranisme. In den
Picardier Calvijn proeft ge overal den organisator. Als
een andere Napoleon, een Napoleon des geestes, laat
hij zijne gedachten marcheeren geheel op zijn bevel.
Op 27-jarigen leeftijd legt hij aan het verbaasde
letterkundige Europa zijner dagen zijne In s t i t u t i e
voor, opeens een afgewerkt, welsluitend, uit de H. Schrift
geput systeem van godgeleerdheid stellende tegenover
het stelsel der Roomsche moederkerk, waaraan eeuwen
was gearbeid, een systeem, waarvan hij niet meer is
afgeweken. Maar hij liet de menschen marcheeren ook.
Hij organiseerde in Geneve een Protestantschen, Gereformeerden S t a a t. Hij organiseerde er ook een
Protestantsche, Gereformeerde K e r k.
Zeker, elk mensch, ook wie het meest breed van blik
en ruim van hart is, heeft zijne eenzijdigheden. Z6(5 ook
CALVIJN. Er is in het Calvinisme, — RITSCHL heeft
het terecht aangewezen — een „hang" naar intellectualisme en wettisch formalisme. We herhalen hier, wat
we ook elders in ander verband schreven : LUTHER zal
nog wel telkens moeten komen in den loop der geschiedenis van het Protestantisme om CALVIJN to corrigeeren. Maar toch, er ligt ongetwijfeld waarheid in wat
mijn leermeester, wijlen Prof. KLEYN, eens tot mij
zeide: „Calvijn heeft de reformatie voor de
geschiedenis bewaard".
En hoe deed hij dit dan ? Door zijn kerkbegrip,
door zijn organisatievermogen. Hoeveel hebben
de Luthersche kerken in dit opzicht van de Gereformeerde kerken geleerd 1 LUTHER had eigenlijk in het
geheel geen kerkbegrip. Toen hij de religie weer
zeker gesteld had, veilig en onaantastbaar in het innerlijkste wezen der persoonlijkheid, doordat hij de leer
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van de rechtvaardigmaking door het geloof
weer als opnieuw had ontdekt, toen hij alzoo de wezenlijke „vrijheid van den Christenmensch" weer
had heroverd, — toen was zijne missie afgeloopen.
Dat zuivere, van rijke gevolgen zwangere beginsel had
hij in de geschiedenis ingeworpen, zooals alleen hij het
kon doen. Want LUTHER blijft in dit opzicht gansch
eenig. Hij is d e origineele bij uitnemendheid onder
onze hervormers. Doch toen was het genoeg. Het is
waarlijk ook genoeg voor een menschenkind.
En toen kwam CALVIJN. Hij bewaarde inderdaad de
reformatie voor de geschiedenis, doordat hij jets kon,
dat LUTHER niet vermocht. Hij kon k e r k en stichten,
of liever, om zijne eigene, zuiverder terminologie te
houden, „r eformeere n" naar den Woorde Gods.
CALVIJN, Luther's mindere in o r i g i n a l i t e i t, maar
zijn meerdere in wetenschappelijken zin en in
h i s t o r i s c h inzicht, had een diep gevoel voor de beteekenis der K e r k. Hij zegt zelf, dat het vooral de
„reverentia", de „eerbied" voor de Kerk 3) is geweest,
die hem langen tijd van de „nieuwigheidsbezoekers"
heeft afgehouden. Zoo was CALVIJN dan ook de man
om, eenmaal door de macht van Gods Geest overtuigd
van de waarheid van het reformatorisch beginsel, de
gereformeerde Kerk hare naar het Woord Gods
g e r e fo r m e e r d e gestalte te geven. Zoo legde hij
in de Kerk het reformatiebeginsel voor de geschiedenis
vast en zorgde ervoor, dat het niet door de vloedgolven
van der tijden loop, die vooral in de 16e eeuw en
straks ook in de 18e en 19e zoo hoog opsloegen, werd
weggevaagd.
En in dit opzicht nu sluit de Confessioneele richting
zich direct aan CALVIJN aan. Zij is, zooals we reeds
zeiden, door en door kerkelijk van aard. Het
is haar te doen om „d e bel ij dende Kerk". Zij
geloo ft aan zulk een Kerk. Zij gelooft daaraan in
tegenstelling met de modernen, die krachtens hun be6

ginsel de Kerk in de maatschappij laten opgaan, in
tegenstelling ook met vele „ethischen" en „gematigdorthodoxen", die, onder den invloed der Duitsche
Luthersche theologie staande, meenen, dat de inrichting
der Kerk een zaak is van menschelijk goedvinden, en
die dus voor „de Kerk" als zoodanig weinig gevoelen, die
dan ook liever spreken van de „gemeente", het
„Koninkrijk Gods" enz. De Confessioneele richting
gelooft niet alleen, dat er zulk een Kerk in ons Vaderland geweest is, ja, dat het bestaan van ons yolk door
de leiding van Gods Voorzienigheid blijkens de geschiedenis ten nauwste met het bestaan van zulk een
Kerk verbonden is (vandaar dat een p o 1 i t i e k e richting altijd met haar parallel loopt), — maar zij gelooft
ook, dat zulk een „belijdende Kerk" in onze 2oste
eeuw mogelijk is, door God blijkens Zijn Woord is
gewild en dus door ons nagestreefd moet worden. Zij
gelooft dus aan de Kerk niet als een verdwijnende
menschelijke inrichting, maar als een g o d d e 1 ij k e
instelling. De „belijdende Kerk", staande in
het midden der wereld ook van onzen tijd naar de belofte
Gods als „de pilaar en vastigheid der waarh e i d" overeenkomstig I Tim. 3 : 15, is haar ideaal.
Doch dit neemt niet weg, dat velen, die tot de
confessioneelen hebben behoord, meermalen hebben
gewandeld op onkerkelijke, individualistische, independentistische wegen. Doch ten slotte heeft de Confessioneele
richting zich altijd weer van dergelijke, met haar wezen
strijdige zijwegen bekeerd. Alleen wie dit k e r k e l ij k e
karakter goed in het oog vat, kan temidden van allerlei verwante verschijnselen, die meermalen dreigden
haar van den rechten weg of to voeren, hare geschiedenis
recht beschrijven en hare beteekenis voor het heden
en de toekomst verstaan. Altijd heeft zij gewerkt in
de richting van de leuze „heel de Kerk en heel het
yolk", doch niet altijd heeft die leuze haar even helder
voor oogen gestaan. Integendeel, zij is zich pas lang.
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zamerhand van haar doel en beginsel klaar bewust geworden. Zij heeft zich altijd gekant tegen de „afscheiding"
en alles wat ons gedoopt yolk als Christenvolk zou
prijsgeven. Dit heeft haar steeds meer gebracht op de
z u i v e r-k e r k e 1 ij k e lijn. Doch tegelijk ook, terwiji
zij zocht „heel het yolk" te houden of te brengen
onder beslag van het Woord, wilde zij niet in een
naam-Christendom vervloeien, maar de positieve Christelijke belijdenis handhaven. Daarom noemde zij zich
immers ook „C onfessionee 1", d. w. z. zij wilde opkomen voor de Confessie, de Belijdenis.
Deze twee lijnen moeten echter bij de beschouwing
der Confessioneele richting niet uit het oog verloren
worden : zij wilde „h et v o 1 k" als geheel zooveel
mogelijk blijven omvatten en zij wilde tegelijk de b e1 ij denis handhaven. Zij wilde tegelijk r u i m en toch
p o s i t i e f zijn. En zij vond de eenheid van deze twee
meer en meer in „d e b e 1 ij d e n d e K e r k". Zij begon
met de b e 1 ij denis op den voorgrond te stellen. Doch
hoe langer zij bestond, hoe meer zij tevens zich van haar
kerkelijk beginsel tegenover alle onkerkelijke richtingen
van wat naam ook, bewust werd. En zoo eindigde zij
met naast de belijdenis ook op te komen voor r e o rganisati e, d. w. z. voor zulk een kerkvorm, waarbij de
„belijdenis" alleen waarlijk belijdenis, d. i. 1 e v e n d e b elijdenis, kan wezen en niet verstijft tot een bloote,
doode „leer".
De „belijdende Kerk", in deze woorden wordt dus
het best het ideaal, waarnaar de confessioneele richting
streeft, weergegeven. Hierin is dus tweeerlei element
opgenomen, het b e 1 ij dende en het kerkel ij k e
element. En om de geschiedenis der Confessioneele
richting goed te verstaan, is het noodig vooral die
beide elementen helder in het oog te vatten. Nu eens
trad het b e 1 ij d e n d e element eenzijdig op den voorgrond. Men was „Confessioneel" a tout prix, men
wilde „de leer handhaven" en dreigde degenen, die
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nog niet of niet meer op de hoogte der Belijdenis
stonden of te snijden en zoo een groot deel van ons
yolk voor goed aan het ongeloof prijs te geven. Dan
weer trad het k e r k e 1 ij k e element eenzijdig op den
voorgrond. Men wilde alles in de Kerk bijeenhouden,
zat in moedeloosheid neer, wierp zich tot stilling der
conscientie op het evangelisatiewerk en werd zelfs somtijds uit pure separatismevrees op ende op „synodaal".
De synthese werd niet gevonden. Vandaar heel wat
misverstand en wrijving tusschen de „strenge" en de
„ruime" broeders, tusschen hen, die meer op de
B e1 ij d e n i s den nadruk wilden leggen en hen, die
meer „h eel de Ker k" in het oog wilden vatten.
Wanneer men het woord „confessioneel" niet in engen,
maar in ruimen zin opvat, zooals wij het hier thans
doen, en er dus onder verstaan elke richting, die op
eenigerlei wijze sinds het reveil het ideaal van „d e
b e 1 ij d e n d e K e r k" heeft nagestreefd, — dan kan
men zeggen, dat er twee afscheidingen noodig zijn geweest om de confessioneele richting zich volkomen van
zichzelf bewust te doen worden en om haar te doen
inzien, dat de eisch „handhaving der Belijdenis"
een noodwendig correlaat heeft in den eisch van r e o rg a n i s a t i e, d. w. z. in den eisch van zulk een k e r ki n r i c h t i n g, waarbij de Belijdenis alleen op de rechte
wijze, zonder willekeur, overeenkomstig Gods Woord
kan gehandhaafd worden.
Tot tweemaal toe heeft de confessioneele richting op
haar ideaal „de belijdende Kerk" geanticipeerd en is
bedrogen uitgekomen. Zij heeft „het yolk" niet tot
de waarheid teruggebracht, doch heeft zichzelve telkens
buiten het eigenlijke volksleven geplaatst, alleen een
meer of minder groote groep in een eigen „kerk",
een zoogenaamde „vrije kerk", om zich heen vergaderende en alzoo haar eigen oorspronkelijk ideaal prijsgevende 4). Zoo verliep een deel der confessioneele
richting in 1834 in de afscheiding en in 1886 in de
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doleantie. Doch in de historische Kerk, in de Nederlandsche Hervormde Kerk waren telkens nog vele
confessioneel-gezinden achtergebleven. Dezen hebben
door kwaad gerucht en goed gerucht heen volhard bij
het oorspronkeliike ideaal. Zij hebben de nationale
Kerk niet losgelaten en zij hebben ook de Belijdenis
niet losgelaten, al bracht hun „ruim" standpunt het
gevaar van vervloeiing meermalen nabij.
Tot beter verstand der confessioneele richting laten
wij hier nu een historisch overzicht van het opkomen
en de verdere verbreiding en ontwikkeling dezer richting
volgen.
Zij is, zooals reeds gezegd is, uit het reveil geboren,
doch daar hare geschiedenis vooral bepaald is door den
toestand der Ned. Herv. Kerk, is het noodig bij den
toestand dier Kerk in het begin der i9de eeuw eenigszins
uitvoerig stil te staan. Het ging de confessioneele
richting om „de belijdende Kerk". De vraag was dus
telkens : kon dit ideaal verwezenlijkt worden met a a nsluiting aan het bestaande of was de bestaande Kerk
zoozeer ontaard, dat eene n i e u we for m a t i e moest
worden beproefd ? Hierop werd door de confessioneelgezinden verschillend geantwoord. In den beginne
was men het er vrij wel over eens, dat men in de
bestaande Kerk de reformatie moest beproeven, doch
naarmate toongevende leeraren al meer van de Belijdenis der Kerk afweken, werd ook het getal steeds
grooter van hen, die meenden, dat de oude Kerk toch
niet meer te reformeeren was en dat men dus wel,
hoe noode ook, tot afscheiding komen moest en
alzoo tot nieuwe kerkformatie. Ook tot dit laatste is
men echter niet anders dan noodgedwongen gekomen,
nl. door de maatregelen van Willem I, die de zich
afscheidende kerken alleen wilde erkennen, wanneer
men door het „aanvragen van erkenning" zich als
nieuwe kerk (onder den naam Christ el ij k-G er efo rm e e r d e K e r k) formeerde en, althans formeel, de
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pretentie opgaf van de gezuiverde voortzetting, dus
de oude Gereformeerde Kerk van Nederland te zijn.
De voor de Kerk meest gewichtige gebeurtenis uit
het begin der 19e eeuw is de invoering van het „A 1 g emeen Reglement voor het bestuur der Herv o r m d e K e r k" in 1816 door Willem I. Daardoor
werd aan de Kerk eene nieuwe organisatie gegeven.
VOOr dien tijd werd de Kerk geregeerd volgens de
presbyteriale kerkorde. Zij kwam samen in Classicale
vergaderingen, Provinciale synoden en eene Nationale
synode, welke vergaderingen, samengesteld door afvaardiging van predikanten en ouderlingen, op deze wijze
in steeds breederen kring de Kerk regeerden. Gedurende
de Fransche overheersching waren deze kerkelijke vergaderingen niet of zeer ongeregeld samengekomen.
In plaats dat men nu echter aan de Kerk de gelegenheid gaf om hare vergaderingen weer samen te roepen,
maakte men van de gelegenheid gebruik om de oude
kerkorde op zij te zetten en eene nieuwe kerkinrichting
in te voeren, waarbij de kerkregeering gebracht werd
aan kleine, vaste (voor een bepaalden tijd zitting hebbende) b e s t u r en in plaats van aan groote, door de
afvaardiging telkens wisselende v e r g a d e r i n g e n.
Al bleven dus de kerkeraden ongeveer wat zij vroeger
geweest waren, zoodat de gemeenten zelf de verandering niet aanstonds zoo sterk bemerkten, de eigenlijke kerkregeering in breederen kring was daardoor
geheel van karakter veranderd. Vroeger brachten de
kerkeraden door afvaardiging hunne ambtsmacht op
wettige wijze samen in de Classicale vergadering en
regeerden zoo in gemeenschap met elkander de gemeenten van hun ressort. Doch thans werden de
kerkeraden eenvoudig van deze hunne macht voor het
geheel der Kerk beroofd, de Classicale vergadering
werd op non-activiteit gesteld en in plaats daarvan
werd een klein, vrij willekeurig gekozen C 1 a s s i c a a 1
B e s t u u r gesteld, dat dus als een vreemde macht
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tegenover de kerkeraden stond en waaraan zij moesten
gehoorzamen. En evenzoo ging het met de hoogere
vergaderingen. Voor de Provinciale synoden kwamen
Provinciale besturen, voor de Nationale synode kwam
het Nationaal of algemeen bestuur, dat echter de verwarringwekkende naam van „Synode" behield, in de
plaats.
De verandering in de wijze der kerkregeering, door
het „Algemeen reglement voor het bestuur
der Her v. K e r k" voorgeschreven, was dus zeer ingrijpend. De kerkregeering was krachtig gecentraliseerd.
Er was een hierarchisch element binnen geslopen,
waarbij bovendien de overheid veel invloed oefende.
De organen, waardoor de Kerk geregeerd werd, kwamen
niet, zooals vroeger, op natuurlijke wijze uit de kerkeraden op, maar deze b e s t u r en waren veeleer een
soort b i s s c h o p p e n, die als een vreemde, heterogene
macht boven de kerkeraden stonden. M. a. w. de kerkinrichting had haar presbyteriaal, Gereformeerd
karakter verloren (het element der presbyters, ouderlingen, was teruggedrongen) en was gematigd-e p i sc opaal (b isschoppel ij k) geworden, zij had een
vorm aangenomen, die hierarchisch van aard was, d. i.
die geleek op de Roomsche priester-beerschappij, die
dus niet in overeenstemming was met het wezen eener
Gereformeerde Kerk.
De toeleg bij deze verandering van kerkregeering was
duidelijk, niet bij Willem I, die niet zoo diep in de
kerkelijke kwestie ingedrongen was en blijkens zijne
geheele houding volkomen te goeder trouw handelde
om de eenheid der Kerk, zooals hij meende, te bevorderen, maar bij zijne raadslieden. Men had vroeger
reeds gevreesd voor eene Nationale Synode, omdat &dr
leergeschillen werden behandeld en zoo had men
dan ook zulk eene synode sinds 1619 van overheidswege steeds tegengehouden. Provinciale synoden en
Classicale vergaderingen had men echter niet kunnen
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ver hi nderen en (lair waren dan ook nog voortdurend
in de 17e en I8e eeuw leergeschillen behandeld geworden. Thans zag men de gelegenheid schoon om
ook deze mindere vergaderingen met een slag te onderdrukken en alzoo de Kerk van die „leergeschillen" te
bevrijden 5).
De toeleg gelukte maar al te goed. En zoo werd
dan door de invoering van het „A l g e m e e n Regl em e n t" van 1816 de weg om leergeschillen langs
wettigen, zuiver-kerkelijken weg, d.i. voor de
rechtbanken, niet der besturen, maar der zuiver-kerkelijke „vergaderingen van opzieners" (naardeze
orde : Kerkeraad, Classicale vergadering, Provinciale
synode, Nationale synode), voor goed gesloten tot op
den huidigen dag toe.
Hierin ligt de groote, wijdstrekkende beteekenis van
de verandering, door Willem I in 1816 in onze Ned.
Herv. Kerk aangebracht, eene verandering, waarvan de
voile beteekenis echter pas in den loop der 19e eeuw
aan de confessioneel-gezinden zelf door allerlei strijd
heen is duidelijk geworden. Immers, langen tijd heeft
men gemeend, dat ook de „besturen" even goed als
de vroegere „vergaderingen" de belijdenis der Kerk
zouden kunnen handhaven en de Kerk alzoo bij de
rechte belijdenis overeenkomstig Gods Woord bewaren.
Men zag niet in, dat er maar een „r echte weg" is 6)
en dat ook in dit opzicht het woord geldt : „Sion zal
door r e c h t verlost worden" (Jes. I: 27).
Daarvoor was men in het begin der 19e eeuw nog
te weinig G e r e formeer d. Ons yolk leefde meest
uit de Gereformeerde „practicijns" der 18e eeuw. Uit
den aard der zaak had het van kerkrechtelijke zaken
weinig verstand. En de predikanten zelf kenden, op
zeer weinige uitzonderingen na, de oude Gereformeerde
schrijvers niet. En indien men al de Gereformeerde
leer kende, van het Gereformeerde k e r k r e c h t was
men volstrekt niet op de hoogte. Vandaar dan ook,
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dat het aan de mannen van 1816 zoo gemakkelijk viel
om eene zoo geheel ongereformeerde kerkorde als het
„Algemeen Reglement voor het bestuur der
H e r v. K e r k" aan de Kerk op te leggen. Aileen de
Classis Amsterdam (met eenige predikanten der Classis
Leiden en Woerden) protesteerde ernstig tegen het op
zij zetten harer rechten en de invoering der nieuwe
organisatie. Doch toen de organisatie toch werd doorgezet, zweeg zij. Dat niet meer gemeenten zich bij
het protest van Amsterdam aansloten, is alleen te verklaren I°. uit onbekendheid met de beginselen van het
Gereformeerde kerkrecht, 2°. omdat de gemeenten zelf
direct weinig van de verandering bespeurden, daar de
kerkeraad vrijwel intact was gebleven en men alleen
de hoogere vergaderingen, die dienden tot de besturing
van de Kerk in haar geheel, veranderd had.
Hoe weinig gevoel men had voor de Gereformeerde
kerkrechtelijke beginselen, blijkt hieruit, dat de Classis
Amsterdam, zoodra zij op het punt van de leer door
het antwoord des konings was gerustgesteld, verder
het zwijgen ertoe deed. Men zag niet in, dat leer
en k e r k r e g e e r i n g ten nauwste samenhangen, en dit
verband is het ook, dat de Confessioneele richting pas
in den loop der ige eeuw door den loop der omstandigheden steeds duidelijker heeft leeren inzien.
Van 's koningswege was aan Amsterdam geantwoord,
dat art. 11 (destijds art. 9) genoegzaam waarborg bood
in zake de leer. Daarin toch werd aan alien, die op
eenigerlei wijze met het bestuur der Kerk belast waren,
opgedragen om „de leer der Kerk te handhaven".
Dat door „de leer der Kerk" niet anders kon worden
verstaan aan hetgeen in hare officieel aangenomen „drie
formulieren van eenigheid" (de Nederlandsche
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergsche Catechismus en de 5 Dordtsche leerregels) was
vervat, lag in den aard der zaak 7).
Door dit antwoord liet men zich geruststellen, niet
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bedenkende, dat in dat woordje „h a n d h a v e n" al de
misere ligt, waaraan onze Kerk sinds het jaar 1816
juist op het gebied van „de leer" is blootgesteld geweest. Immers, indien de leer alleen „gehandhaafd"
moet worden, dan ligt daarin opgesloten, dat men
absoluut geen ontwikkeling ook van het denkleven
der Kerk meer verwacht, of dat men, indien men zulk
eene ontwikkeling wel stilzwijgend veronderstelt, het
ook stilzwijgend aan ieder wil overlaten om zelf te bepalen, of hij nog op eene of andere manier met „de
leer der Kerk" in overeenstemming is, m. a. w. om
zijn eigen rechter te zijn en dus het geheele
artikel in de praktijk tot een dood a r t i k el te maken.
Art. II (9) gaf dus feitelijk te veel en daardoor gaf
het niets. Het was niet c o n fe ssioneel maar c o nfessionalistisc h. Volgens de letter der wet werd
nu geen beroep van de B e 1 ij d e n i s op Gods Woo rd
meer toegelaten. Immers, niemand kon zulk een beroep uitmaken. De besturen waren alleen aangewezen
om „de leer" te „h a n d h a v e n". Leergeschillen konden
zij dus nimmer toetsen aan de H. Schrift. Al had
men zich ook beroepen op art. 7 der Belijdenis, men
zou toch ten slotte weer bij „de leer" moeten zijn uitgekomen. „De leer" was nu eenmaal een vaststaand
iets. Men zou dus ook zoo in een cirkel blijven ronddraaien.
Bovendien, ook al hadden de besturen volgens het
reglement leergeschillen kunnen behandelen, al hadden
zij b.v. nieuwe leerbepalingen, nieuwe uitbreidingen van
de Belijdenis der Kerk (zooals dat in 1618 geschiedde
door de 5 Dordtsche leerregels) kunnen maken, dan
zouden toch dergelijke beslissingen van leergeschillen
uit Gereformeerd oogpunt ten eenenmale o n w e t t i g
zijn geweest. Immers, de Kerk miste sinds 1816 de
eenige wettige organen, waardoor zij naar Gods Woord
recht kon spreken. De Kerk miste hare eenige, wettige
rechtbanken voor leergeschillen, n.l. hare
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” vergaderingen van opzieners", waarvoor „besture n" in de plaats gekomen waren. De „besturen"
mochten in menig opzicht als „behulpsel" dienen,
omdat men nu eenmaal niet anders had, maar deze
functie om leergeschillen te beslissen konden zij nooit
van de oude „vergaderingen" overnemen. Wie Gereformeerd was ook in kerkrechtelijken zin, m o c h t dit
niet eens van de „besturen" vragen. Werkelijke
beslissing van leergeschillen door de ,,besturen" zou
slechts tot te meerdere verwarring leiden.
Toch hebben de confessioneel-gezinden dit langen
tijd niet ingezien. Daardoor is hun arbeid, uit kerkrechtelijk oogpunt beschouwd, in zoo menig opzicht
met onvruchtbaarheid geslagen geweest. Daardoor
hebben zij ook in eigen boezem de tegenstelling tusschen
de „strengen" en de „ruimen" niet weten te overwinnen.
Daardoor ook is hun actie tot tweemalen toe in „de
afscheiding" verloopen. Daardoor is menige tegenstelling valsch gesteld geworden en noodeloos verscherpt, met name de tegenstelling tusschen modern
(in den zin van ,,vooruitstrevend") en orthodox (in
den zin van „conservatief"), tusschen j u r i d i s c hconfessioneel en evangelisc h- (of ethisc h- of
i r e n i s c h-) confessioneel. Daardoor is de synodale
organisatie van 1816, die het leven der Kerk drukt en
benauwt, bevestigd geworden en is alzoo de normale
ontwikkeling der Kerk tegengehouden.
Intusschen mag een ding bij de beschouwing van het
verledene niet vergeten worden, namelijk dat niets bij
toeval geschiedt, dat Gods voorzienigheid ten slotte
over alles gaat en dat Hij ook het op zichzelf kwade
nog menigmaal voor Zijne Kerk ten goede keert. Al
moeten wij daarom het op zichzelf kwade, dat niet is
naar het Woord Gods, niet helpen bestendigen, maar
op reformatie blijven aandringen, wij molten deze waarheid toch vooral bij het terugzien op den loop der
geschiedenis niet uit het oog verliezen. En uit dit
i6

oogpunt beschouwd, mag dan toch worden geconstateerd,
dat door art. II van het „Algemeen Reglement"
het e i g e n d o m s r e c h t der confessioneel-gezinden op
de Kerk als zoodanig bewaard bleef. Al deed de B e1 ij d e n i s der Kerk geene kracht, zij bleef toch o n g eschonde n. Aan die Belijdenis zelve durfde men niet
raken, zelfs niet in tijden van een oppermachtig modernisme. Men had haar wel g e b o n d e n, maar toch,
naar wij hopen en vastelijk gelooven mogen, s 1 e c h t s
voor een t ij d, en wel voor dien tijd, waa,rin de
stormen van den tijdgeest al to machtig sloegen over
de Kerk heen. De Belijdenis bleef daar veilig, intact
onder Gods bestuur. Zij bleef het onverdacht en onvervalscht getuigenis aangaande de oorsprongen, waarvan
onze Kerk was uitgegaan. Zij bleef naar die oorsprongen t erugroepen. En al kon zij niet w e r k e n
in kerkrechtelijken zin, hare zedelijke werking
was en bleef toch nog altijd groot.
Hoe onberekenbaar zouden daarentegen de gevolgen
geweest zijn, indien onze Kerk eens, onder hare oude
organisatie gebleven zijnde, op formeel-wettige wijze
door middel van eene Nationale synode de B el ij d e n i s
gewijzigd had naar den tijdgeest en alzoo al meer en
meer haar had bedorven ! Zeker zou de geschiedenis
onzer Kerk eene gansch andere geworden zijn in dat
geval. De confessioneel-gezinden zouden op grond van
het onvervreemdbare Woord Gods tegen de afwijking
hebben geprotesteerd, maar het is toch zeer de vraag,
of in dat geval onze nationale Kerk den storm had
kunnen doorstaan en niet allicht in drie of vier „vrije
kerken" ware uiteengegaan, terwijl nu toch nog altijd
onze nationale Hervormde Kerk als geheel tot grondslag
heeft de ongeschonden Gereformeerde Belijdenis. Het
is de groote vraag, of niet in dat geval het modernisme
door de stichting van een moderne, door den Staat
bezoldigde Kerk nog veel vaster en veel blijvender voet
zou hebben gekregen onder ons yolk. Waar wij op de
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verkeerde werking van art. 1 in kerkrechtelijk opzicht
nadruk leggen, daar willen wij toch ook deze lichtzijde
in verband met de gansch bijzondere tijdsomstandigheden niet voorbijzien.
De Belijdenis dan lag kerkrechtelijk g e b o n d e n,
maar bleef de Kerk terugroepen tot hare oorsprongen,
tot de belijdenis, de 1 e v e n d e belijdenis van het Woord.
K e r k r e c h t e 1 ij k werkte dit weinig uit, want de Kerk
k o n als Kerk niet belijden. Zij miste hare „vergaderingen", den m o n d, waardoor zij alleen wettig spreken
kon. Doch z e d e 1 ij k werkte zij des te meer. Er
kwam een vragen naar de oude paden in de Gemeente, maar ook onder de leeraren. Eerst meer in
algemeen-orthodoxen zin, later in meer beslist Gereformeerden zin.
De algemeene opwaking, het reveil, dateert ongeveer
van 1823, toen DA COSTA zijne „B ezwar en te ge n
den g e e s t der e e u w" uitgaf en zich daarmede een
waardig leerling betoonde van BILDERDIJK, die als een
eenzaam strijder voor de oude waarheid temidden der
algemeene vervlakking gestaan had aan het einde der
I 8e eeuw. De mannen van het reveil waren echter
over het algemeen niet beslist Gereformeerd. Zij legden
nadruk op verschillende hoofdwaarheden der Belijdenis,
doch leefden meer uit stichtelijke Engelsche en Fransche
schrijvers van dien tijd dan uit onze oude Gereformeerde theologie. Zij namen echter op kerkelijk gebied hun punt van uitgang in de Nederlandsche
Geloo fs b e 1 ij denis en zoo kwamen zij er straks ook
steeds meer toe die Belijdenis in haar geheel, de eigenlijke Gereformeerde theologie, te bestudeeren.
Daartoe dreef hen ook het contact met het yolk,
waaronder de oude Gereformeerde praktische schrijvers
(vooral van de 18e eeuw) steeds waren blijven leven.
Dientengevolge werd de orthodoxie steeds beslister
van toon. Zij werd steeds meer Gereformeerd. De
B e 1 ij denis oefende weinig kracht op hen, tegen wie
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men zich keeren wilde, maar zij oefende des te meer
invloed op hen, die zich op haar beriepen. De gebonden getuige had kerkrechtelijk kleine, maar zedelijk
groote kracht. De confessioneelen zelf werden genoodzaakt de Confessie, de B e 1 ij deni s, ijverig te onderzoeken. Het begrip „C onfessionee I" werd in den
loop der 19e eeuw steeds strenger bepaald.
De stoot tot diepere bestudeering der Confessie
kwam van buiten, van de zijde der tegenstanders, nl. van
den Leidschen hoogleeraar SCHOLTEN, den vader van
het modernisme. Deze ging de confessioneelen met
hunne eigene Confessie te lijf en trachtte zelfs aan te
wijzen, dat het modernisme de wettige voortzetting was
van de aloude Gereformeerde of Hervormde leer in zijn
beroemd hoofdwerk, dat in vijf uitgaven verscheen (het
eerst in 1848), De leer der Hervormde Kerk.
Daardoor werden de orthodoxen zelf naar de b r o n n e n
hunner Gereformeerde theologie verwezen. De studie
werd voortaan strenger wetenschappelijk, meer historisch,
minder eclectisch dan totnutoe opgevat. Het is niet
toevallig, dat juist uit den kring van SCHOLTEN 's leerlingen Dr. KUYPER is voortgekomen, die de confessioneele orthodoxie voor goed uit het vage en algemeene
naar het beslist-Gereformeerde overleidde, terwijl daarnaast eerst de groep der gematigd- of irenisch-orthodoxen zich al duidelijker begon of te teekenen. ZOO
kreeg het woord „confessioneel", eerst reeds door GROEN
VAN PRINSTERER, die de juridische beteekenis der
Belijdenis scherp deed uitkomen, doch vooral door
Dr. KUYPER, die den nadruk legde op de Gereformeerde
leer ais zoodanig, een steeds meer besliste beteekenis.
Toch bleven tot de confessioneele richting, zooals
inzonderheid in de Confessioneele Vereeniging bleek,
nog steeds, zooals boven reeds gezegd is, meer „ruime"
en meer „strenge" broeders behooren. De synthese
tusschen deze twee richtingen onder de confessioneelen
zelf werd vooralsnog niet gevonden. De eersten hadden
19

meer „heel de K e r k" op het oog, de laatsten etten
meer op de 1 e e r. De eersten wilden een zekere „ontwikkeling", zij zochten de aansluiting met hunnen tijd,
zij wilden belijdende kinderen van hunnen tijd zijn, de
laatsten waren meer reactionnair en vreesden niet ten
onrechte voor „vervloeiing".
Er was een lange kerkrechtelijke strijd noodig om
de synthese in deze te vinden en om alzoo de confessioneele richting te brengen tot volkomen bewustheid
van wat zij blijkens hare geschiedenis in de 19e eeuw
steeds bedoeld had, en tot duidelijke formuleering van
haar streven.
Een deel der confessioneelen verliep al spoedig in
de afscheiding. Ds. DE COCK van Ulrum meende
kinderen te moeten doopen uit eene naburige gemeente,
waar een liberaal predikant stond, hetgeen volgens het
kerkelijk reglement destijds echter niet mocht geschieden.
Dit leidde tot een conflict met de kerkelijke besturen
en zoo ontstond in 1834 „de afscheiding".
Vele confessioneelen besloten echter den strijd binnen
de Ned. Herv. Kerk voort te zetten. De Groninger
richting, waarvan de vader was Prof. HOFSTEDE DE
GROOT, was intusschen opgekomen en steeds meerdere
predikanten en proponenten sloten zich daarbij aan.
Van vele zijden begon men nu bij de besturen aan te
dringen op „handhaving der leer" met beroep op art. I I,
vooral doordat men eischte, dat de proponenten hunne
instemming met de leer der Kerk zouden betuigen.
Er was echter in 1817 eene formule van onderteekening
ingevoerd, die zoo kon uitgelegd worden, dat daardoor
aan den proponent gelegenheid werd gegeven om bezwaren tegen de Belijdenis te kunnen hebben op grond
der H. Schrift zonder dat deze door het bestuur werden
onderzocht. Hij mocht namelijk volgens deze uitlegging de Belijdenis aanvaarden, „q u a t e n u s cum
scriptura sacra consentiat" („voorzooverre zij met de
H. Schrift overeenstemt"). Hiermede werd dus uitge20,

sproken, dat in leergeschillen ieder zijn eigen rechter
mocht zijn. In dezen strijd over het q u a t e n u s of
q u i a (o m d a t), ontstaan door het adres van Ds. MoLENAAR te 's Gravenhage in 1827, bleek het eerst duidelijk,
hoe ijdel een beroep op de „besturen" was om een
leergeschil tot beslissing te brengen 8). Velen werden
door dezen ijdelen strijd ten slotte in de armen der
afscheiding gebracht, zonder dat men van confessioneele
zijde nog inzag, dat de grondfout lag niet zoozeer bij
de besturen als wel bij de gansche kerkinrichtin g,
die een naar Gereformeerde beginselen w e t t i g e beslissing van leergeschillen onmogelijk maakte. Er kwam
wel steeds meer wrok tegen „de besturen”. De
„Synode " moest vooral vaak harde woorden hooren.
Men wees ook wel meermalen op het onwettige der
daad van Willem I. Maar het vitium originis, het
grondgebrek, zagen zelfs de besten nog niet in. Men
meende altijd, dat, indien er maar andere m a n n e n
in de besturen zitting hadden gehad, de nooden der
Kerk wel verholpen zouden zijn.
Eindelijk besloot men zich direct tot den koning te
wenden, daar deze krachtens het reglement van 1816
nog steeds sterken invloed oefende op de benoemingen
in de kerkbesturen en op het geheele kerkbestuur zelf.
De predikanten MOORREES en BaHLER zonden in 1842
een adres aan den koning, waarin zij zich beklaagden
over een besluit der synode in zake de onderteekeningsformule en verzochten, dat de koning een herziening
van dat besluit zou verlangen of zelf de Kerk „op den
ouden voet herstellen". Blijkbaar werd hierbij echter
meer aan de leer dan aan de organisatie gedacht.
Indien de leer maar gehandhaafd werd, was het adressanten genoeg, d e w ij z e, w a a r o p was hun een zaak
van geheel ondergeschikt belang, desnoods kon het ook
onder de organisatie van 1816, ja, zelfs rechtstreeks
door den koning.
Hieruit blijkt, dat bij het ideaal „d e b e l ij d e n d e
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K e r k", dat den confessioneelen steeds voor oogen
heeft gezweefd, in den beginne de eerste term dezer
tweeledige gedachte, n.I. de b e I ij d e n i s, op den voorgrond heeft gestaan. Om den al of niet zuiverkerk el ij k e n weg, waarlangs de belijdenis gehandhaafd
werd, bekommerde men zich nog minder. Vandaar
dat men nog zoo langen tijd handhaving verwachten
kon en ook vroeg van de besturen. Er was nog een
tweede afscheiding, nl. de doleantie van 1886, noodig
om de confessioneelen of te brengen van alle individualistische, independentistische en ook „synodale" wegen
om hen te leiden op den eenigen goeden, d. i. den
zuive r-k erk el ij k e n weg, om eindelijk met volkomen
bewustheid hun ideaal „d e bel ij d e n d e Kerk" („Kerk"
hier natuurlijk genomen in den zin van „n ationale
K e r k") na te streven.
Het ministerieele antwoord was zeer merkwaardig.
De raadgevers des konings, die aan de nog altijd gevreesde Kerk niet gaarne hare vrijheid van vddr 1816
wilden teruggeven, die haar dus liefst op de eene of
andere manier aan de organisatie van 1816 gebonden
hielden, hadden blijkbaar wil van hunne raadgevingen.
De regeering stelde namelijk het adres-Moorrees in
handen der Synode en verklaarde aan adtessanten, dat
de koning, door den nood gedrongen, wet de organisatie had ingevoerd, maar zich verder van alle
inmenging moest on thouden, dat elke verandering van het kerkelijk reglement van nu aan (Juli 1842)
van de Kerk moest uitgaan.
Inderdaad was, zooals GROEN VAN PRINSTERER terecht
aanwees, heel dit zich terugtrekken van de overheid,
waarbij de organisatie van 1816 niet werd ingetrokken,
maar bestendigd, niet anders dan s c h ij n 9). Immers,
nu droeg juist de regeering alle macht, die zij zich tot
nu toe voorbehouden had, aan de door haar zelve in
het leven geroepen „synode" over, in plaats van aan
de Kerk hare aloude, presbyteriale kerkorde terug te
22

geven. Er was dus Been h e r s t e 1, maar veeleer b estendiging van het in 1816 aan de Kerk aangedane
onrecht, ja de overheid maakte, juist door zich voortaan
geheel terug te trekken, dit onrecht bijna onherstelbaar.
De synodale organisatie van 1816 was meer dan ooit
bevestigd. Er was op dat eigen oogenblik een j u s in
sacra uitgeoefend meer dan ooit tevoren.
De Synode ontwierp nu zelf een nieuw „Algemeen
Reglement", dat met heel wat omzichtigheid, omdat
men zelf het „wettige" van zijn eigene handelwijze niet
vertrouwde, eindelijk in 1853 werd ingevoerd 10). Het
protest der Kerk op eene vergadering in 1848 in het
Odeon te Amsterdam onder voorzitterschap van GROEN
gehouden, had niet mogen baten. En zoo ontving zij
dan in 1853 eene organisatie, die wel eene verbetering
was, vergeleken met die van 1816 (vooral wat de nu
geweerde voortdurende inmenging van den Staat en wat
de keuze der bestuursleden betreft), maar die toch in
w e z e n niet van haar verschilde. De eenige wettige
kerkelijke rechtbanken voor leergeschillen,
de „vergaderingen van opzieners", waardoor alleen
broederlijke tuchtoefening (in tegenstelling met
wereldsche rechtspraak) mogelijk is, die dus dient „tot
opbouwing en niet tot ternederwerping" (2 Cor. 13 : ro),
niet om te „verstrooien", maar om te „vergaderen"
(Luk. 11 : 23), waren Diet hersteld. De „besturen '
waren gebleven.
En zoo vertoont de Kerk ook in deze volgende periode,
bij hare algeheele machteloosheid om zichzelve goed
te regeeren, steeds meer het beeld van een „Koninkrijk,
dat tegen zichzelf verdeeld is"; links drong men voort
naar een steeds krasser zich uitend modernisme, rechts
al meer naar de afscheiding. Treffend heeft Prof.
GUNNING reeds in 1880, dus lang vOardat er van eene
reorganisatie-beweging sprake was, dit aldus uitgesproken
in zijne nog altijd belangrijke brochure E e n w o o r d
over onzen kerkelijken toestand, bl. 16: „Het
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is niet noodig in den breede de geschiedenis der laatste
zestig jaren op te halen tot staving van het beweren,
dat de synodale inrichting, ondanks alle begaafdheid
en achtenswaardigheid harer leden, toch in den loop
van dien tijd bij ons de natuurlijke moeder was
van twee kinderen. Rechts van de Afgescheidenen, links van de Modernen".
Overal woedde de strijd tusschen de beide hoofdrichtingen, modernen en orthodoxen, brochure op
brochure verliet de pers, fel stonden de couranten en
tijdschriften tegenover elkander, overal streed men —
behalve op de eenige plaats, waar men elkaar aller.eerst had behooren te ontmoeten, waar men elkander
krachtens zijne positie zelf als „broeders" zou hebben
ontmoet, waar men als kerkelijke ambtsdragers elkander
.zou hebben ontmoet voor het aangzicht Gods,
in de kerkelijke „vergaderingen van opzieners". Op
,die plaats kon men elkander niet ontmoeten, want de
Kerk bezat die „vergaderingen" niet meer. Zij waren
in 1816 afgeschaft voor goed.
En zoo was er dan geen „broederlijke vermaning",
geen „broederlijke tucht" naar het Woord Gods. Maar
er was strijd. Strijd en verbittering allerwege. Strijd
al feller en al heftiger, totdat heel de Kerk in dien
strijd dreigde uiteengescheurd te worden en ten onder
te gaan en men veel meer begon te spreken van
„boedelscheiding" dan van „tucht".
De confessioneele richting bleef, zooals gezegd is,
nog altijd „handhaving der leer" vragen van de besturen. Voor de beteekenis der b e 1 ij denis was haar
oog open, nog niet voor de beteekenis der k e r kinrichtin g. Slechts enkele zwakke en, wat het hoofdpunt betreft, onzekere stemmen werden in deze richting
gehoord vele jaren lang 11). Meestal ging de strijd om
de b e 1 ij deni s, naarmate ook de afwijkingen daarvan
gaandeweg grooter werden.
Na de Groninger richting toch (± 1835), die de
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aanleiding was geweest voor de afscheiding, was de
moderne richting opgetreden omstreeks het midden
der 19e eeuw. SCHOLTEN en OPZOOMER waren hare
voornaamste woordvoerders. De actie der confessioneelen richtte zich toen vooral tegen de modernen,
wanneer dezen een beroep hadden aangenomen. Zoo
werd bezwaar ingebracht in 1854 tegen Ds. MEYB00M,
beroepen te Amsterdam, en tegen Ds. ZAALBERG, bij
zijn overkomst naar 's Gravenhage. Doch telkens verklaarden de besturen de ingebrachte bezwaren ongeldig.
Zoo verwees de Synode in 1854 de adressanten naar
de verklaring der Synode van 1842, dat slechts d e
leer i n het algemeen moest worden gehandhaafd,
en deze leer in het algemeen was „de vrees voor het
goddelijk gezag der H. Schrift en een deemoedig, vertroostend en reinigend geloof in den eenigen Heiland
van zondaren". En toen later de modernen ook deze
hoofdzaak van de Synode van 1842 loochenden, vond
men in de intusschen ingevoerde vager gestelde proponentsformule weer gelegenheid om aan de toepassing
van tuchtmiddelen te ontkomen.
De kwestie-Zaalberg had intusschen onder de orthodoxen in het algemeen en de confessioneelen in het
bijzonder, die zich juist in dien tijd onder leiding van
GROEN VAN PRINSTERER steeds meer van de algemeenorthodoxen begonnen of te zonderen 12), groat opzien
gebaard, daar Ds. ZAALBERG met bijzondere felheid
tegen het „oude geloof" optrad. In 1854, hetzelfde
jaar, waarin de laatste vergadering plaats had van de
„Christelijke Vrienden" te Amsterdam, die zuivere vrucht
van het reveil, waar orthodoxen van zeer uiteenloopende
nuance, door hunne gemeenschappelijke oppositie tegen
de neologie saamgebracht, nog rustig en broederlijk
bijeenkwamen, werd door Ds. J. W. FELIX te Heeg
opgericht de Vereeniging van Vrienden der
waarheid in Friesland. Door de oprichting dezer
vereeniging, die over het geheel nog uit gematigd25

confessioneele elementen bestond, begonnen de contessioneelen zich meer zelfstandig te organiseeren. In
hetzelfde jaar werd een dergelijke vereeniging van
„Vrienden der waarheid" opgericht voor Holland, die
echter, geleid door Ds. A. P. A. Du CLOUX, W. VERHOEFF en W: KRAYENBELT van den aanvang of een
meer streng-confessioneel, maar tevens ook minder
kerkelijk, meer separatistisch-gezind karakter vertoonde13).
Geheel eens geestes met de Friesche vereeniging, ja, nog
wel wat meer toenadering betoonende tot de gematigdorthodoxen, was de in 1864 op instigatie van GROEN
VAN PRINSTERER opgerichte Confessioneele V e re e n i g i n g, die eene dochter was van de in 1862 opgerichte Evangelisch-Confessioneele Predikantenvereeniging (later genoemd Ned. Herv.
Predikantenvereeniging), doch die reeds aanstonds
bij haar ontstaan een meer confessioneel type vertegenwoordigde dan hare moeder 14). Ds. G. BARGER was
haar voorzitter, Ds. FELIX haar secretaris. Voorts waren
leden van haar hoofdbestuur o. a. de predikanten
THEESING, HELDRING, VAN RHIJN en VAN LINGEN. Uit
deze namen blijkt genoegzaam, dat men destijds nog
trachtte orthodoxen van onderscheiden type op confessioneele basis te vereenigen. Dit was ook geheel in
den geest van den geestelijken vader der Confessioneele
Vereeniging GROEN VAN PRINSTERER. Dr. KUYPER
brak (-F 1870) volstrekt met dit streven, hetgeen gedeeltelijk een goede vrucht had, dat er namelijk meer
klaarheid kwam in de verhoudingen 15) en vooral ook
meer kennis van de eigenlijke con fessioneel e, d. i.
G e r e fo r m e e r d e (een woord door Dr. KUYPER thans
bij voorkeur gebezigd) beginselen, doch waardoor tevens
een element werd buitengeworpen, dat voor eene echte
reformatie der Kerk niet gemist worden kon. Om bier
de rechte synthese tusschen het beginsel der „strengen",
wien het om de b e 1 ij d e n i s bovenal te doen was, en
der „ruimen", die de nationale Kerk vooral niet
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wilden loslaten, te vinden, dit bleef na veel strijd bewaard
voor Dr. HOEDEMAKER, die vooral tijdens en na de
doleantie het eigenlijke con fessioneel e, d. i. G e r efo r m e e r d e beginsel, zoowel in zijn di e p t e als in
zijn breedt e, zoowel in zijn positieve als in zijn
s a m e n b i n d e n d e kracht op kerkelijk gebied meer
dan iemand anders heeft ontwikkeld 16).
GROEN was, zeiden we, de geestelijke vader der Confessioneele Vereeniging. Hij vertegenwoordigde in die
dagen wat men noemde het juridisc h-c onfessi oneele standpunt, d. w. z. hij wilde, dat men langs
kerkrechtel ij k e n weg zou trachten de belijdenis
te handhaven. Hij wilde dus bij de besturen op de
„handhaving der leer" op grond van art. II aandringen.
Wel wees ook hij herhaaldelijk op het onwettige der
daad van Willem I in 1816, hij noemde zelfs op dien
grand de synodale organisatie een „caesaropapistisch
creatuur", maar toch bleef hij tezeer alleen bij die daad
van Willem I staan. Hij kwam er niet toe om het
kwaad in zijn wortel aan te tasten, om het w e z e n
der synodale organisatie van Gereformeerd kerkrechtelijk
standpunt uit als door en door ongereformeerd en belemmerend voor den waren wasdom der Kerk bloot te
leggen. Daarvoor was hij te weinig in de Gereformeerde
kerkrechtelijke beginselen ingedrongen. Daarvoor was
in die dagen de vraag naar de verhouding tusschen
de belij d en is en Gods Woord op Gereformeerd
standpunt nog te weinig scherp gesteld. Dat zou pas
geschieden, wanneer het begrip „c on fessione e l"
zelf (vooral tengevolge van het optreden van Dr. KUYPER)
strenger zou warden bepaald. Totnutoe behielp men
zich met de formule van GROEN (reeds in 1842 in het
„adres der Haagsche heeren" gebruikt), dat men „o ndubbelzinnig en onbekrompen" instemde met
de Belijdenis.
GROEN zelf was intusschen nog niet confessioneel in
den strengeren zin des woords. Hij legde alleen nadruk
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op de hoofdwaarheden der Belijdenis tegenover
de toen opkomende neologie, evenals het reveil in het
algemeen, nl. op de ingeving der H. Schrift, de godheid van Christus, de verzoening door het bloed des
kruises, de noodzakelijkheid der wedergeboorte. Bij
hem gold, evenals trouwens bij DA COSTA, vooral het
„onbekrompen" ten opzichte van de instemming met
de Belijdenis. Vandaar dat SCHOLTEN zich in zijne
bestrijding van hen sterk gevoelde. Dit zou echter
anders worden door het optreden van den in SCHOLTEN'S
school zeif gevormden Dr. KUYPER.
Toch was GRUEN juridisc h-confessioneel en dit
standpunt bracht dus vanzelf mee, dat zijne volgelingen
zich genoodzaakt zagen hun c o n fe ssioneel beginsel
al scherper en belijnder te bepalen. Terwijl echter
deze scherpere belijning plaats vond, behielp men zich
in den kring der Confessioneele Vereeniging nog aldoor
met de formule „ondubbelzinnig en onbekrompen",
terwijl men ook de „handhaving der leer" van de besturen als zoodanig bleef eischen, al was het ook, dat
men tenslotte uit moedeloosheid ophield adressen naar
de Synode te zenden. Principieel bleven dus de juridisch-confessioneelen op het standpunt der synodale
organisatie staan.
Het gevolg was, dat men al vijandiger tegenover de
„besturen" kwam te staan, wien men hunne lakschheid
voortdurend verweet, en dat men zoodoende tevens
hoe langer hoe meer naar het standpunt der „afscheiding" werd heengedreven. Vooral GROEN zeif, zonder
de afscheiding principieel te willen, dreef toch in de
jaren 1864 en volgende, toen de strijd tegen Ds. ZAALBERG het heftigst was, door zijne adviezen meermalen
dien kant heen. Vele predikanten gevoelden echter,
dat men op die wijze de „rationale Kerk" niet mocht
prijs geven en zoo volgde men GROEN 's adviezen niet.
Er was onder de orthodoxen zeif een algemeene verwarring. Ten slotte besloot de Confessioneele Ver28

eeniging om zich niet meer tot de Synode te wenden,
daar men van die zijde toch niets meer te hopen had.
Men was op den kerkrechtelijken weg, die men sinds
het begin van het reveil gevolgd had, doodgeloopen.
Moedeloos en morrend gaf men de actie op en wierp
zich met alle kracht op het evangelisatiewerk. In die
dagen was het, slat temidden der Confessioneele Vereeniging meer en meer de leuze werd gehoord : „r e fo rmatie door evangelisatie".
Z6.6 scheen het, alsof diegenen door de Confessioneele Vereeniging zelf in het gelijk gesteld zouden
worden, die zich van het begin • of tegenover GROEN
geplaatst hadden, hetzij onder den naam van e v a n g e1 i s c h-confessioneelen onder Dr. J. J. VAN TOORENENBERGEN, hetzij onder den naam van ethisc h-iren isc hen,
welke laatste naam tenslotte de naam werd voor deze
geheele groep. Dezen hadden namelijk steeds gezegd :
gij moet het kerkherstel niet zoeken langs den j u r idische n, maar alleen langs den m e d i s c h e n weg,
de Kerk moet uitzieken, kerkrechtelijke middelen zijn
Of geheel verkeerd of althans in dezen toestand der
Kerk zedelijk ongeoorloofd, de prediking des evangelies
alleen moet de dwaling op den duur uitdrijven. Tot
deze groep behoorden echter meestal zij, die zelf van.
de Belijdenis op belangrijke punten, vooral op specifiekGereformeerde punten, afweken en zich daartoe voortdurend van de B e 1 ij denis op de H. Schrift beriepen.
Zoo kwam tegelijk met de vraag naar een meer
besliste belijning van het „c onfessionee 1" beginsel
de vraag aan de orde naar de rechte verhouding van
de Belijdenis en Gods Woord ook in verband
met de ontwikkeling der tijden. Deze vraag werd in
den boezem der Confessioneele Vereeniging en vooral
ook onder de ethisch-irenischen druk behandeld, inzonderheid na het optreden van CHANTEPIE DE LA
SAUSSAVE als hoofd der ethische richting eenerzijds en van
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als hoofd der Gereformeerden anderzijds.
D e z e vraag was het, die ten slotte die Confessioneelen, die de „rationale Kerk" niet wilden prijsgeven,
zou brengen op de z u iv e r-k e r k e lij k e lijn, waarop
alleen de wettige a a n s 1 u i t i n g aan het verledene
zich kan verbinden met de w et tig e ontwikkeling
voor de toekomst, waarop de leer niet, als ware zij
iets doods en versteends, slechts wordt g e c o n s e r v e e r d
(„gehandhaafd"), waarop de B elij denis inderdaad
als een l e v e n d e Bel ij d e n i s wordt hooggehouden
en alzoo in waarheid gehandhaafd, „I even d", omdat
zij in voortdurend contact wordt gehouden met Gods
Woord.
Intusschen was er een groote verandering gekomen
op kerkelijk gebied door de invoering der kiesc olleges
in 1867, waarvoor o. a. Dr. KUYPER krachtig had gepleit. Op tal van plaatsen bleek nu, dat de Gemeente
niettegenstaande den springvloed van modernisme, die
over haar heengegaan was, Gereformeerd of althans
orthodox in algemeenen zin gebleven was. In vele
vacaturen, ook in de groote steden, werden nu weer
orthodoxe predikanten beroepen. Langzaam maar zeker
ging dit proces voort, vooral ook doordat in de steden
vele moderne gemeenteleden, die geheel van alien
godsdienst vervreemd waren, niet meer bewogen konden
worden om ter stembus to gaan. De besturen werden
echter uit den aard der zaak niet zoo spoedig omgezet.
De Synode bleef in meerderheid beslist modern. Zoo
werd dus de spanning tusschen modern en orthodox
nog hoe langer hoe grooter.
Naarmate echter de orthodoxie in de Kerk veld won,
werden ook de verschillende richtingen in haar midden
meer openbaar_ Reeds sinds 1857, na den strijd tusschen
GROEN en VAN DER BRUGGHEN over de schoolwet,
waren de ethisch-irenischen en confessioneelen van
elkander vervreemd geworden. Maar nog meer was
dit het geval na 1867, toen Dr. KUYPER de specifiekKUYPER
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Gereformeerde elementen in de Belijdenis steeds meer
naar voren begon te brengen.
De streng-confessioneelen schaarden zich meer en
meer om Dr. KUYPER, daartegenover stonden de ethischirenischen, weldra alleen „ethischen" genoemd, terwij1
de Confessioneele Vereeniging overeenkomstig haar
verleden nog een soort middenpartij bleef vormen onder
sterken invloed echter van Dr. KUYPER.
De confessioneelen, die zich bij Dr. KUYPER aansloten, begonnen meer en meer een vast aaneengesloten
part ij te vormen, die alle verband met andersgezinden
afbrak. Men stelde thans eenzijdig de B e 1 ij d e ni s
op den voorgrond zonder zich om de kerk e 1 ij k e lijn
veel te bekommeren. Trouwens, Dr. KUYPER sprak
reeds in 1873 in zijne C o n fi d e n t i e uit, dat uit de
tegenwoordige Ned. Fiery. Kerk nooit een goed Gereformeerde Kerk zou kunnen voortkomen, dat de overwinning der rechtzinnige richting schadelijk zou zijn,
omdat dan een orthodoxe hierarchie zou opgericht
worden, die alles zou uitwerpen wat boven een bepaalde
lijn uitging, nl. liberale en orthodoxe ultra 's. Dit
hing samen met zijn „vrije kerk-idee" tegenover de
„volkskerk", die hij prijs gaf in verband met zijn gravamen tegen art. 36 der Geloo fs b e 1 ij deni s. Hij
raadde dus of om voor de besturen te kiezen, 66k wel
op grond van de onwettigheid der synodale organisatie,
maar meer toch nog op grond van bovengenoemde
overweging. Tot den w o r t e 1 van het kwaad drong ook
Dr. KUYPER evenmin als GROEN door, daar hij de
B e 1 ij d e n i s als punt van overeenstemming eenzijdig
op den voorgrond stelde en de vraag naar de verhouding van de Belijdenis en Gods Woord, die
hem alleen op den zuive r-k erkel ij k e n weg had
kunnen brengen, niet genoegzaam onder de oogen zag.
Het gevolg was, dat de partij van Dr. KUYPER zich
al meer van het leven der Kerk vervreemdde, een soort
kerk in de Kerk vormde op den willekeurig, zonder
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meer, aangenomen grondslag der B e 1 ij denis (met
gravamen tegen art. 36) als een soort „accoord van
kerkelijke gemeenschap" en tenslotte tot het bekende
conflict kwam in zake de aanneming van lidmaten. Dit
leidde tot de „doleantie" in 1886, die weldra in afscheiding van de Kerk verliep.
Deze tweede afscheiding, waartoe de strijd tegen de
organisatie van niet zuiver-kerkelijk standpunt uit geleid
had, was oorzaak, dat de in de Kerk achtergebleven
confessioneelen eindelijk, mede in verband met de
kwestie over de verhouding van de B e 1 ij denis en
Gods Woor d, tot volkomen bewustheid aangaande
het doel van hun streven kwamen. Dr. HOEDEMAKER,
die een tijdlang als hoogleeraar aan de door Dr. KUYPER
opgerichte „Vrije Universiteit" was werkzaam geweest,
doch altijd in de hoop, dat het Gereformeerde b eginsel de praktische actie van Dr. KUYPER zou
corrigeeren, was thans en door zijn verleden en door
de gaven, hem geschonken, als het ware de aangewezen man om de confessioneelen hierbij te leiden.
De rijen van de leden der Confessioneele Vereeniging
waren na 1886 aanmerkelijk gedund. Vele harer
evangelisten waren met de doleantie meegegaan. Toch
besloten de leden van haar hoofdbestuur in vereeniging
met Dr. HOEDEMAKER om te trachten en in de Confessioneele Vereeniging zelve weer nieuw leven te
brengen en de confessioneel-gezinden in den lande, die
in de Ned. Herv. Kerk waren overgebleven, zooveel
mogelijk rondom het beginsel te verzamelen.
Daartoe werd, reeds terstond na het uitbreken der
doleantie, tegenover het „k erkel ij k Congre s" te
Amsterdam, dat door de volgelingen van Dr. KUYPER
werd gehouden, in Utrecht in het begin van 1887 eene
vergadering van eenige predikanten gehouden, waarop
Dr. HOEDEMAKER het beginsel der doleantie aan een
ernstige critiek onderwierp en tevens reeds aanstonds
deed zien, dat het beginsel, waarom het ging, 66k het
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politieke leven raakte en in verband stond met Dr.
KUYPER ' S welbewuste, herhaaldelijk uitgesproken afwijking van art. 36 der Belijdenis. Het voornaamste
van het daar besprokene gaf Dr. H. uit in eene voor
de casuspositie der niet independentistische, maar
k e r k e 1 ij k-g e z i n d e confessioneelen nog altijd hoogst
belangrijke brochure De Congresbeweging b eoordeeld uit het oogpunt der Gereformeerde
B e 1 ij d e n i s (Amsterdam, J. A. Wormser i 887).
Ter kenschetsing van den toestand op dat oogenblik
en van de verstrekkende gevolgen, die het optreden
dezer als het ware in den doleantiestrijd herboren en
van met haar wezen strijdige elementen gezuiverde
confessioneele richting hebben moest, volge hier een
citaat uit de inleiding, waar Ds. H. beschrijft, hoe men
te Utrecht samen kwam :
„Zonder banier 1 . . . Ginds lag die banier ; onder
den voet geraakt, en bijna onkenbaar geworden ! —
zou iemand in deze vergadering en in ons vaderland
bereid worden gevonden, het bezoedelde doek uit het
slijk op te nemen en op te heffen ? Waarschijnlijk niet.
Wie dit bestond nam hiermede een weinig benijdenswaardige taak op zich. Het was niet genoeg, opnieuw
trouw te zweren aan het bekende en het geliefde veldteeken. Men moest het ook wezen te verdedigen.
Beeldspraak ter zijde ! wie thans opkomt voor het Gereformeerde beginsel, zooals wij in de vergadering het
kenden en erkenden, heeft den aanval te verduren,
niet alleen van bekende tegenstanders, maar ook van
vroegere medestanders. De verdediging van dit beginsel is niet met eene brochure, noch ook met een
boekwerk afgedaan, Zij eischt de toewijding van het
geheele leven, de opoffering van naam en van rust.
Geen kerkrechtelijke, geen theologische strijd wordt
hiermede aangebonden, maar een s t r ij d o m de to ekomst van het vol k, dat is : een strijd op het gebied der staatkunde, waarin, ja, als het de ware leuze
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maar hoort, al wat waarlijk Gereformeerd is, onmiddellijk
weet, welke zijde het heeft te kiezen, maar waarbij toch
zulke ontzaglijke offers moeten worden gebracht 1 . . .
Daar ligt de banier ! Zij moet althans worden b ewaar d. Wellicht verwekt God den man, verleent Hij
de macht en geeft Hij met den moed ook de roeping
om dat alles te doen, waarvan ik hier spreek. Mijn
doel en mijne roeping is alleen den ontmoedigden
wapenbroeders toe te roepen : De banier, het b eg i n s e 1, waaronder en waarvoor wij streden, is er nog.
Zegt het voort I"
Men hoort in deze woorden reeds de leuze weerklinken, waarin Dr. HOEDEMAKER weldra zijne gedachten
zou belichamen en die bezielend werken zou ook op
heel een generatie van jongeren, die destijds pas bezig
waren zich aan de academie voor de evangeliebediening
voor te bereiden: „h eel de Kerk en heel het
v o 1 k". Wat HOEDEMAKER reeds in 1868 had uitgesproken, dat stond voor de in de Ned. Herv. Kerk
achtergebleven confessioneelen vaster dan ooit : het
ging om de „n ationale K e r k", men mocht die
„nationale Kerk" niet loslaten, die Kerk moest weer in
waarheid worden wat zij rechtens nog altijd was : eene
„belijdende Kerk".
Het s taatk u n di g beginsel, door Dr. HOEDEMAKER
in de boven geciteerde woorden reeds aanstonds geponeerd, zou pas later zijne praktische uitwerking vinden
en leiden tot de oprichting eener nieuwe staatkundige
partij. Velen onder de confessioneelen in de. Ned.
Herv. Kerk gevoelden deze consequentie nog niet. Doch
het k e r k e 1 ij k beginsel werd aanstonds in breeden
kring beaamd en vormde dus het voorname punt van
samenwerking.
Zoo werd dan besloten voor de propaganda van de
aldus herboren confessioneele richting een weekblad op
te richten. Dit geschiedde en in 1888 verscheen het
eerste nummer van De Gereform eerde Kerk
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Campen, Sneek) onder redactie van Dr. HOEDEMAKER met medewerking van Ds. J. W. FELIX, pred.
te Utrecht, en Dr. PH. S. VAN RONKEL, pred. te Leiden.
Later trad ook tot de medewerkers toe Dr. H. G. KLEYN,
die door zijne voor den strijd van Hervormde zijde zoo
beslissende historische studie A 1 g e m e e n e K e r k en
plaatsel ij ke gemeente (Dordrecht, G. Morks J.Zn.
1 888) de independentistische theorie der doleantie aangaande de „p l a a t s e l ij k e k e r k e n" krachtig had bestreden en in 1888 tot hoogleeraar te Utrecht was
benoemd, die echter wegens ongesteldheid helaas
slechts korten tijd zijne zeer gewaardeerde bijdragen
sdhenken kon 17).
Naast de artikelen van Dr. HOEDEMAKER waren het
vooral de artikelen van Dr. VAN RONKEL Van de
K e r k en de B r i e v e n van Ds. FELIX, waardoor het
yolk de door het blad voorgestane beginselen leerde
verstaan en zich spoedig in breede scharen welbewust
begon te plaatsen tegenover de beweging der doleantie.
Z66 trad de confessioneele richting, wel verzwakt, wat
het getal harer aanhangers betreft, maar versterkt, wat
haar innerlijke kracht aangaat, uit den zoo bangen strijd
van 1886 en volgende jaren te voorschijn.
Dit was ook merkbaar in den boezem der Confessioneele Vereeniging zelve. Eindelijk kwam men nu
tot klaarheid omtrent de formule van GROEN, waarmede men zich zoo 1 ang beholpen had : „o ndubb elzinnig en onbekrompen". Wat bedoelde men
daar toch mede ? Deze formule beduidde de aansluiting
van de algemee n-c hristel ij k e, de nog tamelijk
onkerkelijke richting van het reveil aan de meer b eslis t-c on fessi on e el e, meer kerkelijk-gezinde richting,
die later begon op te komen. Deze formule beteekende,
dat men positief wilde zijn en toch r u i m, dat men
zooveel mogelijk orthodoxen op den grondslag der
Belijdenis wilde vereenigen. Deze formule beteekende
66k, dat men niet r e a c t i o n n a i r wilde zijn, dat men
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geen versteende belijdenis wenschte, dat men
het Pr o t e s t an t s c he beginsel wilde handhaven, dat
door de Gereformeerden steeds (o. a. tegenover de con.
fessionalistische Lutherschen in den strijd over de
Formula concordia e) gehandhaafd was, dat er
beroep van de Belijdenis op Gods Woord moest
worden toegelaten.
Doch de formule van GROEN was zwak, omdat zij
een gelegenheidsformule was. De Confessioneele
Vereeniging heeft er in hare eerste periode meermalen
de gevolgen van ondervonden. Dr. KUYPER hakte den
knoop door en hield zich alleen aan het „ondubbelzinnig". Hij vereenigde alien, die zich stipt aan de
„drie formulieren van eenigheid" wilden houden zonder
meer, behalve aan art. 36, waartegen hijzelf bezwaar
had. Dit was eene banier met helderder kleuren,
waaromheen zich weldra een groot deel van ons Gereformeerde yolk schaarde. Doch hiermede was de kwestie
van de verhouding van de Belijdenis tot Gods Woord
Diet opgelost en deze willekeurige, onkerkelijke, onhistorische oplossing werd dan ook in haar onhistorisch
karakter openbaar, toen deze beweging in afscheiding
van de historische, nationale Kerk verliep. Dit beginsel
had wel kracht tot for m a t i e, maar niet tot re fo rm a t i e. Het had geen kracht om het historisch bestaande vast te houden.
De formule „ondubbelzinnig en onbekrompen" trachtte
recht te doen aan de bezwaren van hen, die zeiden,
dat toch de Belijdenis niet als iets a fg e s lo tens mocht
worden beschouwd, alsof er geen „ontwikkeling" ook
in het denkleven der Kerk meer mogelijk was, en dat
toch altijd het beroep op de H. Schrift als
Gods Woord opengelaten moet worden. Doch moest
dit beroep alleen individueel gelden ? Dan was deze
formule slechts een andere vorm voor het q u a t e n u s
(v o o r z o o v e r r e), waartegen Ds. MOLENAAR vroeger
reeds naar aanleiding der proponentsformule zoo terecht
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gestreden had. Dan was de deur toch weer voor
allerlei willekeur opengezet. Wie moest zulk een
beroep beslissen ? Dat was de vraag, die achter GROEN'S
formule lag. En op die vraag antwoordde Dr. HOEDEMAKER met steeds toenemende klaarheid : de K e r k,
de Kerk namelijk in hare wettige vergaderingen.
En dit deed hem dus ook met toenemende kracht den
eisch stellen van reorganisati e, d. i. terugkeer tot
de Schriftuurlijke, de presbyteriale kerkr e g e e r i n g als de eerste voorwaarde voor wettige
reformatie, de eerste voorwaarde om te komen tot eene
in ruime n, geen „wettige ontwikkeling" afsnijdenden,
en toch positieven zin „belijdende Kerk".
Deze gedachten werden nu ook vastgelegd in de in
1893 herziene statuten der Confessioneele Vereeniging,
waaruit het quaten us voor goed werd gebannen
ook in den vorm der formule van GROEN en waarin
het aloude q u i a (o m d a t) in zijne eere werd hersteld
op zulk eene wijze dat aan de waarheid niet werd tekort
gedaan. In Art. 1 toch werd gezegd : „De Confessioneele Vereeniging is eene Vereeniging van leden
der Hervormde Kerk, die verklaren : 0. in te stem men
met de belijdenis van de Kerk, — geformuleerd in de
37 Artikelen, den Heidelb. Catechismus en
de 5 Hoofdstukken der Leer — zooals zij in
1618 en '19 door de Synode van Dordrecht ook tegenover de Remonstranten is gehandhaafd ; 2°, het n o rm a t i e f gezag van de H. Schrift en het n or m e e rend
gezag der Kerk in hare vergaderingen te erkennen".
En in Art. 2: „Dat in eene welgestelde Kerk de belijdenis van kracht is, omdat zij met de H. Schrift
in overeenstemming is ; zoo nochtans dat bezwaren
tegen eenig leerstuk, in die belijdenis geformuleerd,
langs kerk el ij ken weg aan de H. Schrift moeten
worden getoetst". Voorts werd in dc statuten bepaald,
dat een comite zou worden benoemd voor de propaganda
der confessioneele beginselen.
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De eisch van reorganisatie, die in deze beginselen
opgesloten ligt en die na 1886 het duidelijkst het verschil tusschen de eigenlijke „confessioneelen", die zoeken
„heel de Kerk en heel het yolk", en de doleantie en
al wat op de lijn der ,,vrije kerk" ligt, aangeeft, kwam
echter niet aanstonds tot praktische doorwerking. Eerst
moest het beginsel in engeren en breederen kring
worden bepleit. Ook zaten velen onmiddellijk na 1886
moedeloos terneer. Tal van gemeenten hadden door
de doleantie ernstig geleden. Men moest zich eerst
herstellen. En velen bleven vreesachtig voor eenige
kerkelijke actie. Intusschen werd echter veel voor de
propaganda gedaan door het weekblad De Gerefo rmeerde Kerk en door het in 1897 opgerichte tijdschrift Troffel en Zwaard.
Aanleiding tot het meer naar voren treden van de
gedachte van reorganisatie was het door de Synode in
1899 voorloopig aangenomen „r e g 1 e m e n t op de
Generale Ka s", waardoor van elk nieuw aangenomen
lid der Kerk eene verplichte bijdrage werd gevorderd
ten behoeve van de algemeene belangen der Kerk.
Velen hadden bezwaar tegen het „verplichte" dezer
bijdrage, ook omdat in deze bepaling van „verplichting"
de Classicale vergaderingen niet waren gekend geworden.
Meer nog had men echter bezwaar tegen deze bepaling,
omdat volgens velen de Synode daardoor de rechten
van den plaatselijken kerkeraad te na kwam, de Kerk
beschouwend als bestaande uit „leden", die men rechtsstreeks tot een bijdrage kon verplichten, en niet uit
„kerken" of „gemeenten", die eene (betrekkelijke)
autonomie bezaten. Men vreesde, dat zoodoende de
Kerk nog meer het karakter van een „genootschap",
van eene „vereeniging" zou gaan vertoonen en dat aan
de (betrekkelijke) autonomie der plaatselijke gemeenten
te kart zou worden gedaan.
Een en ander had ten gevolge, dat in 1900 eene
„vergadering van ambtsdragers", van predikanten,
38

ouderlingen en diakenen, werd samengeroepen om over
de belangen der Kerk te spreken. Praktisch effect had
deze vergadering niet ten opzichte van het „reglement
op de Generale Kas", doch wel was door deze vergadering in breederen kring het besef gewekt, dat bespreking van verschillende kerkelijke vragen dringend
noodig was. Verscheidene jaren achtereen werd nu
zulk eene „vergadering van ambtsdragers" belegd, waar
meer en meer de kwestie der re o r g a n i s a t i e als de
eigenlijk alles beheerschende naar voren trad.
Intusschen kwam er opeens ongedacht versterking
van de beweging voor reorganisatie van de zijde van
Prof. J. H. GUNNING en zijne geestverwanten. Deze
had reeds vroeger herhaaldelijk gewezen op het gevaar
van de ontwikkeling eener wetenschap, los van het
„geloof der Gemeente", evenals ook op het verkeerde
van een gemeenteleven, dat zich afsluit van alle „ontwikkeling". Naast het „wetenschappelijke" had steeds
het „kerkelijke" vraagstuk zijne levendigste sympathie.
Dit bracht hem steeds meer in „kerkelijke" richting en
daarom ook steeds dichter bij de confessioneelen, al
bleef hij zijne bezwaren houden en nam hij dus steeds
ten opzichte der Confessie een „eigen" standpunt in.
In 1900 schreef Prof. GUNNING, toen emeritus-hoogleeraar te Arnhem, eene brochure : „D e opbouw der
Kerk op haren grondslag" (Nijmegen, H. Ten
Hoet), waarin hij met kracht opkwam voor „de eenheid
der Kerk" en het individualisme bestreed. Hij bepleitte daarin de stelling : „De ampten en de tucht,
door den Heer gewild, handhaven de eenheid der Kerk"
(bl. VII), en hij liet zich verder aldus hooren (wij spatieeren) : „Wij staan wezenlijk in de eene algemeene
Kerk, historisch in de hervormde , en in deze laatste,
moeten wij confessioneel zijn om Christus wille, want
onze Confessie is de vorm, waarin tot nog toe, in den
kring waarin wij ons bewegen, de Heere Jezus Christus,
om wiens opperheerschappij het ons te doen is, als
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Hoofd erkend werd. Aan de Belij d en is hare
plaats te geven, en dus de Kerk zelve zoo
in te richten, dat in haar de belijdenis als
waarheid en recht kan gelden, dat is de historische weg tot het verdere, dat wij begeer e n" (bl. VI).
ZOO kwam dus ook Prof. GUNNING steeds meer op
de lijn der door Dr. HOEDEMAKER begeerde reorganisatie. Intusschen was op een „vergadering van ambtsdragers" een comite benoemd om de zaak der reorganisatie te bepleiten en zoo mogelijk ook bij de
Synode stappen te doen, die tot reorganisatie leiden
konden. In dit comite nam naast Dr. HOEDEMAKER
ook Prof. GUNNING zitting. Herhaaldelijk werden te
Utrecht vergaderingen belegd en verschillende brochures
geschreven, waardoor de idee der reorganisatie steeds
meer veld won in verschillende kringen, vooral onder
de predikanten. Ook wendde men zich tot de Classicale vergaderingen om deze te bewegen zich tot de
Synode te richten met het verzoek eene commissie te
benoemen teneinde de kwestie der reorganisatie te
overwegen en te onderzoeken. Velen gaven hieraan
gehoor, doch het verzoek werd eerst door de Synode
van de hand gewezen. Daar echter de drang tot
reorganisatie in de Kerk zelve steeds sterker werd, besloot de Synode van 1906 althans een enkele stap in
die richting te doen, welke stap echter in 1907 weer
werd vernietigd om door een ander voorstel vervangen
te worden, dat echter in 1908 werd verworpen.
De kwestie der reorganisatie blijft en in de Kerk
en in de „besturen" nog steeds aan de orde, hoewel
de meeste bestuursleden tot nog toe den weg van
reorganisatie niet schijnen te willen opgaan. Er zal
ongetwijfeld nog heel wat propaganda voor dit beginsel
moeten plaats hebben, zal de Kerk de reorganisatiegedachte in waarheid aanvaarden.
Door de reorganisatie-beweging is de confes40

sioneele richting in den jongsten tijd weer eene in
menig opzicht nieuwe phase ingetreden. Door de aansluiting van Prof. GUNNING aan deze beweging is er
in de laatste jaren weer meerdere aaneensluiting gekomen tusschen de confessioneelen en wat men kan
noemen de rechterzijde der „ethischen". Deze beweging
gaat nu om zoo te spreken naast de Confessioneele
Vereeniging voort en bewaart haar voor al te groote
afsluiting van diegenen in onze Kerk, die op een of
ander punt van de Belijdenis afwijken.
Velen erkennen in deze beweging, die niet alzoo is
„gemaakt", maar „geworden", de voorzienige leiding
Gods en vertrouwen op de kracht van het steeds
verder ook in dezen kring doorwerkende zuivere confessioneele beginsel, zooals dit door de Confessioneele
Vereeniging vooral in De Gereformeerde Kerk
en Tr o ffel en Z w a a r d wordt bepleit. Anderen zijn
bang voor vervloeiing. Zij vreezen door de toenadering
tot de „ethischen" in de meer algemeene reorganisatiebeweging verzwakking van de beginselen der Gereformeerde belijdenis.
Dit gaf in den laatsten tijd (in 1906) aanleiding tot
het oprichten van den „Gereformeerden Bond tot vrijmaking der kerken" door Prof. H. VISSCHER en Dr.
J. D. DE LIND VAN WIJNGAARDEN. Ook deze groep
zoekt opheffing der synodale organisatie, doch verwacht
deze, riaar het schijnt, meer langs politieken, dan langs
kerkelijken weg. Ook acht men het wegens de groote
afdwalingen op het gebied der leer onmogelijk, dat de
Kerk als geheel bijeenblijve. Men wil daarom, dat
de richtingen „op rechtvaardige wijze" (dit ziet op de
financieele kwestie) zullen uiteengaan, dat dus na opheffing der tegenwoordige organisatie alleen de kerken
of gedeelten van kerken, die besliste instemming betuigen met de „drie formulieren van eenigheid" zich
tot „de Gereformeerde Kerk van Nederland" zullen vereenigen, terwijl de andere richtingen eene zelfstandige
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organisatie moeten zoeken. Hoewel op menig punt
nog onzekerheid en verschil van opinie in dezen kring
bestaat, vooral over de wijze, waarop men tot den begeerden toestand moet trachten te komen, acht men
toch volgens de uitlatingen der leiders over het algemeen een „belijdende Volkskerk" in Nederland eene
utopie en streeft daarom het ideaal van eene „belijdende
vrije kerk" in Nederland na, die zooveel mogelijk alle
waarlijk Gereformeerden moet omvatten 18).
Intusschen houden de eigenlijke Confessioneelen, hetzij
zij op het punt van de Belijdenis een eenigszins ruimer
of strenger standpunt innemen, vast aan het oorspronkelijke ideaal der confessioneel-gezinden van den reveiltijd
af: de belijdende Kerk, en onder „d e" Kerk verstaan zij dan de historische, de nationale Kerk
van Nederland. Zij willen van geen „s eparati e",
maar ook van geen „b oedelschei ding" op eenigerlei
wijze weten. Zij meenen, dat de dwaling alleen op
wettige wijze, d. i. door de t u c h t (art. 32 der B e1 ii d e n i s), en wel naar de trappen, in Gods Woord
aangegeven (Matth. 18 : 15-17), mag worden afgesneden. Zij wenschen dus met en voor de Belijdenis
te staan en desnoods te vallen in de nationale
K e r k, omdat zij dezen strijd alleen beschouwen als
den wettigen strijd, dezen weg alleen als den
r e c h t e n we g, zonder dat zij daarmede zouden willen
miskennen het goede, dat ook door andere confessioneel-gezinden plaatselijk en individueel (doch nooit voor
het g e h e e 1 als zoodanig) kan worden uitgericht om
ons yolk bij de belijdenis der waarheid te houden of
daartoe terug te brengen.
En wat de toekomst betreft, zij is in Gods hand.
De confessioneelen wenschen daarop niet vooruit te
loopen en allerlei vragen te stellen, hoe men in dit
en dat geval zal handelen. Zij gelooven vooreerst
in de kracht van Gods Woord, in de overtuigende,
oordeelende en overredende kracht, die van dat Woord
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zal uitgaan, wanneer het weer meer dan tot nu toe zal
gebracht zijn binnen onze kerkelijke vergaderingen,
wanneer alien weer zullen geroepen worden om zich
tegenover dat Woord te verantwoorden. Zij gelooven
ook aan het zoo echt protestantsche leerstuk van de
„k laarheid der H. Schrift", d. w. z. dat de H. Schrift,
in haar samenhang genomen, duidelijk genoeg is om
ons richtsnoer te zijn voor geloof en wandel. En aangezien zij tevens gelooven in de volkomenheid of
g e n o e g z a a m h e i d der H. Schrift, meenen zij ook,
dat voor allerlei moeilijke gevallen, waarin de Kerk
vanwege haren abnormalen toestand verkeert en nog
kan komen, Gods Woord de regelen zal aanwijzen,
waarnaar men heeft te handelen.
Maar daarom wenschen zij juist allerminst vooruit te
loopen op de beslissingen der wettige, kerkelijke vergaderingen. Zij wenschen dit alles geheel in Gods
hand te geven. En indien dan al van doorzetting der
reorganisatie, wat sommigen vreezen, straks een tijdelijke verzwakking der Belijdenis het gevolg mocht wezen
(zooals by. in sommige kerken van Amerika en Schotland reeds het geval was), dan achten zij toch een nu
en dan verkeerde rechtspraak in zake de leer beter dan
gansch en al geen rechtspraak, daar dit laatste tot
steeds scherper partijwezen, tot al verder voortwoekerend
individualisme en straks tot algeheele ontbinding der
Kerk noodwendig voeren moet. En indien deze verzwakking der Belijdenis zeer bedenkelijke afmetingen
mocht aannemen, dan hopen zij genade van God te
ontvangen om ook dan te vragen in eenvoudig, ootmoedig geloof: „Heere, wat wilt Gij, dat wij doen
zullen?" Doch het is hun nu genoeg om te weten, dat zij
met den eisch van r e o r ga n i s a t i e zijn op den alleen
wettige n, door Gods Woord gevorderden weg, aangezien wij het erkende kwaad in de inrichting der Kerk 66k
om utiliteitsredenen (zie boven bl. 16) niet mogen bestendigen, maar op reformatie moeten blijven aandringen.
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Het ideaal der confessioneele richting is dus „d e
b e 1 ij d e n d e K e r k". Dit ideaal bevat twee elementen,
die slechts in hunne eenheid het echte confessioneele
ideaal vertegenwoordigen, nl. Kerk en B e 1 ij deni s.
Vandaar dat ook steeds binnen den kring der confessioneelen zich tweeerlei strooming min of meer sterk
heeft vertoond, eenerzijds degenen, die op de K e r k,
anderzijds degenen, die op de B e I ij denis alleen nadruk
legden. De eersten waren de „onbekrompene" broeders,
die tot geen prijs de nationale Kerk wilden prijsgeven,
doch gevaar liepen te „vervloeien", de tweeden waren
de „ondubbelzinnige" broeders van GROEN ' s formule,
die neigden tot separatisme en gevaar liepen de Belijdenis te laten „versteenen". Het gelukkigst voor
de confessioneele richting waren die jaren, waarin beide
elementen elkander vrijwel in evenwicht hielden.
Maar er is toch wel een hoogere synthese denkbaar
dan in dit voortdurend elkander „in evenwicht houden".
En deze is gegeven in het begrip van een „belijdende
Kerk" zelf. Immers, wat wordt daardoor te kennen
gegeven ? Vooreerst, dat er een vast u i t g a n g s p u n t
zal zijn, n.l. de B e 1 ij deni s. Wie dus confessioneel
is, wil positief zijn, positief in de eerste plaats. Hij
wil niet bouwen zonder fundament.
Maar ook in de tweede plaats, hij wenscht, dat deze
belijdenis niet zal zijn een „d o o d e lee r", een petrefact, een statuut, dat eenvoudig „gehandhaafd" zal
worden zonder meer, een „hart op sterkwater", zooals
Dr. HOEDEMAKER het eens uitdrukte, maar „een hart
in een levend lichaam". Hij wil dus niet zijn r e a ctionnair, maarhijwilelkewettige ontwikkeling,
die God in het leven der Gemeente geeft, ook o p
wettige w ij z e in de Belijdenis zien opgenomen.
M. a. w. hij wil ook eene K e r k, die b e l ij d t.
Eene Belijdenis moet, zal zij een levende belijdenis
zijn, uitgesproken worden (Vg. den aanhef onzer
Geloo fs b e 1 ij denis: „Wij gelooven alien met het
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hart en belijden met den mond"). Een Belijdenis
zonder Kerk is dood. En een Kerk zonder Belijdenis
is, zooals zelfs Prof. SCHOLTEN toegaf, geen kerk. Belijdenis en Kerk, Kerk en Belijdenis behooren dus ten
nauwste bijeen.
Bij de Belijdenis behoort de Kerk, die haar uitspreekt,
zal zij een levende belijdenis zijn. Doch niet alleen
de Kerk, die haar uitspreekt, maar die haar ook voortdurend toetst aan het Woord Gods en haar ook, zoo
noodig, verder o n t w i k k e l t. Aileen door de Kerk
kan de band, de levende band tusschen de B e 1 ij d en i s en het Woord Gods (overeenkomstig art. 7 onzer
Ned. Geloo fs b e 1 ij denis zelf) blijven bestaan. Dat
was de kwestie, waarom het ging tusschen de „strengeren" en de „ruimeren" onder de confessioneelen,
tusschen de „confessioneelen" en de „ethischen", ja,
in den grond 66k tusschen de „confessioneelen" en de
„modernen", voorzooverre dezen zich namelijk nog
wilden plaatsen op kerkelijken grondslag. En wie deze
kwestie doorhakt, geeft de n ation ale Kerk en in
die Kerk het y olk prijs, ja, hij geeft prijs het hooge
ideaal, dat elken overtuigden confessioneel steeds voor
oogen zweeft, dat het Woord Gods een woord heeft
voor alle tijden, 66k voor onzen tijdl
Maar zoo valt dan ook voor den overtuigden confessioneel het opkomen voor de B e 1 ij d e n i s met het
opkomen voor r e o r g a n i s a t i e samen. Immers, de
Kerk moet de Belijdenis uitspreken. Doch de Kerk
mist thans den mond om to spreken, n.l. hare wettige
kerkel ij ke vergaderingen (Classicale vergadering,
Provinciale synode, Nationale synode). De leden der
Kerk kunnen wel individueel de waarheid belijden,
maar de Kerk a 1 s Kerk kan dit niet doen. Zij kan
de Belijdenis niet uitspreken, haar niet zoo noodig
onderzoeken en toetsen aan het Woord Gods, haar ook
niet uitbreiden. De Belijdenis is voor haar dus een
„dood" iets, een statuut, een historisch document,
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herinnering aan een schoon verleden, waarvan zij uitgegaan is, een bewijs van eigendomsrecht. Zal die
Belijdenis dus weer „I even d" worden ook voor de
Kerk als Kerk, zal men haar niet ook voor het bewustzijn der individueele gemeenteleden hoe langer hoe
meer laten „versteenen", dan moeten allereerst die
„kerkelijke vergaderingen", die onze Kerk tot het ingrijpen der overheid in 1816 gehad heeft, worden hersteld.
Daar komt nog iets anders bij. Ook voor de p r a k t ij k
staat onze Kerk onder hare tegenwoordige organisatie
machteloos. Zij kan niet alleen niet s p r e k e n, maar
zij kan ook niet handelen. De kerkelijke weg
om te handelen is haar afgesneden, omdat zij de o rg a n e n mist, nl. de „vergaderingen", om op kerkelijkwettige wijze te handelen. Daarom gaat by. het rijke,
voor de Kerk zelve zoo vruchtbare zendingsleven, dat
in Schotland en Amerika geheel van de Kerk zelve
uitgaat, bij ons geheel buiten de Kerk om en van
particuliere vereenigingen uit, diestraksdreigen
onder den grooten last, dien zij op zich namen, te bezwijken. Daardoor kan ook de Kerk op het gebied
van philanthropie, van het sociale leven en van het
onderwijs niet die kracht ontwikkelen, die zij anders
ten goede van het yolk zou kunnen aanwenden.
Zoo wijst alles naar de noodzakelijkheid van reorganisatie heen. En van verschillende zijden, hetzij, dan
met meer of minder confessioneele sympathieen verbonden, is in de laatste jaren steeds meer op reorganisatie aangedrongen.
Voor de confessioneele richting is echter de hoofdzaak, dat onder dit alles het „geestelijk motief", waarop
ook Prof. GUNNING zoo terecht nadruk placht te
leggen 19), niet verloren ga. En dat is : „d e b e l ij denis
van den N a a m des H e e r e n", de levende belijdenis
der waarheid, zooals ons die in Gods Woord is geopenbaard.
De confessioneelen willen dadrom reorganisatie, omdat
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zoo alleen de Belijdenis een 1 e v e n d e Belijdenis wezen
kan, omdat zoo alleen de Belijdenis door de Kerk a 1 s
K e r k, d. w. z. door middel van hare „vergaderingen",
kan worden beleden en omdat zoo alleen het contact
met Gods Woord voortdurend kan worden gehandhaafd. Wanneer alzoo de Belijdenis door Gods genade
weer als een 1 e v e n d e Belijdenis, als „het hart in het
lichaam", zal zijn hersteld, dan volgen alle praktische
gevolgen wel vanzelf.
Dan kan onze „nationale Kerk" nog groeien en
bloeien temidden van ons volksleven. Dan kan die
Kerk, die blijkens de historie met ons zelfstandig
v o l k s b e s t a a n zoo nauw verbonden is, nog tot een
rijken zegen zijn voor heel ons v o l k, 66k voor die
kringen, die niet rechtstreeks tot haar behooren, de
gescheidene kerken en andere gezindheden en degenen,
die nog toeven onder de pauselijke hierarchie, die nu
door den doop nog gemeenschap met haar hebben.
Dan toch kan de historische Kerk hier te lande nog
zijn, wat zij naar Gods Woord behoort te zijn, „een
pilaar en vastigheid der waarheid" (I Tim. 3 : 15)
temidden van ons volksleven.
Maar indien niet, indien de Kerk, na zoovele waarschuwingen gedurende langer dan een eeuw, niet gehoorzaam is aan 's Heeren Woord . . . . wij willen in
eene brochure als deze niet te veel spreken van wat
dan wezen zal. Doch wij mogen toch eene ernstige
waarschuwing niet achterhouden en wij roepen alien,
die deze regelen lezen zullen, toe : indien uwe Kerk
u niet meer lief is, maar indien dan toch uwe n a t i onaliteit u nog lief is, weest gewaarschuwd, want
nergens ter wereld zijn Kerk en y olk nauwer verbonden dan in Nederland, het „Israel van het Westen !"
En wat degenen betreft, die daar moedeloos neerzitten, die het ideaal wel zouden willen grijpen, maar
niet durven, of die in „eigenwillige wegen" wandelen en
een „eigen kerk" zoeken, hen wijzen wij op dit Woord
van Jesaja : „Indien gijlieden niet gelooft, zekerlijk,
gij zult niet bevestigd worden" (Jes. 7 : 9).
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AANTEEKENINGEN
1)

Zie over den oorsprong dezer leuze het G e d e n kb o e k ter gelegenheid zijner 40-jarige ambtsbediening,
(A, L. de Vlieger, Leiden 1908), bl. 72 vv. Zij werd
inzonderheid populair na 1897, toen Dr. H. haar gebruikte als titel eener brochure, waarin hij zijn standpunt nog eens kort uiteenzette tevens als „protest tegen
het optreden der Gereformeerden als partij" : Heel de
Kerk en heel het v o l k l (Sneek, J. Campen).
In 1878 schreef Dr. H. reeds eene brochure D e
Reformatie en de Gereformeerde Kerk, met
een woord vooraf over de vraag: Vormen de
Gereformeerden eene partij in de Kerk?
Zie ook Op het Fondament der apostelen
en profeten, 1886. Vg. ald. bl. 6o: „Wel mogen wij
echter uitspreken, dat de synodale organisatie van 1816
verantwoordelijk is voor de partijschap en den partijstrijd
in onze Kerk met al den aankleve van lien".
Reeds in 1868, midden in den strijd tegen het modernisme (over de doopsformule), toen hij nog niet tot de
„confessioneelen" behoorde, heeft Dr. H. met groote
klaarheid zijn tegelijk positieve en breede beginsel uitgesproken in zijne brochure W a t s t a a t ons t e doe n?
bl. 24 : „De volksgeest, die niet in den beginne geleid
wordt, is later niet to stuiten en openbaart zich als een
geestvanreactie, waardoor iedere ontwikkeling,
de normale zoowel als de abnormale, vero o r d e e l d zal word en. God verhoede zulk eene
oplossing van de kerkelijke kwestie, die een oordeel
zoude zijn over de traagheid en ontrouw van de gemeente, ons de voordeelen zoude doen missen van
den strijd en de ondervinding, die achter ons liggen,
en ons het karakter van nationale Kerk en
daarmede den invloed op de massa doen
verliezen".
Ook Prof. GUNNING sprak reeds in 188o dezelfde
gedachten uit in zijne nog altijd merkwaardige brochure
Een woord over onzen kerkelijken toestand
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Cs Gravenhage, W. A. Beschoor) bl. 5 : .,Zij [de Synode]
had van de overheid het mandaat ontvangen om de
leer der kerk te handhaven. Maar deze handhaving,
als door den Staat opgelegd en niet uit het geloof der
Gemeente voortkomende, zweefde in de lucht. De
belijdenis der 17de eeuw was van het geloofsbesef der
19 de door de 18de gescheiden, welke deze gewichtige
verandering had aangebracht, dat in de plaats der oude
m e c h an i s c h e wereldbeschouwing eene or g a nische
was getreden. Om deze ontwikkeling wettiglijk in het geloofsleven der gemeente te
k u n n e n o p n e m e n, is een levee in de gemeenschap
en uit de kracht van dit geloof der gemeente noodig,
anders heeft men voor hetgeen in de wereld „de
wetenschap" heet, een slaafschen eerbied, en laat het
geloof daardoor tot een krachteloos mengsel van waarheid en naturalisme verbasteren. Dit laatste streven,
in de „moderne" leer op onze hervormde kerk toegepast, had dus ook voor de Synode den schijn van
uitsluitend „wetenschappelijk" te zijn". Op bl. i6
zegt hij : „Het is niet noodig in den breede de geschiedenis der laatste zestig jaren op te halen tot staving
van het beweeren, dat de Synodale inrichting, ondanks
alle begaafdheid en achtenswaardigheid harer leden,
toch in den loop van dien tijd bij ons de natuu rlijke moeder was van twee kinderen. Rechts
van de Afgescheidenen, links van de
Modern en".
Hier ziet men reeds, hoe deze beide mannen, aan
wie ons Christenvolk, vooral in zijne meer beschaafde
kringen, in een moeilijken overgangstijd zooveel te
danken heeft gehad, tenslotte wel in de zoo door en
door kerkelijke reorganisatiebeweging moesten samenkomen. Vg. voor de historische ontwikkeling van de
denkdeelden van Dr. H. onze verhandeling in het
Gedenkboek bl. 39-113.
2) De naam „confessioneele richting" wordt alleen gemakshalve overgenomen, doch op ons kerkelijk standpunt niet aanvaard.
Deze richting is voor het eerst actief opgetreden
in 1898 door het stichten van den Fr i e s c h e n
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Christelijk-Historischen Kiezersbond. In
1902 werd door Dr. HOEDEMAKER opgericht tot meerdere theoretische ontwikkeling en propagandeering dezer
beginselen de Vereeniging tot handhaving
van het Christelijk-historisch karakter der
n a ti e. Het orgaan dezer Vereeniging was D e V olk sb o d e, gestaakt in 1907. Van 1899-1902 ontwikkelde
Dr. H. zijne beginselen in zijn tijdschrift B ij e e ng e b ra c h t, daarna in De Volksbode.
Ook deze politieke richting is gekeerd tegen de
„partijschappen" (de „antithese-politiek") als vrucht der
„constitutioneele staatkunde" en komt op voor „de
eenheid der natie" en het Christelijk karakter der openbare nationale instellingen. Vg. Dr. HOEDEMAKER, E e n
S t a a t met den B ij b e 1, 1903 en Dr. A. TROELSTRA,
Het verband tusschen de reorganisatie der
Ned. Herv. Kerk en de handhaving van het
Christelijk-Historisch karakter der natie,
Bolsward, 1904. Vg. ook Mr. F. J. Fokkema, De go d sdienstig-wijsgeerige beginselen van Mr. G.
GROEN VAN PRINSTERER, 1907.
De reformatorische idee van een „volksverbond"
(covenant) vindt men ook vooral in de Schotsche theologie. Vg. onze dissertatie j o h n K n ox als K e r khervormer en Dr. H. BAVINCK in Levensgeschiedenis en werken van Erskine, voorrede.
3) In zijn brief aan SADOLETUS : „Eerie zaak vooral
hield mij van hen [de hervormingsgezinden] verwijderd,
nl. de eerbied voor de Kerk".
4) Dat men van afgescheidene zijde nog lang hoopte
dat de afscheiding slechts tijdelijk zou zijn en dat men
dus het ideaal om de „nationale Kerk" to herstellen
nog lang vasthield, blijkt duidelijk o.a. uit de houding
van Ds. LEDEBOER. Vg. ook Dr. HOEDEMAKER, A dv i es, bl. 16.
5) Vg. onze verhandeling D e str ij d t e g e n d e
synodale organisatie, in Troffel en Zwaard,
1903.
6) Vg.Dr.P.J.KROMSIGT, De kerkelijke organisatie en de praktijk, 1901.
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7) De Commissaris-Generaal antwoordde aan de
Classis : „Het Synode wordt thans niet opgeroepen om
leergeschillen te beslissen, maar om de Kerk te
b e s t u r e n. Wat de leer zelve betreft, zijn de verplichtingen van deszelfs leden en die van alle andere
kerkbesturen begrepen in dit 9de Artikel van het Alg.
Regi., hetwelk met r o n d e woorden van hen vordert
„de handhaving van de leer der Hervormde
K e r k". Van de proponenten werd volgens een reglement van 1817 gevorderd dat zij „den vasten wil verklaarden, om de leer in de aangenomen formulieren van eenigheid der Ned. Herv. Kerk,
overeenkomstig Gods Woord, vervat, te
prediken".
8) Merkwaardig is, dat reeds in dit adres van Ds.
de uit kerkrechtelijk oogpunt zeker ongereformeerde gedachte van „boedelscheiding" voorkomt.
Zie Dr. G. J. VosAz., Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, II, bl. 246.
MOLENAAR

9) Vg. de woorden van GROEN in de Kamerzitting
van 17 Dec. 1849. Zie Mr'. D. P. D. FABIUS, H e t
reglement van '52, bl. 132.
10) Men zie het uitvoerige en merkwaardige verhaal
daarvan in het boven geciteerde werk van Mr. FABIUS.
11) Het meest principieel sprak men zich nog uit
op de vergadering in het Odeon in 1848 onder voorzitterschap van GROEN VAN PRINSTERER. Toch blijkt,
hoe men ook toen de volstrekte noodzakelijkheid van
reorganisatie in presbyterialen zin om tot een goede,
wettige, kerkelijke w ij z e van tuchtoefening te komen,
niet besefte. Als de leer bij de reorganisatie, die men
verwachtte, maar gehandhaafd werd, deed d e w ij z e,
waarop minder ter zake. Zie Dr. PH. J. HOEDEMAKER,
De vrijmaking der Kerk, bl. 5, vv., bl. 25 en
aant. 9. Vg. ook over een latere poging van Ds.
RINGNALDA c. s., Dr. PH. J. HOEDEMAKER, De Co ngresbeweging, bl. 77.
1 ) In 1854 had de laatste vergadering der „Christelijke vrienden" te Amsterdam plaats. In 1853 was het

51

tijdschrift Ernst en V r e d e opgericht, het orgaan
der ethisch-irenische richting, waarin Dr. D. CHANTEPIE
DE LA SAUSSAYE den toon aangaf. In 1857 kwam er
door de schoolwet-van der Brugghen verwijdering tusschen
GROEN en de ethischen op politiek gebied.
13) Vg. Dr. G. J.VosAz., Groen van Prinsterer
e n z ij n t ij d, I, bl. 381 vv.
14) Zie Troffel en Zwaard, 190o, bl. 31 vv.
lb) Vg. „Op het fondament", bl. 67.
16) „Op het fon damen t", bl. 443 : „Door het
streven om aan deze partijschap te ontkomen, vond ik
het Gereformeerde kerkbegrip, t. w. het beginsel, waardoor wij ons groepeeren niet om een persoon, eene
individueele beschouwing, maar om de b e 1 ij d e n i s
d er K e r k z e l v e", en bl. 65 : „De Belijdenis bindt
ons en mag ons alleen binden, o m d at (quia) zij de
uitdrukking en samenvatting is van den inhoud der
H. Schrift. Maar daarin ligt opgesloten, niet dat men,
zooals de Remonstranten wilden, van die Belijdenis ooit
zou mogen veronderstellen, dat zij evengoed onschriftmatig zou kunnen zijn als het tegenovergestelde, wat
vanzelf met hare opheffing gelijk staat, maar d a t
alles wat nog onder de leiding des Heiligen
Geestes uit dat Woord valt te putten,
evenzeer tot die belijdenis behoort, en om
dezelfde reden, nl. omdat het SCHRIFTMATIG is".
17) Naast HOEDEMAKER en KLEYN moet in den strijd
tegen de doleantie vooral genoemd worden Dr. G. J.
Vos Azn., die ook inzake art. 36 tegen Dr. KUYPER
positie nam. Zie Het keerpunt 1887.
18) Zie het Gereformeerd Weekblad van
1906 en Dr. H. VISSCHER, God en mijn r e c h t.
Vg. Dr. P. J. KROMSIGT, Reorganisatie eisch van
Gods Woor d, bijlage.
19) Open Brief aan de Synode door Dr. J. H.
GUNNING c.s.
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DE MODERNE RIGHTING

DOOR

DR. T. CANNEGIETER,
Hoogleeraar to Utrecht.

Dit opstel draagt een persoonlijk karakter. Het is
meer een getuigenis dan eene beschrijving.
De aard der zaak brengt het zoo mede. De dingen
van het geestelijk leven, die van den godsdienst eerst
recht, zijn inhoud van zieleleven, en dus de wezenskern
onzer persoonlijkheid.
Zoo kan dan ook enkel uit persoonlijke ervaring en
met persoonlijke waardeering daarvan worden gesproken.
Daarvan ben ik mij klaar bewust. Ik besef, dat menigeen, ook bij overeenstemming wat de kern der zaak
betreft, deze in velerlei opzicht anders ziet en omtrent
haar dan ook iets anders op den voorgrond wil plaatsen.
Nochtans koester ik de hoop, dat veler inzicht en
waardeering op gelijke overtuigingen aansturen, als die
hier worden uitgesproken. Juist omdat hier het innigste
van de persoonlijkheid, de diepste ervaringen en de
sterkste motieven van zieleleven in het middelpunt staan.
Dat dit inderdaad het geval is met de moderne
richting, — des ben ik zeker.
Deze overtuiging wil ik trachten te ontvouwen en
toe te lichten, door te wijzen op hetgeen mij voorkomt van die richting te zijn :
het wezen, de oorsprong en het bezit.
Nog eerie opmerking ga vooraf.
Ik weet, dat hetgeen volgen zal in menig opzicht
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teekening van een ideaal zal zijn, waaraan de werkelijkheid, althans ten deele, slechts gebrekkig beantwoordt.
Doch aan de waarheid ervan doet dit geen afbreuk.
Gelukkig wij, als wij een ideaal mogen zien, dat hoog
boven de werkelijkheid staat. Want deze wint daarbij ;
en wordt naar beter opgetogen, hoemeer het contrast
wordt gezien tusschen wat wezen moet en worden kan
en — wat de werkelijkheid te aanschouwen geeft.
Desniettemin — zou het wonder zijn, indien wij,
blijde erkennend wat de moderne richting wezenlijk i s,
de verzuchting slaakten : och ware zij zOcil?
I.
Eerst vorschen wij naar haar wezen.
Dat is hier de beste orde. Want we hebben het bij
ons vraagstuk te doen met een verschijnsel op het
gebied van het geestelijk leven ; met eene werkelijkheid,
die zelve, in geheel haar bestand, geestelijk leven is
van de hoogste orde, welks kern go d s d i e n s t is, van
alle geestelijke dingen de bron en de stuwkracht ; met eene
werkelijkheid in ons, die aan ons geestesleven fijnheid
en reinheid en eerbiedwaardigheid, de indrukwekkende
voornaamheid van hoogen adel, verleent. En van geen
ander verschijnsel geldt z456 stellig en volstrekt als van
ons godsdienstig zieleleven, dat enkel uit zijne diepste
wezenskern iets kan worden gezien van zijn grond.
Zoo moge dan al dadelijk dit vaststaan, dat omtrent
het wezen der moderne richting de naam, dien zij
draagt, ons geen licht geeft. Haar historische, betrekkelijk tcevallige, titel is, in stede van eene openbaring,
veeleer eene omsluiering van haar innerlijk zijn. In
plaats van een antwoord op onze vragen geeft hij slechts
nieuwe vragen, waarop het antwoord allerminst in de
woorden zelf waarmede zij wordt genoemd, is te vinden.
Modern, nieuw — tegenover wat ? Tegenover eene
verouderde theologie ? of, breeder, tegenover eene antieke
wereld- en levensbeschouwing ?
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En dan — tegenover dat verouderde, wat trad als
modern naar voren ? Eene nieuwe richting ? Ja, maar
van wat ? Van theologie ? of, breeder, van wijsbegeerte ?
of misschien, wederom breeder en veel dieper, van
zieleleven ?
Het antwoord, dat alleen hier waarheid zeggen en
bevrediging geven kan, ligt niet in de woorden, waarmede, nu precies eene halve eeuw geleden, de toen
zich openbarende geestelijke strooming werd aangeduid door tijdgenooten van allerlei oordeel en stemming,
die — de eenen met ergernis, de anderen in sprakelooze verbijstering, doch vele anderen met blijde verrassing en met warm geluksgevoel — hoorden of gewaarwerden wat in vele hoofden en harten omging en tot
getuigenis drong.
Geen wonder. Gaat het niet immer zoo?
Het verband tusschen de geestelijke stroomingen,
die door de geschiedenis der menschheid heengaan, en
de namen, waarmede ze warden genoemd, is wel eensdeels historisch noodzakelijk — in zoover die namen
op gegeven oogenblikken, in een bepaalden samenlo op
van omstandigheden, opkomen uit de gisting der dingen —
doch anderdeels is dat verband betrekkelijk toevallig,
daar de mensch, min of meer onbewust, uit hetgeen
aan den buitenkant der eigenlijke geschiedenis ligt, de
gegevens grijpt om er zijne begrippen uit samen te stellen.
In den regel staan die begrippen ver of van der
dingen echte natuur. De symboliek van het woord is
vaak moeielijk te verstaan. Nooit wordt het wezen
der waarheid, de echte waarheid der werkelijkheid, er
mede verklaard.
Dit geldt van alle dingen des geestes.
Allermeest van den godsdienst. Werd niet altijd,
en wordt niet steeds dieper beseft, dat het wezen van
godsdienst nog iets meer, iets anders, is dan met het
menschelijk woord er van wordt gezegd ?
Overal en door alle eeuwen heen dezelfde worsteling
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van den mensch met zijne taal om iets te vertolken
van het onuitsprekelijke.
Is niet het woord „God" de hieroglief bij uitnemendheid ? — niets verklarend voor wie met gesloten ziel
staat tegenover God ; maar waarin zij, die God liefhebben al de innigheid en de warmte en de levensblijheid lezen, waarmede zij Gods nabijheid ervaren.
Wat boven gezegd is geldt ook van de geestelijke
stroomingen, die te boek staan als Christendom, Reformatie, Protestantisme. Altegader betrekkelijk toevallige
namen, gegrepen uit iets, dat lag aan den buitenkant,
of wel duidend op iets, dat tot de noodzakelijke verschijnselen behoort en zeker merle door den drang der
geestelijke motieven is gewrocht ; doch niet beschrij vend
die motieven zelf; nog minder de geestelijke realiteit,
waarin zij wortelen, uitbeeldend naar haar innigste zijn.
Zoo is het ook met de geestelijke strooming, die
door een grillig spel van oppervlakkige waarneming, gebrekkige beoordeeling en averechtsche waardeering den
naam van „moderne richting" heeft ontvangen.
Ik noem haar eene geestelijke strooming. Naar mijne
schatting is zij dat bij zeer bijzondere en zeer groote
uitnemendheid. Strooming van des menschen uit God
geboren geest, die zich weet als van goddelijke natuur,
als door God gewerkt, als levend uit God; die bewogen
wordt door een sterken drang naar God ; die zoekt en
roept naar Hem, in wien alleen is leven en heil ; die
ook erlangt wat hij smachtend begeert. Eene strooming
des geestes dus die meer is dan drang alleen, meer dan
enkel een roepen tot God. Er is bewustwording in
van ontvangen ; ervaring van overschaduwing door
heiligen geest ; beleving van Gods gemeenschap ; verzekerdheid van persoonlijk deelen in dat groote en heerlijke, waar het om gaat in alien godsdienst, dat wezen en
kracht van allen godsdienst uitmaakt.
Welnu, de moderne richting is, naar eigenlijke kern en
stuwkracht : bewustwording van die geestelijke strooming.
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Zij is daardoor allereerst eene godsdienstige
richting.
Modern-zijn, dat is innerlijk, zeif, in eigen ziel, beleven het wondere levensmysterie, waarvan in duizend
talen het eene teeken is de naam : God ; — het eerie
teeken —
„van 't geen niet eene kan vertolken
„en toch in 't hart van alle volken
„zich altijd weder hooren liet".
Misschien zijn er, die dit idealiseerend overdrijven
willen noemen. Dat is het ook. Behalve, dat het toch
inderdaad geen eigenlijk overdrijven is. Het is, evenals
alle religieuze beleving, een idealiseeren, dat hooger grijpt
dan de werkelijkheid van het gewone bestaan der meeste
menschen, en diepere yore trekt door het menschelijk
zieleleven dan gelooven en belijden naar confessioneele
rechtzinnigheid of volgens kerkelijk voorschrift immer
kan doen.
Modern-zijn is: ervaren, dat er hooger, heerlijker werkelijkheid is in 't heelal, 66k in het eigene hart, dan die
van 't kleine, eindige van het gewone bestaan ; dat
boven ons, om ons been en in ons de werkelijkheid is,
die de menschen met diepen eerbied „God" noemen.
Dit ervaren, dit weten door eigene beleving, en
hierop vertrouwen krachtens eigene zieleverzekerdheid,
is modern-zijn.
Natuurlijk is de moderne richting ook nog iets anders
dan dit ; juist doordat haar eigenlijke wezenskern van
zoo hooge en volstrekt geestelijke natuur is. Doch wat
zij ook nog daarnevens zij, — de godsdienstige ervaring
en verzekerdheid, de echte en sterke religieuze factor
is het, waaraan zij haar diep en duidelijk ingedrukt
karakter ontleent.
Zoo dit ergens ontbreekt, waar nochtans de naam
„modern" wordt gevoerd, dan is daar de moderne
richting niet.
Deze is dus niet allereerst eene eigenaardige denk7

richting, noch trouwens dit nog veel minder — een
samenstel van bijzondere meeningen. Ofschoon zij eensdeels de leiding van onbelemmerd denken behoeft ; deze
van meet aan met dankbare vreugde heeft aanvaard ;
-en met bijzondere overtuigingen op 't innigst samenhangt ; en anderdeels beslister leiding aan ons denken
en rijkeren inhoud aan onze meeningen geeft, dan iets
anders ooit heeft gedaan of kan doen.
Ook schetst ge haar wezen niet, wanneer gij wijst
op het polemische in haar optreden, op het aggressieve
in haar karakter. Al is zeer terecht daarop de aandacht gevestigd ; al heeft zij gestreden, en strijdt ze
nog, kloek en geweldig.
Evenmin is apologetisch streven hetgeen het meest
en het best haar innigste natuur openbaart. Al is zij
sterk en gezegend geweest — en nog is zij dat — in
haar verweer tegen wat aan de waarheid den weg te
versperren poogt.
Ook is zij in haar diepste motieven geene ontkenning
van oude leeringen. Al ontkent zij met grooten ernst
vele oude begrippen; en niet minder nadrukkelijk veel
van allerlei, wat nieuwe theorieen verkondigen.
Volstrekt averechtsch is ook de waardeering van de
velen, die meenen met de forrnule „moderne theologie"
hare signatuur volkomen juist te kunnen geven. Al
was ze van meet aan ijverig bezig haar waarheidsbezit
te vertolken ; met nieuwe denkbeelden, of althans in het
nieuwe woord van den nieuwen tijd, te getuigen van
het groote en heerlijke, dat de harten bewoog en
thans in verbijdend toenemende mate veler ziel vervult.
Om dat alles — hoe stellig ook aan haar eigen, en hoe
waardevol het ook, juist naar der modernen erkenning,
zij — was het haar toch niet in eersten aanleg te doen.
Naar het eigen besef harer meest eminente woordvoerders, zooals dat steeds meer, en in steeds meerderen,
tot klaarheid en kracht is gekomen naar het diepst
waardeeren, dat uit de moderne geestesbeweging in hare
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kloeke getuigen werd geboren, zijn alle nieuwe denkbeelden en nieuwe methoden, die zij heeft voortgebracht
en voortgaat te scheppen : — begeleidende verschijnselen. W61 noodzakelijk ; en 66k heerlijk waar. Wat
zij predikt en leert op kansel en katheder, dat is haar
niet enkel heilige overtuiging, maar als overtuiging ook
waarachtig deel van haar .bezit en onmisbaar. Doch
niet haar the.ologie, noch iets van denkarbeid of
van levensvorm, is haar ziel, haar eigenlijk bestand,
haar stuwkracht, haar wezen.
Het is haar ook niet te doen, noch ooit te doen
geweest, om nieuwe steunsels te zoeken of te scheppen
voor het godsdienstig geloof. Al doet zij beseffen en
ondervinden, dat oude steunsels van dat geloof zijn
ondermijnd en reeds weggebrokkeld. En al is — in
de eerste tijden van gisting en botsing, waarin klaarheid en rijpheid van eigen nieuw verworven bezit nog
niet mogelijk waren — al is er toen bij velen een min
of meer angstig en verbijsterd vragen geweest naar
middelen om het geloof, dat bedreigd scheen, te beveiligen ; een aangrijpen ook van hetgeen, in stede van
de weggevallen steunsels, godsdienstige overtuigingen
van eeuwen her of geloofsvoorstellingen van nieuwe
formatie scheen te kunnen schoren.
Toch is het in geenen deele ooit iets wezenlijks van
de moderne richting geweest : het geloof, het godsdienstig zielebezit, op andere fondamenten van uiterlijken aard te bouwen, een nieuw systeem van overtuigingen te zoeken, waarop de godsdienst voortaan
veiliger zou kunnen rusten.
Veeleer is juist dit hare ontdekking : die oude steunselen waren niet wat men ze waande, waren geen
wezenlijke fondamenten van geloof. Niet uit die beweerde gronden groeide ooit of ergens de godsdienstige
verzekerdheid op. Niet door die vermeende waarheden
werd zij in eens menschen ziel gekweekt of geschoord.
Maar de grond des geloofs, en de steun die het in
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wezen houdt, en de kracht die het bezielt, alles wat
aan geloof wezen en inhoud geeft — dat komt en kwam
altijd rechtstreeks van God, dat draagt het geloof, als
ervaring van werking Gods in de ziel, in zich zelf.
Juist dit was hare heerlijke ontdekking : dat het godsdienstig geloof iets anders, meer en beter, is dan geloof
in den overgeleverden zin, dat het geestesleven is van
hooge orde.
Dit is modern-zijn : ervaren met eigen innerlijk beleven dat godsdienstig geloof is : zieleleven uit God, in
God, door God gewerkt en gevoed ; dat het is : onmiddellijk door God aan ons eigen hart gegeven getuigenis van
zijne werkelijkheid en van zijne goddelijke wezenheid.
Dit is modern-zijn : de verzekerdheid bezitten dat
geloof geene steunsels van uiterlijk gebeuren behoeft ;
geene staving met woord of betooging van menschen,
geene bevestiging uit priestermond of met menschelijk
geschrift van noode heeft ; dat het van dat alles onafhankelijk, boven dat alles verheven is, er niet door
geschoord wordt maar evenmin er door wordt geschokt;
dat geloof in zich zelf vol is, en rijk is, en sterk is ; omdat God woning maakt in ons hart, en getuigt voor
zich zelf, en ons het getuigenis der eeuwige waarheid
in de ziel heeft geschreven en schrijft.
Dit is modern-zijn : weten, met blijde verrassing en
met groote klaarheid ervaren, dat geloof is de groote,
heerlijke, onvergankelijke steun voor het worstelend
menschenhart ; dat geloof ons geheel vrij en onafhankelijk maakt van alien wind van leering, ook van alle
scheppingen des verstands en van alle wetenschap ; —
namelijk onafhankelijk daarvan wat levensgrond en
levensinhoud to gader betreft ; doch tevens als in hoogere
harmonie samenvattend en wijdend al wat de menschelijke rede aan wijsheid vergadert —; onafhankelijk van
dat alles door de onmiddellijke beleving der ziel van
de eeuwige waarheid der werkelijkheid, door het getuigenis des heiligen geestes in onze harten ; zooals de
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bekende oude belijdenis het leert, die zelf de waarheid
eenvoudiger en waarachtiger belijdt, dan hare zoogenaamde belijders van vroeger het deden en die van
heden het doen.
Die innerlijke verzekerdheid bezitten ; aan haar dan
ook vrije baan geven in gedachte en leven ; en van
haar zonder terughouding of ommanteling getuigen, —
dat is modern-zijn.
Waar het om gaat in de moderne richting?
Laat mij het in paradoxalen vorm aldus mogen
zeggen : het gaat er niet om God te kennen ; ook niet
om God te dienen ; zelfs niet om in God te gelooven.
Maar het gaat er om God te h e b b e n, den levenden
God, den God des levens, in wien ons leven verborgen
is, uit wien ons leven welt en groeit.
Diar gaat het om. Want dat is de ware ontsluiting der
zielen ; de blijde, rijke ervaring, welke menschen ontvingen, en ontvangen, van God ; die hun de verzekerdheid schenkt en vermeerdert, dat God is ; dat God
Vader, Moeder is ; heilige, groote, rijke, eeuwige liefde ;
dat wij Gods kinderen zijn, rijk gezegend, veilig in 't
raadselvolle leven, geleid door trouwe hand door alle
gevaren heen, die op ontferming mogen rekenen, die
zich kunnen overgeven aan God met stil geloof.
Dat is het modern-zijn van de biddende, dankende
menschenziel. Dat is godsdienst naar het waardeeren en
streven van de telkens zich vernieuwende moderne richting ; godsdienst, zooals Jezus hem heeft beleefd, in den
mensch opgroeiend, uit God en door God ; een godsdienst, waarvan den weg en de sprake te kennen aan vele
tegenstanders der moderne richting, tot hunne eigene
schade, niet is gegeven.
Den godsdienst van harte begeeren, aan hem de leiding
des levens, naar binnen en naar buiten, willen geven,
bij ons zelf en bij anderen, — dat is het echte modern-zijn
ook van duizenden en wederom duizenden in onzen tijd.
Dat is het innig religieuze modern-zijn geweest van
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verreweg de meesten dergenen, die in de laatstverloopene halve eeuw van katheder of kansel het woord
der nieuwe geestesrichting hebben gesproken.
We denken hier, met warme dankbaarhei d voor hun
werk en hun woord, aan Opzoomer, Scholten, Kuenen,
Hoekstra, Hooykaas, Hooykaas Herderschee, Meyboom,
Ph. R. Hugenholtz, Poelman, Van Gorkom, J. Knappert,
Zaalberg, A. Reville, en aan zoovele anderen ; om nu van
de nog levenden, ouderen en jongeren, niet , te spreken.
Men hoore er KUENEN over, b.v. in zijne gedachtenisrede 1), of Prof. v. D. VLUGT over hem 2). Niet
enkel door zijne wetenschap, maar ook vooral door
den invloed zijner diep-religieuze persoonlijkheid was
KUENEN de primus inter pares, en werd hij steeds als
de leider bij uitnemendheid geeerd, ook voordat hij,
in 1891, door de Moderne Theologen tot Eere-voorzitter hunner vergadering werd benoemd.
Of wel, men leze van ZAALBERG die boeiende, rijke
preeken 3), vol van warmte en kracht, waaruit stroomen
van geweldig geloof, van weldadig geloof, u toevloeien.
Wat moet het een genot zijn geweest zulke getuigenissen te hoorenl Hoe heeft men dien profeet — want,
dat was hij Coen — kunnen miskennen ! ? — Trouwens,
ja, zoo was immers vanouds der profeten lot.
Hier ware zooveel te noemen ! Doch beperking is plicht.
Van gelijke diepte en warmte was.- ook het fijngevoelend, teer en nochtans zoo krachtvol godsdienstigmodern-zijn van DE GENESTET. Als dichter was hij
misschien minder groot, dan de „woordkunstenaars" —
zoo worden ze immers dikwerf genoemd ? — van heden
maar zijn zieleleven is als een verwarmende adem over
de harten van duizenden gekomen.
In dezelfde richting stuurde ook het geloofsgetuigenis.
') In de 25ste vergadering van Moderne Theologen ; 7 April 1891.
2) Levensbericht van ABRAHAM KUENEN, 1893.
3) Dr. J. J. ZAALBERG Pz. „De godsdienst van Jezus en de
moderne richting. Christelijke toespraken". 1864.
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van den merkwaardigen jongen man, die even v6Or
het midden der vorige eeuw te Utrecht, als predikant
der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente, zijn zielvol
woord sprak, ABRAHAM DES AMORIE VAN DER HOEVEN, Jr.
In zijn geest was de nieuwe richting reeds werkelijkheid, nog voordat ze bestond.
Voor hem was godsdienst des menschen wezen 1) ;
zieleleven, naar het apostolisch woord „in Hem leven
wij, bewegen wij ons en zijn wij" ; de menschelijke
persoonlijkheid zelve, uit God geboren en levend van
goddelijkheid.
Met deze prediking stond hij, te midden van de
halfheid, de oppervlakkigheid en de dorheid zijner
dagen, als de heraut van een nieuwen tijd ; die nieuw
zou zijn door het oude, dat nimmer oud wordt, door
het uit de diepte weder ophalen : het eeuwig Evangelie der levensheerlijkheid van Gods gemeenschap.
Ware eens die jonge man van zoo warm en rijk
zielebezit mede ingegaan in den nieuweren tijd ; had
zijne diepe natuur zich mogen uitleven tot rijpen ouderdom ; — wat zou hij een warm en kloek getuige van
de moderne richting zijn geworden !
Zij leefde reeds in zijne ziel. Wat Naar wezen uitmaakt, dat gaf inhoud en richting aan zijn geest.
Wie kent niet zijn : „Geloof des harten" ? 2) waarin dit:
„ja, i n ons ligt de kiem, het wezen van ons wezen,
„Van 't eerste wordingsuur de grond van ons bestaan.
„Het onuitspreeklijk woord staat in ons hart te lezen,
„En Christus gaf er klanken aan" ...

En dit
„Wel hem, die Abba! zegt bij 't spreken tot den Heere,
„Die aan zichzelf gelooft, niet aan een vreemde leere,
„Naar stelsels noch bewijzen vraagt;
1) „De godsdienst het wezen van den mensch" , in 1848, na
zijn dood, uitgegeven door zijn Vader; vroeger opgenomen in de
„Jaarb. v. Wetenschappelijke Teologie" Deel V, 3e stuk.
2) in „Proza en Poezy", eveneens door zijn Vader uitgegeven; 185o.
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„Wien, van zijn heil bewust en van zijn eeuwig leven,
„Geen vreemde machtspreuk rust, geen twijfling vrees
[kan geven —
„Die al het zijne in zich draagt !”
Zulk geloof des harten is de ziel der moderne richting.
En daaruit moest opgroeien, is opgegroeid, eene
nieuwe t h e o 1 o g i e. Maar eene, die aldoor nieuwe
banen vindt ; die aan geen begrip of stelsel zich gebonden
weet, noch anderen binden wil. Eene theologie, welker
streven het is steeds meer en beter te verstaan, wat God
in de menschenziel en in de groote wereld, die zijn werk is,
van zich-zelf en van de heerlijke werkelijkheid des
geestes te beleven geeft en getuigt.
Daaruit zal ook eene nieuwe godsvereering opwassen
een cultus, die in alle werkelijkheid een colere Deum
wordt, een aankweeken in onze ziel van hetgeen is uit
God ; eene vereering van God die in dubbelen zin
levenswijding zal zijn — voor ons en door ons — ;
een verheerlijken van den Vader, zooals Jezus het wilde
en beleefde ; een gelooven in God, waardoor wij ons :
Gods eigendom, en God : boven ons, rondom ons, in
ons, weten.
Door dit alles was en is de moderne richting, en
metterdaad n i e u w , en in dieperen zin richtin g.
N i e u w , — door in 't middelpunt van gelooven en
belijden te vinden en te plaatsen het eeuwig oude, het
goddelijk en menschelijk oude, dat altijd nieuw blijft
zooals God altijd nieuw is, en zooals de goddelijke
levenszegen nieuw is te alien tijd, vol van leven dat
niet sterft, vol van licht dat nimmer dof wordt, vol
van jongen bloei en van jonge kracht die niet dor
worden noch zwak.
En hierdoor waarlijk r i c h t i n g; geestesrichting ;
levensontvouwing van den menschelijken geest, van het
voile rijke zieleleven, losgemaakt van alles wat het
omkluisterd hield, wat het omnevelde, wat het in de
ontwikkeling tot ziel van de persoonlijkheid weerstond.
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Richting des geestes. En daardoor richting gevend
naar het licht der waarheid heen ; voortstuwend op
den weg der ontwikkeling ; nieuwe wegen wijzend aan
hoofd en hart ; scheppend eene nieuwe vroomheid, eene
nieuwe godservaring, eene nieuwe godserkenning, eene
nieuwe prediking, eene nieuwe levensmethode, nieuwe
idealen op elk gebied van geestesleven ; het nieuwe
van dat alles bedoeld als tegenstelling met hetgeen
eeuwenlang voor Christendom, voor godsdienstig geloof,
voor eeuwige waarheid was aangezien en tegenwoordig
nog door velen met groote drukte daarvoor wordt
uitgegeven ; — nieuw, tegenover al dat „christelijke"
en „geloovige", dat buiten aanhalingsteekens niet kan
bestaan ; nieuw, door de ervaring en de erkenning als de
eenige groote heilige macht in de geestelijke wereld
van den ouden geest Gods, die in den menschelijken
geest alles nieuw maakt.
Moderne richting dus, — niet in den zin van iets
„nie dagewesenes", maar zooals op het gebied van
menschelijk zieleleven het wezenlijke daarin, dat uit
God is en Gode toebehoort, altijd weer zich als vernieuwende, herscheppende macht openbaart.
Moderne richting, — zooals in overoude dagen Israels
groote profeten, later de kloeke apostelen der oud-christelijke aera, en wederom na vele eeuwen de mannen der
reformatie moderne richting schiepen ; zooals bij zeer
bijzondere uitnemendheid het Evangelie van Jezus
moderne richting was.
Zoo is zij dan ook in den vollen zin des woords
p o s i t i e f, echt en waarachtig stellig, door de stelligheid van het eeuwige, dat zij als waarheid stelt.
Men heeft haar in bitteren toon on t k e n n e n d genoemd, haar als de volstr ek te ontkenning voorgesteld;
ongeveer zoo als Rome van meet aan het Protestantisme
heeft gelasterd en voortgaat dit to doen. Men zegt van
haar, dat zij een gOdsdienst is zonder religie, „een
geloof' zonder „geloof", — omdat zij de nieuwere
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wetenschap eert op haar gebied ; omdat zij oude leerstellingen heeft prij sgegeven — w ij zeggen : als onwaar
heeft erkend — en aangaande de groote dingen van
het zieleleven an ders getuigt dan theologen van rechtzinnig type van voormaals het deden en van heden het
doen. Haar , godsdienst wordt vaak menschvergoding
geheeten, haar geloofsleer door velen als ledig nihilisme,
zonder ook maar een korreltje waarheid, veroordeeld ;
uit overwegin gen, die van doorloopend misverstand
getuigen ; en menigmaal met eene verbitterdheid, die
klaarder toont dan jets anders, hoe gevaarlijke valstrik
voor de zachtere stemmingen der ziel rechtzinnigheidswaan kan worden 1).
Nu heeft de moderne richting wel is waar vele dingen
ontkend. En zij gaat met beslistheid voort dat te doen.
Doch zij is zich klaar bewust zoo te handelen uit
eerbied voor de echte goddelijke waarheid ; en om weg
te duwen wat haar gebleken is dwaling te zijn.
Bovenal echter om luide te verkondigen, dat geene
menschelijke meeningen, van welken aard of van welke
herkomst ook, de groote waarheid Gods anders dan
gebrekkig vertolken ; dat erkend en beleden kan worden
enkel dat, wat God zelf den mensch in zijne ziel ervaren
en beleven doet.
Wel zijn er modernen geweest, die in dezen — en
in nog menig ander opzicht — klein en berispelijk
waren. Natuurlijk ! En zulken zijn er nog. Niet
weinigen. Er is een tijd geweest, waarin de moderne
richting nog niet recht wist, wat zij eigenlijk was.
Voor sommigen, voor velen misschien, is die tijd nog
niet voorbij. Do ch voortdurend groeit het aantal dergenen,
die beseffen, dat de moderne richting bestaat en leeft
en rijk is door stelligen inhoud van uit God stammend
waarheidsbezit ; dat modern-zijn is: hoofd en hart vrij
1) In dit opzicht maakt het opstel van Dr. PH. J. HOEDEMAKER
een buitengemeen ongunstigen indruk. Zie : „Pro en Contra",
Serie 1I, No. 8. Baarn ; Hollandia-drukkerij. 1906.
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hebben en vrij houden voor God en voor ons zelf.
Dit is naar onze tegenwoordige waardeering, althans
van steeds meerderen, der moderne richting eigenlijk
wezen.

II
Zoo kan dan ook omtrent haren oorsprong geene
onzekerheid bestaan.
Aan wat haar wezen is, dankt ze haar zijn.
Uit religie werd zij geboren ; uit de ervaring, weder
eens, gelijk duizende malen, in veler hart aan smartelijk
gemis en aan diep noodgevoel ontsproten, door honger
en dorst der ziel gewekt, — de ervaring, dat tusschen
God en den mensch geen scheidsmuur is opgetrokken ;
dat geene rechtzinnigheid, welke ook, voorwaarde is
van heil ; dat geloof niet van denkbeelden afhangt
evenmin als het in 't belijden daarvan bestaat ; dat
godsdienst is de blijde ervaring en beleving van zielegemeenschap met God ; dat geene kennis van God en
van godsdienstige waarheid echt en waar is en leven
geeft, dan de kennis die in de eigene ziel opgroeit, die
door de eigene persoonlijkheid heengaat.
Duidelijk is, dat ik met : oorsprong der moderne
richting niet hare (oudste) geschiedenis in den meer
bijzonderen zin des woords kan bedoelen.
Evenmin denk ik hierbij aan al datgene to zamen,
wat op het gebied van wetenschap en van algemeene
cultuur was gegeven, als oorzaken die hebben medegewerkt aan haar ontstaan. Dat alles toch — van
hoe groote beteekenis ook, zoowel op zich zelf, als
in verband met de geestesstrooming, die we bespreken
— dat alles is haar eigenlijke oorsprong niet. Wê1
echter behoort het tot de historische aanleidingen,
die hare wording hebben voorbereid. Het zijn de beteekenisvolle omstandigheden, die eensdeels allerlei
beletselen wegduwden, waardoor haar weg was versperd ; en anderdeels, door een beter verstand van
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wereldsamenhang en historiebeloop, door verbreeding
van kennis, verheldering van oordeel, verdieping van
inzicht — vooral ook in de wondere dingen van 's
menschen geestesleven — haar 1 eidden tot de rechte
bewustwording van zich zelve.
In dat alles werden haar o nschatbare middelen geboden, om overtuigingen, in stoere worsteling van hoofd
en hart gewonnen, uit te spreken in passend woord,
aan te bevelen met klemmend betoog, te rechtvaardigen
met en voor het vrij en kloek geworden denken.
En daarop te letten ; het geestelijk milieu, waarin
zij naar voren trad, in zijn samen*tel van werkingsvolle
factoren te kennen ; — dat is natuurlijk noodzakelijk,
En het biedt rijke voldoening. Doch wel allermeest
uist hierdoor, dat het ons met verrassende klaarheid
doet zien, dat al de dingen te zamen, die het historisch
milieu van hare wording vor men, niet meer waren dan
dit. Wel onmisbaar voor haar ontstaan ; noodzakelijk,
zooals trouwens het verband van noodzakelijkheid alles
omvat — 66k op geestesgebied ; al is daar de noodzakelijkheid van andere natuur dan in de dingen der
stof —; noodzakelijk, z66 dat alle willekeur en toeval
zijn uitgesloten. Doch ten aanzien van de geestesstrooming zelve, waarvan wij spreken, betrekkelijk
bijkomstig, aanleiding, omlijning, kader, — niet meer ;
niet haar bron.
Van hare geschiedenis in den gewonen zin des woords
behoef ik dus maar weinig te zeggen.
Dr. J. HERDERSCHEE schreef, weinige jaren geleden,
een verdienstelijk verhaal van de dingen, die het feitelijke van hare geschiedenis uitmaken 1).
Prof. Dr. H. OORT gaf, in 1906, in de brochuren-reeks
„Pro en Contra", in No. 8 van Serie II, 2) eene korte
1) „De modern-godsdienstige richting in Nederland". Holkema
en Warendorf; Amsterdam; 1904.
2) „De Modern-Godsdienstige Richting". Pro : Dr. H. Oort,
(thans oud-)hoogleeraar te Leiden.
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aanwijzing van de gewichtige verschijnselen op het gebied
van natuurwetenschap, geschiedvorsching en wijsbegeerte,
die tot haar ontstaan hebben medegewerkt.
Het voornaamste worde hier kortelijk herinnerd.
De kring, waarin hier te lande de moderne richting
zich openbaarde, was die van de „vrijzinnige" Christenen
in het midden der 19de eeuw.
Allerlei invloeden werkten tot haar optreden samen.
Voor de ontdekkingen van de wetenschap der natuur
moesten de voorstellingen wijken, die aangaande wereldverband en historiebeloop aan bijbel en kerkleer waren
ontleend.
Duizenden in de gemeente, die zelf „de Schriften"
onderzochten en door het Evangelie van Jezus geheel
anders waren onderwezen dan overlevering en kerkleer
het hadden gedaan, voelden zich door hun dieper en
fijner geworden godsdienstig zedelijk bewustzijn genoopt
de leerstukken van eeuwige verdoemenis, voldoening
aan den schrikkelijken toorn van God door het bloed
van Jezus, en wat dies meer zij, te verwerpen.
Die vreeselijke meeningen, onwaar bevonden, werden
prijsgegeven voor de blijde boodschap, — nu eens
weder met dankbare vreugde vernomen — van de
eeuwige ontfermingen Gods, van het Vaderhuis met zijne
vele woningen, van de reddende genade Gods, die vergeeft duizendmaal meer dan zeventig maal zeven maal.
Zoo werd in de gemeente nieuw leven wakker. Vele
harten — in angstige worsteling, en dan ook met blijde
geloofsverrassing, zich keerende naar God — ervoeren
den wonderers zegen van des Evangelies heilsleer, van
de licht en leven brengende goddelijke liefde.
Het godsdienstig gemoed hernam zijne rechten en
stuurde op nieuwe overtuigingen aan.
Groot is in dezen de invloed geweest van de Groninger
godgeleerden in het 2 e kwartaal der vorige eeuw. Hierdoor vooral, dat zij — gelijk voor hen SCHLEIERMACHER
— het p e r s o o n l ij k e van den godsdienst hebben
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erkend ; den godsdienst als levensgemeenschap met God;
openbaring van God als werking van Gods leven in
den mensch hebben verstaan.
Dit was de wezenlijke kern hunner christologie, gelijk
trouwens van hunne geheele dogmatiek. Wat evenwel
zij zelven niet ten voile hebben beseft ; waarmede met
name de eigenaardige supranaturalistische elementen
hunner leer aangaande den Godszoon in strijd verkeerden.
Eerst later is dit door velen ingezien.
Het door de Groningers veroverd nieuw bezit, de erkenfling van de centrale plaats, die in godsdienst en Christendom de uit God geborene menschelijke persoonlijkheld inneemt, heeft tot het ontstaan van de moderne
richting meer bijgedragen dan veelal wordt erkend.
Daarbij kwam het kloeke streven van de beroemde
geleerden, wier namen reeds werden genoemd, die
alien, elk op zijne wijze, eerbied vroegen en wekten
voor de rechten van hoofd en hart, van rede en gemoed,
66k, en niet het minst, op het gebied van godsdienstig geloof.
Dan trad de ontwikkelingsleer op, waardoor allengs
het oude supranaturalisme moest plaats maken voor
eene geheel andere zienswijze — zoowel ten aanzien
van de stoffelijke als van de geestelijke wereld — wat
de wording aller dingen betreft ; 66k die van het
menschelijk geslacht ; en evenzeer die van den godsdienst en van zijne ontwikkeling in den loop der
eeuwen.
Straks volgde eene verrassende ontsluiering van de
geheimen omtrent godsdienst en leven in overoude
tijden — aan de oevers van Indus en Ganges, van Tigris
en Eufraat ; in het land van den Nijl en elders in de
oude wereld — door navorschingen van Assyriologen en
Egyptologen van allerlei natie en taal.
Groot was voor velen de bekoring van al dat nieuwe.
„Zij zagen" — zegt OORT zeer juist — „hun gezichts„einder verwijd ; hun blik werd gescherpt ; het verleden,
20,

„ook van het godsdienstig leven der menschheid werd
„te schooner naarmate zij meer den samenhang der
„feiten doorzagen ; ook hun hart werd er door verruimd
„en verwarmd ; menigeen dankte God, dat hij bevrijd
„was van vooroordeelen, die de ontplooiing van zijn
„geestelijk leven meer belemmerd hadden, dan hij zelf
„had vermoed”.
In dat geestelijk milieu, met enkele hoofdtrekken geteekend, werd de moderne richting geboren.
Doch alle de genoemde factoren samen waren haar
oorsprong niet.
Beweer, zoo ge wilt, dat zij enkel in zulk eene omgeving
kon worden geboren. Oordeel, dat zij slechts in nauwen
samenhang met een denken en weten als dat van den tijd
harer wording kon optreden. Verzeker ons, dat zij
door dat organisch verband 66k wereld- en levensbeschouwing, wijsbegeerte en theologie is geworden, richting dus 66k van het denken en van het weten te gader.
Dat alles moet grif worden toegestemd. Doch enkel
onder dit voorbehoud, dat deze overtuiging ongedeerd
blijve : niet u i t dat alles is zij voortgekomen.
Haar oorsprong was de bewustwording des geloofs ;
die den godsdienst deed ervaren en waardeeren als
persoonlijk levensverband der ziel met God ; die de
blijde verzekerdheid schonk en met kloekheid aanvaarden deed, dat des menschen hart en geweten aan
niemand anders dan Gode alleen subject zijn.
Dat riep de moderne richting in het leven. Dadruit
volgde, en volgt, haar ernstige, zware strijd. Dääraan
ook ontleent zij haar kracht; daaruit ook, ten langen
laatste, op Gods tijd — hare victorie.
Hare victorie. Dat wil zeggen : de overwinning van
het eeuwige uit God in 's menschen hart. De zegepraal
van de vrije, godsdienstige, Gode levende persoonlijkheid. De victorie van de religie als heerscheres over
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hoofd en hart ; onafhankelijk van priesterwoord, van
alle menschenwoord, van kerkelijk symbool, van al wat
eindige vorm is ; zelve scheppend, voor iederen echt geloovige zelf, de stemming, de gedachte, het beeld, het
woord, de belijdenis, de dogmatiek, waarin of waarmede
hij zeggen, vertolken, belijden en zich zelven vertegenwoordigen kan, wat aan hooger leven in hem omgaat,
wat hij ervaart van God, wat hij in eigene ziel bezit.
Want — dat alleen is eigenlijk en in waarheid 's
menschen geestelijk bezit.
III
Dat is ook het geestelijk bezit der moderne
richting.
Haar bezit is, in eersten aanleg, religie, zieleleven,
dat zich weet uit God en in God te zijn ; geloofservaring,
als bewustwording van persoonlijke levensbetrekking
met God.
. Hieruit groeit dan echter noodzakelijk ook een ander
bezit op ; een bezit van geloofsvoorstellingen, van overtuigingen uit gedachte en beeld te gader opgebouwd ;
waarin de moderne geloovige poogt uit te spreken,
wat aan zijne ziel als werkelijkheid van hooge orde,
en zoo als waarheid, zich te ervaren geeft.
Het spreekt van zelf, dat aan die geloofsvoorstellingen een subjectief karakter eigen is.
Dat kan niet anders. Nergens en nimmer. Ook
wat in confession staat en wat priesters verkondigen
— de onfeilbaar heetende priester vooraan in de rij —
dat is subjectief van oorsprong en van natuur ; en als
zoodanig nooit meer dan betrekkelijk waar; doch ook
steeds zooveel waarheid in zich dragend als wij of uit
eigen zielsinhoud er in leggen Of met eigen bewustwording ook in eigen zieleleven kunnen terug vinden.
Elke geloofsvoorstelling, die hetzij door ons zelf gevormd of van elders ons aangebracht wordt, is enkel
in zciOverre waar voor ons, als hetgeen zij vertolken
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wil in ons zelf leeft, door onze eigene persoonlijkheid
heengaat. Er is geen andere waarheid voor ons, dan
die ons persoonlijk eigendom is.
Dit te beseffen waardeert de moderne als een voorrecht.
Hij ervaart het als geestelijken rijkdom. De waarheid
staat er hem nader door, en hijzelf nader aan Naar.
Hij voelt het als vastheid van ziel, als innerlijke verzekerdheid, door de werking in hem van de geestelijke
realiteit, waarnaar het menschenhart in hopend begeeren verlangt ; 1) eene verzekerdheid, die van het
gebrekkig, beschrijvend begrip onafhankelijk en niet ongestadig is als het veranderlijk woord. Hij kent en geniet
zijn innerlijk waarheidsbezit als levensvolle eenheid,
diep en rijk genoeg om levenden inhoud te geven aan
andere beelden, woorden, vormen, dan de zijne, in groote
verscheidenheid.
Zoodat dan ook wie eenheid van woorden en
vormen wil in den kring van modernen niet op zijn
plaats is.
Subjectief — onze geloofsvoorstellingen. Ja, maar dat
subjectieve groeit op uit eene objectiviteit van de hoogste
orde ; en het draagt in zich wat alien samenbindt, in
wier hart het getuigenis des heiligen geestes wordt
vernomen. Sympathieke zielen verstaan elkander. Het
subjectieve geloofswoord welt op uit geloof.
I)eze subjectiviteit is dus heel wat anders dan wat
men menigmaal — vroeger vooral, doch ook tegenwoordig niet zelden — met een gebaar van ontzetting
,,bodemloos subjectivisme" heeft genoemd. Bekend is
het vulgaire verwijt, dat met deze, trouwens vrij
bodemlooze en holle, phrase van orthodoxe zijne tot
de modernen is gericht, en nog gedurig, als ware men
nooit beter onderricht, wordt herhaald.
Onbillijk is dat verwijt. Bekrompenheid en vooroordeel
1) Volgens het zinrijke, doch doorgaans slecht vertaalde en
verkeerd opgevatte woord van Hebr. 1 1 : i.
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samen hebben de genoemde formule ervoor geknutseld.
Intusschen — al blijft het zooeven gezegde volkomen
waar, toch moet worden erkend, dat, althans wat sommigen betreft, er w61 eenige reden is geweest, en misschien nog is, om van zeker bedenkelijk subjectivisme
to spreken. Ten minste, indien daarmede wordt bedoeld, dat godsdienst zou worden gevoeld en voorgesteld
,als een verschijnsel enkel i n den mensch, waarbij dan
de vraag : of dit verschijnsel organisch verband houdt
met werkelijkheid buiten den mensch, hetzij bepaald
wordt ontkend, hetzij als een casus non dabilis onderstellende wordt afgewezen, of, voor het minst, als voor
beantwoording niet vatbaar wordt opengelaten. Godsdienst zou dan enkel als een eigenaardig aangedaan-zijn
van het menschelijk gemoed, als een godsdienstig getypeerd stemmingsleven worden beschouwd. En daarbij
:zou dan, indien al niet noodzakelijk dan toch allicht metterdaad, plaats zijn voor eene opvatting, volgens Welke
God enkel eene uit het menschelijk gemoed oprijzende
idee zou zijn, in plaats van de groote alles werkende
geestesmacht, de eeuwige wezenheid, de werkelijkheid
bij uitnemendheid, die over ons komt en in ons zijn
leven schept.
Nu is er inderdaad eene periode geweest — en of
ze wel reeds voor alle modernen tot het verleden behoort schijnt mij onzeker — waarin, mede onder den
invioed van agnosticistische en naar het sceptische
neigende theorieen, modernen van onderscheiden type :
intellectualisten, aesthetisch aangelegden, mystieken en
moralisten, niet uitkwamen boven de waardeering van
den godsdienst hetzij als wereldbeschouwing of als gevoelsaandoening en stemmingsleven, of als eene methode
en eene praktijk van braafheid. Dat deze voorstellingen,
niet enkel voor de beoordeeling van den godsdienst,
maar ook voor de godsdienstige bewustheid zelve, van
groote beteekenis zijn, kan moeielijk worden ontkend.
ZOO groot is die beteekenis, dat ons godsdienstig ziele24

leven geheel van natuur en van werking veranderen
zou, ware niet God maar enkel de menschelijke geest
zelf de schepper ervan.
Intusschen, indien mij niet alles bedriegt, dan is
het juist dit, wat men, ook in den kring der boven
bedoelden, allengs is gaan inzien en steeds dieper
heeft beseft.
Tegenwoordig denkt en voelt en waardeert de groote
meerderheid der modernen den godsdienst als levenswerking in den mensch, van God. Niet uit eene idee,
die wakker wordt en rijpt in onzen geest, groeit de
godsdienst op ; maar, omgekeerd, uit werking van God
in ons, uit Gods eigen tegenwoordigheid in ons, wordt
ons godsbewustzijn geboren ; zoo — dat daarmede is
saamgeweven, in organische eenheid daarmede in ons
ontwaakt en zich breed ontvouwt, wat wij ons zelfbewustzijn noemen.
Dit is inderdaad, naar ik meen zoo stellig te mogen
zeggen, in onze dagen de waardeering van den godsdienst, van zijn samenhang met God en met ons eigen
wezen, bij verreweg de meeste modernen. De vaagheid en de vlakheid van subjectivisme — voor zoover
dan daarvan terecht sprake mag zijn geweest — zijn
overwonnen door diepte van beleving en breedheid van
oordeel, door inniger religie en betere wijsbegeerte.
De subjectiviteit, die de moderne richting erkent en
wil hoog houden, is de subjectiviteit van de godsdienstige,
dat is : de in God en Gode levende persoonlijkheid.
En deze beseft dat met adaequate begrippen haar
waarheidsbezit niet te beschrijven is.
Zij voelt menigmaal juist tot zwijgen zich genoopt,
wanneer spreken wordt verlangd. Zij kan dikwerf de
aanraking van het intiemste zieleleven met het kleine
en moeielijke menschenwoord niet dulden. Zij doet, vaak
met smart, de waarheid ervaren van het fijngevoelde :
,,S p r i c h t die Seele, so spricht schon die Seele
nicht mehr".
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Van gelijke ervaring getuigt wat een kenner van
menschelijk zieleleven schreef : „Wir miissen immer
bedenken, dasz Worte aus dem Dunklen kommen und
lichtempfindlich sind, sodasz sie, wenn wir sie zu Gesicht
bekommen, schon stark noch gedunkelt sind.
Alles, was so aus dem warmen Leben herauskommt,
beschlagt sofort und beginnt zu oxydieren, und ist Bann
schon das nicht mehr, was es in der Seele war" 1).
Desniettemin — die Seele s p r i c h t. De ziel des
geloovenden eerst recht dringt daartoe. En haar getuigenis is stellig en beslist ; vol en breed ; juist omdat
het getuigenis is van wat in dat getuigenis zelf niet
bestaat, en zeker daarin niet opgaat.
Wat zij spreken doet is geloofstaal ; die als taal des
geloofs zoo rijk, zoo duizendvoudig genuanceerd, zoo
door en door persoonlijk is, als op geen ander gebied
van menschelijk voelen en streven en doen ooit de
menschelijke sprake kan zijn.
Laat mij trachten in enkele hoofdtrekken iets aan te
geven van hetgeen modernen gelooven en kunnen belijden.
Natuurlijk doe ik dat enkel onder velerlei voorbehoud. Vooreerst, — ik bedoel allerminst eene volledige geloofsbelijdenis op te stellen. Ten andere, —
wat ik ga noemen kan slechts even worden aangeduid,
of anders ten minste moeielijk meer dan eene gebrekkige
beschrijving zijn. Voorts, — voor mij zelven getuig ik ;
al vertrouw ik het tevens voor anderen te doen. Zoo
ware er meer te noemen. Eigenlijk spreekt dit alles van
zelf. Toch zou het licht te kwader ure kunnen worden
voorbijgezien. En dat mag niet. Daarom herhaal ik
hier, wat ik in het inleidend woord reeds aangaf.
Ik meen dan het volgende van ons geloofsbezit te
mogen zeggen.
Het liefst en het best vatten wij den inhoud onzer
1) PAUL JAEGER ; „Zur Ueberwindung des Zweifels" , S. 51.
(In: „Lebensfragen", uitgegeven door HEINRICH WEINEL. 1907.)
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geloofsovertuigingen samen in een woord, — symbool
van alles wat wij geloovend dragen in onze ziel —
in het eene woord : God.
„Ik geloof in God".
Daarin ligt alles ; daaruit vloeit alles. Want gelooven
in God is beleving van de eeuwige werkelijkheid : God.
Wij kunnen, met aanwijzing van enkele groote
motieven in dat eerie begrepen, het breeder zeggen,
zooals de oude belijdenis der Nederlandsche Hervormden het geeft :
„Wij gelooven alien met het hart en belijden met
den mond, dat er is een eenig eenvoudig geestelijk
Wezen, hetwelk wij God noemen" 1).
Dat gelooven in God is in eersten aanleg een gelooven met het hart, bewustwording van Gods leven
en werken in ons.
Wij kunnen het noemen met het classieke woord :
openbaring; in den dubbelen zin van :
ontsluiting van Gods ziel voor ons ; en van :
ontsluiting van onze ziel voor God.
Zoo dan :
I. Wij gelooven in openbaring van God, die plaats
grijpt in de verborgenheid onzer ziel ; die is als licht,
uitstralend uit God zelf, verlichtend onzen geest, ons
te verstaan, te zien, te bezitten gevend iets van de
eeuwige waarheid, van de wondere werkelijkheid Gods.
2. En dan, bij dat licht, „met geestelijke aanschouwing" 2), zooals Rom. I : 20 staat geschreven,
ziet de mensch — z(5(5 klaar en zOcizeer in heerlijke
werkelijkheid als lichamelijke oogen het eindig-zichtbare
nimmer kunnen zien s) — in het heelal de majesteit
1) Artikel I, eerste heeft.
2)noOemena kathoratai (ni. de eeuwige wezenheid en de goddelijkheid van God) ; niet : „verstaan en doorzien", zooals de Statenvert.
heeft; nog minder: „met het verstand doorzien", gelijk de Synod.
vert. leest.
3) Dit ligt in dat : aiirata . .. . kathoratai, eene redefiguur —
een oxymoron — die hier buitengewoon s t e 11 e n d e beteekenis
heeft.
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van Gods wezen en kunnen en willen en doen; de
onzienlijke, eeuwige goddelijkheid van den levenden
God. Met de nude belijdenis zeggen wij : „overmits
deze (de geheele wereld) voor onze oogen is als een
schoon bock, in hetwelk alle schepselen, groote en
kleine, als letteren zijn, die o ns de o n z i e n l ijice
dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid" 1).
3. Onder de velen, die in het scheppingsboek van
de heerlijkheid Gods hebben gelezen, heeft Jezus het
diepst God in het hart gezien. Hij, rein van hart als
geen ander, heeft de eeuwige, ontfermende liefde van
God erkend.
Ook hier nemen wij over wat dezelfde belijdenis in
dezer voege zegt : ,,ten tweede, geeft Hij zich zelven
ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn
heilig en goddelijk woord" 1). Dit beamen wij evenwel met dien verstande, dat naar onze overtuiging —
evenals trouwens naar oud-Christelijke en ook naar
echt Protestantsche waardeering — het „goddelijk
woord", de „goddelijke logos", niet „de Schrift" is,
maar de geest van God zelf, die in des menschen hart
getuigt van de groote dingen Gods 2).
Het menschelijk hart, het reine menschelijk hart eerst
recht, is het bock bij uitnemendheid, door God geschreven.
Waarom dan ook het Evangelic van Gods vaderschap over alle menschen, dat in Jezus' ziel stond
geschreven, ons geldt als de volkomenste en heerlijkste
openbaring van God, die ooit aan de menschheid is
1) Uit art. 2.
2) Vrgl. van de genoemde belijdenis art. 5 , en ook van art. 9
het slot van den eersten volzin, door de Syn. van 1566 met juist
inzicht aan het art. toegevoegd. Bekend is — al wordt het maar
al te veel vergeten — dat naar Protestantsche overtuiging alleen
het woord Gods, als geestesmacht Gods verstaan, de eenige,
maar ook algenoegzame en volstrekte leven- en heilwerkende kracht is".
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geschonken, en als de bron, waaruit steeds rijker godskennis haar toevloeien en steeds inniger gemeenschap
met God in haar groeien zal.
4. Zoo bouwen wij dan uit die openbaringen Gods,
met voorlichting van hart en hoofd, de geloofsvoorstelling op van God :
als den grond van al wat is, de bron van alle bestaan,
,,uit wien, door wien en tot wien alle dinge n zijn" 1),
den schepper en onderhouder van 't heelal ,
den alomtegenwoordige, die alles draagt en alles
werkt met zijne „almachtige en alomtegenwoordige
kracht" ; 2)
die regeert in de gansche wereld ;
wiens wil wordt doorgezet in alles ;
nevens wien er geen ander is, die macht en wil
doet gelden ;
tegenover wien niemand gezag kan stellen ;
wiens gedachten ook de historie leiden ;
die orde schept uit verwarring, zegen uit kwaad ;
voor wien er geene wanorde is en geen kwaad, dat
niet in de door Hem gestelde orde begrepen — en
dus niet goed — zou zijn ;
den heilige, dat is : den volstrekt goede, wiens wil,
als openbaring van zijn wezen, de volstrekte en volkomene zedewet is, geldend in de gansche wereld, geschreven ook in der menschen hart ;
den rechtvaardige, die in het handhaven van zijne
wereldorde, ook der zedelijke, en in het verwezenlijken
van zijne heilsgedachten aan zich zelven getrouw blijft
en aan zijn werk trouw houdt ;
den vergevenden, ontfermenden, goedertieren Vader
van alle menschen, die wil dat alle menschen zalig
worden en tot kennis der waarheid komen 3) en lien
heilswil zal verwezenlijken aan alien, op zijn tijd, op zijne
1) Rom, I I : 36.
2) Heidelb. Catech., in het antw. op vr. 27, vergl. Rom. I :
3) I Tim. 2 : 4.
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wijze, en met de middelen, die Hem daartoe zullen dienen.
5. Ons geloof in God is saamgeweven met geloof
in den mensch 1).
Wij gelooven in 's menschen goddelijk wezen ;
in zijne hooge roeping : kind van God te zijn, volkomen te worden gelijk zijn hemelsche Vader volkomen is 2) ;
in ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor God
en voor zijn eigen geweten ;
in de onsterfelijkheid van 's menschen zieleleven ; dat is :
in eene toekomst voor 's menschen persoonlijkheid ;
in eene toekomst van licht, leven, liefde en heil ;
6. Wij gelooven in het geluk der menschen ; namelijk :
in een geluk, dat niet een apart goed . is, hetzij enkel
in de toekomst te erlangen, hetzij ook reeds in dit
leven, althans ten deele, te verwerven ; maar dat bestaat
in de verwezenlijking in 's menschen persoonlijkheid van
het in hem werkend leven van hoogere orde.
Wij gelooven in een geluk, dat opgroeit met den
opbouw van 's menschen persoonlijkheid naar den beelde
Gods, in den strijd van het aardsche leven; dat ligt in
de blijheid der ziel uit aldoor rijker wordende ervaring
van Gods heilig liefdewezen geboren ; dat een is met
het besef van rein en sterk te worden naar den geest.
Wij g elooven in het wonderbaar groot geluk van de
verzekerdheid des levens in gemeenschap met God;
in dat geluk, waarvoor veel beter dan het woord
„geluk" de naam „gezegendheid" past. 3).
in eene „zaligheid" die naar inhoud en wezen „godzaligheid" is.
7. Wij gelooven in de verwezenlijking van die gezegendheid in a 11 e menschen,
ondanks de zonde, neen, mede door de zonde.
1) Vrgl. boven, biz. 24, 25.
2) Matth. 5 : 45 en 48.
3) Enkel „blessedness" is waarachtige „happiness", — naar 't
bekende woord van Carlyle.
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Want, wat wij zonde noemen, en wat voor onze bewustheid ook zonde is en ervaringen wekt van armoede,
van strijd met God en met ons zelf, en van schuld,
— dat is niet buiten Gods weten en willen, dat is 66k
ordening Gods, dat ligt in en vloeit uit zijn eeuwigen
raad.
Ook zonde is weg tot heil.
Want God heeft aan zonde plaats gegeven.
God wil mede in en door haar ons leiden tot zijn doel.
Voor ons is zonde, ja : mysterie van duisternis en
van schuld en van leed ; maar — volgens Gods bestel
en onder zijne hoede.
Daarom gelooven wij aan zonde : als hegrepen in Gods
heilsplan, als een geheimenisvolle zware weg tot zaligheid.
8. Wij gelooven in de ontwikkeling van den godsdienst in den mensch, zoowel door geestelijken invloed
van buiten als door de levenskracht die de menschelijke
ziel in zich draagt, naar Jezus' beeldspraak van „eene
fontein van levend water", „springende tot eeuwig
leven", dat is : waaruit eeuwig leven — het geestesleven,
dat voor een mensch h e t leven is — opwelt, frisch
en met wondere kracht, het menschenbestaan aldoor
rijker en reiner makend.
9. Wij gelooven ook in de ontwikkeling van den
godsdienst in de menschheid.
In dezen zin, dat — terwijl de godsdienst in elken
mensch, als zijn eigen zieleleven, uit, of, wat 66k waar
is, i n zijne eigene persoonlijkheid opgroeit, en het daardoor gevormd zielebezit der enkele menschen allengs,
zij het ook uiterst langzaam, rijker wordt — dat alzoo
het geestelijk kapitaal der menschheid voortdurend is
toegenomen en blijft aanwinnen, en deze in haar geheel
gaandeweg tot hooger standpunt van godsdienst, zoowel
van go dskennis als van aanbidding en van toewijding
aan God, is gekomen en komen zal.
Wij verwerpen dus de zoogenaamde verbasteringshypothese, en gelooven, dat van het eerste wordings31

uur der menschheid of het koninkrijk Gods in den
mensch en onder de menschen was ; dat het altijd
komende is geweest en zal blijven komen, aan de
menschheid steeds rijkeren levenszegen toedragende
uit de volheid van de heerlijkheid Gods.
Ito. Gelooven in de ontwikkeling van den godsdienst in den aangegeven zin, is dus 66k : gelooven in
de ontwikkeling van het Christendom ; dat is van het
Evangelie ; dat is — naar het bekende woord van
Rom. I : 16 — van „de wezenheid Gods tot heil voor
elken geloovende", van de eeuwige geestesmacht Gods,
die het Christendom in zich draagt ; die voortdurend
meer haar werkingen vermenigvuldigt en dieper doordringen doet ; die telkens nieuwe motieven schept in
de menschelijke persoonlijkheid en in de menschenwereld, naar het bekende woord: „hij — de heilige
geest — zal u in alle waarheid leiden". Hoe verder de
eeuwen voortschrijden, des te nader komt de menschheid aan het eigenlijke Evangelie ; immers, des te meer
wordt het des menschen eigen geestesbezit. Het blijft ;
want het is „woord" van God. Het komt aldoor meer ;
want het draagt rijkdom van licht en leven uit God
in zich. Met Johannes zeggen wij van dat eeuwige
Godswoord : „in hetzelve was (en is) het leven, en dat
leven was (en is) het licht der menschen" 1).
Om ten slotte alles in dezer voege saam te vatten:
Wij gelooven, dat eene onvergankelijke kern van
eeuwige heerlijke waarheid is begrepen in het oude
verhaal, vol van belofterijke symboliek, dat althans ten
deele, door 't hart van meer dan een yolk en door
vele eeuwen is heengegaan ;
het verhaal van een Paradijs, waarin, als midden in
der menschen levensgaarde, God den boom des levens
heeft geplant ; en, nevens dien, den boom der kennis
1)

Evang. n. Joh. I : 4.
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van goed en kwaad, die groeide en bloeide en schoon
werd door wondere heerlijkheid van vrucht.
En als de mensch die vrucht heeft gegeten, dan is
in zijne ziel de ervaring geborcn van heerlijk goddelijk
bezit en van hooge roeping ; doch daarnevens, eigenlijk
daarin, het besef van scherpe tegenstelling, in zijn zieleleven, van het werkelijk zijn met het hooge moeten en
met het heilig begeeren des harten zelf ; de gewaarwording van botsing der werkelijkheid met het van
God gegeven ideaal ; de beleving van innerlijk verdeeld
zijn ; van lijden daardoor ; van bitter, grievend, diep
insnijdend en met geen woorden to beschrijven ziele1 eed ; van leed, dat eerst recht z i e l e leed — en daardoor eerst d e groote geweldige smart — is voor den
mensch, daar het opwelt uit de bron van het heerlijkst
ervaren, ontspruit aan de bewustwording van goddelijke
roeping en van door God gewilde innerlijke worsteling
om den schat des hoogsten levens.
Dat is het mysterie der tegenstellingen in 's menschen
zieleleven ; dat oud en toch altijd weer nieuw is.
Wij zijn overtuigd, dat geen menschelijk oordeel,
waar het dat ontzaglijk mysterie tot probleem heeft
gesteld, ooit de oplossing er van heeft gegeven, noch
ook immer die vinden zal.
Wij belijden, dat menschelijk denken ook in dezen
de geheimen van Gods denken en werken niet kan
uitvorschen, nimmer een alle mysterie opklarend en
wegnemend antwoord op de menschelijke vragen omtrent het „hoe" en het „waarom" zal geven.
Maar wij gelooven, dat God op zijne wijze en op
zijn tijd uit al dat raadselachtig gebeuren in de
menschenziel het groote heil, immers den heerlijken
zegen, der gemeenschap met Hem doet opgroeien ;
dat de Paradijs-idealen werkelijkheid zullen worden
voor alien.
Doch het zal gaan, en het gaat, — des zijn wij
verzekerd — in andere orde dan naar luid van het
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oude verhaal zelf. De mensch is niet — uit het Paradijs
verjaagd, met vloek van God en met straf beladen, gedreven in het zware leven van verarming en van overweldigend leed. Maar — ontfermende liefde leidt hem,
door het noodweer des levens heen, naar en in het Paradijs.
ZOO is de raad, zoo is de weg van God.
Dat gelooven en belijden wij.
Zoo dus gelooven wij in God, als, naar luid der
oude verhalen, Jezus in God geloofde ; Jezus, uit wiens
ziel het Evangelie als nieuw is geboren — het oude
Evangelie, dat in aller menschenziel stond geschreven
van 't eerste wordingsuur der menschheid af, maar dat
nu als nieuw is geworden — inniger beleefd dan ooit,
dieper ervaring van goddelijke liefde in zich dragend,
heerlijker heil openbarend, dan nog ooit eene menschenziel had ervaren ; het Evangelie, geestesmacht van God,
de blijde verzekerdheid wekkend van God den Vader
van alien, van heilige liefde, van eeuwige trouw van
God, van zaligheid voor alle kinderen Gods in zielegemeenschap met God.
En met Paulus zeggen wij : „Indien God voor ons is,
wie zal tegen ons zijn ?" En — God i s voor ons. „Want
ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch
engelen, noch overheden, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch machten, noch hoogte, noch diepte,
noch eenig ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods in Christus Jezus, onzen Heer" 1).
De reeks van artikelen kan met vele worden vermeerderd.
Doch waartoe zou thans de uitwikkeling dienen ?
Want, uitwikkeling zou het zijn; gelijk trouwens ook
het nu gegevene is.
Alles is begrepen in het eene: wij gelooven in God.
Dat is ons bezit. Voorwaar — een rijk bezit !
1) Rom. 8 : 31, 38, 39.
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Evenwel — om die eenheid heen groepeert zich in
den kring der modernen eene groote verscheidenheid,
waar het pogen om de onzienlijke dingen te verklaren
en te begrijpen aan de orde is, en vertolking er van
met woord en beeld wordt beproefd.
Niet alien spreken van hun geloofsbezit met dezelfde
woorden, noch voelen door dezelfde denkbeelden zich
in gelijke mate bevredigd.
Wat natuurlijk hiermede samenhangt, dat niet alien
precies hetzelfde met hun geloofsbewustzijn omvatten.
De zielestemmingen en geloofservaringen zijn honderden duizendvoudig. De godsdienstige waarheid is zoo
onzegbaar hoog en breed en diep en vol.
Bovendien zijn de eigenaardigheden der individuen
zoo verschillend.
Ook voigen niet alien dezelfde methode, noch aanvaarden, of scheppen, dezelfde theorie ; zoomin wat de
wijsgeerige interpretatie van wereldverband en wereldbeloop betreft, als ten aanzien van de verschijnselen
godsdienst en zedelijkheid.
De een neigt meer tot geestelijk monisme. De ander
kan beter in eene dualistische verklaring van het wereldraadsel zich vinden. De een ziet den voornaamsten
factor van den godsdienst in het gevoelsleven. De
ander schrijft aan denkarbeid den grootsten, althans
den eersten, invloed tot het ontwaken van godsdienst
toe. Een derde weer houdt ervaringen van zedelijken
aard voor zijne diepste motieven. Terwijl velen een
zeker noodgevoel en verlossingsbehoefte voor den oorsprong van godsdienst verklaren. In tegenstelling met
anderen, tot wie ik mij reken, die oordeelen, dat niet uit
zulke negatieve ervaringen, maar uit de bewustwording
van een stellig innerlijk bezit, van behooren tot hoogere
levenssfeer, de godsdienstige, en dan uit deze weer
de zedelijke, zielebewegingen worden geboren.
Met een en ander hangt ten nauwste samen, dat aan
zeer velen het begrip „theisme" het eenig doelmatige
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schijnt om er hunne voorstellingen omtrent de verhouding
van God tot de wereld der eindige dingen en tot den
mensch, ook wat den geest betreft, in saam te vatten;
terwijl anderen, hetzij bepaald eene pantheistische
opvatting ten deze huldigen, hetzij ten minste van
oordeel zijn, dat zoodanige voorstelling meer waarheid
in zich draagt dan de theistische idee.
Wederom zijn er anderen — en tot hen behoor
ik — die op den voorgrond plaatsen dat geene
menschelijke theorie, hoe ze ook heete, ooit de raadselen van God en wereld heeft verklaard, of immer
zal verklaren ; doch tevens oordeelen, dat zij alle —
in dit geval theisme en pantheisme beide — een
straal van het eeuwige licht hebben opgevangen, een
heerlijk deel waarheid te aanschouwen geven.
Eveneens met betrekking tot de, trouwens met de
boven aangeduide innig samenhangende, vraagstukken
betreffende 's menschen wil, zijne vrijheid of zijne
gebondenheid, zonde, schuld, berouw enz. — vertoont
zich onder ons eene waarlijk niet geringe verscheidenheid
van inzichten. De een stuurt met zijne pogingen om het
gebeuren in de ziel te verklaren in deterministische
richting. De ander daarentegen meent in indeterministische duidingen den weg te vinden, die tot het begrijpen van de geweldige dingen van wil en geweten,
en wat dies meer zij, kan voeren. En ook hier, ten
aanzien van de genoemde theoriedn, in welke wijzigingen ook voorgedragen, oordeelen vele anderen, dat
geene van haar ons de geheimen van het zieleleven,
in de bedoelde bewustzijns-toestanden begrepen, geheel ontsluiert, of dit ooit zal kunnen doen. Terwijl
echter, naar hunne overtuiging, elke dier theorieen haar
eigenaardig betrekkelijk recht van bestaan heeft, door
het bijzondere deeltje van de eeuwige waarheid der
ziel, waarop het aan elke van haar vergund is eenig
licht te werpen.
Door dat alles is er onder ons groote verscheiden36

heid van gedachten en van voorstellingsvormen omtrent
de dingen van het geestelijk leven.
Er zullen weinige geloofsovertuigingen in dier voege
te formuleeren zijn, dat allen ten allen t ij d e en
g e h e e 1 met het uitgedrukte denkbeeld zich zullen
kunnen vereenigen.
Dit is echter volstrekt niet enkel onder de modernen
aldus. Het is altijd en overal en onder alle menschen zoo
geweest. En zoo is het nog. Alleenlijk — velen zien
het niet ; of trachten zich zelven en anderen diets te
maken, dat zij in alle geloofsovertuigingen samen in
alles ten voile akkoord gaan.
Doch der modernen voorrecht is het de verscheidenheid ten deze duidelijk te zien, als noodzakelijk te
erkennen en er eerlijk en ernstig rekening mede te
houden.
Levendiger dan wel anderen beseffen zij, dat de godsdienstige waarheid wordt verstaan alleen met het eigene
hart ; kan worden gezien alleen met het eigene oog ;
kan worden beleden alleen met het eigene woord.
Bij al die verscheidenheid echter is er onder de
velen eenheid van zieleervaring ; eenheid van geestesleven ; een machtig besef van zich voort te bewegen
in dezelfde richting ; van te putten uit gene en dezelfde
bron van goddelijke waarheid.
Uit hetzelfde geloof brengt ieder zijne eigene
geloofs b e 1 ij denis voort.
Gedurig herziet hij deze.
Hij zal haar verlangen uit te breiden, naar mate
zijn geloofsleven kleiner is ; haar scherper willen omlijnen en vaster stellen, naarmate hij innerlijk armer
en zwakker wordt.
Doch hij zal zijne belijdenis vrijer en losser laten,
hoe meer zijn bewuste zieleleven aangroeit ; haar al
korter en korter samenvatten, hoe dieper de grootheid
der waarheid hem de kleinheid der menschelijke woorden
beseffen doet.
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Geloof kan tot spreken dringen, maar ook tot
zwijgen nopen. Trouwens, ook zijn spreken is niet
in veelheid van woorden, maar in kracht. Zijn spreken
en zwijgen beide geschieden in geest en in waarheid.
Geene geloofsbelijdenis, die zou vaststaan voorgoed.
Noch eene, die voor meerderen volstrekte geldigheid
zou bezitten, of ook zelfs maar gedurende zekeren tijd
alle modernen samen in rustige eenstemmigheid zou
kunnen vereenigen.
Trouwens, wederom ook wat anderen betreft is dat
een valsche waan.
Geene belijdenis waarborgt eenheid van overtuiging.
Noch zelfs kan zij eenheid van belijden met den
woorde bewaren. Tenzij dan alleen, wanneer de gewetens verkracht of de geesten verbijsterd warden.
Wat helaas, niet zelden gebeurt. Waarin Rome, ook
tegenwoordig, eene gruwzame virtuositeit toont to bezitten. Waarop alle rechtzinnigheidsijver aanstuurt.
Wij achten het een voorrecht, dat wij niet enkel
de groote gevaren zien, maar ook de onmogelijkheid
beseffen, van eenvormigheid — naar woord en denkbeeld — in oordeelen en belijden op 't gebied van het
godsdienstig geloof.
Dit geloof, zal het echt en waar zijn, heeft vrijheid
van gedachte en van getuigenis noodig. En het eischt
die op met onweerstaanbaren drang. Vrijheid, tegenover alien en tegenover alles, — juist omdat de mensch
door godsdienstig geloof niet vrij staat tegenover God
noch tegenover zijn eigen zieleleven.
En d i e band, de innerlijke, de band des geloofs, is
de eenige, die ooit een mensch binden mag ; trouwens,
de eenige, die inderdaad immer en voorgoed een mensch
vasthoudt, zOOdat zijne geheele persoonlijkheid een is,
of wordt, met het hooger gezag, dat over hem staat.
De Remonstranten van drie eeuwen geleden voelden
het diep en goed ; en spraken het kloek en fier uit,
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in de jammervolle dagen van zondige leertucht, met de
woorden, die zij, de halven en de zwakken uitgezonderd,
tot daad hebben gemaakt : wij geven ons geweten
aan niemand anders dan Gode subject.
ZOO moet het.
Van eene gemeenschappelijke geloofsbelijdenis wil de
moderne richting niet weten ; juist omdat zij g e 1 o o f
bezit.
Dat bindt ons samen.
Al zijn er onder ons — waarop reeds werd gewezen —
onderscheidene groepeeringen, van welke de eene andere
motieven van godsdienstig-ervaren naar voren brengt
dan de andere, of eigenaardige zielestemmingen dieper
voelt dan eene zustergroep, en in denken en waardeeren zich niet geheel langs dezelfde lijnen beweegt
als hare geestverwanten van ietwat gewijzigd type.
Dat alles zijn wel min of meer belangrijke onderscheiden, doch geene diep insnijdende verschillen; en
die onderscheiden betreffen de eene groote hoofdzaak
der ons alien samenvattende geestesstrooming niet.
Geene formules, of begrippen, of leerstellingen — of
noem de dingen zooals ge wilt — niets van dat alles
is de bodem waarop wij samen staan.
Al zouden wij veel met gelijke woorden en met
dezelfde beeldspraak kunnen noemen en belijden —
en dat we dit naar mijne overtuiging kunnen, is
waarlijk wel gebleken — dan ware het toch een groot
gevaar, voor mijn besef zelfs verraad aan ons kostbaarst
geloofsbezit, indien wij niet dit bezit, maar de denkvormen en de leervoorstellingen gingen waardeeren als
het cement, dat onze gemeenschap zou moeten in wezen
houden.
Bestaat dat gevaar? Ja, natuurlijk. Altijd dreigt
het in meerdere of mindere mate. Ook tegenwoordig.
Enkele feiten van, mijns inziens, niet onbedenkelijken
aard wijzen het uit. In de beweging der zoogenaamde
— en zich zelven alzoo noemende — „Malcontenten"
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is lets, dat zorg baart. Al ware het maar alleen die
ongelukkige naam, waarmede zij en aan zich zelven en
aan wie niet met hen instemmen onrecht aandoen.
Doch ook de koers, die bedoelde beweging neemt,
schijnt mij toe in verkeerde richting te gaan.
Daarin vertoont zich m.i. tweeerlei fout : 1° wat onderscheid is behoudens diepere eenheid wordt omgewerkt
tot verschil, waarbij erkenning van eenheid in grond
en wezen in 't gedrang komt ; en 2° de beginselen en
geloofsmotieven van anderen worden onwillekeurig in
valsch licht gezien, onjuist beoordeeld en averechts gewaardeerd. ZOO b.v., — om uit niet weinig maar
een enkelen greep te doen — wanneer de „Malcontenten" PAULUS, AUGUSTINUS, LUTHER, met hun zielestormen, voor zich in beslag nemen ; en de modernen,
zoo maar, verklaren voor „overwegend verstandsmenschen " die PLATO en KANT veel beter verstaan
dan de dieper gewaarwordende en feller bewogene
naturen van eerstgenoemden 1).
In opzettelijke discussie hierover te treden ligt buiten
mijne bedoeling, en is allerminst noodig.
Ik bepaal mij tot een nadrukkelijk protest, dat met
geheel mijn betoog, meen ik, voldoende toegelicht en
gerechtvaardigd is.
Doch van een g e v a a r mocht ik waarlijk wel spreken.
Hoe de genoemde beweging zich nu verder ook
wende, — de modernen zullen, hoop en vertrouw ik,
bij alle verscheidenheid, hunne diepere eenheid steeds
klaarder beseffen.
Niet door moderne denkbeelden — noch daarin —
bestaat de moderne richting, maar door geloof, door
levend, warm, rijk bezit in zich dragend, geloof.
Daaraan ontleent zij hare beteekenis. Wat zij ook
1) Zie Dr. H. A. VAN BAKEL „Last zich positief formuleeren
wat ons samenbindt?" Niet in den handel.
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nog daarnevens bezitte, of kweeke, of eische — kloekheid van denken, ruimte van oordeel, rijkdom van
kennis, fierheid van karakter, echte zelfstandigheid en
vrijheid van de geheele persoonlijkheid — dat alles
groeit eensdeels op uit haar geloof; en verloor anderdeels zijne waarde en kracht, zoo haar geloof er
niet ware.
De tijd is — of gaat ten minste allengs — voorbij,
dat steeds hare theologische zijde werd naar voren
geschoven, en zij dan de ietwat opzichtige, pretensieuze,
koude, onsympathieke en metterdaad zoo weinig zeggende signatuur droeg van „moderne theologie".
Ook menig tegenstander is allengs tot beter inzicht
en juister waardeering gekomen.
Al blijft nog veel van het vroeger vooroordeel bestaan ; en al wordt zelfs nog menigmaal het bijtend
geluid van fellen haat vernomen, — daaraan kunnen
we rustig voorbijgaan, in het dankbaar besef, dat wij
nevens, en ook in, onze theologie iets anders bezitten
van hoogere natuur, van rijkeren inhoud, van meerdere
waardij en van kostelijker zegen.
Nog een paar opmerkingen ; en een kort antwoord
op een paar vragen.
Prof. OORT, in zijne reeds genoemde brochure : „pro
de moderne richting" — heeft gezegd : „Men kan ze
niet aanbevelen".
Mogelijk klinkt dit eerst wat vreemd, en ziet men,
dat lezende, verwonderd op, met de vraag op de
lippen : wat is dat?
Toch is het inderdaad gelijk OORT heeft gezegd.
Voor aanbeveling, in den gewonen zin van het woord,
is zij allerminst vatbaar. Ze is daarvoor te fijn van
natuur, te teer en te hoog. Zij is er te geestelijk
voor.
Immers, ook den godsdienst beveelt men toch
eigenlijk niet aan ; hoe warm men ook van hem spreke;
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hoe innig men hem ook waardeere. Juist die warmte en
die innigheid van waardeeren beletten het „aanbevelen".
Met denkbeelden, stelsels, theologische inzichten,
voorschriften en practische maatregelen, en wat dies
meer zij, is het lets anders. Die licht men toe, daarvoor strijdt men, die beveelt men aan.
Maar van godsdienst getuigt men, naar de mate van
eigen beleving, met de bezieling, die uit eigen zieleleven uitstralen kan.
Zoo is het ook met de moderne richting.
Zulk „getuigen" is de aanbeveling, die alleen hier
mogelijk is. Doch daarin kan dan ook groote kracht zijn
en bevruchtende zegen.
Mijne tweede opmerking is deze :
de moderne, die dit inderdaad is met hart en ziel,
heeft het niet gemakkelijk in het leven ; en is nochtans
rijk gezegend.
Hij heeft het niet gemakkelijk — als m ensch; in
den strijd des levens ; to midden van de mysteriEn,
waarmede God ons omringt ; waarachter vaak God zelf
wegschuilt ; waardoor menigmaal de eigene ziel tot
raadsel en verwarring wordt.
In de worsteling met God kan geene kerk, geen
priester, geene belijdenis, Teen bijbelwoord den vaak
diep ontroerden strijder wezenlijke hulp bieden.
Zelf, met het eigene hart, moet hij vinden wat
licht en rust kan geven.
Nochtans is hij rijk gezegend. Want, in hem welt
de bron van waarheid en vertroosting en kracht.
Er is in hem ontsluiting der ziel voor God. Zijn hart
is de binnenkamer, waar hij God ontmoet, vaak — voor
hem zelf — onverwacht, in de bangste bekommerdheid.
Zijne levenservaring is het „luctor et emergo" des geloofs :
„Wat buigt gij u neder, mijne ziele en zijt gij onrustig in mij ?
„Wacht op God, want tOch zal ik hem weder loven,
„mijne verlossing en mijn God".
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De moderne heeft het niet gemakkelijk in het a m b t
van Evangeliedienaar.
Hij beseft, dat alle prediking wezenloos, koud, onwaarachtig is, zoo ze niet prediking wezen kan van hetgeen
voor het eigene hart waar en heerlijk is ; een persoonlijk
getuigenis van in eigen zieleleven ervarene waarheid.
En — dat eigene zieleleven kan zoo benard worden !
Zoo stelt de moderne richting de hoogste eischen aan
de persoonlijkheid.
Dit stemt tot nederigheid en wekt ernst in de ziel.
Doch daarnevens — en daarin — schenkt het de
ervaring van grooten zegen.
Een zegen trouwens, zonder welken niemand het
doen kan.
Immers, wat heeft een mensch aan zijne richting, aan
zijne kerk, aan zijne belijdenis, aan zijn bijbel, aan zijn
„christelijkheid" ; wat baat hem al datgene, wat hij
belijdt en leert ; — zoo niet geloof van echte natuur,
zieleervaring van God, in hem woont ?
Doch ook : zoo dat geloof wel is ingedaald in zijn
hart, wel opgroeit en sterk wordt in de stille, rustige
diepten der ziel ; — dan bezit hij het eene noodige,
waardoor al het andere wezen en waarde erlangt.
En zoo weet de moderne ook een antwoord op vragen
als deze — tegenwoordig niet zelden vernomen —:
heeft de godsdienst nog recht van bestaan ?
De modern-godsdienstige mensch beseft, dat eigenlijk
deze vraag zelf geen recht van bestaan heeft.
Evenmin als b.v. deze : of kunst en liefde nog
langer in de menschenwereld mogen worden geduld.
Wie, die wel bij zinnen, niet innerlijk geheel verkommerd is, zal ooit zulke vragen opwerpen ?!
Wat de kunst betreft. Theorieen over haar ; bijzondere methoden, eigenaardige opvattingen op haar gebied ;
— dat is wat anders. Daaromtrent is verschil van
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gevoelen mogelijk. Daarvan kan het een of ander
misschien met goed recht worden veroordeeld.
Doch zij zelve is van hoogere orde. Zij is eene
der openbaringen van des menschen diepste wezen ;
eene der geheimzinnige werkingen van onze natuur,
waarmede wij de wondere waarheid der werkelijkheid
als naar ons toe halen, in onze ziel opnemen, om er
ons innigste leven mede te voeden.
En ook al zijn wij Been „kunstenaars", — toch is in
ieders ziel wel iets van „kunst" aan den arbeid.
Met dit haar bestaan bewijst zij haar recht van
bestaan.
En — liefde ? Wien — tenzij zijne ziel z66 verbitterd ware, als zij eigenlijk nimmer worden kan -- wien
valt het ooit in, te vragen of liefde nog wel recht
heeft der menschen hart te roeren ?
Wederom — theorieen over haar ; of allerlei praktijken, tot welke men de weg wil banen voor hetgeen
men — trouwens met veelszins averechtsche waardeering — „de liefde" noemt ; — dat is wat anders. Dairover kan worden geredeneerd ; dadronder kan veel zijn,
dat men gaarne voorgoed zou zien verdwijnen.
Doch zij zelve is van hoogere orde.
Ook zij is ontsluiting der ziel voor de heerlijke
dingen, waarmede God de werkelijkheid vult, 66k
die van het menschenleven, en het menschenhart zelf.
Geen menschenhart was er ooit, — noch zal er zijn —
waarin zij niet haar werk deed en haar weelde te genieten gaf.
Dit haar bestaan bewijst haar recht van bestaan.
Z66 is het ook met godsdienst. Ook hier, en hier
met bijzonderen nadruk, moet gelden :
theorieen over godsdienst, bijzondere voorstellingen
of praktijken die menschen in 't leven roepen; — dat
is wat anders. DAdrover gaan de oordeelen ver uiteen ;
daaronder is veel, waarvan terecht kan worden gevraagd:
wat zullen we er nog langer mee doen ?
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Doch, alweder, de godsdienst zelf, — is heel wat
anders en meer. Hij is zeer bij uitnemendheid van
hoogere orde ; de geheele ontsluiting van des menschen
innigst wezen voor God ; de ervaring van zijne tegenwoordigheid boven ons, om ons been, in ons ; de beleving van Gods leven als de bron en het wezen van ons
leven ; de bewustwording van omvangen-zijn door eeuwige
heilige liefde, die ons zegent met duizendvoudigen
zegen.
Z6.6 bestaat godsdienst. En met dit zijn bestaan
bewijst hij zijn recht van bestaan.
Men heeft gevraagd of hetgeen tegenwoordig op
het gebied van het godsdienstig denken en voelen valt
waar te nemen wijst op o n t b i n d i n g dan wel op
ontwikkeling van den godsdienst 1).
Wat, naar mijne overtuiging, de moderne richting
hieromtrent heeft te zeggen, is uit het bovenstaande
gemakkelijk af te leiden.
Laat mij trachten ook bier, gelijk elders 2), te dezen
opzichte Naar tolk te zijn.
Natuurlijk hangt er hier veel van af wat men voor
godsdienst aanziet : of de veranderlijke uiterlijke vormen, kerken, leerstelsels, priesterpraktijken, ceremonien
en wat er dergelijks meer zij ; Of de eeuwige kern van
hetgeen uiterlijk zichtbaar optreedt, des menschen drang
naar het eeuwige, zieleleven in gemeenschap met God.
Dit laatste alleen is godsdienst. Al wat dat andere
1) ZOO de Redactie van de „Mercure de France", in het
nommer van 17 April 1907. Haar vraag luidde : „Assistonsnous a une dissolution ou a une evolution de 1' idee religieuse
et du sentiment religieux ?" De 250 ingekomen antwoorden zijn
onlangs, in het Nederlandsch vertaald, en, met antwoorden van
eenige Nederlanders — onder welke ook een van mij — vermeerderd, uitgegeven door A. H. Kruyt, Amsterdam 2908; onder
den titel : „Het vraagstuk van den godsdienst = Ontbinding of
Evolutie".
2) In bovengenoemd werk , blz. 201--205.
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godsdienstigs in zich drage of vertolke, dat groeit enkel
uit het innerlijke op. Dit kan tegenwoordig iedereen
weten ; zoo hij met onbevangen oordeel, ruimen blik
en warme belangstelling het tegenwoordig geestelijk
bezit der m enschheid leert kennen en weet te waardeeren.
Van alle ontdekkingen in onzen tijd is de grootste
— misschien wel nog de minst erkende en gewaardeerde, doch zeker de allergewichtigste — de ontdekking van d e n godsdienst.
Inderdaad, z66 is het.
Wel was de godsdienst werkelijkheid van het oogenblik of dat er zelfbewuste menschen waren. Maar de
waarheid dier werkelijkheid — hoe vaak ook met blijde
verrassing gezien — bleef verborgen onder allerlei
bedeksel van beperktheid, misverstand en dwaling ; 66k
hierdoor, dat de werkelijkheid van den godsdienst leed
door den godsdienst der werkelijkheid.
Dat is anders geworden.
Uit eeuwenoude graven is de stem des harten vernomen. Steenen hebben gesproken.
In de godsdien s t e n — legio is hun getal — is d e
godsdienst gevonden ; de eene, de machtige, die zieleleven was en is en zijn zal, waar immer menschen waren,
of leven, of zullen zijn.
Bedekselen vielen weg. In de veelheid werd de eenheid aanschouwd. De waarheid der werkelijkheid —
en daarmede de werkelijkheid der waarheid — is openbaar geworden.
D e godsdienst is ontdekt.
Dit was en is een proces van ontwikkeling en
van o n t b i n d i n g te gader.
Ontbinding van wat eindige vorm, menschelijk
maaksel, vrucht van klein overleg en van wereldsch
bedrijf menigmaal, is geweest.
Ontbinding van wat ontwikkeling eendeels heeft voorbereid en anderdeels tegengehouden.
Ontbinding van wat slechts wezen heeft, wanneer
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het als schijn wordt erkend, maar schijn wordt, indien
het voor wezen doorgaat.
Ontbinding van alles wat de godsdiensten tot verdorring of tot versteening doemt.
Ontbinding van alles, wat alleen dan zonder schade
kan blijven, wanneer het niet om te blijven gehandhaafd en als de waarheid geeerd wordt.
Ontbinding van al het onwezenlijke door ontwikkeling
van het we zenlijke, van d e n godsdienst, van der
menschen zieleleven met God.
Waar godsdienst komt, daar verdwijnen de godsdienst e n. In de veelheid wordt `de eenheid erkend.
Wat verschil werd geacht, wordt als onderscheid gezien.
En dan weder kan de veelheid blijven.
Waar godsdienst is, daar is voor velerlei vorm van
godsdienst plaats. Want, daar is aanbidding van God
in geest en in waarheid. Aanbidding dus — noch op
Gerizim, noch te Jeruzalem. (Ev. n. Joh. 4). En daardoor juist daar zoowel als ginds ; overal waar God en
mensch elk ander ontmoeten.
Dit toch, dit alleen, maar dit ook echt en geheel,
is godsdienst.
De Godsvraag is voor de menschheid d e groote
vraag. En deze juist is geene v r a a g. Veeleer een
ant w o o r d. God is de rijke werkelijkheid van het
eeuwige in de menschenziel, de alvermogende stuwkracht in der menschen gemoedsleven en in de wereldgeschiedenis.
Gelooven in God, dat is : de werkelijkheid van het
eeuwige ervaren ; de bewustwording van de eerie, echte,
glorierijke en levensvolle waarheid, die zoo wonderbaar zegenend is, dat de wereld en het leven vol van
haar zegen zijn voor ons, als ons hart iets van haar
mag ervar en.
Uit de geheimmenisvolle diepten van ons zieleleven,
waarin de groote dingen Gods gebeuren, komen alle
vragen op, die in telkens wisselenden vorm en nochtans
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met onveranderlijken inhoud de menschen pakken met
forschen greep.
En aller vragen diepste wezensgrond is tevens het
einddoel, waarop de worstelende menschheid wordt
aangestuurd.
God is de levensvraag en het levensantwoord beide.
Hij zal aan ons en in ons het ideaal verwezenlijken,
waarmede Hij ons trekt.
God zelf is — het Ideaal. God zelf doet opgroeien
in ons en om ons heen, eene werkelijkheid vol van
Gods zegen, van Gods leven en blijheid wekkenden
zonneschijn.
De bewustwording daarvan — uit zieleervaring geborene verzekerdheid — is der menschheid aldoor
rijker wordend godsdienstig bezit.
En dus — op het gebied van den godsdienst zijn
beide werkelijkheid : en ontwikkeling, en ontbinding.
Door ontwikkeling, — ontbinding. En dan ook :
door ontbinding — ontwikkeling.
Ontwikkeling, die u i t wikkeling is, evolutie ; als die,
waarvan de bekende gelijkenissen van het zuurdeeg en
van het mosterdzaad spreken.
Leven, uit leven, tot leven.
Dat is godsdienst.
Aan hem — de toekomst I
Des verzekerd is ieder, wiens geest der moderne
richting toebehoort.
UTRECHT.

DR.

T. CANNEGIETER.
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DE ETHISCHE RIGHTING

DOOR

DR. J. J.

P. VALETON JR.

Hoogleeraar to Utrecht

Meer dan eens schreef ik over het ethisch b eg i n se 1, waarbij dan natuurlijk gedacht werd aan het
ethisch beginsel in de theologie 1). Thans werd mij
gevraagd iets te schrijven over de e t h i s c h e r i c ht i n g, en dit wel in een brochurenreeks die den algemeenen titel draagt Kerk en Sect e.
Wij bevinden ons hier dus op het terrein van de
Kerk. In deze — en ik denk nu bepaald aan de Ned.
Herv. Kerk — vertoonen zich verschillende richtingen.
Als zoodanig noem ik de Ger efor me erd e, de C o nfessioneele, de (gematigd) Orthodoxe, de Evangelisch e, de Modern e, in welke laatste zich ook
weer verschillende nuances voordoen. Naast deze wordt
nu ook genoemd de Et hi s ch e.
Toch is er tusschen deze en de eerstgenoemden in
formeel opzicht een niet onbelangrijk verschil. Dat ook
1) Ik neem de vrijheid hier te verwijzen naar mijn brochures
Nog een woord over het ethisch beginsel, Utrecht,
Kemink en Zoon 1878; E e n nieuw b e gin, Utrecht, Breyer
1882; Geloof en Theologie, Utrecht, Breyer 1883,Ethisch,
Nijmegen, ten Hoet 1904; verder naar de V o o r r e d e voor de
tweede uitgave van de Beoordeeling van de Leer der
H e r v o r m d e Kerk van Dr. J. H. SCHOLTEN door D. CH. DE
LA SAUSSAYE, Utrecht, Kemink en Zoon 1885, en naar mijne
T o e s p r a k e n, Nijmegen, ten Hoet 1892.
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de eersten niet willen zijn eigenlijke partijen, stem fic
gereedelijk toe, al kan niet ontkend worden, dat, waar
het b.v. verkiezingen geldt voor kiescolleges en andere
kerkelijke lichamen, bij de eene meer, bij de andere
minder, maar bij alien tot op zekere hoogte, het partijverband zich maar al te veel op bedenkelijke wijze doet
gelden, terwiji evenmin ontkend kan worden dat in
organisaties als van de confessioneele Vereeniging aan
den eenen, en van den Bond van Vriizinnigen aan den
anderen kant de partijformatie reeds vrij wel haar beslag heeft gekregen. Aan programma's en wat daartoe
verder behoort, ontbreekt het hier niet.
Maar er is nog iets anders. Ook al laten wij de
geheele partijquestie ter zijde, een algemeen bekende
zaak is het, dat in elk der vijf bovengenoemde richtingen een vereeniging van predikanten bestaat, die
ieder bij wijze van partijdag haar eigen samenkornst
heeft, en die als de vertegenwoordigster der geheele
richting beschouwd kan worden. Verder heeft ieder er
van een orgaan. 1k denk aan het Gereformeerd
Weekblad, de Gereformeerde Kerk, de
Nederlandsche Kerkbode, het Evangelisch
Zondagsblad, en de Hervorming, terwijl ook
wat de verschillende theologische tijdschriften aangaat,
de samenhang met de zoo even genoemde richtingen
niet ver te zoeken is. 1k wijs op het T ij d s c h rift
voor gereformeerde Theologie, Troffel
en Zwaard, de Theologische Studien, en
het Theologisch Tijdschrift, waarnaast ook
staat Teylers Theologisch Tijdschrift. Al is
in dit alles wat de richting aangaat, niets officieels, de
lijnen laten zich duidelijk aanwijzen.
Bij de ethische richting is dit anders. Een vereeniging
van ethische predikanten die geregeld samenkomt, bestaat niet, en ook een orgaan, dat, hetzij meer populair
in den vorm van een weekblad, hetzij meer wetenschappelijk, voor hare beginselen opkomt, zoeken wij
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te vergeefs. In de Ned. Herv. Predikantenvereeniging
met hare leuze „ondubbelzinnige en onbekrompen
instemming met de belijdenis der Ned. Herv. Kerk"
moge de ethische richting niet geringen invloed hebben,
en deze niet zelden een bepaald cachet op hare vergaderingen hebben gedrukt, men behoeft en de lijst
harer leden en de namen harer bestuurders maar in te
zien om te bemerken dat er niet eens sprake kan zijn
van een bepaald ethisch cachet er van, laat staan dat
zij zelf zich beschouwd zou willen zien als bepaald
ethisch. Ook met de Nederlandsche Kerkbode
en de Th eologische St u di en is iets soortgelijks
het geval. Aan stukken in ethischen geest ontbreekt
het daarin niet, maar toch is het er verre vandaan,
dat zij als organen der ethische richting zouden fungeeren
of zouden willen fungeeren.
Dat hierdoor de ethische richting als zoodanig zich
naast en tegenover de andere richtingen voor het uitwendige in zeer ongunstige condities bevindt, valt in
het oog. De klacht is niet ongegrond dat men eigenlijk
niet weet wie er toe behooren noch waar zij te vinden
is. En meermalen is dan ook in den kring van jongere
ethische predikanten de vraag ter sprake gebracht of
hierin geen verandering moet komen. Waarom zou men
zich ook voor het uitwendige niet meer zichtbaar aaneensluiten ? niet meer gezamenlijk optreden ? zich niet
meer laten gelden als een zelfstandige groep ?
Het voordeel er van zou ontegenzeggelijk zijn dat
er meer helderheid kwam en ten opzichte van de personen die met bewustheid ethisch willen zijn, en ten
opzichte van de beginselen der ethische richting, en
dat, waar het er op aankomt positie te nemen naast
en voor een gedeelte tegenover de andere richtingen
in de vele en velerlei vragen die ons kerkelijk leven
beroeren, niet alleen met meer kennis van zaken, maar ook
met meer kracht en beslistheid en vooral met meer eenheid gehandeld zou kunnen worden. Noodig schijnt dit wel.
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Inderdaad is er niets dwazers dan te hooren wat in
de gemeente alzoo voor ethisch wordt uitgekreten, en
waarom vele predikanten, niet zelden tegen hun eigen
wensch in en meestal niet in louangeusen zin, als
ethisch te boek staan. Met den geest hunner prediking
houdt deze benaming dikwijls niet meer dan zeer los
verband.
Ik heb predikanten gehoord wier prediking in hoofdzaak en strekking volkomen ethisch was, en die toch
niet alleen zich schamen zouden ethisch te heeten maar
ook door de gemeente allerminst als zoodanig worden
erkend, eenvoudig omdat zij van H e e r e spreken in
plaats van He e r; geen „nieuwe gezangen" zingen
laten en ook van de oude liefst niet meer dan een of
hoogstens twee verzen als tusschenzang ; eenige, zij het
ook vaak niet meer dan een vrij platonische, liefde
koesteren voor de „reorganisatie der kerk" ; „de Wet"
laten lezen, of op andere wijze negatief of positief
tegemoet komen aan de wenschen van een deel der
gemeente. Maar ik ken ook anderen, die in de gemeente
als ethisch gebrandmerkt staan, eenvoudig omdat zij in
deze en andere uitwendigheden hun vrijheid handhaven,
van dominees-allures zoo min mogelijk weten willen,
en niet bang zeggen te zijn voor „Schriftcritiek", ook
al is er in hun prediking van werkelijk ethische opvatting niets te bespeuren en al ligt er niet veel meer aan
ten grondslag dan wat men zou kunnen noemen : een
tamme en zeer verwaterde orthodoxie. Wees niet „gereformeerd", geen lid van de confessioneele vereeniging,
natuurlijk ook niet evangelisch en nog veel minder
modern, en preek dan zonder veel dogmatisch geijkte
termen — want die maken een mensch „gereformeerd"
— maar ook zonder veel inhoud, oppervlakkig, naar
de gewoon orthodoxe voorstellingen, maar zonder in
de diepte er van door te dringen en ook het geweten
er niet mee rakend, meer of minder „moor, maar
zonder veel kracht, — helaas, dat er door velen zoo
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gepreekt wordt, — heb bovendien den naam te doen
aan „critiek", heb misschien zonder opzet het ongeluk
gehad er op den preekstoel eens jets van te zeggen,
en . . . wat zoudt ge anders zijn dan „zoo'n ethische
domine", geen visch en geen vleesch, iemand aan wien
men niets heeft en op wien Openb. III : i6 toepasselijk is.
Dat voor wie werkelijk uit overtuiging de ethische
beginselen is toegedaan, dit alles zeer weinig aangenaam
is, behoeft geen betoog. Inderdaad, indien men wil
afgaan op wat in de gemeente alzoo voor ethisch gehouden wordt, geen wonder dat men er alles behalve
een eerenaam in vinden kan, en dat dan ook velen,
meer of min opzettelijk, dezen naam uit den weg gaan
en alles vermijden wat er aanleiding toe geven kan hen
onder de ethischen te rangschikken. Ethisch is nu
eenmaal, gelijk ik eens een toch niet onontwikkeld gemeentelid hoorde verklaren, dat men van den bijbel
gelooft wat men zelf wil, dat men van alle „waarheden"
de scherpe puntjes afbreekt, en dat men tegelijk wil
zijn orthodox en modern.
1k zal nu niet vragen hoe bet komt dat de naam
ethisch, die toch inderdaad zoo jets gansch anders aanduidt, in de gemeente zulk een averechtsche beteekenis heeft gekregen. Veel van allerlei aard heeft er
toe medegewerkt, zoowel met als buiten de schuld van
velen die, toen de naam nog niet zoo in discrediet was,
er aanspraak op meenden te kunnen maken. Maar de
vraag is geoorloofd of er tegenover dit alles — en er
zou nog veel meer te noemen zijn — voor de ethische
richting geen aanleiding is zich meer te organiseeren,
meer beslist uit te spreken wat zij is en wat zij wil,
en zoo meer op soortgelijke wijze als de andere richtingen zelfstandig op te treden.
De vraag ligt voor de hand. Toch gaat er een andere
aan vooraf. Deze, wat is en wat wil de ethische richting ? en is zij in staat te voldoen aan wat in de zoo
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even gedane vraag ligt opgesloten? Laat mij er aanstonds op antwoorden dat ik het niet geloof, en dat
ik het ook niet zou wenschen.
Is het van geen enkele richting op het gebied van
het godsdienstig-kerkelijk leven gemakkelijk een eenigszins scherp geformuleerde karakteristiek te geven, van
de ethische is dit wel allerminst het geval. 1k ga een
stap verder en zeg dat iedere omschrijving er van die
meer doet dan het beginsel poneeren, aan het wezen
er van te kort doet.
In zijn voortreffelijk boekje de N e d. H e r v. K e r k
in haren tegenwoordigen toestand, in deze
zelfde brochurenreeks, serie I no. 9, karakteriseert Ds.
H. H. BARGER, bl. 33, de ethischen als degenen die
zeggen : door het leven tot de leer, terwijl de confessioneelen zeggen : door de leer tot het leven.
1k heb wat de ethischen aangaat, tegen deze karakteristiek geen bezwaar, maar wijs er toch op dat, als
Ds. BARGER in de volzinnen die aan deze bepaling
voorafgaan, dit een „zich terugtrekken" noemt van,
ethische zijde op het gebied van het geloofsleven omdat men de bezwaren ingezien heeft die de nieuwere
wetenschap, met name die over het ontstaan des bijbels,
aan de oude formuleering van de gereformeerde belijdenis heeft tegengeworpen, hij onwillekeurig de verhoudingen omkeert en daarmede weder het ethisch
beginsel in zijn wezen miskent. Niet omdat men bezwaren had tegen bepaalde formuleeringen in zake de
geloofsleer, trok men zich terug op het terrein van het
geloofsleven, maar omdat men met beide voeten stond
op het terrein van het geloofsleven, kon men zonder
zijn geloof te verliezen bezwaren hebben en uitspreken
tegen formuleeringen in zake de geloofsleer, en kon
men ten opzichte van den bijbel resultaten van wetenschappelijk onderzoek aannemen, ook al waren die in
lijnrechten strijd met overgeleverde voorstellingen,
8

zonder daarom in den bijbel toch eenigszins minder te
hooren het levende woord van den levenden God.
Laat mij alleen opmerken dat Prof. D. CH. DE LA.
SAUSSAYE clie, indien iemand, als de vader der ethische richting ten onzent beschouwd mag worden, op
isagogisch gebied ten opzichte van den bijbel beslist
conservatief was. Van een geloofsstandpunt dat gevolg
zou zijn van een ook maar eenigszins toegeven aan
resultaten van historische critiek, kan bij hem wel alle r
minst sprake zijn. Trouwens, het is waarlijk niet moeilijk ook tegenwoordig nog mannen te noemen van
onverdachte, met voile beslistheid uitgesproken ethische
richting, die over de o.a. ook door mij voorgestane
resultaten van wetenschappelijk bijbelonderzoek om
allerlei redenen bedenkelijk het hoofd schudden. Toch
heb ik nooit kunnen merken dat zij of zich zelf of mij
er minder ethisch om achtten. Wij staan op den
zelfden bodem ; wij putten uit de zelfde levensbron ;
ik zou willen zeggen : wij leven het zelfde geloof. Voor
het overige is het voor mij alleen de vraag of zij de
questies van oud-testamentische studie waarom het
gaat, werkelijk voldoende onder de oogen hebben gezien. Met hun ethisch standpunt als zoodanig, gelijk
in het algemeen met de ethische richting, heeft dit
nets te maken.
Niets is dan ook meer onjuist dan deze laatste aansprakelijk te stellen voor wat men mij en anderen in
zake oudtestamentische critiek meent te moeten verwijten, of daarin zelfs het kenmerk der ethische richting
te zien. Dit alleen is het geval : op orthodox standpunt zou ik hebben moeten kiezen tusschen mijn
„geloof" in den orthodoxen zin van dat woord, en
hetgeen ik langs den weg van wetenschappelijk onderzoek in zake het Oude Testament als waarheid meen
te moeten erkennen. Zeer velen staan voor die keuze.
Zij worden er door geslingerd nu eens naar de zijde
van het niet kunnen, niet durven erkennen als waarheid
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van wat zich toch met groote klaarheid aan hun verstand als waarheid voordoet ; zij worden er door gedwongen zich in allerlei bochten te wringen en hun
waarheidszin gaat niet ongedeerd uit ; — en dan weer
naar den kant van het loslaten van geloofsovertuigingen
die niet alleen hun van jongs of dierbaar geweest zijn,
maar die ook te nauw met hun geloofsleven zijn
samengeweven en die voor hen te zeer de dragers van
dit geloofsleven zijn, dan dat bij het wegvallen er van
dit laatste ongeschonden zou kunnen blijven ; en zij
verliezen er mee hun zielevrede en weten niet waaraan
zich te houden. Omdat ik de heerlijkheid van het
ethisch standpunt heb leeren kennen, en dit niet langs
theoretischen weg, maar langs dien der levenservaring
— den eenigen waarop zij werkelijk gekend worden
kan, — bestaat de noodzakelijkheid dier keuze voor
mij niet. 1k heb het wetenschappelijk onderzoek —
of de resultaten er van juist waren of niet, is hier de
vraag niet, — kunnen laten zijn wat het is, en mij
kunnen laten leeren wat het mij leerde, en mijn geloof,
niet -in den orthodoxen maar in den ethischen zin, is
gebleven ... mijn geloof.
Hierin ligt de eigenaardigheid van het ethisch standpunt. 1k omschrijf het als : de absolute verzekerdheid
omtrent de realiteit, afgezien van alle daarvan vroeger
of later gegeven of nog te geven voorstellingen, van
hetgeen God den mensch in Jezus Christus geschonken
heeft, zijn openbaring, de verzoening in en door hem,
het leven dat hij aangebracht heeft. 1k zou het ook
kunnen omschrijven, genomen van een eenigszins
anderen kant, als : het poneeren van de absolute zelfstandigheid van het geloofsleven, als hebbende zijn
zekerheid alleen in zichzelf.
Wij hebben de dingen die ik daar noemde : openbaring, verzoening, leven met God, en wij hebben ze
door het g eloo f, afgezien van ons ke nnen er van,
in den zin van meer of minder juist verstandelijk kennen.
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1k onderstreep zoowel het woord h ebb en als de
woorden door het g e l o o f. De zon schijnt; hare
stralen worden door ons gezien ; wij genieten van haar
licht en warmte. Dat doen wij, afgezien van de vraag
of wij inderdaad lets weten van het wezen en de werking van het licht, en of wij op de hoogte zijn van
de nieuwste theorien dienaangaande. Misschien zijn
wij ten opzichte van deze laatsten zeer onkundig. Misschien is er voor de mannen der astronomische en
natuurkundige wetenschap alle reden ons voor zeer
ouderwetsch te houden en zeer achterlijk en in geen
enkel opzicht bevoegd over deze dingen mede te
spreken. Misschien ook zal wat thans door de meest
toongevende mannen op natuurkundig gebied geleeraard
wordt, straks op grond van nog nauwkeuriger onderzoek
weer voor geheel andere theorien plaats moeten maken.
Ik zeg niet dat het . onverschillig is. Ik zeg ook niet
dat wij door onze onkunde in dezen niet veel verliezen,
en dat wij door beter op de hoogte te zijn ook niet
meer genot zouden hebben van hetgeen wij genieten,
of dat er niet alle reden is dankbaar te zijn, ook met
het oog op de praktijk des levens, voor iedere verheldering van inzicht in dezen, Maar niemand zal
toch kunnen beweren dat daardoor eerst de zon zon
voor ons wordt, of het licht licht, of de warmte warmte,
of ook dat de dingen anders geworden zijn omdat wij
ze anders hebben leeren kennen. Zij zijn wat zij zijn,
onafhankelijk van onze kennis er van.
Maar zoo is het nu ook met de geestelijke dingen.
God i s; God h e e ft tot ons gesproken op allerlei wijze
en in velerlei deelen door de profeten en in het laatst
der dagen door den Zoon ; God w as in Christus de
wereld met zich zelven verzoenende ; God deelt zijn
leven ons m e e. Of . . . hij is niet ; hij heeft niets gedaan en doet niets van deze dingen, en al deze dingen
zijn dus ook niet.
Indien het eerste, dan ziin deze dingen, ook afgezien
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van onze voorstellingen er van. Dan i s de wereld ook
met God verzoend, en dan kunnen wij er ook van
genieten en de vruchten er van plukken, om het even
of Anselmus al dan niet gelijk heeft met de beschrijving die hij er van geeft, of Hugo de Groot, of Luther
of Calvijn of Schleiermacher of wie anders ook. Het
kan zijn dat de een volkomen juist zag en al de
anderen onjuist. Het kan ook zijn, — en het zal wel
zoo zijn, al is ook daarin verschil, — dat alien onjuist
zagen of slechts zeer gedeeltelijk juist. De zaak blijft
de zelfde. Evenmin als het verlicht en verwarmd
worden door de zon of hangt van onze meer of minder
juiste theorien aangaande het Licht, evenmin hangt het
verzoend zijn met God of van onze dogmatische theorien dienaangaande. Wij zijn het ; en omdat wij het
zijn, spreken wij er van en gaan er van uit bij onze
prediking en bouwen ons leven er op. Wij zijn van
deze dingen verzekerd door het geloof.
1k zeide zoo even dat ik evenzeer als het woord
hebben spatieer de woorden door het gel oo f.
1k behoef niet te zeggen dat ik daarmee natuurlijk niet
bedoel : geloof in den zin van een verstandelijk aannemen dat deze dingen wel zoo zijn zullen ; maar dat
ik er mede bedoel ; de levensrelatie met God die van
de zijde van den mensch is als het antwoord op de
daad Gods.
Op ethisch standpunt zou ik het geloof willen noemen :
ons zesde orgaan. Wat het zien is in de dingen van
het natuurlijk leven, is in de wereld des geestes het
geloove n. Als er niets is om te zien, dan zien wij
ook niet, en als er niets was om te gelooven, dan
zouden wij ook niet gelooven. Maar aan den anderen
kant : gelijk het zonlicht ons niet baten zou wanneer
wij het niet zagen, zoo zou ook het buiten ons om
door God tot stand gebrachte werk der verzoening
ons niet baten, indien wij het niet aanvaarden door
het geloof.
I2

Door het geloof wordt wat God voor ons heeft, ons
eigendom, krijgen wij het in bezit, maar verkrijgen wij
ook de verzekerdheid er aangaande. Vandaar dat in
het geloof al het andere ligt opgesloten : geloof is vertrouwen, is zelfovergave, is gehoorzaamheid. Gelijk wij
weten door zien, zoo weten wij ook door gelooven.
Geloof in dezen zin geeft verzekerdheid. Die gelooft,
kan zeggen : ik weet omdat ik met de dingen Gods in
aanraking gekomen ben ; ik ben er mee in aanraking
gekomen, en daarom ben ik er van verzekerd, en
daarom bouw ik mijn leven er op. Geloof brengt
ervaring mee. Men mag g elo of en geloo fs e r v a r i n g niet met elkander verwarren ; maar toch, het
een laat zich niet van het andere scheiden ; wij gelooven, en in die zelfde mate ervaren wij ; wij ervaren
en daarom gelooven wij.
Men heeft aan de mannen der ethische richting
meermalen verweten, dat zij het geloof maken tot het
fondament van hun leven, en och, wat is ons geloof?
Ik zal niet ontkennen dat wij door onze uitdrukkingen
misschien wel eens aanleiding geven tot dit verwijt.
Maar toch is het onbillijk. Wij leven niet uit ons
geloof ; niemand zou het kunnen ; maar wij leven uit
de dingen Gods door het geloof. Voor ons bestaat het
dilemma niet dat ik zoo even stelde. Wij kunnen niet
meer vragen of God het wel gedaan zou hebben, want,
zij het ook in eenigszins anderen zin dan waarin
Johannes het bedoelt : wij hebben het gehoord en met
onze oogen gezien en aanschouwd en met onze handen
getast.
Welnu, het ethisch standpunt brengt mee dat wij
daarvan uitgaan en altoos daarop terugkomen. Daarbij
staan wij voor ontzaglijke moeilijkheden. Allereerst
deze : men vraagt ons to bewijzen dat wat wij verzekerdheid noemen, niet eenvoudig is een illusie, en dat dus
ook de dingen Gods waarover wij spreken, laat mij nu
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alleen maar weer noemen : Gods openbaring, verzoening
in en door Christus, het nieuwe leven met God, meer
zijn dan voorstelling en fantasie. Kunnen wij dat?
1k antwoord : langs den weg van wetenschap en redeneering onmogelijk. De dingen Gods laten zich nu
eenmaal niet voor het verstand demonstreeren. Dat
heeft bet voordeel dat onze verzekerdheid aangaande
deze dingen ook niet door gebrek aan bewijs behoeft
geschokt te worden. ook al vallen alle bewijzen voor
het bestaan Gods en wat dies meer zij, weg, onze langs
anderen weg verkregen en op andere gronden berustende verzekerdheid is daarvan onafhankelijk.
Toch is het de vraag hoe wij onze verzekerdheid
voor anderen zullen hebben waar te maken. Mijn antwoord is : langs denzelfden weg waarlangs het licht zich
bewijst licht te zijn, nl. alleen door het te zijn, door
te schijnen en in zijne mate de duisternis te doen
wijken. Wij belijden de verlossing door Jezus Christus.
Welnu, verlost te zijn is of niets of een toestand die
gecontroleerd worden kan. Zoo laat ons dan toonen
verlosten te zijn. En zoo is het met alles. Wat zich
niet omzetten laat in pasklare munt voor het dagelijksch
leven, heeft ten slotte geen werkelijke waarde, maar
kan zich ook niet handhaven tegen aanvallen. Als wij
belijden dat God in Christus de wereld met zich zelf
verzoend heeft, en zeggen daarvan verzekerd te zijn
omdat wij zelf de vruchten er van bezittten, laat ons
deze vruchten dan toonen daarin dat de breuk uit ons
leven weg is, dat onze zonden weggenomen zijn, en dat
een nieuw goddelijk leven ons deel is.
Dat wij hier staan voor h e t zwakke punt, zal niemand
onzer ontkennen. Waar is ons geloof? waar zijn de
krachten des nieuwen levens die in ons openbaar
moeten worden? waar is de betooning van ons leven
met God? Zie, indien wij in dezen anders en hooger
stonden, wij zouden onmiddellijk gewonnen spel hebben.
Als Filippus tot Jezus zegt: „toon ons den Vader",
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antwoordt deze : „ben ik zoo langen tijd bij u geweest
en hebt gij mij niet gekend ? die mij gezien heeft, heeft
den Vader gezien, en wat zegt gij : toon ons den Vader?"
Moesten wij niet, met alle verschil, in onze mate, evenzoo spreken kunnen : gij vraagt ons naar het bewijs
van wat wij gelooven, welnu, hier is het in hetgeen de
gemeente blijkt te zijn en te hebben , zie ons aan en
gij ziet het leven Gods in ons ? 1). Waar het leven zich
als kracht openbaart, daar vindt het geloof. Maar zoo
spreken kunnen en durven wij niet.
En toch, ook door de schuld die in dezen op ons
rust, kunnen en mogen wij ons niet laten terughouden
van het uitspreken onzer verzekerdheid. Er is een gemeente, wier leven, wier bestaan als zoodanig reeds van
deze dingen getuigt.
Hier staan wij voor een tweede moeilijkheid van niet
minder beteekenis en die met de eerste zeer nauw
samenhangt. 1k sprak telkens van „ons" geloof. 1k
denk daarbij echter niet aan iets zuiver individueels.
Een kleine afwijking van mijn eigenlijk onderwerp zij
1) Uit dezen nauwen samenhang die er naar ethische opvatting
is tusschen het geloof en het leven, laat zich ook verklaren dat
bij geen enkele richting het verband tusschen dogmatiek en
ethiek zoo eng is als bij de ethische Het is niet juist te zeggen
dat de mannen der ethische richting beiden vereenzelvigen, of
dat voor hen, wat hiervan dan de verklaring zijn zou, de godsdienst eigenlijk in zedelijkheid opgaat. Maar wel is dit waar:
omdat volgens ethische opvatting de aanraking Gods met den
mensch niet plaats heeft op het gebied van het intellect, in dien
zin dat het er vooral op aankomen zou de „waarheden" Gods met
het verstand te verwerken, maar op het terrein van het leven,
in dien zin dat wat God geeft, — en God geeft geen „waarheden",
maar God geeft levenswaarheid, — den geheelen persoon raakt
en door hem in het diepst van zijn wezen moot wordcn aanvaard,
daarom is voor de ethische richting de dogmatiek niet een vrij
wel op zich zelf staande uiteenzetting van de geloofsleer, die
dan daarna door de ethiek op het leven wordt toegepast, maar
wortelen beiden in het leven zelf, en kan er eigenlijk geen sprake
zijn van e e r s t en d a a r n a. Wat God gegeven en de mensch
aanvaard heeft, zet de dogmatiek in den vorm van begrippen
uiteen naar de zijde van het werk Gods, terwiji de ethiek dat
doet naar de zijde van de aanvaarding er van door den mensch.
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mij hier geoorloofd. Men heeft van Prof. D. CH. DE
onder de vele onjuistheden die van hem
gezegd worden, ook gezegd dat hij individualist was ').
Grooter bewijs dat men hem niet kent of althans
absoluut niet begrijpt, kan moeilijk gegeven worden.
DE LA SAUSSAYE voelde zich dikwijls eenzaam ; hij
voelde zich niet thuis bij de modernen, maar op den
duur ook niet bij de orthodoxen. Bij bepalingen en
omschrijvingen door anderen gegeven kon hij zich
moeilijk neerleggen. Altoos voelde hij dat de zaak waar
het om ging, dieper, hooger, meer omvattend was dan
in woorden kon worden uitgedrukt. Als men meende
zijn gedachte juist te hebben weergegeven, hetzij om
er instemming mee te betuigen, hetzij om ze te bestrijden, bleek het bijna altoos dat hij toch nog iets
antlers bedoeld had. Ook de omschrijvingen die hij zelf
gaf, misten daardoor dikwijls vastheid en consequentie,
en het is niet moeilijk van verschillende zaken uit zijn
geschriften bepalingen en omschrijvingen aan te halen
die, ik zal niet zeggen : met elkaar in strijd zijn, maar
die toch elkaar niet dekken en die voor wie het te
doen is om helder betoog, de klacht wettigen van
onduidelijkheid en Bemis aan eenheid van voorstelling.
Men moet om dit te verstaan inderdaad zijn doorgedrongen tot de kern van zijn theologie. Maar dat hij
daarom individualist zou zijn geweest, is zoo onwaar
mogelijk. Indien bij iemand dan stond bij hem de
realiteit der gemeente als een paal boven water. Van
haar ging hij uit ; door haar werden, ik zou haast
zeggen : al zijn beschouwingen gedragen ; zijn theologie
was gem eentetheologie. Vandaar zijn besef van solidariteit
met alien die in eenig opzicht als organen der gemeente
konden worden beschouwd. Vandaar ook de toon, die

LA SAUSSAYE,

1 Zoo Dr. G. VELLENGA in Stemmen voor Waarheid
en V r e d e 1906 in zijne bespreking van de dissertatie van DR.
A. M. BROUWER, bl. 442; zie het antwoord van Dr. BROUWER
ibid 663 vv..
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overal in zijn prediking doorklinkt. Hij weet te spreken
in haar naam, als haar mond ; hij geeft uiting aan wat
hij weet dat haar beweegt ; met haar lijdt en triomfeert
hij. Vandaar ook de behoefte aan aansluiting die misschien bij niemand zoo sterk was als bij hem, maar die
hem dan ook zijne eenzaamheid des te pijnlijker maakte,
en die door wie iets van deze dingen verstaat, daarmee
waarlijk niet in tegenspraak zal worden geacht. SAUSSAYE
wil eenheid, maar omdat hij die wil niet op de oppervlakte maar in de diepte, verdeelt hij. Hij wil den
vrede, maar omdat hij dien wil door overwinning der
tegenstrijdigheden, brengt hij overal strijd. Hij zoekt
aaneensluiting, maar staat telkens alleen. Dat is het
tragische in zijn leven, dat er zeker niet geweest zou
zijn, ware hij inderdaad individualist geweest.
Welnu, ook van de geheele ethische richting kan,
mutatis mutandis, hetzelfde gezegd worden. Het komt
bij haar aan op persoonlijk geloof, maar daarbij is het
niet de vraag wat deze of gene individu gelooft, maar
wat de gemeente bezit. Men maakt er de ethische
richting een verwijt van, dat zij altoos spreekt van het
geloof der gemeente. Immers, waar is de gemeente ? en wie zal uitmaken wat al dan niet terecht
beschouwd mag worden als behoorende tot haar geloof?
Behoort deze of gene, zoo vraagt men nu eens met
kwalijk verholen boosheid, dan weer met eenigszins
luchthartige triomfantelijkheid, als was daarmee de zaak
afgedaan, die gansch andere inzichten heeft, dan ook
niet tot de gemeente? en wie geeft u dan het recht
als gij spreekt van het geloof der gemeente, niet ook
met zijne inzichten te rekenen ?
Hierop ware het antwoord gemakkelijker te geven,
indien wij konden spreken in roomschen zin, maar dien
wij ook bij veel protestanten aantreffen, van het g eloof der ker k. Ik doe dat niet, omdat men bij
k e r k in den regel denkt aan het instituut, en dus
in den tegenwoordigen toestand aan een onzer vele
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kerkgenootschappen, en met deze hebben wij hier niet
te maken.
Dit onderscheid tusschen gem e e n t e en kerk
niet te kennen is het schijnvoordeel der roomsche kerk.
Zij weet waar de kerk, en dus ook de gemeente, is,
en kan u precies zeggen wat deze gelooft. Er is misschien geen richting die in dit opzicht meer voor de
roomsche kerk voelen kan en voelt, dan de ethische.
Maar daardoor voelt zij ook des te meer hoe ontzaglijk
ver zij inderdaad van haar afstaat, en aan welke goddeloosheid deze kerk zich juist in dit opzicht schuldig
maakt. Zij anticipeert, en om dit te kunnen doen
materialiseert zij de geestelijke dingen en eigent zich
toe wederrechtelijk, — om met Filipp. II te spreken :
„als een roof", — in haar uitwendigen vorm wat alleen
waar is en heerlijke werkelijkheid in den onzienlijken
kring van het Koninkrijk Gods. Maar daardoor vervalt
voor haar ook de noodzakelijkheid van het persoonlijk
geloof; of liever : zij spreekt van geloof, waar zij alleen
zou mogen spreken van onderwerping aan de kerk, en
berooft het dus van wat het wezen er van is : de persoonlijke, onmiddellijke levensrelatie met God.
Voor ons is het niet mogelijk te zeggen waar de
gemeente is. Iedere bepaling in dezen faalt. Men zou
willen spreken van de geheelheid van al de gedoopten
of van de avondmaalgangers. Maar men voelt onmiddellijk dat het een al even onjuist is als het andere.
En zoo is het ook met het geloof der gemeente. Ik
ken mij de bevoegdheid niet toe den omvang er van
te bepalen, maar ook niemand anders, hetzij paus of
synode of college van ambtsdragers van welken aard
ook, heeft die.
En toch, tegenover de zoo even gestelde vragen stel
ik andere : zijn de woorden w e r e l d en gemeente
eenvoudig klanken, waaraan niets onderscheiden wezenlijks ten grondslag ligt? of zijn zij uitdrukking van
werkelijkheden die zich wel degelijk in haar onder18

scheiden karakter laten kennen en in het oog vatten,
ook al laten de grenzen er tusschen zich niet duidelijk
aanwijzen ? En indien dit laatste, waarin ligt dan het
verschil ? Toch niet alleen in het hebben van een verschillend stel wijsgeerig-theologische begrippen, of van
een verschillende moraal, of van een bepaalde organisatie met voorgeschreven cultusvormen. Wat de gemeente in onderscheiding van de wereld waaruit zij
naar voren treedt, gemeente doet zijn, is toch dat
zij staat (gebracht is) in een andere verhouding tot
God. De gemeente — ik spreek natuurlijk van de gemeente van Jezus Christus, — is dat deel van de
menschheid dat de door God bewerkte verzoening door
het geloof aanvaard en daarmee tot haar eigendom
gemaakt heeft, en dat nu daaruit leeft.
Ik gebruik bier dogmatische termen. Ik zou ook
andere kunnen gebruiken en b.v. kunnen zeggen dat
de gemeente is dat deel der menschheid dat de wedergeboorte deelachtig is, of ook : dat aan de heerschappij
van den dood ontworsteld is, en waarin de krachten
des eeuwigen levens openbaar geworden zijn. En men
zou het ook op andere wijze kunnen zeggen. Maar het
is mij niet to doen om een van die termen, die alle
uit den aard der zaak meer of minder aanleiding geven
tot misverstand, maar om dit eene reeele, dat de gemeente een ander geloofs- en levensbezit heeft dan de
niet-gemeente; dat zij in alle gebrek natuurlijk en misschien vaak zoo weinig klaarblijkelijk, dat men vragen
kan : mag er nog wel van gesproken worden ? toch in
den grond der zaak een ander leven leidt dan wat
buiten haar staat, van een andere toekomst verzekerd
is, groeit uit een anderen wortel, put uit een andere
bron.
Indien ik mij hierin bedrieg, dan valt alle heerlijkheid maar daarmee ook alle beteekenis van het Christendom weg. Het Christendom is toch maar niet een
eenigszins hooger staande, meer ontwikkelde en daarom,
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naar het heet, meer geestelijke godsdienst dan de
andere godsdiensten, maar voor het overige daarmee
op eene lijn staande. Het Christendom geeft iets anders;
het maakt andere menschen ; het brengt uit den dood
tot het leven. En nu moet dat kunnen worden aangewezen, misschien slechts ten deele ; misschien, of liever
zeker, zal de een het op de eene, de ander het op de
andere wijze trachten te doen, en er zal zeker veel in
overblijven dat met alle beschrijving spot. Maar openbaar worden moet het toch. Wat God der gemeente
gegeven heeft, is of niets, maar dan is zij zelf ook
niets ; of een schat die zich althans tot op zekere hoogte
realiseeren laat, en waarvan altoos meer te kennen en
te genieten, te genieten en te kennen het streven zijn
moet van alien die er iets van verstaan.
En nu is het niet de vraag wat deze of gene individu
daar nu juist van bezit. Dat kan ook bij den zelfden
persoon voor zijn bewustzijn den eenen tijd anders zijn
dan den anderen ; voor allerlei schommelingen in dezen
zal wel niemand gevrijwaard zijn. Maar het komt er
op aan samen te vatten alles wat zich daarvan in den
kring der gemeente als zoodanig vindiceert, en bijeen
te brengen. uit alle eeuwen en oorden en zeker niet
het minst uit den meest nabijliggenden kring waartoe
men zelf ook behoort, wat daarvan spreekt en zich
kennen doet als daartoe behoorende. Dat daarbij veel
onzekerheid is, natuurlijk; dat men niet tot den bodem
er van doordringen kan, even natuurlijk; en dat dan
ook iedere beschrijving er van telkens . herziening behoeft, niet minder natuurlijk. Aan de mogelijkheid het
te doen doet het niet tekort, en aan de verplichting er
toe, evenmin. Wat tot het geloof der gemeente behoort,
d.w.z. tot haar levensbezit, haar makende tot gemeente,
wordt niet uitgemaakt door stemmenmeerderheid, laat
zich ook niet beslissen door zuiver logisch betoog, en
is evenmin vast te stellen door eenig decreet. Maar
het moet zich vindiceeren door kracht, laat mij nog
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eenmaal het beeld van het licht gebruiken en zeggen:
door meerdere lichtsterkte. Er kan eigenlijk niet over
gestreden worden ; het kan alleen geponeerd worden
om dan of ter zijde gesteld, Of op grond van zijn eigen
levenskracht met dankbare ingenomenheid aanvaard te
worden ; dit laatste omdat men er zijn eigen geloof in
terug vindt en dit er door gedragen wordt en versterkt
en verder gebracht.
Met dit uitgaan van — niet het geloof van dezen
of genen individu, maar — het tot op zekere hoogte
tot persoonlijk bezit geworden geloofsbezit der gemeente,
d.w.z. van alien die het nieuwe leven deelachtig zijn,
staat als eigenaardigheid der ethische richting iets
anders in zeer nauw verband.
Men beschouwt het veelal als een bewijs van de
halfheid dezer richting, — harer „spreekwoordelijke halfslachtigheid", zooals Dr. H. A. VAN BAKEL 1) het
noemt — en dat zij, hoewel alien nadruk leggende op
het geloof in ethischen zin, daarin toch bestanddeelen
mengt, naar het heet, van historischen aard ; en dat
zij, hoever ook in uitgangspunt en methode van de
orthodoxie afstaande, zich toch in hare theologische
uiteenzettingen altoos bij voorkeur niet alleen van
bijbelsche maar ook van orthodoxe uitdrukkingen bedient. De ook wel eens niet onduidelijk geuite beschuldiging dat zij dit doen zou om daarmee de goe
gemeente in het gevlei te komen en haar crediet bij
deze niet te eenemale te verliezen, laat ik natuurlijk
ter zij. Maar wel merk ik op dat, terwiji de benaming
ethische richting een veel ruimere opvatting toelaat, daarmee in verband met dit alles toch in den
regel naast de andere richtingen in onze kerk alleen
die bedoeld wordt, welke men tegenwoordig ook wel
als de ethisch-or thodoxe signaleert.
1)
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Over deze „halfheden" is veel meer te zeggen dan
ik hier behandelen kan. Het is zeer gemakkelijk er,
op gronden aan logica en „wetenschap" ontleend,
schijnbaar te recht uit de hoogte een wegwerpend oordeel over te vellen. Maar onderwijl gaat het er bij
om vragen die veel dieper liggen dan oppervlakkig
schijnt, en die questies raken van historischen en wijsgeerigen, maar ook I, an psychologischen en godsdienstigen, ook zelfs, met het oog op het gemeentevormend
karakter van het Christendom, van practischen aard.
De eerste bestaat hierin dat de ethische richting het
geloof der gemeente gebonden acht aan den (historischen) persoon van Jezus Christus, en daardoor in de
uiteenzetting van haar geloofsbezit bestanddeelen opneemt, die alleen langs den weg van historisch-wetenschappelijk onderzoek heeten te kunnen worden gekend
en vastgesteld. Historische feiten, zoo heet het daartegenover, knnnen nooit voorwerp zijn van geloof, terwij1 ook ons godsdienstig Leven niet afhankelijk mag
gesteld worden van „toevallige" gebeurtenissen. Men
denkt daarbij dan natuurlijk met name aan 's Heeren
lijden en sterven en aan zijn opstanding en verheerlijking.
1k merk hiertegen op, dat deze band niet door de
ethische richting g e 1 e g d is, maar dat de christelijke
kerk van alle eeuwen hem onderstelt. Ook de alleroudste getuigenissen die wij aangaande het Christendom hebben, en waarin dit geloofsbezit der gemeente
zich in den meest oorspronkelijken en meest levenskrachtigen vorm openbaart, de boeken des Nieuwen
Testaments maken daarop geen uitzondering, maar doe n
hem juist in buitengewoon sterke mate naar voren
treden.
Hierbij moeten wij onderscheid maken tusschen dezen
band zelf en de wijze waarop hij voorgesteld wordt.
Dat dit laatste op zeer verschillende wijze geschiedt,
worde onmiddellijk toegestemd. De brieven van Johannes
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en die van Petrus, de brief aan de Hebreen en de
brieven van Paulus, en zelfs deze laatsten onderling,
vertoonen in dit opzicht een niet onbelangrijk verschil,
en zoo weinig wordt hier inderdaad naar eenheid gestreefd, dat zeer tegenstrijdige beelden ter aanduiding
er van eenvoudig naast elkander geplaatst worden.
Slechts op een punt is men •volkomen eenstemmig,
hierin nl. dat van het geloofsbezit der gemeente Jezus
Christus de spil en de noodzakelijke voorwaarde is.
Om hem draait het geheele leven der gemeente ; van
hem gaat het uit ; in hem vindt het zijn grond en zijn
kracht ; tot hem keert het ten slotte terug.
Men spreekt van „toevallige" gebeurtenissen. De
vraag is echter in hoeverre deze uitdrukking werkelijk
recht van bestaan heeft. Voor wie gelooft dat aan
het wereldgebeuren een plan Gods ten grondsiag ligt
dat daarin tot openbaring d.i. tot verwerkelijking komt,
kan in den grond der zaak geen sprake zijn van „toevallige" gebeurtenissen. In het groote geheel heeft
alles zijn noodzakelijke plaats. Toch is ook daarin
verschil. Hetgeen waarover wij hier spreken in ver-,
band met het geloof der gemeente, zijn niet betrekkelijk onbeduidende, in elk geval vrijwel op zich zelf
staande voorvallen uit het leven des Heeren, die ons
in de evangelien worden meegedeeld, maar wat ik
zou willen noemen : universeele wereldgebeurtenissen,
die lang voorbereid op eenmaal naar voren treden om
dan, naar het ons voorkomt, geheel den loop der
wereldgeschiedenis in een andere bedding te leiden.
Daarbij moet op twee dingen gelet worden. In de
eerste plaats komt het ook hier weer aan op het d a t
en niet op het h o e. Dat Rome gesticht is, blijft waar,
ook al blijkt geen enkel van de daarover tot ons gekomen verhalen den toets van historisch onderzoek te
kunnen doorstaan. Dat Jezus opgestaan is, kan waar
zijn, ook al is het aantal vragen die de evangelische
verhalen dienaangaande bij ons doen oprijzen, legio,
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en al zou — par impossible — het resultaat van alle
onderzoekingen in dezen zijn, dat aan niet een er van
als historisch document eenige waarde kan worden
toegekend. Uit dit oogpunt bezien behooren de verhalen zelf volstrekt niet tot het geloofsbezit der gemeente. Laat men hier onderzoeken en critiek oefenen
en vergelijkingen maken en hypothesen opstellen, zooveel men wil. De wetenschap heeft hier vrij spel.
Wat zij meent gevonden te hebben, kan men ter zijde
stellen of aanvaarden, al naar den indruk van betrouwbaarheid dien haar onderzoek maakt. Hetgeen waarmee zij in botsing kan komen, zijn alleen geliefkoosde
voorstellingen, traditioneele opvattingen, meer of minder
vastgegroeide meeningen. Men kan er meer of minder
sceptisch tegenover staan. Men kan geneigd zijn mede
te gaan met elk harer beweringen en meenen zoo eindelijk wel tot een vaststaand en afdoend resultaat te
zullen komen. Of men kan meenen er een meer
onafhankelijke houding tegenover te moeten aannemen,
en leven in de verwachting dat ten slotte ook de
laatste en nieuwste hypothesen wel den weg harer
voorgangers gaan zullen, d.i. ter zijde zullen worden
gesteld. In ieder geval men is hier op het gebied van
het wetenschappelijk onderzoek, en al ontken ik niet
dat met name onder de orthoxen velen er hun geloofsbezit door geraakt zullen voelen, en het menigeen een
bang uur kosten zal, het geloofsbezit zelf wordt er
toch niet door in de war gebracht.
Ik zeide : dat Jezus opgestaan is, k a n waar zijn.
Hoe te weten of het dat is ? Door het geloof ? Maar,
zoo zal men zeggen, dan blijft 'ge toch een feit als
zoodanig tot voorwerp van uw geloof maken, en stelt
u daarmee dus toch weer bloot aan de beschuldiging
van half heid. Ik antwoord : dat hangt of van den
aard van het feit. D a t Rome gesticht is, blijkt zonneklaar, afgezien van alle wetenschappelijk onderzoek,
ook al zijn alle berichten omtrent het h o e er van
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volmaakt onbetrouwbaar, uit het feit dat de stad bestaat en hare geschiedenis heeft. Dat Jezus opgestaan
is, moet blijken, eveneens al zouden alle berichten
dienaangaande als historische documenten gewraakt
moeten worden, uit hetgeen er door tot stand gebracht
is. En het is gebleken. Er is een nieuwe wereld gekomen. Om met Petrus te spreken : wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van
Jezus Christus uit de dooden ; of, om met Paulus te
spreken : het leven en de onverderfelijkheid is aan het
licht gebracht. En deze gevolgen, wij k e n n en ze,
want wij hebben ze door het geloof.
Men werpt ons tegen dat wij hier een ongeoorloofden sprong maken, en geen recht hebben uit deze
gevolgen tot deze oorzaak te besluiten, want dat b.v.
ook wanneer wij alleen een geestelijke opstanding des
Heeren aannemen, deze gevolgen mogelijk zijn. Ik
antwoord met de tegenvraag : zijn zij dat? Is het inderdaad gelukt een verklaring te geven van de „nieuwe
schepping", waarvan het bestaan toch niet ontkend
kan worden, en die wij met alien van den aanvang of
die er aan deel gehad hebben, verklaren uit de opstanding van Jezus Christus, zonder dat met deze gerekend
wordt? Spreken wij inderdaad wel van het zelfde geloofsbezit ? Is wat men meent te kunnen verklaren bij
het aannemen van een voortleven des Heeren na zijn
dood, zonder dat er sprake is van zijn lichamelijke
opstanding, het zelfde als waarin de gemeente roemt
als haar heerlijkheid, te weinig openbaar, helaas, maar
toch werkelijke werkelijkheid, t.w. : de geheele vernieuwing des levens, de verzekerdheid het eeuwige
leven te hebben, nu en hiernamaals, hiernamaals en
nu ? Hangt het gevoel van persoonlijke onzekerheid
omtrent onsterfelijkheid, dat tegenwoordig ook onder
volstrekt niet ongeloovigen zoo heel algemeen is, er
niet ook mee samen ? en zou het ook niet kunnen zijn
dat men de oorzaak ontkent, omdat men de gevolgen
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niet kent ? Of ook dit : men meent de lichamelijke opstanding van Jezus Christus te kunnen missen, d.w.z.
men meent dat wat men heeft, volstrekt niet de zekerheid meebrengt dat deze er de oorzaak van is ; zou
het ook kunnen zijn dat men zoo aan de vruchten
gewend is, dat men den boom waaraan zij gegroeid
zijn, eerst over het hoofd ziet, dan omhouwt, en eindelijk ontkent dat hij er ooit geweest is ? Zou er ook
niet op wijzen, dat, waar het geloofsbezit der gemeente
zich met wondere kracht aan dezen of genen als
ondanks hem zelven opdringt, daarmee ook nog in
onze dagen altoos gepaard gaat het komen tot het
geloof in den opgestanen Heiland, d.w.z. het komen
in persoonlijke aanraking met hem ?
Naast deze vragen stel ik echter nog iets anders.
Wig staan hier voor de questie van het s u p r a h i s t orisch e, die, nadat ik ze in 1894. in navolging van
Prof. KaHLER even ter sprake gebracht had, in de
laatste jaren in ons vaderland door Prof. H. M. VAN
NES op den voorgrond gekomen is 1). Van niet-ethische
zijde blijkt herhaaldelijk, en is ook meer dan eens uitgesproken, dat men de bedoeling van dit woord niet
begrijpt. 1k kan niet hopen in de verklaring er van
gelukkiger te zullen zijn dan anderen, maar wil er
toch iets van zeggen.
Wat ons de opstanding van Jezus Christus, om deze
nu alleen maar te noemen, niettegenstaande het feitelijk
karakter er van, doet beschouwen als een deel van
het geloofsbezit der gemeente, is, dat wij er in zien
iets anders en meer dan een voorval dat eenmaal onder
tal van voorvallen plaats gehad heeft. Voor ons is zij
de openbaring, of m.a.w. het intreden in de zichtbare
wereld, van een wereld die achter de verschijnselen
1) Over het onderscheid tusschen Modern enOrthodox, voordracht gehouden voor de Ned. Herv. PredikantenVereeniging, April 1907; en Suprahistorisch, rede gehouden
bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt.
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ligt. Wat zich in de opstanding van Jezus Christus
op een bepaald oogenblik als concrete gebeurtenis aan
ons vertoont, behoort tot de wereld der verborgene,
onzienlijke, eeuwige dingen. Zij is niet een feit op
zich zelf, maar zij is wat ik zou willen noemen : een
feit der eeuwigheid. Niet dit is de beteekenis er van
dat op zekeren dag van dit of dat jaar ergens in
Palestina onder die en die omstandigheden een lijk
weer levend geworden is ; het zou wonderlijk zijn, maar
op zich zelf toch niet veel meer dan een curiosum ;
maar dit, dat door het intreden der onzienlijke wereld
in de zienlijke de dood ook in stoffelijk opzicht gebleken is niet het laatste te zijn. Een andere bedeeling
dan die des doods is openbaar geworden ; zijn macht
is verbroken ; wij zien hem als lets dat, hoe vreeselijk
ook nog in zijn uitwendige verschijning, toch inderdaad
zijn tijd gehad heeft.
1k ben er verre van of mee te gaan met de symbolische opvatting van de evangelische verhalen ook in
betrekking tot de opstanding. 1k kan niet anders zien
of wat deze geeft, is alleen schijn. Bij haar treedt de
gedachte in de plaats van de werkelijkheid, en, terwijl
zij alien nadruk legt — terecht — op het gesymboliseerde, ontneemt zij tegelijkertijd alle houvast aan de
erkenning er van. Maar daarom ligt toch in hetgeen
zij leert, een groot bestanddeel van waarheid ; dit, dat
niet wat in de verhalen ons als feit voorgesteld wordt,
hoofdzaak is, maar dat, waarvan het de uitdrukking is.
Aileen, symbool en op en baring zijn niet hetzelfde.
Wat bij de symbolische opvatting wegvalt, blijft in de
suprahistorische. De ethische richting doet aan het
feitelijke, dat den achtergrond der verhalen uitmaakt,
niet alleen niet tekort, maar legt er sterken nadruk op.
Door middel van het historische, d. i. van het feit,
treedt het suprahistorische, dat voorwerp van ons geloof
is, binnen onzen kring.
Dit zelfde geldt, om nu van andere dingen zooals
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zijn geboorte, wonderen, lijden en sterven niet meer te
spreken, van den geheelen persoon van den Heer.
Overal treedt ons bij hem het suprahistorische tegen ;
maar dat maakt hem dan ook tot voorwerp van ons
geloof.
Ik zeide boven dat ik het ethisch beginsel omschrijf
als : de absolute verzekerdheid omtrent de realiteit,
afgezien van alle daarvan vroeger of later gegeven of
nog te geven voorstellingen, van hetgeen God den
mensch in Jezus Christus gegeven heeft. Hieruit volgt
het christologisch, voor de prediking christoc e n t r i s c h karakter der ethische richting. Deze beweegt zich in haar geheele streven om den persoon
van Jezus Christus als dengeen in wien God zich der
menschheid meegedeeld heeft.
Hierin ligt een niet onbelangrijk punt en van overeenkomst en van verschil met de evangelische richting.
In beide richtingen is het te doen om den persoon des
Heeren, niet om zijn leer, zelfs niet in de eerste plaats
om zijn werk, al kan dit evenmin als zijn prediking
van zijn persoon losgemaakt worden. Dezen tegenover
alle leervergoding met nadruk op den voorgrond te
hebben gebracht, behoort tot de groote verdiensten van
de vaders der evangelische richting, die ook de ethische
richting met dankbare waardeering erkent. Maar daarmee zijn wij er niet.
Bedrieg ik mij niet, dan is wat de evangelische
richting op den voorgrond stelt — en zij doet dat met
groote warmte en liefde de persoon van Jezus Christus
als historische verschijning, als degeen die ons den
Vader doet kennen en wiens geest de zijnen bezielt.
Maar daarbij blijft het ook. Bij de voorstanders der
ethische richting is - dit anders. Wat Jezus Christus voor
ons maakt tot voorwerp van ons geloof, beter nog: tot
het middelpunt van het geloofsbezit der gemeente, is
niet zoozeer zijn historische verschijning, al wordt deze
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in geen enkel opzicht door ons miskend, als wel wat
ik kortheidshalve wil noemen : zijn Godheid. Voor ons
is Jezus Christus meer dan jets anders : God g eopenbaard in het vleesch'), of, om met
Johannes te spreken: het Woord dat vleesch
geworden is.
Daarbij leggen wij niet minder dan de Evangelischen
nadruk op wat wij noemen zijn menschheid. Jezus
Christus is waarlijk ook voor ons niet „een op aarde
wandelende God", een gedachte die eigenlijk alleen in
het heidendom thuis behoort. Met het woord vleesch
maken wij vollen ernst, en juist dat wij dit doen, is
een der redenen waarom wij b y. met onze Schriftbeschouwing onzen eigen weg kunnen gaan. Ook tot
een in beginsel roomsche Jezuslatri e, gelijk men het
noemt, brengt het ethisch standpunt niet, al kan het
waar zijn dat onder degenen die er zich wel eens in
meerdere of mindere mate aan schuldig maken, ook
zijn die men onder de ethischen rangschikt. Maar wij
gaan verder. Wat wij in dezen, ons in alle dingen uitgenomen de zonde gelijk geworden, mensch Jezus zien,
is het vleesch geworden Woord, is God zelf. Ook hier
vluchten wij van het gebied der historische verschijnselen naar dat van het suprahistorische. Die in de
historie op een gegeven oogenblik — Paulus spreekt
van de volheid des tijds — als mensch geleefd heeft,
is : God geopenbaard in het vleesch , hij „openbaart"
God, maar dat niet alleen of in de eerste plaats door
zijn woord of door zijn wonderen of door zijn geest,
of door jets dat niet „hij zelf" is, maar door zijn persoon
in zijn meest innerlijk wezen. Hij en de Vader zijn een.
Niemand heeft mij een mandaat gegeven als woord1) Dat 2 Tim. III : i6 het woord G o d in den oorspronkelijken
tekst niet voorkomt, doet hier niet ter zake. Het is mij niet te
doen om een tekst, al citeer ik de woorden er van, maar om de
gedachte die wij, naar ik meen, overal in het Nieuwe Testament
vinden.
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voerder der ethische richting, en, gelijk meer opgemerkt
is, het wordt tegenwoordig bij den dag moeilijker
namens anderen, ook zelfs van zijn meest besliste
geestverwanten, te spreken. Maar toch, ik durf zeggen
dat bier datgene ligt waarop het voor de ethische
richting in de christologie aankomt, en waarom voor
haar de christologie het middelpunt en daarom de
concentratie is van de theologie. In de christologie
ontmoeten elkander de theologie in den engeren zin
en de anthropologie, ligt de soteriologie opgesloten, en
vinden en de ecclesiologie en de eschatologie haar
grond. In Jezus Christus, het vleesch geworden Woord,
is de eeuwigheid opgetreden in den tijd en de klove
gedempt tusschen God en mensch.
Uit ons ethisch standpunt vloeit voort dat wij besliste
t r i n i t a r i e r s zijn. Wij houden met overtuiging vast
aan de godheid van den mensch Jezus Christus, maar
dat niet als een „waarheid", een geloofsartikel, een
leerstuk of philosopheem, maar als datgene wat het
leven Gods in al zijn onmiddellijkheid brengt in onze
nabijheid, in onzen kring, tot in ons eigen bestaan.
Op dezelfde wijze waarop ik dit zeide van 's Heeren
opstanding, is zijn geheele persoon voor ons de concreetwording in zuiver menschelijke realiteit van het absolute.
Wie hij was, is hij ; wie hij is, blijft hij ; waar twee of
drie vergaderd zijn in zijnen naam, i s hij in hun midden.
Ik maak mij bier schuldig aan wat ik straks zeide
dat men de ethische richting in de tweede plaats als
half heid verwijt, t. w. het gebruik van orthodox-theologische termen. Maar ik doe het met voile bewustheid,
omdat ik anders niet weten zou hoe uit te drukken
wat ik bedoel.
Daarmee zeg ik niet, dat ik b.v. het Athanasianum
voor mijn rekening neem. Er zal wel geen enkel ethisch
— en ik vermoed ook onder ons wel geen enkel orthodox
— theoloog zijn die dit doet. En evenmin zou ik mij
gaarne aansprakelijk gesteld zien voor de vele en velerlei
30

uiteenzettingen omtrent den persoon des Heeren in
oudere en nieuwere geloofsbelijdenissen. Er zal onder
deze wel niet een zijn die wij tegenwoordig niet anders
geven zouden, en ik twijfel geen oogenblik of de
stellers er van zouden ons, niettegenstaande ooze besliste verklaring trinitariers te zijn en vast te houden,
laat mij nu alleen maar weer zeggen : aan de godheid
van Christus, ook op deze punten als ketters veroordeeld hebben. Iedere tijd brengt zijn eigen formuleeringen
mee, gelijk ook iedere kring zijn eigen gezichtspunt
heeft waaruit hij de dingen beziet. Maar in die formuleeringen ligt het ook niet, en van die gezichtspunten
kunnen ook schijnbaar tegenstrijdige hun goed recht
hebben. Ook bier is het de vraag om te komen van
de formuleeringen tot hetgeen geformuleerd moet
worden, en door te dringen van het begrip tot de
realiteit.
Welnu, ik kan niet anders zien of wat ten grondslag
ligt b.v. aan de poging in het Athanasianum om het
onuitsprekelijke onder woorden te brengen, is hetzelfde
als wat ons in Christus openbaar geworden is, en ik
zou niet weten hoe het anders en beter te noemen dan
met dien zelfden klassieken term t r i n i t e i t, waarin
het christelijk theisme zijn hoogste uitdrukking vindt.
En zoo is het op allerlei punten. In den strijd over
het h o mio- of homo i-o usios van den Zoon en
den Vader heeft zich allerlei ellendigs gemengd.
Scholastieke woordenzifterij is er bij te pas gekomen ;
politieke hartstochten hebben er gebruik van gemaakt;
men zou kunnen spreken van duivelsche overleggingen
die er in gewerkt hebben. Maar als men dit alles eens
wegdenkt, dan houdt men toch over een godsdienstig
belang, of liever : dan staat men voor de vraag waaraan
geen theoloog, en eigenlijk niemand die zich rekenschap
geven wil van het geloofsbezit der gemeente, zich onttrekken kan en die een levensvraag is als weinige :
wat wij hebben, wat de gemeente heeft in Jezus Christus.
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En dan kan het toch waarlijk geen verwondering baren
dat wij, ook al zo:iden wij zeker andere formuleeringen
geven, ons een van geest en van levensbezit voelen
met degenen die in dezen voor het hoogste en diepste
zijn opgekomen en in het homoiousios een uitdrukking hebben gezocht voor een kostbaren levensschat.
Men heeft het dogma van de twee n a t u r en
van Christus een „wanstaltig" dogma genoemd.
En zeker, ook hier behoeven wij maar kennis te nemen
van de geloofsbelijdenissen die er betrekking op hebben,
om te voelen hoe mijlen ver wij van dergelijke redeneeringen afstaan, en hoe bezwaarlijk het is ons er in
thuis te vinden. Maar waar gaat het om ? Immers weer
niet om die formuleeringen zelf, maar om het groote
mysterie dat er achter ligt, en dat ieder die met den
persoon van Jezus Christus in aanraking komt, leert
kennen : hoe eenigszins te verstaan het in elkaar
grijpen, dat ons in hem op zoo wondere wijze tegen
treedt, van het absolute en het concrete waarin het
zich aan ons vertoont ; van het eeuwige en den tijdelijken
verschijningsvorm die er de drager van is, van God en
mensch.
In de poging met alle denkbare hulpmiddelen der
toenmalige dialectiek hiervan te zeggen wat er van
gezegd worden kan, ligt de beteekenis van den christologischen strijd in de eerste eeuwen onzer jaartelling.
Maar daarom kan ik van mijn ethisch standpunt uit
ook niet meegaan met de zoo krasse veroordeeling van
de daarop betrekking hebbende leerstukken. Naast en
in zekeren zin tegenover dat der beide naturen van
Christus staat dat van de k e n o s i s. Beiden zijn niet
te vereenigen, maar daarom moeten beiden toch in
hunne betrekkelijke waarde en waarheid erkend en
gewaardeerd worden.
Voor de ethische richting ligt hier een ruim en bij
uitstek vruchtbaar veld van studie. Hetzelfde belang
dat Naar drijft zich altoos dieper in te leven in het
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geloof der gemeente, doet haar continuiteit zoeken ook
in het gebruik van bepaalde termen en qualificaties,
als uitdrukking van de reeele eenheid die er is tusschen
vroegere en latere geslachten, en die er blijven en des
te sterker gevoeld worden zal, zoolang en hoemeer er
met bewustheid uit een zelfde geloofsbezit geleefd
wordt. Zij mogen zijn aan de eene zijde : bewijzen van
de machteloosheid van het menschelijk verstand om
op voldoende wijze de geheimenissen van het door
God geschonkene in begripsmatige vormen terug te
geven; aan den anderen kant zijn zij toch ook als zoo
vele gestempelde munten die lets vertegenwoordigen
van het geloofsbezit der gemeente, die een prikkel zijn
zich altoos beter rekenschap te geven van hetgeen
daarin ligt opgesloten, en die zij daarom niet zou willen
loslaten.
Met name voor de ethische richting schijnt mij geen
vak van theologische studie zoo belangrijk als de
dogmengeschiedenis, mits deze zij om het
eenigszins paradoxaal uit te drukken : niet in de eerste
plaats historische maar godsdienstige dogmengeschiedenis. Natuurlijk, aan de beteekenis van namen
en jaartallen en wat dies meer zij ook voor dit studieyak, doet niemand tekort. Deze vormen het geraamte dat niet gemist kan worden. Maar — en ook
dit zal wel geen tegenspraak vinden — hoofdzaak is
toch lets anders. In de dogmengeschiedenis moet het
te doen zijn om door te dringen tot, en rekenschap te
geven van de mate van geloofsbezit, d. i. van leven,
van godsdienstige behoeften, van Godskennis, die telkens
drijft tot de vorming nu van het eene, en dan van het
andere dogma.
Men kan de satisfactietheorie van Anselmus
woordelijk van buiten kennen om haar dan op onverbeterlijke wijze voor zoover den begripsmatigeu opbouw
er van betreft, te analyseeren, te critiseeren, en dan
als een geheele mislukking weg te werpen. Men laat
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haar daarmee niet alleen geen recht wedervaren, maar
berooft ook zich zelf van de mogelijkheid te erkennen
hoe ook in deze theorie kostbare elementen van waarheid liggen opgesloten, en hoe zij een zijde van het
christelijk leven naar voren brengt, die niet straffeloos
verwaarloosd worden kan. In zijne Beoordeeling
van Dr. Scholtens Leer der Her vormde
K e r k heeft Prof. D. CH. DE LA SAUSSAYE meesterlijke
proeven van een juiste behandeling der dogmengeschiedenis in ethischen zin gegeven. De ethische richting
kan er niet anders dan winst van hebben hare krachten
op dit gebied te beproeven.
Men heeft er vaak over geklaagd dat van ethische
zijde nooit een bepaalde dog m a t i e k , of zij het ook
maar een proeve er van, geleverd is, waaruit men zou
kunnen zien wat ten opzichte der verschillende leerstukken de ethische opvatting is. Deze klacht schijnt
billijk maar is het toch niet. In een artikel over d e
Hoofdvereischten voor de Dogmatiek der
H e r v or m d e K e r k 1) zegt Prof. J. H. GUNNING het
volgende : „Tot het wagen van de poging om in onze
dagen een nieuwe dogmatiek te schriiven kan men
komen of door een naieve onkunde omtrent de behoeften en den aard der tijden, of door zeer groote
bekwaamheid en even grooten moed. In het eerste
geval kan men zonder te letten op den stand der
questies, der theoretische en practische twistpunten
die de kerk verdeelen, naar een afgetrokken schematisme zeker samenstel van denkbeelden ordenen, des
noods met eenige apologetische bijhangselen om er een
houding van actualiteit aan te geven. Dit laatste zal
echter slechts ten deele gelukken, want het geheel zal
blijken niet uit het leven der gemeente, maar uit het
11 Studien theologisch Tijdschrift onder Redactievan
Dr. P. D. CH. DE LA SAUSSAYE en Dr. J. J. P. VALETON JR.
1876 II bl. 298-313 en 1877 III bl. 22-37.
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studeervertrek wellicht van een vroom en rijkbegaafd
geleerde voortgekomen te zijn, m.a.w. geen dogmatiek
maar een persoonlijke beschouwing te zijn. In het
tweede geval zal de schrijver den stand der questies
omtrent bijbelbeschouwing en historische critiek, omtrent
philosophie en wereldwetenschap, voorzoover zij hier
gewicht hebben, moeten kennen niet alleen op zich
zelf, maar vooral ook in de verhouding, die deze
vragen hebben tot het leven der gemeente, in wier
midden de dogmatiek verschijnen zal. Van deze vragen
zal hij moeten weten hoe veel van hare tot nu toe
bekende oplossingen in het conscientie leven der gemeente is opgenomen, zoodat hij dit in zijne dogmatiek
kan constateeren zonder vrees van door dat leven gewraakt te zullen worden. Met geheiligden tact en
grooten moed zal hij spreken, maar in onze sterk bewogen dagen slechts voor een korten tijd. Eerlang is
zijn boek geen juiste uitdrukking meer van het in de
gemeente bestaande leven, dus verouderd".
Nu na 3o jaren gelden deze woorden nog. Is er
het niet-verschijnen van een ethische dogmatiek, indien
al niet door gerechtvaardigd, dan toch, ook nog voor
onze dagen, voldoende door verklaard, ik wil nog opzettelijk nadruk leggen op den laatsten volzin van het
door mij geciteerde. Wat aan de verschijning van een
ethische dogmatiek altoos eenigermate in den weg zal
staan, is het besef dat zoodra een stuk geloofsbezit der
gemeente, men zou ook kunnen zeggen : een stuk
levenswaarheid, zoo goed en zoo kwaad als het gaat,
in begripsvorm is vastgelegd, het onmiddellijk of dit
geloofsbezit zou dreigen dood te drukken, Of ten gevolge van zijn onvoldoendheid weder tot gerechtigde
tegenspraak zou uitlokken.
Zeker, ook ik zie met verlangen uit naar den man
— meer dan eens heb ik gemeend, dat hij er was ,
en wie weet wat bij het allengs wegvallen der oudere
generatie de jongere in dezen zal blijken te hebben, —
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wien het gegeven zou zijn, zij het ook maar voor enkele
hoofdpunten, op dogmatisch terrein de lijnen door te
trekken, en met volkomen beheersching der dogmengeschiedenis tot op dezen oogenblik de dogmatische
formule te geven, die thans voor het rechte verstand
van het geloofsbezit der gemeente vereischt wordt. En
toch, hoe gewenscht dit in alien deele ook zijn zou,
het zou voor de ethische richting zelf een groot gevaar opleveren. Een ethische dogmatiek, door de
publieke opinie als zoodanig geaccepteerd, zoodat daaruit ontegenzeggelijk zou blijken hoe de ethische richting de dingen formuleert, en wat op dogmatisch
terrein ten aanzien van dit of dat leerstuk „ethisch"
is, zou daardoor reeds onmiddellijk ophouden ethisch
te zijn. Men kan het zeewater in bakken scheppen en
naar huffs meenemen, maar de zee is het niet meer.
Hierin ligt opgesloten, waarom ik in den aanvang
zeide een eigenlijke consolidatie van de ethische richting op den weg van meerdere of mindere partij formatie met behoud van het ethisch karakter er van
niet goed mogelijk, maar in elk geval niet wenschelijk
te achten. Wat wij noodig hebben, is dat het ethisch
beginsel doorwerke, en dat dit geschiede bij mannen
van welke richting ook. Dat deze voeling met elkander
houden, is natuurlijk wenschelijk. Juist op ethisch
standpunt heeft men elkander zoo hoog noodig opdat
ieder aanbrenge wat hij heeft van het geloofsbezit der
gemeente, en door de samenwerking van alien dit
bezit voor ieder persoonlijk verdiept en verruimd en
verbreed worde. Nergens meer dan op ethisch standpunt is geestelijk isolement doodelijk. Wij lijnen er
alien maar al te zeer onder. Dat daarvoor ook opzettelijk iets gedaan kan worden, meer dan geschiedt,
— ik zou zeggen : er wordt op dezen oogenblik zoo
goed als niets voor gedaan, — ik zal de laatste zijn
om het te ontkennen, en ik zal mij verheugen over
iedere poging die er met goed gevolg voor in het
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werk gesteld wordt. Maar het te willen doen door
naast de andere richtingen ook voor de ethische een
meer zelfstandig bestaan te reclameeren, en ze daarom
op de een of andere wijze, naast en dus altoos eenigszins tegenover, en met uitsluiting van de anderen te
willen organiseeren schijnt mij de averechtsche weg
te zijn.
Tedere orthodoxe richting van welke nuance ook
heeft uit den aard der zaak iets uitsluitends. Er toe
behoort alleen wie binnen bepaalde grenzen de zelfde
nuance van orthodoxie toegedaan is, en voor zoover
hier van toelaten en uitsluiten gesproken kan worden,
hij ook alleen wordt er in toegelaten.
Van de e v a n g e 1 i s c he richting is dikwijls gezegd,
en mij dunkt, niet geheel te onrechte, dat zij gaarne
annexeert. Wie beginselen en stellingen uitspreekt, die
met de hare overeenstemmen, wordt al spoedig gezegd
eigenlijk tot haar te behooren ; wat er niet mee in
overeenstemming is, wordt als inconsequentie of als
minder beteekenend accessoir beschouwd, en men
vraagt met eenige verwondering wat hem weerhoudt
zich bij haar aan te sluiten.
Van de m o d ern e richting heb ik meermalen den
indruk gekregen — en het laatste boekje van Prof.
CANNEGIETER in deze zelfde brochurenreeks serie II
no. 4, getiteld de moderne richting, heeft er mij
niet weinig in bevestigd — dat zij eigenlijk alle waara.chtig religieus leven voor zich opeischt. Modern zijn
is de persoonlijke levensgemeenschap met God te
kennen ; alle niet-modern-zijn gaat ten koste daarvan.
De ethische richting — en ik meen ook hier te
mogen spreken uit naam van velen die het ethisch
beginsel zijn toegedaan, — wenscht in den technischen
zin van dat woord geen „richting" te zijn. Wij wenschen
gemeenschap met alien — en wij kennen aan geen
enkele richting het monopolie er van toe — in wie
wij iets voelen kloppen van dat zelfde leven, dat wij
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als leden der gemeente door haar en in medeleven
met haar in Christus Jezus hebben, d.i. met alien, in
wie wij iets ontwaren van dat zelfde geloofsbezit dat
zeer gebrekkig, maar daarom toch niet minder reeel,
in hem ons deel is. In het bekende woord uit het
Evangelie van Johannes : „indien gij niet gelooft dat
ik het ben, gij zult in uwe zonden sterven", Joh. VIII
: 24, laat dat „het", dat in het Grieksch niet eens
uitgedrukt is, plaats voor veel en velerlei omschrijving.
Aan den eenen kant stelt het een zeer bepaalde grens :
i lc; aan den anderen is het zoo onbepaald mogelijk :
h e t. Welnu, wat de ethische richting wil, laat zich
het best op soortgelijke wijze omschrijven.
Dit bepaalt de verhouding waarin de ethische richting
tot de andere richtingen staat. Deze hangt of van de
mate waarin deze haar den indruk maken recht te
laten wedervaren aan het geloof der gemeente. Natuurlijk spreek ik niet over de personen als zoodanig.
leder zal wel meermalen de ondervinding hebben opgedaan dat bij nadere persoonlijke kennismaking van
aanhangers van andere richtingen dan de zijne, hij met
zijn in abstracto volkomen juist, uit de stukken zeif
gedocumenteerd ,00rdeel over deze richtingen vrij wat
in het gedrang kwam. Een mensch, ook een theoloog,
is gelukkig nog iets anders dan aanhanger van de
eene of andere richting. Wij hebben nu echter met
de „richtingen" te doen, en ik moet iets zeggen over
de wijze waarop ik meen dat de ethische zich tegenover de anderen grosso modo verhoudt.
Met de e v an geli s c h e heeft zij gemeen dat zij
evenals deze haar uitgangspunt neemt in den persoon
van Jezus Christus. Wat haar daarbij, naar het mij
voorkomt, van deze onderscheidt, zeide ik boven reeds.
In verband daarmee kan men ook zeggen dat de evangelische richting in haar prediking in het algemeen
op ons, ethischen, den indruk maakt het geloofsbezit
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der gemeente niet voldoende tot haar recht te laten
komen, maar in de vrees uitdrukkingen te bezigen die
niet rechtstreeks aan den bijbel ontleend zijn, met de
dogmatische formuleering ook niet weinig van de
daarachter liggende realiteiten te hebben losgelaten.
Van daar de indruk van weinig diepte bij de bespreking van het geestelijk leven, die zij op ons — en op
ons alleen ? — maakt. Als voorbeeld noem ik de
groote waarde die zij aan de uitdrukking : Gods w o o r d
in den b ij b e 1, in tegenstelling met het : d e b ij b e 1
Gods W o o r d, hecht, iets dat zij trouwens met zeer
velen ook uit „gematigd" orthodoxe kringen gemeen
heeft.
Met de moderne richting komt de ethische hierin
overeen dat zij evenals deze aan het wetenschappelijk
onderzoek van den bijbel in alien deele de vrije hand
laat. Wat haar van deze scheidt, is daarentegen dat
zij den grond van haar geloofsleven vindt op het gebied
van het supranatureele en suprahistorische, dat in Jezus
Christus in de wereld der verschijnselen openbaar geworden is. Dat dit verschil veel principieeler is dan
dat hetwelk haar van de evangelische scheidt, valt in
het oog. ook de overeenkomst in methode, die er
tusschen de ethisch-moderne en de ethiscb-orthodoxe
richting bestaat, dempt deze klove niet. Wij staan
hier voor een verschil in wereld- en levensbeschouwing,
dat zich ook in de praktijk des levens maar al te veel
gelden doet.
In het algemeen voelt de ethische richting zich het
meest met de orthodoxe verwant, hoezeer zij ook
in uitgangspunt en methode van deze verschilt. Dit
kan niemand verwonderen. Niet alleen spreken beiden
in theologisch opzicht vrij wel dezelfde taal, maar ook
correspondeert wat de orthodoxe in hare leerbepalingen
uitspreekt, in hoofdzaak met wat de ethische als het
geloofsbezit der gemeente kent. Van daar en dat in
prediking en uiterlijk optreden het verschil tusschen
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beiden zich tot een minimum reduceeren laat, en dat
ook in den regel tusschen orthodoxen en ethischen in
de praktijk des levens de meeste geestverwantschap
gevonden wordt. Eigenlijk bestaat het verschil alleen
hierin, dat de ethische richting aan de leer die voor
haar alleen een approximatief juiste uitdrukking van
het geloofsbezit is, niet die vrij wel absolute waarde
kan toekennen die de orthodoxie er aan hecht, er
dientengevolge in hare prediking ook veel minder
nadruk op legt en veel gemakkelijker over verschilpunten in dezen heenstapt. Niet van „waarheden" die
aangenomen en beleden moeten worden, spreekt zij,
maar van de eerie levende en levendmakende waarheid
die met het hart gekend moet worden, en die tot in
de zuiverst gedachte dogmata toe slechts zeer betrekkelijk tot uitdrukking komt.
Deze verwantschap met de orthodoxie bestaat echter
alleen daar, waar deze laatste zich niet door haar leer
laat dooddrukken, of, gelijk helaas tegen haar eigenlijk
wezen in, maar al to dikwijls het geval is, in dogmatisme en dooden klankendienst opgaat. Is dit wel het
geval, dan staan de ethische richting en zij vierkant
tegenover elkander, en is er tusschen beide een kloof
dieper dan tusschen eenige der andere richtingen.
Beiden moeten dan elkander bestrijden, ook waar zij
voor een deel de zelfde uitdrukkingen gebruiken. Het
is dan meer zelfs dan bij eenige theoretische ontkenning
het geval kan zijn, het j a en het n e e n, het le ven
en de d o o d die tegenover elkander staan.
Maar ik moet ook nog een andere reserve maken.
Men spreekt veel, heeft vooral veel gesproken van.
„gematigde" orthodoxie. Ik geloof dat er weinig uitdrukkingen zijn die den echten ethischen theoloog
minder sympathiek zijn dan deze. De dogmata worden
aanvaard, maar in „gematigden" zin, d.w.z. zij worden
zoo wat verzacht en van hun scherpe puntjes beroofd.
Dat dit iets geheel anders is dan wanneer de ethische
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richting aan geen enkel dogma als zoodanig meer dan
relatieve juistheid, maar dan ook meer dan relatieve
beteekenis toekent, moest ieder gevoelen, wordt echter
in de praktijk, ik zal niet zeggen : altoos buiten onze
schuld, voortdurend miskend. Vandaar de misschien
niet onnatuurlijke maar toch in den grond der zaak
schromelijk onbillijke verwarring waarvan ik in den
aanvang reeds sprak, en die uit allerlei utilistische en
tactische beweegredenen, niet altoos van de edelste
soort, van verschillende zijden ook door wie beter weten
konden, maar al te veel in de hand wordt gewerkt.
En toch, wat wij allerminst wenschen, is in d e z e n
zin „gematigd" te zijn. Wij wenschen niet te schipperen
met wat wij kennen als het geloofsbezit der gemeente,
waarin haar leven is, dat zij van God ontvangen heeft,
en dat niet anders werkelijk bezeten kan worden dan
met een heel hart. Wij zijn niet „ethisch", omdat wij
dit niet en dat niet en ook dat derde niet willen zijn,
en er nu niet veel anders overblijft dan ethisch te zijn.
Wie het op deze wijze is — en ik zal niet ontkennen
dat er onder de ethischen zijn op wie deze signatuur
in meerdere of mindere mate toepasselijk is, — draagt
den naam te onrechte en weet niet wat hij beteekent.
Het is weder een van de redenen waarom ik de formatie
van een officieel ethische partijrichting niet wensch.
Wij zouden niet weten hoe dezulken te weren, en toch
behooren zij niet bij ons.
Ik weet niet of er een richting is, — ik zeg dit
natuurlijk zonder van een der andere richtingen lets
kwaads te zeggen — waarbij meer beslistheid en persoonlijke overtuiging gevraagd wordt dan bij de ethische.
In dat opzicht is niemand „ethisch" genoeg. Ik kan
de bekentenis niet achterhouden, dat dit mij vaak
sceptisch maakt, niet ten opzichte van hetgeen God in
Christus der gemeente geschonken heeft, maar ten
opzichte van het recht er van mede te spreken; kennen
wij zelve het genoeg ?
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Ook onze prediking moet er de blijken van dragen.
Een ethische prediking mag niet zijn een dogmatische
uiteenzetting, maar ook niet een moraalprediking, en
zeker allerminst een zuivere gevoelsprediking. Zij mag
zich niet verloopen in beschrijvingen of aesthetische
waardeeringen, of beschouwingen zij het ook over de
meest actueele questies. Dit alles heeft zeer zeker zijn
waarde, maar is op ethisch standpunt niet de prediking
van het Evangelie in en aan de gemeente. Deze moet
zich richten tot het meest innerlijke in den mensch,
men zou kunnen zeggen : tot den mensch in den mensch,
zijn „for interieur", zijn hart als waaruit zijn de uitgangen des levens, dat wat Prof. D. CH. DE LA SAUSSAYE
bedoelde, wanneer hij sprak, — meer in den franschen
dan in den nederlandschen zin van dat woord, en toch
ook zoo nog er een eenigszins andere beteekenis aan
gevende dan de gewone, — van de conscientie, het
g e w e t en van den mensch. De ethische prediking
moet der gemeente telkens weer te hooren en te zien
en te tasten geven iets van dat eeuwige leven dat bij
den Vader is en ons is geopenbaard. Er moet in haar
zijn iets van het spreken met macht, dat in de hoogste
mate was het kenmerk van de prediking des Heeren.
Zij moet der gemeente iets brengen, dat deze misschien
verstandelijk niet eens begrijpt, en nog veel minder
zou kunnen oververtellen, maar dat toch, zij het dan
misschien ook voor een deel onbegrepen met het verstand, als voile realiteit een stuk van haar leven wordt
en als zoodanig haar geloofsbezit vermeerdert en vaster
maakt. Ik geloof niet dat van een enkele richting de
aanhangers zeggen zullen het ideaal er van gegrepen
te hebben en zelf te kunnen voldoen aan wat zij van
hun eigen richting verlangen. Op ethisch standpunt is
dit zeker allerminst het geval. Iedere beschrijving van
wat een ethische prediking zijn moet, veroordeelt hem
die ze geeft.
Maar evenmin ken ik het monopolie eener ethische
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prediking toe aan degenen die zich met bewustheid
aanhangers der ethische richting noemen. Ik zeide
reeds in den aanvang, dat ik meermalen volkomen
ethisch heb hooren preeken door mannen die allerminst
geacht zouden willen worden tot deze richting te behooren. Ik behoef daar nu niet verder over uit te
weiden. Wat mij alleen altoos weder verbaast, is : dat
wie de realiteit van God en de goddelijke dingen kent,
het nu ook niet alleen met deze durft wagen, maar
daarnaast allerlei hulpmiddelen meent noodig te hebben
om er in de wereld een plaats aan te verzekeren.
Ik denk hier aan twee dingen : de of fi cieele
geloofsbelijdenis en de kerkelijke organisatie.
Dat men behoefte gevoelt van zijn eigen geloofsbezit,
en zoo veel mogelijk ook in ruimeren omvang van dat
der gemeente, begripsmatige uiteenzettingen te geven
die men op allerlei wijze toelichten en verdedigen kan,
is volkomen natuurlijk. Het is de drang die nergens
geheel ontbreekt en ook niet ontbreken mag, zich
verstandelijk rekenschap te geven van wat men heeft.
Maar waarom dit te willen vast leggen en aan anderen
te willen opleggen in den vorm van geloofsbelijdenissen,
wanneer men toch zelf op zuiver ethische wijze in het
geloofsbezit zelf en niet in het leerstuk dienaangaande
zijn heil vindt ?
De gemeente en daarom ook ieder deel ervan belijdt,
en zij doet dat in overeenstemming met den weg waarlangs God haar geleid heeft, d.w.z. dat ieder deel het
doet op zijn eigen wijze. Niet te belijden zou zijn zijn
geloofsbezit te verloochenen en te doen als kon of
wilde men niet spreken. In zooverre zeggen ook wij
op ethisch standpunt met voile overtuiging : geen kerk
zonder geloofsbelijdenis; de belijdenis is de noodzakelijke uiting van het geloof. Maar dat is toch iets anders
dan wat het confessionalisme wil.
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Op ethisch standpunt zijn de belijdenisschriften herkenningsteekenen, meest van afwerenden aard, geschreven met een bepaald doel voor een bepaalden
tijd en in een bepaalde omgeving, maar waarmee het
is als met rekeningen. Als zij opgemaakt en afgesloten
zijn, kunnen zij worden ter zijde gelegd, en doen zij
alleen nog dienst als uitgangspunt voor volgende rekeningen. Ik kan het ook nog anders zeggen : op ethisch
standpunt zijn de belijdenisschriften zoo vele mijipalen
op den weg. Men is zoo en zoo ver gekomen ; thans
gaat het weer verder, deels van het punt uit waartoe
men gekomen is, deels ook met herziening van den
geheelen reeds afgelegden weg.
Moest wie werkelijk gelooft, d. w. z. : wie werkelijk
leeft uit de realiteit van het door God den mensch in
Christus geschonken heil, niet zooveel vertrouwen daarin
hebben, dat hij het nu ook aan zijn eigen levenskracht
overliet zich in de wereld te handhaven ? En wat is er
dan anders noodig dan het voortdurend in zijn realiteit
te laten zien ? Die het ziet, zal het ook belijden ; die
het niet ziet, waartoe hem een belijdenis voor te
schrijven?
En zoo is het ook met de kerkelijke organisatie. Dat
deze er zijn moet, niemand die het ontkent. Alles wat
in de wereld zich vertoont, heeft uit den aard der zaak
een vorm. Maar dat deze voor de gemeente, en dus
ook voor elk deel er van, zoo eenvoudig mogelijk zij
en zoo soepel mogelijk en zooveel mogelijk telkens te
wijzigen naar iedere grootere of kleinere nuance die
zich in het leven der gemeente vertoont. Van ethisch
standpunt kan men niet meenen dat er van de kerkelijke organisatie iets wezenl ij k s afhangt. Zeker, zij
kan het leven der gemeente in den weg staan en dan
worde zij gewijzigd ; en zij kan het leiden en steun
verleenen, en dan moet zij op hoogen prijs gesteld
worden. Maar daarbij blijve het _dan ook. Het ethisch
standpunt sluit alles buiten wat naar k e r k i s m e zweemt.
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Het is niet noodig hierover meer te zeggen. Ook
uit dat oogpunt kan van een ethische richting in den
zin van partijrichting als eenheid geen sprake zijn. Wij
hebben op kerkelijk gebied geen programma, en ik
geloof dat het groote moeite zou kosten zelfs onder
de meest op den voorgrond tredende aanhangers der
ethische richting in dezen tot eenheid te kotnen. Men
heeft het onderscheid tusschen het confessionalisme en
de ethische richting dikwijls gesignaleerd met de woorden
j u r i d i s c h en medisc h. Wie confessioneel is, zoekt
kerkherstel langs juridischen, wie ethisch is, langs
medischen weg. 1k voor mij zou deze zelfde gedachte
liever zoo uitdrukken : dat op ethisch standpunt geen
kerkherstel g e z o c h t wordt. Waar het op dit standpunt
op aankornt, is dat het leven Gods dat in de gemeente
is, altoos meer openbaar worde, en dat dit geschiede
hoe dan ook. „Kerkherstel" volgt dan van zelf, maar
dan van binnen uit, niet van buiten af. Ook de kerken
zijn maar voor een tijd ; zij zijn onderhevig aan allerlei
wisselingen en gaan ten slotte voorbij. Het leven Gods
dat in de gemeente is, blijft, werkt en toont levenskracht
te hebben, en schept zich dan ook altoos wel weer
nieuwe vormen.
Voor de mannen der ethische richting is, waar zij
geroepen worden in de vele kerkelijke questies onzer
dagen hun stem te doen hooren, m. i. slechts een gedragslijn mogelijk, deze : van in ieder gegeven geval te
handelen naar den bekenden, nu echter niet in utilistischen, maar in den hoogst mogelijken, ik zou willen
zeggen : goddelijken zin te verstanen, regel pro re
n a t a, d. i. naardat de omstandigheden wijzen.
Dat de ethische richting zich daardoor de beschuldiging van onvastheid, misschien zelfs wel van beginselloosheid op den hals haalt, geef ik onmiddellijk toe.
Men zegt niet te weten wat men aan Naar heeft, en
ook zelfs in belangrijke aangelegenheden niet op haar
te kunnen rekenen. Het is een van de vele beschul45

digingen die Prof. D. CH. DE LA SAUSSAYE ook altoos
getroften hebben. Mijn antwoord is : het zij zoo, indien
men maar weet dat het den aanhanger der ethische
richting er altoos om te doen is zoo te handelen dat de
realiteit van het heil te beter gezien worde en de beletselen voor de openbaring er van uit den weg geruimd.
Waar twee hetzelfde doen, is het nog niet altoos
hetzelfde, en evenmin is het dat, als men hetzelfde doet
op verschillende tijden of in schijnbaar gelijke, maar
toch voor wie dieper ziet verschillende, omstandigheden.
Groote gemakkelijkheid ieder oogenblik verschillend te
handelen, is dikwijls eisch, maar dan ook openbaring
van de eenig ware consequentie. De profeten van Israel
zijn er de sprekende voorbeelden van. Van ethisch
standpunt wenschen wij geen andere consequentie dan
deze.
Maar vandaar ook, dat wij gaarne erkennen als
„ethische richting" in den officieelen zin van het woord
geen toekomst te hebben, en die ook niet wenschen.
Indien wij maar de vrijheid behouden en God ons de
genade laat, overal te getuigen van de realiteit van wat
God der wereld in Christus geschonken heeft, dan is
het genoeg. Dat wij daarmee niet practisch zijn, weten
wij. Dat wij er weinig zichtbaars door tot stand zullen
brengen, ook. Maar aan geestelijken invloed zal het
ons daarom toch niet ontbreken , want wat de wereld
noodig heeft en wat toch ook eigenlijk door alles heen
alien verlangen, die tot welke „richting" zij dan ook
behooren, het leven Gods kennen en lief hebben, is deze
realiteit.
In zijn bekend boek Religion oder Reich Gottes, eine Geschichte — een boek dat ik eene
groote paradox zou willen noemen, maar dat voor wie
oog heeft voor het geestelijk karakter van de dingen
Gods, ontzaglijk veel schoons bevat, zegt H. LHOTZKY,
bl. 84, als hij gesproken heeft over het verval van de
eerste christelijke gemeente te Jeruzalem : „Ist das Reich
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Gottes eine Kraft und Wirklichkeit und ist das Pfingstgeschenk etwas ausserhalb der gewohnlichen Entwickelung Liegendes, dann kann es nicht ins Religiose verlaufen, oder wenn dieses doch als das Mildere und
Annehmbarere erwahlt werden sollte, muss das Reich
Gottes mit naturgeschichtlicher Notwendigkeit verschwinden, denn das Stillstehen in Gedankensystemen und
das gliihende Vorwartsdrangen des ewigen Lebens ist
auf die Dauer unvereinbar".
Welnu, het komt mij voor dat misschien meer dan
in iets anders de roeping en de kracht der ethische
richting hierin ligt : met alien nadruk te waarschuwen,
— maar er zich zelf dan ook met alle zorg voor te
bewaren — tegen wat LHOTZKY noemt het „zich verloopen in het godsdienstige". In onze taal overgezet
is dit : te waarschuwen tegen alles wat op godsdienstigkerkelijk gebied niet onmiddellijk voortvloeit uit het
vasthouden aan de realiteit van het leven Gods.
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DE EVANGELISCHE RIGHTING

DOOR

W. F. K. KLINKENBERG.

Reeds uit den naam is het openbaar, dat hier niet
„eene partij" aan het woord is met een aan alle
zijden nauwkeurig omschreven statuut of programma ;
naar heerschappij, naar „alleen-heerschappij" in de
kerk strevend ; in hoovaardige zelfbewondering zich
onfeilbaar achtend 1
Als wij het woord „richting" noemen, dan wordt
daardoor aangeduid — hoe vast en voor aller oog
het uitgangspunt zij aangegeven — dat alien,
die met haar samen-denken, zich gemeenschappelijk
uitstrekken naar een groot en waardig d o e 1.
Beide: dat uitgangspunt en dat doel
vinden hun uitdrukking in den titel : „Evangeli sch" .
Niet alsof w ij alleen het Evangelie, het r e c h t e
Evangelie bezitten, belijden, verkondigen ; maar omdat
wij overtuigd zijn, dat en modernen en orthodoxen
van iedere schakeering, aan het Evangelie, aan den
persoon van Jezus Christus niet d i e plaats — die
e e n i g e plaats geven, die Hem toekomt.
Toen in 1874 de eerste samenkomst van predikanten
en gemeenteleden der Evangelische richting zou gehouden worden, werden zulken uitgenoodigd :
„die bij prijsstelling op hunne persoonlijke ziens3

„wijze, behoefte gevoelen aan samenspreking en
.,samenwerking met alien, die bezadigd, maar
„beslist willen vasthouden aan h et E v a n g e 1 i e
„van Jezus Christus, nedergelegd in
„de Heilige Schrift, omdat in en door
„Hem, den Stichter, het Hoofd en den
„NT o 1 e i n d e r van het Godsrijk, de hoogste
„Openbaring gegeven en voor mensch en
„menschheid het hoogste Lev e n verwezenlijkt i s”.
Deze woorden staan nog ieder jaar op den oproepingsbrief tot de vergadering als de leus der Evangeli schen
in Nederland, boven ieder kerkgenootschappelijk onderscheid, heenwijzende naar een toekomst
van dat Koninkrijk des Vaders, waarvan de tweede
bede van het gebed des Heeren spreekt en waarop
de Heiland zelf doelde, toen Hij in Zijn hoogepriesterlijk gebed den wensch ontboezemde : „dat zij alien een
zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook
zij in ons een zijn : opdat de wereld geloove, dat gij
mij gezonden hebt ; en ik heb hun uwen naam bekend
gemaakt en zal hem bekend maken, opdat de liefde,
waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik
in hen 1"

Te midden van zoovele verwarde en soms verwarrende verschijnselen des tijds, die ik hier niet nader
heb aan te duiden, omdat zij voor ieder nadenkende,
hoeveel te meer dan voor iederen oprechten Christen
openbaar zijn, houdt de Evangelische richting i n alle
Protestantsche landen de banier omhoog,
waarop Christus' naam geschreven staat en is — hoe
zwak zij wellicht voor het oogenblik schijne — v a n
haar overwinning in de toekomst verzekerd.
„De kerk, die haar boodschap bouwt op de feiten
van een waarachtig-geestelijke ervaring, heeft de toekomt in haar handen", zoo schreef de Schotsche
4

prediker John Bain in zijn boek : „De nieuwe hervorming", en indien een minister in Frankrijk tot de
verkiaring kwam „dat de lichten aan den hemel zijn
uitgebluscht", hij ontving te recht de mededeeling „dat
dit slechts aan zijn oogen lag 1"
Wij moeten met onze gedachten een honderd jaren
terug naar den tijd, dat gansch Europa sidderde onder
het altijd opgeheven zwaard van den eersten Napoleon.
Ons y olk ook had — in politieke tweedracht verdwaasd, zijn onafhankelijkheid en zelfbestuur ingeboet.
„De oordeelen Gods gingen over de aarde heen, om
de nation gerechtigheid te leeren". Toen zochten de
zielen hun troost en toevlucht wederom in God.
Het trotsche en platte ongeloof van de i 8e eeuw,
dat den mensch als een God had verheerlijkt en ten
slotte al de grondslagen van het ware mensch-zijn met
hoongelach had verwoest — was in „bloed en vuur
en rookdamp" ondergegaan en de behoefte aan g o d sd i e n s t i g e gemeenschap, aanbidding en zekerheid
ontwaakte met nieuwe kracht.
Als alles wegvalt en meer nog d r e i g t weg te
zinken, is een leven zonder God eenvoudig onverdragelijk. De zedelijke natuur des menschen
heeft een afschuw van het ledigel
Bij het aanlichten van den dag der staatkundige
bevrijding, toen in onbeschrijfbaren jubel de naam van
den God des heils dankend werd uitgeroepen, keerden
zich de harten met ootmoed en verlangen naar het
oude Evangelie met zijn kostbare verzekeringen en
uitzichten. Na de verwildering kwam een verheffing
van godsdienstig gevoel, dat gretig naar genoegzame
steunselen uitzag en alles vol toorn weerstond, wat zijn
zekerheid kon schaden.
Een Godloochenaar werd als een zedelijk diepgezonkene geschuwd. In Protestantsche familien, tot
in de geringste standen toe, kwam de h u i s e 1 ij k e
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godsdienstoefening en het Schriftgebruik weer in eere en een nieuw en groot gevoel
van gemeenschap stelde ieder voor alien verantwoordelijk.
Wat was het een dank-dag van wonderbare beteekenis, toen op 31 October van het jaar 1817 het
300-jarig bestaan van het Protestantisme werd herdacht 1
Een frisch en heilig levens-gevoel ging door de
volken der Hervorming heen. De poezij der oude
kerkliederen werd in haar recht erkend en in rijken,
nieuw-testamentischen g e z a n g b u n d el aan de gemeente tot haar opbouwing in huis en kerk, als van
God geschonken. De v olks-school werd op
Christelijken grondslag voor de kinderen tot een gids
naar het eeuwige en blijvende gemaakt en de T h e ologie ontvouwde zich uit het vroeger gegevene tot
nieuwen bloei 1
Was dan nu de gouden eeuw aangebroken ? Maar
hoeveel gezonds er in die beweging der geesten was,
de strijd kan niet uitblijven, zal het Protestantisme als
„het Christendom der vrijheid" zich handhaven 1
Juist, dat men zoo tot de oude stelsels terugkeerde, die reeds een eeuw vroeger tot zooveel heillooze twisting, uitbanning en haat hadden geleid, was
oorzaak, dat de helderst denkenden om e e n e he rz i e n i n g riepen in het belang der waarheid en van het
persoonlijk geweten , dat men hier in heiligen, daar in
bitteren ernst vraagde, wat dan nu toch wel het wezenlijke in het Christendom was : het w ij s g e e r i g
stelsel, het godsdienstig gevoel, de
zedelijke ernst of de Heiland zelf!
Eigenaardig is wel in de geheele geschiedenis van
's Heeren gemeente op aarde de regel, dat alle
g r o o t e t ij d v r a g e n zich belichamen in bepaalde
personen, die — om zoo to spreken — op Gods
tijd komende, in hun eigene ziel en levens-ervaring
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die vragen hebben gesteld en op hun wijs hebben
beantwoord.
Dat is de beteekenis van den beroemden Duitschen
Godgeleerde, FRIEDRICH DANIEL ERNEST SCHLEIJERMACHER, die in 1834, na een leven van verwonderlijk
rijke werkzaamheid, op zijn 66e jaar het hoofd tot
sterven boog.
Hij heeft de Rationalisten, die toen de geesten beheerschten en in naive zelfverheerlijking over alle
dingen als rechters zich stelden, met hun eigen
wapenen bestreden en overwonnen, aan heel de wereld
het nietige van een leven zonder God en zonder
Christelijke geloofsgemeenschap getoond.
Ervaren in de wijsbegeerte van den ouden, zoowel
als van den nieuwen tijd, achtte hii de vroomheid des
harten (door zijn opvoeding bij de Hernhutters ontvangen) als een uitgaan tot den eenigen,
heiligen Verlosser der menschheid, en
plaatste dien Jezus Christus in het middelpunt van het
Christelijk besef en van de gansche Evangeliedienst ;
ja maar ook in het centrum van de Godgeleerde
wetenschap, zoo dat hij in zijn nog steeds beroemde
werk : „Toespraken over de gocisdienst", de nadenkenden
en ontwikhelden van zijn tijd tot dien grooten Heiland,
op ieder levensgebied trachtte terug to roepen.
Men noemt deze richting „C hristo-centrisc h",
omdat Christus alzoo tot het middelpunt van het
Christelijk nadenken en leven gesteld wordt.
Wantrouwend tegenover alle buitenlandsche theologie,
meende men eerst hier in Nederland, dat de Christenen,
die de werken van van Heusden en Borger bezaten,
de geschriften van Schleijermacher niet behoefden. Zelfs
verdacht men dien Duitschen wijsgeer van pantheisme.
De dag kwam, dat men hem recht deed wedervaren, en het was wel vooral de Groninger Hoogleeraar Petrus Hofstede de Groot, die met terzijdestel7

ling van de wijsgeerige begrippen, waarin de Duitsche
geleerde ook in later uitgegeven studien, zijne denkbeelden had ingekleed, het e i g e n l ij k kenmerkende van geheel zijn streven deed uitkomen; het eigenlijk kenmerkende, dat zoo geheel
samenstemt met de grondgedachte der zoogenaamde
„Groninger School" en die ik aldus omschrijf: „n i e t
de leer van welke kerk ook, maar de
persoon van Jezus Christus moet op den
voorgrond staan in de Christelijke Godgeleerdheid en in het Christelijk geloofsleven.
Toen in 1837 de uitgaaf werd ondernomen van het
tijdschrift : „Waarheid in liefde", onder redactie van de
hoogleeraren der Theologische faculteit te Groningen,
begon ook hier te lande die beweging der geesten, die
hoe fel bestreden, aan de wetenschap en aan het godsdienstig leven, eene gansch andere gedaante heeft
gegeven.
Het was of een frische adem van blijde vroomheid
heenging over de dorre velden van stelselzucht en
werktuigelijke mond-belijdenis. „Wie — zoo drukt Sepp
het uit in zijn geschiedenis der Theologie in Nederland — wie las die eerste stukken van „Waarheid in
liefde" en bleef koud bij dien toon ; koud bij de herhaalde heenwijzing naar Jezus Christus ; koud bij dat
kennelijk en hoog te prijzen streven om helder te doen
uitkomen de heiligende kracht van het Christendom ?
Wie zag niet met blijdschap, dat de opvatting van
het Christendom als leer ging wijken voor het op
den voorgrond plaatsen van den persoon van
Jezus Christus ?"
Inderdaad heeft deze Groninger School
haar stempel gezet op de geschiedenis
van het kerkelijk en godsdi .enstig leven
in ons vaderland.
8

Zij heeft redding gebracht aan de — voor iederen
nadenkenden christen benauwende banden eener verouderde en in menig opzicht onevangelische kerkleer en
schriftbeschouwing.
Wat Naar grondgedachte betreft, beheerscht zij nog
steeds zoowel de moderne als de orthodoxe
richting op kerkelijk en godsdienstig gebied, veel meer
dan beide gevoelen of erkennen willen. Ik druk dit
uit in dezen vorm :
„Indien de moderne, uit afkeer van het wonder,
al is het historisch nog zoo welgestaafd, Jezus tracht
te teekenen in zijne verhevene menschelijkheid, hij moet erkennen, dat van alien, die
immer op aarde zijn geboren, geen enkele met dien
Eenige is te vergelijken en dat alle pogingen, om
bijvoorbeeld den Indischen Boeddha naast Jezus Christus
te verheerlijken, afstuiten op de reine en verhevene
waarheid van het woord en het leven van Christus!
En wat den orthodoxe aangaat : het schijnt
mogelijk, — al is het ons een raadsel — dat hij al de
leerstellingen, die in de jaren 1618 en 19 samengevoegd zijn als de zuivere uitdrukking der goddelijke
waarheid en als onmisbaar bestanddeel van des Christens
geloof en zaligheid — voor zijne rekening blijft nemen,
maar hij moet e r k e n n e n, dat het toch boven alle
dingen aankomt op den persoon van Christus en op
onze gemeenschap met Hem!"
Ook is dat in de Protestantsche kerken van alle
landen merkbaar. Toen — om een voorbeeld te
geven — Albert Kohler in het jaar 1894 te Parijs
drukken liet zijn leerzaam boek : „De godsdienst der
kracht", sprak de hoogleeraar Bois in Geneve er aldus
over : „Vinet heeft ons geleerd, Christus te stellen
boven het Christendom en in het proces, dat de
vrij(?)denkers onzer dagen de Christelijke leer en kerk
aandoen, dragen niet weinigen onder hen (Buisson,
9
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Seailles, Clemenceau, etc.) groote zorg, dat de persoon
van Jezus Christus blijft buiten het bereik van hun
aanvallen".— „Het Christendom terugbrengen tot den persoon van Jezus, is nietalleen
een noodzakelijke eisch van strijdvoeren tegen het
ongeloof, maar het is tegelijk een zich voegen naar
den hoofdinhoud van het Evangelie zelf1"
Wilt gij over die Groninger school het oordeel
hooren van een wel zeer bevoegde, ik sla voor u op
Dr. J. Reitsma's „Geschiedenis van de Hervorming en
de hervormde kerk der Nederlanden" (1892) en lees
er op bl. 386 : „De moed en frissche opgewektheid,
waarmee deze Godgeleerden hun arbeid ondernamen,
deelde zich aan zeer velen mede. Met verjongden
ijver werd er weer theologie gestudeerd ; het onderwijs
en de prediking der woordvoerders van deze met
geestdrift begroete nieuwe richting hebben den weg
gewezen tot ruimer veld van onderzoek. Hun tijdschrift
maakte grooten opgang. Men beleefde voorts het
zeldzame schouwspel, dat eene godgeleerde faculteit in
vredige overeenstemming to samen eene volledige
reeks handboeken voor de verschillende vakken van
godgeleerd onderwijs de wereld inzond.
„Van dien tijd af bestond de Groninger school.
Haar streven was, tegenover het Calvinisme en de buitenlandsche godgeleerdheid eene Ned e r 1 a n dschEvangelische richting in het leven teroepen.
„Dit beginsel bepaalde van de meet af
haar standpunt.
„Volkomen verheven boven de vrees voor het verwijt
van heterodoxie, die zoo velen beknelde, liet zij ailes,
wat zij verouderd achtte, varen en arbeidde aan de
opbouwing van een godgeleerd systeem, waarvan d e
C h r i s t o 1 o g i e basis en uitgangspunt was.
„Haar geleerde voorgangers hebben z el fst a n d i g
zich een baan gebroken in het kerkelijk leven en de
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godgeleerde wereld. Zij hebben een geheel geslacht
van flinke, practische en verlichte predikanten gevormd,
die vooral in de Noordelijke provincien, maar ook
elders hun gemeenten bewaarden voor dweepzucht en
separatisme.
„Door de Groningers is de stoot gegeven aan de
oprichting van predikanten-vereenigingen,
die gewijd aan zuiver wetenschappelijke bespreking
van de vragen van den dag, op den duur zooveel
hebben bijgedragen tot juister waardeering van gevoelens zelfs bij principieel verschil van kerkelijke en
godsdienstige richting. Slechts de uiterste rechterzijde
heeft zich van broederlijke aanraking met andersdenkenden onthouden".
Doch reeds in 1835 was in Duitschland het geruchtmakende boek van David Friedrich Strausz uitgekomen „Het leven van Jezus", in 1840 gevolgd door
zijn „Geloofsleer" en de Tubinger school, de oirkonden
der Christelijke kerk aan een historische critiek onderwerpende, bracht eene geweldige omkeering der gedachten in de rijen van hen, die het Evangelie als
hoogsten levensrijkdom b e 1 e d e n en daarom vooral
zich geroepen achtten, het in zijn goddelijke waarheid — ook ter wille van de gemeente te verdedigen.
Onder aanvoering van den wijsgeer Opzoomer en
den theoloog Scholten brak een nieuwe geestesbeweging zich baan, die als „moderne theologie", later
meer eenvoudig „moderne richting" geheeten, het
historisch onderzoek van de heilige Schrift, van
schriften der apostolische vaders en van de kerkvaders
ter hand nam.
Men moet, als schrijver dezes, in die dagen geleefd
hebben, om te weten, te gevoelen, met welk een brandenden ijver alle vragen, die met die beweging verband
II

hielden, overwogen, besproken en dikwerf helaas I
ontijdig werden beantwoord.
Terugziende op die — voor mijn eigen geestelijk
leven — zoo uiterst gewichtige dagen, drukte ik het in
eene lezing over „den Persoon en de waarde van Jezus
Christus" aldus uit (de lezer vergunne mij die persoonlijke uitweiding) :
„Onpartijdig is niemand. Elke kritiek is een oordeel
des harten. ledere overtuiging is een daad, een keus.
Toen ik in September 1858 de Utrechtsche academie
met de Leidsche verwisselde, was de nieuwere theologie in haar opkomst. Zij vond haar begaafde voorstanders in mannen van uitgebreide wetenschap. Hoeveel gaven zij mij te denken, te onderzoeken, te
beoordeelenl Zij zetten voort, wat ik met diepe
aandacht uit den mond van den hoogleeraar Opzoomer
in zijn niet enkel door theologen druk bezochte leeruren
had gehoord 1 Welke studien over het Nieuwe en
Oude Testament, over de 3 eerste eeuwen der Christelijke kerk, over de geschiedenis der wijsbegeerte I
„En toch — al vormde dit alles den dagelijkschen
inhoud der gesprekken en strijdvragen op studentengezelschappen ; al was het bij ieder volgend examen
„schering en inslag", er was en er bleef in mijn gemoed een niet te overwinnen tegenspreking : een
gevoel, alsof op dien weg al het goddelijke tot iets
gewoon menschelijks werd gemaakt ; alsof de grond,
waarop dat alles werd opgebouwd, het punt, daar men
— bewust of onbewust — van uitging, het doel, dat men
zich van ver of zeer nabij voorstelde, niet voldeed aan
den diepsten eisch des harten.
„Waarom bleef mij innerlijk vreemd, wat zoovelen
in bezieling deed ijveren ? Was het traagheid des
geestes, lafhartigheid misschien, berekenende zorg voor
eigen ambt of toekomst ? Het valt moeielijk, van
eigen geestelijk-worden, zich geheel rekenschap te
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geven. Maar als ik op dat tijdperk van mijn leven
terug zie, dan kan ik niet anders zeggen : vroegtijdig
door een vromen vader ingeleid in de kennis der
Schrift, als kind bij benadering, van eerbied vervuld
voor de verhevene reinheid, de liefde en majesteit van
den eenigen Christus, met wien geen ander is te vergelijken, kon ik die schifting van de getuigenissen
zijner eerste predikers en getuigen op aarde, niet verdragen en al wist ik toen — zoo min als nil nog —
op alle vragen en tegenwerpingen te antwoorden —
hier stuitte alles op of en voor geen schatten der
wereld zou ik iets in het openbaar met woord of schrift
hebben uitgesproken, wat dezen Jezus ook maar in 't
geringste verkleinde of zijn eer verkortte.
„En — mag ik er dat in alien ootmoed aan toevoegen — dat was en werd hoe 'anger hoe meer de
vreugd en grond van mijne ambts-bediening : Zijn
persoon en werk, Zijn woord en Zijn leven, Zijn kruis
en verrijzenis en toekomst.
„In eerste en laatste instantie is Hij „ons Hoofd"
en „onze vrede". Zoo is het dan niet genoeg, dat
wij Hem kennen en prediken, Hij moet altijd
meer den innerlijken mensch beheerschen, louteren, in zijne dienst gebruiken. Ook ben
ik — wat mij zelven betreft — verzekerd, dat dit niet
geschieden kan, dan daar, waar Hij in zijne zondelooze
volmaaktheid als Gods hoogste gave, als „h e t licht
der gansche wereld", als de verzoening onzer zonden
wordt erkend en vrij uit gehuldigd.
„De schrikwekkende verwoestingen, die het materialisme aanricht in onze wereld ; onder de geletterde
standen zich openbarend in een „op en voor zich zeif
leven", met al de levens-verachting en daartegenover
— den teugelloozen wereldzin, die er mee gepaard
gaat ; onder de ongeletterden zich uitend in den waanzin van haat en vernieling, in omverwerping van alle
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gezag, van al het wetmatige in den staat en in het
huisgezin — deze verwoestende machten zijn niet te
keeren door vermeerderde kennis, door toenemende
welvaart, door Roomsche ceremonie, door de bekoringen van hetgeen men „kunst" noemt; zij vinden
hun tegenwicht alleen in de Christus-prediking, die tot
hart en huis en wereld zich richtend, onder Hem bijeenbrengt alien, die nu in trotsche ordeloosheid, ieder op
zich zelf willen staan. Ons geloof in Hem is de daad
van ons Leven ; een keus, een willen van ons hart I"
Hoe diep werd het in die dagen van „groote worsteling" gevoeld, dat het in den persoon van Christus
ging om de hoogste geestes-ontwikkeling en tegelijk
om de hoogste volksbelangen I
Daarvan getuigden die elkaar opvolgende „levens
van Jezus", in ons vaderland ondernomen door van
Oosterzee en Meijboom, in Duitschland — om slechts
enkele namen te noemen — door Beijschlag en Weisz,
in antwoord ten deele op het boek van Renan.
Maar de k e r k e l ij k e s t r ij d overheerschte al
spoedig de wetenschappelijke beweging
der geesten en de invoering van het lidmaten-kiesrecht
in het jaar 1866 verschafte — al was dat niet in
eens — aan de orthodoxe partij een overwicht over
Evangelischen en Modernen in de meeste steden en
althans in de hoofdplaatsen van ons vaderland, tot
op dezen tijd toe.
De invoering van dat artikel 23, over
welks betrekkelijk recht hier niet kan worden uitgeweid, maar dat in ieder geval de verantwoordelijkheid
legde op de schouders van vele onbevoegden, dreef,
door „de onverkwikkelijke partij-manoeuvres", die er
mee gepaard gingen, niet weinigen „de Hervormde
kerk" uit naar de kleinere kerkgenootschapoen been,
maar verminderde ook het getal van die jonge mannen,
die het leeraars-ambt begeerden.
14

Deze t ij d e I ij k e overwinning der stemmen-meerderheid kan uitteraard de waarheid niet aan banden
leggen. Verzwakte onder ons de vaardigheid tot handhaving van het Evangelisch beginsel, in andere landen,
in Duitschland vooral is de worsteling onvermoeid
voortgezet en werd het openbaar, wat van al dat
historisch-critisch onderzoek der oirkonden van het
Christendom den toets des tijds kon doorstaan.
Want ook het staatkundig en maatschapp e 1 ij k 1 e v en was aan geweldige worstelingen en
velerlei omzetting van verhoudingen overgeleverd in
die tweede helft der ige eeuw. De immer voortgezette strijd tusschen vrijhandel en gezag, het recht en
de taak der gemeenschap tegenover den enkele, om
maar niet meer te noemen, deed zoovele en wijd uiteengaande politieke partijen en wijsgeerige stelsels
ontstaan, dat de godsdienst, met al wat daarmee
in verband staat op den a chtergrond scheen
teruggedrongen te zijn of met machteloosheid geslage n.
Het had, bij sommige sterk sprekende verschijnselen
des tijds, soms zelfs wel den schijn, alsof men — zooals iemand het uitdrukte — „slechts in afwachting
leefde op de dingen, die komen zouden".
Verward in de zich vermenigvuldigende vragen van
den dag, v e r 1 o r en niet weinigen den moed en het
geloof, k e e r d e n zich a f van kerk en godsdienst,
om niet te zeggen, dat zij zich in bittere vijandschap
t e g e n haar s t e l d e n en van een staatsleven
droomden, waarin de godsdienst, welke ook, niet meer
aan het woord zou zijn 1
De snelle vooruitgang der n a t u u r k u n d i g e
w e t e n s c happen met haar verrassende ontdekkingen ; het vermeerderd en verbeterd o n d e r w ij s , de
klimmende w e 1 v a a r t en rijkdom werkten de heerschappij van het enkel verstandelijk leven voor de
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dingen der aarde in de hand en ondermijnden het
gemoeds- en gewetens-leven alsof dat tot het „private
zijn" behoorde, voor 't welk geen geldende redenen
te stellen waren of wezen konden.
Laat mij, om dien tijd te teekenen, drie getuigenissen
bijbrengen van staatkundigen, wier naam een sterken
klank heeft.
Gladstone schreef in 1874 aan zijne vrouw : „Ik ben
overtuigd, dat de welvaart der menschheid n i et
afhangt van den Staat of van de wereld der staatkunde.
De wezenlijke worsteling moet uitgestreden worden i n
de wereld der gedachte, waar een woedende
aanval met groote hardnekkigheid en over een wijde
-iiitgestrektheid gedaan wordt, op den grootsten schat
der menschheid : het geloof in God en het Evangelie
van Christusl" Twee jaren vroeger had hij aan graaf
Argyll geschreven : „Wij, staatslieden, zijn als kinderen,
die met den tol spelen, in vergelijking met het groote
werk van en voor de menschheid, dat gedaan is en
nog gedaan worden zal en moet : haar geloofsvernieuwing 1" (Morley's „Mr. Gladstone" dl. II, pag. 500
en 504).
Het tweede getuigenis is van Prins von Hohenlohe,
wiens gedenkschriften, voor kort uitgegeven, zooveel
stof hebben opgejaagd en die op zijn 21e jaar aan de
Heidelbergsche hoogeschool komende, zijne verontwaardiging over de godloosheid zijner leermeesters en
mede-studenten aldus lucht gaf: „De grootste wijsgeeren zijn door hun onderzoekingen teruggebracht tot
de grond-waarheden van het Christendom en deze
onnoozele schepselen, die geen hand-hoog hebben
nagedacht, willen zich van het geloof en van de vroomheid des harten losmaken 1"
Een derde teekening van onzen tijd ontmoet ik in
het reeds veel gelezen boek van den Italiaan Ferrero,
waarvan tot nog toe 4 deelen in het Fransch zijn vertaald
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onder den titel , „De grootheid en het verval van
Rome", als hij zegt : „de genotzucht doordringt alle
klassen ; de macht van het geld zet zich in de plaats
van alle andere machten en vervalscht alle levenstoestanden ; de ontwrichting van het gezin door het
misbruik der echtscheiding, door de feministische
pretension, de verstandelijke en zedelijke anarchie, bet
cosmopolitisme, het antimilitarisme, het zijn even
zoovele gemeenschappelijke trekken, die eigen zijn aan
wat men Rome's „decadence" en wat wij „onze beschaving" noemen 1"
Uit alle die verwikkelingen des tijds laat zich h e t
voortbestaan der Evangelische richting,
haar houding, haar betrekkelijke machteloosheid, zoowel bier te lande, als in de andere
Protestantsche landen der wereld eenvoudig genoeg
verklaren. Ofschoon zij geen „partij" zijn wil, staat
zij bij het groote publiek, dat gedachteloos dikwerf,
alleen „de uitersten" opmerkt en beoordeelt, slechts
twee kleuren kent, als „middenpartij" te boek en wordt
of van halfslachtigheid, of van lafhartigheid of van gemis aan weldoordachte
wetenschappelijkheid beschuldigd. Het gevleugelde woord over „den middenman, waaraan men
niet heeft" doet daarbij eene gemakkelijke dienst, al
moet de nadenkende toestemmen, dat wel weinige
menschen al de gevolgtrekkingen van welke richting
ook voor hun rekening k u n n e n en w i 11 e n nemen.
Zelfs de Roomsch-Catholiek durft dat niet aan en tot
nog toe zal „de bezadigdheid" nog wel een plaats
behouden te midden van de menschelijke en zeker ook
te midden van de Christelijke deugden. De ernstige
waarschuwing van Christus tegen het zuurdeesem der
consequentien van rechts en links mag ook nu ieder
mensch zich bijzonder aantrekken 1
17
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1k sprak daar van het voortbestaan der
Evangelische richting.
Met het jaar 1873 werd de uitgaaf van het eens den
toon aangevend tijdschrift „Waarheid in liefde", het
orgaan der Groninger School, gestaakt, maar — zooals Dr. Reitsma het eigenaardig uitdrukt : „het leedwezen daarover werd voor de zeer gedunde oude garde
getemperd door het zuster-orgaan „Geloof en Vrijheid",
dat zich tot nu toe staande heeft kunnen houden I"
En hij teekent het ontstaan van dit tijdschrift met
deze woorden :
„Tusschen de beide uitersten in daalde de Groninger
school of van het hoogtepunt van haar bloei. Zij
maakte geen nieuwe veroveringen meer, doch bleef
nog lange jaren haar invloed uitoefenen in het
Kerkbestuur. Uit haar ontwikkelde zich een meer vrije
richting, die in onderscheid van Groningen „de Evangelische" genoemd, langzamerhand alien, die zich aan
den middenweg wenschten te houden, in zich vereenigde
en sedert 1867 haar orgaan kreeg in het, tijdschrift
„Geloof en Vrijheid" onder redactie van zeven waardige godgeleerden. Zonder een aaneengesloten afdeeling
te vormen werd dit toch de vereenigingsleuze van de
verschillende nuances eener partij, die op het gebied
van de kerkelijke zaken bij de eerstvolgende moeielijkheden de overdrijving der eischen van weerskanten
poogde te matigen''.
Dat zij naar den drang des tijds door de oprichting
van Evangelische Vereenigingen in verschillende provincien van ons vaderland ; door openbare voordrachten ; door talrijke volksgeschriften ; door haar
Bijbelsch dagschrift : „Brood des levens" ; door haar
Evangelisch Zondagsblad ; door haar volijverig medearbeiden aan velerlei godsdienstig, kerkelijk, maatschappelijk belang ; door haar ijveren voor het groot
en noodig Zendingswerk trachtte te doen, wat zij kon,
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om ons yolk, dat meer dan men wel misschien zal
toestemmen „Evangelisch gezind is", op dien weg te
houden en terug te brengen — dat zal ik er wel niet
behoeven bij te voegen.
In de beide woorden „geloof en vrijheid" wordt
haar h o u d i n g bepaald, aan de eene zijde tegenover
de verschillende „nuances" van orthodoxie pleitende
voor vrijheid van onderzoek en nadenken; aan de
andere zijde pleitende voor het goed recht van haar
Christus-belijdenis tegenover den gang van wetenschappelijke studie, die deze belijdenis of niet, of niet voldoende tot haar recht doet komen.
Ik wenschte wel naar den vollen eisch d i t
standpunt te kunnen rechtvaardigen,
al valt het steeds moeielijker, uit naam van anderen,
van tijd- en strijd-genooten te gaan spreken. Dat ik
daarbij zoo min mogelijk namen noem, ligt voor de
hand. In een klein land als het onze zou men zoo
licht door het noemen of door het verzwijgen van
namen, tot onvruchtbare tegenspreking prikkelen. Ook
word ik — zooveel ik dat zeggen mag — de worsteling der geesten overziende — door geen andere
begeerte gedreven, dan dat ik ook iets bijdragen mocht
tot de handhaving van dat ware godsdienstige leven, dat voor het hart van den
enkele en voor den geestelijken welstand van ons y olk onmisbaar is.
Gelijk in de dagen der Hervorming de buitensporigheden der dweepzieke wederdoopers niet weinigen met
weerzin tegen de vrijheid van Evangelie-belijdenis vervulden en in de armen der pauselijke kerk terugdreven, zoo wekt in onze dagen het drijven der
menschelijke gedachten bij het overdenken der waarheid, die uit God is, een bang gevoel van geheele
onzekerheid. „Waar moet het heen ?" zoo zuchten
19

velen, als zij aanzien het veldwinnend o n g e 1 o o f, de
schrikwekkende on v e r s c h i l l i g h eid, de steeds
dieper gaande v ij a n d s c h a p tegen al wat godsdienst
heet ; als zij aan den anderen kant met bezorgdheid
opmerken, hoe het s ecte-w e z e n bloeit en in allerlei, zelfs heidensche dweperijen, vleesch en
geest zich zonderling vermengen.
Misschien kennen zij niet genoeg de geschiedenis
van Christus' gemeente op aarde, maar zij zoeken tegen
alle die dreigende gevaren een u i t e r 1 ij k e n steun.
Zij wilier'' terug naar die vroegere eeuwen, toen een
aan alle zijde vast aaneen gevoegd leerstelsel de
geesten overheerschte en 's menschen persoonlijk
meenen zich met een handteekening onderwierp aan
de belijdenis der meerderheid ; alsof deze gewaande
zekerheid ooit de onrust en vrees der ziel en des
gewetens zou kunnen tot zwijgen brengen of wegnemen1
Zou men dan inderdaad kunnen v o 1 h o u d e n ,
dat het onderzoek der christelijke waarheid in het jaar
1619 i s afgesloten en dat wij — nu bijna 400 jaren
later levende, ons bij de toen vastgestelde leerbepalingen eenvoudig zouden hebben neer te leggen ? Voor
zwakke zielen moge dat gemakkelijk s c h ij n e n, voor
nadenkenden is dit even on m o g e l ij k als o n g er ij m d, den Christen bovendien on w a a r d i g.
Maar „eene kerk moet toch een beljdeni s
hebben, waardoor zij zich onderscheidt van
andere k e r k e n" — zoo roept men ons toe.
1k vraag : hoe bedoelt gij dat nu ? Verstaat gij
daaronder : een belijdenis, door Gods heiligen Geest
in de h a r t e n geschreven en nu dan ook genoegzaam
om er op te leven en te sterven ; of bedoelt gij daarmee : eene door menschen op papier geschrevene of
gedrukte belijdenis, op de manier van een staatswet
of van een vereenigingsreglement in 37 of 39 of 92
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artikelen, die men van buiten moet leeren, onderteekenen moet, aan Welke men — op straffe van buitensluiting — gehoorzaamheid . . . neen : onderwerping
schuldig is :
Maar dan heeft dat statuut van de Synode van
Dordrecht met al zijn leerregels al heel weinig aan
zijn doel beantwoord. Geen wo van de io duizend
Hervormden heeft die ooit gelezen of ingedacht en
geen 3 van de 50 zich noemende confessioneele predikanten heeft die in hun geheel aanvaard.
Indien Christus, het Hoofd der gemeente, de Stichter
van het Christendom, dat voor ons, die Zijn Naam
dragen, noodig en onmisbaar had gerekend, waarom
heeft Hij ons dan niet zulk een wetboek in artikelen
gegeven ?
Wil men Zijn heilig dienstwerk, ons ten goede,
voleindigd met den danktoon : „het is volbracht", ook
soms gebrekkig achten en aanvullen ?
Hebben Paulus en Petrus en Johannes, de wereld
voor Hem veroverende, aan iets dergelijks gedacht ?
Als zij opzieners aanstelden, zendelingen uitzonden,
gaven zij den lastbrief, gelijk zij dien zelf ontvangen
hadden : „predikt het woord 1" En op de vraag : „welk
woord ?" antwoordden zij : „Christus 1"
„Niemand k a n , let wel : kan, een ander fundament
leggen, dan dat — door God — gelegd is: namelijk
Jezus Christus den Heer" en nog eens : „ik heb mij
n i e t s voorgenomen, u to prediken, dan Jezus Christus
en dien gekruist 1"
„Dus — zoo wordt ons dreigend toegeroepen" —
d u s absolute leer-vrijheid? Ikbidu,speelniet
met groote woorden. Want door een juist begrip van
het wezen des Christendoms eischt onze Hervormde
Kerk van haar leeraren, dat zij het Evangelie zullen
prediken en zij vraagt van hare aangenomen lidmaten
in de ure der kerkelijke bevestiging niet : „belijdt gij
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te gelooven in een stelsel over God, in eenige
leerstukken en bepalingenoverJezusChristus,
in eenige door ons opgestelde a r t i k e 1 e n over den
Heiligen Geest ?" Neen, zij plaatst hen onmiddellijk,
persoonlijk, voor het eene, groote en beslissende :
,,belijdt gij te gelooven in God, als uwen Hemelschen
Vader, in Jezus Christus als uwen Heiland en Heer,
in den Heiligen Geest als uwen innerlijken leidsman
tot en in al de waarheid ?"
Inderdaad (zoo drukte ik het uit in mijn : „Waarom
Evangelisch ?" 2e druk 1902, Leeuwarden, Bouman)
z 6.6 betaamt het! Want met de leer kunt gij
verloren gaan, met den Heer wordt gij behouden.
Wij hebben genoeg v a n Rome's diensthuis. Wij hebben genoeg a a n Jezus Christus. De z a 1 i g h e i d
is in geen ander en in niets andersl
Wat betreft die door sommigen zoo gevreesde „leervrijheid”, verwijs ik met instemming naar het duidelijk
en oprecht geschrift van Dr. H. Ph. Rogaar (Geloof
en Vrijheid 1905, 5e afl., ook afzonderlijk uitgegeven.
Ev. Ver. Zutphen onder den titel : „Wat onderscheidt
ons Evangelischen van de Orthodoxen en van de
Modernen ?") als hij zegt : „elke verscherping der nu
bestaande regelen zou uitlokken tot vervolgingen met
al den aankleve van dien en tot Roomsche on-vrijheid
ons terug voeren".
En : „ook in ieder b ij zonder voorkomend geval,
als deze of die beschuldigd wordt zich geplaatst te
hebben buiten onze kerk, ga men met bedachtzaamheid te werk. Ik zeg het met br. Drijber, „blijve ieder,
die voor God en zijn geweten overtuigd is, aan de
belijdenis onzer kerk zich te houdenl" „H e t b eroep op het eigen geweten, dat is de
eenige tucht, die op Protestantsch terrein mag worden toegelaten. Ook heefthet
satnenzijn van verschillende richtingen in een kerk22

genootschap veel goeds. Zij kunnen van elkander
leeren en voor eenzijdige overdrijving elkander behoeden, opdat niet de kerk insluimere en door gebrek aan
veerkracht en inspanning ga kwijnen en versterven".
„In dien strijd onzer dagen — dus voegt Dr. Rogaar
er bij — hebben wij Evangelischen de schoone roeping,
om de uitersten zooveel mogelijk tegen te gaan en
Christus te prediken : niet een door menschen vastgestelde leer of wijsgeerige bespiegeling over Hem,
maar Hemzelven. En dit kunnen wij doen met goeden
moed, want stervende sprak Hij : „Ik heb de wereld
overwonnen 1"
En hoe staan wij, die ons met blijdschap tot het
Evangelie, tot Jezus Christus bepalen — hoe staan wij
tegenover de moderne richting?
Er is in de gemeente — hier en in andere landen —
een soort vrees, om niet te zeggen : angst, voor het
historisch onderzoek der Schrift, voor de critiek met
haar wetenschappelijke wapenen ; er is een soort verachting voor de wijsbegeerte, die buiten Christus om,
beproeft het tweevoudig raadsel te ontleden : het
raadsel der schepping en het raadsel van den mensch.
Welnu, die angst en verachting is verkeerd. Zij is
de vrucht van de voorloopige radeloosheid eener groote
liefde. Is God er dan niet, om Zijn waarheid te handhaven ?
Ontrust u niet. „Al wat openbaar maakt, is licht 1"
Juist door die vrees voor wetenschappelijk onderzoek
is Rome's kerk zoover afgedwaald van de waarheid,
die in Christus is, Paulus was een diepe denker en
gebruikte in prediking en brief aile wapenen van diepzinnige geleerdheid, om de krankheden en dwalingen,
die in zijne dagen de zielen bedreigden, te genezen en
te bestraffen.
Geen toorn tegen de critiek. Zij is even natuurlijk
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als de ademhaling. Stilstaand water groeit dicht en
wordt moeras. Alle afsluiting is kloosterlijke zelfverminking. Meent gij, dat ooit eenige geestelijke waarheid zonder zwaren tweestrijd inderdaad uw eigendom
zijn zal? Er is een groot woord in een van Paulus'
brieven : „Alles is het uwe, maar gij zijt van Christus
en Christus is Gods 1" Ons Christendom eischt de
frissche, voile, mannelijke kracht van het geloof en —
het geloof vreest niet, omdat het ook is : „een onbegrensd vertrouwen des harten op den God der waarheid". Dat is zoo waar, dat als ik een van die vragende, verwarde, naar licht en zekerheid zuchtende
geesten van onzen tijd ontmoette, ik zou hem vragen :
„wilt gij het goede ?" „Wie • den wil van God wil
d o e n , die zal van deze leer bekennen, dat zij uit
God is" — zoo sprak Christus zelf het uit. De krachten der eeuwigheid zullen tot u en over u en in u
komen en heerschen. Het is alleen door den Heiligen
Geest, dat een mensch Jezus zijn Heer noemt.
Wat nu in het algemeen de moderne richting aangaat : „wij gelooven — zoo drukken zij het uit — wij
gelooven aan de eeuwige waarheid van het Christendom ; alleen : zij hangt voor ons niet of van een zeker
aantal feiten, die wij slechts door geschiedkundige overlevering kennen. De zekerheid van die gebeurde zaken
wordt hier en ginds zoo fel bestreden, door de critiek
der geschriften, die er getuigenis van geven, op zoo
losse schroeven gezet, dat wij voor ons, de eeuwige
waarheid van het Christendom er niet afhankelijk van
durven of willen stellen. Wij achten het gebiedend
noodig, de heerlijke grondgedachten van het Evangelie
los te maken van die feiten en alleen langs dien weg
zal het mogelijk zijn, de godsdienst te blijven aanbevelen aan de kinderen der tegenwoordige eeuw".
In de akademie van wetenschappen te Berlijn heeft
de bekende kerkgeschiedenis-schrijver, Adolf Harnack
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eene reeks van voordrachten gehouden, die onder den
titel : „Het wezen des Christendoms", in het jaar 1900
uitgegeven en ook in ooze taal zijn overgebracht. De
kern van zijne beschouwingen is wel de stelling : „niet
de Zoon, alleen de Vader, behoort in het Evangelie,
gelijk Jezus het heeft verkondigd !"
Let wel : het is geheel niet de bedoeling van dezen
geleerde, den Persoon van Jezus Christus van zijn glans
te berooven. Integendeel : hij spreekt van Hem in
blijden eerbied en met een groot dankgevoel, als van
dengene, die „een nieuwen tijd voor de menschheid
heeft doen aanbreken 1" Zelfs hoopt hij, langs dezen
weg de harten der afgedwaalde kinderen van onzen
tijd tot de godsdienst terug te kunnen brengen, Jezus
opnieuw te kunnen prediken aan die honderden, die
aan het kerkelijk dogma aanstoot nemen.
Maar de slotsom van zulk een stelling zal toch wel
deze zijn : indien wij het Evangelie van Jezus hebben, den V a d e r , dan hebben wij Christus zelven
niet meer noodig. Op dezelfde manier, als wanneer
iemand een belangrijke ontdekking heeft gedaan, eene
zeer nuttige uitvinding aan de wereld heeft geschonken,
eene nieuwe waarheid op natuurkundig gebied aan de
vorige waarheden heeft toegevoegd en het er nu immers niet op aankomt, hoe die geleerde heette, waar
hij geboren werd, hoedanig zijn karakter was, als die
ontdekking, die uitvinding, die waarheid slechts proefhoudend, deugdelijk, onwedersprekelijk is.
Het is mogelijk, dat Harnack, zoo het Christendom
terugbrengende tot den allereenvoudigsten vorm, tot
eene grondgedachte, enkelen tot eene oppervlakkige
— moet ik zeggen : voorbijgaande toestemming dwingt
of overhaalt, maar de prijs, waarvoor hij die enkelen
of velen met het Evangelie tracht te verzoenen, is te
hoog. Hier worden nu niet maar eenige leerstellingen,
eenige historische feiten opgeofferd , hier gaat het om

dat eene, dat voor ons het levensbrood is : onze gemeenschap met Jezus Christus, naar het welbekende
woord van Johannes : „Wie den Zoon niet heeft, heeft
ook den Vader niet 1"
Men gaat uit van de meening, dat de beteekenis
van 's Heeren verschijning op aarde te zoeken is in
die vier, zes woorden, die men dan het Evangelie
noemt (God Vader, de mensch Zijn kind) zoo dat het
dan op Jezus' persoon, op zijn leven en daden, op al
Zijn verder onderricht, op Zijn lijden en sterven en
opstanding niet meer aankomt 1 Als wij die woorden
maar van Hem hebben — zoo meent men — heeft
men genoeg, heeft men alles. Hem zelf hebben wij
dan niet meer noodig en ... langs dien weg is tegelijk
een eind gemaakt aan alle die verschilpunten en tegensprekingen, die de kerken en richtingen tegen elkander
verdeelen, is een grondslag gelegd voor de kerk der
toekomst, die alien moet en kan omvatten.
Historisch is deze meening niet houdbaar. Het
Christendom is niet met die vier, zes woorden alleen
onder Joden en heidenen gesticht en uitgebreid. Geen
verzoening en verlossing dan in Jezus Christus, den
van den Vader gezondene en geen zekerheid des harten
dan in Zijn kruis en opstanding, dat is op iedere
bladzijde van de Nieuw Testamentische Schriften te
lezen. In Christus gelooven, dat is het een en het al.
En dit, wat ik daar uitspreek, staat in nauw verband met wat wij zouden willen noemen : „h et w e z e n
van de godsdienst zelve", haar karakter en
drijfkracht, de wereld der gedachten, waarin zij zich
beweegt, waaruit zij leeft, waarin zij opgroeit en haar
kracht en blijdschap verzamelt.
Wanneer de godsdienst, ook de Christelijke, niet
anders dan moraal, niet anders dan „zedelijkheid"
was, dan zouden wij dit „vereenvoudigen", gelijk het
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beproefd wordt, ten langen laatste kunnen goedkeuren
en toejuichen, want de moraal beweegt zich in den
aanvang slechts om den uitwendigen mensch. „Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht 1" Het gaat
dan in hoofdzaak niet om eene betrekking tusschen
God en mensch, om eene gemeenschap van die beide,
om eene geschiedenis van die gemeenschap, om eene
overweldigende gewisheid van den band, die den verantwoordelijken mensch aan zijn Maker en Rechter
verbindt. Zedelijke waarheden eischen niet eene geschiedenis als onderstelling van haar bindende kracht.
Zij bewijzen zich zelf onmiddellijk aan het innerlijk
besef des menschen. Of zij zich op den duur zullen
kunnen handhaven tegenover een altijd twistend en
wereldziek verstand, laat zich met het oog op de
teekenen der tijden ernstig betwijfelen, maar deze min
of meer duidelijke verwarring van godsdienst en zedelijkheid past niet op het Christendom, allerminst op
dat der apostelen. Het zijn de bekende klanken van
een moraliseerend Ration alisme. Men geve het niet
uit voor het Evangelie der Zaligheid.
Of als het Christendom een gevoels-god sd i e n s t was, levende op vage, onduidelijke zielsstemmingen, wij zouden misschien voor een tijd met
zulke vereenvoudiging van het Christendom vrede
kunnen hebben. Ook de Mystiek heeft het — in weerwil van alles, wat haar van moraal onderscheidt —
evenals deze niet met feiten te doen en met een geschiedenis, die tusschen God en mensch heeft plaats
gevonden, met de uitkomst, de blijvende slotsom er
van. De Mystiek heeft alleen te doen met innerlijke
toestanden. Het is haar eigen, feiten in toestanden
om te zetten en bijvoorbeeld Adam en Christus slechts
te beschouwen als zinnebeeldige uitdrukking van innerlijke tegenstelling , alzoo, dat hier niet eene werkelijke
— wat men noemt : objectieve — geschiedenis valt te
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bespreken, maar deze beide namen alleen de uitdrukking zijn van de beide zijden des verborgenen levens,
die met elkander worstelen om het overwicht.
Doch zoo hebben de Apostelen het niet bedoeld,
ook niet, als zij van den Christus i n ons en van Zijn
geest i n ons spreken. Zij verstaan onder Adam cn
Christus objectief historische persoonlijkheden en wat
daartusschen is, als een grooten, wereld-omvattenden
gang van „worden en geworden zijn", die in het innerlijke leven zijn persoonlijke afspiegeling vinden moet.
Zoo hebben zij het opgevat en zoo moeten wij ook
het verstaan, tenzij wij in de plaats der Christelijke
kerk eene gemeenschap ons willen denken van subjecten, van welke ieder zijn afzonderlijk, innerlijk leven
heeft, een leven, dat geen gemeenschappelijken wortel
heeft in de geschiedenis, die tusschen God en de
menschen heeft plaats gehad en nog plaats heeft.
Mitsdien is dit de vraag, die in onzen tijd de geesten
beweegt: is er eene zoodanige geschiedenis of zijn er slechts eeuwige waarheden
des zedelijken levens of van het innerlijke gevoelsen gemoeds-leven ? Is Christus als do el van die geschiedenis eene feitelijke, historische grootheid of
alleen een symbool van die innerlijke waarheid, zoo
dat wij ten slotte met den wijsgeer Fichte en anderen
zouden mogen zeggen : „niet het historische aan Christus
is het wezenlijke, maar het metaphysische" ? Niet aan
zijn persoon is het Christendom verbonden, maar aan
de innerlijke, eeuwige waarheid, die Hij het eerst
heeft ontdekt en uitgesproken ? En wanneer Hij nu
weder op aarde kwam, zou Hij het volkomen goedkeuren, dat Hij zelf vergeten was, wanneer slechts de
eeuwige waarheid, die Hij geopenbaard heeft, eene
plaats onder de menschen had gevonden en behouden ?
Dan was er geen groote stap meer to doen tot dien
tweede, dien sommigen ook wel gedaan hebben : „het
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komt er niet op aan, het is twijfelachtig, of Hij zelL
eene historische grootheid was, of Hij ooit inderdaad
op aarde heeft geleefd !"
Maar Christus — gij weet het — heeft zich zelven
nimmer op den achtergrond geplaatst. Integendeel
heeft Hij zijn persoon en zijn leven tot middenpunt
van zijn goddienst, tot vereenigingsband zijner jongeren
gesteld. Hij wilde niet vergeten zijn. Tot aan de
voleinding der eeuwen moet en zal men Hem gedenken.
Niet slechts eenige waarheden, die Hij verkondigd
heeft zal men zich toeeigenen, Hem zelven zal men
lief hebben en prediken. De gemeenschap, de levenseenheid met Hem zal het hoogste goed blijven, voor
hetwelk men de geheele wereld zal kunnen missen,
wederstaan en overwinnen. En de belijdenis van Hem
— niet van zijne leer alleen, maar van Hem zelf, van
Zijn persoon en de daarin geschonkene openbaring
der Goddelijke zondaarsliefde en van Gods plan met
den mensch, zal de grondbelijdenis Zijner gemeente
uit alle volken en voor alle tijden zijn en blijven.
Men zegt ons : „waartoe die sterke uitdrukkingen ?
In den grond der zaak bedoelen wij het ook zoo 1
Spreken wij dan ook -niet van het feit van Zijn leven ?"
Ik vraag : welk feit van zijn leven ? Dat er „eens
een Jezus geweest is, die onder Keizer Tiberius is gekruisigd en van wien zijne leerlingen zeiden, dat hij
leeft ?" ... Zeker, dat zeggen ons zelfs de Romeinsche
geschiedschrijvers van die dagen en wij hebben geen
reden, om het te ontkennen. Maar indien dit feit
vast staat als geen ander, kan d e z e historische
zekerheid grondslag zijn van eene godsdienstige gewisheid? Want zoo het Christendom niet enkel moraal of mystiek of wijsbeg e e r t e zijn zal, die met ideeen te doen heeft,
maar g o d s d i e n s t zijn zal, dan heeft het met
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f e i t e n te doen, hetzij dan vermeende of werkelijke.
„Wat schade zou dat ons zijn — zoo roept men ons
toe — dat wij uit de gedenkschriften die van zijn
aardsche leven geboekt zijn — afzonderen : nu ja, al
die daden en gebeurtenissen, die met de natuurwetten
in strijd zijn, dus alle die wonderen, door hem of aan
hem geschied ; afzonderen ook al die woorden, die
van een boven-menschelijk, buiten-menschelijk bewustzijn de merkteekenen dragen, om dan toch ten slotte
over te houden, wat aan hem rein en groot en waar
en liefdevol was ? Zulk een menschelijke Christus past
aan de kinderen der 20e eeuw l"
Maar behalve, dat deze zoo hoog staande kinderen
der 20e eeuw blijkbaar met dezen menschelijken
Christus niet recht raad weten ; behalve, dat Hij oneindig veel grooter en verhevener moet geweest zijn,
dan eenige menschen-stift Hem schetsen kOn -- Hij
zelf heeft van verschillende gebeurtenissen in zijn leven
gewild en voorspeld, dat zij tot aan de voleinding der
wereld zullen worden in gedachtenis gehouden en gepredikt.
„Rust dan ons godsdienstig geloof op geschiedkundige overlevering ?" zoo vraagt men. 1k antwoord :
„zeer zeker 1" Ons geheele geestelijke leven, al ons
denken en gevoelen wortelt in het verleden. Wij staan
niet op ons zelf. Wij zijn, een voor een en alien te
samen „kinderen der geschiedenis l" Het is eene gevaarlijke oppervlakkigheid, dit te ontkennen, den
bestaansvorm van onzen geest met heel zijn inhoud
te willen afleiden van onze eigene, kleine, arme
rede.
Zooals iemand het uitdrukte : „wij dragen de gansche
wereldgeschiedenis in ons om 1" Wij leven uit op hetgeen voor ons heeft plaats gehad. Meent gij, dat
iemand ter wereld zich daar van losmaken kan ? Wie
zich tegenover de historie in anarchistisch zelfbehagen
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„onafhankelijk” noemt, pronkt met een opgeblazen
armoede.
Er is door den Duitschen wijsgeer Lessing een
woord gesproken, dat door velen als iets bijzonder
hoogs wordt nagezegd, dat namelijk „ons godsdienstig
geloof niet afhangt van toevallige feiten uit de
historiel"
Welnu dit zeggen is niets dan een sophisme, een
bedriegelijk woordenspel.
Men kan duizend bijzonderheden uit de wereldgeschiedenis optellen, die ons innerlijk niet aangaan.
Dat Luther op den pen October van het jaar 1517
— niet vroeger en ook niet later — zijn 95 stellingen
— niet meer, maar ook niet minder — aansloeg aan
de deur der Wittenbergsche Slotkerk en niet aan eene
andere, dat gaat ons niet aan. Maar dat deze man
Gods, onder de wonderbare leidingen van den God
der waarheid, een tires opende in de zware muren van
het Roomsche bijgeloof en de pauselijke heerschzucht,
zoo, dat w ij verlost van al die gekleurde idolen en
bedriegelijke werktuigelijkheden, een gansch ander,
een eigen, zelfstandig, geestelijk leven in ons omdragen — dat beslist over onze godsdienstige overtuigingen. Het eene feit draagt het andere, wijst er
op terug en eischt het.
Hoe veel te meer zal dit alzoo zijn met het Christendom, waarin — bewust of onbewust — ons g eheele geestesleven rustl
Mag men bier spreken van bloot toevallige geschiedenis, die ook even goed anders zou kunnen geweest
zijn, die ook zonder schade niet gebeurd zou kunnen
wezen ?
Indien h e t feit van 's Heeren verschijning, van
Zijn leven en optreden, onmisbaar is voor ons godsdienstig Christelijk geloof; indien Johannes recht heeft
te schrijven : „wie den Zoon niet heeft, heeft ook den
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Vader niet" ; indien het recht en de waarheid van die
stelling, in onze dagen uit honderden openlijk blijkt,
die omtrent God en mensch — en dan ook omtrent
al het andere, betuigen in het onzekere te zijn en nu
met die onzekerheid als hoog-verlichten pralen of
weemoedig zich zelven beklagen — dan moeten ook
de f e i t en van dit geheel eenig leven op aarde
onmisbaar zijn, omdat uit die feiten, een voor een en
tesamen genomen, de beteekenis en waarheid
van Zijn Goddelijke zending openbaar
wordt.
Daarom hebben de Apostelen Hem, met
al Zijn werk en woord, met alles, wat aan en door
Hem is geschied tot het middelpunt hunner prediking gemaakt. Het was hun daarbij
niet te doen om eenige verbazende en boeiende a n e cdoten uit dat leven huns Heeren. Zij predikten van
dat alles als den inhoud van het Evangelie, de zalige
boodschap van een heil voor zondaars, dat in dezen
Christus — niet alleen z i n n e b eel d, maar historische we r k el ij k h e i d was geworden. Zij gaven
die herinneringen niet als „v er di c hts el en van
een overspannen verbeelding" die dan„uit
en door de leugen" tot de waarheid zouden willen
leiden, maar als op aarde gebeurde en door de zijnen
aanschouwde geb eurtenissen; niet „als p o 6.tische overlevering, waarin dan — gelijk in
de middeneeuwsche legenden — eenige diepere, schoone
waarheden verscholen liggen voor de helder-zienden,
maar als de heerlijke, heilige daden en ontmoetingen
van Hem, dien zij als den Verlosser ook van hun
eigene ziel in matelooze blijdschap vereerden en als
zoodanig, tot elken prijs — al kostte 't hun vrijheid
en leven — aan anderen, aan alien predikten.
In zeker hooghartig ongeduld of medelijden wordt
ons gezegd, dat „het wonder het liefste kind is van
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het geloof" en dat wij „als Christenen alles mogen
kritiseeren, alleen niet het allerkritiekste !" Er staat
dunkt mij tegenover, bijvoorbeeld dit : „indien de
geniale schrijver van het 4e Evangelie zijn Heiland
zeggen laat : ik neem geen eer van menschen aan —
en dezelfde schrijver de opwekking van Lazarus uit
de dooden of de genezing van den blindgeborene, met
al de ontmoetingen en gesprekken, die er aan verbonden zijn, v e r d i c h t heeft (om nog niet eens van
de eigen opstanding des Heeren uit de dooden te
spreken) — dan is die s c h r ij v e r, wat men ook
er tegen inbrenge, eene zonderling dwm onische samenvoeging van genialiteit
en 1 e u g e n. Zijn boek verdient dan — evenals :
Corinthen XV, niet anders dan met diepe beschaming
en toorn uit de heilige Schriften der Christenheid verwijderd te worden 1"
Toch is er, indien ik de teekenen der tijden een
weinig onderken, een ander misverstand uit den weg
te ruimen, en de verplichting daartoe rust niet alleen
op de schouders der Evangelische richting, maar van
alle godsdienstige richtingen te samen, ieder op haar
terrein, elk naar het haar geschonken inzicht.
Namelijk aan twee dingen heeft de mensch, iedere
mensch behoefte : aan zekerheid en v e r z o e n i n g.
Met opzet noem ik deze beide woorden in die orde :
want in vele beschouwingen over Evangelie en godsdienst wordt over het hoofd gezien, dit: „voor en aleer
van verzoening sprake wezen kan, heeft het vragend, zoekend, naar God dorstend menschtnhart behoefte aan zekerheid.
Ja, wanneer men onder v r o o m h e i d slechts verstaat : een nu en dan terugkeerend, v a a g g e v o e 1
van het oneindige en eeuwige, waarmee de
mensch, de zondaar, de sterveling te doen heeft; een
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zekere stemming der ziel, waardoor hij zich
of en toe verlustigen mag in poetisch Op-zien en
vêrzien, om daarna terug te keeren tot de gewone
orde van den dag ; als godsdienstigheid geacht wordt
te zijn „eene ziels-eigenschap van e n k e 1 e n tegenover hun God", z(56 dat men gaat spreken van een
„ervaren van God", zonder dat dit eenigen bepaalden
inhoud, eenigen waarneembaren, blijvenden inhoud
heeft voor verstand en gemoed, voor het karakter en
den wil — dan kan ik mij zeer goed voorstellen, dat
er honderden zijn in onze dagen, die het zonder
dit sentiment, zonder die vroomheid,
meenen ook wel te kunnen stellen of uithouden ; die
dit „levens- s i e r a a d" op een lijn plaatsen, bijvoorbeeld met schilderkunst en muziek, zeggende : „gelukkig, die het er ver in gebracht heeft, maar ik heb
er nu eenmaal den aanleg, de gave niet toe ; men
kan het leven zonder die talenten toch nog wel goed
en aangenaam zich maken. Misschien beklaagt men
zich dan soms in gevoel van gemis : „kon ik maar
gelooven l"
Op die lijn voortgaande, is het denkbaar, dat men
per slot van rekening alle godsdiensten der aarde even
goed rekent, mits zij — onder welke vormen ook —
dit gevoel, die stemming opwekken en aankweeken.
Zelfs zal men met eenige afgunst de dweepzieke
zelfkastijdingen der Boeddhistische vroomheid of de
reusachtige zelf-suggestien bij de grot te Lourdes bewonderen en een klacht uitspreken over het koude,
Protestantisme, dat alle di n g e n, ook de aanbidding, tot' het geweten, dat is, tot den waren
mensch terugbrengt.
Maar ons Christendom is nu eenmaal niet een zaak
van nu en dan geprikkeld gevoel, zich verzadigend met
eenige aandoeningen van vroomheid. Het is : „b e s e f
van den band, die ons met den levenden
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God verbindt; een besef dat aan al ons denken
en willen een bepaalde richting, eene geheel andere
levens-gedachte, een oneindig hoog levensdoel geeft,
zoo, dat alles, letterlijk alles daaraan getoetst, ondergeschikt gemaakt wordt.
En nu komt het er toch wel boven en v6Or alle
dingen op aan, dat wij van dien God, van
Zijn wezen en wil eene heldere, volledige
zekerkeid hebben, zoo, dat geen tegenspreking of
twijfeling daar inbreuk op maakt.
Die zekerheid is in Jezus Christus, in
Hem alleen. „Niemand komt tot den Vader, dan
door Hem 1"
Indien het reeds een hooge spanning des geestelijken levens zijn moet, te belijden, dat God i s, het
eischt wel de hoogste spanning, te erkennen, te gevoelen, uit te spreken : „God is Vader, mijn Hemelsche
Vader 1"
Want er zijn in deze zaak geen bewijsvoeringen des
verstands, die niet even zoovele tegensprekingen uitlokken en het oppervlakkigst schuldbesef werpt wel
verschrikking, maar geen vertrouwen in
de ontroerde ziel. Zij kan slechts wenschen, dat er
geen God bestaat en dat alles, wat daarop betrekking
heeft, op een zelfbedrog is gebouwd.
Honderden besluiten daar dan ook toe, of zij zoodoende van Hem of konden komen. Mogelijk trachten
zij zich in hun onwetendheid, die zij onvermijdelijk
achten, te schikken en gaan in hun wanhoop of onwil
zich geruststellend, geblinddoekt den afgrond te gemoet.
„Het moet maar met hen komen, zoo als het komt 1"
Indien er een God is, die een levens-rekenschap van
hen kan eischen, dan moge Hij hun, om hun onwetendheid genadig zijn 1 Misschien beschuldigen zij
Hem, zooals die rijke man in de gelijkenis, dat
Hij zich niet genoegzaam, dat Hij zich niet
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door een ontegensprekelijk wonder aan hen heeft
geopenbaardl
Teeken ik zoo naar waarheid den zielstoestand van
niet weinigen, ik vraag of dit niet e e n i g en alleen
is te wijten „aan een voorbijzien van Christus".
Als dezelfde Johannes, die in zijn 'en brief den brug
toont, die van Jezus eigen prediking tot de prediking
der apostelen voert, dit punt aanroert, dan zegt hij
eenvoudig: „hierin is de liefde Gods jegens
ons openbaar, dat Hij ons Zijn Eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat wij
zouden leven door Heml"
Dat was t o e n en dat is nog het nieuwe en aangrijpende van en in het Evangelic, het groote, beslis•sende, proefhoudende teeken van Gods liefde voor
zondaren. Daaraan ontleent alles, wat door en aan
Hem is geschied, zijn wereldhistorische en wereldomvattende beteekenis. In Hem is het antwoord van
God op al ons zoeken en zuchten. „Van de liefde
Gods bewust, komt het menschenhart tot rust 1"
Aan voorspellingen van de naaste of verder of liggende toekomst waag ik mij niet, al zou de verzoeking
voor de hand liggen, om te beweren, d at de K e r k
des Heeren over de gansche aarde heen
naar dit Evangelisch standpunt heen
zich beweegtl
1k ben het geheel eens met dien priester der Russische, Grieksch Orthodoxe kerk, als hij in zijn brief
aan de redactie van het Fransch-Protestantsche tijdschrift „Foi et Vie" van i Januari 1907 schrijft : „ik
bid u, te gelooven, dat alles wat ik u schrijf over
onze godsdienst-verschillen, allerminst eene uitdaging
is of een onverdraagzame afkeuring van hetgeen uwe
kerk of welke Christelijke kerk ook, leert. Want wat
is dat alles anders dan de on leschbare d orst
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naar waarheid, het groote verlangen
om de vraagstukken op te helderen,
die de kerken verdeelen, de hartstochtelijke begeerte, om de gansche, voile
waarheid in te zien en te bezitten, een
terrein van hereeniging toe te bereidenl"
En enkele regels verder : „gelijk de bij, die haar
honig neemt, waar zij dien vindt, zoo moeten wij opzoeken en waardeeren alles, wat ons nader tot de
waarheid brengt, veroordeelen alles, wat er ons van
verwijdert. Aileen dit eclectisme zal ons doen arbeiden
aan den opbouw van eene, heilige, algemeene Christelijke kerk, in den breedsten zin van dat woord, de
kerk in al haar verheven schoonheid en in haar ware
grootheid. Zonder ooit ontmoedigd te worden, willen
wij voor al ons lijden en onder diepe beschaamdheid
over onze wonden en onze krachteloosheid, een geneesmiddel blijven zoeken in de waarheid van Christus,
onverschillig van welke zijde ons dit wordt aangeboden
of tot welken prijs wij het verwerven konden. Want
wij kennen geen anderen weg tot de
wedergeboorte onzer Christelijke kerk,
die door haar zedelijken invloed tevens
alle onze maatschappelijke vraagstukken heeft op te lossen in eene groote
broederlijke liefdel"
W. F. K. KLINKENBERG.
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HET BAPTISME IN NEDERLAND

DOOR

N. VAN BEEK,
Bapt. Predikant to Stadskanaal.

Onder de verschillende vertakkingen van het Protestantisme behoort ook het Baptisme, en de aanhangers
dier gezindte laten zich vinden en zijn ijverig werkzaam
in alle landen der wereld, waar belijders van Jezus
Christus gevonden worden. Zij staan overal onder den
naam Baptisten bekend, maar heeten met hun Hollandschen naam „Gedoopte Christenen".
Het aantal hunner gemeenteleden, n.l. die naar baptistische orde gedoopt zijn, bedraagt op garde ruim
7 millioen 1), verdeeld in ruim 72000 gemeenten, die
bediend worden door c.a. 52000 leeraren. Het getal
hunner aanhangers, leerlingen en kinderen, zal ongeveer het dubbele van hun ledental bedragen.
De Baptistische christenen staan over het algemeen
bekend als zeer actief in den arbeid der in- en uitwendige zending. Hun zendingswerk in Indie, bijzonder
onder de Teloegoes en onder de Birmanen, alsmede
in Oost-Afrika, Congo-gebied, en in de laatste jaren
onder de Philippijnen en Cubanen, heeft zich zeer uitgebreid en is wonderbaar gezegend geweest. 't Zijn
1) Hierbij zijn niet gerekend de 11157 gemeenten met 9657
Predikanten en 1235,798 leden, die zich „Discipelen van Christus"
noemen, en die wel de zelfde beginselen der Baptisten volgen,
doch zich niet bij deze hebben aangesloten.
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vooral de Engelsche en Amerikaansche Baptisten, die
in verschillende deelen der wereld tot een krachtig
werk Gods zijn gebruikt. Thans sedert 1891 hebben
de Duitsche Baptisten, ook eenigszins geholpen door
de Hollandsche, een rijk gezegende zending in Camaroen
(West-Afrika).
Ofschoon bij de Baptisten het nationaliteitsbewustzijn
niet minder sterk is dan bij andere burgers der verschillende landen, leggen zij toch veel nadruk op het
begrip, dat het ware Christendom in tern a t i on a al is.
Dit wilde men duidelijk laten uitkomen op het „Baptist
World-Congress", dat in 1905 to Londen gehouden
werd, waarbij ook de Nederlandsche Baptisten vertegenwoordigd waren.
Het Baptisme in Nederland, zooals het thans bekend
is, is volgens de geleerde onderzoeking van Prof. DE
HOOP SCHEFFER, van Hollandschen oorsprong 1). Volgens dien geleerde sluit de geschiedenis der Baptisten
zich aan bij die der Brownisten en Collegianten, uit
het begin der 17 e eeuw, die evenals de Rijnsburgers,
den doop bij onderdompeling bedienden aan ieder, die
zich door vrije keuze bij hen voegde.
Meer algemeen meenen wij, sluit de geschiedenis van
het Baptisme in ons vaderland zich aan bij die van den
arbeid van Nederlands grooten Hervormer MENNO
SYMONS, of anders gezegd bij die der Oud-Mennonieten
en hunne voorloopers, die waarschijnlijk Waldenzen
waren.
Het blijft, wel is waar, nog een open vraag of MENNO
den doop bij onderdompeling, begieten of besprenging
bediend heeft ; maar het is bijna niet denkbaar, dat
iemand als MENNO, die zich zoo conscientieus aan de
letter en geest der bijbelsche voorschriften hield, den
doop anders dan naar den oorspronkelijken vorm —
mede als protest tegen Rome — zou bediend hebben.
1) Overzicht der geschiedenis van den doop bij onderdompeling, bl. i6o — zie ook zijn opstel over de Brownisten blz. 379.
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Doch met volkomen zekerheid weten wij het niet. Zooveel is echter zeker, dat de leer of opvatting van
MENNO SYMONS aangaande het wezen en den aard van
de Gemeente des Heeren tegenover de wereld en haar
karakter, en aangaande Doop en Avondmaal, in h oo fdz a a k dezelfde was, als Welke de Hollandsche en Duitsche
Baptisten (om van anderen niet te spreken) leeren en
handhaven 1). Intusschen spreekt MENNO, waar hij den
doop noemt, nu eens van „induiken", elders weer van
een handvol water. Een bepaalde behandeling van de
wijze van doopen, hebben wij van onzen hervormer
niet gevonden.
Tot de Oud-Mennonieten kunnen ook gerekend worden
de bovengenoemde Brownisten etc. Uit hen waren de
bekende THOMAS HELWEYS, en JOHN MURTON, die in
Holland met doop op belijdenis en bij onderdompeling
bekend waren geworden. Deze gingen in April van
het jaar 161 i van Amsterdam naar Londen, en werden
daar en te Hull de stichters der eerste Baptisten
gemeenten in Engeland, waaruit die machtige beweging
in dat land en vandaar uit als het ware over de geheele
aarde, door den zendingsarbeid der Baptisten, is onstaan.
Uit hen was de man, die de nieuwe beweging op 't
gebied der heidenzending in 't leven riep, de ijverige
schoenmaker van Paulersbury, later de beroemde Dr.
WILLIAM CAREY. Hij was de eerste zendeling van het in
1792 gestichte Baptistisch zendingsgenootschap. Vele
duizende christenen zijn daarna tot een ijverig beoefenen
van het zendingswerk onder heidensche volken opgewekt en aangevuurd geworden. En wie ke pt niet den
Pelgrim-droomer John Buryan, die eveneens tot de
Baptisten der I 7e eeuw behoorde.
Een lange reeks van jaren verliepen er echter eer
de oude beginselen en bedrijven der Baptisten, die over
het geheele vaste land van Europa als het ware in ver1) Vergelijk Menno's „Opera Omnia Theologica" (wij raadpleegden de uitgaaf van Annes van Veen, Amsterdam 1681),
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getelheid geraakt waren, hier weer begonnen op te
gloren. Zij maakten een cirkelloop van Holland uit
over Engeland, Amerika en Duitschland weer in
Holland terug I
Ten jare 1834 n.l. werd na een 5-jarig biddende
voorbereiding, een geboren Duitscher, maar gedeeltelijk
in Schotland en te Londen opgevoed en later vertegenwoordiger van het Edinburger Bijbelgenootschap in
Duitschland, Johann Gerhard Oncken, door
Prof. SEARS van het Hamilton-college in Amerika, met
nog 6 anderen in de Elbe bij Hamburg gedoopt.
De arbeid van dezen welsprekenden en kundigen
broeder Oncken als Baptist, breidde zich, ondanks
velerlei plagerijen en vervolgingen, sterk uit over geheel
Duitschland en tot in Zwitserland en Zweden.
Zoo kwam eindelijk ook de beurt aan Nederland, en
in het jaar 1845 deed het Baptisme voor goed zijn
intrede in ons vaderland, en vond het eerst een aanknoopingspunt in een der meest primitieve gedeelten
van Nederland — het Drentsche dorpje GasselterNijveen. Hoe dit voorbereid werd, en hoe het geschiedde, zegt ons het best eene korte schets uit het
leven van den man, die hier het eerst naar Baptistische wijze gedoopt werd, en wiens gedachtenis nog
steeds onder de Nederlandsche Baptisten in eere gehouden wordt — Dr. J. E. Feisser.
Deze Dr. Feisser werd den I0en December 1805 te
Winsum geboren. Zijne voorouders behoorden tot eene
familie der uit Frankrijk verdreven Hugenooten, Louet
genaamd. Hij was de oudste van vier kinderen, die
van hunne ouders een zeer zorgvuldige opvoeding
ontvingen, maar — alleen voor deze wereld. Hij werd
voor den militairen dienst bestemd, waartoe ook zijn
vader en grootvader het grootste gedeelte van hun
leven hadden behoord ; maar zijne grootmoeder, die
eene vrome vrouw was, wenschte dat hij predikant zou
worden, en zoo werd hij dan, na de voorbereidende
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studien, naar de Academie gezonden, eerst in Groningen
en later in Leiden. Hij studeerde met vlijt, en had
in weinige jaren op een met goud bekroond proefschrift, den doctoralen graad in de Theologie behaald,
en werd met veel lof tot het predikambt in de Hervormde kerk toegelaten. Hij stond eerst te Lekkum,
daarna te Winschoten en eindelijk te Franeker. Daar
vond de groote omkeering in hem plaats, van welke
wij hem zelf laten verhalen
„In mijn 33ste levensjaar behaagde het mijnen Verlosser in zijne groote barmhartigheid zich in mij te
openbaren op eene aangrijpende en duidelijk merkbare
wijze. Door zware, buitengewoon zware beproevingen
had de wijze Leidsman en trouwe Herder zijner
schapen mij daarvoor toebereid ; en nadat de hoogmoed
en hardheid mijns harten gebroken, en mijn gemoed
teeder en zacht geworden was, trok Hij er binnen om
er te wonen en te regeeren".
Hij had wegens lichamelijke krankheid zijn ambtsbediening te Franeker moeten neerleggen, en vertoefde
gedurende die ziekte bij zijne ouders te Veendam.
Doch toen hij zoover hersteld was, dat hij zijne
bediening hervatten kon, nam hij een beroep aan naar
de Herv. Kerk te Gasselter-Nijveen. Hij was echter
een nieuw mensch geworden, en dat bleef niet onopgemerkt.
Talrijke scharen uit een wijden omtrek verdrongen
zich om zijn kansel. Dit bleef zoo, zoolang het alleen
bij prediken bleef; maar toen hij tot inzicht gekomen
was, dat het H. Avondmaal alleen voor de ware
leden van Christus' lichaam was ingesteld, en dat het
niet aan bekende ongeloovigen mocht bediend worden,
toen brak de strijd los. Als hij zijne gemeente rondzag, dan vond hij er zoo weinigen, die zich door het
geloof bewust geworden waren, den Heer toe te behooren. De gemeente eischte, dat hij het Avondmaal
aan Naar zou bedienen, de Heer, naar zijn inzien, ver7

bood het hem ; hij kwam in zwaren strijd, „totdat" —
zoo verhaalt hij, „ik kracht vond om den Heer, en
den Heer alleen gehoorzaam te zijn, er mocht komen
wat er wilde".
Nu kwam er nog wat bij, n.l. zijn bezwaar tegen
den kinderdoop. Eerst hield hij zich nog aan het
formulier, en meende, dat alleen kinderen van geloovige
ouders mochten gedoopt worden. Hoe langer hij echter
de Schrift te dien opzichte onderzocht, hoe meer hij
er zich over verbaasde, dat hij vroeger zoo blind
geweest was. Voor den ganschen kinderdoop vond hij
geen enkelen grond in den Bijbel. Bovendien kwam
hij tot de ontdekking, dat hetgeen hij steeds voor
doop gehouden had, eigenlijk geen doop maar
b e s p r e n g i n g was. Het eene schriftwoord werd hem
al duidelijker dan het andere, en de zaak werd hem
zoo helder, dat hij begon te meenen, dat zijne medechristenen vol vreugde in dat licht zouden wandelen,
wanneer het hun slechts voorgehouden werd.
Hij schreef eene kleine verhandeling, waarin hij zijne
bezwaren tegen den kinderdoop blootlegde, en weigerde
zelf dien te bedienen. Aan zijn eigen doop dacht hij
niet, voordat hij door een eenvoudigen boer daarbij
bepaald werd. Deze kwam tot hem met verzoek om
gedoopt te mogen worden, „want", zeide hij, „als de
kinderbesprenging niet naar de Schrift is, dan ben ik zelf
ook niet gedoopt". Dit kon echter niet plotseling
geschieden.
Intusschen waren de kerkbesturen over Dr. Feisser's
gedrag volstrekt niet tevreden, maar wendden toch
vele pogingen aan om hem voor de kerk te behouden.
Hij kreeg nog een beroep naar Veldhausen (Graafschap Bentheim) en daar bood men hem aan om
oudste predikant te worden, en van 't bedienen van
Doop en Avondmaal zou hij dan geheel vrijgelaten
worden, welk werk dan door den jongsten predikant
zou verricht worden. Dit kon hij echter evenmin doen
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zonder zijn beginsel te verloochenen, en zoo werd hij
eindelijk door het Provinciaal Kerkbestuur van Drente
bij uitspraak van 19 Dec. 1843 met 10 Januari 1844
van het predikambt ontzet.
Er volgden nu voor hem en zijn trouwe echtgenoote 1)
donkere tijden, wat betrof hun uitwendig leven, „maar
die werden — zoo schreef Dr. F. „verhelderd door
het licht van 's Heeren aanschijn", en zij ondervonden
dagelijks de waarheid van zijn woord : ,,Mijne genade
is u genoeg".
Zoo gingen twee jaren voorbij, gedurende welke een
kleine kring van hem getrouw geblevenen met hem
geregeld vergaderden, en zij genoten veel van de
broederlijke liefde. Eindelijk werden zij vertroost en
verblijd door een bezoek van twee Duitsche broeders,
KObner een geboren Israeliet, door Oncken in Duitschland gedoopt, en een broeder Remmers, en deze maakten hun de zaak des doops geheel duidelijk , nu werden
een 7-tal bereid gevonden om zich te laten doopen.
Deze handeling werd het eerst aan Dr. Feisser en
daarna nog aan 6 broeders en zusters in een kanaal
bij Gasselter-Nijveen voltrokken (Mei 1845).
Terstond volgde daarop de vorming der gemeente,
waartoe Dr. Feisser als Leeraar en Broeder R. J.
Reiling tot Ouderling werden geordend. Zoo nu en
dan deed de Heer tot hen toe, die zalig werden, waardoor zij groote blijdschap smaakten en Hem dankten,
die in zegening op hen neerzag en in Wiens liefde zij
zich verlustigden.
Ter zelfder tijd waren er meerderen onder de tootigevers op christelijk gebied, en uit het reveil, die de
beginselen der Baptisten huldigden, maar die zich om
verschillende redenen niet lieten doopen, of gedoopt
zijnde, zich niet bij de Baptisten gemeenten aansloten.
Wij noemen slecht de namen van Ds. J. de Liefde en
1)
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Thans nog in leven.

Dr. de Pinto, een bekeerde Israeliet te Zutphen, welke
beide met Dr. Feisser veel correspondeerden. In hetzelfde jaar werden ook nog de eersten in Amsterdam
gedoopt.
Zeer langzaam ontwikkelde zich vervolgens in ons
land het Baptisme. Aileen te Stadskanaal, waar de
te Gasselter-Nijveen gestichte gemeente later gevestigd
werd, en in de geheele Groninger en Drentsche veenkolonien zag men in de eerste jaren eenige beduidende
uitbreiding, bijzonder onder de leiding der Evangelisten
Gerdes en Witmond en later onder leiding van den
uit China teruggekeerden zendeling Ds. H. Z. Kloekers.
Van daar uit heeft zich het Baptisme uitgebreid over
de geheele veenkolonie van Zuidbroek tot aan de
Duitsche grenzen.
Eerst in 1879 en 188o begon er meerdere uitbreiding
te komen in verschillende Provincien. Eenige Vrije
Gemeenten, die door Ds. de Liefde en zijne volgelingen
gesticht waren, welke den kinderdoop verwierpen, maar
den doop der geloovigen niet als regel hadden aangenomen, en onder welker leden er sommige baptistisch
gedoopt waren, namen een meer positief standpunt in
met betrekking tot Doop en Avondmaal en sloten zich
bij de Baptisten aan, terwijl niet weinigen uit verschillende kerken, maar die meer dan een kerk, namelijk
Jezus Christus, voor hun hart leerden kennen, de gelederen der Baptisten kwamen versterken.
De Vrije gemeenten, die zich aansloten, von d men
te Foxhol, Haulerwijk, Sneek, Hengeloo, Haarlem en
's Gravenhage. Te Franeker en Makkum werden reeds
vroeger gemeenten gesticht door Oostfriesche Baptisten,
en deze, wat de leer aangaat, op streng Calvinistisch
standpunt staande, isoleerden zich en bleven rechtstreeks
met den Duitschen Bond vereenigd.
De arbeid der gemeenten met hare Leeraren, Evangelisten en colporteurs, welke, hare kleine kracht in
aanmerking nemende, in den loop der jaren niet weinig
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is geweest, bestond in den regel meer in Evangeliseeren,
in aansluiting met Christenen uit andere gezindten, dan
in propagandeeren voor het Baptisme, ofschoon zij ieder
Christen, die zulks begeerde, gaarne alle inlichting
gaven aangaande hun beginsel. Voorts leggen de
Baptisten veel nadruk op het gemeentelijk samenleven.
toezicht houden en, zoo noodig tucht toepassen op
hare leden door censuur en eindelijke uitsluiting uit de
gemeenschap, onderlinge stichting en gemeenschappelijk onderzoek der H. Schrift, benevens openbare
prediking door hunne Leeraars of Voorgangers, terwij1
de kinderen op Zondagsscholen en Catechisation onderwezen worden. Bij het godsdienstonderwijs worden
in den regel vragenboekjes gebruikt, voor de jongste
Bijbelsche geschiedenis als die van Prof. Doedes, voor
oudere leerlingen een door een der Leeraars hunner
gemeenten samengesteld boekje.
Sedert het jaar 1881 zijn het meerderdeel der gemeenten in eene Unie verbonden, aan welke iedere afzonderlijke gemeente zich volgens eigen keuze kan verbinden
echter moet zulk eene gemeente hare door den Staat
goedgekeurde Statuten door de commissie der Unie
laten beoordeelen, en van dat oordeel hangt het dan
af, of de commissie al of niet de aanneming van zulk
eene gemeene in de Algemeene Vergadering, die jaarlijks gehouden wordt, kan voorstellen. De aanneming
of afwijzing geschiedt door de Vergadering.
Elke gemeente heeft overigens hare eigene autonomie
en de Unie-commissie, die uit en door de afgevaardigden der gemeenten gekozen wordt, oefent slechts
een adviseerende en hulpbiedende macht uit in de
plaatselijke gemeenten.
De Unie heeft hare eigene statuten, die koninklijk
goedgekeurd zijn. In deze statuten wordt, behalve de
regeling der verschillende werkzaamheden, fondsen en
besturingen, ook kortelijk uitgedrukt het standpunt,
waarop de gemeenten tot de Unie behoorende of die
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tot haar toetreden zullen, staan en staan moeten. Het
artikel, dat deze bepaling bevat luidt :
„De Unie omvat Gemeenten, die belijden en beleven, dat Jezus Christus de eeniggeboren Zoon van
God is en een algenoegzame Zaligmaker voor zondaren;
die den doop der geloovigen, in onderscheiding van
besprenging, handhaven ; wier statuten in overeenstemming blijken te zijn met de beginselen der Unie ; die
bij Koninklijke goedkeuring rechtspersoonlijkheid hebben
verkregen, en die tot het lidmaatschap zijn toegelaten".
De gemeenten hebben in hare statuten een meer of
minder breedere omschrijving van wat zij gelooven en
belijden. Deze luidt bij alle gemeenten nog niet gelijk.
Dit werd in de Unie reeds als minder gewenscht ter
sprake gebracht, en dit had ten gevolge, dat voor
enkele jaren door de Algemeene vergadering eene
commissie benoemd werd, om een concept- of model
statuut op te stellen, waaraan de gemeenten, die voor
het eerst of bij herhaling statuten zouden opstellen,
verzocht zouden worden zich te houden, om zoodoende
ook meer tot overeenstemming te geraken. Het belijdend
gedeelte in dat concept, waarnaar reeds enkele gemeenten
hare statuten gevormd hebben, bevat o.m. het volgende :
„Grondslag.
„De Gemeente aanvaardt uitsluitend als Karen grondslag de geopenbaarde Waarheid Gods, zooals die in
de Heilige Schrift of den Bijbel, welks inhoud zij als
het onfeilbaar woord van God aanneemt, vervat is.
„Zij gelooft en belijdt mitsdien :
a. dat het gansche menschelijk geslacht, door of te
vallen van God, geheel in zijn natuur bedorven en tot
alle kwaad geneigd is, en wegens het misdadige der
zonde rechtvaardig aan het oordeel des doods overgegeven is ;
b. dat God zijn eeniggeboren Zoon in de wereld
gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig
te maken, zoodat het heil der wereld en de zaligheid
I2

der zielen alleen gewerkt is en geschonken wordt door
de genade Gods in Christus Jezus, die door zijn vleeschwording zich zelven vernederd en gegeven heeft, om
tot eer zijns Vaders en tot zaligheid der menschen
's Vaders raad en wil te volbrengen, door zijn plaatsbekleedend lijden en sterven aan het kruis de wereld
met God te verzoenen en de werken en de heerschappij
des satans te verbreken ; die begraven is, maar ten
derden dage persoonlijk is opgestaan en daardoor krachtiglijk bewezen is de Zoon van God, de ten voile vertrouwbare en algenoegzame Zaligmaker te zijn ; die nu,
opgevaren ten hemel, aan 's Vaders rechterhand verhoogd, bekleed is met alle macht in hemel en op
aarde ; die aan Zijne Gemeente den H. Geest met zijne
onderscheidene gaven en krachten heeft gezonden, om
haar te heiligen en in staat te stellen overal in de
wereld door het Evangelic leven en onverderfelijkheid
aan het licht te brengen ; en die eens naar zijne belofte
wederkomen zal, om al de zijnen persoonlijk tot zich
te verzamelen in zijne heerlijkheid, en om als rechtvaardig wereldrechter op te treden ;
C. dat alleen iemand aan de verlossing, die in
Christus is, deel kan hebben, door persoonlijk geloof
en bekeering, en dat er van erfelijke of sacramenteele
zaligheid geen sprake mag zijn ;
d. dat alle oprecht geloovigen in Jezus Christus
geroepen en verplicht zijn den Heer te belijden en door
zich te laten doopen openlijk met de gemeente, welke
het lichaam van Christus, de tempel des H. Geestes is,
zich te vereenigen en zich te onderwerpen aan al de
ordinantien, welke het Hoofd der Gemeente gegeven
heeft ;
e. dat de twee door den Heer Jezus gegeven instellingen — Doop en Avondmaal — alleen voor leden
der Gemeente Gods zijn en naar den oorspronkelijken
vorm en orde : eerst de Doop (in onderscheiding van
besprenging), daarna het Avondmaal (in onderscheiding
13

van een bloote plechtigheid of een misoffer) als een
gemeenschaps- en Verbondsmaal behoort bediend te
worden".
Het doel der gemeenten wordt aldus aangegeven :
a. Naar bijbelsche orde de geloovigen in Christus
samen te voegen, en hen op hunne belijdenis te doopen
naar '5 Heeren bevel ,
b, met geloovige belijders van den Christus ook
buiten haren kring mede te werken tot heil des vaderlands en der wereld in het algemeen en tot de komst
van het Godsrijk, en
c. haar ledental uit te breiden en hare leden aan
te sporen tot en te sterken in een reinen, godsvruchtigen levenswandel".
De ambtelijke bedieningen, besturingen en den eeredienst der gemeenten zijn vrij wel Presbyteriaansch.
Onderscheid tusschen het ambt van Episkopos (opziener)
en van Presbyter (Ouderling) erkennen zij niet. Behalve
de openbare prediking worden dikwijls onderlinge bijeenkomsten gehouden tot bijbelbespreking en bidstonden.
Op den laatsten Zondag van iedere maand wordt een
gemeentelijke vergadering gehouden, waarin de verschillende belangen en aangelegenheden der gemeenten
worden behandeld, verkiezingen etc. geschieden, en ook
doopcandidaten worden gehoord, die dan, wanneer de
gemeente met hunne belijdenis bevredigd is, tot den
Doop worden toegelaten en alzoo leden der gemeente
worden. Op hun leeftijd, of op de kerkelijke richting,
waaruit zij gekomen zijn, wordt minder gelet, meest
op hun belijdenis en wandel.
De gemeenten vieren iedere maand, op den eersten
Zondag het H. Avondmaal, en dan heeft ook de doopsbediening plaats, wanneer er n.l. doopelingen zijn.
Bij de belijdenis wordt den candidaten, nadat zij
rekenschap van hun geloof en bekeering hebben afgelegd, de volgende vragen voorgehouden, waarop een
bevestigend antwoord verlangd wordt :
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I. Instemming met de statuten.
2. Onthouding van bedwelmende dranken, tenzij
door den geneesheer voorgeschreven.
3. Geen huwelijksverbintenis te willen aangaan (in
geval het ongehuwden geldt) dan met een geloovige
in Christus.
4. Zich te onderwerpen aan gemeentelijke vermaningen en tucht, wanneer zuiks ter eeniger tijd zou
blijken noodig te zijn.
5. Bereidheid om aan alle verplichtingen jegens de
gemeente te voldoen en in de gemeenschap, in de
breking des broods en in de gebeden met haar te
willen voiharden.
6. Zich te willen onthouden van alle niet strikt
noodzakelijken arbeid op den christelijken rustdag, den
Zondag.
De doopsbediening heeft op deze wijze plaats : In
een doopvont, in de meeste Baptisten kerken onder
het Plate-forme (Kansels vindt men er zelden), c.a.
3 M. lang bij 1 1/2 M. breed, is het water, in landsgemeenten meest regenwater, in de stedelijke veelal
leidingwater, ter diepte en hoogte van 70 cM. Aan
beide zijden der kerk zijn dicht afgesloten verkleedkamers, een voor mannelijke en een voor vrouwelijke
doopelingen. Deze worden gekleed met een ruim, tot
de voeten reikend, wit kleed, waarin in de onderste
zoom strookjes lood aangebracht zijn voor het neerhangen in het water. Voorts kan men zooveel onderkleeren aanhouden als men zelf verkiest.
Ook de doopsbedienaar is boven zijn gewone kleeding
gekleed in een Engelsche „Baptistery Trouser" (waterdichte doopbroek) en toga, of lange jas. De dienaar
en doopeling dalen beiden of in het water, de laatste
de armen gekruist over de Borst, die door den dienaar
worden vastgehouden, die de andere hand tegen den
rug des doopelings houdt, en zoo staande wordt de
bekende formule uitgesproken (volgens Matth. 28 : 19),
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daarna wordt de doopeling langzaam achterover in het
water gelegd, zoodat het geheele lichaam even met
het water bedekt wordt, om dan terstond weer opgericht en door een dienende broeder of zuster de kamer
binnengeleid te worden, terwijl de Gemeente eenig
toepasselijk lied of 'n Psalm zingt 1).
Het bestuur (kerkenraad noemt men het niet) der
gemeenten bestaat in den regel uit een Leeraar of
Voorganger, een of meer ouderlingen en Diakenen,
terwijl in de meeste gemeenten nog een Penningmeester
en een Secretaris fungeeren. Jaarlijks treedt een deel
van dat bestuur of (uitgenomen den Leeraar), maar de
aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Een wetenschappelijke opleiding der Voorgangers, of
die als zoodanig dienen zullen, wordt wel wenschelijk
geacht, maar niet per se geeischt, dikwijls wordt een
der meest begaafde broeders uit de gemeente gekozen
en tot Voorganger geordend.
De opleiding van Leeraren voor de Hollandsche
Baptisten gemeenten geschiedde tot nu toe op het
Theologisch Seminarie der Duitsche Baptisten te Hamburg. Dit Seminarie staat wetenschappelijk vrij wel
op de hoogte van de Kamper Theologische school der
Gereformeerden. Thans wordt er door de Hollandsche
Baptisten Unie een fonds gesticht, om te trachten begaafde en in de gemeenten beproefde jonge mannen,
die roeping voor den dienst des Woords gevoelen,
finantieel te steunen, ten einde hen in Holland hunne
opleiding te doen ontvangen. Of dit plan gelukken
zal, moet de toekomst leeren. Intusschen is het oog
gericht op het Chr. Gymnasium te Utrecht, om dan
vervolgens voor de Theologische studien een anderen
weg te volgen. Intusschen zijn nu nog de meeste
gemeenten finantieel te zwak om een opgeleide Voor1) Wij geven deze beschrijving over de wijze van doopen,
omdat, vooral in ons land, menigmaal zulke vreemde voorstellingen
gevormd en verluid worden, aangaande den doop der Baptisten.
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ganger behoorlijk te salarieeren. Er zijn thans 9 gemeenten, die hare Voorgangers geheel of gedeeltelijk
bezoldigen.
Aan inwendigen strijd heeft het den Baptisten in den
loop der jaren al evenmin ontbroken als aan bestrijdingen van buiten. Leerstrijd, Swedenborgianisme, Sabbatisme, Adventisme, Darbisme etc. hebben menigmaal
in de gelederen der Baptisten heel veel moeite en zorg
teweeg gebracht. Desniettegenstaande zijn hunne gemeenten en kringen, zij 't al niet in grooten getale,
toch van jaar tot jaar uitgebreid. Thans bedraagt het
getal der geunieerde gemeenten 15 met ruim 1200
leden ; 8 niet geunieerde gemeenten hebben een
ledental van ruim 400. Hierbij gerekend de kinderen
der leden, de catechisanten en de geregelde deelnemers
aan de samenkomsten der Baptisten, bij benadering
berekend, zal hun aantal ongeveer 350o zielen bedragen.
De Unie heeft haar Orgaan in het Weekblad „De
Christen", dat geredigeerd wordt door de Leeraren der
gemeenten te Groningen en te Stadskanaal. Het wordt
behalve op vele plaatsen van Nederland in verschillende
landen van Europa, en vooral, wat het buitenland
betreft, in N. Amerika en in Zuid-Afrika, door vele
Hollanders gelezen.
De Unie is verbonden aan den Duitschen Bond van
Baptisten, en behoort alzoo daar tot den „Auswendigen Bund der Gemeinden von getauften Christen
(Baptisten)". Deze verbintenis staat bijzonder in verband met het seminarie voor Predikanten te Hamburg.
Een afgerond Theologische richting in de leer der
Baptisten hier te lande, is moeilijk aan te wijzen, aangezien er geen wetenschappelijke toonaangevers of
autoriteiten onder hen zijn. Een deel der gemeenten,
bijzonder niet geunieerden, volgen de streng-calvinistische
richting ; verreweg de meesten echter volgen een mildere
richting in den geest van Prof. Doedes, Prof. van
Oosterzee of Prof. Gunning, Dit voor zoover er Theo'7

logische lijnen onder de Baptisten aan te geven zijn.
Overigens staan zij meerendeels vrij in hun onderzoek,
met behoud van een positief christelijk standpunt.
Intusschen blijkt het wel, dat Nederland niet de
meest vruchtbare bodem voor het Baptisme is, en een
hooge vlucht is er, menschelijk gezien, hier niet spoedig
van te verwachten.
Nochtans arbeiden de Baptisten met moed en volharding voort, en uit menig hart en van veler lippen
onder hen, vernemen we de herhaling van Nehemia's
geloofsjubel : „God van den hemel, Die zal het ons
doen gelukken 1"
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DE ZEVENDEDAGS-BAPTISTEN

DOOR

G. VELTHUYSEN

SR.

De naam Zevendedags-Baptisten dient ter
aanduiding of onderscheiding van belijders van Christus,
die den zevenden of laatsten dag van de week als
rustdag houden en den Doop door onderdompeling op
belijdenis des geloofs bedienen. Tot in het begin van
de 19e eeuw waren zij sedert de Reformatie bekend
als S a b b a t a r i e r s, wijl de term „Sabbat" alleenlijk
toegepast werd op den zevenden dag van de week.
Later brachten andere genootschappen dien naam op
den Zondag over en omdat dit gebruik vrij algemeen
was geworden, besloot de Algemeene Conferentie van
Sabbatariers te Berlin, N. IJ. (V. S. A.) in 1818 tot duidelijker onderscheiding de benaming Sabbatariers te verwisselen met die van Zevendedags-Baptisten.
Wat de Zevendedags-Baptisten dus van andere
Christelijke secten onderscheidt, is hun gevoelen over
den wekelijkschen rustdag en den Doop.
Zij gelooven, dat de zevende dag van de week gezegend en geheiligd is geworden in het Paradijs, ten
behoeve van de menschheid, en dat deze inzetting, met
die van het huwelijk, voor alle tijden en volken geldt.
Het Sabbatsgebod is in hunne schatting, als vervat in de
Wet der Tien Geboden, onveranderlijk. Zij vinden dit
o. a. uitgedrukt in woorden van Jezus, als: „De Sabbat
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is gemaakt om den mensch" (Marc. II : 27b) ; „Totdat
de hemel en aarde voorbijgaan, zal niet een tittel van
de Wet vallen" (Luc. XVI : 17) en van Zijne Apostelen:
„De Wet is heilig" ; „Het gebod is heilig, rechtvaardig
en goed" (Rom. VII : 12).
Zij gelooven, dat bij de invoering van het Christendom geen verandering is gemaakt van den Sabbat in
den Zondag en dat, blijkens het getuigenis der H. Schrift
en der Geschiedenis, de eerste Christenen den Sabb at
naar het Vierde Gebod eeuwen lang hebben geeerd.
Zij achten het niet moeilijk, aan de hand der Kerkgeschiedenis, de oudheid van hun gevoelen in het licht
te stellen, dewijl het tot heden toe nooit heeft ontbr oken
aan belijders van Christus, die den Doop door o nderdompeling op belijdenis des geloofs en de geheiligde
rust op den zevenden dag der week onderhielden, zich
houdende aan de leer en practijk der oorspronkelijke
Christelijke Gemeenten.
De Hervorming liet hetvraagstuk van den wekelijkschen
rustdag niet geheel ongemoeid. Hoewel in die groote
beweging de leer van de rechtvaardigmaking door het
geloof het eigenlijke middelpunt was, waarom zich alles
bewoog, zoo leidde toch tie ontwikkeling van deze vraag
noodzakelijk tot de behandeling van menig ander vraagstuk, onder welke ook die van de feestdagen en heilige
dagen. De Kerk had hun aantal zeer vermenigvuldigd
en geleerd, dat de feest- en heilige dagen te vieren
bijzondere verdienste met zich bracht. De groote
Hervormers wederstonden dit gevoelen met zoo grooten
ijver, dat zij onder het Evangelie „alle dagen gelijk"
verklaarden en dus het denkbeeld van een geheiligden
wekelijkschen rustdag verwierpen. Daartegen stelden
zij, dat de Kerk macht heeft, dagen en feesttijden in
te stellen, als noodig geacht voor het welzijn vooral
van de dienstbaren. De Kerk kon die dagen naar welgevallen veranderen.
Wat men ten gunste der verwisseling van den alouden
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Sabbat met den Zondag zegt aan te voeren uit de
geschriften der anti-Niceesche Kerkvaders is hun bekend,
als niet strookende met de waarheid. Immers, geen van
die Kerkvaders spreekt er van, dat hun door de Apostelen iets zou gezegd of geleerd zijn van verandering
van den wekelijkschen rustdag door Christus. Er is in
al hunne geschriften geen zweem van zoodanige verandering te vinden. Niet een hunner noemt ergens den
eersten dag der week : den Christelijken Sabbat of
Rustdag of wat ook van dien aard. Over den Zondag
spreken zij als over een gewonen werkdag, op welken
den dagelijkschen arbeid te verrichten volstrekt niet
berispelijk is.
Evenmin bevatten hunne geschriften het geringste
blijk, dat zij ooit hebben gedacht aan Zondagviering
op grond van het Vierde Gebod. Ook hieruit blijkt,
dat de Christenen in de eerste drie eeuwen gansch
onbekend zijn geweest met de latere leer der verandering van den wekelijkschen rustdag op Goddelijk gezag
of onder de leiding van den Heiligen Geest.
De Hoogleeraar NEANDER zegt in zijne Kerkgeschiedenis, dat de viering van den Zondag slechts eene menschelijke inzetting was en dat het verre was van de Apostelen
en van de Apostolische Kerk om de wet van den
Sabbat over te brengen op den Zondag. In gelijken
zin als Prof. NEANDER spreken zich andere geschiedvorschers en Godgeleerden uit.
Dr. MORER, geestelijke der Engelsche Staatskerk, zegt
over den Zondag : „De eerste Christenen hielden den
Sabbat in hooge eere en wijdden dien dag aan het gebed
en de prediking". En Dr. ZAHN spreekt zich aldus
uit : „Den Zondag als de voortzetting van den Sabbat
te houden, of hem Sabbat te noemen, is geen Christen
der eerste vijf eeuwen in de gedachten gekomen".
Menigerlei dergelijke getuigenissen of verklaringen
van Zondagvierende Godgeleerden strekken ten bewijze,
dat, evenmin als de H. Schrift, de Kerkgeschiedenis
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grond aangeeft voor de verwisseling van den Sabbat
met den Zondag door de Christenen der eerste eeuwen ;
zooals dan duidelijk wordt uitgesproken ook door Dr.
COLEMAN als deze zegt : „Er schijnt noch wet, noch
voorschrift to zijn gegeven door Christus of Zijne
Apostelen, hetzij voor de afschaffing van den Joodschen
Sabbat, hetzij voor de invoering van den Dag des
Heeren, of daarvoor, dat de eerste dag in plaats van
den zevenden dag der week zou treden".
De invloed van Keizer Constantijn deed veel tot
vermindering van den eerbied voor den Sabbat, doch
de eerste kerkelijke dwang tegen de Sabbatviering door
Christenen vinden wij in een besluit van het Concilie
van Laodicea in het jaar 364. Dat concilie sprak den
banvloek uit over de Christenen, die den dagelijkschen
arbeid niet verrichtten op den Sabbat.
De Geschiedenis zegt, dac desniettegenstaande een
aantal gemeenten standvastig den Sabbat bleven waarnemen, en dat, toen de Kerk de Sabbatviering als
ketterij was gaan veroordeelen, verscheidene gemeenschappen ontstonden, die zich onderscheidden door de
waarneming van den Zevenden dag. De oudste van de
Sabbatarische gemeenten waren de z.g. „Nazarenen"
of „Nazareers". Cox spreekt van eene gemeenschap of
secte Sabbatariers, die wel bekend en van aanzienlijke
beteekenis was, zoo ten opzichte van getal als van
invloed, gedurende het grootste deel der derde en het
eerste deel der vierde eeuw.
Langzamerhand werd evenwel dat aantal en die
invloed minder, ten gevolge van Kerkelijke en Staatkundige maatregelen tegen de Sabbatvierders en de
Sabbatviering. Maar nog in het jaar 602 waren zelfs
onder de burgers van Rome Sabbatariers, zooals
blijkt uit een brief van Paus Gregorius den Groote,
waarin deze zegt : „Ik heb vernomen, dat eenige kwalijk
gezinde lieden onder u valsche en tegen het geloof
gekeerde leeringen verbreiden, en dat zij alien arbeid
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op den Sabbat tegen zijn. Hoe zal ik deze lieden anders
noemen dan predikers van den Anti-Christ ?" De Synode
van Liftina in Belgie in 749 achtte het noodig, te
waarschuwen tegen de Sabbatariers ; die te Friaul in Italie,
omstreeks denzelfden tijd gehouden, zegt, dat „onder
de landlieden de Sabbat door velen wordt gehouden".
Nog in de elfde eeuw werd de onthouding van den
dagelijkschen arbeid op den zevenden dag der week, en
dat door Paus Gregorius den Zevende, veroordeeld. In
de twaalfde eeuw wordt in Midden-Europa een talrijke
gemeenschap van Sabbatariers aangetroffen.
De Kerken van Syrie, Egypte en Abessynie, die
zich voor den aanvang der 7e eeuw van de Kerk van
Rome hadden afgescheiden, bleven den Sabbat altoos
aanhouden ; zij doen dat nog. In de 12e eeuw spreekt
de geschiedenis van „ketters", die den Sabbat
hielden en Passagini genaamd werden. Zij „hielden
zich aan den Bijbel, geloovende het 0. en N. Testament".
In 1220 beloofde Keizer Frederik II bij zijn kroning
door Paus Honorius IV, dat hij alle „ketters" zou vervolgen. Onder die ketters worden ook de Sabbatariers
genoemd. In 1243 vaardigde dezelfde keizer een decreet
uit van gelijke strekking. Ook daarin worden de
Sabbatariers genoemd.
Onder verschillende vormen en organisatien werden
aldus door de middeleeuwen heen tot op den tijd der
Hervorming „ketters" gevonden, die den zevenden dag
der week als rustdag hielden, en bekend zijn in de
kerkelijke geschiedenis onder verschillende namen. De
Kerk van Rome noemden zij „de Anti-Christ". De
Overlevering verwierpen zij ; de H. Schrift erkenden zij
als regel van geloof en practijk. Zij werden vaak streng
vervolgd. Aangaande hun wandel en gedrag gaven zelfs
hun bitterste vijanden gunstig getuigenis. Het schijnt,
dat in Boheme en Moravie hunne gemeenschappen het
talrijkst waren. Ten tijde van ERASMUS werden
daar vele Christenen gevonden, die met groote stipt7

heid den zevenden dag der week vierden. Een Duitsch
geschiedschrijver, Joil. SLEIJDANUS, zegt van hen, dat
zij zich alleenlijk aan den Bijbel hielden.
Tegen de zestiende eeuw kwamen de Portugeesche
zeevaarders in Abessinie, waar het Christenvolk ruim
moo jaar buiten gemeenschap met het andere Christendom was geweest, zijnde ten gevolge van theologische
verschillen buiten aanraking geraakt zoowel met de
Westersche als met de Oostersche Kerk. De gezant,
die toen Abessinie kwam vertegenwoordigen aan het
Portugeesche hof, gaf volgenderwijze een verklaring
van de reden, waarom de Abessinische Christenen den
Sabbat vierden : „Omdat God, de schepping der wereld
voleindigd hebbende, op dien dag rustte en dien dag
den heilige der heiligen wil genoemd hebben. Zoo
schijnt de niet-waarneming deszelven klaarlijk te zijn
tegen den wil en het gebod van God, Die eerder hemel
en aarde laat vergaan dan Zijn Woord. En dat nog in
het bijzonder te meer, dewijl Christus niet kwam om
de Wet te verstoren, maar te vervullen. Het geschiedt
derhalve niet om de Joden na te volgen ; maar uit
gehoorzaamheid aan Christus en Zijn Apostelen is het,
dat wij dezen dag vieren".
Nog steeds wordt de Sabbat in de Abessinische
Kerk aangehouden.
Wat van de Abessinische Christenen gezegd is, geldt
ook zoo van de Maronieten op den Libanon en in
Aleppo en Damascus. Ook zij hielden steeds den Sabbat.
Ook onder de Armenische Christenen waren tot in de
zestiende eeuw Sabbatvierders. Evenzoo onder de
Jacobieten.
De zoogenaamde Thomas-Christenen in Malabar,
ook na een twaalfhonderdjarige afzondering van de
andere Christenheid hervonden, bleken Sabbatvierders
te zijn.
Zoo ziet men dus, dat alle eeuwen door, van de
dagen der Apostelen of tot op den tijd der Hervorming
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toe, belijders van Christus leefden, die den alouden
Sabbat aanhielden. Geen wonder dus, dat, toen bij het opkomen der Hervorming velen, die om der vervolging
wille zich hadden teruggetrokken in afgezonderde plaatsen
en verborgen gemeenschappen, meer in het licht traden,
onder hen ook Sabbatariers waren. De Geschiedschrijvers spreken van hen in den tijd der Hervorming
als „die met de Joden den Zaterdag vieren en op
Zondag werken, verwerpende de viering van den Dag
des Heeren (Zondag) als niet geboden in de H. Schrift
en houdende den Sabbat alleen voor heilig, omdat God
zelf op dezen dag heeft gerust en geboden heeft, dien
dag heilig te houden". Over hunne gevoelens hebben
wij een volledig overzicht in het werk van Rud.
Hospinianus a 1626), die ons zegt, hoe deze Christenen
de Sabbatviering verdedigden. Hij zegt : „Zij geven
daartoe deze redenen aan : De viering van den Sabbat
behoort tot de zedenwet, want de wet der Tien
Geboden, welke het Sabbatsgebod bevat, is de hoogste
zedewet. Gelijk nu de andere negen geboden ons aangaan, dewiji die wet iedereen tot zedeleer is gesteld,
zoo behoort ook de waarneming van den Sabbat als
zedelijke zaak tot de andere. Alleen de ceremonien,
die door Mozes zijn ingezet, zijn afgeschaft geworden ;
doch de Sabbat is niet van Mozes, maar van het begin
der wereld of geheiligd en daarom niet afgeschaft geworden. De weldaad der Schepping komt alien menschen,
den Christenen zoowel als den Joden, ten goede en
behoort daarom in alle tijden. Daarom is ook het beeld,
dat hare gedachtenis onder de menschen zou bewaren,
ingezet om van alien te worden gehouden. Paschen,
Pinksteren en Loofhuttenfeest rustten op een anderen
grondslag, want deze feestdagen dienden ter gedachtenis
aan die weldaden, welke God in het bijzonder aan de
kinderen Israels bewezen heeft. De Sabbat evenwel is
niet zulk een weldaad, welke alleenlijk den Israelieten
aangaat".
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CARLSTADT, de welbekende medestander van LUTHER,
doch om der wille van zijn gevoelen over den Sabbat
door hem zeer gewraakt, schreef in 1524 het volgende :
„Alle geboden Gods zijn ons daarom gegeven, dat wij
Gode gelijkvormig zouden worden ; dies is de Sabbat
van God ingesteld, opdat wij zouden begeeren heilig
te worden, gelijk God heilig is. Dit is een geestelijke
oorzaak van den Sabbat, welke God ter eere en ons
ten nutte is geboden. De mensch kan niet een haarbreed
van de oorzaak des Sabbats breken, zonder merkelijk
verlies. Ook de liefde tot den naaste, welke de heeren
tot hun ondergeschikten zullen hebben, vloeit uit de
liefde Gods ; want God weet, dat de mensch zou ondergaan, indien hij niet na den arbeid een rusttijd hadde".
LUTHER schreef met• het oog op CARLSTADT : „Indien
hij nog verder over den. Sabbat schrijft, zal de Zondag
moeten wijken en de Sabbat, d. i. de Zaterdag, moeten
gevierd worden".
Bij den aanvang der Reformatie zegt ERASMUS : „Er
zijn Sabbatariers in Bohemen, die niet alleen den zevenden dag der week houden, maar van wie ook gezegd
wordt, dat zij daar zeer stipt in zijn". Ook in Silezi6
en Polen, Oost-Friesland en Holland werden ze gevonden.
In „De Martelaarsspiegel der weerlooze
Christene n" lezen wij van zekere BARBARA VAN
THIERS, die voor de Inquisitie zeide, dat zij niet hield
van der priesteren sacrament, noch van de Mis ; ook
niet van de Biecht, zooals de priesters die gebruiken.
Van de Zondagen en de feestdagen zeide zij : „God
de Heere heeft geboden, op den zevenden dag te
rusten". Daarbij laat zij het blijven en met de hulpe
en genade Gods wil zij daarbij blijven en daarbij sterven,
want het is het rechte geloof en de rechte weg in
Christus. Een andere martelares, CHRISTINA TOLINGERIN,
zeide van de vierdagen en de Zondagen : „In zes
dagen heeft God de Heer de wereld geschapen ; den
zevenden heeft Hij gerust". De andere vierdagen zijn
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door pausen, kardinalen en aartsbisschoppen ingesteld ;
daar houdt ze niet van.
Het oude Hollandsche Martelaarsboek bevat een
verhaal van een Baptist-prediker, STEVEN BENEDICT
geheeten, die nogal naam verwierf, omdat hij gedurende
een heftige vervolging in Holland vele personen doopte
en van wien door goede autoriteiten gehouden wordt,
dat hij Sabbatarier was.
Omtrent lien tijd waren ook in Frankrijk Sabbatariers.
Fen hunner, Mr. DE LA ROQUE, schreef in de 17e eeuw
tegen den beroemden BOSSUET, bisschop van Meaux,
tot verdediging van den zevenden dag der week als
den van God geboden rustdag.
Ook in Engeland werden (reeds v6Or de Hervorming)
Sabbatariers aangetroffen. Op , welken tijd zij daar
afzonderlijke gemeenten begonnen te vormen, schijnt
niet bepaald te kunnen worden ; maar hoogstwaarschijnlijk geschiedde dit in een zeer vroeg tijdvak.
In 1595 vaardigde de Overheid in Zevenbergen een
bevelschrift uit tegen de Sabbatariers, doch door staatkundige omstandigheden kwam de voorgestelde vervolging niet tot uitvoering ; later (in 1610) werd door
den Landdag besloten, dat den Sabbatariers gelegenheid
zou gegeven worden om zich te bekeeren, doch dat
hun predikers vervolgd zouden worden.
In Rusland zijn de zoogenaamde Sabbotniki bekend
als Sabbatvierders. De eerste duidelijke sporen van hen
worden gevonden in het begin van de i 8e eeuw. De
welbekende JOZEF RABBINOWITSCH . en de door hem
gestichte Christelijke gemeente waren Sabbatariers. De
predikant FALTIN, die de eerste vergadering van deze
gemeente op den Sabbat bijwoonde, schreef dienaangaande : „Zooeven kwam ik uit de vergadering op den
Sabbat van de Israelieten des Nieuwen Verbonds. Het
was propvol. De Heer gaf rijken zegen. Er werden
Schriftuurplaatsen uit het N. Testament voorgelezen".
De grondvester van de Hernhutter- of Broeder-Gemeente,
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de graaf VON ZINZENDORF, vierde den Sabbat en
heeft ook Sabbatvierende gemeenten in Noord-Amerika
gesticht.
b
FELIX BOVET deelt in zijn levensgeschiedenis van
den graaf de volgende bijzonderheid mede betreffende
zijn verblijf en werkzaamheid in Amerika : „In Juni
1742, na de sluiting van de Synode te Philadelphia, begaf
Zinzendorf zich naar Bethlehem. Een nieuwe versterking van 120 broeders kwam uit Europa aan. De
graaf gaf toen aan deze kolonie een geregelde inrichting, ongeveer gelijk aan die der Moravische Gemeente
in Duitschland. Dit Amerikaansche genootschap bezat
echter verschillende instellingen, daaraan bijzonder
eigen ; b.v. : de viering van den zevenden dag als rustdag. Zinzendorf had immer zooveel mogelijk den Sabbat
gevierd, dien aan het gebed gewijd en zwaren arbeid
op dien dag vermeden. Dezen dag koos hij ook bij
voorkeur uit tot het houden van liefdemaaltijden. Wat
in zijn oogen aan den Zaterdag een bijzondere waarde
gaf, was de zegen, door den Allerhoogste na de voltooling van het scheppingswerk over dezen dag uitgesprolien . . . Het was hem er niet om te doen in betrekking
tot de rust van den zevenden dag iemand zijn wijze
van zien op te dringen . . . ; maar wat hem betrof, hij
ging voort, zijn gansche leven, met zijn familie den
Zaterdag te vieren".
Zinzendorf verklaarde den Sabbat te vieren „om des
Heeren wil" en den Zondag „om der broederen wil".
In 1664 kwam STEVEN MUMFORD van Londen als
zendeling van de Engelsche Sabbatariers in NieuwEngeland (Noord-Amerika). Hij predikte, dat de gansche
wet der Tien Geboden, zooals die op den Sinai afgekondigd werd, zedelijk en onveranderlijk is. Eenige
leden van de Baptistengemeente te Newport namen
deze leer aan ; ze bleven nog vele jaren leden van
genoemde gemeente, maar werden eindelijk genoodzaakt,
zich om des vredes wille daaraan te onttrekken en den
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23en December 1673 werd door hen de eerste gemeente
van Zevendedags-Baptisten in Amerika gevormd. Een
andere gemeente ontstond aldus : In het jaar 1700
berispte zekere EDMUND BUNHAM van Piscataway
iemand ter oorzake van diens werken op Zondag. De
man, die dus bestraft werd, vroeg om bewijs uit de
H. Schrift. Bunham zette zich om daarnaar te zoeken
en werd door dit onderzoek overtuigd, dat de zevende
dag der week de eenige wekelijksche rustdag in den
Bijbel is. Dientengevolge werd hij Sabbatarier. Niet
lang daarna volgden anderen zijn voorbeeld en werd
in dezen weg een tweede gemeente gevormd.
In het jaar 1802 organiseerden de Sabbatari6rs in
Noord-Amerika hun eerste Algemeene Conferentie, op
welke 8 gemeenten met 1130 leden waren vertegenwoordigd ; 9 geordende predikanten dienden die gemeenten. Tegenwoordig tellen zij omstreeks 10.00
leden, 130 gemeenten en 142 geordende predikanten. Zij
hebben 5 Gymnasia en 2 Hoogescholen of Universiteiten. Hun Zendingsvereeniging werkt zoowel binnenals buitenlands. Sedert 1843 hebben zij hun zendelingen
in China, onder welke ook geneeskundigen, mannelijke
en vrouwelijke.
In 1879 ontving de leeraar van de Gemeente van
Gedoopte Christenen (genaamd Baptisten) te Haarlem
een zevental tractaten, postmerk Glasgow, en blijkens
de onderteekening geschreven door N. WARDNER.
Het doel van deze tractaten was : aan te duiden, dat
Zondagvieren tegen den wil van God is en dat elk
mensch verplicht is, den zevenden dag der week als
den van God verordenden en gezegenden rustdag te
houden. Een vluchtig overzicht van deze blaadjes verwekte bij den ontvanger een niet gunstigen indruk
van deze .„nieuwigheid". Ze kwamen hem zoo dwaas
voor, dat hij zeide : „Als wij op ons hoofd gaan loopen,
dan willen wij deze dwaasheid gaan doen". Deze opinie
en zeer opdringende werkzaamheden waren oorzaak,
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dat er een tijd voorbijging, eer hij die tractaten weer
in handen nam. Hij gevoelde het betamelijke van te
willen luisteren naar wat anderen hem onder het oog
zochten te brenge4 en daarom las hij meer nauwgezet
de zeven tractaten, zoodra hij daarvoor den tijd vond.
Gevolg van dit lezen was een brief naar den schrijver
der blaadjes te Glasgow.
Uit een geruimen tijd daarna ontvangen antwoord
bleek, dat Dr. Wardner als zendeling eener Amerikaansche vereeniging had gearbeid in Europa en kort
na de afzending der tractaten naar Amerika teruggekeerd was. Inmiddels was de Baptist-leeraar te Haarlem
van warm, en zoo hij meende, diep overtuigd Zondagvierder, Sabbatvierder geworden. En dat niet zonder
zwaren strijd, zoowel innerlijk als naar 't uitwendige.
Sedert zijne bekeering tot God in zijne jongelingsjaren
was de Zondag hem innig lief geworden als den dag,
door de opstanding van Zijnen Zaligmaker uit de
dooden geheiligd.. Zoo was ook hem de Zondag „de
Paarl der Dagen" geworden.
Gevolg van zijn verandering was de vorming eener
Gemeente van Zevendedags-Baptisten te Haarlem in
den nazomer van 1879 van 20 leden ; nu telt ze 72
leden, wonende in en buiten Haarlem. Een tweede
gemeente van Zevendedags-Baptisten is in 1890 te
Rotterdam gevestigd en telt tegenwoordig 16 leden.
Voorganger te Haarlem is G. VELTHUYSEN Sr., te
Rotterdam F. J. BAKKER.
Te Gambong Waloh op 'Java is een Sabbatvierende
nederzetting onder de leiding van D. GRAAFSTAL en
zijn echtgenoote MARIA V. D. STEUR. In de Landbouwkolonie „P a n g o e n g s e n", residentie Semarang, is
een Sabbatvierende Gemeente van II leden, van welken
10, uit het Mahomedanisme en Heidendom bekeerd,
op hun belijdenis des geloofs zijn gedoopt en den
Sabbat omhelsd hebben. Ook in Zuid-Amerika
(Argentinie) zijn door middel van „D e Bo odscha p14

p e r" *) belijders van Christus gekomen tot den Doop
door onderdompeling en tot den Sabbat.
In „Het Godsdienstig en Kerkelijk Leven
van het Nederlandsche Volk", van J. KUIPER,
zegt deze schrijver : „De Zevendedags-Baptisten of
Sabbatariers willen niet alleen den doop door onderdompeling, maar willen ook den Zaterdag als Sabbat
gevierd zien. Hun talrijkste gemeente bevindt zich te
Haarlejn en hun orgaan is „De Boodschapper". Volgens
art. VII hunner Geloofsbelijdenis en Gemeentelijke
Verbintenis leeren zij aangaande den Sabbat : „Wij
gelooven, dat de wet van God, zooals die vervat is in
de Tien Geboden, verbindend is voor alle menschen in alle
tijden. Daarom gelooven wij, dat alle menschen, en de gemeente Gods in 't bijzonder, verplicht zijn, den zevenden
dag der week, als zijnde de van God verordende en
geheiligde rustdag, te vieren. Deze dag begint en
eindigt als de andere dagen, volgens Gods ordening,
met zonsondergang".
Wij laten hier ter nadere kennismaking de „G el o o fsbelijdenis en gemeentelijke verbintenis der
Zevendedags-Baptisten in Nederland" in
haar geheel volgen :
BELIJDENIS.

I.
Wij gelooven, dat de Schriften des Ouden en des
Nieuwen Testaments door den Heiligen Geest zijn ingegeven, en dat zij het eenige en volmaakte richtsnoer
zijn voor geloof en wandel.
„Al de , Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot
*) Het maandblad „D e Boodschappe r" wordt op ruime
schaal, maandelijks ten minste 2000 exemplaren, zoo in Nederland
als elders waar de Nederlandsche taal gelezen wordt, verspreid.
Het was eerst een weekblad, waarvan het eerste nummer is uitgegeven in November 1876. Januari 1882 werd het veranderd in
maandblad en is nu zijn 3 I en jaargang ingetreden.
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leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing,
die in de rechtvaardigheid is, opdat de mensch Gods
volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust".
2 Tim. 3 : 16, 17.
„Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, en dit
is het Woord, dat onder U verkondigd is". i Petri I : 25.
„Tot de Wet en tot de Getuigenis! Zoo zij niet spreken
naar dit Woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen
hebben". Jes. 8 : 20.
II.
Op grond der H. Schrift belijden wij den eenen,
waren God : Vader, Zoon en Heiligen Geest.

Wij gelooven, dat de mensch, naar Gods beeld en
gelijkenis geschapen, door list des duivels is verleid, en
door ongehoorzaamheid aan het gebod de Wet Gods
heeft overtreden. Zoo viel hij uit den staat der rechtheid en kwam hij onder den vloek der Wet. Al zijne
nakomelingschap heeft van hem dood en verderf geerfd
en niemand is in staat zichzelven of zijn naaste eenige
redding uit dien toestand aan to brengen. Door den
zondeval is de mensch verdorven van verstand, wil en
genegenheid en daardoor onbekwaam tot de gemeenschap en tot den dienst van God.
IV.
Wij gelooven, dat God Zijnen eeniggeboren Zoon,
onzen Heer Jezus Christus, heeft gegeven tot een volkomen Zaligmaker van zondaren en dat in en door
dien Zoon alleen de verlossing is van de schuld en de
macht der zonde.
„Christus heeft ons verlost van den vloek der Wet, een
vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven:
Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt".
Gal. 3 : 13.
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„Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons
verlossen zou van alle ongerechtigheid en Zichzelven een
eigen yolk zou reinigen, ijverig in goede werken”.
Tit. 2 : 14.

De Zoon va.1 God nam daartoe de menschelijke
natuur, door de kracht des H. Geestes, uit de maagd
Maria aan. Als het onbestraffelijk en onbevlekt Lam
offerde Hij Zichzelven Gode op het hout des kruises,
werd begraven cl stond na drie dagen en drie nachten
op uit de dooden. Hij voer op ten Hemel aan de
rechterhand Gods en is de eenige Middelaar tusschen
God en de menschen. Hij zal wederkomen om te oordeelen de levenden en de dooden en alien zullen voor
Zijn rechterstoel geopenbaard worden om weg te
dragen, wat in het lichaam geschied is, hetzij goed,
hetzij kwaad.
V.
Wij gelooven, dat zonder wedergeboorte niemand
kan ingaan in het Koninkrijk Gods. De wedergeboorte
bestaat in een vernieuwing des harten, waarbij de zonde
hatelijk wordt en God en Zijne wegen beminnelijk
worden. Zij openbaart zich in eene veroordeeling van
alles, wat als strijdig met Gods wil gekend wordt en
in een hartelijken lust tot onderwerping aan God en
aan Zijne geboden. De wedergeboorte is eene levendmakende daad des H. Geestes, waartoe de mensch van
nature niet het minst kan bijbrengen.
VI.
Wij gelooven, dat God niemand tot de zaligheid
brengt om eenig goed werk, maar dat Hij al de Zijnen
roept tot goede werken. Er zijn geen goede werken,
dan die gegrond zijn op het Woord van God.
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VII.
Wij gelooven, dat de Wet van God, zooals die
vervat is in de Tien Geboden (Ex. 20 : 3-17), verbindend is voor alle menschen in alle tijden.
„Het is lichter, dat hemel en aarde voorbijgaan, dan dat
een tittel van de Wet valle". Luk. 16 : 17).
„Alzoo is dan de Wet heilig, en he' gebod is heilig en
rechtvaardig en goed". Rom. 7 : 12.
Daarom gelooven wij, dat alle menschen, en de
Gemeente Gods in het bijzonder, verplicht zijn den
zevenden dag der week, zijnde de van God verordende
en geheiligde rustdag, to vieren. Deze dag begint en
eindigt, als de andere dagen, volgens Gods ordening,
met zonsondergang.
„Jezus zeide tot hen : De Sabbat is gemaakt om den
mensch". Mark. 2 : 27.
„De zevende dag is de Sabbat des Heeren, Uws Gods".
Exod. 20 : JO.
VIII.
Wij gelooven, dat een Evangelische of Christelijke
gemeente bestaat uit zulke personen, en uit zulke alleen,
die op de belijdenis van hun geloof in Jezus Christus
zich hebben laten begraven door den doop in Zijnen
dood en met Hem zijn opgestaan tot een nieuw leven.
„Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt".
Hand. 2 : 41.
„En de Heer deed dagelijks tot de gemeente, die zalig
werden". Hand. 2 : 47.
Wij kennen geen Christelijken doop, dan die geschiedt
op de belijdenis des geloofs in Christus door de onderdompeling in water, in den naam des Vaders, en des
Zoons, en des Heiligen Geestes.
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,,Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij
ook met (Hem) opgewekt zijt, door het geloof der werking
Gods, die Hem uit de dooden opgewekt heeft".
Col. 2 : 12.
„Weet gij niet, dat zoovelen als wij in Christus Jezus
gedoopt zijn, wij in Zijnen dood gedoopt zijn ? Wij zijn dan
met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat,
gelijkerwijs Christus uit de dooden opgewekt is, tot de
heerlijkheid des Vaders, alzoo ook wij in nieuwigheid des
levens wandelen zouden". Rom. 6 : 3, 4.
„Een Heer, een geloof, een doop". Efez. 4 : 5.

IX.
Wij gelooven, dat alle leden der gemeente geroepen
zij n, ter gedachtenis aan het lijden en sterven van
Christus, gemeenschappelijk des Heeren Avondmaal te
vieren, zoo menigmaal de gemeente het goed oordeelt
en de omstandigheden het toelaten.
„Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook
u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht in
welken Hij verraden werd, het brood nam ; en als Hij
gedankt had, brak Hij het en zeide : Neemt, eet, dat is
mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot
mijne gedachtenis.
Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des
avondmaals, en zeide : Deze drinkbeker is het nieuwe
testament in Mijn bloed. Doet dat, zoo dikwijls als gij dien
zult drinken, tot mijne gedachtenis. Want zoo dikwijls als
gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken,
zoo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt".
I Cor. J I : 23-26.

X.
Wij gelooven, dat eene Christelijke gemeente niet
als zoodanig kan blijven bestaan, indien zij nalatig is
de tucht, overeenkomstig de aanwijzingen der H. Schrift,
te handhaven.
„Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult ver-
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mengen (namelijk) indien iemand, een broeder genaamd
zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een roover ;
dat ge met zoodanig eenen ook niet zult eten".
Cor. 5 :I I.
„En wij bevelen u, broeders ! in den naam van onzen
Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk
broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting,
die hij van ons ontvangen heeft". 2 Thess. 3 : 6.

XI.
Aileen de Heere Jezus Christus is het eenig Hoofd
der Gemeente.
Met inachtneming van hetgeen de Schrift dienaangaande zegt, kiest de Gemeente hare leeraars, oudsten
en diakenen, die, evertals elk ander lid, aan de tucht
der Gemeente onderworpen blijven.

XII.
Het huwelijk gelooven wij een Goddelijke instelling
te zijn. Wij achten het den geloovigen ongeoorloofd
met ongeloovigen deze verbintenis aan te gaan.
„Van het begin der Schepping heeft God ze gemaakt
man en vrouw; daarom zal een mensch zijn vader en
moeder verlaten, en zal zijne vrouw aanhangen, en die
twee zullen tot een vleesch zijn, alzoo dat zij niet meer
twee zijn, maar een vleesch.
Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mensch
niet". Mark. ic• : 6-9.

XIII.
Wij gelooven in eene algemeene opstanding der
dooden, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen, en dat de rechtvaardigen zullen ingaan in de
eeuwige vreugde en de goddeloozen in de eeuwige pijn.
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VERBINTENIS.

Op grond onzer Belijdenis verbinden wij ons om,
onder biddend opzien tot God :
De geboden Gods en het geloof van Jezus te bewaren ;
Steeds de H. Schrift in alles te erkennen als eenig
richtsnoer van geloof en wandel ;
Over elkander te waken ten goede, opdat wij met
elkander opgebouwd mogen worden in Christus, in
kennis en genade wassen, en in Gods hand mogen
dit, nstbaar zijn om ook anderen te brengen tot de
zaligende kennis van Jezus Christus, onzen Heer ;
Naar ons vermogen getrouw en geregeld bij te dragen
tot de vervulling van de stoffelijke behoeften in den
dienst des Evangelies in en door de Gemeente.
Daartoe helpe ons God, door de genade
des H. Geestes, om Jezus' wille!
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S. K. BAKKER
Ned. Herv. Fred. to Zwolle

Als onze kleingeestige, burgerlijke, middelmatige
maatschappij, als onze wereld van pygmeeen voortgezweept is door de heroleke en ideeele krachten
der menschheid, dan zal het gemeenschappelijk leven
weder tot zijn recht komen. Het lichtend ideaal, geschetst door den schrijver der Handelingen zal als
een profetische openbaring geschreven worden boven
den ingang van het paradijs der menschheid.
RENAN : DE APOSTELEN.

Het moge waar zijn, dat wij misschien van geen enkel
woord, in de evangelien aan Jezus toegeschreven, met
zekerheid kunnen zeggen, dat hij het gesproken heeft,
wij hebben in ieder geval in die geschriften de voorstelling van zijn persoonlijkheid en zijn prediking, zooals
die in de verbeelding der zijnen leefde.
Al kunnen wij dus niet met volkomen zekerheid
zeggen : zoo heeft hij gesproken, dat heeft hij gedaan,
we kunnen wel weten, wat er gedacht en gevoeld werd
in den kring van wie hem in dankbare vereering den
Christus noemden, en wat zij beleden als hun hoogste
levensbezit van hem to hebben ontvangen.
Het spreekt vanzelf, dat hier geen uiteenzetting kan
gegeven worden van wat er aan religieuse en theologische voorstellingen gevonden werd in den kring der
eerste Christenen, maar op twee sterk naar voren komende
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eigenaardigheden moet de aandacht gevestigd worden.
In de eerste plaats treft ons in wat ons gegeven
wordt als zijn prediking een zeer duidelijk uitgesproken
communistische trek en daarnaast een levendige verwachting van de komst van Gods koninkrijk.
Ook in wat ons overgeleverd is omtrent het leven der
eerste Christenen komen beide eigenaardigheden helder
aan den dag.
Hiermee is natuurlijk allerminst beweerd, dat het
oorspronkelijk Christendom niets anders zou zijn dan
een maatschappelijke beweging, geboren uit maatschappelijken nood met maatschappelijke idealen, gehuld in
religieuse vormen, of dat er in het nieuwe testament
zoo jets zou gevonden worden als een maatschappijleer en dat, wie eenig maatschappelijk stelsel als het
beste voorstaat, zich daarvoor op evangelische uitspraken
zou kunnen beroepen, maar dat er communistische geZachten in worden uitgesproken, staat wel buiten twijfel.
Gewezen kan worden op de telkens weer nadrukkelijk
naar voren gebrachte uitspraak, dat God aller Vader
en de menschen elkanders broeders zijn, op het zalig
prijzen der armen, op de vervloeking van alien Mammondienst, op het „wee u" tegen de rijken, op het
verhaal van den rijken jongeling, op het brengen van
het evangelic aan de armen. En al mag de werkelijkheid heel wat verschild hebben van het ideale beeld,
dat de Handelingen der Apostelen ons teekenen van
de eerste Christelijke gemeente, het feit, dat ze met
blijkbare ingenomenheid zoo werd voorgesteld, leert
duidelijk, wat in die kringen als hoog en zuiver, als
Christelijk werd gevoeld.
„En de menigte van degenen, die geloofden, was een
hart en eene ziel, en niemand zeide, dat jets van hetgeen hij had, zijn eigen was, maar alle dingen waren
hun gemeen" 1).
1)

Hand. 4 : 32.
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„Want daar was ook niemand onder hen, die gebrek
had ; want zoovelen als er bezitters waren van landen
of huizen, die verkochten zij en brachten den prijs der
verkochte goederen en leiden dien aan de voeten der
apostelen ; en aan een iegelijk werd uitgedeeld naar dat
elk van noode had” 1).
Dit was voor hun bewustzijn zuiver christelijk.
Daarnaast trad, gelijk gezegd werd, op den voorgrond
een sterk verlangen naar de komst van Gods koninkrijk,
dat in hunne verbeelding naast geestelijke ongetwijfeld
ook stoffelijke volmaaktheden zou bezitten. Die verwachtingen zijn als 't ware gekristalliseerd in het Boek
der Openbaring, waar de schrijver in de laatste hoofdstukken vorm en gestalte geeft aan het hopen van zijn
hart. Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zouden
er zijn. Geen rampen zouden meer kwellen. Geen rouw,
geen smart, geen ellende zouden meer tranen brengen
in de oogen. Al leed was dan geleden.
Wie de geschiedenis van het Christendom nagaat,
zal opmerken, dat die beide eigenaardigheden telkens
weer voor den dag komen. Daar is geen eeuw geweest
of Christenen hebben als Christenen communistische
idealen verkondigd en getracht ze to verwerkelijken,
hebben geprofeteerd de komst van het Godsrijk.
De omvang, die dit geschriftje mag hebben, zou verre
overschreden worden, wanneer een overzicht gegeven
werd van wat Christenen in den loop der negentien
eeuwen, die God ons gaf, sedert de Zoon des Menschen
onder ons gezien werd, aan communistische idealen
hebben gepredikt 2).
Want het is een lange, borate rij van zeer verschillende gestalten, die ons voorbijtrekken.
Sommige rustig gaand met vasten, zekereft tred, het
licht van stillen deemoed in de oogen —
1) Hand. 4 : 34, 35.
') Zie Quack : de socialisten.
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zoo gingen de oude monniken, die, waar zij het in
de wereld niet konden doen, binnen hechte kloostermuren ten minste iets van de oude communistische
idealen trachtten te verwerkelijken,
zoo ging de heilige Franciscus „die de verweeuwde
armoe huwde",
zoo gingen de vrienden van Petrus Waldus „nederig,
matig, rechtschapen, ingetogen",
zoo ging von Zinsendorf met zijn Hernhutters,
zoo Anna Maria Schurman met de Labadisten,
anderen met geweldige kracht voorwaarts dringend,
met het wilde licht der revolutie in hun oogen, menschen,
die „droomen droomen" en ,,gezichten zien" —
zoo stormden Joachim van Fiore en de Fratricelli,
het „Eeuwig evangelie" in hun handers,
zoo vlamde de wilde Miinzer met zijn „geest van
vuur",
zoo schreed in den bloedigen schijn van heldenmoed
en fanatisme die wonderlijke Jan van Leyden,
zoo volgen hen vele anderen, wier idealen en strevingen,
zoo ze beschreven werden, vele boekdeelen zouden
vullen.
Het is daarom noodzakelijk, dat wij ons beperken
tot een beschrijving van het verschijnsel, zooals het zich
in Onze dagen en voornamelijk in ons land vertoont.
Om dat in zijn ontstaan en ontwikkeling te begrijpen,
moet allereerst een blik geslagen worden op den toestand
der huidige samenleving. Want het is niet zoo maar
uit de lucht komen vallen, het heeft zijn wortels in het
leven van dezen tijd.
Er is wellicht in de laatste eeuwen nooit een oogenblik geweest, dat van zoo geweldige beteekenis was
voor de ontwikkeling der maatschappij als dat, waarin
het plan voor de eerste stoommachine rijpte in het
brein van den uitvinder. Want dat heeft geleid tot een
volkomen wijziging van de grondslagen, waarop het
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gebouw der samenleving rust. Het heeft een omkeering
gebracht in de onderlinge verhoudingen van hen, die
bij het bedrijfsleven betrokken zijn, het heeft een reeks
van nieuwe zeer belangrijke wetten doen ontstaan, het
heeft geleid tot een algeheele verandering in de politieke,
ook in de internationale verhoudingen. Het heeft ook
een niet te onderschatten invloed uitgeoefend op het
geestelijk leven der menschheid. Het heeft meegewerkt
tot het vormen van nieuwe, tot de vervorming van
oude denkbeelden, het heeft aan het willen en begeeren
van duizenden een nieuwe richting gegeven, het heeft
voor den blik van velen nieuwe idealen doen rijzen,
die de harten hebben veroverd door hun felle pracht.
Wie daarom de geestelijke bewegingen van dezen tijd
wil verstaan, zal wel doen, met zich duidelijk voor
oogen te stellen, in hoeverre ze samenhangen met de
revolutionaire werking der machine.
Toen zij onder rook en damp en schel gefluit haar
intocht deed, was het laatste uur voor het kleinbedrijf
gekomen. Hoe sterken tegenweer het bieden mocht,
het was ten doode opgeschreven. Het moest wijken
voor de groot-industrie : steeds meer mijnen werden
ontgonnen, al reusachtiger fabrieken verrezen, al drukker
werd het verkeer.
Het gevolg hiervan was een groote verandering in
den toestand der arbeiders, als altijd voortbrengers van
rijkdommen, maar nu geheel gescheiden van het arbeidsmiddel met nooit de kans om zelfstandig te worden, nu
ten voile afhankelijk van de bezittende klasse, nu enkel
uitbuitingsobjecten voor wie in het bedrijf Been ander doel
kenden dan het maken van een zoo groot mogelijke
winst, nu werkende dag en nacht om den winsthonger
der bezitters te stillen met als loon niet meer dan wat
even voldoende was om hen niet te doen sterven.
Zoo groeiden de tegenstellingen in de wereld. De
maatschappelijke rijkdom vermeerderde en een belangrijk
deel der menschheid werd neergeworpen in de ellende
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der harde ontbering. Werkdagen van twaalf, dertien,
veertien uren waren geen uitzonderingen. Kinderen
waren de goedkoopste arbeidskrachten, die niet gespaard behoefden te worden : het vruchtbare proletariaat
zorgde voor telkens nieuwen aanvoer. Vrouwen waren
niet zoo duur als mannen. Dus riep men de vrouwen
en de kinderen in de fabriek. En zij gingen, moesten
gaan, om door de weinige guldens die zij daar konden
verdienen, het ontoereikend loon der mannen aan te
vullen. De woning mocht niet duur zijn : 't grootste
deel der arbeidende klasse vond onderdak in huizen,
waar licht en lucht en ruimte, waar alles ontbrak. Als
gevolg van dit alles dreigde een ontzettende degeneratie,
lichamelijk, zedelijk, geestelijk : de kindersterfte in de
arbeidende klasse was abnormaal hoog, de tuberculose
werd de „armelui's ziekte". Het drankmisbruik nam
toe. Het aantal misdrijven vermeerderde.
Maar ook de bezitters ondervonden de schadelijke
gevolgen. Of dwong de hevige concurrentie velen niet
tot een haast bovenmenschelijke inspanning? Waren de
verdiende schatten niet aanleiding tot vaak uitzinnige
weelde ? Nam, nu op de geldmarkt de kans ontstond
om enkel door speculaties rijk te worden, de speelzucht
niet diabolische afmetingen aan ? Raakte daardoor niet
bij velen het besef van wat geoorloofd is, zoek ? Heeft
dat eeuwig dobberen tusschen hopen en vreezen velen
niet geestelijk totaal geknakt ? Zijn niet de in steeds
grooter aantal verrijzende gestichten voor krankzinnigen
en zenuwlijders even zoovele teekenen van veler geestelijk en zedelijk verval ?
Deze dingen hadden echter nog andere gevolgen. Op
twee daarvan moet in het bizonder de aandacht gevestigd
worden. Allereerst op het ontstaan der sociaal-democratie.
De werking die de door de machine veroorzaakte
ontwikking van het bedrijfsleven oefende op het bestaan
der arbeiders, had ten gevolge, dat zij in verzet kwamen.
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In den beginne ongeorganiseerd, zonder overleg, wild
en woest, zooals een man, die zich plotseling door
roovers overvallen ziet en nu om zich heen slaat met
de begeerte, het eigen leven to redden. Zoo kwamen
de wevers in Engeland, in Silezie 1) in oproer, toen de
machine hun handwerk overbodig maakte en hen uit hun
rustige welvaart in de ellende wierp. Zoo zijn er meer
plotselinge ondoordachte uitingen van verzet geweest
tegen de nieuwe orde van zaken, die men wel niet
begreep, maar waarvan men de verderfelijke werking
elken dag aan den lijve ervoer. Doch 't hielp alles
niets. Enkele fabrieken mochten worden neergebrand
en eenige fabrikanten mochten worden doodgeslagen,
en de rustige „weldenkende" burger mocht zich afvragen
wat toch van die vroeger zoo vreedzame lieden ware
duivels had gemaakt — de staat kon natuurlijk zulk
gewelddadig optreden niet gedoogen en herstelde met
de noodige machtsmiddelen op niet altijd even zachtzinnige wijze de „orde".
Daardoor begrepen de arbeiders, dat een dergelijke wijze van verweer hen eerder achteruit bracht dan
vooruit. Dus gingen zij omzien naar beter verdedigingsmiddelen. Het was in Engeland, het land, waar de
machine het eerst hare triumfen vierde, dat de arbeiders
het eerst planmatig leerden handelen. Zij begrepen,
dat zij de hen bedreigende machten alleen met vrucht
konden bekampen, wanneer zij er een nog sterkere
macht tegenover stelden. Die sterkere macht vonden
zij in de veeleenheid der organisatie. Wanneer de
duizenden als een man samenstonden, dan konden zij
zich verweren tegen wat hen in de laagte hield, daft
konden zij in de hevige worsteling zich beter arbeidsvoorwaarden veroveren. Deze inzichten werden omgezet in daden, en in alle takken van bedrijf werden
vakvereenigingen opgericht, die in hevigen strijd met
1)
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Zie het bekende drama van Hauptmann : Die Weber.

de patroons er langzamerhand werkelijk in slaagden,
de loonen omhoog te drijven en den werkdag te verkorten. Niet alleen in Engeland, in alle landen waar
de nieuwe voortbrengingswijze haar intocht deed, is
datzelfde gebeurd met meer of minder succes : het
moderne proletariaat is bezig zich tot een Internationale
wereldmacht te organiseeren.
Maar het heeft verder leeren zien dan het heden,
het heeft zijn oog leeren richten op grootscher doeleinden dan op enkele stuivers meer en enkele uren
minder. Het heeft leeren begeeren als een hoog goed,
als het eene waarachtige oeconomische goed, zijn algeheele
ontvoogding, die niet mogelijk is dan door het socialisme.
Het is KARL MARX geweest, die op de arbeidersbeweging den stempel van het socialisme heeft gedrukt.
In zijn hoofdwerk „das Kapital" heeft hij het ontstaan,
de ontwikkeling en de strekking der kapitalistische
voortbrengingswijze blootgelegd. Hij toonde aan, hoe
zij noodzakelijk was, tot op zekere hoogte zegenrijk
werkte, en hoe zij bestemd was, eenmaal te verdwijnen,
en hoe zij in haar schoot een nieuwe maatschappij
droeg. Het wordt elken dag duidelijker, zoo betoogde
hij, dat in den onderlingen strijd tusschen de bezitters
de groote bedrijven het winners van de kleine, hoe
dus het aantal bedrijven afneemt en de omvang grooter
wordt. Dit proces zal met onvermijdelijke noodwendigheid steeds doorgaan, totdat er zullen komen enkele
reuzenmaatschappijen, die het geheele bedrijf beheerschen. Wanneer het zoover gekomen is, zal het belang
der gemeenschap eischen, dat zij die bedrijven, die er
rijp voor zijn, die reeds wereldbedrijven zijn geworden,
tot zich trekt, de bezitters onteigent en het bedrijf
socialiseert. Het belang der gemeenschap zal dat
eischen en daarom zal het ook geschieden. Het socialime — het gemeenschappelijk bezit van grond en
productiemiddelen zal komen, zoo zeker als de dag den
nacht volgt. Het is de arbeidende klasse, die bij deze
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komende productiewijze het allergrootste belang heeft.
Immers zij wordt onder het kapitalisme uitgebuit : een
deel van het door haar voortgebrachte wordt haar
ontnomen en vloeit als winst in de beurzen der bezitters. Dat kon onder het kapitalisme niet anders : het
rust op de exploitatie van het proletariaat door de bezittende klasse. Door reusachtige inspanning der
arbeiders kan het hun ontnomen deel wel kleiner worden gemaakt, doch zoolang er particulier bezit van
grond en arbeidsmiddelen is, zal er worden uitgebuit.
Dat zal niet het geval kunnen zijn bij een socialistische
regeling van het bedrijf, daar de gemeenschap zelve als
geheel dan beide, bezitster en voortbrengster is. Het
is this allereerst en allermeest in het belang der arbeiders
dat het socialisme komt. En al is het ook noodzakelijk, al zal het komen, zijn komst kan zeer zeker
vertraagd worden. Zij, die belang hebben bij den
tegenwoordigen staat van zaken, zullen natuurlijk hun
uiterste best doen, dien zoo lang mogelijk te handhaven, zij zullen zich met hand en tand verzetten tegen
elke maatregel, die het socialisme bevordert en zoo
kunnen zij . de komst van het socialisme ongetwijfeld
vertragen. Tegen dat streven moeten de arbeiders
zich in hun eigen belang zoo sterk mogelijk verzetten.
Daarom zullen ze wel doen, de macht hunner veeleenheid niet alleen , te gebruiken voor dadelijke verbeteringen hunner positie, maar zij moeten die zeer
bepaald ook aanwenden om de komst van het socialisme te bespoedigen door den tegenstand der bezittende
klasse te breken.
Deze denkbeelden van MARX werden, zoodra de
arbeiders ze begrepen, met gejuich begroet en in practijk gebracht. Zoo is MARX geworden de vader der
moderne socialistische arbeidersbeweging, van de sociaaldemocratie, die zich internationaal vast heeft georganiseert en ontegenzeggelijk een macht van groote beteekenis is geworden.
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De invloed, die de machine op heel het maatschappelijk leven uitoefende had nog een ander gevolg,
waarop de aandacht gevestigd worden moet. Werden
de arbeiders, die elken dag de verderfelijke werking
van het kapitalisme ondergingen, daardoor als vanzelf
gedreven tot strijd en organisatie, zij waren het niet
alleen, die wenschten dat de bittere nood verdween.
Allerwege werd gevoeld, dat er wat gedaan moest
worden, dat het anders worden moest. Men ging
spreken van een „sociale kwestie", die om een oplossing vroeg.
Wie moesten zich ernstiger zetten tot het zoeken van,
middelen, die redding konden brengen, dan zij, die aan
de voeten van Jezus hadden gezeten en uit zijn mond
de profetie van Gods koninkrijk en de geboden van
broederliefde en rechtvaardigheid hadden vernom en ?
Zoo zien wij dan ook, dat in de negentiende eeuw tal
van Christenen zich verplicht ,'achtten, krachtens hun
christelijke overtuiging mede te werken aan de opheffing van sociale • nooden .
Twee stroomingen zijn te onderscheiden : die der christelijk-socialen en der christen-socialisten. Waar de eerste
nog al eens Christen-socialisten genoemd worden en velen
door de bijna gelijkluidende ttamen soms die twee
verwarren, schijnt het niet ondienstig, in enkele woorden
iets over hen mee te deelen. Als typisch voorbee ld
kan de beweging in Duitschland genoemd worden, waar
zij sedert jaren nog al van zich spreken doet.
In zijn boek over de evangelisch-sociale beweging
waarvan de christelijk-sociale een onderdeel vormt,
beschrijft PAUL GOHRE het algemeene doel als volgt :
„zij wil de zedelijke en religieuse kracht van het evangelische Christendom geheel gebruiken tot hulp van
die volksmassa's, die niet in de eerste plaats door
eigen, doch vooral door de schuld onzer sociale verhoudingen en oorzaken bestaan, ongezonde woningen ,
onvoldoend voedsel, te weinig werk, te gering loon, te

langen arbeidsduur, ontoereikende werkplaatsen hebben
en daardoor schade lijden wat hunne geestelijke en
zedelijke ontwikkeling betreft". Het is vooral wijlen de hofprediker ADOLF STOCKER geweest, die zich aan hare
verbreiding heeft gewijd. Op 3 Januari 1878 heeft hij
de christelijk-sociale arbeiderspartij gesticht. In hare
Statuten werd onder meer verklaard, dat zij „de tegenwoordige sociaal-democratie als onpractisch, onchristelijk
en onvaderlandslievend verwerpt" en tot doel heeft
„de klove tusschen arm en rijk te verkleinen en een
grootere oeconomische zekerheid tot stand te brengen".
Verder worden enkele wenschen ten opzichte van
vakbeweging, leerlingwezen, arbeidswetgeving, belastingstelsel uitgesproken en wordt een beroep gedaan op
de geestelijkheid, waarvan een „liefdevolle en dadenrijke
deelname in alle strevingen die zoowel op een verhooging van het stoffelijk en geestelijk welzijn als op
de zedelijk-godsdienstige ontwikkeling van het geheele
yolk gericht zijn" en op de bezittende klassen, van
welke een „bereidwillig tegemoetkomen aan de rechtvaardige eischen der niet-bezitters" verwacht wordt.
De partij was dus een arbeiderspartij. Dat is ze
niet gebleven. Na een korten bloei kwam al spoedig,
mee door de werking van de Socialistenwet, waardoor
een groote moedeloosheid alle deelen der arbeidersklasse in Duitschland een tijdlang aangreep, een inzinking. Vele arbeiders verlieten de partij, waarvan ze
een verbetering in hun lot gehoopt hadden. Hun plaats
werd ingenomen door menschen uit andere kringen,
door kleine kooplieden en kleine beambten. Zoo werd
het een partij van kleine burgers. Met de verandering
van leden voltrok zich ook langzamerhand een verandering in haar wezen en ging zij andere doeleinden
nastreven. Niet de bevrijding der arbeidende klasse
uit den nood, maar de ophetfing van den druk van
het groot-kapitaal, waaronder de kleine burgerij zuchtte,
werd begeerd. Wat ziet de kleine koopman in een
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stad als Berlijn als zijn vijand ? De groote bazaars.
Wie dreven deze ? De Joden. Zoo werd de Jood voor
hem de vijand. Zoo hadden de christelijk-socialen als
vanzelf reeds meer of minder duidelijk uitgesproken
anti-semitische neigingen. Dit trof samen met het
volgende : STOCKER zelf, het blijkt uit het door hem
en den Berlijnschen hoogleeraar WAGNER opgestelde
program, was een verklaard tegenslander van de Manchesterleer, die aller oeconomisch heil verwacht van
aller oeconomische vrijheid, de leer der ongebreidelde
concurrentie van alien tegen allen.
Zoo schreef hij eens : „ik bestrijd het moderne valsche
liberalisme, dat slechts de waarde der vrijheid, niet die
der orde kent, dat in de religie, waar vrijheid heerschen
moet, dwang en ketenen eischt en daar, waar de strengste
orde noodig is, in 't bedrijfsleven, de volle ongebondenheid laat heerschen. De menschen zijn van nature
goed, sterk, wijs, dat is de onderstelling van deze onjuiste
wereldbeschouwing; laat ze maar gaan en alles komt
vanzelf terecht. Dit is echter een kinderachtige onderstelling. De menschen zijn elkander niet gelijk, doch
aan kracht, scherpzinnigheid en rijkdom zeer van elkaar
verschillend. Daarom is het de heilige plicht van den
staat, de zwakheid, den eenvoud, de armoede te beschermen, opdat niet de arme een slachtoffer worde
van het overmachtige kapitaal en de eenvoudige een
buit van den slimmen, gewetenloozen zakenman". Het
spreekt vanzelf, dat de organen van het liberalisme dit
niet maar zoo lieten passeeren. Hij werd dadelijk en
hevig aangegrepen door de Liberale pers, die zich niet
ontzag, STOCKER 's partij mede verantwoordelijk te stellen
voor de bekende aanslagen van HODEL en NOBILING
op keizer Wilhelm I. De Berlijnsche liberale pers was
toen voornamelijk in tianden van Joden. Joden waren
hare eigenaren, Joden hare redacteuren. Het is niet
vreemd, dat STOCKER zelf, waar hij zoo hevig en zoo
persoonlijk aangevallen werd, niet onpersoonlijk bleef.
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Hij ging in de door Joden geleide liberale pers zijn
groote vijandin zien, het liberalisme werd hem hetzelfde
als Jodendom. Daarbij kwam dat de liberale pers,
wier leiders in die dagen bijna zonder uitzondering
aanhangers der materialistische wereldbeschouwing waren,
telkens weer schimpten op STOCKER ' s orthodox-Christelijke overtuiging. De tegenweer bleef niet uit.
STOCKER ging ook het Jodendom aanvallen. En zoo
voer hij als vanzelf, gedragen door de zooeven genoemde
anti-Joodsche neigingen van vele leden zijner partij, met
voile zeilen de troebele wateren van het anti-Semitisme
binnen. Zijn partij verloor hiermee totaal het karakter
van een strijdende arbeiderspartij en ging zich christelijksociale partij noemen. Haar anti-semitisme was de
brug, waarover ze in 't conservatieve kamp terecht
kwam. Mochten er in 't begin van haar optreden
enkele frissche klanken uit hare rijen gehoord zijn, zij
is nu een partij van kleine burgers, reactionair en antisemitisch van de voetzool tot de kruin.
Zoo mogelijk nog meer conservatief en anti-semitisch
zijn de christelijk-socialen in Oostenrijk, die geleid
worden door den bekenden Weener burgemeester
LUEGER.

Christelijk-sociaal heeft zich in ons land ook genoemd
Dr. KUYPER. Zijn optreden is te bekend, dan dat er
hier uitvoerig over gesproken behoeft te worden. In
den beginne scheen er nog iets in hem wakker te
worden van oude christelijk-communistische idealen,
getuige zijn hartstochtelijk pleiten voor de rechten en
belangen der ,,kleine luijden". In de laatste jaren
echter, vooral sedert hij minister werd, zijn die klanken
van hem niet meer gehoord en heeft hij zich vooral
gewijd aan de bestrijding der sociaal-democratie, waarin
hij den grootsten vijand van het Christendom, dat hem
in zijn calvinistischen vorm boven alles lief is, meent te
zien, en gaat hij hand in hand met de vroeger door hem zoo
fel bestreden conservatieve „mannen met twee namen".
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Het blijkt uit de namen van STOCKER, LUEGER,
drie groote mannen uit de christelijk-sociale
beweging, dat deze zeker dien naam mag dragen, daar
zij op grond van christelijke beginselen sociale doeleinden nastreeft, maar dat zij met christen-soci alism e absoluut niets gemeen heeft.
KUYPER,

Deze christelijk-socialen waren echter niet de eenige
Christenen der negentiende eeuw, die door den barren
nood, waarin de arbeiders verkeerden, getroffen werden.
Daar waren ook anderen, waarin de oude communistische idealen weer opkwamen, in wier harten de hoop
op betere tijden weer wakker werd. Maar — en dit
was wat hen vooral onderscheidde van de christelijksocialen — den jammer van honger en ontbering zagen
ze niet vooral als ongelukkig en betreurenswaardig,
doch voelden ze zeer hevig als slecht, als vloekend
tegen de eenvoudigste beginselen van broederschap en
gerechtigheid. In het loonstelsel vonden ze, ja natuurlijk
ook verkeerd dat het leidde tot zoo sterke tegenstellingen, maar wat hen vooral zoo hevig trof was de
slavernij daarin en de verdrukking.
En zoo keurden ze niet alleen af, dat er onder het
kapitalisme gruwelijk leed was, maar ze vonden het
stelsel zelf door en door verkeerd. Zoo maakte hun
christelijk bewustzijn hen zeer sterk anti-kapitalistisch.
Zij wilden wat anders. Zij wilden niet de vijandschap
van duizenden tegen weinigen, maar de broederschap
van alien. Niet de ketenen waarmee de duizenden gebonden werden, maar de vrijheid. Maar waar in den
eersten tijd een sterke socialistische beweging onder de
arbeiders zelve ontbrak en de groote socialistische lijnen
nog niet waren getrokken, bleef hun socialisme, hoewel
zeer ernstig gemeend en met vuur verkondigd, vaag en
nevelachtig.
Dit zeer innig gemeende, maar in zijn omlijning vage
j6

christen-socialisme vond wel zijn schitterendste vertegenwoordiger in den abt FEMME DE LAMENNAIS
(1782-1854) 1). Aan zijn socialistische gevoelens heeft
hij uiting gegeven in het in 1833 verschenen boekje :
Paroles d'un croyant 2). Hij geeft hierin geen stelsel,
hij getuigt, hij profeteert, hij vloekt, hij zegent. Aan
het lijden der armen geeft hij uiting in de volgende
klacht :
„Heer, wij roepen tot U uit het diepst van onze
ellende ; als de dieren die geen voedsel hebben om
hunne jongen te verzorgen, als het schaap, waaraan
men het lam ontneemt, als de duif die door de gier
wordt gegrepen, als de stier, neerploffend onder het
zware werk en bloedend door het steken van den prikkel,
als de zwaluw, die bij het vliegen over de zee afgemat
ter neder valt en met de golven om het leven worstelt,
als reizigers, die in een brandende woestijn zonder
water zijn verdoold, zoo roepen wij, Heer, tot U".
Maar het zal anders worden, want nieuwe gedachten
worden wakker, nieuwe moed staat op in de harten,
nieuwe begeerten dringen tot nieuwe daden. De „jonge
krijgsman" zal op de vraag, waar hij been gaat, antwoorden :
„ik ga strijden voor de rechtvaardigheid, voor de
zaak der volkeren, voor de rechten van het menschelijk
geslacht. 1k ga strijden, opdat velen niet ten prooi
worden van eenige weinigen, om de gebogen hoofden
op te heffen, om de wankelen te schoren. 1k ga
strijden, opdat de vaders niet meer den dag vervloeken,
waarop hun gezegd was : een noon is u geboren, noch
de moeders dien, waarop ze voor het eerst het kind
aan de borst drukten. 1k ga strijden, opdat de broeder
zich niet meer bedroeve, wanneer hij zijn zuster ziet
wegkwijnen als het gras, dat de aarde weigert te voeden,
1) Zie over hem vooral Quack: de Socialisten, dl. III.
') Verhollandscht door A. B., uitgegeven door de drukkerij
„Vrede".
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opdat de zuster niet meer onder tranen den broeder
behoeft aan te zien, die weggaat en niet weer zal keeren.
Ik ga .strijden, opdat ieder in vrede de vrucht van zijn
eigen arbeid zal kunnen eten. Ik ga strijden, opdat
alien in den hemel een God en op aarde een vaderland
hebben".
Het boekje maakte een ontzaggelijken indruk. De
kerk, waarmee LAMENNAIS reeds vroeger in conflict
was geraakt, en die gehoopt had dat hij voortaan
zwijgen zou, werd als gewoonlijk hevig vertoornd over
wie zoo klanken gaf aan het zuchten, het hopen en
verwachten der verdrukten en haastte zich, om zich
voor de zooveelste maal te blameeren in de oogen van
wie de waarheid en het recht en de vrijheid lief hadden,
door het boekje als „klein van omvang, maar reusachtig
van slechtheid" tot in alle eeuwigheid te verdoemen.
Maar zijn invloed kon niet gebroken worden, en ongetwijfeld heeft het er veel toe bijgedragen, veler harten
begeerig te maken naar schooner toekomst, veler oogen
over den jammer van dezen tijd te doen heenzien naar
lichte landen vol blijdschap en vrede.
Dat hij niet alleen sterk het leed en den nood van
de duizenden meevoelde, doch ook zag, waar de oorzaak school, blijkt uit een latere uitlating :
„Wie zou durven beweren, dat God, om de genietingen
van enkelen te vermeerderen, het yolk zou hebben
veroordeeld tot den straf van den hongerdood ? En
indien, desalniettemin, enkelen van honger sterven,
indien het yolk in den regel honger lijdt, vanwaar
komt dan toch die onnatuurlijke wanorde, die schrikwekkende bestemming van een deel der menschen ?
Is er materieel gebrek aan voedsel ? Neen. De arbeid
zelf van het yolk vermeerdert de bestaansmiddelen op
zulk een wijze, dat zij aan aller behoeften kunnen
voldoen ; en wanneer die arbeid beter was ingericht,
zouden die bestaansmiddelen nog menigvuldiger en
sneller tot in het oneindige kunnen vermeerderen.
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Indien de honger op den drempel van zooveler woningen
neergehurkt gaat zitten, dan is de oorzaak te zoeken
in de uiterst gebrekkige organisatie van den arbeid en
in de schromelijk slechte verdeeling van het resultaat
der productie".
Uit deze aanhalingen blijkt de juistheid van de bovengenoemde karakteristiek : sterk van sentiment, zwak in
zijn omlijning was dat eerste christen-socialisme.
Naast LAMENNAIS, dien sterken diepen geest met een
hart vol liefde en rechtvaardigheid en daarom vol
leven — „want tie rechtvaardigheid, dat is het leven,
en de naastenliefde, dat is wederom het leven, en wel
het zoetste en rijkste leven" — treden in het midden
van de negentiende eeuw nog twee figuren naar voren,
die van de Engelsche geestelijken KINGSLEY en
MAURICE 1), twee hooge en zuivere karakters, als de
eerste van een prachtig en zuiver gevoel, als hij ook
nevelig in hun oeconomie. In de tijden van de Chartistenbeweging begonnen zij met de uitgave van een
weekblad : Politics for the people. Het eerste nummer
verscheen 6 Mei 1848. Voor de stemming, waarmee
zij dit werk ondernamen, is teekenend de volgende uitlating uit het voorwoord. Na gezegd te hebben, welke
vraagstukken zij zich voorstellen te behandelen, kiesrecht, verhouding van kapitalist en arbeider en dergelijke, vervolgen zij : „Het is plicht kalm over deze
kwesties te spreken ; het is 4onde ze koud te behandelen.
Want men kan ze niet scheiden van de levensomstandigheden van hen die hevig lijden. Als wij niet meevoelen met hun ellenden, zijn wij niet in staat te
beoordeelen de geneesmiddelen, die zij zelf voorstellen
of die anderen voor hen hebben voorgesteld. Dit
meevoelen willen wij in onszelf en in onze landgenooten
aankweeken. Hoe nuchterder het is, hoe sterker het
zal zijn".
1`J
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Zie over

hen Quack.

Dat hunne nuchterheid geen schade deed aan de
warmte van hun hart en de kracht van hun taal, blijkt
wel uit de brieven,. die KINGSLEY onder het pseudo niem
Parson Lot aan de Chartisten schreef. In zijn tweede
brief schrijft hij over de bijbel en over de dominees.
„Als Gij een heel anderen „gids voor hervormers" gevolgd hebt dan ik, dan is dat de schuld
van ons predikanten. Wij hebben U nooit verteld dat
de waarachtige gids, het ware boek voor den arme, de
ware „Godsstem tegen tyrannen, leegloopers en kwakzalvers" de bijbel is. 0, gij moogt smalend glimlachen,
maar het is zoo. Het is onze fout, dat gij moet lachen,
lachen over wat Uw kracht en Uw heil moest zijn.
Onze fout. Wij hebben den bijbel gebruikt als was het
een leiddraad voor dienders, een bedwelmend mid del,
om lastdieren, die te zwaar beladen waren, rustig te
houden, een boek om de armen rustig te houden. Wij
vertelden U, dat de bijbel berusting leerde en we vertelden niet, dat hij vrijheid belooft. Ik ben zelf niet
beter dan een der anderen geweest. Maar nu walg ik
er van. Nu vertel ik U, dat de bijbel in plaats van een
boek te zijn, waarmee de armen in toom gehouden
moeten worden, een boek is, dat geschreven werd om
de rijken te bedwingen".
Van dit weekblad verschenen maar elf nummers.
Later hebben zij dezen hunnen arbeid voortgezet door
de uitgave van „the Christian Socialist" dat zij in denzelfden hoogen en nobelen toon hielden, maar waarin
zij met al de scherpheid van hun kritiek op wat was en
hun groote begeerte naar wat komen moest en komen
zou, naar zij geloofden, toch geen vaste oeconomische
lijnen wisten te trekken.
Sedert zij dachten en droomden en profeteerden,
heeft de machtige stem van KARL MARX over de
wereld geklonken. Gelijk boven werd uiteengezet, heeft
hij leiding en richting gegeven aan het hopen en ver20,

langen van het strijdend proletariaat. Deze nieuwere
socialistische beweging ging natuurlijk ook niet voorbij
aan wie na LAMENNAIS en KINGSLEY uit hun Christendom socialistische gevoelens geput hadden. Daar zagen
zij een in hoofdlijnen wel-omschreven doel, een wel
gebakenden weg. En waar zij gevoelden, dat het sentiment
alleen op den duur niet genoeg was, dat aan den wit
een richting moest gegeven worden, namen zij het
hopen en verwachten der moderne arbeidersbeweging
over en plaatsten dat in 't licht van hun geloof. Zij
gingen die beweging en haar einddoel zien als een
door God gewild middel tot verheffing der maatschappij.
Het eerst werd dit duidelijk uitgesproken door de
Labour Church in Engeland, te Manchester in 1892
gesticht door JOHN TREVOR. De socialistische beweging
is volgens hem het zelfbewust werken aan de komst
van een nieuwe, schooner, rechtvaardiger maatschappij,
en zoo „het dienen van het Verstand en den Wil, die
in de schepping zijn, van God". In zijn blad de „Labour
Prophet" heeft hij gedurende een vijftal jaren deze gedachten met profetische kracht ontwikkeld. Toen moest
hij door ziekte gedwongen de leiding aan anderen
overdragen. Sinds dien heeft de Labour Church, de
organisatie van hen die de door TREVOR uitgesproken
denkbeelden deelden, aan kracht verloren, maar het
door haar uitgestrooide zaad schiet in Engeland welig
op : in den laatsten tijd vinden de socialistische idealen
steeds meer aanhang onder de Christenen van verschillende kerken, niet het minst onder de geestelijken.
Steeds meerderen van hen ontpoppen zich als overtuigde socialisten. In den laatsten tijd heeft de „bekeering" van R. J. CAMPBELL, den bekenden predikant
van de City Temple te Londen, den man van de „new
theology", zeer de aandacht getrokken. Van zijn inzichten
gaf hij in Maart 1907 up een vergadering der Independant Labour Party te Liverpool een uiteenzetting. Hij
zeide daar o. a. : „ik ben een socialist, omdat ik een
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Christen ben. 1k ben er toe gedreven door de logica
van het evangelie. Wat de kerk van Jezus wilde in de
eerste eeuw, dat wil nu de socialistische partij : een
poging wagen, om het koninkrijk Gods te verwerkelijken.
Negentien eeuwen zijn voorbijgegaan en nog is het niet
gekomen. Maar Gij socialisten draagt de oude waarheid
opnieuw uit en laat zien, waar de ware kerk te vinden is".
Deze uitspraken — en daarom werden ze meegedeeld
zijn typeerend door den blik dien de socialistische
geestelijken in Engeland op het socialisme hebben. Zij
zijn niet socialisten en daarbij nog Christenen, maar
socialisten omdat zij Christenen zijn. En hun socialisme
bepaalt zich niet tot het propageeren van ideeen over
menschelijkheid en broederschap, het aanvaardt volledig
en onomwonden het doel en streven der moderne
arbeidersbeweging. Zoo publiceerden in Januari 1908
meer dan honderd geestelijken van allerlei kerken het
volgende manifest
„Wij ondergeteekenden, bedienaars van Christelijke
kerken van verschillende belijdenis, wenschen deze verklaring of te leggen met het oog op de veel verspreide
meening, in de pers en elders uitgesproken, als zou het
socialisme, waarin wij gelooven, in grondslag verschillen
van het socialisme, bepleit door de erkende socialistische vereenigingen. Wij verklaren, dat het socialisme,
waarin wij gelooven (sours Christen-socialisme geheeten)
insluit het gemeenschappelijk (staats-) bezit en beheer
van de middelen van voortbrenging, verdeeling en ruil,
en dat in wezen hetzelfde socialisme is dat de socialisten in de heele wereld aanhangen. Ons socialisme
is niet minder ernstig noch minder volledig, omdat het
door ons Christendom bezield wordt. De leer van het
socialisme is in haar kern eene economische zaak en
kan dus bepleit worden door alle menschen, Christenen
of ongeloovigen. Maar als bedienaars van het Christelijke geloof gevoelen wij, dat die economische leer in
volmaakte overeenstemming is met ons geloof, en wij
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zijn overtuigd, dat die leer te bepleiten goedgekeurd,
ja zelfs van ons geeischt wordt door de voorschriften
van onzen godsdienst".
En een vereeniging van socialistische leden van de
Staatskerk, het „gilde van den Heiligen Mattheusun
schreef in October 1906 in een adres aan de vertegen
woordigers der arbeiderspartij in het Engelsche parlement : „wij dringen er ernstig op aan, dat men met
alle kracht ons zeer onvolmaakt maatschappelijk systeem
in betere vormen zal brengen, de anarchistische wanorde
in de industrieele wereld gaan beheerschen, de politieke omwenteling in de 19e eeuw in een oeconomische revolutie der 20 e eeuw zal voortzetten en de
regeering door het yolk en voor het yolk bekronen
door den eigendom voor het yolk en door het yolk".
Deze uitingen bewijzen, dat in Engeland steeds
meerdere christenen het socialisme aanvaarden en in
hun Christendom een krachtigen impuls vinden, om
de overwinning van het socialisme te bevorderen.
Dat zelfde Verschijnsel doet zich voor in Amerika.
Daar is in 1907 een christen-socialistische broederschap gesticht, die „alle godsdienstige vereenigingen
doordringen wil van de maatschappelijke boodschap
van Jezus, wil aantoonen, dat het socialisme de noodzakelijke oeconomische eisch is van het christelijk
leven, den klassenstrijd wil beeindigen door de industrieele democratie te vestigen en het rijk van Jezus, de
broederschap op aarde, te stichten".
In Chicago wordt uitgegeven „the Christian Socialist"
met het motto : „the golden rule against the rule of
gold", waarvan de meeste medewerkers predikanten
zijn. Een der redacteuren gaf zijn ambt op en trekt
ails reizend prediker het land door om in vergaderzalen
cn kerken van verschillende gezindheden in naam van,
het Christendom de blijde boodschap van het socialisme te brengen.
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Overal komt het. Ook in Frankrijk. De leiders der
beweging zijn daar de Parijsche predikant MONOD, de
hoogleeraar PAUL PASSY en de advocaat BIVILLE. Zij
geven twee tijdschriften uit, de Cloche d'Alarme en
I'Espoir du monde.
In Italie worden sedert eenigen tijd de christensocialistische beginselen verdedigd door het blad „Avantguardia".
In Zwitserland worden ze reeds geruimen tijd verkondigd. Een van de eerste, die ze daar uitsprak,
was de Ziiricher predikant PAUL PFLiiGER, die in preek
en brochure zijn denkbeelden heeft verdedigd. Een
preekbundel 4„Moderne Predigten", een brochure over
„Kirche und Proletariat", een over „Freiheit und Gleichheit" verschenen onder anderen van zijn hand. Zijn
ambtgenoot HERMAN KUTTER schreef in 1906 zijn
opzienbaren d boek „Sie mitssen" 1), waarin hij met
groote welsprekendheid en profetischen gloed betoogt,
dat de soci ial-democratie is de van God gewilde beweging tot verheffing der menschheid. Vele vooral van
de jongere predikanten staan aan hunne zijde. Zij
hebben een eigen orgaan „Neue Wege".
In Duitschland waar de kerk nog altijd onder den
vloek van let landsvaderlijk toezicht gebukt gaat en de
overheid zt er fel gebeten is op alles wat naar socialisme zweeint, is van een openlijke christen-socialistische beweging geen sprake. Toch dringen hare beginselen ook daar door. De predikant Dr. CORDES
uit Wilhelm sburg heeft in zijn boekje „Zum Kampf urn
die Weltanschauung" van socialistische gevoelens blijk
gegeven, doch hij staat in dezen zijnen moed vrijwel
1) In 't Hollandsch vertaald door F. REITSMA, verschenen in
de internalionale bibliotheek van van Looy. Later verschenen
VAN KUTTER nog „Gerechtigkeit" en „Wir Pfarrer".
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alleen. Er zijn wel meerdere jongere predikanten die
met hem mee willen, doch zij zitten zoo onder den
druk der overheid en worden zoo nauwlettend bespied,
dat zij zich nog niet openlijk hebben durven uitspreken.
Een hunner, die in het vorige jaar een uiteenzetting
gaf van de beginselen der verschillende politieke partijen, en daarbij de sociaal-democraten niet veroordeelde, doch zich sympathiek over hen uitliet, werd een
tijdlang geschorst. Een teekenend bewijs voor de moeilijkheid hunner positie is het volgende : toen aan PAUL
GesHRE eenige jaren geleden gevraagd werd, enkele
namen van socialistische predikanten aan een Hollandsch geestverwant mee te deelen, antwoordde hij dit
niet te kunnen daar hij „helaas tot stilzwijgen verplicht
was". Maar ondanks felle tegenwerking van „hoher,
hachster en allerhOchster Stelle" dringen toch ook in
dat nog half-absolutistische Duitschland de christensocialistische denkbeelden langzaam aan door.
Vlugger gaat het in Nederland, waar de christenen
ook niet onberoerd bleven door dezen geest : sedert
een tiental jaren kan men ook in ons land van een
christen-socialistische beweging spreken. Over haar
ontstaan en ontwikkeling kan het volgende meegedeeld
worden : Tijdens de zoogenaamde „oude" socialistische
beweging in ons land, in de jaren na 1880, was er in
ons land nog heel weinig van christen-socialisme te
bespeuren. Dat was niet vreemd. Immers die „oude"
beweging leefde voor een goed deel van anti-godsdienstige propaganda. Tegen kerken en geestelijken
werd even sterk te velde getrokken als tegen het
kapitaal. De schijn werd in die dagen wel buitengewoon sterk gewekt, dat socialisme en ongeloof
broertje en zusje waren, wat nog versterkt werd door
het feit dat de leider; de ex-predikant DOMELA NIEUWENHUIS, een volslagen renegaat was. Het lag voor de
hand, dat de godsdienstigen, die niet dan oppervlakkig
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met de beweging in aanraking kwamen, zich stootten
aan haw- ruw en anti-christelijk uiterlijk en er zich
niet mee wilden irtlaten, en dat de predikanten, ook
menschen en daarom Ave] eens wat weinig denkend aan
de plicht om zich niet te vergrijpen „aan den schijn,
noch aan den klank der ijdle namen", zich bijna eenparig tegen het socialisme verklaarden en rechtzinnigen
en vrijzinnigen al te gader, hun stem verhieven tegen
deze beweging, waarvan ze de diepere beteekenis zoo
weinig begrepen, dat ze verklaarden dat zij moest „uitzieken". Van vele kansels heeft het toen gedaverd
van vervloekingen tegen dezen ,,Geest uit den afgrond".
Slechts enkelen zagen verder dan den onsympathieken
schijn en erkenden het diepere wezen dezer dingen.
Zoo J. VAN LOENEN MARTINET, toen predikant te Santpoort, die zich wel niet met al hun strevingen homogeen verklaarde, maar toch met kracht durfde opkomen
voor enkele hunner in de ooren van „weldenkende"
landgenooten als hoogst gevaarlijk en revolutionair
klinkende eischen, en zijn stem op het Meifeest liet hooren
voor den achturendag, en landnationalisatie verdedigde.
Zoo Ds. W. BAx van Zaandam, die toen reeds de
oeconomische eischen der sociaal-democraten verdedigde
en op tal van vergaderingen een dankbaar gehoor had.
Maar dezen bleven met nog enkelen uitzonderingen die
den regel bevestigden.
Gelijk bekend is, geraakte de sociaal-democratische
bond in de wateren van het anarchisme verzeild. Het
gevolg was, dat enkelen zich afscheidden en in 1894
de Sociaal Democratische Arbeiders-Partij oprichtten,
die al spoedig een geweldige energie ontwikkelde en
tot eigen en der vijanden verbazing zeer sterk
groeide.
Omstreeks dat jaar waren er in Leiden eenige moderne
Theologische studenten, die zeer sterk gevoelden dat
het Christendom ook eischen van sociale gerechtigheid
stelt. Zij zagen, dat in onze wereld die eischen niet
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vervuld worden en meenden, dat het op den weg der
christenen lag, dit anders to doen worden. Sommigen
van hen kwamen uit Friesland, waar in die dagen de
golven der arbeidersbeweging hoog gingen. Uit hun
gymnasiastentijd hadden ze de herinnering meegenomen
aan reuzenmeetings en toen nog door hen niet-begrepen
strijdzangen. In Leiden zagen ze den jammer der
fabrieksbevolking. Zij werden vooral sterk getroffen
door de diepe kloof die er gaapte tusschen de beide
kiassen die da'ar naast elkander leefden.
Daar was de kring der geleerden, sedert eeuwen
uitmuntende door reusachtige kennis en fijne geestelijke
beschaving, en daarnaast een fabrieksbevolking, die
tot de meest gedemoraliseerde, tot de sufste en lamlendigste van Nederland gerekend mocht worden, die toen
nog bijna geen ander punt van aanraking had met al
die geleerdheid, dan dat de aanstaande artsen zich op
de proletariersvrouwen mochten oefenen in de kunst
van het accouchement. Zij betreurden dit, en deden
dan ook ijverig mee aan het Toynbee-werk, dat vooral
op aansporen en in 't eerst onder leiding van Prof.
v. D. VLUGT, in Leiden werd ondernomen. Maar bevredigen deed dit hen niet. Dit werk was goed, was
noodig, maar er moest wat meer, wat andets gebeuren.
De grondslagen zelve der wereld waren verkeerd. Het
was een kamp van alien tegen alien, waarin de sterkste
dat is de oeconomisch sterkste moest overwinnen. De
wereld bestond bij de gratie der concurrentie en kende
oeconomisch geen ander doel, dan een zoo vlug mogelijke winstmaking. Dit voelden ze als slecht, als in strijd
met de eenvoudigste beginselen van het Christendom.
Zoo werden ze door hun visie op het Christendom
anti-kapitalistisch.
In die stemming kwamen enkelen in aanraking met
de ideeen van TOLSTOY, die op hen een buitengewone
aantrekkingskracht uitoefenden. Zoodat in enkele gemeenten, die door hen bezet werden, een Tolstoy27

aansch gekleurd Christendom werd gepredikt 1) tot
niet geringe verbazing der schare, die ascese en weerloosheid heel „mal" vond. Sommigen hunner hebben
zich na enkele jaren van deze meeningen bekeerd. Een
enkele is gaan varen op de diepe, niet altijd ongevaarlijke wateren der Hegelarij, een ander heeft zijn
ambt neergelegd en is door de „kolonies" van Blaricum
en Bussum heen terecht gekomen bij de sociaal-democratie, anderen weer achten zich te behooren bij de
Christen-socialisten, terwijl zij die Tolstoyanen bleven,
zich tegenwoordig bij voorkeur christen-anarchisten
noemen en zich scharen om het door hen in 't leven
geroepen blad „Vrede"‘ dat na vele redactie-wisselingen
nu wordt geredigeerd door Lodewijk van Mierop en
Truus Mulder.
Onder die sociaal-voelende theologen waren er echter
ook, die bij . al hun eerbied voor den grooten Christen
uit Jasnaja Poljana toch • meenden, dat zijn oplossing
van het sociale vraagstuk alles anders dan een oplossing was. Zij kwamen in de pastorale practijk juist in
de dagen toen de S. D. A. P. een groote kracht ging
ontwikkelen. Zoo kwamen zij in hunne gemeenten als
vanzelf in aanraking met de sociaal-democratische denkbeelden, die nu gepropageerd werden, niet meer vereenigd met Dageraadsideeen. Het enthousiasme, het
geloof, de frischheid, waarmee de sociaal-democraten
optraden, won al gauw hun sympathie en daardoor
kwamen zij er toe, hunne oeconomische en politieke
beginselen nauwkeuriger te gaan bestudeeren. En
nadere bestudeering leidde tot waardeering, waardeering
eindelijk tot het aanvaarden van de waarheid, die zij
in deze beginselen vonden. Een enkele, A. v. D. HEIDE,
toen predikant te Scherpenzeel in Friesland sloot zich
al dadelijk bij de S. D. A. P. aan en werd een vurig
-9 Een voortreffelijke proeve van Tolstoyaansch gekleurde
prediking uit die dagen vindt men in „Leven" en „Jezus volgen"
van A. de Koe bij H. A. Wakker en Co., Rotterdam.
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en welsprekend pleitbezorger dier partij. De meesten,
altijd nog iet of wat huiverig voor het materialisme,
waarvan verreweg de meeste leden dier partij aanhangers waren, bleven nog buiten.
Waar zij het Christendom liefhadden en de wenschelijkheid en de mogelijkheid van het socialisme erkenden
stootten zij er zich telkens weer aan, dat er onder
christenen zoowel afkeer van het socialisme bestond
en onder socialisten zoo bitter weinig sympathie voor
het Christendom. Zij ervoeren bij ziChzelf, dat die twee
voortreffelijk konden samengaan, dat daardoor hun
socialisme verdiept, hun Christendom verrijkt werd. Zij
zouden het daarom een zeer verblijdend verschijnsel
achten, wanneer die twee groote stroomingen elkander
vonden, niet zoo, dat ze in elkaar zouden opgaan —
immers Christendom en socialisme zijn niet hetzelfde —
maar the), dat de christenen ook het socialistisch ideaal
aanvaardden en de socialisten het Christendom als de
hoogste en zuiverste levensbeschouwing erkenden en
aannamen. Waar echter van beide zijden de antipathie en het misverstand zoo groot waren, begrepen
ze, dat het niet dan uiterst moeilijk zou zijn, zulk een
samengaan te bewerken. Toch meenden zij daartoe
een poging te moeten aanwenden. F. W. N. HUGENHOLTZ Jr. voorganger van den Protestantenbond te
Schiedam had in zijn blad „Ooze kring" op datzelfde
aanbeeld gehamerd, doch met het neerleggen van zijn
betrekking had hij ook zijn blad opgeheven. Er was
dus niets, waarop ze zouden kunnen voortbouwen. Na
veel aarzelen — gedurende welke aarzeling ze hoopten
dat een der ouderen, de Zwolsche predikant A. W.
VAN WIJK hun leiding zou geven, hetgeen echter niet
het geval bleek te kunnen zijn daar hij ten eenenmale
van hen verschilde wat de waardeering van den klassenstrijd betrof — besloten zij eindelijk, zelf iets te beproeven en te beginnen met een blad uit te geven.
Den 3 'en Oktober 1902 verscheen het eerste nummer
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van „de Blijde Wereld, christen-socialistisch weekblad".
Als redacteuren traden op S. K. BAKKER, S. WINKEL en
J. A. BRUINS, aan wie later nog werd toegevoegd
A. H. V. D. HOEVE. De uitgave werd in het eerste
nummer gemotiveerd als volgt: „en met de mogelijkheid, er toe bij te dragen, dat de twee groote machten
van onzen tijd, christendom en socialisme, niet meer
vijandig tegenover elkander staan, loch samen als
broeders opmarcheeren naar den nieuwen tijd, is tevens
de wenschelijkheid van deze uitgave aangetoond".
Van sociaal-democratische zijde werd het blad met
belangstellende welwillendheid begroet, van vrijzinnigchristelijken kant werd, op een enkele uitzondering na,
een vriendelijke houding aangenomen, de rechtzinnigchristelijke bladen spuwden natuurlijk dadelijk vuur en
vlam. Onder de niet-„christelijke" arbeiders heeft het
blad, in aanmerking genomen de anti-religieuze propaganda, die jaren lang onder hen gevoerd was, betrekkelijk veel sympathie gevonden, vooral in Friesland,
waar ook het persoonlijk optreden der redacteuren in
hun gemeenten en in vergaderingen voor geheelonthouding en socialisme aan hunne denkbeelden meerdere bekendheid verschafte, dan in andere provincies.
Het blad heeft zich tot nog toe met eeiiigen steun van
warme vrienden, eenige subsidie van Protestantenbond
en Blaadjesvereeniging — verstrekt ondanks zijn socialisme wegens zijn verdediging van de vrijzinnig-christelijke beginselen — kunnen staande houden en wint
gestadig aan lezers. Ongetwijfeld heeft het er toe
meegewerkt, om onder Christenen sympathie voor het
socialisme te wekken en velen tegen den godsdienst
ingenomen socialisten een anderen kijk op het christendom te geven. Enkele brochures van de redacteuren
werden door het blad uitgegeven en vonden goeden
aftrek.
Een bijeenkomst van geestverwanten werd in 1906
in Heerenveen georganiseerd en zal door meerdere
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worden gevolgd 1). Na de verkiezingen van 1905 sloten
de redacteuren zich met nog enkele geestverwante
predikanten bij de S. D. A. P. aan. Het aantal der
predikanten die zich homogeen achten met de door
het blad voorgestane richting, bedraagt ruim dertig,
waarvan het overgroot deel in Friesland woont, in welke
provincie hun invloed ongetwijfeld niet geheel zonder
beteekenis is. In den loop van 1907 richtten zij een
sociaal-democratische predikantenvereeniging op, die
voorloopig enkel studieclub wil zijn.
Deze beweging ging uit van vrijzinnige christenen en
vond haar aanhang voornamelijk in niet-rechtzinnige
kringen. De leiders hadden wel een oogenblik gehoopt
dat ook uit het kamp der rechtzinnigen tot hen zouden
komen, doch dat bleek slechts bij uitzondering het
geval te zijn. Toch begon ook daar — in hoeverre
dat zijdelings aan den invloed der „Blijde Wereld" is
toe te schrijven, zal wel niet uit te maken zijn — sympathie voor het socialisme wakker te worden.
Het is de schrijfster ENKA (A. v. d. Vlies), een Rotterdamsche onderwijzeres, geweest, die het eerst den
hoogen moed gehad heeft, het geweldige vooroordeel
dat er in de kringen van hare geloofsgenooten heerscht
tegen alles wat ook maar in de verte eenig verband
met socialisme houdt, te trotseeren en openlijk hare
socialistische overtuigingen te belijden. Eerst nog vaag
in een roman : „Het komt", later scherper, klaar en
krachtig in een brochure : „Kan een rechtzinnig christen
socialist zijn, bevestigend beantwoord door Enka", uitgegeven bij de Hollandia-Drukkerij. Deze knappe uiteenzetting heeft heel wat pennen in beweging gebracht.
De schrijfster heeft heel wat aanvallen moeten verduren.
maar ze flink en kordaat afgeslagen. Zij vond echter
onder hare geestverwanten ook sympathie. Zooveel
1) In Augustus 1908 is een tweede „Blijde-Wereld-dag" in
Leeuwarden gehouden, waar VAN DER HEIDE, DE HAAS en VAN
DER HOEVE spraken. (April 1909).
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zelfs, dat, in den zomer van 1907, onder hare leiding
de ,,bond van Christen-socialisten" kon worden opgericht, die de volgende beginselverklaring publiceerde :
„De Bond van Christen-socialisten aanvaardt de
Apostolische geloofsbelijdenis. Zijn leden erkennen,
dat deze belijdenis verplichtingen oplegt, niet alleen
voor het religieuse, maar ook voor het maatschappelijke
leven. Daarom ziende, hoe de tegenwoordige maatschappelijke toestand een schande is voor de christenheid, en in strijd met Gods geboden ;
ziende, hoe deze toestand het onafwijsbaar gevolg
is van het kapitalistisch stelsel, dat den grond en de
productiemiddelen in het privaat bezit van enkelen
stelt en de overgroote massa afhankelijk houdt van
deze enkelen, terwijl het concurrentiestelsel tot zedelijke
en stoffelijke ellende voert ;
verbinden de leden van den Bond zich, het kapitalistisch stelsel te bestrijden en de overwinning te bevorderen van het socialisme, dat zich de organisatie van
arbeid en productie en een betere verdeeling der arbeidsproducten ten doel stelt, en dit doel bereiken wil door gemeenschappelijk bezit van grond en productie-middelen".
Bij de S. D. A. P. hebben de leden zich niet aangesloten. Daarover aangevallen door „de Blijde Wereld"
zette ENKA de redenen uiteen : de S. D. A. P. houdt
geen rekening met het kerkelijk leven en houdt hare
vergaderingen en meetings meestal op Zondag. Een
christen wil dien dag heiligen. Daarom kan hij zich
nooit geheel en al thuis voelen bij menschen, die dezen
dag niet beschouwen als den dag des Heeren. Verder
zegt ze, dat in Christelijke arbeiderskringen de kwestie
van Christen-socialisme aan de orde is. Waren zij
(Enka c.s.) nu in de S. D. A. P. gegaan, dan zouden
ze hun invloed in die kringen verbeurd hebben. Daarom bleven zij buiten.
In het voorjaar van 1908 is de bond begonnen met
de uitgave van een weekblad „Opwaarts" waarin ENKA,
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D. V. D. ZEE en J. JANZE zich volkomen kunnen uitspreken en de „Christelijke" arbeiders, die tot nu toe
steeds zijn opgevoed in haat tegen het socialisme, tot
zuiverder inzichten kunnen brengen.
Ook onder de katholieken zijn teekenen van ontwakende
sympathie te bespeuren. De toetreding tot de S. D.
A. P. van den kapelaan Dr. J. v. d. Brink en van pater
Coelestinus (H. J. v. Vorst) bewijst, dat zelfs in die
kringen de christen-socialistische denkbeelden doordringen, want beide geestelijken zijn naar eigen verklaring door de consequenties van het evangelie in de
richting van het socialisme gedreven. —
Uit het voorgaande blijkt, dat er sedert een tiental
jaren een christen-socialistische beweging aan het
groeien is. Gelijk dat met geestelijke bewegingen altijd
het geval was, wordt nu langzamerhand gemeen goed,
wat vroeger slechts door enkele diepe en zuivere geesten
als waarheid werd erkend. Kleineren en zwakkeren
nemen nu het woord op, dat eenmaal de grooten in
profetische bezieling spraken. Maar wip de tijden andere
zijn en het elken dag duidelijker wordt, dat de maatschappij groeiende is in de richting, welke zij die op
hooge hoogten stonden, zagen, vinden hunne epigonen
meer gehoor. De geesten zijn nu meer bereid om het
woord te ontvangen. En daarom vindt het zwakkere
geluid van nu meer weerklank dan het sterke van toen.
De beweging als algemeen verschijnsel is pas in gang.
Men kan dus over hare toekomst weinig zeggen, maar
op grond van wat zij in haar kort leven deed mag de
verwachting uitgesproken worden, dat zij steeds meerderen zal bereiken en in zich opnemen.
Na dit door den omvang en den aard van dit gcschrift geboden kort en zoo zakelijk mogelijk overzicht
van de christen-socialistische beweging, zooals zij zich
in onze dagen en voornamelijk in ons land vertoont,
mag een uiteenzetting van de door haar verkondigde
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denkbeelden niet ontbreken. Natuurlijk is ook daarin
kortheid geboden.
Dan worde er allereerst op gewezen, dat de christensocialisten tang niet homogeen zijn, wat hunne dogmatische opvatting van het Christendom betreft.
De geestverwanten van de Blijde Wereld zijn alien
vrijzinnig, terwiji Enka en de haren de Apostolische
geloofsbelijdenis onderschrijven.
KUTTER is rechtzinnig, zijn ambtgenoot PFLUGER behoort tot de uiterste linkerzijde der modernen.
In Amerika vindt men onder hen naast menschen
die gelooven in de drieeenheid, anderen die dat leerstuk
zoo volstrekt mogelijk verwerpen, in Engeland den vrijzinnigen CAMPBELL naast streng-orthodoxe leden van
de staatskerk.
Maar bij alle verschil in theologie stellen zij allen
zonder uitzondering prijs op den christennaam, omdat
die hun vertolkt het hoogste en het beste,.wat zij in
hun leven hebben.
Zij willen niet zijn socialisten, die toevallig ook nog
een christelijke levensbeschouwing hebben aanvaard,
neen het Christendom is hun het een en het al.
Dat stellen zij voorop.
Al het andere heeft voor hen slechts waarde, voor
zoover het in verband staat met, voortvloeit uit hun
christelijke levensovertuiging.
Zij willen niet zijn socialist en christen, zij willen ook
als socialisten christenen zijn.
Zij weten het leven als een eenheid en erkennen,
dat het slechts dan hoog en zuiver kan zijn, wanneer
het in al zijn uitingen bezield wordt door een zuiver
beginsel.
Hun begeeren is — al zal bij niemand hunner het
besef ontbreken, dat de zonde hen vele malen doet
falen in 't volbrengen — om ook door hun maatschappelijk streven Gods naam groot to maken onder de
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menschen en mede te werken aan de komst van Zijn
prachtig Rijk.
Zij trachten ook het socialisme te zien onder het
schijnsel der eeuwigheid en zijn overtuigd, door hun
arbeid voor het socialisme met God mede te arbeiden
voor de verwerkelijking van de bedoelingen, die Hij,
naar zij gelooven, met de menschheid heeft. Want het
is hun lets hoogers dan een productiewijze naast of
liever tegenover een andere, verstandiger en daarom
wenschelijker dan deze, het is naar hun geloof een der
middelen, waardoor God in dezen onzen tijd de maatschappij wil voelen op een hooger plan.
Zoo is hun propaganda voor het socialisme hun maar
niet ,,een middel, om hun ledigen tijd te vullen", maar
ze voelen dit als onafwijsbare, wij1 hun door God geboden, levenplicht.
En daarom stellen zij er prijs op, ter onderscheiding
van andere socialisten, die oeconomisch en politiek
precies hetzelfde willen, doch in dezen hunnen arbeid,
gelijk in hun gansche leven door andere motieven
zeggen gedreven te worden, c h r i s t e n-socialisten te
heeten.
Christen-socialisten. Maar ook christen-Socialiste n.
Hoe zien zij het verband tusschen socialisme en
Christendom ?
Natuurlijk denken zij er niet aan, de naleve bewering
voor hunne rekening te nemen, als zou Jezus een
socialist geweest zijn, en zijn volgelingen dus verplicht,
het socialisme te aanvaarden. Maar wel voelen zij sterk,
dat het Christendom — onder welke dogmatische
vormen zij het ook mogen aanvaarden — met zijn
prediking van Gods vaderschap en de broederschap
aller menschen, met zijn aandringen op gerechtigheid,
met zijn vervloeking van alien Mammondienst — zeer
sterke communistische elementen in zich bevat.
En zonder daarom te beweren, dat elk Christen per se
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socialist moet zijn en dat zich geen Christendom zonder
socialisme denken laat, plaatsen zij wel zeer bepaald
op den voorgrond, dat het Christendom de huidige
maatschappij veroordeelt, niet alleen om enkele zeer sterk
aan den dag tredende gebreken en verkeerdheden,
maar om den grondslag, waarop zij rust, de tegenwoordige, kapitalistische,. voortbrengingswijze. Want het
kapitalisme is de strijd van alien tegen alien, brengt
noodzakelijk met zich mee de uitbuiting van de oeconomisch zwakken door de sterken. Het verdeelt de
menschheid in klassen, die ter wille van hun zelfbehoud
een onderlingen strijd moeten voeren. Zoo drijft het
elken dag den spot met de broederschap der menschen.
Liefde en gerechtigheid kept het niet. Daarom kan een
Christen, die de menschen ziet als broeders en de
wereld als een schoon huis, waarin alien in liefde een
sterke eenheid moeten vormen, geen vrede hebben met
dit stelsel. Hij moet als Christen anti-kapitalistisch zijn.
Vie dat niet is, kan — de ervaring bewijst het elken
dag — zeer bizondere kwaliteiten bezitten — zijn Christendom is gehalveerd of verdraaid.
Maar dit te constateeren, is hun natuurlijk niet genoeg. Zij weten, dat God van hen eischt, dat zij, waar
zij het tegenwoordige als slecht veroordeelen, zullen
zoeken naar het betere, om dat tot de overwinning te
helpen.
Een ding, meenen zij, moet " een Christen in zijn
sociaal streven voorop stellen : ook de maatschappij
moet rusten op christelijken grondslag. En nu kunnen
zij dit niet anders verstaan dan z66, dat het door hen
als Christenen aanvaarde feit der broederschap zichtbaar
moet worden ook in het maatschappelijk leven.
In zijn algemeenheid zegt dit natuurlijk nog weinig.
Het geeft een beginsel, maar trekt geen scherpe lijnen.
Het duidt een richting, wijst echter geen weg.
Op welke wijze zal dit beginsel moeten worden verwerkelijkt ? Hier geeft het christelijk beset geen ant36

woord — nu is het woord aan den denkenden geest.
De „intuitie" moet hier zwijgen — de „reflexie" moet
nu haar werk beginnen.
En nu hooren zij, die aan de voeten van Christus
hebben gezeten en begeerd hebben, hunnen geest to
laten wijden door Zijnen geest, de stem van KARL MARX.
Het is een machtige stem, maar hun gansch niet
sympathiek in 't eerst. Hij spreekt bittere woorden tegen
het Christendom en zijn officieele vertegenwoordigers,
hij zegt den dood van alle religie aan. Hard en cynisch
klinken zijn verwijten. Maar zij wenden toch hunne
ooren niet af. Want zij hooren door alle bitterheid
heen het zachte woord van ontferming over wie daar
in deze barre tijden moeten lijden. Hij geeselt, hij
striemt, hij scheldt, hij spot, maar dat doet hij, zij
voelen het, wij1 hij barmhartig is. Het leed van het
vertrapte, uitgezogen proletariaat is zijn leed, de tranen
van weduwen en weezen, aan wie geen recht is gedaan,
zijn tranen. Hij vloekt maar vloekte ook Amos
niet ? Hij toornt geweldig — was ook jesaja soms niet
fel in zijn heeten toorn ? En hoort, hij profeteert ook.
Als in jubel van verrukking bazuint zijn stem : de dag
zal staan op de wereld, dat geen heerschers en geen
knechten meer zullen zijn, het zal wezen een yolk van
vrijen, van gelijkberechtigden. De eenheid aller menschen
komt. En hoorden zij die klanken ook niet in 't oude
Israel, sprak van deze dingen, maar dan op goddelijker
wijze, ook niet de Zoon des Menschen, zongen hiervan
ook niet de heilige Franciscus en vele grooten meer?
En nu buigen zij zich over zijn boeken, en die van
zijn leerlingen. Het zijn dorre cijfers, het zijn stramme
betoogen. Vreemde dingen zijn het, waarvan ze lezen.
Meerwaarde, kapitaalsconcentratie, grootbedrijf, manufactuur, expansie, koloniale politiek, klassestaat, trusts,
rings, kartellen, petroleumkoningen, vakvereenigingen,
solidariteit, normale arbeidsdag.
Veel inspanning eischt dit alles van hun denken. En
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wat ze lezen, lijkt eerst duister en wrward. Maar ze
willen weten, want ze gevoelen, hier in aanraking te
zijn met de machtige concepties van een machtigen
geest. Zoo gaan ze de moeilijke denk-wegen, waarlangs
MARX hen leidt. En zie, nu wordt het licht.
Het is niet eeuwig, dit ook door hen verafschuwde
kapitalisme. Het was eenmaal niet. Het zal eenmaal
niet meer zijn. Het groeide op uit een vorige productiewijze, het draagt in zich de kiem van een nieuwe maatschappij. Het socialisme komt. Dat zeggen die cijfers,
dat is de zang, die gaat door de dorre betoogen.
Het socialisme, dat is de maatschappelijke organisatie
van den arbeid, dat is het gemeenschappelijk bezit der
voortbrengingsmiddelen, dat is het samen-bezitten, het
samen-arbeiden niet voor enkelen maar voor alien, dat
is de duurzame regeling van aller belangen op den
grondslag der „gelijkberechtigdheid". Het socialisme, dat
is de eenheid aller menschen. En dit is geen utopie
meer, geen liefeliike droom van beminnelijke dwepers,
dit zal zijn bet resultaat van een eeuwen-lange ontwikkeling.
Als een machtigen bouw zagen zij dat betoog voor
zich oprijzen. Diep werden de palen in den grond geheid, vast werden de fundamenten gelegd, de muren
gingen recht en sterk omhoog, toen rees de top, de
blinkende top in de blauwe lucht.
Hier hadden zij gevonden, wat zij zochten. Ay, niet
bij wie met hen stonden in de rijen der Christenen,
niet bij STOCKER, noch bij KUYPER, maar bij den vijand,
bij den christen-hater MARX.
Toen hieven zij hunne stemmen op : ons is het licht
gerezen, het socialisme komt. De machine ratelt het,
de stoomfluit gilt het en het proletariaat zingt het in
zijn sterke zangen. En het beantwoordt aan wat wij
van de wereld eischen : het predikt de eenheid, de
broederschap aller menschen. Wij meenen nu, zij het
ook onvolledig en schemerig nog, iets te speuren van
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de bedoelingen Gods met onze wereld : het socialisme,
Gods socialisme komt. En wij, die Hem willen eeren
door onze daden, wij gaan het prediken, wij gaan er
voor arbeiden, wij zijn nu Christen-S ocialiste n.
Twee dingen verwachten zij van dezen hunnen arbeid.
Allereerst natuurlijk een bespoediging van de komst
van het socialisme : hoe meer overtuigden, hoe meer
strijders, hoe minder tegenstanders, hoe eerder „der
dagen dag" zal lichten.
Maar ook voor het Christendom verwachten zij goede
dingen.
Want bij zichzelf ervoeren zij, hoe het won aan bezieling en gloed en kracht, sedert het een nieuw, een
levend ideaal gekregen had.
Het moet een taak hebben, een grootsche, geweldige
taak, waaraan het zichzelf kan opheffen en verwarmen,
uit den arbeid waarvoor het nieuwe levenskrachten
puttee kan. Dat had het in den aanwang van onze
jaartelling, dat had het in het begin van de zestiende
eeuw. Toen doorleefde het goede, sterke dagen. Welnu,
hier is weer zoo'n grootsche arbeid : de rechtvaardigmaking ook van het maatschappelijk leven der menschheid. 0, als . het zich daaraan wij den wil met een
algeheele overgave, dan zal het weer diep worden als
de zee, en klaar als de hemel, het zal gloeien als de
zon en zingen als de storm — dan zal het zichzelf
niet meer als nu tot krachteloosheid doemen in den
goddeloozen strijd van kerkje tot kerkje, dan zal het
zichzelf niet meer verteren in steriel getheologiseer, dan
zal het weer worden een levende levensmacht. De dude
prediking van het welaangename jaar des Heeren krijgt
een nieuwen inhoud, de verwachting van een nieuwen
hemel en een nieuwe aarde ontvangt een nieuwen gloed.
Als gebeurt, wat zij vurig hopen, dan zal het Christendom dezen grooten zegen vooral to danken hebben aan
den hemelbestormenden „goddeloozen" heiden MARX.
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Natuurlijk bedoelen zij hiermede allerminst het
monopolie van het Christendom voor zich op te eischen.
Zij meenen, dat het socialisme komen moet en dat het
goed is. Het is echter geen stuk van hun credo. Want
dit oordeel is niet geboren uit geloofservaren, het is
vrucht van nuchtere verstandelijke overweging. Meenen
anderen, dat er betere wegen zijn, dat een ander doel
nagestreefd moet worden, zij denken er niet aan, dezen
daarom den christennaam te ontzeggen, of hun streven
tegen-christelijk te noemen, mits wat zij willen maar
bedoelt de broederschap der menschen ook tot grondslag van het maatschappelijk leven te maken, mits hun
streven gaat tegen het kapitalisme in.
Christen-s ocialisten willen ze dus zijn. Maar ook
C h r i s t e n-socialisten.
Want MARX heeft meer gedaan, dan het wezen van
het kapitalisme ontleden en aantoonen, hoe het zich
vervormt. Hij is ook geweest de vader van het dusgenaamde historisch-materialisme. Een uiteenzetting than,
van te geven zou vallen buiten het kader van dit
geschrift. Alleen zij gezegd, dat de formule, waarin deze
beschouwing wel haar scherpste uitdrukking vindt, naar
MARX' eigen woorden luidt : niet het bewustzijn bepaalt
het zijn, maar het (maatschappelijk) zijn het bewustzijn.
De geest wordt hier ondergeschikt gemaakt aan de stof.
Van zelfstandig werkende geestelijke krachten is geen
sprake. Recht, zede, beschaving zijn spiegelingen van
oeconomische werkelijkheden. Godsdienst is een waan
— wel is waar een in gegeven omstandigheden noodzakelijke en verklaarbart, maar toch een waan. Eenmaal
zal hij verdwijnen.
Het spreekt van zelf dat wie het Christendom als de
juiste levensbeschouwing hebben aanvaard, deze opvattingen ten eenen male verwerpen. Alweer — een uiteenzetting van de gronden, waarop deze hunne verwerping
rust, zou niet voegen hier. Haar te constateeren is
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genoeg. Al beweren nu de aanhangers van het historischmaterialisme dat daarmee het wetenschappelijk socialisme
de bodem wordt ondergraven, zij — de christensocialisten — zijn van oordeel, dat dit geenszins het
geval is, dat men kan erkennen de waarheid van MARX'
inzichten in de ontwikkeling, groei en verwording van
het kapitalisme, dat men kan aanvaarden de middelen,
die hij noodzakelijk acht om de komst van het socialisme
te bespoedigen en toch van oordeel zijn, dat hij in zijn
verklaring van het geestelijk leven heeft gefaald.
Natuurlijk ontkennen zij niet den zeer grooten invloed,
dien het maatschappelijk zijn der menschen uitoefent
op hun bewustzijn, maar zij zijn van oordeel, dat dit
laatste slechts ten deele uit het eerste verklaard kan
worden. Zoo zijn zij in hunne verklaring van het geestelijk gebeuren anti-materialistisch, maar meenen ter
wille van de waarheid te moeten staan op christelijken
bodem.
Zoo blijven zij dus zelfstandig tegenover de historischmaterialisten, en zijn, al stemmen zij in met hun maatschappelijke strevingen, zeer bewust C hristen-socialisten.
Maar christen-s ocialisten ook. Voluit. Want zij
begeeren niet enkel het einddoel, zij aanvaarden ook
onomwonden het door MARX aangegeven middel : den
proletarischen klassenstrijd , dat is de strijd van het
georganiseerde proletariaat tegen de bezittende klasse,
en tot afwering van de aanslagen, die dagelijks op
hun lijf en geest gepleegd worden, en tot verovering
van het socialisme.
Zij meenen dit te mogen en te moeten doen.
Natuurlijk niet uit lust in dien strijd, maar wip zij
hem als noodzakelijk erkennen en zedelijk geoorloofd
vinden.
Hun is geen enkel christelijk beginsel bekend, dat
de menschen — in casu de arbeiders — zou verbieden,
zich te vereenigen, ten einde door machtsformatie hunne
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belangen te behartigen, wanneer die belangen onrechtmatig benadeeld worden.
En dat worden ze, elken dag, elk uur.
En waar aan hunne, naar christelijken maatstaf gemeten rechtmatige verlangens niet voldaan wordt, daar
mag hun het recht niet ontzegd worden, pogingen in
het werk te stellen, ten einde ze vervuld te krijgen.
En waar het de heerschende klasse is, die de arbeidersbelangen niet voldoende behartigen kan zonder zichzelf
als klasse op te heffen, en dus ook niet voldoende
behartigt, daar is voor het proletariaat verzet en aanval
recht en plicht.
Gewis, het zou rustiger en gemakkelijker zijn, zoo
de bourgeoisie zelve krachtens eigen initiatief op grond
van zedelijke en verstandelijke overwegingen de komst
van de socialistische maatschappij, waarin de sociale
klasse-tegenstellingen zijn opgeheven, bevorderde, maar
dat pis nu eenmaal niet zoo en dat zal ook niet gebeuren. Enkelen mogen uit hare rijen deserteeren en
zich solidair verklaren met het op-strevend proletariaat,
doch zij blijven uitzonderingen. Als klasse is zij conservatief, wil zij bewaren, wat is, verzet zij zich krachtens
den ook aan klassen ingeschapen drang tot zelfbehoud
tegen wat Naar bestaan als klasse bedreigt. Zoo moet
het proletariaat zich het begeerde, het noodzakelijke,
het naar christelijke overtuiging rechtvaardige in fellen
strijd veroveren.
En dat zien de christen-socialisten aan den anderen
kant als zeer gelukkig. Want in dien strijd wint het
proletariaat die zedelijke en geestelijke krachten, waardoor het later in staat zal zijn, de leiding van zaken
mee in handen te nemen.
Werd die strijd niet gevoerd, werd het socialisme
niet veroverd na moeizamen arbeid, waarin alle geestelijke krachten op 't hoogste gespannen worden, maar
werd het den arbeiders in den schoot geworpen, ze
zouden van het z(56 verkregene geen recht gebruik
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weten te maken en er glad verlegen mee zitten. Als
het socialisme morgen kwam, zou het een ramp zijn.
Maar in den klassenstrijd worden de geestelijke krachten van het proletariaat wakker, bereidt het zich op
zijn komende taak voor 1).
Zoo prediken ook de christen-socialisten onomwonden den proletarischen klassenstrijd als noodzakelijk en
zedelijk geoorloofd.
Zoo willen ze zijn christen-s ocialiste n. Voluit.
Maar toch ook weer, ter onderscheiding van andere,
Christe n-socialisten. Want zij voelen zeer sterk de
noodzakelijkheid ook van christelijke propaganda. Al
verwachten zij, gelijk gezegd werd, veel goeds, ook
voor het geestelijk leven, van den klassenstrijd en vooral
van de komst van de socialistische maatschappij, ze
zijn niet zoo nalef te meenen dat zuiverder maatschappij
en zuiverder geestelijk-zedelijk leven zich zonder meer
verhouden als oorzaak en gevolg. Het wordt nooit goed,
zoo zijn ze overtuigd, indien niet naast de vurige
prediking van den klassenstrijd de stille klanken van
het evangelic worden gehoord, indien niet naast de
aansporing tot solidariteit de nadruk wordt gelegd op
zuiverheid van ziel. Want, kennende de boosheid van
het menschelijk hart zien zij naast de zegeningen ook
duidelijk de groote gevaren, die gelijk elke, zelfs geestelijke, strijd ook het daadwerkelijk voeren van den
klassenstrijd met zich brengt : het gevaar voor bitterheid,
wrok, eigengerechtigheid en vooral het gevaar van vergroeiing van het zedelijk oordeel als zou tegenover den
vijand alles geoorloofd zijn, Negentien eeuwen zelfs
van Christendom zijn hun tot een nadrukkelijke waarschuwing. En al mogen nu de arbeiders — de ervaring
bewijst het — zich vele malen voor die gevaren weten
1) Zie hiervoor uitvoeriger: S. K. Bakker: De zedelijke beteekenis van het socialisme. Rotterdam, H. A. Wakker en Co.
1907.
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te wachten, ze zijn er en ze blijven er. En waar nu
de kracht om recht en zuiver te blijven, verhoogd kan
warden door het aanvaarden van de christelijke levensbeschouwing, mag behalve ter wille van de waarheid,
ook met het oog hierop, propaganda daardoor niet achterwege blijven.
Zij bedoelen natuurlijk niet — het is haast wel overbodig dit te zeggen — op de klassebeweging van het
proletariaat, die uiteraard, daar ze immers oeconomische eischen stelt en oeconomische middelen ,bezigt,
een niet-godsdienstig (niet on-godsdienstig of anti-godsdienstig) karakter draagt, gelijk ook slootgraven, rekenen,
transporthandel niet-godsdienstige handelingen zijn —
een christelijken stempel te drukken, doch het zou hun
een diepe vreugde zijn, wanneer de arbeiders ieder voor
zich het Christendom als levensbeschouwing aanvaardden en dus ook den klassenstrijd altijd voerden als
christenen, ook in dezen hunnen maatschappelijken
arbeid God wisten te eeren.
Daarom willen ze naast het kruis de roode vaan,
maar zeer bepaald ook naast de roode vaan het kruis
planten.
Zoo willen zij staan in dezen wilden, schoonen tijd
als christen-socialisten. Naast de anderen. Maar
met een eigen leus.
Zij kennen de eigen zwakheid.
Als christenen. Heer ik geloof, kom mijn ongeloof
te hulp — dat is veel malen hun gebed.
Als socialisten. Zij weten hun kennis nog gebrekkig en hun begrip vaak onzuiver.
Maar zij danken God, dat Hij hen deed wandelen in
't licht van het Christendom, wijl zij daardoor Hem
leerden kennen als den Vader, als den Goeden Herder,
Die de veilige paden kent naar de grazige weiden en
de zeer stille wateren,
maar ze danken God, dat Hij hen op hun weg het
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socialisme vinden deed, Zijn socialisme, waarvoor to
strijden hun een dagelijksche blijdschap is.
En hunne hoop is, dat zij, al is 't dan niet den
glorievollen dag zelf, iets meer van den stralenden
morgen mogen zien dan de schemering van nu, die
nog (16 schaduw van den nacht in de vouwen van
haar toch reeds lichtende sluiers draagt.
Mei 1908.
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SPIRITUALISME EN SPIRITISME

DOOR

M. BEVERSLUIS
Ned. Hcrv. Predikant to Zuidwolde (Gron.)

Het is zeker geen gemaklijke taak om in een bestek,
zoo kort als van de afleveringen van de serie „Keck
en Secte" eene eenigszins volledige schets te geven
van „Spiritualisme" en „Spiritisme", vooral met het
oog op de groote onkunde en het even groote vooroordeel, waarmee dit verschijnsel gewoonlijk te worstelen heeft. In zooverre acht ik het eene gelukkige
gedachte van den redacteur van „Kerk en Secte" om
ook aan de bespreking van dit verschijnsel een plaats
te gunnen in deze serie; ofschoon het aan den anderen
kant niet ontkend worden kan, dat het moeilijk zou
zijn aan te wijzen waartoe Spiritualisme en Spiritisme
gerekend worden moeten, tot „kerk" of tot „secte" ;
en men eigenlijk voorop stellen moet, dat zij tot geen
van beiden behooren. Eene s e c t e vormen de Spiritualisten en Spiritisten niet ; en evenmin eene kerk;
maar wel zijn er groepen onder hen, die min of meer
sectarische neigingen vertoonen ; terwij1 er ook overtuigde Spiritualisten en Spiritisten gevonden worden
binnen de grenzen der bestaande kerken, ja onder de
voorgangers dier kerken.
Intusschen, moge er hier geen sprake zijn van
eene afzonderlijke kerk of van eene afzonderlijke
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secte, bij de behandeling van de verschillende geestelijke stroomingen op godsdienstig gebied in onzen tijd
kunnen het Spiritualisme en Spiritisme niet voorbij
gezien worden. En daarom nam ik gaarne op mij,
om over beide verschijnselen, maar al te vaak, ook
door de aanhangers zelf, verward, het publiek een
weinig in te lichten.
Voorop stel ik, dat in zulk een klein bestek het
onmogelijk is het geheele gebied, dat hier ter sprake
komt in zijn vollen omvang en in alle bijzonderheden
te bespreken. Dat zal ieder duidelijk worden, die iets
weet van de literatuur over dit verschijnsel. Lijvige
studieboeken als Aksakow's „Animismus and Spiritismus", &inners „Transcendentale Physik", Howards
„History of the Supernatural", Hardinge's „Nineteenth
Century miracles", om niet meer te noemen, tijdschriften als het Engelsche „Light", als „the Banner of
light", als de „Psychische Studien" van Cyriax, als
Mevr. van Calcar's „Op de grenzen van twee werelden"
zijn geschikt om zelfs bij oppervlakkige kennismaking
te doen gevoelen, dat dit geen onderwerp is om in
een achtermiddag te leeren kennen. Reeds jaren lang
vloeit een breede stroom van litteratuur in alle beschaafde talen der wereld ; het aantal tijdschriften aan
dit onderwerp gewijd is legio ; en daaronder zijn er, in
alle beschaafde talen der wereld, die tot het beste gerekend worden kunnen van wat in onze dagen de pers
verlaat. Ook in ons kleine land, waar de uitgave van
geschriften door het betreklijk klein debiet altijd moeilijk is, neemt voortdurend het aantal Spiritualistische
en Spiritistische geschriften, zoo oorpronkelijke als vertaalde, toe; zoodat men eigenlijk verbaasd staan moet,
dat er nog zooveel onkunde heerscht, zelfs bij ontwikkelde lieden, aangaande deze zaak, die zijne aanhangers
bij millioenen telt over de geheele wereld, en op een
aanzienlijk getal aanhangers onder de eerste geleerden
en de aanzienlijksten wijzen kan, terwijl ook andere
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klassen der maatschappij, van de hoogste tot de laagste,
vertegenwoordigd zijn onder hen.
En geen wonder. Mogen ook nog vele menschen,
ook vele geleerden, in den waan verkeeren, dat zij te
doen hebben met een geheel van illusion, hallucination
enz. en denken, dat de feiten, waarop de Spiritualisten
en Spiritisten hunne overtuiging bouwen, bij beter
onderzoek zouden blijken geen feiten te zijn, of althans
feiten, die anders verklaard kunnen worden, de overtuigden laten hen in dien waan, wetende, dat zij een
gevolg is van onkunde of van onvoldoende kennis ; en
in de zekerheid, dat de waarheid zegevieren zal, en
de werkelijkheid zich . zelf aan de menschen opdringt,
of zij het willen of niet, kunnen zij kalm den tijd
afwachten, die eens zeker komen zal, dat men niet
meer spreken zal van Spiritualisten en Spiritisten als
van een bijzonder soort menschen, maar de kennis der
spiritische realiteit eenvoudig algemeen zijn zal.
Het is inderdaad onbegrijpelijk en bedroevend, dat
over dit verschijnsel nog zulke onjuiste, dwaze meeningen bestaan ; en het is zeker wel voornamelijk ten
gevolge daarvan, dat zoovelen de zaak minachtend den
rug toekeeren, en dat menig Spiritualist zijn overtuiging uitsprekende daardoor miskenning, veroordeeling,
ja benadeeling en terugzetting ondervindt. Als zelfs
Dr. van Nes in zijn boek over „de nieuwe mystiek"
het Spiritualisme voorstelt als een tak van de Theosofie
— terwij1 nota bene, de Theosofie is voortgekomen,
uit de kringen der oudere Spiritualisten, — en ook na
mijn critiek hierop in mijn tijdschrift „Geest en Leven" 1)
het niet noodig gevonden heeft in den tweeden druk
van zijn boek dit te verbeteren, is het waarlijk geen
wonder, dat nog zoo velen, die in kennis bij dezen
geleerde verre ten achter staan, over deze zaak eene
geheel verkeerde voorstelling hebben.
1) Zie „Geest en Leven, 2de jaargang bladz. 244 en 245.
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Een der ongelukkigste wanbegrippen over dit verschijnsel ligt opgesloten in de bekende uitdrukking
„aan spiritisme doen", zooals men spreekt van „aan
muziek doen". Wie zal spreken van een „doen aan"
materialisme, Calvinisme, of dergelijke ? Het is alsof er
sprake is van 't beoefenen van een soort kunst (of
kunstje) ; en het onkundige publiek meent dan ook
inderdaad, dat er sprake is van een kunst om „dooden
op te roepen", eene soort bezwerings- of tooverkunst,
ongeveer op de wijze der oude Nekromanten. En men
schijnt niet te begrijpen, dat men Spiritualist of Spiritist zijn kan zonder ooit eenige proef genomen of bijgewoond te hebben vats wat gedaan worden kan om de
verschijnselen, waarop de Spiritualistische en Spiritistische overtuiging berust, op .te wekken of te voor
schijn te roepen ; terwij1 omgekeerd menigeen inderdaad tracht „geesten op te roepen", en misschien jaren
lang onvermoeid de verschijnselen najaagt, zonder ooit
te komen tot de vaste overtuiging der Spiritualisten
en Spiritisten.
De namen „Spiritualisme" en „Spiritisme" duiden
niet aan : een kunst om vreemde verschijnselen te
voorschijn te roepen, maar : eene overtuigang aangaande
geestelijke dingen, het geestesleven en de geestenwereld. Deze overtuiging berust echter niet op
meeningen en denkbeelden van den eenen of anderen
persoon of van eene richting, maar op verschijnselen, die veelvuldig en door duizende onderzoekers in alle landen der wereld en van de meest
uiteenloopende ontwikkeling, stand, leeftijd en godsdienstige richting zijn waargenomen en nog steeds
worden waargenomen. Daarom is 't ook volstrekt niet
noodzakelijk, dat iemand door een overtuigd Spiritualist of Spiritist met de zaak in kennis gebracht wordt.
Geheel spontaan, onafhankelijk van alle Spiritualisten
en Spiritisten, kan iemand met de verschijnselen in
aanraking komen, en er door komen tot de Spiritu6

alistische overtuiging. Daardoor is er dan ook zooveel
verschil onder Spiritualisten en Spiritisten in de overtuigingen, die niet uit de waarneming der bedoelde
verschijnselen voortvloeien, en ontbreekt ook alles, wat
aan organisatie herinnert, onder hen ; wel vormden
zich groepen en vereenigingen, maar geen dezer omvat
alle overtuigden ; en velen hunner staan geheel op
zich zelf. De Spiritualistische overtuiging kan dan ook
samengaan met allerlei godsdienstige richting; men
vindt onder de Spiritualisten Katholieken, Protestanten
Israelieten, Pantheisten, ja Atheisten ; ofschoon elk
hunner langzamerhand zijne overtuigingen in zooverre
wijzigen moet, als zij in strijd blijken te zijn met de
door de Spiritualistische verschijnselen onthulde werkelijkheid. Toch blijft er nog een zeer groot gebied over
van overtuigingen, waarover deze verschijnselen geen
nader licht verspreiden, en waarover men dus zijne
eigene, meegebrachte overtuiging behoudt. Onder de
Spiritualisten wordt b.v. zeer verschillend gedacht over
den persoon van jezus ; er zijn er onder hen, voortgekomen uit orthodoxe kringen, die ten voile het
geloof aan zijn Godheid vasthouden ; er zijn er ook
onder hen, opgevoed in moderne of ongeloovige denkbeelden, die in Hem slechts zien een uitnemend mensch.
Zoo is het ook in andere dingen ; ja zelfs over het
bestaan van een persoonlijk God worden verschillende
meeningen gevonden ; en al geloof ik met duizenden,
dat de onthullingen, door het Spiritualisme gegeven,
ons moeten voeren tot het geloof in den Alregeerder,
den Vader in de hemelen die de liefde is, er zijn er
toch ook, die slechts aan een algemeen beginsel, hoogstens aan een albezielende geestelijke macht, in den
zin van het Pantheisme gelooven ; terwijl enkelen kortweg Gods bestaan loochenen.
Om het Spiritualisme en het Spiritisme, — twee
onderling nauw verwante en toch van elkaar te onderscheiden stroomingen
goed te kennen in hun wezen,

is het noodig te letten op den oorsprong van de
beweging, die met die namen aangeduid wordt. Reeds
wees ik er op, dat f e i t e n en niet denkbeelden aanleiding gaven tot deze geestesrichting ; en 't moet
daarom dadelijk vooropgesteld worden, dat zij, die
meenen, dat deze richtingen ontstonden uit behoefte
aan een surrogaat voor den godsdienst, die men verloren had, schromelijk dwalen, en met de historische
werkelijkheid in flagranten strijd verkeeren. Wij willen
niet tegenspreken, dat de Spiritualistische en Spiritistische overtuigingen voor vele ongeloovigen zijn geworden, wat men een surrogaat voor den godsdienst zou
kunnen noemen, beter gezegd, weder waarlijk godsdienstige overtuigingen gewekt hebben, maar te meenen
en te leeren, dat de ledigheid en onbevredigdheid van
hen, die met den godsdienst gebroken hebben, aanleiding er toe zouden gegeven hebben, dat men de
handen is gaan uitstrekken naar het geheimzinnige
gebied van de wereld der geesten en uit die pogingen
de beweging, die „Spiritualisme" of „Spiritisme" genoemd wordt, is voortgekomen, is eenvoudig onwaar.
Wel heeft de genoemde onbevredigdheid bij hen, die
den overgeleverden godsdienst losgelaten en het geloof
in God, deugd en onsterfelijkheid prijsgegeven hadden,
ongetwijfeld meegewerkt tot de snelle verbreiding, doch
de oorsprong der beweging ligt op een geheel ander
gebied.
Aan alien, die iets gelezen hebben over deze zaak,
is de geschiedenis bekend van de fa m ilie Fox in
Hydesville in den staat New York in Noord-Amerika.
1k zal ze hier dan ook slechts in 't kort in herinnering
brengen ; die ze uitvoerig wil leeren kennen koope en
leze het boek, bij Gebr. Cohen te Amsterdam uitgegeven, en van eene voorrede voorzien door Dr. C.
Hille Ris Lambers, predikant, dat den vreemden titel
draagt: „De ontbrekende schakel in het
Modern Spiritualisme" en geschreven is door
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A. LEAH UNDERHILL, geb. Fox, de oudste der gezusters Fox, die in de wordingsgeschiedenis van het
Spiritualisme zulk een belangrijke rol gepeeld hebben.
In 1847 nam eene zekere familie Fox uit Rochester,
behoorende tot de Methodistenkerk, en zeer rechtzinnig
van opvatting wat den godsdienst betreft, haren intrek
in eene landelijke woning in het dorpje Hydesville.
Dit huis was door verschillende vroegere bewoners verlaten, omdat het er, zooals het heette, „spookte". Dit
„spoken" bestond in raadselachtige geluiden, vooral
kloppingen, op onderscheiden plaatsen iu het huis gehoord. Ook nadat de familie Fox het huis was gaan
bewonen, gingen deze kloppingen voort, zonder dat
men er eene oorzaak van ontdekken kon. Bovenal in
de nabijheid van de twee meisjes, Margarethe, een
meisje van 12 en Kate een meisje van 9 jaren, hadden
de geluiden plaats. De kinderen gewenden aan het
raadselachtig geklop ; en ten slotte, — het was op den
avond van 31 Maart 1848, — kwam een der meisjes
er toe den onzichtbaren klopper, het „klopding" of den
„bokspoot", zooals zij hem noemden (bij de laatste
naam natuurlijk aan den duivel denkend) aan te
s p r e ken, en te vragen even zoovele malen te kloppen
als zij in de hand klapte. Het bleek, dat de vraag
gehoord en verstaan was ; want precies zoovaak als het
kind in de handen klapte klopte het in den muur ; en
toen zij slechts hare handen bewoog zonder geluid te
maken werd eveneens evenvaak geklopt. Verbaasd
riep het kind uit : „O moeder, het klopding kan niet
alleen hooren maar ook zien !"
Weidra werd het op die wijze door een kind van
negen jaren aangevangen gesprek met den onzichtbaren klopper voortgezet door de moeder en door
anderen, die er bij geroepen werden. Door of te
spreken dat drie kloppen „ja" twee „onzeker" en een
„peen" beteekenen zouden, en later door de letters
van het alfabet achter elkaar te noemen, met verzoek
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aan den onzichtbare te kloppen bij die letters, die hij
wilde opgeteekend zien, kwam men spoedig te weten,
dat men te doen had met ... een a fg es tor v en e,
en wel een zekeren in datzelfde huis vermoorden en
begraven marskramer Charles Rosna. Door andere
onderzoekingen werd het verhaal, door dezen „geest"
gedaan, bevestigd ; men vond werkelijk sporen van zijn
lijk op de door hem aangeduide plaats ; en ook
andere bijzonderheden kwamen aan het licht, die aantoonden, dat werkelijk eenige jaren geleden een marskramer Charles Rosna geheeten verdwenen en 't laatst
in die woning gezien was.
De geest van den vermoorde zeide echter, dat zijn
doel niet zoozeer was zich over den op hem gepleegden
moord te beklagen, of eene vervolging van zijn moordenaar uit te lokken, maar dat hij de voorlooper was
van een groot aantal geesten, en den a a n v a n g van
eene :nieuwe periode in de wereldgeschiedenis aankondigde.
De familie Fox was echter volstrekt niet ingenomen
met deze vreemde dingen. Het bracht hen in moeilijkheid met den geestelijke hunner gemeente ; hun huis
werd bestormd door vreemdelingen, en dag noch nacht
hadden zij rust. Zij besloten dus de meisjes, in wier
tegenwoordigheid vooral de verschijnselen zich voordeden, van huis te zenden, naar Rochester, ten huize
van eene oudere zuster, die daar gehuwd was (de
schrijfster van bovengenoemd boek). Toen hadden de
oudelui Fox rust; maar het geklop vergezelde de
meisjes op reis, en werd in de woning in Rochester
zoo erg, dat de familie besloot te verhuizen. Het
baatte echter niet. In eene geheel nieuwe woning
door hen betrokken, barste het geweld — want 't was
niet bij enkel kloppen gebleven, — weer hevig los.
De familie werd letterlijk geplaagd ; en geen gebeden
of bezweringen mochten oaten om van het „duivelswerk", zooals 't genoemd werd, verlost te worden.
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Door de onzichtbaren werd meegedeeld (door middel
der kloppingen, waardoor gesprekken konden worden
gevoerd), dat zij niet zouden ophouden hen lastig te
vallen, totdat zij de zaak algemeen bekend gemaakt
hadden door eene zaal te huren, en daar het publiek
zelf de geluiden te laten hooren. Eerst boden zij heftig
weerstand ; maar eindelijk gaven zij toe. Eene groote
zaal werd gehuurd, en — de wereld vernam voor het
eerst van „klopgeesten" ; „de Rochester knockings" of
„trappings" werden het onderwerp van den dag. Tot
driemalen toe werden de meisjes onderzocht door eene
commissie van lieden, wier eenig doel was het gewaande
bedrog te ontmaskeren ; maar telkens weer moesten
deze onderzoekers ondanks henzelven verkiaren, dat zij
geen bedrog hadden kunnen ontdekken.
Van dat tijdstip of verspreidde zich de beweging,
die naar de Engelsche woorden „spirit" en „spiritual" al spoedig met den naam „M o d e r n Spir
t u a l i s m" gedoopt werd, zeer snel door Amerika, en
in de volgende jaren al spoedig ook door Engeland en het vasteland van Europa. Het was namelijk spoedig gebleken, dat niet alleen in de nabijheid der meisjes Fox die geluiden voorkwamen, maar
dat vele personen daar evengoed geschikt voor waren ;
verder, dat men, door zich rondom eene tafel te scharen
en de handen voor zich op het blad te leggen de
verschijnselen kon te voorschijn roepen ; en eindelijk,
dat het niet bleef alleen bij kloppingen, maar dat beweging van de tafel, waaromheen men zat, en van andere
voorwerpen evenzeer voorkwam. (Hieruit ontstond de
dwaze naam „tafeldans"). Ja behalve deze geluiden en
bewegingen kwamen nog velerlei vormen van vreemde
verschijnselen voor, die alien heetten veroorzaakt te
worden door geesten van afgestorvenen, in verband
met die geheimzinnige eigenschap der Fox-meisjes en
van anderen, waaraan men den naam „mediumschap"
of „mediumniteit" gaf. (Aan de samenkomst tot onderII

zoek en opwekking der verschijnselen door het ,aanzitten" rond een tafel werd de naam „zitting" of
„seance" gegeven).
De uitbreiding van deze beweging, „Spiritualisme "
gedoopt, ging zeer snel. In 1848 waren de „Rochester
rappings" aangevangen : en in 1851 reeds werd er in
New-York eene vereeniging tot onderzoek van het
Spiritualisme gesticht. In 1854 ontstond eene tweede
vereeniging, waartoe personen behoorden van de hoogste
standen, en van groote kennis en geleerdheid. In 1852
was de zaak reeds in Engeland zoo krachtig, dat ook
daar zich eene vereeniging vormen kon. Vanuit 'Engeland verspreidde het zich door het vasteland van
Europa en in de Engelsche kolonien. In Duitschland
verscheen reeds in 1865 een Spiritualistisch rtijdschrift ;
en ook in Frankrijk gaf omstreeks dien tijd Pierart zijn
„Revue spiritualiste" uit. Op hetzelfde terrein en toch
met eigendommelijke opvattingen bewoog zich Rivail,
die zich gedrongen gevoelde om eene „Revue Spirite"
te plaatsen naast de Revue spiritualiste. Daarmee was
de naam „Spiritisme" geboren, sedert dien tijd gebruikt om de opvatting der zaak aan te duiden in den
zin van Rivail, (meer bekend onder zijn pseudoniem
Allan Kardec) die een aanhanger was van de leer der
reincarnatie of zielsverhuizing.
Deze Rivail of Kardec heeft tal van lijvige werken
geschreven, waaronder vooral „1 e livr e des esprit s"
en „I e liv re des medium s" bekend zijn, waarin hij
de „leer van het Spiritisme" ontwikkelde aan de hand
van door hem van de geesten ontvangen antwoorden
op verschillende vragen. In deze „leer" treedt de
reincarnatie met nadruk op den voorgrond, als eene
waarheid, door de geesten onthuld , en sedert dien tijd
duidt de naam „Spiritisme" die tak van het Spiritualistisch onderzoek en die groep 'van onderzoekers aan,
waarbij de Reincarnatie als een der hoofdgedachten
van de leer van den geest en het geestelijke op den
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voorgrond treedt. In ons land echter worden de beide
stroomingen en namen veelal verward. Het gewone
spraakgebruik koos den korteren naam „Spiritisme" om
ook het Spiritualisme aan te duiden ; en ook tal van
Spiritualisten gebruiken bij voorkeur dien korteren
naam. Toch is de naam „Spiritualisme" beter en
juister, wanneer men de reincarnatie als niet bij 't oorspronkelijk Spiritualisme behoorende beschouwt.
Het onderzoek der mediamieke verschijnselen en.
der „geesten-manifestaties" door middel dier verschijnselen trok in den loop des tijds ook de aandacht van
verschillende geleerden in verschillende landen. Reeds
in Amerika in de eerste jaren der beweging werden
verschillende geleerden gevonden onder de onderzoekers;
en in Engeland, Duitschland, Frankrijk, Rusland en
Italie traden verschillende verdedigers der zaak op, die
zich reeds naam gemaakt hadden en ten deele zelfs
beroemd waren op het terrein der wetenschap.
Als zoodanig moeten genoemd worden : Crookes, Wallace, Varley, Gregory, Flammarion, Sardou, &inner,
Fichte, Ulrici, Karl du Prel, Boutlerof, Aksakof, Lombroso, e.a. Ook werden in verschillende tijden vereenigingen gesticht tot deugdelijk exact-wetenschappelijk onderzoek dezer verschijnselen, zooals b.v. de
„Society for psychical research". Van beteekenis is vooral de toetsing der zaak vanwege de
„Dialectical society" (in 1869) eindigend met
volledige erkenning van hare realiteit door al de leden
van de commissie van onderzoek. Teikens deed zich
't feit voor, dat geleerden, begonnen met de zaak te
veroordeelen, eindigden, huns ondanks, met ze in hare
waarheid te erkennen.
Het is dan ook met het oog op deze herhaalde deugdelijke toetsing der feiten door tal van ernstige, ontwikkeide mannen, ten voile in staat en bevoegd tot
exact onderzoek, onbegrijpelijk en beslist a fkeurenswaardig, dat nog altijd de groote massa van geleerden
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en ongeleerden blijft weigeren de realiteit der spiritualistische feiten en der manifestaties te erkennen, en
men altijd maar weer hoort praten van hallucinaties,
hysterische menschen, bedrog en dergelijke. Het bewijst wel, hoe weinig menschen feitelijk onbevooroordeeld zijn, ook zij, van wie men iets anders verwachten mocht ; en hoe lichtgeloovig vele menschen
zijn waar het betreft eene zoogenaamde verklaring van
de feiten op andere dan spiritualistische wijze, d.w.z.
als verschijnselen veroorzaakt door geesten, d.i. door
redelijk denkende, zelfbewuste wezens, die voor onze
zintuigen onwaarneembaar zijn. Men zou zoo meenen,
dat het ieder mensch, onverschillig wat zijn standpunt
of overtuiging zij, welkom zijn moest het bewijs te
ontvangen van het voortleven des menschen na den
physischen dood ; immers, en met het oog op onze
geliefde dooden, en met het oog op ons eigen naderend
levenseinde is dit eene zaak van veel beteekenis. Maar de
werkelijkheid leert, dat velen halsstarrig weigeren zich
te laten overtuigen ; en dat anderen eerst na langdurig
onderzoek zich gewonnen geven. Men meene dan
ook niet, dat de rijen der Spiritualisten en Spiritisten
slechts bestaan uit lichtgeloovige lieden, die het nieuwe
licht dadelijk dankbaar aannamen ; integendeel, velen
zijn er onder hen, die het onderzoek begonnen met
het doel het bedrog te ontmaskeren, of althans de
onjuistheid der spiritualistische hypothese in het licht
te stellen. Maar ten slotte moesten zij zich gewonnen
geven, door de onweerstaanbare kracht der waarheid
er toe gedreven.
Ook in ons vaderland deed het Spiritualisme al
spoedig zijn intree. Reeds in 1857 en 1858, dus bijna
jaren na den aanvang der beweging, kwam een
bekend en beroemd „medium" uit Engeland in d e n
H a a g, de heer Home, en hield aldaar seances, vooral
in de aanzienlijke kringen. Spoedig telde het Spiritualisme in den Haag tal van aanhangers ; o.a. ook
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koningin Sofie ; verder werkten vooral personen als
Majoor Revius en Mr. van Herwerden veel er voor.
Ook de bekende schrijfster ELISE VAN CALCAR werd
voor de zaak gewonnen, en begon in 1876 haar tijdschrift „Op de grenzen van twee werelden"uit
te geven. In Rotterdam werd reeds in 1859 eene
vereeniging gesticht, onder den naam „O r o m a z e",
die tot 1871 bestond. In het jaar 1869 werd in A ms t e r d a m eveneens eene vereeniging opgericht, „V e r it a s" genoemd, die tot op heden voortbestaat. In de
laatstgenoemde vereeniging trad echter meer het Spiritisme met zijn reincarnatieleer op den voorgrond. De
zelfde opvatting der zaak was de predikant ROORDA
VAN EYSSINGA toegedaan, die een tijdschift oprichtte
en tot zijn dood uitgaf, getiteld „D e b 1 ij de boo ds c h a p". Daarin werd, evenals in wat „Veritas" uitgaf,
de reincarnatie als waarheid gepredikt, terwijl Mevr.
van Calcar de zelfde leer bestreed in haar orgaan, en
dan ook tot haren dood toe geweigerd heeft den naam
„Spiritisme" te aanvaarden.
Onder de predikanten vond het Spiritualisme bijval,
behalve bij Roorda van Eyssinga, o.a. bij Dr. Thoden
v. Velzen, Dr. Rutgers van der Loeff. Ds. Meyer, Ds.
Nieuwold, een korten tijd ook bij Ds. Huet, en verder
bij schrijver dezes en bij Dr. Hille Ris Rambers, Ds.
Bakels, e.a. Vele predikanten van verschillende richting zijn overtuigde $piritualisten (of Spiritisten) maar
komen er om verschillende redenen niet voor uit. Ook
onder de geestelijken der R.K. kerk vindt het Spiritualisme zijn aanhangers ; maar deze kunnen nog minder
dan predikanten zich openlijk er voor uitspreken. Verder drong het door in alle rangen en standen der
maatschappij. Vooral in den Haag treft men de Spiritualisten en Spiritisten aan onder menschen van den
meest uiteenloopenden stand. Onder de voormannen
in onze dagen, als woordvoerders en leiders op dit
gebied optredende moeten genoemd worden: de vroegere
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president van den spiritischen broederbond „H a rm oni a", de Heer GäBEL ; verder de schrijver van de
„Handleiding tot kennis van het Spiritisme" en andere
werken DE FREMERY ; de tegenwoordige president van
„Harmonia", Jkhr. Mr. VAN HOLTHE TOT ECHTEN. Een
tijdschrift, getiteld „H et toekomstig le ve n" is gewijd aan het Spiritisme, en verschijnt halfmaandelijks ;
redacteur is de Heer GOBEL. Schrijver dezes, reeds in
1888 overtuigd van de realiteit der spiritualistische
manifestaties, begon in 1896 zich openlijk als overtuigd
Spiritualist uit te spreken. In 1898 ving ik aan openbare voordrachten te houden ; en tevens begon ik in
dat jaar een tijdschrift, „G e e s t en Lev e n", aan het
Spiritualisme gewijd, dat nog steeds verschijnt. In 1899
werd door mij te Rotterdam eene vereeniging gesticht
tot propaganda van het Spiritualisme, die zeven jaren
voortbestond, en in verschillende plaatsen des lands de
denkbeelden der Spiritualisten trachtte te verbreiden.
Als overtuigde Spiritualisten kunnen verder onder
de personen van beteekenis genoemd worden : president
Lincoln, Rechter Edmonds, Theodoor Parker, Longfellow, Frederik Tennyson, Victor Hugo, Alexander
Dumas, Justus van Maurik en Schimmel.
Hoofdzaak bij Spiritualisme en Spiritisme is de overtuiging, dat de afgestorvenen, wel verre van te slapen
in het graf, leven en met ons meegevoelen, bekleed
met een lichaam, uit substanties bestaande, die wij met
onze zintuigen niet kunnen waarnemen ; en dat zij,
onder bepaalde condities, van hunne aanwezigheid
en hun voortbestaan kunnen blijk geven door middel
van zoogenaamde „mediums".
Om dus het Spiritualisme en Spiritisme te kennen
is het noodig iets te weten van die eigenaardige eigenschap, waarop het berust, mediumniteit of mediumschap genaamd. Het spreekt van zelf, dat die eigenschap niet eerst door het Spiritualisme is ontstaan ;
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zij ligt in de menschelijke natuur, heeft altijd bestaan
en zich geopenbaard, doch is eerst na de Fox-geschiedenis en tengevolge van de wijze, waarop die zaak is
geleid, in haar ware karakter en beteekenis in het
licht getreden. In alle tijden en onder alle volken vond
men „mediums" ; maar thans eerst is het mogelijk, bij
het licht van de onderzoekingen van onzen tijd, die mediums
to herkennen in de waarzeggers en waarzegsters, de
bezetenen, de profeten en profetessen, de met „geestelijke gaven" bedeelden, de „duivelskunstenaars", de
heksen en toovenaars, de heiligen, de hysterischen, epileptischen en krankzinnigen van verschillende tijden. Dat
wil niet zeggen, dat allen die zich „toovenaar" of
„waarzegger" noemden, alien, die als „heks" verbrand
of als „heilige" vereerd werden, alien, die als hysterischen,
epileptischen of krankzinnigen worden beschouwd en
verpleegd ook „mediums" waren of zijn ; maar wel,
dat de mediumniteit op geheel verschillende en dikwijls
geheel verkeerde wijze beoordeeld werd en wordt, en
menig „medium" als orgaan der godheid beschouwd,
of voor een instrument des Satans gehouden is, en in
onzen tijd nog vele zoogenaamde zenuwlijders en krankzinnigen niet anders dan verkeerd begrepen en verkeerd
geleide mediums zijn.
Hieruit volgt reeds, dat mediumniteit niet eene eigenschap is, die men verwerft, maar eene, die a a n g eb oren is. De beroemdste mediums onder de Spiritualisten waren reeds „medium", en bemerkten dat,
voor zij met het Spiritualisme in aanraking kwamen.
Maar wel is het waar, dat de kennis, die het Spiritualisme verspreidt over deze geheimzinnige zijde in de
menschelijke natuur, voor vele mediums het redmiddel
is geweest, en hen bewaard heeft voor melancholie,
waanzin of zelfoverschatting. Ook komt het meermalen
voor, dat de mediumniteit wel aanwezig is, maar sluimerend , en dat het deelnemen aan eene of meerdere
seances ze wakker roept , terwij1 sommige vormen van
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mediumniteit zich alleen goed ontwikkelen kunnen door
het houden van seances, of ook wel door eene magnetische behandeling.
De mediumniteit blijkt ook zeer nauw verwant met
eene andere geheimzinnige eigenschap van sommige
menschen, die men met den naam „somnambulisme"
aanduidt ; (het zoogenaamde slaapwandelen). De somnambule blijkt meestal „medium", en het medium
meestal min of meer somnambule te zijn. De magnetische slaap der somnambules, veroorzaakt door magnetische behandeling, doet in vele dingen denken aan
den toestand van „tr a n c e" of geestverrukking (ekstase),
zooals die bij mediums voorkomt ; waaronder niet verstaan worden moet een toestand van opgewondenheid
of vervoering, maar een als in slaap gezonken zijn,
van het „medium", terwijl eene andere persoonlijkheid,
een geest, spreekt en zich uit door middel van de
organen van het medium. Tot dezen vorm van mediumschap behoort ook de bezetenheid, die ten onrechte
als krankzinnigheid opgevat wordt, en bij het licht van
het Spiritualisme wel degelijk blijkt te zijn een in bezit
genomen zijn van een „medium" door een lage, onreine,
rampzalige geest.
Eene geheel andere vorm van mediumniteit ligt ten
grondslag aan de verschijnselen, waarmee het Spiritualisme aanving, geluiden, beweging van voorwerpen, en
dergelijke. Daarbij blijft het medium schijnbaar normaal ; alleen hebben er in zijne tegenwoordigheid of
nabijheid allerlei vreemde verschijnselen plaats, zoodat
het den indruk maakt, dat het medium beschikt over
eene geheimzinnige en onverklaarbare tooverkracht.
De tooverkunsten van Indische fakirs behooren waarschijnlijk tot dit gebied.
En eindelijk kan de mediumniteit een vorm vertoonen,
die aanleiding geeft het medium als een door de
godheid zelf bezield wezen te beschouwen. Het is wat
met den naam „profetisme" en „geestelijke gave" aanIS

geduid wordt. Hiertoe behoort het in gloedvolle, bezielende taal spreken der „profeten", hiertoe ook het
genezen van kwalen en ziekten door handoplegging,
handbeweging of gebed.
Bij de Spiritualisten doen zich al deze vormen van
mediumniteit in eene zeer groote verscheidenheid voor.
Meermalen doorloopt de eigenschap bii den zelfden
persoon verschillende stadiums, en is hij nu eens
een „physisch" medium, (medium voor „physische"
verschijnselen als kloppen enz.) dan weer „psychisch"
medium (medium- waarvan de psyche of ziel met die
van eene afgestorvene vereenigd of verwisseld schijnt,
zooals bij de „trance") dan weer „pneumatisch" medium
(medium, wiens pneuma of geest aangeblazen, verlicht,
geinspireerd wordt, of die onder pneumatischen, geestelijken invloed doet, wat hem anders niet mogelijk zijn
zou). De groote mediums, door wier optreden in verschillende kringen en landen zich het Spiritualisme
vooral uitgebreid heeft, zooals Home, Slade, Eglinton,
Madame d'Esperance, en anderen, bezaten meestal ook
verschillende vormen van mediumniteit. Er is dus
grond voor om aan te nemen, dat in den grond de
verschillende vormen een zijn, en daarom gemakkelijk
in elkaar overgaan ; maar met 't oog op de groote
verscheidenheid der vormen en verschijnselen komt het
mij wenschelijk voor in hoofdzaak de drie genoemde
vormen, het physisch, het psychisch en het pneumatisch mediumschap - te onderscheiden, en wel op
deze wijze, dat men tot het physisch mediumschap
brengt al die verschijnselen, waarbij de feiten in de
nabijheid van het medium plaats hebben, terwijl dat
medium zelf schijnbaar normaal is en geheel werkeloos
blijft ; tot het psychisch die verschijnselen, waarbij eene
andere persoonlijkheid, de zich manifesteerende geest,
zich bedient van de organen van het medium, en
daarmee spreekt, schrijft en handelt ; en tot het pneumatisch die verschijnselen, waarbij het medium zeer
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actief is, en eene verhoogde, ten deele wonderdadige
werkzaamheid ontwikkelt, daartoe in staat gesteld door
den hem influenceerenden en inspireerenden geest. De
laatste vorm dient niet tot de rechtstreeksche manifestatie van geesten. De hoofdzaak is hier niet zoozeer,
dat geesten van een medium gebruik maken om zich
kenbaar te maken, maar meer, dat het medium het
middel wordt waardoor geesten inwerken op de menschenwereld. Tot dezen vorm van mediumniteit behoort de
i n s p i r a t i e, of ingeving van gedachten. Het medium,
ofschoon zelf sprekend of schrijvend, met voile bewustzijn, voelt zich toch gedragen door een geheimzinnigen
geestelijken invloed ; weet zich geinspireerd, en verklaart dan ook van de door hem gesproken of geschreven woorden, dat ze hem „gezegd", ingegeven
worden. Het is bij dezen vorm van de geheimzinnige
eigenschap, dat men onwillekeurig geneigd is aan rechtstreeks goddelijken invloed te denken. Het profetisme
onder Israel en in de oude Christengemeente behoort
er toe ; en wanneer Israels profeten optraden en zeiden:
„Alzoo spreekt Jahveh", of de profeten en profetessen
in de gemeente hunne profetische rede inleidden met
het woord : „Alzoo zegt de Geest", dan is hier niet
te denken aan een dichterlijken vorm, noch ook aan
eene rechtstreeksche openbaring, maar aan het zich
geinspireerd weten der personen door een op hen inwerkenden geestelijken invloed, die zij met de Godheid
of met den Heiligen Geest identificeerden, maar die
hoogstwaarschijnlijk kwam van den eenen of anderen
inspireerenden engel of geest, die, als bode van God
tot de menschen gezonden, van de daarvoor vatbare
mediums gebruik maakte om het „Woord Gods" tot
de menschen te brengen. Intusschen kunnen ook lage,
onreine, leugenachtige geesten van dezen aanleg gebruik maken, en dan zich voordoen als godsgezanten
of als God zelf; en hieruit ontstond het valsche profetisme, zooals het zich ook in onze dagen voordoet,
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dat mediums zich geinspireerd wanen door God zelf.
Dit pneumatische mediumschap is ook daar aanwezig waar de gave der g e n e z i n g zich voordoet.
Deze kwam voor bij de profeten, en in de oudste gemeente ; maar zij kwam ook in andere tijden voor;
ook de 1 gde eeuw kende groote „genezers" als b.v.
Blumhardt, Vianney, Stockmayer, en anderen. Ook
onder de Spiritualisten kwamen en komen zij voor.
Een geestelijke invloed, hoogstwaarschijnlijk afkomstig
van eene groep geesten, komt over het medium ; dit
wordt nu gedreven hetzij tot gebed, hetzij tot handoplegging of handbeweging of enkel tot een zegenend
uitbreiden der handen of een bij de hand grijpen, en
de geestelijke kracht, die geneeskracht is, vloeit over
op den lijder en geneest hem, soms plotseling, soms
geleidelijk. Ook hier is men licht geneigd aan rechtstreeks goddelijken invloed, aan wondermacht te denken.
De tweede vorm van mediumniteit geeft het meest
aanleiding tot de opvatting der mediumniteit als zenuwziekte. Een persoon, die onder den invloed van een
geest vreemde stuiptrekkingen heeft, met de armen en
handen schudt, vreemde klanken en woorden uitbrengt
op vreemde wijze, in zwijm valt, spreekt, met de oogen
gesloten, als ware hij of zij eene geheel andere persoonlijkheid, enz. enz., maakt op iemand, onbekend met
deze verschijnselen, den indruk zenuwpatient te zijn.
Toch verdwijnen deze verschijnselen meestal geheel en
al bij het eindigen van de séance, waarin zij voorkwamen ; en blijken de personen, bij wie zij zich voordoen, in 't gewone leven geheel normale, dikwijls zelfs
zeer kalme, bedaarde menschen te zijn. Bovendien is
het deze vorm van mediumniteit, waardoor dikwijls de
treffendste „identiteitsbewijzen" gegeven zijn, waardoor
menig onderzoeker afdoende bewijzen ontvangen heeft, dat
hij of zij, over wiens of wier dood hij treurde, nog leefde
en hem lief had. Wanneer de trillingen en schuddingen van de hand tenslotte aanleiding geven tot het
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ontstaan van schrift, wanneer dat schrift het karakter
vertoont van het handschrift van een overledene,
wanneer het woorden bevat, die onmogelijk van het
medium zelf afkomstig kunnen zijn, maar geheel en
al in inhoud en vorm herinneren aan hem of haar,
van wien of wie zij heeten te komen, wanneer door
den mond van het in bewusteloozen toestand neerliggende of zittende medium een welbekende stem
spreekt in de welbekende taal en stembuiging en met
de welbekende woorden, wanneer die stem spreekt over
dingen, het medium onbekend, en namen noemt van
personen ten eenenmale vreemd aan het medium, ja
wanneer ten slotte het medium in houding en gelaatstrekken gaat gelijken op den persoon, die zich door
hem zegt te openbaren, is het wonder, dat dan velen,
tot tranen geroerd, dankbaar den troost aannemen door
deze eigenaardige verschijnselen gegeven ?
Tot dezen vorm van mediumniteit behoort ook het
in den bijbel genoemde spreken in tale n. De theologen van alle richtingen verklaren eenparig, dat dit
niet is geweest een spreken in werkelijke, de discipelen
onbekende tale n, maar een uitbrengen van onverstaanbare k 1 a n k e n. De spiritualistische manifestaties
bewijzen echter, dat een spreken in talen wel degelijk
kan voorkomen ; en eene goede exegese van de gedeelten in het N. T., waar over deze wondergave gesproken wordt, bevestigt geheel de opvatting er van
als zoodanig. 1k heb indertijd in mijn studieboek „De
heilige Geest en zijne werkingen volgens de Schriften
des Nieuwen Testaments" getracht door eene uitvoerige
exegetische behandeling dezer gedeelten dit aan te
toonen I); doch de theologen hebben het niet de moeite
waard gevonden er ernstig nota van te nemen, noch
ook mij, zoo mogelijk, te weerleggen. De gewone taktiek van doodzwijgen ; waarmee echter het feit van het
spreken in vreemde talen niet vervalt.
')

Zie „De Heil. Geest" enz. bladz. 122-155.
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Tot dezen vorm van mediumschap behoort ook de
uit het N. T. welbekende obsessie of bezetenheid.
Velen zijn gewoon geworden de realiteit der obsessie
te ontkennen, en de bezetenheid in het N. T. op
te vatten als waanzin en razernij. Intusschen is het
door manifestaties in seances voldoende bewezen, dat
inderdaad obsessie, in bezit neming van een medium
door een lagen, onreinen geest mogelijk is. Wat zich
tijdelijk in seances voordoet kan ook blijvend zijn ; en
de toestand van zulke bezetenen is in alle opzichten
gelijk aan de bezetenen uit het N. T. Ook onder de
epileptici komen gevallen van bezetenheid voor, evenals onder de ongeneeslijke krankzinnigen.
De eerste vorm van mediumschap, het physische
mediumschap, staat oppervlakkig geoordeeld het laagst;
de verschijnselen daardoor veroorzaakt vertoonen
meestal een eenigszins banaal karakter ; vooral als ze
voorkomen in kringen, waar men de vreemdsoortige
verschijnselen najaagt, en veroorzaakt worden door
laagstaande geesten. Toch veroordeele men niet al te
spoedig als laag en banaal het kloppen, de tafelbeweging, en dergelijke verschijnselen. Het kloppen
wordt door middel van het alfabet tot een soort telegrafie ; en als op deze wijze, hoe langzaam ook, een
bericht afgespeld wordt van een geliefde doode, een
vriendelijke groet, eene verzekering van blijvende liefde,
eene verkiaring, dat de doode gelukkig is, hoe treedt
dan het eenvoudige en gebrekkige middel op den
achtergrond, om alleen het bewustzijn achter te laten,
dat de geliefde tegenwoordig is ; of aithans, dat de
klopgeluiden bestuurd worden door het denkende, liefhebbende wezen, dat men eens op aarde liefhad, en
als verloren betreurde 1 Waarom zou een zalige
te hoog staan om van zulk een eenvoudig middel gebruik te maken ? Staat eenig mensch op aarde te hoog
om gebruik te maken van den tikkenden telegraaf?
Immers neen ! Hoofddoel is het overseinen van het
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woord van liefde ; en het is onverschillig of een electrische stroom en een telegrafeertoestel daartoe dient,
dan wel een magnetische stroom en een voorwerp, als
tafel, kast of dergelijke.
Bovendien heeft het physische mediumschap nog dit
voordeel, dat de verschijnselen niet onafscheidelijk verbonden zijn aan de mediums. Aan hysterie, krankzinnigheid, zenuwziekte of iets dergelijks kan niet gedacht worden ; en men moet, om de feiten te ontzenuwen,
zijn toevlucht nemen tot de veronderstelling van bedrog,
of van eene onbekende kracht, die de verschijnselen
doet ontstaan. Prof. Crookes sprak langen tijd van
„psychische kracht" ; doch toen deze psychische kracht
bleek met verstand begaafd te zijn, en bekend met
bijzonderheden uit zijn leven, boog hij het hoofd voor de
werkelijkheid en erkende de waarheid van de spiritualistische hypothese.
finder de physische verschijnselen is het directe
schri ft vooral van veel belang. Het medium Slade
had in het bijzonder de geschiktheid dit mogelijk te
maken. Op twee op elkaar sluitende en verzegelde
leien, waartusschen een stukje griffel gelegd was, werd
schrift ontvangen, zoodat verondersteld worden moest,
dat onzichtbare handen het stukje griffel in beweging
hadden gebracht en over de gesloten lei op zulk eene
wijze bewogen, dat er zich schrift vormde. De Franschman Baron de Guldenstubbe verkreeg direct schrift
door bladen wit papier neer te leggen bij de beelden
van beroemde personen ; de bladen werden na een
poosje teruggevonden, beschreven met het duidelijke
handschrift van den overledene, en bevatten meestal
karakteristieke uitspraken. Dit directe schrift (dat ook
dikwijls tot direct teekenen of schilderen wordt, zoodat
teekeningen tot stand komen zonder de hulp van eenige
menschenhand) doet ons denken aan het bekende bijbelverhaal van het schrift aan den wand in Belsazars
feestzaal. Zooals in dat verhaal gesproken wordt van
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„een deel van een hand” zoo gebeurde het meermalen
op seances, dat zwevende, doorschijnende handen, of
slechts een wolkje in den vorm eener hand gezien
werden boven het papier, waarop het directe schrift
ontstond. Ook het verhaal van de jongelingen in den
vurigen oven, die niet verbrandden, heeft zijn parallel
onder de spiritualistische manifestaties ; van het medium
Home is het bekend, hoe hij, in trance verkeerend,
vuur uit den haard nemen kon met de hand zonder
zich te branden ; ja eens zelfs een vurig gloeiende kool
gelegd heeft op het hoofd van een ouden heer, en de
grijze Karen er overheen gelegd zonder dat die ook
maar in 't minst zengden. Hoogstwaarschijnlijk zijn
bij die wonderbare verschijnselen krachten werkzaam,
tot dusverre door de wetenschap niet ontdekt.
Het toppunt van het physisch mediumschap wordt
gevormd door de m a t e r i a 1 i s a t i e. Bij sterk ontwikkelde mediums kan door de geesten ten slotte
zooveel kracht aan hen onttrokken worden, dat het hen,
op eene nog onverklaarbare wijze, mogelijk wordt hunne
handen, armen, en ten slotte hunne geheele gestalte
zichtbaar en tastbaar te maken. Intusschen gaat dit
meestal gepaard met een trance toestand van het medium,
zoodat hier het physisch en psychisch mediumschap
met elkaar in verband treden. Gewoonlijk wordt een
medium, dat tot zulke manifestaties door de geesten
kan gebruikt worden, geplaatst in eene afgesloten
ruimte, een soort kabinet, gevormd door loshangende
gordijnen. Binnen die ruimte vormen zich de geestgestalten, gebruik makende van het fluide, dat zij aan
het medium onttrekken, en ook ten deele aan den
kring der deelnemers. Door middel van dit fluide
worden hunne etherische lichamen stoffelijk, en treden
zij uit het kabinet te voorschijn als gewone menschen
van vleesch en bloed, spreken met gewoon menschelijke stem, en worden herkend door hunne vrienden
en bloedverwanten. Wie van deze dingen nooit ge25

hoord heeft, denkt allicht, dat bier van fabelen of van
listig bedrog sprake is ; te meer, waar nu en dan bedrieglijke zich voor mediums uitgevende personen betrapt zijn geworden op bedrog ; maar dit neemt niet
weg, dat de feiten zeer nauwkeurig en herhaaldelijk
getoetst zijn, en echt bevonden. Men leze over de
deugdelijke en lang voortgezette proeven van den
geleerde Crookes met het medium miss Cook, door
wie zich eene vrouwelijke geest materializeerde, die zich
„Katie King" noemde, en herhaaldelijk gezien, gehoord
en getast, ja door de fotografie afgebeeld is, zooals
zij in volkomen gematerializeerde gestalte in de nabijheid van het medium zich bewoog, en zich als een
gewoon mensch gedroeg. Crookes heeft het kloppen
van het hart gevoeld, en op allerlei wijze zich overtuigd van de realiteit van de gestalte, die als „Katie
King", in lang wit gewaad gekleed zich in het vertrek
bewoog, en toch eenige oogenblikken later geheel verdwenen was, ofschoon zij het vertrek niet verlaten had
op de gewone stoffelijke wijze, evenmin als dat zij het
zoo was binnen getreden. Ook Madame d'Esperance
was dikwijls medium voor materialisaties, o. a. van eene
Arabische vrouwelijke geest, die zich „Yolanda" noemde,
en evenals „Katie King" vrij in het vertrek rondwandelde als een levend mensch van vleesch en bloed,
om eenige oogenblikken later in 't kabinet te verdwijnen, of voor de oogen der waarnemers als 't ware
weg te smelten. Men leze het belangrijke werk van
Florence Marryat „There is no death", waarin de materialisaties telkens beschreven worden.
wie denkt, van deze dingen hoorende, niet onwillekeurig aan de verschijningen van den opgewekten
Christus ? Ook bij Hem een verdwijnen en verschijnen
in het vertrek, zonder stoffelijk binnenkomen of heengaan ; en toch stond Hij daar in hun midden, zichtbaar,
hoorbaar en tastbaar. Intusschen moet er op gewezen
worden, dat daar geen sprake was van een „medium",

waaraan de fluides ontleend werden ; en het komt mij
waarschijnlijk voor, dat het afgelegde stoffelijke lichaam,
aan het graf ontvoerd en als 't ware gedematerialiseerd,
de bouwstof geleverd heeft voor de zich materializeerende gestalte, die dan weder verdween. Hoe het
zij, bij het licht van deze feiten worden de „wondered'
des bijbels minder ongeloofwaardig, en is de veronderstelling, dat al de in den bijbel verhaalde wonderen
verdichting zijn, niet meer te handhaven.
De mediumniteit in zijne ontelbare vormen is eene
hoogst belangrijke eigenschap in de menschelijke natuur,
en waarschijnlijk vormt zij ook den grondslag voor de
genialiteit ; het is niet onwaarschijnlijk, dat dichters,
redenaars, schilders, beeldhouwers, componisten, uitvinders, enz. meer dan zij zelf vermoeden geinspireerd en
geinfluenceerd worden tot hun werk. De mediumniteit
geeft ons den sleutel tot verklaring van de wonderen,
in den bijbel verhaald, en doet ook een verrassend
licht vallen op veel, dat ons uit de oude wereld verteld
wordt, maar dat tot dusverre voor verdichtsel gehouden
werd. Verhalen van voorgevoelens, voorspellingen,
beteekenisvolle droomen, van waarzeggerij en tooverij,
van engelverschijningen en bezetenheid, van wondergaven enz. enz. houden op onwaarschijnlijk te zijn, en
kunnen geacht worden werkelijk gebeurde feiten te vermelden. Historische figuren als Mohammet en Jeanne
d'Arc komen in een geheel nieuw licht; en evenzoo
de tallooze heksen en toovenaars der Middeleeuwen.
De verhalen van mirakelen door „heiligen" verricht
worden waard er op onderzocht te worden, of de nieuw
ontdekte wondereigenschap, de mediumniteit, soms verklaring geven kan. Zoo is de kennis dezer eigenschap
het uitgangspunt voor eene herziening van de historische wetenschap, en wordt de blik op het leven in
vele opzichten anders.
Het mediumschap kan rustend blijven of wel in
beoefening gebracht worden. Vele menschen, die zich
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nooit met Spiritualisme inlieten, maar medium van
aanleg zijn, bemerken daarvan niets ; het blijft sluimerend. Komen dezulken echter in eene kring van onderzoek, of b eginnen zij zelf te onderzoeken, dan komt
meestal de aanleg spoedig aan het licht ; de mediumniteit ontwaakt. Nu kunnen zij de eigenschap in beoefening brengen, — door geregeld deel te nemen aan
zittingen of seances, — en dan zal zij zich ontwikkelen en steeds sterker worden. Zij kunnen echter ook
zich weer aan het onderzoek onttrekken, en dan sluimert
de mediumniteit weer in ; men bemerkt er weinig of
niets meer van.
Er zijn echter enkele menschen, die de eigenschap
in hooge mate bezitten. Gewoonlijk worden deze vci6r
zij met het Spiritualisme in aanraking komen door de
verschijnselen van hun aanleg lastig gevallen. Men
leze, b.v. wat Madme d' Esperance er door geleden
heeft, dat zij zoo „vreemd" was en aan zulke „hallucinaties" leed. Voor dezulken is het een zegen, als zij
door het Spiritualisme zich zelven leeren begrijpen, en
voortaan, vrij van vrees, hun aanleg gebruiken mogen
om aan geesten gelegenheid te geven hunne achtergelatenen toe te spreken, en aan menschen troost te
putten uit deze manifestaties. In vroegere tijden zouden
personen als Home, Eglinton, Slade en Madme d' Esperance eenvoudig als heksen en toovenaars verbrand
zijn ; en in onzen tijd zouden zij, zonder het Spiritualisme en zijne openbaringen, in het eene of andere
krankzinnigen- of zenuwlijdersgesticht terecht zijn
gekomen.
Het laat zich begrijpen, dat deze eigenschap, die van
zooveel beteekenis zijn kan, als zij op de rechte wijze
gebruikt wordt en zich uiten kan, aanleiding er toe gegeven
heeft, dat de bezitters er van ze zijn gaan gebruiken
tot broodwinning. Vooral in landen, waar het getal
onderzoekers van deze dingen talrijk genoeg is, zooals
in Engeland en Amerika, is het een onvermijdelijk
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gevolg van de ontdekking dezer eigenschap geweest,
dat er zoogenaamde „professional mediums", mediums
van beroep, zijn gekomen, die hun tijd voor niets
anders besteden dan om allerlei bezoekers te ontvangen,
die tegen een zeker entreegeld gelegenheid ontvangen
eene zitting met het medium te hebben, ten einde zoo
doende door middel van dezen met geliefde „dooden"
in aanraking te komen, van hen, die heengingen besicht
of troost of liefdewoord te ontvangen. Wij hebben
geen recht dit onvoorwaardelijk te veroordeelen ; als
iemand een talent ontvangen heeft, waardoor hij 't
middel zijn kan om aan zijne medemenschen troost en
licht te geven, en hij zijn tijd en kracht daartoe beschikbaar stelt, is het billijk, dat hem eene kleine vergoeding daarvoor worde gegeven ; en zoo ligt 't voor
de hand, dat die eigenschap een middel van levensonderhoud wordt. Ook is het waar, dat door een
steeds beoefenen van de mediumniteit deze eigenschap zich ontwikkelen en sterker worden kan. Maar
daar staat tegenover, dat aan dit professioneele
mediumschap toch eigenaardige gevaren verbonden zijn.
Vooreerst is het op den duur voor de mediums zelf
allicht nadeelig, daar de invloed, die de zich manifesteerende geesten op het gestel van hunne mediums
uitoefenen, niet altijd gunstig is. Uitputting, ja ziekte
kan het gevolg zijn van een zich al te lang en al te
vaak beschikbaar stellen voor deze invloeden. Vooral
de geesten van lageren rang, de ongelukkigen, oefenen
een invloed uit, die meermalen storend inwerkt op het
gestel der mediums. Komt eene manifestatie van zulke
geesten eene enkele maal voor, dan is die invloed van
niet zooveel beteekenis ; maar bij telkens weer herhalen
ervan is zij ernstiger. En bij een zich beschikbaar
stellen voor iederen vreemdeling stelt zulk een medium
zich open voor allerlei geesten, van hoogeren maar
ook van lageren rang. Verder is er aan het betaalde
mediumschap het bezwaar verbonden, dat het medium
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natuurlijk gaarne de bezoekers wil bevredigd zien ,
en zoo ontstaat het gevaar om, wanneer de echte verschijnselen niet, of niet voldoende zich willen voordoen,
ze te simuleeren ; het proces tegen Anna Rothe, die
even zeker als medium gediend heeft voor echte verschijnselen als dat hare bedrieglijke praktijken bewezen
zijn, staat daar als waarschuwend voorbeeld. Eindelijk
is ook het gevaar niet denkbeeldig, dat de mediums,
om van den stroom van nieuwsgierige, wonderlijkheden
najagende bezoekers te profiteeren, de prijs voor het
entrée steeds meer verhoogen, totdat het in 't buitensporige gaat loopen, en men b.v. f io.— of f 12.betalen moet om tot eerie séance toegelaten te worden,
of een honorarium van f ioo bedongen wordt voor
,eenen avond. Dat zoo de „gave Gods" die de bezitters omhoog voeren moet, een bron van winzucht,
van geldmakerij wordt, en het medium omlaag trekt,
valt dadelijk in het oog.
Met de uitoefening van de mediumniteit hangt ten
nauwste samen het houden van seances of zittingen. Vele mediums kunnen alleen in zulk eene
séance „werken", d. w. z. dat alleen in eene séance
zich hun mediumschap openbaart. De oorzaak daarvan
ligt hierin, dat de verschijnselen samenhangen met het
bestaan van dat geheimzinnig stoffelijk-geestelijk iets,
dat men den naam „magnetisch fluide" gegeven heeft.
Hoe grooter de voorraad van dit fluide is, waarover
de geesten kunnen beschikken, des te beter slagen de
verschijnselen. In een seance-kring nu leveren als het
ware alle deelnemers eene zekere hoeveelheid fluide.
Dit stroomt uit van de op de tafel gelegde handers,
en vereenigt zich; door dit fluide van den kring wordt
het mogelijk voor de geesten op het medium in te
werken, en dat b.v. tot schrijven of spreken aan te
zetten , of wel, zij gebruiken het fluide, versterkt met
dat van het medium, om physische verschijnselen te
voorschijn te roepen.
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Séance houden is dus in vele gevallen noodzakelijk
om tot waarneming van de spiritualistische feiten te
komen; terwiji het ook dient als middel om de mediumniteit te doen ontwaken en tot ontwikkeling te brengen.
Goed ontwikkelde mediums echter hebben ze niet meer
noodig, en kunnen ook in hunne eenzaamheid door
geesten zoo beinvloed worden, dat physische verschijnselen, kloppen enz. in hunne tegenwoordigheid
ontstaan, of schrift door hunne hand tot stand komt.
En zeer sterke, zoogenaamd „geboren" mediums —
zooals b.v. de gezusters Fox waren — ervaren de verschijnselen, ook al woonden zij nooit eene séance bij.
Over het nut van het seancehouden wordt onder
Spiritualisten en Spiritisten zeer verschillend gedacht.
Er zijn er, die er het een en al in zien van het Spiritualisme, en jaren achterelkaar elke week samenkomen
met huisgenooten of geestverwanten om met de geesten
van hunne overleden vrienden en bloedverwanten gemeenschap te houden. Er zijn er anderen, die slechts
nu en dan gedurende een tijd een geregelde séancekring vormen of bezoeken, maar dan weer geruimen
tijd het nalaten. Er zijn er, die in het begin van hun
onderzoek seances bezochten of zelf ze samenstelden,
om tot zekerheid te komen, maar die later dat nalieten,
omdat zij het tot versterking hunner overtuiging niet
meer behoefden, en geen behoefte gevoelden aan den
geregelden omgang met de heengegane vrienden. Er
zijn er eindelijk ook, die nooit eene séance bijwoonden
maar door de lectuur over het door anderen gedane
onderzoek overtuigd van de werkelijkheid, nu verder
tevreden zijn met die overtuiging en de daarop gebazeerde levensbeschouwing. Er zijn Spiritualisten, die
er geen bezwaar in zien de mediums telkens weer aan
allerlei geesten tot werktuig beschikbaar te stellen ; en
zijn er anderen, die dat gevaarlijk en afkeurenswaardig
achten. Over het algemeen kan men zeggen, dat de
woordvoerders der zaak het houden van seances vol31

strekt niet onvoorwaardelijk aanbevelen ; en zelfs waarschuwen het niet te doers zonder op de hoogte te zijn
door lectuur, of zonder de tegenwoordigheid van iemand
die er van op de hoogte is. Het is b e s 1 i s t v e rk e e r d, dat allerlei menschen, met of zonder kennis
van deze dingen, er maar op los gaan, een kring vormen
en de verschijnselen wakker roepen, waarvan zij de
draagkracht en beteekenis niet kennen ; en meermalen
reeds hebben deze lichtvaardig gehouden seances verkeerde gevolgen gehad. Voor sommige personen is
het zelfs beslist te on t r a d e n aan seances deel te
nemen ; omdat hunne groote ontvankelijkheid voor
geestes-invloeden hen allicht blootstellen zou aan fatale
invloeden van lage, onreine geesten, en zoo aan het
gevaar van obsessie. Aan de andere zijde echter zijn er
ook personen, wier sterke mediamieke aanleg oorzaak
werd van allerlei abnormale verschijnselen. Alleen in
eene seance-kring kan aan dat abnormale een eind
gemaakt, en de eigenschap in goede banen gevoerd
worden.
Als mijne overtuiging spreek ik het uit, dat het houden
van eene séance op zich z e l f geen kwaad is ; van
een „oproepen" van geesten is geen sprake ; alleen van
een mogelijk maken van de manifestaties van die geesten,
die zich uiten willen. Maar zal de seance goed gehouden worden, en er waarborg zijn, dat geen lage,
onreine geesten de overhand verkrijgen, dan is eene
ernstige stemming, eene afwezigheid van twist of toorn,
een biddend opzien tot den Vader der geesten, groote
kalmte en scherp toezicht noodig. Zoodra zich verschijnselen voordoen, die wijzen op invloed van lage
geesten, heffe men de zitting op; en wanneer elke seance
wordt gevuld met de manifestaties van ongelukkigen,
dan is het m. i. beter de seances te staken, ook met
het oog op de gezondheid van het medium. Voor
iedereen is het echter niet aan te raden zich op dit
gebied te begeven. Waartoe ook ? Hoofdzaak is niet:
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gemeenschap houden met de afgestorvenen, maar : bewijs ontvangen voor de realiteit van het geestelijke
leven en de geestelijke wereld. En dit bewijs is voldoende geleverd voor ieder, die de moeite doen wil de
geschiedenis van de onderzoekingen te lezen, ingesteld
door de bovengenoemde ernstige, wetenschappelijk ten
voile tot exact onderzoek bevoegde mannen. Aileen
onkunde kan iemand doen volhouden, dat de spiritualistische hypothese nog niet voldoende bewezen is.
Indien het op ander gebied voldoende geacht wordt,
wanneer de eene of andere geleerde een feit waargenomen heeft, om dit feit als zoodanig bewezen te
achten, waarom dan ook niet op dit gebied ? Men
voert als bezwaar aan, dat niet ieder in de gelegenheid
is de verschijnselen te voorschijn te roepen. Maar is
dit ook niet op ander terrein het geval ? Bij zuiver
physische processen reeds kunnen allerlei omstandigheden oorzaak zijn, dat de condities ongunstig zijn
voor de proefneming, en deze dus mislukt ; hoeveel te
meer, waar sprake is van verschijnselen, waarbij levende,
denkende wezens met eigen wil in het spel zijn I En
men vergete niet, dat ook al is de persoon, die als
„medium" fungeert, volkomen bereidwillig zich te
leenen tot de proefneming, er ook aan de andere zijde
bereidwilligheid bestaan moet de verschijnselen te voorschijn te roepen ; m. a. w. ook de geesten bereid moeten
zijn de verschijnselen te bewerken om der wille van
de onderzoekers. En op hun bereidwilligheid of tegenwerking kan men geen invloed uitoefenen. Wij kunnen
niet e i s c h e n, dat de onzichtbare bewoners der geestenwereld op onzen wil komen en zich uiten ; en het is
zeer goed te begrijpen, dat zij eenvoudig weigeren zich
te uiten, wanneer de onderzoeker een eigenwijs persoon
is, die niet wil overtuigd worden, maar gronden zoekt
om de geheele zaak voor bedrog of humbug te verklaren, ook al is die onderzoeker een geleerde. Wie
eerlijk en onbevangen kennis neemt van de geduldige,
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nauwkeurige en zorgvuldige proefnemingen en onderzoekingen van ernstige geleerden als Crookes, Wallace,
Miner, du Prel, Lombroso, e. a. zal moeten erkennen,
dat de zaak boven elken twijfel verheven is, ook al
deed hij zelf nooit eenige waarneming op dit gebied,
en al moet hij in dezen „gelooven op gezag". Op de
meeste terreinen van wetenschappelijk onderzoek moeten
wij eveneens „gelooven op gezag" ; maar niemand heeft
daar bezwaar in. Aileen waar het betreft het geheimzinnig gebied der geestenwereld en hunne inwerking
op de menschenwereld (wat voor velen vrijwel met
spokerij en tooverij gelijk staat) daar is men er afkeerig van zich gewonnen te geven, en blijft men twijfelen
of ontkennen, zoo men niet zelf kan waarnemen.
Wij komen nu tot wat men zou kunnen noemen
de ,,leer" van Spiritualisme en Spiritisme. Deze
naam is beslist onjuist, als men het opvat in den zin
van een soort credo der Spiritualisten en Spiritisten.
Al wordt het ook duizendmalen anders beweerd door
tegenstanders, er is van een soort gemeenschappelijk
„geloof", een soort belijdenis bier geen sprake. Daarop
wijst reeds het niet te loochenen feit, dat er geen
samenhang is tusschen de Spiritualisten en Spiritisten
onderling, anders dan voor zoover zij zich tot afzonderlijke groepen en vereenigingen aaneensloten. Van de
Spiritisten zou het tot zekere hoogte nog kunnen
gelden (waarbij wij met „Spiritisten" bedoelen : aanhangers van de „leer" van Allan Kardec) maar van
de spiritualisten geldt het in geen geval. Er is onder
hen een zeer groot verschil van overtuiging aangaande
de objecten van den godsdienst; zooals ik boven reeds
besprak. Alleen in een punt komen zij overeen, namelijk, dat zij alien zonder onderscheid overtuigd zijn van
de mogelijkheid en de werkelijkheid der „geestmanifestaties", d.i. van het veroorzaken van verschillende
verschijnselen, die zintuigelijk waargenomen kunnen
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worden, door levende, denkende wezens, die geen stoflijk
organisme (in den zin als wij dat kennen) bezitten om
zich aan ons kenbaar te maken, maar door middel van
de verschijnselen zich kenbaar kunnen maken als ooze
overledenen, die zoodoende blijken te Leven in den
vollen zin des woords, en hunne identiteit behouden
hebben. Zoodra iemand hiervan overtuigd is, kan men
hem een Spiritualist noemen, ook al woonde hij nimmer
eene seance bij, al „doet hij er niet aan", zooals de
dwaze term luidt, al staat hij met geen enkelen Spiritualist in betrekking, , ja al verwerpt hij zelf den naam.
Er zijn tal van Spiritualisten, die er niet aan gedacht
hadden tot eene andere overtuiging over te gaan of
zich bij eene groep, Spiritualisten genoemd, aan te
sluiten, maar die eenvoudig zich op de hoogte wilden
stellen van dit verschijnsel, en die toen, tengevolge van
hun onderzoek, overtuigd werden van de waarheid der
spiritualistische hypothese ; doch zoodra zij deze overtuiging lieten blijken h u n s ondanks den naam
„Spiritist" kregen, en door het domme publiek als een
soort ketter, als een zich met „duivelskunst" inlatend
persoon werden veroordeeld. Onder de zulken kan
ook schrijver dezes zich rekenen. Het onderzoek naar
de werkelijkheid of niet-werkelijkheid der spiritische
verschijnselen begonnen met het eenige doel om te
weten te komen, wat er waar van was, ja met • de bedoeling bewijzen te vinden voor het verkeerde ervan,
ten einde het krachtiger te kunnen bestrijden, moest
ik, ondanks mij zelven, en niet zonder tegenzin, weldra
erkennen, dat de spiritualistische hypothese waarheid
bevat. Onmiskenbaar duidelijk manifesteerden zich
ook aan mij personen, die jaren geleden reeds overleden waren. Ik zocht in mijn onderzoek niet de geesten
maar de feiten ; maar waar de feiten door geesten van
afgestorvenen veroorzaakt worden, brachten zij mij
natuurlijk met die geesten in aanraking. En ofschoon
ik jaren lang mij stilhield over deze dingen, ofschoon
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ik geen geregelde seances hield, en in mijne godsdienstige overtuigingen slechts uiterst langzaam verandering bracht, en wel alleen in zooverre zij met
de werkelijkheid in strijd bleken te zijn, werd ik toch,
sedert het bekend geworden was, dat ik „aan spiritisme deed", door velen veroordeeld, en werd ik herhaaldelijk daarom alleen onwaardig geacht beroepen
te worden als predikant in plaatsen, waar men anders
mij zou hebben beroepen.
Hoe dat zij, het is niet te ontkennen, — en 't is dit
wat menigeen, die een heftig tegenstander dezer zaak
is, gevoelt, — dat de eene hoofdwaarheid, door de
spiritische verschijnselen bewezen, een gistingsproces
veroorzaakt in het denken en gelooven van de meeste
menschen. Het is maar eene waarheid, die in 't licht
van het feitenmateriaal als „bewezen" moet worden aangenomen. Maar — deze eene waarheid brengt andere
als onvermijdelijke gevolgtrekkingen met zich, stelt de
onwaarheid of onjuistheid van andere denkbeelden, die
als waarheid geloofd worden, in het licht, en dwingt
den mensch, ondanks zich zelven, zijne gevestigde overtuigingen te herzien, en als onjuist te erkennen denkbeelden, die hij altijd aangehangen, ja misschien met
veel ijver aan anderen als waarheid gepredikt heeft.
En dit laatste vooral is een harde hoot om te kraken
voor menigeen ; en is ongetwijfeld een van de oorzaken,
dat het Spiritualisme met zulk een tegenstand en vijandschap te worstelen heeft. Men voelt als bij instinkt,
dat met het aanvaarden der spiritualistische hypothese
er een geheele ommekeer moet plaats hebben in de
overtuigingen. En daarvoor deinst men terug ; vooral
als men reeds een zekeren leeftijd bereikt en jaren lang
anderen in eigen inzichten onderwezen heeft. Men
voelt : „Ja, als d a t waar is I" en denkt : „Dat zou voor
mij vreeselijk zijn, te erkennen zoo lang en zoo ernstig
gedwaald te hebben I" En daarom zegt men tot zich
zelven: „Zou 't wel waar zijn ? Is 't niet een gevolg
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van bedrog, van hallucinatie of dergelijke ?" En .. men
schuift het van zich af; voelt geen lust in on.derzoek ;
maar is onwillekeurig geneigd tot tegenzin tegen hen,
die de feiten, die men liever niet erkent, toch op den
voorgrond en in het licht plaatsen. Zoo wordt men
een vijand en bestrijder van het Spiritualisme en van
de Spiritualisten.
Maar die den moed heeft zijne overtuigingen aan den
toets der waarheid te onderwerpen, die genoeg zelfverloochening bezit om geliefkoosde overtuigingen te
willen prijsgeven, wanneer ze als onjuist in het licht
treden, zal op dit terrein ervaren de waarheid van de
spreuk „Uit verlies winst". Evenals het een schijnbaar
verlies maar een werkelijke winst was, toen de werkelijkheid van het draaien der aarde om de zon de geheele voorstelling, die men van de wereld had, kwam
wijzigen, evenzoo zal het ook blijken te zijn een schijnbaar verlies maar een werkelijke winst, wanneer de
werkelijkheid van het bestaan en de inwerking der
geestenwereld, als eene wereld van menschen, van hen,
die men gewoon was „dooden" te noemen, algemeen
erkend wordt. Het Materialism e dat zoolang de
geesten gebonden heeft, en een bron geworden is van
het loslaten door duizenden van alle geloof aan jets
hoogers dan het stoflijke, kan zich niet langer handhaven, maar ligt stuiptrekkend ter aarde, waar het
Spiritualisme zegeviert. Het Atheism e, ofschoon niet
terstond wijkend voor de spiritualistische werkelijkheid,
verliest op den duur toch zijn kracht. Duizende
Spiritualisten belijden rondborstig, dat het Spiritualisme
hen er weer toe gebracht heeft aan een albesturend
God te gelooven. Het is voor de hand liggend, dat
de ontdekking van de geestelijke wereld en hare organisatie het denkbeeld meebrengt van een Hoogste
Wezen, de Geest der geesten, die die wereld, evenals
de stoffelijke regeert en bestuurt. En al moge het
Pantheism e nog tot zeer groote hoogte kunnen
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samengaan met de spiritualistische overtuiging, toch
dringt zich, door den inhoud der mededeelingen uit de
wereld der geesten, de gedachte steeds meer op aan
de onderzoekers, dat de alles doordringende, ailes bezielende, alles omvattende Wereldziel een wezen van
liefde is ; dat liefde, welbewust streven naar het heil
van de schepselen, ten slotte alter lot regeert en beheerscht ; en dat de naam „ooze Vader" het best past
voor dat Hoogste Wezen, dat niet alleen i n alles en
alien, maar ook b o v e n alles en alien is.
En waar de kerken en secten in den tegenwoordigen
tijd aangaande dien hemelschen Vader nog maar al te
veel gebrekkige denkbeelden blijven aankleven, waar
men, in het K at h o 1 i c i s m e, Hem voorstelt als een
Wezen, dat verzoend moet worden door de ceremonien
der kerk, en vergeving verleent tegen betaling van geld
aan aardsche menschen, daar doen de spiritualistische
onthullingen zien, dat God rechtvaardige en heilige
liefde is, die alien tot volmaking en heiligheid voert,
maar dat alleen doet door de loutering van het lijden,
dat een gevoig is van het zedelijk kwaad, door den
mensch bedreven. En waar men in het C al v i n i s me
leert, dat God, in vrijmachtig welbehagen, slechts een
klein deel der menschen uitverkoren heeft ten eeuwigen
leven, en de rest onherroepelijk en voor eeuwig verdoemt, daar blijkt het uit wat ongelukkige en gelukkige
geesten vertellen, dat God wel den zondigen mensch de
gevolgen van zijn kwaad doet dragen, maar dat dit
dienen moet om hem er van te veriossen en ten slotte
tot de volmaking te voeren; zoodat het bijbelwoord
bevestigd wordt, dat zegt, dat God all e n „onder de
zonde besloten" heeft, opdat Hij aan al le n zou barmhartigheid bewijzenDoor de spiritualistische manifestaties blijkt onmiskenbaar
O. dat er is een leven na dit leven; niet slechts
als een vaag, nevelachtig bestaan in een schimmen38

wereld, maar als een werkelijk leven, even reeel als
het 'even hier op aarde;
2°. dat dat leven „geestelijk" is ; d. w. z., dat de
wetten van de stof, zooals wij die kennen in onze
wereld, daar niet werken ; dat daar de geest, d. i. de
denkende, zich bewuste en willende persoonlijkheid,
alles beheerscht, en in eene omgeving verkeert geheel
beantwoordende aan zijn aard en ontwikkeling;
3°, dat in de geestenwereld dezelfde wetten regeeren
als in de menschenwereld ; dat de wet van oorzaak en
gevolg daar zich handhaaft, doordat elk persoon een
lot ondergaat en in een toestand verkeert, geheel
overeenkomend met wat de inhoud en het gehalte zijns
aardschen levens was ; m. a. w. dat men ,,maait wat
men zaaide" ;
40. dat voor alien, ook aan gene zijde des grafs,
de wet der progressie blijft gelden ; d. i. dat de aanleg
en bestemming des menschen tot de hoogste geestelijke en zedelijke ontwikkeling blijft bestaan, en de
gelegenheid om dien aanleg te ontwikkelen en tot vol.
making te brengen ook daar niet ontbreekt ;
en 5°. dat dus het bestaan des menschen, dat hier
in het stoflijke leven zoo kort duurt, en zoo gebrekkig
is, voortgaat ook na het sterven, en beheerscht en
geleid wordt door eene alles omvattende, alles herstellende, alien verlossende, zaligende en heiligende
liefde, de liefde van den hemelschen Vader.
Mag men, met het oog op deze gevolgtrekkingen
uit de manifestaties, nog langer voortgaan het Spiritualisme en 't Spiritisme (dat slechts van het Spiritualisme
afwijkt in zake de vraag, of de volmaking in het geestelijke leven alleen, of wel in eene reeks aardsche levens
bereikt wordt) voor te stellen als eene verderflijke, het
Christendom en der godsdienst vijandige macht?
0, als men Christendom en godsdienst identisch acht
met harde dogmatische stelsels als het Calvinisme, dan
is het te begrijpen, dat men het Spiritualisme „uit den
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duivel" acht. Maar voor hen, die het Christendom verstaan als de godsdienst van reinheid en liefde, en het
Evangelie van zondaren als de kern er van, moet het
duidelijk zijn, dat de onthullingen uit de wereld der
geesten, wel verre van dat Evangelie en dat Christendom te verdonkeren, integendeel het in helder licht doen
schitteren en opnieuw aan de van God en Zijn dienst
vervreemde in materialisme en bestialiteit verzonken
wereld op nadruklijke, onweersprekelijke wijze prediken :
0 sterveling, gevoel uw waarde!
Wat u in 't stof ook vlijt,
Uw hart is veel te groot voor de aarde!
Gij leeft voor de eeuwigheid !

Zoo verstaan heeft het Spiritualisme, naast zijne
groote beteekenis voor wijsbegeerte en wetenschap,
bovenal beteekenis voor den godsdienst. Zoo verstaan
wordt het een roepstem van God tot bekeering ; zoo
verstaan mogen wij het noemen: e e n e n i e u w e
openbaring van het heerlijk koninkrijk van
den God van heilige liefde, en van Christus,
den Redder van zondige menschen.
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„DE SWEDENBORGIANEN”
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Alle godsdienst heett betrekking op het leven,
en het leven van den Godsdienst is goed doen
Hij alleen is een Christen, die als een Christen
leeft.
SWEDENBORG.

EMANUEL SWEDENBORG (1688-1772), Zweedsch mijningenieur, groot philosoof en natuurvorscher, werd op
57-jarigen leeftijd door den HEER tot hooger werk
geroepen. Zijne geestelijke zintuigen werden toen naar
de geestelijke wereld geopend, en daardoor kon hij
gedurende de overige jaren zijns levens met volkomen
bewustzijn in die wereld verkeeren, en de toestanden
en wetten aldaar onderzoeken en beschrijven, evenals
hij dat vroeger, in onbewuste voorbereiding tot dit
hooger werk, in zijne diepe studie der natuurlijke
wereld, had gedaan.
Om de opening van Swedenborgs geestelijke zintuigen
to verstaan, moet men eerst eenigszins bekend zijn met
hetgeen wij door hem omtrent de natuur van den geest
leeren.
De mensch is een geestelijk wezen, wiens lichaam
met alle zintuigen, organen en weefsels a 11 e r e e r s t
bestaat uit geestelijke substantie, die zich in alle deelen
en overal met de fijnste en de grovere elementen uit
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de stoffelijke natuur bekleedt, en daaraan stoffelijken
vorm geeft om met de stoffelijke wereld in contact te
komen. De stoffelijke vorm is van buiten ; de geestelijke
van binnen. Naar zijn geest woont de mensch reeds
van zijne geboorte of in een wereld van geestelijke
substantie, vol met geestelijke dingen en personen, maar
hij is daarvan onbewust, en kan die met zijne stoffelijke
zintuigen niet waarnemen, omdat ze daarvoor niet gemaakt zijn; evenmin als het oog gemaakt is om te
hooren of het oor gemaakt is om te zien. Omgekeerd is een mensch die droomt, onbewust van
de stoffelijke wereld, die om hem heen ligt, terwijl
voor hem daarentegen geestelijke tooneelen, die hij
Waarneemt, volkomen reed en substantieel zijn. Hij
behoeft slechts te droomen of te ontwaken om
zonder locale verplaatsing van de eene wereld in de
andere over te gaan. Bij den dood verliest de
mensch voor altijd zijn bewustzijn van de stoffelijke
wereld, omdat hij dan zijn stoffelijk omhulsel verlaat, waardoor het afsterft, om nooit meer met hem
vereenigd te worden; in tegenstelling met de veel
voorkomende leer van eene O p s t a n d i n g des
v 1 e es c h e s. Na den dood ontwaakt hij als een
inwoner der geestelijke wereld, waar hij zijn volledig
bewustzijn terug krijgt om er voor altijd te blijven
leven en werkzaam te zijn. „Hij is dan", zegt SWEDENBORG, „in alle opzichten in den menschelijken vorm,
evenals in de natuurlijke wereld. Hij voelt, denkt, hoort,
ziet en spreekt, evenals vroeger; hij werkt, slaapt, eet
en drinkt, heeft er zijne woning en zijne kleeren".
Hieruit blijkt dat de dood niet is eene vernietiging van
het 'even, maar eene voortzetting daarvan, en dat de
dood alleen het stoffelijk lichaam aantast. De mensch
heeft dus voor de aanschouwing van de geestelijke
wereld na zijn dood, geen nieuwe vermogens noodig;
maar evenmin zijn die noodig voor een mensch
om reeds hier op aarde de geestelijke wereld waar
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te nemen; daarvoor is alleen noodig dat de HEER
hem de oogen opent, opdat hij zie, en zich van
de geestelijke wereld bewust worde, zooals geschiedde
met Abraham, Lot, Johannes, e. a. — De engelen,
welke door die mannen werden gezien, namen geen
stoffelijke gedaante aan, bij hen was geen verandering; maar die mannen werden ziende; zij werden
ZIENERS en daarom ook zoo genoemd. Men leze de
leerrijke geschiedenis van Elisa toen de HEER de oogen
van zijn jongen opende dat hij zag (2 Kon. VI : 15-17).
Door zijne ondervinding in de geestelijke wereld
leerde SWEDENBORG het verstaan, dat die wereld overal
de ziel is van de natuurlijke wereld en haar vorm geeft,
op dezelfde wijze als onze ziel leven en vorm geeft aan
ons natuurlijk lichaam. Daarom liggen van alle verschijnselen, die wij in de stoffelijke wereld waarnemen,
de oorzaken in de geestelijke wereld. Stof is dood,
geest alleen leeft, maar ook weer alleen door het
Goddelijk leven dat daarin vloeit. Tusschen deze oorzaken en verschijnselen ligt een nauw verband, dat
aan strenge wetten gehoorzaamt en dat overal, in
alle graders van de schepping is vastgelegd. Een
enkel voorbeeld : Wat de mensch, gedreven door
zijn wil, wenscht uit te drukken, neemt een bepaalde vorm aan in zijne gedachten, en die geestelijke
gedachten vormen de stem en de geluidgolven in de
stoffelijke wereld, in volkomen overeenstemming met
de begeerte van zijn wil. Dit verband van geest en
stof, van oorzaak en gevolg, noemt SWEDENBORG „d e
Wet der Overeenstemmingen" en volgens
haar werd door den Schepper heel de wereld met haar
opvolgende graden van bestaan, uit Hem zelven, als
de eenige die is, als de eenige Substantie, voortgebracht, en heeft Hij niet, zooals geleerd wordt, alleen
door het W o o r d Zijner Almacht, het Heelal uit niet
voortgebracht. Eerst schiep God de geestelijke wereld
uit Zichzelven en buiten Zichzelven als eene eindige
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wereld, en door haar, de stoffelijke, als uitersten en
laatsten vorm. Wel kan de geestelijke wereld bestaan
zonder de stoffelijke, maar niet omgekeerd de stoffelijke
zonder de geestelijke ; een gevolg kan op zich zelf niet
bestaan zonder voorafgaande oorzaak. Hieruit volgt dat
geest meer w e z e n 1 ij k en meer substantieel is dan
de materie, als staande dichter bij den Schepper, die
de eenige Substantie is, aan Wien alles bestaan ontleent.
Wij ondervinden dat ook bij ons zelven, aangezien de
geest als de meerdere beveelt en de stof gehoorzaamt.
Men vergelijke dit met het gewone begrip, als zoude
aan geest alle substantie en vorm ontbreken.
Doordeze Wetenschap der Overeenstemm i n g e n leerde SWEDENBORG ook den sleutel tot den
Bijbel kennen, waarin een letterlijke zin als lichaam
dient voor inwonend geestelijk en Goddelijk leven, zooals de Schrift ook zegt, dat de letter dood is, maar de
geest levend maakt. Daardoor was SWEDENBORG in
staat de ware leer des Bijbels, die niet alleen in de
letter maar bovenal in den geest woont, overal bloot
te leggen, en vele dwalingen te herstellen, die in de
Christelijke Kerk het gevolg zijn van de louter
letterlijke opvatting des Bijbels, welke ook de oorzaak
geworden is van den strijd tusschen Geloof en Wetenschap.
Volgens hem is de Bijbel een geestelijk boek, door
God die Geest is, als de Openbaring Zijner Liefde
gegeven voor de geestelijke behoefte van het menschdom, dat Hij geschapen heeft. Maar die openbaring
moet in Gods Woord in stoffelijke vormen worden
vastgelegd, om voor alle tijden en voor alle volken te
kunnen dienen. Sommige Bijbelboeken zijn in hunnen
oorspronkelijken tekst, in den volsten zin des woords
door God geinspireerd, zoodat zelfs de woorden door
God zelf gekozen werden, zooals Petrus zegt in 2 Petr.
I : 2I, dat heilige menschen Gods, door
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den Heiligen Geest gedreven zijnde, ze
hebben uitgesproken.
„Het Woord is wonderlijk in dit opzicht", zegt
SWEDENBORG, „dat het Goddelijk is in iedere jota,
want iedere afzonderlijke uitdrukking stemt overeen
met een geestelijke werkelijkheid, die er als het ware
in opgesloten is. Alle dingen en elk ding in de natuurlijke wereld stemmen overeen met dingen die in de
geestelijke wereld zijn, en waaruit zij voortkomen, en
het Woord is zoo geschreven, dat de uitdrukkingen
daarvan in hunne serie, eene serie van geestelijke
werkelijkheden voorstellen, die door den mensch niet
worden bemerkt, tenzij hij bekend is met de overeenstemmingen. Hierin ligt het Goddelijke des Woords en
daardoor is het geestelijk, zooals het ook genoemd
wordt" (H. V. 10633) 1).
Die geestelijke zin behandelt overal de geestelijke
toestand en motieven van den mensch ; zijne verhouding
tot de zonde en zijne verlossing daarvan ; en in een
dieperen zin behandelt het den strijd van den HEER
in Zijne Verzoekingen, Zijne Overwinningen en de
Verheerlijking Zijner aangenomen menschelijke natuur,
welke daardoor Goddelijk werd. Daarom 1 e i d d e H ij
aan de Emausgangers uit, begonnen
hebbende van Mozes en van al de Profeten,
hetgeen van Hem in al de Schriften geschr e v en w a s. In verband met dezen geestelijken
zin worden ook, in Galata, Sara, Hagar, en hare twee
zonen voorgesteld als een symbool.
„Eene Goddelijke Openbaring is noodig, omdat zonder
Openbaring de mensch uit zich zelf niets zou kunnen
weten over Goddelijke dingen en eene geestelijke
wereld". (H. V. 8944).
„Daarom is er altijd eene Goddelijke Openbaring
1) Hemelsche Verborgenheden zou de Ned. Titel
mogen wezen van : Arcana Co el esti a, zie bl. II.

geweest, waardoor gemeenschap met den hemel en de
aarde mogelijk is" (H. V. 2896). Over de Heilige Schrift
schreef SWEDENBORG een afzonderlijk werk 1).
De overeenstemming van natuurlijke en geestelijke
dingen was eene wetenschap, die vroeger bekend was.
De Egyptische Hieroglyphen en de Grieksche Mythologie zijn daarvan min of meer nauwkeurige uitdrukkingen. Doch sedert is die kennis verloren gegaan en
werd daarom opnieuw aan SWEDENBORG geopenbaard
gedurende zijn verkeer in de geestelijke wereld.
In het algemeen hebben dieren op aarde overeenstemming met onze genegenheden ; tamme en nuttige
,dieren met goede genegenheden, wilde en nuttelooze
dieren met booze genegenheden. Vele vroegere kerkvaders hebben het begrip van eene innerlijke beteekenis
in den Bijbel streng gehandhaafd, en ORIGENES bestreed
,de aanvallen der eerste twijfelaars met de stelling, dat
vela dingen in de H. S. geestelijk moeten worden
verstaan.
De eerste hoofdstukken van Genesis met de verhalen
over de Schepping, het Paradijs, en den Zondvloed
geven eene geestelijke geschiedenis en moeten niet
stoffelijk worden verstaan. Genesis I handelt niet over
de Schepping der natuurlijke wereld, maar in het algemeen over de ontwikkeling van het eerste menschengeslacht en in het bijzonder over de wedergeboorte of
de herschepping des menschen ; in beide gevallen is
het de schepping van den Geestelijken uit den natuurlijken mensch, en de zes „dagen" met alle bijzonderheden van het verhaal schilderen zoovele op elkander
volgende toestanden in die nieuwe geboorte des menschen.
SWEDENBORG beschrijft dit uitvoerig in de „A r cana
Coelestia" (Hemelsche Verborgenheden);
zijn eerste theologisch werk, dat de verklaring van
1) Heilige Schrift; Doctrina Nov e Hierosolymae
de Scriptura Sacra. Amsterdam 1763.
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Genesis en Exodus volgens de leer der overeenstemmingen bevat.
Op dezelfde wijze als dagen in het Scheppingsverhaal
de beteekenis hebben van geestelijke perioden of toestanden, duidt ook de leeftijd der eerste menschen op
geestestoestanden, die door hen bereikt werden. Hiermede vervalt alle berekening omtrent de onberekenbare
oudheid onzer aarde.
Het is niet mogelijk om in dit korte bestek een
overzicht te geven van de vele nieuwe en groote beginselen, die in SWEDENBORGS werken worden verklaard.
Wij zullen ons daarom bepalen tot de zuiver godsdienstige zijde daarvan, door een overzicht te geven
van de geschiedenis van het menschdom en daarin aan
te toonen den gouden draad der Goddelijke liefde, die
van den oorsprong of daarin zichtbaar is, en zich ten
slotte ook vertoont in de roeping van SWEDENBORG.
De belan' grijke vraag : „Waartoe ben ik hier ? —
Waarom schiep God de wereld ?" — vindt in de Openbaringen der Nieuwe Kerk 1) het meest bevredigende
antwoord. — De Bijbel leert : God is Liefde, d. w. z.
niet alleen dat God lief heeft, maar dat Hij in Zijn
Wezen Liefde is. „Liefde is als eene substantie in God
den Schepper" zegt SWEDENBORG, in „Ware Christelijke
Godsdienst", en die liefde werkt bij God met Goddelijke
wijsheid, dat is met oneindige wijsheid. Wijsheid is de
vorm die Gods Liefde aanneemt en waarin deze Zich
uit. Alle eigenschappen Gods en Zijne daden berusten
dus op Zijne oneindige liefde en wijsheid.
Liefde, en bovenal de oneindige Goddelijke Liefde,
waaruit alles wat liefde heeten kan voortvloeit, zoekt
niet zich zelven, maar wil zich geven en vordert een
1) Swedenborgianen erkennen in de tending van Swedenborg
het begin eener Nieuwe Christelijke Kerk, volgens de voorspellingen in Dan. VII : 13-14; Matt. XXIV : 29-31 ; Openb.
XXI : I- 5.
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voorwerp om lief te hebben, waaraan zij zich geven
kan, om zich daarmede te verbinden en het gelukkig
te maken. Maar ook voor den Oneindigen Heiligen God
moet dat voorwerp, die persoon Hem voor dit doel
zooveel mogeliik gelijk zijn. — Daarom schiep Hij den
mensch naar Zijn beeld en gelijkenis. Toen God den
eersten mensch geschapen had en „z a g dat h ij
go e d w a s" voldeed deze zeker ook aan de hoogste
eischen, die de Oneindige Liefde aan Zijn maaksel
stellen kon. Hij was bestemd om zich meer en meer
met zijnen Schepper in altijd voortgaande volmaking te
vereenigen ; eene vereeniging, waarvan de innigheid
door Jezus zelf wordt gesymboliseerd, door de vereeniging van de ranken in den wijnstok (Joh. XV !: 5).
Maar dan lag ook het einddoel der Schepping niet op
onze kleine stoffelijke wereldbol, die niet groot genoeg
zou zijn voor vele opeenvolgende geslachten, en alleen
dient voor tijdelijke opvoeding van den mensch, doch
veeleer in het Rijk des Heeren, in de Hemelen, waarin
voor ieder zijner kinderen eene plaats bereid wordt, en
waar meer dan ruimte is, voor alle volkeren van alle
werelden, door alle eeuwen heen.
De overgang van de stoffelijke wereld naar de geestelijke, die door ons dood genoemd wordt, vormt dus
in verband met het doel der Schepping een ordelijken
stap in het leven des menschen. De dood van het
stoffelijk lichaam, als gevolg van de scheiding van den
geest, is daarom niet een straf voor de zonde, zooals
in de Christelijke Kerk wordt geleerd. De vorming van
een Hemel uit het menschelijk geslacht van deze en
andere aardbollen in het heelal, waarin de mensch tot
in eeuwigheid meer en meer door zijnen Hemelschen
Vader kan worden gelukkig gemaakt, door in volmaking
toe te nemen, en Hem in gelijkheid te naderen (zonder
ooit, ook maar in de verste verte, aan Hem gelijk te
kunnen worden), is dus het heerlijke, majestueuse en
liefdevolle einddoel der schepping. In de Christelijke
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Kerk wordt geleerd, dat God den mensch geschapen
heeft, om zijnen Schepper te dienen. Het doel dat een
zelfzuchtig, heerschzuchtig schepsel voor oogen zou
hebben, wordt door die onderstelling toegeschreven aan
den Heiligen, Liefdevollen Vader in den Hemel! Volgens
de leer der N. K. is het doel van Gods Schepping nog
altijd om dien Hemel met zijne verscheidene woningen,
in zijne onmeetbare uitgebreidheid zoo voltallig en volmaakt mogelijk te maken. Alle wegen van Gods
liefdevolle Voorzienigheid loopen daarop uit, zoo
zelfs, dat hij ze „dwingt om in te gaan" zoover dat
mogelijk is.
Na de erkenning dat het motief der Schepping gelegen is in de Goddelijke Liefde komen wij tot de
beschouwing eener eigenschap, welke van die Liefde
niet kan worden gescheiden. Liefde kent geen dwang;
zij berust op vrijheid. De oneindige liefde Gods kan
den mensch wel omringen en op allerlei wegen Zijner
Wijsheid worden aangeboden, maar zij dwingt hem
niet tot aanvaarding. Daarom schiep God den mensch
met vrijheid van beslissing om die liefde te aanvaarden,
met wederliefde te beantwoorden, en zoodoende in vrijheid, in gemeenschap met Hem meer en meer gelukkig
te worden ; of die liefde te verwerpen en dan als een
gevolg der verwijdering van den eenigen bron van ons
bestaan, dat geluk te derven, met alle gevolgen van
verwildering, die daaruit voortkomen. In Matth. XXIII: 37
zegt Jezus: „Jeruzalem! Jeruzalem! hoe
menigmaal heb ik uwe kinderen willen
bijeen vergaderen, gelijkerwijze een hen
hare kiekens bijeen vergadert onder
hare vleugelen, maar gij hebt niet gew i 1 d" ; en in Openb. III : 20: „Z i e, ik sta aan
de deur en ik klop; indien iemand mijne
stem zal hooren en de deur open doen,
ik zal tot hem in komen, en ik zal met
hem avondmaal houden en hij met mij".
II

De Heer klopt wel, maar doet niet de deur open, dat

moet de mensch doen in zijne vrijheid.
In den Bijbel worden de eerste menschen voorgesteld,
wonende in een Paradijs, dat God voor hen had aangelegd. De liefdevolle, wijze vermaningen van den
Hemelschen Vader om in hun eigen belang alleen te
genieten van den boom des Levens, was niet, zooals
sommige theologen dat noemen, een p r o e f g e b o d.
Onze Hemelsche Vader weet, wat maaksel wij zijn en
legt zijn schepselen geen valstrikken; evenmin is het
verbod van een verstandig, liefderijk vader op aarde
aan zijne kinderen om des winters op zwak ijs te gaan,
een proefgebod.
De eerste geslachten op aarde, de Adamieten, genoten lang van hunne heerlijke schepping. Zij, die hun
voorbereidend leven op aarde hadden volbracht, vormden
de eerste bewoners van den heerlijken, eeuwigen Hemel
waarvoor de Schepper hen bestemd had ; en meer en
meer werden er daar vergaderd tot hunne vaderen.
Hun onbedorven toestand maakte die overgang tot eene
gelukkige promotie. De dood van het lichaam was voor
hen geen straf, en door hunne hemelsche gezindheid
bleef de gemeenschap tusschen aard- en hemelbewoners
bewaard. De studie van geestelijke dingen was hunne
voornaamste bezigheid en genot. Overal zagen zij in
de dingen der Natuur geestelijke wetten en waarheden
afgebeeld. Kennis en wetenschap en architectuur kwamen
bij hen tot ontwikkeling en bloei en de menschheid
beleefde zijn eerste gouden eeuw, waarvan de herinnering bij de nakomelingen bewaard bleef, en overging
in de mythen der oudste volkeren.
De vruchten van deze eerste gouden eeuw zijn nog
bewaard gebleven in de overblijfselen van de heerlijke
bouwkunst en monumenten der oudste volkeren van
Azie, die de oorzaak zijn geworden van den strijd
tusschen Babel en Bijbel, die door Prof. Delitsch is
begonnen.
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Helaas ! de Adamieten, die de eerste en alleroudste
Kerk op aarde vormden, bleven niet getrouw aan hunne
verheven kennis en beginselen. Zij vergaten, dat God
den mensch had gemaakt tot een orgaan alleen, om
het Goddelijk leven op te nemen en in vrijheid te
gebruiken, overeenkomstig de wetten der hoogste liefde
en wijsheid. Zij meenden in hun schijnbare onafhankelijkheid beter te weten dan hun Maker. De mensch
bleef niet in de Goddelijke orde ; zijne begeerte : (de
vrouw in hem), verleidde hem, den schijn der zinnen : (de
slang in hem), na te volgen en de vermogens, hem
door God geschonken, verkeerd te gebruiken ; hij maakte
misbruik van de vrijheid van keuze, waarin God hem
geschapen had. Hij at van den verboden boom en
leerde onderscheid tusschen goed en kwaad. Hij keerde
als het ware zijnen Schepper den rug toe, en zijn val
begon! Eerst langzaam, en later sneller.
Het kwaad kwam in de wereld, niet als een werk
Gods, maar als een daad van den mensch, die het goede
dat God schiep, misbruikte en daardoor in kwaad veranderde. God -is zoo min een oorzaak van het kwaad
dat op aarde heerscht als de messenmaker, die voor
goede menschen goede messen maakt, oorzaak is van
het kwaad dat een moordenaar met zijn fabrikaat
bedrijft. — Zoo geeft SWEDENBORG ons hier de oplossing van het oude probleem der Theodicee, dat ook
thans voor Theologen nog een open vraag schijnt te
zijn 1). — Gods liefde en wijsheid vorderde voor Zijn
schepsel vrijheid van beslissing, ten einde hem in schijnbare zelfstandigheid het hoogste geluk te kunnen
schenken. God schiep den mensch met het vermogen
om zich zelf te kunnen wezen. Hij gaf hem zijn eigen
individualiteit, zijn eigen ik, wat SWEDENBORG noemt
zijn Proprium. Maar daarin lag ook het vermogen
om de liefderijke vermaningen Gods te verwerpen, en
1) Vgl. Prof. Dr. A. BRUINING. Het geloof aan God en het
kwaad in de wereld. LEVENSVRAGEN II, 5.
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te weigeren om door God gelukkig gemaakt te worden;
het goede, dat God geeft, te misbruiken en daardoor
kwaad te stichten. — Het wordt ons ook vergund met
ons menschelijk verstand de noodzakelijkheid daarvan
in te zien, wanneer we bedenken, dat zonder die vrijheid tot misbruik, zonder dat vermogen om kwaad te
doen, de mensch niet een beeld en gelijkenis van Zijnen
Schepper zou kunnen geweest zijn. Hij zou dan gelijk
geweest zijn aan een onnoozel schaap, niet in staat om
tegen zijn onschuldige natuur te handelen, maar ook
niet in staat om hooger zich te ontplooien. — En zelfs
nu kan het proprium van den mensch, dat Touter boosheid en lust is, niet worden verbeterd zonder vrijwillige
wedergeboorte ; evenmin als de Almachtige Schepper
een mol of een nachtuil kan veranderen in een leeuwerik
of een arend, want door die verandering zou de mol
of de nachtuil worden teniet gedaan en niet meer zijn.
Volgens deze beschouwing is het duicielijk, hoe de
Liefde en de Almacht Gods tegelijk met het kwaad
dat de mensch voortbrengt en alle daaruit voortkomende
gevolgen van lijden en ellende, naast elkander op aar de
kunnen voortbestaan. Maar SWEDENBORG leert ook
verder, dat het bestuur van Gods liefdevolle Voorzienigheid zonder ophouden bewerkt, dat menschelijk kwaad
zooveel mogelijk wordt getemperd en het goede dient.
De val, eenmaal begonnen, ging verder. De mensch,
die door God naar Zijn beeld en gelijkenis, met eenheid van wil en verstand, geschapen was, erkende vcicir
den val, als wadi-, wat zijn goede wil lief had, maar
na dien val vond zijn verstand ook weer instemming
met alles wat zijn booze wil begeerde, en daardoor
viel hij hoe langer hoe verder en ten slotte zoo diep,
dat een vloed van ongerechtigheid hem overstroomde
en alle geestelijk leven in hem vernietigde, zoodat het
doel der Schepping dreigde verloren te gaan. Van
deze gebeurtenis is het Verhaal van den Zondvloed
een symbool in de taal der Oudste menschen. Water
I4..

is in den Bijbel zonder uitzondering in de goede beteekenis, het natuurlijke beeld van de verschillende
graden van waarheid ; of van het valsche in de slechte
beteekenis. Het beginsel van 's menschen leven werd
toen verkeerd en de boom der kennis des goeds en
des kwaads stond in het midden van den hof, waar
vroeger door God de boom des levens was geplant.
Doch niet alle menschen vielen even ver, er waren nog
overgebleven, waaruit God door nieuwe openbaring de
opkomst beschikte van een nieuw geslacht, dat Noach
genoemd wordt. Bij hen werden wil en verstand gescheiden, zooals het heden ten dage nog is, opdat door
onderwijzing en vermaning van het verstand de bedorven
wil zou kunnen worden geleid om terug te keeren tot
den oorsprong des levens. Maar ook deze nieuwe bedeeling van Goddelijke opvoeding miste zijn doel in
de nakomelingen van Noach, die ook weer afdwaalden
en het doel van Gods Schepping opnieuw in gevaar
brachten.
Daarom koos de Schepper uit verscheidene volkeren
het meest geschikte voor Zijn doel, om door een
nieuwe bedeeling en Openbaring van Zich Zelven het
menschdom te redden. God verkoos Abram en scheidde
hem van zijn yolk om uit hem een nieuw yolk te
vormen.
Met Abram begint de letterlijke geschiedenis des
Bijbels en de geschiedenis van een yolk, dat de Goddelijke Liefde bedoelde te voeren tot het hoogste geluk,
maar dat ook te gelijkertijd in zijne uitwendige geschiedenis en eeredienst een symbool zou wezen in alle
bijzonderheden, van de geestelijke ervaring Zijner
schepselen.
Gods directe speciale leiding met de Israelieten
maakte hen tot een speciaal yolk. Zij waren een uitgekozen yolk, niet om hunne groote deugden maar
omdat zij uitverkoren waren voor een speciaal doel,
waartoe hunne wreedheid en boosheid en de hardheid
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hunner harten hen geschikt maakten ; om namelijk te
wezen een getrouw beeld van den natuurlijken onbekeerden mensch, die evenals de Israelieten niet om zijn
verdienste, maar om de lankmoedigheid en liefde zijns
Gods wordt geroepen, en verlost uit de slavernij zijner
zonden. leder mensch heeft, evenals de Israelieten,
voor zijne intrede in het Hemelsche Kanaan, vele
vijanden te weerstaan en te vernietigen, in een strijd
waarin de kracht en de overwinning alleen van God komt.
Toch was het ook in de letterlijke geschiedenis, ten
opzichte van de booze volkeren zelven, een God van
liefde en wijsheid, die aan de Israelieten het gebod gaf
tot hunne vernietiging, opdat zij door den dood zouden
worden verhinderd om in een langer leven hun boosheid te verergeren en een nog ellendiger geslacht
voort te brengen. Wanneer de Israelieten somtijds door
eigenzinnigheid en kortzichtigheid gedreven, Gods geboden van liefde en wijsheid verwaarloosden en zich
lieten verschalken om b.v. de Gibeonieten te laten leven
en met hen een verbond te maken, ( Joz. IX), dan
toonde de aanhoudende verleiding tot afgoderij, die zij
daardoor over zich lieten komen, de dwaasheid van
hun eigenzin. Deze „oude onbelangrijke geschiedenis"
is nog heden een Goddelijke vermaning voor ieder
Christen, dat het kwaad zijn bondgenoot niet wezen
kan, en met wortel en tak m o et worden uitgeroeid.
Wij zien hieruit, wanneer sommige spreken over Jehovah
als een „bloeddorstige Woestijngod", hoe zij, door
alleen de letter van hunnen Bijbel te lezen, de vermaning van Gods liefde missen, die daarin verborgen ligt.
De speciale en directe leiding Gods met het yolk
van Israel was echter niet in staat hen op den rechten
weg te houden. De ontzagwekkende afkondiging van
Gods liefdevolle en wijze geboden hadden op hen geen
blijvenden indruk. Zij verwierpen God als hun Koning.
Richteren en Profeten waarschuwden hen te vergeefs ;
totdat ten slotte het eenige yolk ter wereld dat nog
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iets wilt van Gods openbaring en b'staan, Hem geheel
miskende en daardoor een geestelijken dood tegemoet
ging. Hunne verbinding met den Hemel werd gebroken,
daarbij het geheele menschengeslacht opnieuw met
ondergang bedreigende, zoodat het groote doel van
Gods Schepping op nieuw gevaar liep te mislukken.
Dit alles was echter door Gods alwetendheid reeds
van te voren gezien, en in Zijne liefde had Hij daarom
vooruit vertroostingen en beloften gegeven, dat het
zoover niet zou komen, maar dat eene verlossing zou
worden bereid.
In het geheele O.T. hebben wij de veelvuldige beloften eener Goddelijke Verlossing en van de komst van
den Messias. Het is die Verlossing, die door de heele
Christenheid wordt erkend in Jezus Christus, den Zaligmaker der wereld. Die komst van Jezus Christus
vormt het centrale punt van geheel de H. Schrift. Die
verschijning is de eene Groote Wereldgebeurtenis
voor iedereen, die het Christelijk Geloof met ernst opvat.
Verschil in begrip over den aard en het wezen daarvan
heeft vele partijen in de wereld doen ontstaan, en een
nieuw begrip over den Persoon van Chistus en het doel
van Zijn komst volgt uit de zending van EM. SWEDENBORG, en is het hoofdpunt in de leer der „Nieuwe
Christelijke kerk".
Deze leer verklaart den aard des zondevals, het gevaar daaraan verbonden, en de redding die daaruit
mogelijk is.
In den mensch vormen, als een gevolg van zijne
Schepping naar het beeld en de gelijkenis Gods, liefde
en wijsheid of wil en verstand de beide elementen van
zijn wezen. De wil, het orgaan van de verschillende
vormen zijner liefde, genegenheden en begeerten, is de
drijfveer van zijn geheele leven ; het verstand geeft
daaraan vorm. Men zegt terecht : 's Menschen wil is
's menschen leven". Bij den dood ondergaat de wil
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van den mensch geene verandering, hij blijft wat hij
was, „Zooals de boom valt, blijft hij liggen". Waar
reeds hier in deze stoffelijke wereld het karakter des
menschen zich meer of minder in het lichaam afspiegelt,
daar is na den dood, in de Geestelijke wereld zonder
stoffelijk lichaam, het karakter en de vorm van zijn
wil voor ieder openbaar. Veinzen en huichelen is daar
onnoodig en onmogelijk, soort zoekt soort. In het
andere leven blijkt het karakter en de hoedanigheid
van een ieder, zoodra hij zich vertoont, onverschillig
of hij zijn lippen opent om te spreken, of niet". (H. V.
194). In het andere leven wordt ieder mensch het
volmaakte beeld zijner innerlijke gedachten en voornemens" (H. V. 168o). — Het goede en ware dat de
booze scheen te hebben en het booze en valsche dat
den goede aankleefde zonder het te willen, worden na
een tijd van voorbereiding afgelegd. Iedereen krijgt
ten slotte een homogeen karakter, in overeenstemming
met zijne heerschende liefde. Die scheiding van goed
en kwaad in het andere leven wordt door Jezus voorgesteld onder het beeld van scheiding tusschen kaf en
koren. Deze heerschende liefde kan zijn tweeerlei ; zij
is of de liefde voor den naaste, gekweekt en geoefend
door een leven van naastenliefde naar het gebod des
Heeren: — „Wat gij wilt dat U de menschen
doen, doet gij hun desgelijks"; of het is eene
liefde voor zich zelven, die zich openbaart in allerlei
vormen van zelfzucht, die de bron is van alle kwaad,
en zich consequent oplost in haat en vijandschap tegen
anderen. Het is duidelijk, dat deze twee klassen van
tegenstrijdige geesten elkander afstooten, en dat de
zelfzuchtige niet geschikt is voor een gelukkig verblijf
in het Koninkrijk des Heeren, waar Zijne liefde heerscht
en waar iedereen het geluk van anderen zoekt te bevorderen door nuttige werkzaamheid ; waar naastenliefde en vrede heerscht. Toelating in dien hemel zou
den booze niet gelukkig maken, hij zou dien spoedig
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weer ontvlieden, evenals een mol, een vleermuis of een
nachtuil niet tevreden zijn in een liefelijken tuin in
den helderen zonneschijn van den middag, maar liever
een verborgen donkere schuilplaats opzoeken. Daarom
moet er 66k een plaats zijn waar de boozen bij elkander verzameld worden, onder Goddelijk bestuur en
toezicht, opdat zij elkander zoo min mogelijk kwaad
doen ; maar zonder dat verhinderd kan worden, dat zij
elkander blijven haten et trachten kwaad te doen.
Die plaats is hun hel.
Deze eindtoestand van hemel of hel wordt evenwel
door niemand bereikt dan na zekere voorbereiding, en
daardoor is de toestand, waarin de afgestorvenen het
eerst komen, een tusschenstaat, tusschen hemel en hel.
Dit is de Wereld der Geesten, in onderscheiding van
de geestelijke wereld, die alle drie toestanden omvat;
in deze wereld der geesten leeft de mensch naar zijn
geest, hoewel onbewust, reeds gedurende zijn verblijf
op aarde. Door die wereld is hij in verbinding met den
hemel, waaruit hem het leven en al het goede van God
toevloeit ; maar ook in verbinding met de hel en haar
bewoners, die hem hunne boosheid en lusten inblazen.
Tusschen deze beide bewaart God den mensch in
vrijheid en volkomen evenwicht, om zelf te kiezen welk
leven hij leiden wil ; een leven naar den Hemel of een
leven naar de Hel.
Wel meent de mensch, dat gedachten en genegenheden uit hem zelven voortkomen, maar SWEDENBORG
heeft het menigmaal ondervonden dat gedachten en
genegenheden uit den Hemel der Engelen of uit de
Hel tot hem kwamen. De ernstige mensch, die zich
zelven gade slaat, kan dit bij zich zelven bevestigd
vinden. „leder mensch heeft een geest, die hem vergezelt,
want zonder zulk een metgezel zou hij niet in staat
zijn te denken en een beest gelijk zijn. Hij trekt tot
zich een goeden of een boozen geest, in overeenstemming
met de neigingen van zijn eigen wil en de inzichten
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van zijn verstand, welke uit dien wil voortkomen". (W.
Ch. G. No. 380).
Bij de komst van den Messias was het menschdom
door aanhoudend toegeven aan booze inblazingen, in
den loop der eeuwen door geboorte, voorbeeld van
anderen en eigen boosheid dieper en dieper gevallen.
De hemelsche invloed was hoe langer hoe zwakker
geworden en het menschdom als het ware omringd
door een zwarte wolk van booze geesten, die zooveel
invloed hadden, dat zij den mensch konden beheerschen,
en de Heer hen moest uitwerpen. Het menschdom
had zijne geestelijke vrijheid verloren, het was overgegeven aan de slavernij der zonde, en kon zich zelve
niet meer opheffen uit zijn val. De verbinding met den
Hemel was bijna verbroken en het menschdom stond
voor het ontzettende gevaar, afgesneden te worden van
alle leven en onder te gaan in geestelijken dood. Het
doel van Gods Schepping liep wederom gevaar te worden
verijdeld.
Wat was hier noodig ? Verzoening voor de straf
der zonde ? of het v e r 1 o s s e n uit de slavernij daarvan ? Het verzachten van pijn of het genezen eener
doodelijke besmetting?
Jesaja schildert den diepgevallen toestand van Israel
op vele plaatsen zijner Messias Profetie, in naam des
HEEREN en dus met Goddelijke nauwkeurigheid. In
het eerste hoofdstuk daarvan, zegt hij : „H oort!
want de HEERE spreekt! Een os kent zijn
bezitter, en een ezel de krib zijns Heeren,
maar Israel heeft geen kennis. Mijn yolk
verstaat niet. Wee! het zondige yolk,
het y olk van zware ongerechtigheid. Zij
hebben den HEERE verlaten, zij hebben
zich vervreemd, wijkende achterwaarts.
Het gansche hoofd (verstand) is zwak en
het gansche hart (de w i 1) is mat. Van de
voetzool of tot het hoofd toe is er niets
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geheels aan hetzelve; maar wonden en
striemen en etterbuilen". — En dezelfde
Jesaja geeft ook profetisch het gevaar aan van den
toestand en de wijze der verlossing, waartoe de HEERE
hem de woorden in den mond legt : „T e r w ij 1 H ij
zag dat er niemand was, ontzette Hij
Zich, omdat er geen middelaar was:
daarom bracht Hem Zijn arm heil aan
en Zijne gerechtigheid ondersteunde
H e m" (Jes. LIX : 16). Niet de arm van een ander,
toen er niemand was, maar Z ij n e i g e n arm zou heil
brengen. Overal in den Bijbel beteekent de arm en de
hand des Heeren, Zijne Almacht, en die was het, welke
alleen verlossen kon. S WEDENBORG zegt daarover :
„Alle boosheid en het valsche daaruit, komt uit de Hel
en is daar verbonden tot een enkel lichaam, evenzoo
als verscheidenheden van het goede en het ware in
den Hemel saam verbonden zijn. De geheele Hemel
vertoont zich voor God als een enkel mensch, de Hel
daarentegen als een enkel r eusachtig monster. Daarom
is verweer tegen een enkele boosheid of een enkele
leugen, die daaruit voortkomt, het verweer tegen dat
reusachtige monster of Hel, en dat kan niemand doen
dan God alleen, uit kracht Zijner Almacht. Daaruit
blijkt dat de mensch, als hij niet gaat tot den Almachtige
om hulp, uit zich zelven niet meer macht heeft tegen
het booze, dan een visch tegen den oceaan of een
stofje tegen een berg". (W. C. G. 68).
Paulus zegt ook: „W ant we hebben den
strijd niet tegen vleesch en bloed, maar
tegen de geestelijke boosheden in de
1 u c h t" (Eff. VI : 12). Daarom wordt ook door het
geheele 0. T. heen het werk van den beloofden Messias
als een verlossingswerk van strijd en overwinning voorgesteld, en zoo dikwijls gesproken van HEERE d e r
Heirscharen, Jehovah Zebaoth; daarom
hadden de Joden het natuurlijke begrip, dat de Messias
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hen zou verlossen van het juk der Romeinen. De
Psalmen spreken overal van strijd en overwinning. Het
bezetten van Kanaan was eene overwinning van allerlei
vijanden, en David, de groote Held, die al zijne vijanden
overwon, was het type van den Messias ; daarom wordt
Jehovah genoemd : een Held, een Kr ij gsm a n,
Koning der eere, Jehovah sterk en geweldig, de Heere geweldig in den strijd,
de Heere der heirscharen, de Machtige
Jacobs.
Voor iedereen, die het 0. T. onbevooroordeeld leest,
en er niet eerst de leerstellingen der christelijke geloofsbelijdenissen inlegt, spreekt de geheele Messiasprofetie van Jehovah, die Zelf zou komen ter Verlossing,
en van de vijanden, die Hij kwam overwinnen. Het oppervlakkige begrip eener verzoening van straf alleen, die
door een tweede Persoon wordt weggenomen, kan er
alleen uit die Geloofsbelijdenis worden ingebracht.
Hoe kon nu Jehovah, de Schepper van Hemel en
Aarde, de Goddelijke liefdedaad van dat verlossingswerk
volvoeren, antlers dan door Zijn vijanden te bestrijden
en terug te dringen uit het terrein, dat zij vermeesterd
hadden, uit het hart des menschen, waar zij heerschten?
Hij moest Zelf de gevallen menschelijke natuur aannemen en door Zijne Almacht daarin de Hellen weerstaan en terugdringen.
Jehovah nam het vleesch aan en woonde onder ons :
EMANUEL, God met ons. Jehovah van het 0. T. is
Jezus van het Nieuwe. Er is een God, die zich in het
0. T. openbaart als de Schepper, als de Almachtige
Helper, die helpt en ondersteunt en gelukkig maakt
alien, die op Hem vertrouwen en in den weg der
Goddelijke orde wandelen tot hun welzijn. In het N.
T. komt Jezus ons van dien God een verdere Openbaring brengen. Door Hem leeren wij dien God kennen
als onze liefhebbende Vader in den Hemel en thans,
door een diepere Openbaring van ZichZelven, leert Hij
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ons verstaan dat Hij Zelf die Vader is. Daarom getuigt
Johannes de Dooper, dat hij kwam „a 1 s de stem
des roependen in de woestijn". „Bereid
den weg van Jehovah, maakt recht in
de Wildernis een baan voor onzen God"
(in de wildernis van het menschelijk hart).
Op vele plaatsen in het 0. T. noemt Jehovah Zich
den Verlosser, den eenigen Verlosser en verklaart Hij,
dat er buiten Hem geen Verlosser is. — „I k, I k ben
Jehovah, en er is geen Heiland behalve
Mij" (Jes. 53 : II). — „De naam onzes Verlossers is Jehovah der Heirscharen"
(Jes. 47 : 4). — „Israel hope op Jehovah,
want bij Jehovah is goedertierenheid,
en bij Hem is overvloed van verlossing,
en Hij zal Israel verlossen van al zijne
ongerechtigheden" (Ps. 130 : 7-8). — „Ik
ben toch Jehovah, Uw God, daarom zult
gij geen God kennen dan Mij alleen, want
er is geen heiland dan 1k" (Hos. 13 : 4). —
Ook de discipelen hebben hetzelfde gevoeld en geleerd,
want het doopbevel des Heeren : „D o opt z e in den
naam des Vaders en des Zoons en des
H e i l i g e n G e e s t e s", hebben ze in alle gevallen,
die in de Handelingen zijn beschreven, uitgevoerd door
te doopen in den naam van den Heer Jezus, omdat zij
verstonden dat in dien naam, de geheele Godheid voorgesteld is ; zoo ook leert Paulus duidelijk : „I n Jezus
Christus woont al de volheid Gods
li c h a m el ij k" (Col. 1 I: 9). — Er is dus niets van
de Godheid buiten Hem aanwezig. — De Kerk, gaarne
zoo geheel eens met Paulus, spreekt hem echter in haar
belijdenis tegen, door te leeren dat n i e t al de volheid
Gods in Jezus woont, daar zij leert dat de Godheid
des Vaders buiten den Zoon woont.
Wanneer nu vele plaatsen van het Evangelie deze
absolute Godheid van Jezus Christus bevestigen, zijn er
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toch vele andere, waar Jezus wordt voorgesteld als de
Zoon van God, en schijnbaar als een andere persoonlijkheid buiten God den Vader ; en het is uitsluitend
omdat deze laatste reeks van teksten letterlijk worden
verstaan, en geheel buiten verband met de eerste reeks
verklaard, dat de Christelijke Kerk daarop de dwaalleer
van de Goddelijke Drieeenheid heeft gebouwd. Men
bedenke hierbij dat Jezus altijd in gelijkenissen sprak
en „zonder gelijkenissen sprak Hij niet
tot he n", omdat de Joden, door de hardheid hunner
harten, de naakte waarheid niet konden verstaan. Om
zijn bekentenis de Zone Gods te zijn hebben zij Hem
gekruisigd, hoe konden zij dan de voile waarheid verdragen. Zijn eigen discipelen hadden reeds zooveel
moeite Zijn geestelijk Koninkrijk te verstaan, daarom
is dat onderscheid tusschen Jezus als den Zoon Gods
en den Vader, als twee afzonderlijke personen slechts
schijnbaar en bestaat het alleen in de letter des Bijbels,
maar niet in de bedoeling daarvan.
Toch was de Menschelijke Natuur, waarmede de
Godheid zich bekleedde, waarmede de Godheid zich
Zelven in de wereld zond, „d at h e i l i g e, w at u it
Maria geboren werd, door de kracht des
All erhoogste n" in voile waarheid de Zone Gods.
Het was niet de zoon van Jozef, maar de zoon van
God. In verband hiermede leert SWEDENBORG, dat de
mensch zijn ziel heeft van den vader, zijn lichaam van
de moeder, en dat in zijne ziel het leven Gods invloeit.
Uit Maria werd alleen geboren vleesch en bloed, de
menschelijke natuur van Jezus. De ziel van Jezus, Zijn
Goddelijke natuur, die aan de menschelijke natuur met
zijn stoffelijk lichaam leven gaf, was n i et uit Maria
geboren en wordt ook .niet genoemd de Zone Gods,
maar was de Godheid Zelve. De Christelijke Kerk
leert anders. Zij onderscheidt niet op deze wijze
tusschen de Menschheid en de Godheid in Jezus, maar
geeft te verstaan dat zijn geheele persoon, dus ook
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Zijn ziel, de zoon van God was ; en daarom stelt zij
den Zone Gods voor als een Goddelijk Persoon, van
eeuwigheid gegenereerd, met ziel en lichaam naast den
Goddelijken persoon des Vaders, en is zij gekomen tot
het onredelijke leerstuk van twee Personen, die niet
zijn twee Goden, maar é é n God.
In de door Hem aangenomen menschelijke natuur
volvoerde Christus Zijn Verlossingswerk van strijd en
overwinning tegen de Helsche machten, die hem aanhoudend verzochten, van Zijn vroegste Jeugd of aan,
Zijn gansche leven door tot de laatste verzoeking, die
Hij aan het kruis doorstond. Maar in iedere verzoeking
overwon Hij, zonder zonde te doen en werden de Helsche machten van Hem en door Hem teruggedreven
en het gevaar voor den ondergang van het Menschdom afgewend. Maar ook werd tegelijk daardoor de
menschelijke Natuur van Jezus meer en meer gereinigd
en verheerlijkt ; meer en meer voor de Godheid geschikt gemaakt om in te wonen ; Goddelijk gemaakt
en met de Godheid vereenigd ; zoodat meer en meer
de Zone Gods werd verheerlijkt en een werd met den
Goddelijken Vader ; totdat Jezus ten slotte, na voltooiden strijd en Verheerlijking Zijner Menschelijke natuur
alles had afgelegd wat Hij van de moeder had geleend
en uitriep: — „Het is volbracht!"
Toen de Heer, na den dood aan het kruis met een
verheerlijkt, Goddelijk lichaam was opgestaan, niets in
het graf achterlatende, kon hij in dat lichaam bij gesloten deuren binnenkomen. Zijn lichaam had alle stoffelijke materie afgelegd, en kon daarom alleen verschijnen voor de Geestelijke zintuigen der Apostelen
wanneer die daartoe door Hem geopend werden.
Deze gedachtengang leidt ons tot de erkenning, dat
onze verheerlijkte Heiland niemand minder is, dan de
Eenige God van Hemel en Aarde in Goddelijk-Menschelijke Gedaante.
De leer der Nieuwe Kerk geeft de volgende ver25

klaring omtrent het aandeel, dat een iegelijk onzer aan
deze Verlossing erlangen mag. Tengevolge van de orde,
die door den Heer Jezus Christus in de Geestelijke
Wereld werd hersteld, en de vrijheid, die de mensch
daardoor terug kreeg, is het sedert voor ieder mensch
mogelijk geworden, om in zijnen individueelen strijd
tegen zijne zonden te overwonnen, indien hij in dien
strijd tot Jezus om hulp gaat, in het vertrouwen op
Zijne Almacht en Godheid. Alleen hij, die tot Hem
om hulp gaat, zal leeren strijden en verlost worden van
een leven van zelfzucht en wereldliefde en zijn naaste
leeren liefhebben, als eene voorbereiding voor het
Hemelsche leven hiernamaals. Zij, die dat hier niet
leeren, krijgen daartoe de gelegenheid in het volgend
leven, en zij zullen die gelegenheid dan ook benuttigen,
indien hunne heerschende liefde goed is. VOOrdat de
strijd tegen onze zonden ernstig kan worden begonnen,
moet er eerst zijn eene erkenning van zonden, niet
eene algemeene zonde-bekentenis, maar eene bijzondere
en nauwkeurige, die gepaard gaat met zorgvuldig zelfonderzoek onzer gedachten en motieven in het licht
van de wet Gods, die alle kwaad bij name noemt. Een
voor een moeten die zonden in den tijd der verzoeking
worden bestreden in het gevoel van eigen zwakheid en
het vertrouwen op Gods Almachtige hulp, evenals ook
de Israelieten een voor een hunne vijanden met Gods
huip overwonnen. Maar ook moet deze strijd in vrijheid
worden gevoerd. De Heer dwingt ons niet, maar Hij
staat aan de deur en klopt. Alleen met toestemming
en medewerking van den mensch, die de deur moet
opendoen, kan de Heer het kwaad uit ons hart wegnemen, en het goede in de plaats planten. Op die wijze
wordt de mensch door den Heer wedergeboren, tot
een nieuwen mensch, met een nieuwen wil om het
kwade te haten, om met Gods hulp het goede te doen,
en zoodoende wordt hij op aarde voorbereid tot het
leven waarvoor hij werd geschapen.
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Hoe verschillend en hoe weer redelijk is deze leer
der Zaligheid in vergelijking met hetgeen door andere
Christelijke Kerken wordt geleerd, zoowel Roomsch
Catholieke als Protestantsche. Vooral is zij in groot
contrast met de leer van hen, die wel nog de noodzakelijkheid der Verlossing door Jezus Christus als
Zaligmaker leeren, maar daarbij vooropstellen den Goddelijken toorn ; en dan oppervlakkig tevreden zijn met
verzoening van straf alleen, die buiten hen om geschied
is ; en daarbij leeren, dat alleen een geloof in die vergiffenis hun de poorten des Hemels opent.
Door Zijne komst op aarde, bracht Christus onder
de menschen, die toen leefden, nieuw leven en nieuwe
hoogere motieven van naastenliefde, die bestemd waren
het menschdom op te heffen, en dichter bij Zich te
brengen ; en gedurende de eerste eeuwen van het
Christendom zien wij dan ook het effect daarvan in de
broederlijke liefde der eerste Christenen, welke eene
opvolging was van Zijne Leer : — „Wat gij wilt, dat
u de menschen doen, doet gij hun desgelijks" ; maar
deze toestand duurde helaas niet lang.
Toen de bezitters der wereldsche macht zich bij het
Christendom aansloten, werd de verleiding om ook
mede te gaan, te groat voor den heerschzuchtigen
hoveling en vleier ; en voor de groote massa, die altijd
gaarne met den stroom mede gaat : en zoo kwam er
veel in de Kerk, wat er niet behoorde. Het Christendom van de daad werd verdrongen door een Christendom in naam. Eigenliefde in de vorm van heerschzucht, en wereldliefde besmette de naastenliefde en het
verval begon. Het valsche dat altijd uit het booze
geboren wordt vertoonde zich in den persoon van
Arius en betwistte de waarheid van Jezus' Goddelijke
natuur.
Toen Jezus aan zijne jongeren vroeg : „W i e zegt
Gij dat ik ben?" zeide Petrus: „Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods"; waarop Jezus
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antwoordde ; — „I k zeg U, dat G ij zij t Petrus,
en op deze petra zal ik mijne gemeente
bouwen en de poorten der Hel zullen haar
niet overweldigen" (Matth. i6 : 18). Het was
hier de waarheid door Petrus uitgesproken, die door
Jezus Petra of rots genoemd werd, en waarop de Kerk
van Christus gefondeerd is ; en omgekeerd door de
ontkenning van die Goddelijke natuur in eene ruthe
werd veranderd. Steenen of rotsen hebben overal in
Gods woord de beteekenis van waarheden.
Om de ketterij van Arius te wederleggen, werden
omstreeks 325 alle bisschoppen uit de verschillende
deelen der wereld in eene groote vergadering bij elkander
geroepen. En zoo treurig was het toen gesteld met
de theologische kennis dier bisschoppen, dat zij niet
een Bijbelsch vertoog opstelden, waaruit, de Godheid
van Christus blijken zou, maar geleid door een letterlijk
begrip van enkele bijbelwoorden in een bisschoppelijk
decreet, de Godheid en Eeuwigheid van Christus als
den Zone Gods eenvoudig g e 1 ij k en naast de onbetwiste Godheid des Vaders stelden. Zoo werd Christus
daardoor een afzonderlijke Godheid naast den Vader,
en de Godheid van den H. Geest als een derde Persoon
van gelijke Godheid en eeuwigheid daaraan toegevoegd.
Om evenwel te vermijden dat iemand hen zou kunnen
beschuldigen een godsdienst van drie Goden te leeren,
of ook wel omdat de Bijbel zoo onmiskenbaar de eenheld Gods leert, werd aan die verklaring van drie
Goddelijke Personen, zonder eenige redelijke harmonie
of verband, eenvoudig toegevoegd, dat deze drie Goddelijke Personen niet zijn drie Goden, maar een God.
Voor de betere verzekering van het geloof aan dit
decreet, werd er verder aan het begin, aan het eind en
nog eens in het midden de bedreiging bijgevoegd, dat
niet zou kunnen zalig worden, wie anders gelooft.
Zoo ontstond de Belijdenis, die naar ATHANASIUS is
genoemd en de oorsprong is van het groote, veel aan-

gevochte en voornaamste leerstuk der Christelijke Kerk;
het dogma der Goddelijke Drieeenheid, dat sedert in
de geheele Christenheid zoowel bij Roomschen als bij
Protestanten de grondsteen van alle positieve onderwijzing gebleven is.
Hoe de jeugdige Christelijke Kerk sedert haar eersten
afval, tijdens de middeleeuwen nog verder afviel en
verbasterde, mogen wij als wel bekend voorbij gaan ;
en dat de Hervorming moet worden beschouwd als een
nieuw ingrijpen van Gods Voorzienigheid om den mensch
op te voeren tot een beter begrip van zijne geestelijke
behoefte, wordt ook door alle protestanten voldoende
erkend. Veel heeft die Hervorming gedaan, doordat zij
de heerschende slavernij des geestes brak en voor den
mensch de vrijheid van denken en eigen onderzoek
herstelde ; terwijl zij als maatstaf voor al dat denken,
de H. Schrift, die Goddelijke bron van geestelijke waarheid, uit het stof der kloosters te voorschijn bracht,
welke door de gelijkertijd geopenbaarde boekdrukkunst
onder het menschdom kon worden verspreid. Groot
was de zegen, dien onze Hemelschen Vadec, in Zijne
liefderijke Voorzienigheid, door die Reformatie aan de
wereld bracht ; en toch kon die zegen niet volkomen
gegeven worden, want die Reformatie was geen
Regeneratie.
De Hervormers bleven helaas vasthouden alleen aan
de letterlijke beteekenis van den Bijbel en daarnaast
aan het onredelijke dogma der Goddelijke Drieeenheid
dat daaruit was ontstaan ; terwijI zij de leer over de
Verzoening van zonden door den kruisdood van Jezus,
die weer uit het geloof aan drie Goddelijke Personen
was voortgekomen nog verder bevestigden. In plaats
van terug te keeren tot het eerste Christelijk Geloof,
het geloof aan Christus als den Heer van Hemel en
aarde, en aan een leven van naastenliefde volgens Zijne
geboden, preekte men zaligheid door het geloof aan
het plaatsvervangend lijden en sterven van Gods Zoon,
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waarmede de toorn van God den Vader over de zonden
der menschen aan het Kruis was verzoend. Deze leer,
die het onderscheid van drie Goddelijke Personen zoo
duidelijk op den voorgrond stelde, verdreef alle gedachte
aan de Eenheid Gods zoo geheel uit het Christelijk
bewustzijn, dat de openbare belijdenis van de Eenheid
Gods niet meer kon wezen dan eene bekentenis der
lippen, terwijl de gedachten vervuld waren met drie
Goddelijke Personen, die niet anders kunnen gedacht
worden dan als drie Goden. De algemeene slotzin van
een gebed : „Vader verhoor ons om Jezus' wil", kon
ook tot geen ander begrip aanleiding geven.
Deze miskenning van de Eenheid Gods gaf noodwendig aanleiding tot andere verkeerde begrippen op
theologisch gebied. Over het nadeel van een valsch
begrip over God zegt SWEDENBORG : „Het denkbeeld
van God treedt op in alle dingen van de Kerk, van
den godsdienst en van aanbidding. Theologische onderwerpen wonen boven alle andere in den menschelijken
geest ; en het begrip van God is in de hoogste deelen
van alles. Wanneer dus dit begrip valsch is, worden
alle volgende dingen, door dit begin, waaruit zij voortvloeien, valsch of vervalscht ; want het hoogste, wat
ook het binnenste is, maakt het eigenlijke wezen uit
van alle dingen, die uit haar voortkomen, en het wezen
vormt evenals een ziel al die dingen in haar eigen gelijkenis. Wanneer dan dit valsche begrip omtrent God,
in zijn nederdaling met waarheden in aanraking komt,
worden ook deze door zijn gebrek of dwaling besmet".
(Korte Verklaring 40). „Daarom is het zoo gewichtig
een correct begrip van God to hebben omdat dit begrip
het binnenste der gedachten uitmaakt, bij iedereen, die
eenigen godsdienst bezit, want alle dingen over godsdienst en alle dingen van aanbidding hebben betrekking
op God" (Godd. Liefde en Wijsheid 13).
Van de dwalingen, die uit een valsch begrip aangaande God voortkomen, leverde de vrome Luther een
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voorbeeld. In zijn ijver tegen de Roomsche leer der
goede werken dwaalde hij weer in tegengestelde richting zoover af, dat hij aan goede daden en een leven
naar Gods geboden alle waarde ontzegde. Waar Paulus
in Rom. 3 : 28 zegt: „Wij besluiten dan dat
de mensch door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet";
verandert Luther dat in zijn vertaling door: „G e r e c h tvaardigd door het geloof alleen, zonder
de werken der we t" ; en verstond hij daaronder
de wet der tien geboden, terwijl Paulus het oog had
op de wet van Joodsche ceremonien. Dit blijkt uit een
brief van Luther aan zijn vriend Melanchthon van 1
Augustus 152I, waarin hij schrijft: „Wees gij een
zondaar en zondig dapper, maar vertrouw en verheug
U nog dapperder in Christus ; zoolang wij hier leven
moeten wij zondigen. Dit leven is niet een verblijf der
gerechtigheid. Het is voldoende als wij door den schat
van Gods genade het Lam erkennen, dat de zonde
wegdraagt. De zonde zal ons daarvan niet losscheuren,
ook al zouden wij op eenen dag duizend en
duizend maal overspel en moord bedrijven"
(Dr. MARTIN. LUTHER 'S briefe etc. Dr. M. W. L. DE
WETTE, Berlin 1826). (De spatieering is natuurlijk niet
van Luther).
Zoo bracht dan de hervorming in plaats van terug
te voeren naar het leven van naastenliefde der eerste
Christenen, de leer der eeuwige Zaligheid door geloof
alleen zonder naastenliefde. Men stelde zich tevreden
met eene verzoening alleen van de straf der zonden
om veilig en zalig het volgend leven te kunnen ingaan.
Hoe het voorbereidend leven hier op aarde werd doorgebracht, was volgens die leer een zaak van minder
invloed ; in lijnrechte tegenspraak met de leer van den
HEER, dat alleen zij, die een goed leven hebben geleid,
het Koninkrijk zullen erven. Het godsdienstig geloof
werd door die leer, van den levenswandel onafhankelijk
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en daarvan geheel losgemaakt. Het kon dan ook niet
anders of de mensch, die zich niet, dan met grooten
strijd ontdoet van zijne zelfzucht en eigenliefde, vond
in het geloof, dat de straf zijner zonden reeds aan het
kruis was betaald, eene groote verleiding om daarmede
voort te gaan. „Doet naar mijne woorden,
maar niet naar mijne werken", werd een algemeen erkend motto voor het toenemend antagonisme
tusschen theorie en practijk op godsdienstig gebied ,
met uitzondering natuurlijk van die oprechte zielen, die
geen misbruik maakten van de zwakke punten hunner
geloofsleer, en gelukkig meer luisterden naar de lessen
van Gods Woord, dan naar de leer hunner Belijdenis.
Geen wonder, dat er een nieuw tijdperk van verval
kwam over de Kerken der Christenheid, die door de
Reformatie waren gesticht. Zij verloren haar vermogen
om den mensch tot God terug te brengen, en de taak
te vervullen, waartoe de Kerk door den Heer gesticht
was, om een middel te zijn, waardoor de mensch met
den hemel wordt verbonden, en het zou niet moeielijk
zijn om uit de geschiedenis aan te toonen, dat bijna
drie eeuwen na de Reformatie in het midden der i Se
eeuw het zedelijk en geestelijk verval in Christelijke
landen een onrustbarend peil had bereikt.
Dit was de tijd, toen de HEER, om te voorkomen
dat de poorten der hel Zijn Kerk zouden overweldigen,
de beloften Zijner Liefde vervulde door het geven eener
nieuwe bedeeling van Goddelijke Waarheid, ter bestrijding van de dwaling en onkunde, die in de wereld
heerschten, in de zending van Zijn Apostel EMANUEL
SWEDENBORG. - Maar ook nu was het noodig, evenals
bij vroegere bedeelingen orde te brengen in de wereld
der geesten.
Sedert de vele eeuwen van Christelijke dwaling
waren er vele geesten in die wereld aangekomen, die
hoewel uitwendig schijnbaar goed, inwendig boos waren;
en andere, die hoewel goed van harte, zich niet konden
32

losmaken van valschen schijn ; beide waren niet gereed
voor hunne finale verblijfplaats in den Hemel of de
Hel, en vormden een wolk, die het doordringen van
Goddelijk licht verhinderde. Een algemeen groot Oordeel
„scheiding van bokken en schapen", was
claar noodig. De Heer, die alles vooruit ziet, gebruikte
in Zijn onderwijs aan de discipelen in Matth. XXIV
de val van Jeruzalem en zijn Tempel, als een symbool,
om de donkere dagen voor dat laatste Oordeel als
geestelijke gebeurtenis of te beelden. Was niet toen de
zon des Hemels (liefde van den Heer) verduisterd ?
Had niet de maan (geloof in den Heer) opgehouden te
schijnen? Waren niet de sterren (kennis van Goddelijke
waarheden) uit hunne plaats gevallen ? En toen in dien
tijd de Zoon des Menschen op die wijze kwam, vond
Hij geloof op aarde ? Johannes zag dit Oordeel, als een
visioen van de toekomst, dat voor hem in de geestelijke
wereld werd afgespeeld, en beschreef het in het eerste
gedeelte zijner Openbaringen, als de voorbereiding tot
betere tijden, die in het laatste deel daarvan aangekondigd worden. — SWEDENBORG, wiens geestelijke
zintuigen na een tijdperk van voorbereiding door den
Heer geopend waren, was de eenige in het stoffelijk
lichaam levende mensch, die het wonderlijke voorrecht
genoot, als een speciaal dienstknecht van den Heer
Jezus Christus, dat Oordeel in de Wereld der geesten,
toen het werkelijk plaats had, als een ooggetuige te
mogen aanschouwen, om er tot onderwijzing van het
menschdom in zijn bock „Over het Laatste Oordeel
en de Verklaring van het Boek der Openbaringen"
eene leerrijke en uitvoerige beschrijving van te geven.
Volgens zijne verklaring had dit Laatste Oordeel in
het jaar 1757 plaats. Na dat oordeel begon eene nieuwe
bedeeling en kon er nieuw licht van waarheid van den
Heer in de harten der menschen invloeien". Na afloop
van het Laatste Oordeel (zegt SWEDENBORG) was er
vreugde in den hemel en ook licht in de wereld der
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geesten, zooals er to voren niet was. Een dergelijk
licht kwam toen ook in de menschen op aarde, dat
hen opnieuw verlichtte". (Voortzetting van het Laatste
Oordeel No. 30).
Waar de oorzaak van alle verschijnselen op stoffelijk
gebied alleen in de geestelijke wereld moet worden
gezocht, daar zien wij ook het effect van dit Laatste
Oordeel in de wonderlijke vooruitgang op geestelijk en
maatschappelijk gebied, die zich sedert het einde der
18e eeuw op ieder gebied van het menschelijk leven
openbaart ; een voorsprong zoo geweldig, na eeuwen
van stilstand, dat ze zonder weerga is in de geschiedenis
der wereld en alleen afdoende kan worden verklaard
door de inwerking van den Schepper op de wijze, zooals dat door S. is beschreven. In de geschiedenis wordt
dit feit van vooruitsprong zelf algemeen erkend, maar
nooit verder gezocht dan in de gebeurtenissen of uitvindingen der natuurlijke wereld, die toch op zich zelve
niet meer zijn dan verschijnselen, die hunne eigen verklaring behoeven.
Met dat Oordeel werd echter de Christelijke Kerk
niet behouden, integendeel, het trof ook Naar. Geestelijke vrijheid des menschen, die daaruit volgde, maakte
velen ontevreden met de heerschende dogma's. Hieruit
volgde afval van den godsdienst en van het Geloof in
Gods Woord. Omtrent den aard der geestelijke dingen
en het leven na den dood bewaren de voorgangers der
Kerk door gebrek aan kennis daarover, een diep stilzwijgen, en bij de meeste menschen is tegenwoordig
het geloof in een volgend leven zoo goed als verdwenen.
Belangstelling in Godsdienst wordt in alle landen, bij
alle klassen der maatschappij gestadig minder en onder
de mannen der wetenschap is zelfs de erkenning van
God als Schepper van het Heelal en het geloof aan
een toekomstig leven bijna geheel uitgedoofd. Meer etn
meer wint de gedachte veld, dat godsdienst verouderd
is en niet meer thuis behoort in onze eeuw van be34

schaving en vooruitgang. Het is dan ook niet te miskennen, dat het verval in de Christelijke Kerk in de
laatste jaren niet stilstaat, maar erger wordt en dat er
geen teekenen zijn aan te wijzen die verbetering beloven. — De invloed der Kerk op haar eigen leden
wordt gestadig minder en zij is blijkbaar geheel buiten
staat om de wereld buiten haar te bekeeren en tot
God terug te brengen.
Kan men nu onder zulke omstandigheden nog be-,
weren, dat eene verschijning, zooals de „Swedenborgianen" die in hunnen grooten leermeester erkennen,
onnoodig is en het doel daarvan door hem zelven werd
verzonnen ? En toch gebeurt dit algemeen en gelooft
men, dat met den Bijbel alle verdere op enbaring is
afgesloten, en er geen nieuwe Openbaring noodig is.
Maar die Bijbel wordt immers door verschillende personen op uiteenloopende wijze verklaard en al of niet
met gezag bekleed, naar gelang de lezer het boek meer
of minder als een Goddelijk of als een gewoon menschelijk boek beoordeelt ? SWEDENBORG geeft geen nieuwen
Bijbel, maar alleen eene Openbaring en bevestiging,
aangaande den bestaanden Bijbel, want ongetwijfeld is
de Bijbel voor de vele afdeelingen der Christelijke
Kerk een gesloten boek ; zooals het ook in de Openbaringen is beschreven als een boek, gesloten met
zeven zegelen, dat door niemand kan worden ontsloten dan door het Lam alleen (Opb. V). Geen mensch
maar Christus Zelf zou volgens die profetie dat boek
openen. En waarom zoude SWEDENBORG niet even
goed een Apostel van Jezus Christus kunnen zijn als
Paulus 17 eeuwen vroeger.
Toen had de Heer Zijn twaalf discipelen, maar wanneer de wonderen eener inwendige geestelijke wereld
moeten worden geopenbaard voor eene wetenschappelijke, rationeele wereld, behoeft Hij een man, die door
nooit geevenaarde wetenschappelijke ontwikkeling in de
dingen der natuurlijke wereld voorbereid en toegerust
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is om die inwendige wereld te bereizen en te beschrijven, en te meer kan dat in een eeuw van boekproductie
door een man geschieden, wanneer hij schrijft in de
geleerde taal der wereld, die aan alle volken tegelijk
toebehoort.
Dat we hier te doen hebben met een evenement, dat
alleen staat in de geschiedenis, komt tegenwoordig
meer en meer aan den dag. — Wie toch is de geleerde,
behalve SWEDENBORG, die een reeks van twee honderd
werken schreef over alle vakken van menschelijke studie,
in een leven vol reizen, als ambtenaar van een departement van Mijnbouw en Nijverheid, als lid van een
hoop college van staat, Wiens werken 140 jaar na zijn
dood 3000 onderscheiden edities hebben beleefd in 13
talen, die nu nog ieder jaar worden vermeerderd?
Gesproten uit een oud geslacht van vrome mijnwerkers in de bergen van Zweden, erfde SWEDENBORG
wellicht van die voorouders zijn groot talent om diep
te delven in de aderen der wetenschap. Zijn vader,
JESPER SWEDBERG, een vroom en ijverig geestelijke
der Luthersche Staatskerk in Zweden, werd om zijne
groote verdienste Professor aan de Universiteit te
Upsala en later Bisschop van Skara, terwijl hij zich
mocht verheugen in de gunst en vriendschap van zijn
koning Karel XI en van diens opvolger den jongen
koning Karel XII. In 1719 werd zijne familie tot den
adelstand verheven onder den naam Swedenborg, met
recht op een zetel in het huis der Edelen.
EMANUEL SWEDENBORG studeerde aan de Hoogeschool
te Upsala, waar hij zich vooral toelegde op wiskunde en
werktuigkunde, en promoveerde in 1709 tot Dr. in de
Philosophy. In het jaar na zijn promotie begon hij
zijn eerste reis door Europa, die 5 jaar duurde, en
waarop hij kennis maakte met de vele geleerde mannen van zijn tijd, onderwijl zijne studie voortzettend in
astronomie, en bij voorkeur zijn intrek nemende bij
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ambachtslieden van verschillend beroep, om zijne practische kennis te vermeerderen.
Na zijn terugkeer begon hij de uitgave van een
technisch tijdschrift, dat de aandacht trok van den
Koning, die zelf een goed wiskundige was, en aanleiding gaf tot SWEDENBORG ' s benoeming in 1716 als
buitengewoon lid van het Bestuur der Mijnen. SWEDENBORG vond hier een werkkring, geheel naar zijn
geest, zoodat hij 2 jaar later bedankte voor de opengevallen plaats van Prof. in de Astronomie te Upsala,
in de meening, dat hij in zijn bestaanden werkkring
meer nuttig kon wezen voor zijn land.
Zijn werk in het mijnbestuur wisselde hij of door
vele reizen in Europa, waar hij alle mijndistricten bezocht, en de opsporing en bereiding der metalen in
alle onderdeelen grondig bestudeerde, en daarover verhandelingen schreef, waarvan die over het ijzer in het
Fransch werd vertaald.
In 1733 was hij in Leipzig voor de uitgave van zijn
groot werk „Opera Philosophica et Mineralia" in 3
deelen, folio van 452 pag. (De eerste beginselen van
natuurlijke dingen, zijnde eene nieuwe poging tot een
philosophische verklaring der elementaire wereld).
Materieele wetenschap alleen had evenwel voor SWEDENBORG geen doel. De oorsprong der dingen was het, die hem
steeds aantrok. De wijze waarop de Schepper het
heelal had geschapen, en steeds door Zijne Almacht
onderhield, was de vraag, die hem voor oogen stond.
Het werd hem duidelijk, dat het geheele heelal in den
mensch is afgespiegeld ; hij erkende in den mensch
een microcosmos, en begon zijn onderzoek naar de
ziel van den mensch met de studie van zijn lichaam,
als de zetel harer werkzaamheid.
In 1736 was hij in Parijs voor de studie der Anotomie ; in 1738 in Italie, een jaar later weer in Parijs
en vandaar ging hij naar Amsterdam voor de uitgave
zijner resultaten : „De Economie van het Dierenrijk",
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dat in 2 deelen 4°, 580 bladz. bevatte en de hoofdorganen van het menschelijk lichaam uitvoerig behanthide. Later volgden hierop andere belangrijke
werken over anatomie en psychologie.
Door zijn diep inzicht in de dingen der natuur liep
hij vooruit op vele groote ontdekkingen van latere
geleerden. Zijne verklaring over het ontstaan van alle
elementen uit een zelfden oorsprong ligt in de richting,
der moderne wetenschap. Zijn werk over de hersenen,
trok de aandacht van Prof. NEUBURGER te Weenen, die
in 1901 op het Geneeskundig Congres te Hamburg dit
werk voor de aandacht der geleerde wereld bracht, wat er
toe leidde dat de Kon. Academie van Wetenschappen
in Zweden 5 van haar geleerde mannen onder Prof.
RETZIUS als voorzitter tot eene commissie benoemde
om de nagelaten werken en handschriften van SWEDENBORG uit te geven.
Het eerste eener voorgenomen reeks van 8 of meer
deelen handelt over Geologie. In de voorrede schrijft
Prof. NATHORST : „Swedenborgs bijdragen op het gebied der Geologic zijn van zulk een beteekenis en
omvang, dat die alleen reeds voldoende zijn voor een
roemrijken wetenschappelijken naarn ..... " Men ziet
direct in de studie zijner geologische geschriften, dat
we te doen hebben met een onderzoeker van den
hoogsten rang ..... " „De veelzijdigheid, waarvan
zijne geologische werken getuigen, is waarlijk merkwaardig, en toch zijn die werken slechts het kleinste
deel zijner gansche wetenschappelijke werkzaamheid,
die in vele opzichten zijn tijd ver vooruit was, want
hij was ook een mathematicus, astronoom, cosmoloog,
natuurkundige, werktuigkundige, scheikundige, anatoom
en physioloog . . . . „Hij was een machtige geest, waarop
ons land te meer trotsch mag wezen, omdat geleerdheid samenging met een persoonlijkheid in elk opzicht
edel en bescheiden".
De schrijver dezer regelen denkt hierbij aan de pero38

ratie, waarmede Prof. VAN OOSTERZEE zijn brochure
over „Eman. Swedenborg, de Noordsche Geestenziener"
(Amsterdam 1873) besluit. „S luimer vredig voort
in vreemden grond, belangwekkende zwerveling, Been tweede eeuwherinnering meer,
maar den stillen nacht eener eindelijke vergetenheid tegenl"
Dit contrast tusschen profetie en werkelijkheid geeft
een joist beeld van de miskenning, die in Theologische
kringen over Swedenborg heerscht.
En hoe groot ook dit resultaat van Swedenborgs
wetenschappelijken arbeid wezen moge, belangrijk omdat het aantoont dat Godsdienst en wetenschap niet
met elkander in strijd moeten zijn, en de mannen
van wetenschap terugwijst tot de erkenning van God
den Schepper, van Wien alleen alle leven en kracht
als eerste oorzaak uitgaat, zoo was toch dit geheele
55 jarige wonderlijke leven, in de Voorzienigheid des
Heeren niet meer dan voorbereiding, om Zijn Dienstknecht in staat te stellen de geestelijke wereld te
onderzoeken en te begrijpen, opdat hij die voor een
eeuw van wetenschap en materialisme zou kunnen
beschrijven en verklaren, want, zegt SWEDENBORG :
„Wetenschappelijke dingen zijn de vaten voor het bevatten van geestelijke dingen" (H. V. 1435).
Na eene reeks van wonderlijke inwendige gewaarwordingen, werden zijne geestelijke zintuigen geopend
om in de geestelijke wereld te verkeeren, op dezelfde
wijze zooals ieder onzer dat eentnaal doen zal, wanneer
hij zijn stoffelijk lichaam zal hebben afgelegd.
Deze buitengewone verandering geschiedde bij Swedenborg in de jaren 1743—'45 en eerst in 1747 trok hij
zich voor goed terug uit zijn Rijksbetrekking, om zich
aan zijne nieuwe roeping te wijden, ofschoon zijn
collega's hem met algemeene stemmen voor een hoogeren
rang hadden voorgedragen. De koninklijke ontslagbrief erkende zijne groote verdienste aan het land
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bewezen, in woorden van ondubbelzinnige hoogachting.
Over zijn verkeer in de geestelijke wereld zegt
SWEDENBORG in de inleiding van zijn werk over den
Hemel en de Hel, dat in 1758 door hem in Londen
werd uitgegeven : „Velen die in de Kerk geboren zijn,
ontkennen het ontstaan van Hemel en Hel ; en opdat
nu zulk eene ontkenning, die voornamelijk bestaat bij
hen, die wijs zijn voor de wereld, niet ook nog den
eenvoudige van harte en den eenvoudige in het geloof
aansteke en bederve, werd het mij gegeven met de
engelen samen te zijn, en met hen te spreken als de
eene mensch met den anderen, als ook om de dingen
te aanschouwen, die in de Hemelen en die in de Hel
zijn, en dit reeds dertien achtereenvolgende jaren, ten
einde deze nu te beschrijven naar hetgeen ik gehoord
en gezien heb ; in de hoop dat zoodoende de onwetendheid daaromtrent worde weggenomen en het ongeloof
worde verstrooid. Zulk eene onmiddellijke openbaring
vindt heden ten dage plaats, omdat zij het is, waaronder
de komst des Heeren wordt verstaan".
In zijn laatste groote werk (de Ware christelijke
Godsdienst, bevattende de Universeele Theologie der
Nieuwe Kerk, door den Heer voorspeld in Dan. VII :
13-14 en in Openbaringen XXI : I-2, door EMANUEL
SWEDENBORG, Dienstknecht van den Heer Jezus Christus),
hetwelk door hem in 1771 te Amsterdam werd uitgegeven, worden de hoofdstukken afgewisseld met gedenkwaardige verhalen uit de geestelijke wereld, waardoor
het onderwijs in den overigen tekst wordt toegelicht,
en waarin vele voorbeelden worden aangehaald over
de wijze, waarop in het volgend leven de aldaar aangekomen geesten omtrent hunne dwalingen worden
onderricht.
Op eenentachtigjarigen leeftijd schreef hij aan den
vromen predikant Dr. HARTLEY te Winwick in Engeland,
die hem eene groote vereering toedroeg, op diens verzoek om inlichtingen, ten einde zoo noodig SWEDENBORGS
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karakter te kunnen verdedigen. „Ik werd tot een heilig
ambt geroepen door den Heer Zelven, Die Zichzelven
op de genadigste wijze in persoon aan mij, zijn dienstknecht, openbaarde, in het jaar 1745, toen Hij mijn
gezicht naar de geestelijke wereld opende, en mij het
voorrecht schonk met engelen en geesten te spreken,
wat ik tot heden toe nog steeds geniet. Van dien tijd
of begon ik met het drukken en uitgeven van velerlei
verborgenheden, die ik heb gezien of die mij werden
geopenbaard, met betrekking tot hemel en hel, den
staat des menschen na den dood, de ware aanbidding
van God, den geestelijken zin van het Woord, en vele
andere belangrijke dingen die tot Zaligheid en ware
wijsheid leiden".
Na het verlaten van zijn ambt besteedde hij eerst
eenigen tijd aan de studie der Hebreeuwsche taal en
van den Bijbel, en schreef toen zijn eerste en grootste
theologisch werk, met den titel : „De Hemelsche Verborgenheden, die vervat zijn in de Heilige Schrift, of
het Woord des Heeren onthuld, tegelijk met de wondervoile dingen, die gezien zijn in de wereld der geesten
en in hemel der engelen". — Het bevatte 8 quarto
deelen van 4557 bladzijden met genummerde paragrafen
en geeft in hoofdzaak eene verklaring van de geestelijke
beteekenis van Genesis en Exodus. De enkele aanduiding
van de in dit werk aangehaalde bijbelteksten vult 86
dichtbedrukte octavo bladzijden. Hij gaf het uit zonder
zijn naam en op eigen kosten.
Van de verschillende werken die hierop volgden,
noemen wij zijn werk over Hemel en Hel, en dat over
het Nieuwe Jeruzalem en zijne Hemelsche Leer. —
Aileen van deze beide bestaan Nederlandsche vertalingen.
Verder zijn werken over het Witte paard in de Openbaringen ; de Verklaring der Openbaringen ; de Leer
aangaande den Heer Jezus Christus ; de Leer over het
Geloof, het Leven en -de H. Schrift; over de Planeten
in het heelal en hunne bewoners ; over de wetten der
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Goddelijke Voorzienigheid en over het Geluk en de
wijsheid der Conjugiale Liefde (zwak vertaald door
Huwelijks-liefde).
Na de voltooiing van de „Ware Christelijke Godsdienst" in 1771 te Amsterdam, vertrok SWEDENBORG
naar Londen, waar hij 29 Maart 1772 op een tijd, die
van te voren door hem was aangekondigd, naar de
Geestelijke wereld overging, om niet weer in de stoffelijke wereld terug te keeren.
Zijn verkeer met de geestelijke wereld werd door
zijne tijdgenooten erkend, maar verhinderde niet dat
zij hem hunne achting en eerbied toedroegen, zooals
duidelijk blijkt uit de lofrede, die een jaar na zijn dood
in de groote zaal van het Huis der Edelen te Stockholm
in naam van de Koninklijke Academie van Wetenschappen door een lid dier Academie werd uitgesproken,
en waarin hij genoemd wordt „een edel mensch, beroemd zoowel om zijne deugden als om de diepte zijner
kennis, een van de oudste leden der Academie, door
alien gekend en bemind".
Onder de aanzienlijkste standen in Zweden telde hij
zijne verwanten en vrienden, en de Koninklijke familie
noodigde hem aan Naar tafel.
Hoe komt het dan, zal men vragen, dat de geschriften
van zulk een waarlijk groot man, zoolang onbekend
blijven ? De man der N. Kerk, die in een levenslange
studie overal door de grootste harmonie en eene voor
hem onwederstaanbare waarheid getroffen wordt, kan
die vraag niet voldoende beantwoorden. Het schijnt, dat
men geneigd genoeg zoude zijn te luisteren naar de schoone
theorieen van SWEDENBORG, maar zijn aanspraak: „een
dienstknecht te zijn van den God van Hemel en aarde,
om waarheden te brengen tot redding der menschheid",
die is het, die verworpen wordt en daarin ligt ook de
oorzaak zijner onbekendheid.
In SWEDENBORGS werken vindt men eene volledige
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godsdienstige Philosophie met nieuwe beginselen in
velerlei richting, waarvan wij in het voorgaande alleen
enkele punten hebben kunnen aanduiden.
Als eene korte samenvatting van het geloof der
„Swedenborgianen" mogen wij zeggen, dat onze
Hemelsche Vader het gansche heelal heeft voortgebracht
ten einde het menschdom gelukkig te maken in Zijn
hemelsch - Koninkrijk. Daartoe moet een mensch hier
in het voorbereidend leven eerst leeren daarvan een
getrouw onderdaan te worden, omdat hij, als een gevolg
van den diepen val van het menschdom, in deze wereld
wordt geboren erfelijk belast en bezield met de begeerte
tot weerspannigheid en vijandschap tegenover de liefdevoile en wijze gelukswetten van dat Koninkrijk. Als
drijfkracht van zijn leven is hij bezield door zijn eigen
wil, die in alles zich zelf zoekt en den naasten haat,
waarin de oorsprong ligt van alle boosheid. Die eigenwil
van vijandschap moet worden onderdrukt en overwonnen
in een leven van strijd tegen zichzelven, in gehoorzaamheid aan de wijze geboden Gods, die door Jezus werden
samengevat in den gulden regel : „W a t g ij wilt dat
U de menschen doen, doet gij hun desge1 ij k s". Door zulk een leven moet in den mensch een
nieuwe wil tot naastenliefde worden gekweekt, d. i. hij
moet worden wedergeboren tot een nieuwen mensch;
maar die herschepping kan alleen geschieden door de
Almacht van Hem, die den mensch geschapen heeft.
De noodzaak der wedergeboorte wordt door Jezus
met veel ontzag en nadruk geleerd aan Nicodemus :
„Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U, tenzij dat
iemand wederom geboren worde, hij kan
het koninkrijk Gods niet zien" (Joh. III : 3).
Het carditiale punt in dit geloof is de erkenning van
het Vaderschap Gods over het menschdom, dat reeds
duidelijk blijkt in het 0. T., en in het N. T. door
Jezus wordt bevestigd en uitgewerkt, en waarbij de
onderwijzing van Jezus, dat al de w e r k en die H ij
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deed, werden gedaan door den Vader die
in hem blijft (Joh. XIV : '0), en dat Hem te
zien hetzelfde is als den Vader te zien (vers
9), voor geen andere uitlegging vatbaar is, dan dat
Jezus Zelf die Hemelsche Vader is. Op gelijke wijze is
het ook de ziel in den mensch, welke de werken doet,
die hij uitvoert.
De mensch van de N. K. heeft dus een geloof in
God, dat zich in duidelijkheid en beslistheid onderscheidt
van het geloof in God, dat bij andere Christenen
heerscht. Want zoowel Orthodoxen als Modernen be-.
lijden een geloof in God, van Wien zij Beene voorstelling kunnen maken. „Niemand heeft ooit God
gezien; de eenig geboren Zoon, die in den
schoot des Vaders is, heeft hem verklaard"
(Joh. I : 18). De mensch van de N. K. daarentegen
stelt zich Jezus voor als zijnen God, in GoddelijkMenschelijke gedaante, die altijd hem omringt en bewaart, en ook nu nog, bij gesloten deuren voor hem
zou kunnen verschijnen met Zijn groet : „V r e d e z ij
U" indien Hij zulks noodig oordeelde.
Zooals verder uit het voorgaande blijkt, is in de N.
K. het begrip van zonde tegenovergesteld aan dat der
Moderne Richting, waar „ook de zonde is weg tot heil.
Want God heeft aan de zonde plaats gegeven. God
wil mede in en door haar ons leiden tot Zijn doel" 1).
— Zonde is een verkeerde weg, die ons van God
afvoert. Zij kan, op zich zelve, niet zijn een weg tot
heil. Niemand komt aan het einde van een reis door
of te dwalen en om te keeren, noch op den top eens
bergs door om laag te vallen. Kwaad is niet een relatief
goed, maar daaraan geheel tegenovergesteld. Toch
kunnen wij ondanks onze zonden in het Vaderhuis
komen, door de Liefde van onzen Hemelschen Vader,
Die ons aanhoudend opricht als wij vallen en door
1) De Moderne Richting door Dr. T.
pag. 31. Serie II, No. 4 dezer uitgave.
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allerlei middelen Zijner liefderijke Voorzienigheid, doet
ondervinden dat onze weg verkeerd is, en ons doet
omkeeren. Wanneer wij oprecht berouw hebben over
onze zonden, als zonde jegens Hem, komt Hij ons reeds
van verre tegemoet en vergeeft ons, niet zeven ma a 1,
maar zeventig m aal zeven (Matth. 18 : 22)
zonder ophouden. „G e 1 ij k zich een v a d e r o n tfermt over de kinderen, ontfermt zich de
HEERE over degenen die Hem vreezen (Ps.
103 : 13).
En dan dat Vaderhuis, dat voor andere Christenen
een onbekend mysterie is, wordt voor den mensch der
N. K. een werkelijkheid vol leven, verscheidenheid en
geluk, omdat hij waarheid ziet in de Openbaringen,
die onze Hemelsche Vader daarover door Zijn dienstknecht SWEDENBORG heeft gegeven, om voor zijne
kinderen den weg naar den hemel gemakkelijker te
maken en reeds in dit leven, in het vooruitzicht daarvan,
hun geluk te bevorderen. Daardoor vreezen zij den flood
niet, maar leeren dien beschouwen als eene promotie,
uit dit voorbereidend leven naar de eeuwige werkelijkheid.
De man van de N. K. acht dit geloof in Jezus
Christus, als den eenigen Heer van Hemel en Aarde,
een gevolg van de hoogste Openbaring, die tot dusverre
gegeven is; en omdat de HEER alleen in staat is eene
openbaring van Lich Zelven te geven, is het werk van
SWEDENBORG niet een werk van menschelijk vernuft,
maar het werk van een dienstknecht des Heeren, zooals
SWEDENBORG dat ook herhaaldelijk betuigt.
Deze nieuwe Openbaring omtrent den Persoon van
Christus staat duidelijk te lezen in de letter des Bijbels,
maar zij is eene verschijning van Hem in een Nieuw
Licht. Zie Ik maak alle dingen nieuw (Opb.
XXI : 5). Zij is Zijn Wederkomst voor hen, die dat
erkennen, nadat Hij schijnbaar was verdwenen. Zij is
de Wederkomst van Christus, die door Hem is toege45

zegd en ook door de Kerk wordt verwacht. E e n
komst met kracht en heerlijkheid op de
w o l k en des Hem e l s (de letter des Woords). Deze
tweede komst des Heeren is een komst niet in persoon,
maar in het Woord, dat van Hem is, en dat Hijzelf
is. (W. C. G. 776). Niet een komst waarbij de wereld
vergaat, maar om haar voor geestelijken ondergang
te behoeden, op dezelfde wijze als Zijn eerste komst,
in het vleesch ook een komst was voor haar behoud.
Toch heeft Zijn Wederkomst plaats in de voleinding
der eeuw, wanneer zonde en dwaling de wereld hebben
overstroomd en Zijn eerste Kerk niet meer in staat is
aan de wereld bekeering te brengen.
Door Zijn Wederkomst tot hen, die in Hem gelooven,
zal in dien individueelen mensch, Zijn Rijk van goedheid
en waarheid, komen met kracht en heerlijkheid, en
daardoor meer en meer komen met kracht en heerlijkheid ook in de geheele wereld, want alleen door wedergeboorte van den individu kan de wedergeboorte der
geheele wereld worden volbracht. Alle andere middelen
waarmede men tegenwoordig buiten het hart des
menschen om, de wereld tracht te verbeteren, zijn
alleen pleisters op een wonde ; zij brengen geen genezing. Door die wedergeboorte, zal de wil der volken
van onderlinge ijverzucht en vijandschap worden veranderd in een goeden wil van vriendschap en naastenliefde, die het begin zal wezen van dien heerlijken tijd
van vrede, die in de wereld wordt verwacht als de
Tweede Gouden I3euw, wanneer zwaarden tot ploegscharen zullen worden omgesmeed.
Die schoone dag is nog ver, maar hij zal zeker
komen, want onze Hemelsche Vader heeft het beloofd,
en voor dat doel schiep Hij de wereld.
Een ondubbelzinnig teeken is er : de eerste stralen
van de morgenschemering zijn reeds zichtbaar, de nacht
gaat voorbij 1
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Sedert den dood van SWEDENBORG heeft zich het
geloof in de Leer der N. Kerk langzaam verbreid. In
alle landen vindt men aanhangers, geisoleerd of tot
Gemeenten vereenigd met eigen Kerken en Predikanten.
Hun geheel aantal zal ongeveer 18000 bedragen.
SWEDENBORG zond zijn werken aan Universiteiten en
Boekerijen in vele landen, o. a. zijn Summaria Expositio
(korte verklaring) aan alle Geestelijken in Nederland.
Sommige Theologen, b.v. LAVATER, betuigden hem
hunne groote instemming, maar in zijn eigen vaderland
bewerkten zij in 1770 een verbod tot invoer zijner
werken. Thans zijn er in Zweden eenige aanhangers
met eene Gemeente in Stockholm en in Gothenborg.
In Engeland, Amerika en kolonien heeft zich de
Leer het meest verbreid. JOHN CLOWES (1743-1831),
Predikant te Manchester, heeft daartoe zeer veel bijgedragen, en vele werken in het Engelsch vertaald.
In Engeland telt men thans 74 afzonderlijke Gemeenten,
waarvan 10 in Londen, met 7000 Leden, so Predikanten
en 65 Scholen, wier algemeene Synode een fonds van
1 1/4 millioen gulden beheert. In Amerika is de Kerk
ongeveer van gelijken omvang. Op Mauritius bestaat
eene gemeente met 150 leden met een Predikant,
vroeger Dr. in Theol. bij de Presbiterianen.
In Londen werd in 1810 the Swedenborg Society
opgericht, voor het vertalen en verspreiden van
Swedenborgs werken (I Bloomsbury Str. W. C.). In
het vorige jaar verspreidde zij 15050 boekdeelen in 10
talen, terwijl vele openbare bibliotheken de werken van.
S. als geschenk bevatten. Tijdschriften aan de beginselen gewijd, bestaan er in het Engelsch, Duitsch,
Fransch, Zweedsch en Italiaansch.
In het Duitsch werden de meeste werken vertaald
door Dr. IMMANUEL TAFEL (1796-1863), Professor in
de Philosophie te Tubingen, die in zijn jeugd terwille
van de Nieuwe beginselen de studie der Rechten met
de Philosophie verwisselde. In Frankrijk was het zijn
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tijdgenoot LE Boys DES GUAYS, een advocaat, die zijn
voorbeeld volgde en vele werken vertaalde, en opgevolgd
werd door HUMAN, Rechter van het Hof van Appel te
Parijs. Deze bouwde in het quartier Latin een Temple,
om de belangstelling der studenten te wekken.
In Rusland was de beroemde Generaal MOURAVIEFF,
door wiens invloed de lijfeigenen onder Alexander II
werden vrijgesteld, een ernstig aanhanger.
In Nederland, waar S. zooveel heeft gewoond en
gewerkt, bestonden tot dusverre nog maar enkele aanhangers. Ds. TYDEMAN (1822) te Dordrecht was een
van hen. In 1783 werd reeds een werk van S. in het
Hollandsch uitgegeven, exemplaren daarvan zijn echter
zeldzaam. Het werk over Hemel en Hel werd door
schrijver dezes vertaald en uitgegeven.
Door enkele aanhangers werd onlangs opgericht het
Swedenborg Genootschap voor Nederland
en B e 1 g i e, om belangstelling in de werken van
SWEDENBORG op te wekken.
Ten slotte nog eene opmerking. Swedenborgianen
worden somtijds als Spiritisten beschouwd, wat niet
juist is. Een ernstig Swedenborgiaan is nooit spiritist.
Voor zijn geloof in de realiteit der geestelijke wereld
zijn spiritistische manifestaties nutteloos, in de werken
van SWEDENBORG vindt hij meer dan manifestaties hem
ooit kunnen leeren. SWEDENBORG werd door herhaalde
ondervinding gewaar, dat het geheugen van den mensch
voor de geesten, die met hem zijn openligt, en dat zij
daarvan maar al te gaarne gebruik maken om zich voor
een ander uit te geven, en hem te houden en te bevestigen in zijn aangenomen denkbeelden. Vandaar dat
er onder Spiritisten allerlei richtingen bestaan van
Orthodoxie tot Pantheisme en Materialisme toe. —
Omgang met geesten is daarom gevaarlijk, omdat het
de rationeele vrijheid van den mensch benadeelt ; wel
een bewijs voor de liefde en wijsheid van onzen Hemelschen Vader, Die het bevragen van geesten verbiedt.
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DE PROTESTANTSCHE ZENDING

DOOR

DR.

H. M. VAN NES,

Kerkelijk Hoogleeraar to Leiden

De geschiedenis der Protestantsche Zending vangt
niet aan met den tijd der Hervorming. Dat maakt op
ons, die voortdurend hooren spreken over de Zending
als een der eerste Christenplichten, eenigszins den
indruk van een raadsel ; in ieder geval verrast het ons.
Hoe is het mogelijk, dat in dat tijdperk van frisch,
krachtig geloofsleven zoo goed als in het geheel niet
aan de Zending gedacht werd ? Want zoo is het toch
eigenlijk. Wij verwonderen er ons niet over, dat de
Hervormers, die zooveel in eigen kring te doen hadden
en al hun kracht hadden in te spannen in den strijd
tegen Rome, niet zelf zich met den arbeid onder
Heidenen en Mohammedanen hebben bemoeid. Maar
wij verwonderen ons er wel over, dat ook de zendingsgedachte niet werd uitgesproken, dat de zending niet
op het programma werd geplaatst als een punt, dat in
minder bewogen tijd zou worden behandeld.
En wij achten dit raadsel geenszins voldoende opgelost, zoo men ons wijst op Luthers verwachting, dat
het einde der wereldgeschiedenis weldra daar zou zijn
en de Heer zou weder komen ; ook Paulus leefde in
die verwachting en wendde toch al zijn kracht aan om het
Evangelie te brengen overal, waar hij een geopende
deur vond. Neen, veeleer achten wij de oplossing ons
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hierin geboden, dat de geopende deur, die toegang
zou geven tot de heidenwereld, in den Hervormingstijd
ontbrak. Immers de zeevaart was in de macht der
Roomsche mogendheden, Portugal en Spanje, en de
Zending was dan ook geheel in hunne handen. Anders
werd het, toen de Protestanten, Nederland en Engeland
en Denemarken, ter zee begonnen te heerschen, en
daardoor met de heidenen in aanraking kwamen , toen
begon dan ook de Protestantsche Zending.
Het blijft de eer van ons land, het allereerst met
den Zendingsarbeid begonnen te zijn, al vloeide die
arbeid dan ook voort uit de opvatting, die men had
van den plicht der Overheid. Zoodra wij kolonien
kregen, werden niet alleen de belangen der kolonisten,
doch ook die der inlanders in het oog gevat. Met eere
noemen wij den naam van Ds. Haisbergen, die reeds
in 1601 vroeg, of de predikanten, die naar Indie werden
gezonden, ook niet „mochten de inwonende heidenen
met de predikatie van des Heeren woord en gebruik
der H. Sacramenten voorzien".
En al wordt in het eerste octrooi der 0. I. Compagnie
niet van godsdienstige verplichting gesproken, zij heeft
er toch van den aanvang of aan gedacht. In 1603
wilden dan ook Heeren XVII omzien naar twee bekwame
mannen om den volkeren in Indie Gods Woord voor
te dragen en hen tegen alle superstition en verleidingen
der Mooren (Mohammedanen) en Atheisten uit de
Heilige Schrift te vermanen. In de Instructie van Pieter
Both in 1609 wordt dezen o. a. voorgeschreven goed
zorg te dragen, dat de predikanten en schoolmeesters
zich mogen kwijten ter bevordering van de bekeering
der onchristenen en leering van derzelver jonge jeugd,
ten einde de naam van Christus verbreid en de Compagniedienst mope bevorderd worden naar behooren.
En in elke vernieuwde instructie stond vermeld, dat
de Gouverneur-Generaal de Christelijke religie moest
bevorderen. In het tweede octrooi in 1622 werd de
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conservatie van het publiek geloof genoemd als een
der redenen, waarom de Compagnie het uitsluitend
recht had van navigatie, koophandel en oorlogvoeren.
Nu kwam het er in de practijk op neer, dat men
eenvoudig een einde maakte aan den arbeid der Roomsche Kerk in Indie, de Roomsch gedoopte inboorlingen
als gereformeerd beschouwde en van predikanten voorzag. Voorts kan men zeggen, dat politiek en handelsbelang hier mede hun woord spraken, en misschien
wel het hoogste woord voerden. Maar toch ontbrak
,het geestelijk motief niet, en had de 0.I. Compagnie
ook als zendingslichaam niet geringe beteekenis. Inzicht
in zendingsmethode moeten wij in dien tijd niet zoeken,
en evenmin moeten wij er ons over verwonderen, dat
het Roomsche voorbeeld gevolgd werd om met behulp
van ongeestelijke middelen geestelijke uitkomsten te
verkrijgen. Zoo bepaalde bijv. JAN PIETERSZOON KOEN
in 1619 bij zijn bezoek aan Ambon, dat „aan ieder
kind, dat naarstig ter school kwam, een pond rijst daags
gegeven zou worden ; mits dat het niet verschijnende
ook niets zou genieten". Overigens waren de middelen,
die toen gebezigd werden, in hoofdzaak dezelfde als
thans ; door onderwijs, prediking en bijbelvertaling
trachtte men de heidenen te brengen tot het geloof
in Christus. Voor het opvoedend karakter der zendingswerkzaamheid had men geen oog ; men kende het
yolk niet, waaronder men arbeidde, vooral niet den
geestelijken achtergrond van hun godsdienst, waardoor
alleen hunne gewoonten verklaard worden ; en met deze
miskenning van hun individualiteit ging noodwendig
de groote fout gepaard, dat men de vaderlandsche
Kerk eenvoudig naar Indie wilde overplanten zonder
te overwegen, of haar organisatie voor Indie geschikt was.
Liet ons bestek het toe, dan zouden wij moeten
stilstaan bij het Seminarie van Walaeus, dat van 1623
tot 1633 te Leiden bestond en toen door de Compagnie
werd opgeheven, naar het heette om geldelijke redenen,
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doch eigenlijk, omdat de daar gevormde predikantzendelingen niet gedwee genoeg waren tegenover de
Bewindhebbers. Evenmin kunnen wij treden in de
velerlei quaesties tusschen de Bewindhebbers en de
Kerken dezer landen, of tusschen de Moederkerk en
de Indische kerken , telkens kwamen er botsingen, die
wel nadeeligen invloed moesten oefenen op den gang
van het werk. Maar wel wil ik met bijzonderen nadruk
de stichting der Inlandsche Seminaries op Ceylon en te
Batavia vermelden, omdat zij te danken zijn aan het
juiste inzicht, dat de zending alleen daar slagen zal,
waar het Evangelic door inlandsche leeraars gebracht
wordt. Ongetwijfeld, dit werk is mislukt, maar ook in
die mislukking steekt het toch verre uit boven hetgeen
door andere volken is beproefd. In menig opzicht
waren onze Vaderen de baanbrekers, en een Macaulay
, erkende het ten voile, dat de Engelsche Compagnie
verre achterstond bij de onze in het betoonen van
zendingsijver.
De arbeid der 0.I. Compagnie had ondanks alle
goeds, wat er van te zeggen valt, toch eigenlijk nog
weinig te maken met de zending als zoodanig of laat
mij zeggen als plicht der Christelijke kerk , daartoe
hing hij te nauw samen met wat overheidsplicht werd
gerekend. Ook buiten ons vaderland trad de zendingsgedachte weinig op den voorgrond, en vond zij zelfs
van den kant der theologen heftige bestrijding, niet
het minst van de Wittenberger faculteit, het brandpunt
der Luthersche orthodoxie. Men liet het zendingsbevel
enkel op de apostelen slaan, en beweerde, dat dezen
het Evangelic reeds in de geheele wereld gebracht
hadden, terwiji men zelfs voor America geen uitzondering toeliet.
Ook in Engeland, dat later vooraan zou staan op
het gebied der Protestantsche Zending, duurde het geruimen tijd, voor men dit werk krachtdadig ter hand
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nam. Wel hebben de Pelgrim-vaders aanstonds gedacht
aan de bekeering der inboorlingen en vertoonde de
Massachusetts-Company op haar zegel een Indiaan met
de bede „Kom over en help ons !", maar weldra kwam
de beschouwing op, dat de Indianen moesten behandeld
worden als de Kanadniten, d.w.z. dat zij uitgeroeid
moesten worden. Maar wie er zoo over mocht denken,
zeker niet JOHN ELIOT, de predikant van Roxbury in
Nieuw-Engeland, die den eerenaam kan dragen van den
eersten zendeling, die door louter geestelijke motieven
werd gedreven, en vervuld was met ijver voor Gods
eer en erbarmen voor de heidenen. Toen hij in 1690
stierf, was het werk zijns levens voor een deel vernietigd door bloedige veeten, maar had hij het dan
toch ten duidelijkste bewezen, dat ook het Indianenhart
bereid was om het Evangelic aan to nemen. Naast
zijn naam moet die van MAYHEW genoemd worden,
wiens nakomelingen in vijf geslachten tot den aanvang
der i9de eeuw toe onder de Indianen arbeidden. In het
Engelsche moederland was reeds in 1649 een genootschap opgericht voor de verbreiding van het Evangelic,
later door andere vereenigingen gevolgd, maar het zou
toch nog geruimen tijd duren, voor er van zendingswerk in den eigenlijken zin van het woord kon sprake zijn.
In Denemarken was het koning Frederik IV, die zijn
aandacht aan de zending wijdde, zeker ook wel als
regeeringsplicht. Denemarken zelf kon echter geen
geschikte arbeiders leveren , men vond ze in ZIEGENBALG en PLiiTSCHAU, twee pietistische candidaten, geestelijke kinderen van Francke, die in 1705 naar Trankebar
werden gezonden. Met hen vangt men in den regel
de eigenlijke geschiedenis der Protestantsche Zending
aan, en spreekt dan van de Deensc h-Hall es ch e
missi e. Zoo heet Ziegenbalg de baanbreker der
Luthersche zending, die het eerst een op zuiver geestelijke beginselen gegronde methode volgde, welke trouwens veel tegenspraak vond zelfs bij het Kopenhaagsche
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zendingscollege, dat verbood kerken te bouwen en
posten te vestigen, daar de apostolische zending van
plaats tot plaats getrokken was. Het blijft een merkwaardig feit, dat de nieuwe zending is voortgekomen
uit de wereldschuwe kringen van het pietisme, dat
zich opmaakte om de wereld voor Christus te veroveren
en uitging op redding der zielen. Zelf stonden zij in
persoonlijk levend geloof en werden daarom gedrongen
door de liefde van Christus. Zoo is Francke de vader
geworden zoowel van de uit- als van de inwendige
zending, en werd het beroemde weeshuis onder zijn
paedagogische leiding een seminarie voor alien arbeid
in het Koninkrijk Gods. Het is aan hem te danken,
dat de zending niet enkel als plicht eener koloniale
mogendheid, maar als belang der geloovige Christenheid werd opgevat, als plicht der gemeente, die dit
werk vrijwillig op zich moest nemen en er geldelijk
voor moest zorgen. Het was voornamelijk weerzin
tegen het pietisme, die maakte, dat de orthodoxe
Lutheranen niets van den arbeid wilden weten, zoo
zelfs, dat de Wittenberger faculteit in 1708 de zendelingen valsche profeten schold.
Uit Kopenhagen richtte men ook den blik op Lapland
en Groenland ; met het laatste is onafscheidelijk de
naam van den Noor HANS EGEDE verbonden, die er
in 1721 heenging, terwijl de Broedergemeente daar
later het werk overnam.
Die Broedergemeente bestaat tot op den huidigen
dag als zendingsgemeente. Naast den naam van
Francke prijkt dan ook die van den graaf VON ZINZENDORF, die, opgevoed in pietistischen kring, reeds op
zijn Ise jaar een bond met zijn vriend had gesticht tot
bekeering van die heidenen, met wie niemand zich
inliet. Tien jaar na de stichting van Herrnhut, die
in 1722 had plaats gevonden, gingen de eerste zendelingen der Broedergemeente, NITZSCHMANN en DOBER,
naar West-Indie, reeds twee jaar daarna, in 1734, door
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anderen gevolgd. Had Francke, en wel onder den
invloed van Leibnitz, voornamelijk getracht in aanraking
te komen met de hoogere standen, Zinzendorf vestigde
den blik veeleer op de slaven. Daarmede hing samen,
dat Halle enkel academisch gevormden uitzond, terwijl
Hernnhut zich ontwikkelde op de lijn der leekenzending.
Het belangrijkste is echter, dat hier een gemeente verzameld was, wil men, een kerk was gesticht, die den
zendingsarbeid als haar levenswet beschouwde, en met
dien arbeid wilde staan en vallen. In verband daarmede is het zeker niet zonder beteekenis, dat alleen
de Broedergemeente voor haar geestelijk leven geen
schade ondervonden heeft van de zoogenaamde Aufklarung, juist in de zending bleef zij een bron vinden
van geestelijken zegen, die haar zelf staande hield. Hoe
klein de gemeente ook was, had zij toch in twintig
jaar meer „zendingen" in het leven geroepen, dan het
geheele protestantisme in twee eeuwen. En al kan nu
ook hier enkel van evangelisatie, niet van Christianisatie
gesproken worden — wij komen later op deze slechts
schijnbare tegenstelling terug —, al had men geen
ander doel dan zielen te winnen voor het Lam, en
trachtte men niet te komen tot gemeentevorming met
kerkstichting, evenmin tot opleiding van inlandsche
leeraars, de Broedergemeente was en bleef toch het
beste voorbeeld van een zendingsbeweging uit touter
godsdienstige motieven, waarbij geen bond met de
staatsmacht werd gesloten en alle koloniale gedachten
ontbraken. Mede onder den invloed van Zinzendorf
ontstond de groote godsdienstige opwekking in het
Engeland der 18e eeuw, waaraan de namen van Wesley
en Whitefield verbonden zijn, doch de eigenlijke zendingsarbeid van het Methodisme zou eerst in de 19e eeuw
tot ontwikkeling komen.
Die 19e eeuw zou onder hare vele kenmerkende
namen ook dien van eeuw der zending dragen. Sprak
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Paulus in den Galatenbrief van de v o l h e i d des tij ds,
waarin God zijn Zoon had gezonden, diezelfde formule,
welke aanduidde, dat de toenmalige wereld, het
Romeinsche keizerrijk, rijp was voor het Christendom,
kan ook weder gebezigd worden voor de 19e eeuw,
die evenzeer, nu met het oog op de heidenvolken van
al de werelddeelen, de adventstijd der wereld kon
heeten. En waren het in de eerste Christelijke eeuwen
ook allerlei uitwendige omstandigheden, die voor de
verbreiding van het Evangelie in aanmerking kwamen,
vooral de eenheid van het keizerrijk, dat de grenzen
der natien had uitgewischt, een wereldtaal en een
wereidverkeer in het leven had geroepen, niet minder
zouden in de 19e eeuw allerlei uitwendige dingen samenwerken om den arbeid der zending krachtdadig ter
hand te doen nemen. Vooreerst was reeds de gezichtscinder aanmerkelijk uitgebreid door de reizen van Cook
in de Zuidzee (1770-77) met zijne vele geographische
ontdekkingen. Dan kwamen de vele uitvindingen,
die het wereidverkeer op_ zoo grootsche schaal vergemakkelijkten, en de afstanden als ophieven. Maar
natuurlijk zou dit alles niets beteekend hebben zonder
de nieuwe opwaking van godsdienstig leven, waarin toch
altijd de drijfkracht van den zendingsarbeid moet gezocht worden.
Vooraan staan de Engelsche Baptisten, of liever staat
de Baptisten-voorganger, de schoenmaker WILLIAM
CAREY (1761-1834), die terecht de vader der nieuwere
zending heet. Toen deze in 1786 op een conferentie van
voorgangers de Zending wilde ter sprake brengen,
noemde de voorzitter hem een ellendigen dweper, die
vergat, dat een nieuw Pinksterfeest met een nieuw
talenwonder noodig was om iets van beteekenis op dit
gebied te kunnen doen. Hij liet zich echter door dezen
tegenstand niet afschrikken en wist velen voor zijne
denkbeelden te winnen. Groote dingen van God verwachtend, ondernam hij ook groote dingen voor God,
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gelijk het thema luidde van zijn beroemde zendingspreek to Nottingham, en op 2 October 1792 werd het
Baptistisch Genootschap tot verbreiding van het
Evangelie onder de heidenen opgericht. Carey zelf was
de eerste zendeling ; hij vond zijn werkkring in Bengalen
en maakte zich zeer verdienstelijk als bijbelvertaler.
Het is wet teekenend voor de tijdsomstandigheden,
dat Carey niet in het Britsche gedeelte werd toegelaten,
doch alleen in het Deensche werken mocht. De
Engelsche 0. I. Compagnie was bang voor de zending,
en het was zeker in haar geest, wat door een barer
directeuren werd uitgesproken : „de uitzending van
zendelingen in ooze Oostelijke bezittingen is het dwaaste,
buitensporigste, kostbaarste, onverantwoordelijkste plan,
ooit door een maanzieken dweper voorgesteld. Zulk
een plan is verderfelijk, onstaatkundig, nutteloos, onheilbrengend, gevaarlijk, onvruchtbaar, phantastisch. Het
strijdt tegen alle rede en gezonde politick; het brengt
den vrede en de veiligheid onzer bezittingen in gevaar".
Het is dezelfde vrees, die ook ten onzent ten opzichte
van den Islam werd gekoesterd, en zoolang de zending
op Java heeft tegengehouden. Toch deden zich ook in
Engeland andere stemmen hooren. Juist in het eind
der 18e eeuw was het geweten wakker geworden tegenover het wanbedrijf der Compagnie, en in 1793 had
men in het Parlement maatregelen verlangd, waardoor
de godsdienstige en zedelijke verheffing der Hindoe's
zou bevorderd worden. In 1813 werd bij Parlementsbesluit de zending in Indic toegelaten.
De omkeer in de publieke opinie hing ten nauwste
samen met allerlei, dat ons nog eens den nadruk doet
leggen op „de volheid des tijds". Wij spraken alleen
van de uitwendige omstandigheden van het Romeinsch
keizerrijk ; niet minder deden zich de inwendige gelden.
Met name had de wijsbegeerte zoowel door hetgeen zij
gaf als door hetgeen zij niet geven kon de baan geeffend voor het Evangelic.
II

Zoo was het nu ook bij den aanvang der 19e eeuw,
toen velerlei invloeden samenwerkten ten voordeele van
den zendingsarbeid. Mede ten gevolge van Rousseau's
verheerlijking van den natuurstaat kwam er een geheel andere waardeering van de onbeschaafde wilden.
Sinds den Noord-Amerikaanschen onafhankelijkheidsoorlog en de Fransche revolutie waren hoofden en
harten vol van de idee der staatkundige vrijheid, en
won de humaniteitsgedachte telkens meer aanhangers.
Er kwam een beweging tot afschaffing van den slavenhandel en van de slavernij, en hoeveel politiek hier ook
onder door mocht loopen, de drijfkracht van Wilberforce
was ongetwijfeld uit Christelijk geloof geboren menschenliefde.
Zoo waren dan de omstandigheden gunstig, uitwendig
en inwendig, en kon de 19e eeuw de zendingseeuw bij
uitnemendheid worden. En wel de eeuw der Ze n d ingsgen o o t s c h a p p en; wij zagen het reeds in Duitschland, maar in andere landen deed zich hetzelfde verschijnsel voor, de officieele Kerk wilde niet van de
tending weten, en ontzegde zich daardoor het voorrecht
vanzelf onmiddellijk den versterkenden invloed der
zendingswerkzaamheid to ondergaan. Gelukkig, dat de
gemeente er anders over dacht dan de Kerk, dat zij
ter hand nam wat die Kerk verzuimde, en het toonde,
dat ook op een arbeid, die buiten de officieele organen
omgaat, rijke zegen rusten kan.
In de zendingsbeweging der ige eeuw staat zonder
twijfel Engeland vooraan. Het voorbeeld der Baptist=
werd reeds in 1795 gevolgd door het Lon densche
Zendelinggenootscha p, dat oorspronkelijk leden
van verschillende kerken vereenigde, doch op den duur
geheel congregationalistisch werd, omdat iedere Kerk
allengs haar eigen vereeniging stichtte. Tot dit Londensche Genootschap behoorden mede de beroemdste
zendelingen, een JOHN WILLIAMS, de apostel der Zuidzee, een LIVINGSTONE, de groote Afrika-reiziger, die
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altijd zendeling gebleven is, en van wien het woord
afkomstig is, een motto voor menigen zendingspost,
dat het eind der geographische daad het begin is der
zendingsonderneming, een M orris o n, die in 1807
de zending in China begon.
Dit Londensch Genootschap was tevens de naaste
aanleiding voor de stichting van ons N e d e r 1 a n d s c h
Zendelinggenootschap te Rotterdam op 19
December 1797. Reeds geruimen tijd had men gezonnen
op middelen om aan den onhoudbaren toestand een
eind te maken. De Compagnie ging achteruit, en stond
alle uitbreiding van het werk in den weg, zoodat van
haar geen hulp te wachten was. In 1774 had de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem een prijsvraag
uitgeschreven over het „faisabelste en aan de minste
inconvenienten onderhevig plan ter voortplanting van
ons dierbaar geloof en uitbreiding der Kerk van Christus
onder de ongeloovige heidenen in de Kolonien van
den Staat". Drie antwoorden waren ingekomen ; met
goud bekroond werd dat van den bekenden Rotterdamschen predikant Petrus Hofstede, terwijl Ds. van
Nuys Klinkenberg te Deventer en C. van Vollenhoven,
een Remonstrantsch koopman te Rotterdam, de zilveren
medaille verwierven. Met de geschiedenis voor ons zou
ons oordeel al licht anders uitvallen: immers het plan
van den koopman werd hoofdzakelijk in het Zendelinggenootschap verwezenlijkt. Niet ten onrechte achtte hij
de onverschilligheid en zedeloosheid der Europeanen
in Indie het grootste bezwaar voor een vruchtbaren
zendingsarbeid. ,,Is dit een gepaste belooning", zoo
vraagt hij, „die wij het Oosten betoonen voor al de
schatten en voordeelen, welke wij daar bekomen hebben
en nog dagelijks ontvangen, dat wij in wedervergelding
derwaarts heen zenden al het schuim en uitvaagsel van
het menschdom, dat Europa ten laste verstrekt, en die
de schandvlekken van hun geslacht en godsdienst zijn ?"
Ook over de predikanten luidt zijn oordeel niet malsch,
13

en het mag zeker niet zonder voorbehoud worden aanvaard : „Geestelijken worden gezonden aismede om hunne
kwade passen, of hun onkunde en onbedrevenheid".
Als Remonstrant hechtte hij minder aan den invloed
der Kerk, en stelde hij voor een genootschap op te
richten en een fonds te stichten van i a 2 millioen,
opdat van de rente, tegen 2 1/s Vo berekend, de kosten
zouden bestreden worden. Noemde hij het gebed het
voornaamste middel, als eerste vereischte beschouwde hij,
dat men zich volledig op de hoogte zou stellen van
de Indische toestanden, en de kweekelingen zou opleiden in een zendelinghuis, waar ook de Indische talen
werden onderwezen. Hier is een overvloed van gezonde
denkbeelden, die later een vruchtbaren bodem zouden
vinden.
Voorloopig kwam van de plannen niets, daar de bezwaren zoowel hier te lande als in Indie te talrijk waren.
Allerlei woelingen brachten Staat en Kerk in beroering ;
in Indie was het verre van eendrachtig ; een vaderlandsch
Seminarie, zooals het door Hofstede gewild was, kon
niet tot stand gebracht worden. Toen was het, dat het
Londensch Zendelinggenootschap een adres richtte aan
de godsdienstige ingezetenen der Vereenigde Nederlanden, dat op 19 December 1797 door Dr. JOHANNES
THEODORUS VAN DER KEMP aan een kring van 21 te
Rotterdam saamgekome'n mannen werd overhandigd,
predikanten, kooplieden en industrieelen. Dit adres nu
werd de onmiddellijke aanleiding tot de oprichting van
het Nederlandsch Zendelinggenootschap, ter voortplanting
en bevordering van het Christendom bijzonder onder
de Heidenen. Dr. van der Kemp, zoon van een Rotterdamschen predikant, had in zijn jeugd een losbandig
leven geleid, was door zijn huwelijk een eerzaam burger
geworden, had daarop in Edinburgh medicijnen gestudeerd, en zich daarna in zijn vaderland als arts gevestigd. Toen hij in 1791 vrouw en kind in de Maas
zag verdrinken, en zelf ternauwernood het leven er
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afbracht, stood het voornemen bij hem vast om zendeling
te worden, waartoe hij zich dan ook later bij het Londensche Genootschap aanmeldde. Bestemd voor ZuidAfrika om te werken onder de Kaffers en Hottentotten,
wilde hij voor zijn vertrek in Rotterdam trachten belangstelling te wekken voor het zendingswerk. Hij
spoorde het Genootschap aan tot het opstellen van het
reeds genoemde adres, dat hij nu zelf overbracht, wij
hoorden reeds met welk gunstig gevolg.
Ook wezen wij er reeds op, dat het standpunt der
Londensche Vereeniging in het kerkelijke zeer ruim
was. Men wilde niet letten op ieders afzonderlijke, maar
op aller gemeenschappelijke belijdenis, en sprak reeds
in 1796 uit, dat men „den heidenen alleen wilde zenden
het heerlijk Evangelie van den hooggeloofden God en
het den bekeerden over wilde laten dien kerkelijken
vorm bij zich in te voeren, die hun het meest als met
Gods Woord overeenkomstig zou voorkomen".
Dezelfde kerkelijke onbepaaldheid was van den beginne aan ook een karaktertrek van het Nederlandsche
Zendelinggenootschap, en droeg er natuurlijk niet toe
bij om het bij de Kerk als zoodanig bemind te maken.
De eerste kweekelingen werden bijna alien in dienst
gesteld van het Londensch Genootschap, dat ze naar
de Kaap zond, die wel in 1795 Engelsch was geworden,
doch ter wille van het Hollandsch element het meest
behoefte had aan Hollandsche zendelingen. Wij kregen
later dit gebied slechts voor korten tijd terug, en hadden
feitelijk eerst in 1814 weder kolonien. Tot dat jaar toe
verkeerde het Zendelinggenootschap in een tijdperk van
afwachting, waarin men nu eens tot de uitwendige, dan
weder tot de inwendige zending zijn toevlucht nam,
terwiji men dan de laatste als „ondergeschikt oogmerk"
van de eerste als „hoofdoogmerk" onderscheidde. Eerst
na 1814 zou men goed aan het werk gaan.
Wij stonden iets Langer stil bij den aanvang der
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Genootschapszending in ons vaderland, doch dienen
thans het oog naar andere landen te wenden, waarbij
wij echter uit den aard der zaak slechts hier en daar
een keuze zullen kunnen doen, en alleen vermelden,
wat uit het een of ander oogpunt bijzondere aandacht
schijnt te verdienen.
In Schotland stichtte men reeds in 1796 een
Zendelinggenootschap, maar dat het lang niet alley
sympathie had verworven, bleek wel bij het beroemde
debat, in dat jaar op de algemeene synode der Schotsche
Staatskerk gehouden. Daar toch werd uitgesproken,
dat de verbreiding der Evangeliekennis onder barbaarsche en heidensche volken de grootste onnoozelheid
moet heeten. Immers, met natuurnoodzakelijkheid
moeten philosophie en wetenschap aan deze verbreiding
voorafgaan. En bovendien, zoolang een enkel individu
in het eigen land van godsdienstige kennis verstoken
is, mag de verbreiding van deze kennis naar buiten
zoowel ongerechtigheid als ongerijmdheid heeten. Wie
den moed had om een collecte voor de zending voor
te stellen, maakte zich daardoor ongetwijfeld tot voorwerp van een strafrechtelijke vervolging. Als antwoord
op al deze beweringen riep Dr. Erskine om een bijbel,.
en las Mt. 28 : 18-20 voor. Het duurde nog geruimen
tijd, voor de Schotsche Kerk de zending ter hand nam ,
maar daarna heeft zij haar sporen op dit gebied ruimschoots verdiend, en bekleedde zij een voorname plaats,
vooral omdat door haar zooveel nadruk op de school
werd gelegd. Het ontstaan der Vrije Kerk in 1843 gaf
aanleiding tot betooning van groote en edele zelfverloochening bij de zendelingen, die tot haar overtraden,
maar ook tot groote offervaardigheid bij de leden,
zoodat de zendingsarbeid vertienvoudigd werd.
Wij kunnen de Britsche eilanden niet verlaten, zonder
de stichting te hebben vermeld van het Kerkel ij k
Zendelinggenootschap voor AfrikaenhetOosten
in 1812. Hadden de bisschoppen eerst alle medewerking
16

geweigerd, in 1841 werd het genootschap als vrij kerkelijk orgaan der Staatsierk erkend, en thans zijn bijna
alle bisschoppen in moederland en kolonien als leden
toegetreden. Deze corporatie is de grootste der wereld,
met een inkomen van yip' millioen gulden, en een staf
van 42o geordende, 160 leeken=zendelingen en 400
zendeling-zusters. West- en Oost-Afrika, Oeganda, Indie,
China, Japan, Nieuw-Zeeland, Britsch Noord-Amerika,
ziedaar de terreinen van den zendingsarbeid, waaraan
de wereldbekende namen van een bisschop CROWTHER,
den gewezen negerslaaf, den ingenieur ALEX. MACKAY
en den martelaar HANNINGTON zijn verbonden.
Het zendingswerk van geheel Groot-Brittanje wordt
geschat op 18 millioen gulden inkomen, terwijl er 2870
mannen en 1440 vrouwen, alien Europeesche arbeiders,
mede verbonden zijn. Wij weten wel, dat die getallen
niet veel zeggen, maar zij zeggen toch wel lets, geven
ons althans eenigen indruk van de wijze, waarop hier
de zendingsplicht wordt behartigd.
Daarnaast neemt Noor d-A m e r i k a een waardige
plaats in met 1980 mannen, 1370 vrouwen, en 13
millioen inkomen, verdeeld over niet minder dan 49
corporaties, waarvan minstens drie groote met een
budget van bijna 2 millioen. Een opwekking onder de
studenten te Andover leidde in 1810 tot de oprichting
van het eerste Genootschap, en in 1814 volgde reeds
het tweede. Ook de Amerikanen leggen grooten nadruk
op, het onderwijs, evenals de Schotten, doch gaan
daarbij misschien te pijnlijk methodisch te werk. Hun
independentisme, dat vooral de Japanners aantrok, is
er op uit om de jonge gemeenten zoo spoedig mogelijk
zelfstandig te maken, wat niet altijd tot heil van die
gemeenten strekt, een schaduwzijde, die ook bij het
Londensch Genootschap wordt aangetroffen. Merkwaardig is vooral de plaats, die de Amerikaansche
stud e nten op zendingsgebied innemen, daartoe feitelijk
opgewekt door het voorbeeld, van uit Engeland, met
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name door het Cambridger zevental in 1885 gegeven. Op
een conferentie, in 1886 door den beroemden evangelist
Moody te Mount Hermon Mass. gehouden, stichtte
WILDER een bond van studenten, die zich voor de
zending aanboden, onder de leus, door ARTHUR PIERSON
vooral verbreid, van Evangelisatie der wereld in dit
geslacht. Het was een echt Amerikaansche leus, berustend op een zeer eenvoudige becijfering, waarmede
natuurlijk de werkelijkheid spot, daar de geestelijke
dingen zich niet aan de regels der rekenkunde storen.
Als ieder Christen een medemensch in een jaar voor
Christus wint, dan is het getal Christenen verdubbeld
na twaalf maanden ; na twee jaar verviervoudigd, enz.;
op deze wijze is al heel spoedig de geheele wereld
voor Christus gewonnen. Of, zoo men zich enkel ten
doel stelt het Evangelie te verkondigen, dan was dit
doel in korten tijd te bereiken, zoo slechts naar vaste
methode werd te werk gegaan ; gelijk de evangelist
SIMPSON in 1887 een Alli anti e stichtte om door
middel van 20.000 zendelingen de geheele wereld te
evangeliseeren. Vooral het laatste plan werd met groote
geestdrift ontvangen, zoodat op een vergadering twee
en halve ton gouds werd gecollecteerd. De beweging
onder de studenten is allengs nuchterder geworden. Traden
reeds in den aanvang 5000 leden tot den VrijwilligersBond toe, waarvan velen in den dienst van het een of
ander Genootschap zich begaven, het voorbeeld prikkelde
overal tot navolging en in alle landen ontston den
Christen-studenten-vereenigingen, die weer op Naar beurt
aanleiding waren tot het vormen van zendingskringen,
die zich echter meer het bestudeeren der Zending dan
den actieven zendingsdienst ten doel stellen. De leider
dezer studentenbeweging, JOHN R. MOTT, kent door
eigen bezoek het grootste deel der zendingsvelden over
de geheele wereld, en wist ook meermalen in ons land
geestdrift te wekken door zijne bezielende toespraken.
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In Duitschland had Halle opgehouden zendingshaard
te zijn, doch bleven de Hernhutters werken, ja, hadden
zij juist in hun zendingsarbeid, gelijk wij zeiden, het
geneesmiddel tegen het rationalisme, dat het geestelijk
leven dreigde uit te dooven. Ook hier kwam gunstige
verandering in het begin der 19e eeuw. Reeds in 1800
had vader JamcKE te Berlijn een zendingsschool gesticht, die kweekelingen opleidde in dienst der Engelsche
en Hollandsche tending. In 1815 kreeg BAZEL zijn
zendingsgenootschap, dat ook aanvankelijk voor Engeland
en Holland voorloopig opleidde, of zijne kweekelingen
ter opleiding aan het Rotterdamsche Genootschap toevertrouwde, doch sinds 1822 zijn eigen inrichting had,
en sinds dien zich zoo uitbreidde, dat het thans ruim
200 zendelingen in dienst heeft.
De Duitsche vereeniging, waarmede wij het meest in
aanraking komen, is de Rijnsche Zending, in 1828
te Barmen opgericht. Behalve in Afrika, China en
Duitsch Nieuw-Guinea, werkt dit genootschap op Borneo,
Sumatra, Nias, en enkele kleine eilanden ten W. van
Sumatra ; en onderhoudt daar alleen een grouter getal
zendelingen, dan al onze corporaties te zamen. Vooral
onder de Bataks van Sumatra is dit werk zeer gezegend ;
daar is inderdaad een volkskerk gesticht, die zelf weder
een zendingsvereeniging heeft opgericht. En al is de
strijd tegen den Islam, die van alle zijden opdringt,
waarlijk niet gering te schatten, het is, gelijk het meermalen is uitgesproken, aan de Rijnsche Zending te
danken, dat wij onze koloni6n niet verloren hebben,
waartoe heel veel kans bestond met den Atjeh-oorlog.
Barmen is evangelisch, d.w.z. zoowel Luthersche als
Gereformeerde zendelingen worden vandaar uitgezonden.
Confessioneel Luthersch is echter het Genootschap, dat
in 1836 te Dresden is opgericht, en later naar Leipzig
is verplaatst. Streng Luthersch is ook de Zending, door
Ludwig Harms in Herr mannsb urg gesticht in 1849;
dit afgelegen dorp op de Luneburgerheide leeft geheel
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met de zending mede, evenals Hernnhut. Ook mogen
wij den naam van GOSZNER niet onvermeld laten, den
vader der zendeling-werklieden. Uitgaande van het
beginsel, dat een zendeling evenals Paulus van den
arbeid zijner handen moet leven, begon hij op 63-jarigen
leeftijd met de vorming zijner kweekelingen, zonder
zelf een genootschap te stichten. Naar zijn eigen woord
trok hij meer aan de bid- dan aan de bedelklok, en
was hij tegelijk „inspector, huisvader, secretaris en pakezel". In vereeniging met Ds. 0. G. HELDRING van
Hemmen, den vader der Inwendige Zending ten onzent,
zond hij 25 arbeiders naar onzen Archipel. Het bleek
evenwel, dat het zoo goed bedoelde plan veel minder
vrucht gaf, dan men had gehoopt, en Goszner's arbeid
werd voortgezet in een gewone vereeniging, die op
zendingsgebied bekend is onder den naam B e r 1 ij n 1I.
Nog moeten wij de in 1884 te Berlijn gestichte A l g emeene Evangelisch-protestantsche Zend i n g s v e r e e n i g i n g vermelden, die het zich ten doel
heeft gesteld om onder de hoogere standen der cultuurvolken te arbeiden, en dit dan ook tracht te doen in
Japan en China. De vereeniging is klein, doch neemt
een eigen plaats in, omdat zij uitgaat van vrijzinnige
beginselen, en ook omdat zij een eigen meer wetenschappelijk tijdschrift bezit. Botsingen met andere vereenigingen blijven niet uit ten gevolge van het eigenaardig
standpunt.
De Duitsche zending, waartoe ook altijd Bazel gerekend wordt, heeft een jaarlijksch inkomen van 31/2
millioen, onderhoudt woo zendelingen, 185 zendelingzusters en 17 artsen, die aan zendingshospitalen verbonden zijn.
Ook Frankrijk neemt in de geschiedenis der protestantsche zending een eereplaats in door het in 1824
opgerichte Genootschap der evangelische Zend i n g, dat, te Parijs gevestigd, onder de Basuto's zijn
arbeidsveld vond, en onder ons het meest bekend is
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door de eerwaardige figuur van COILLARD, den zendeling
der Zambezi, voor wiens werk door enkele kringen in ons
land nog steeds wordt bijgedragen. Daarnaast moeten de
Skandinavische rijken genoemd worden ; Denemarken
sinds 1821, Zweden sinds 1835, Noorwegen sinds 1842.
In Zweden heerscht op Zendingsgebied veel verdeeldheid.
Wij besluiten ons overzicht — op Nederland komen
wij terug — met eenige getallen om te laten zien, hoe
groote plaats de zending in de wereld bekleedt. Bij
den aanvang der 20 e eeuw waren er 175 zendingsvereenigingen, die gezamenlijk een inkomen hadden van
veertig millioen gulden. In haren dienst stonden 680o
mannelijke en 3250 vrouwelijke zendelingen, 510 mannelijke en 220 vrouwelijke zendeling-artsen, in het geheel
10780 arbeiders. Daarbij komt dan nog een veel grooter
getal van inlandsche leeraars, onderwijzers, helpers,
uit het yolk geworven, die, hoewel zij in den regel
leiding niet kunnen ontberen, al hun kracht er aan
geven om het Evangelie aan hunne volksgenooten in
woord en daad bekend te maken.
Na 1875 vooral is de zending met reuzenschreden
vooruitgegaan, zoodat zij sinds dien minstens verdriedubbeld is. Allerlei heeft daar toe samengewerkt ; de
dood van Livingstone en de ontdekking van den Congoloop door Stanley, de invloed . van Moody en Hudson
Taylor met de daarmede samenhangende studentenbeweging, het openstellen van het zendingswerk voor
de vrouw, de veranderde houding van de Kerk, die
haar tegenstand allengs leerde opgeven, niet het minst
de koloniale politiek der mogendheden : ziedaar de
voornaamste oorzaken van den bloei der zending,. die
ons telkens weer herinnert aan „de volheid des tijds".
Sinds dienzelfden tijd is er odk meer overleg gekomen
tusschen de onderscheidene corporaties, voelde zich de
Christenheid meer als een geheel, dat als een leger
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had op te trekken tegen de niet-Christelijke volken om
hen voor het Evangelie te winnen. Zoo werden oec umenische zendingsconterenties gehouden te
Londen in 1879 en 1888, te New-York in 1900, en
wordt thans de groote samenkomst voorbereid, die in
Juni 1910 in de hoofdstad van Schotland zal vergaderen,
Die voorbereiding strekt zich wel inderdaad over de geheele wereld uit; een ontzaglijk groote staf is bezig om
gegevens te verzamelen, en allerlei vraagstukken onder
de oogen te zien, zoodat te verwachten is, dat deze
wereldconferentie van grooten invloed zal worden op
den gang van zaken. Verreweg de meesten zijn het
er dan ook over eens, dat het Amerikaansch parool
van Arthur Pierson, dat geen concentratie van den arbeid
noodig is, maar veeleer een zekere verstrooiing, diffusie
gewenscht is, niet deugt, en leidt tot een noodlottige
versnippering van krachten, waardoor het onmogelijk
is iets blijvends tot stand te brengen. Het woord van
Prof. WARNECK, den grooten zendingsgeleerde, die
zooveel voor de zendingswetenschap gedaan heeft, leeft
in het hart van bijna alien, die hier recht van spreken
hebben : Als 't water tot stofregen wordt, kan het
geen molenrad in beweging brengen ; niet versplintering,
maar organisatie moet onze leuze zijn.
Het ontbreekt tegenwoordig haast nergens aan geopende deuren; evenmin aan hen, die begeeren daar
binnen te treden met de verkondiging der blijde boodschap. Maar het ontbreekt overal aan geld. Niet alleen
onze Nederlandsche corporaties, ook de buitenlandsche hebben telkens te klagen over tekorten, die soms,
die vaak schrikbarende afmetingen aannemen. Ongetwijfeld, veertig millioen gulden is een aanzienlijk bedrag,
maar dit zinkt weg in het niet tegenover de uitgaven,
ik zeg nu niet voor leger en vloot, ofschoon de vreedzame oorlog der zending onwillekeurig tot deze vergelijking dringt, doch bijv. voor genotmiddelen.
En letten wij op de Nederlandsche cijfers, dan komen
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wij tot het voor ons land aanzienlijk bedrag van ongeveer
een half millioen, dat jaarlijks voor de Zending gegeven
wordt. Daarbij komt dan nog bijna evenveel van elders,
voor onze kolonien ; en ongeveer ton aan regeeringssubsidie. Maar daar staan ioo millioen tegenover, die
naar de laagste schatting door Nederland aan India
verdiend worden. En het bedrag lijkt evenmin aanzienlijk meer, als wij hooren, dat jaarlijks in Nederland
59 millioen wordt besteed voor sterken drank, 42 voor
bier en wijn, 65 voor tabak en sigaren.
Nog op andere cijfers wijs ik. Op de in onderscheidene steden ter gelegenheid van het gouden feest
der Utrechtsche Vereeniging gehouden zendingstentoonstelling was o.a. een graphische tabel aanwezig, welke
aanduidde, hoeveel in verschillende landen door de
protestantsche bevolking per hoofd voor de zending
wordt bijgedragen. Engeland staat bovenaan met 6o
cts., dan volgen de Vereenigde Staten met 3o cts. en
Noorwegen met 24 cts. ; Nederland staat in de vierde
plaats met i 5 cts. Zweden en Duitschland volgen met
12 cts. en Denemarken staat het laagst met 8,5 cts.,
terwijl andere landen niet zijn vermeld.
Vijftien cents, per hoofd en per jaar : veel is het
niet, en toch is het veel meer dan weinige jaren geleden.
Wie de jaarverslagen onzer groote corporaties nagaat,
zal opmerken, hoe de bedragen bij meer dan eene in
den loop van tien jaren bijna verdubbeld zijn. En het
geld komt meerendeels bijeen door kleine bijdragen,
zoodat de macht van het kleine hier schitterend blijkt.
Een enkele maal worden eenige duizenden gegeven,
aanzienlijke legatee komen voor, maar de corporaties
zoeken alle de vaste inkomsten te versterken door het
vermeerderen van het getal der contribuanten, en door
middel van halve- en heele-stuiversvereenigingen. Dat
er dikwijls nood is, is licht te begrijpen, en evenzeer
dat de Besturen vaak ernstig de vraag moeten over23

wegen, of men het werk op den een of anderen post
niet zal staken.
Overigens staat Nederland bij de zendingsvrienden
in het buitenland bekend als het land der duodecimo
genootschapjes. Gedurende de eerste helft der negentiende eeuw had het Nederlandsch Zendelinggenootschap, dat nog altijd de grootste corporatie is, het rijk
alleen, maar weldra zou dit anders worden. Reeds lang
was men ontevreden over den gang van zaken in het
vaderland ; het bleek, dat den toon aangevende personen in den kring der Bestuurders van de rechtzinnige
belijdenis afweken ; dat ook onder de zendelingen zich
aanhangers der moderne richting bevonden. Zoo werd
dan in 1858 de Nederlandsche Zendingsvere e n i g i n g te Rotterdam opgericht, met de kenmerkende bepaling, dat „de Vereeniging bestaat uit leden,
die erkennen, dat de Heere Jezus Christus hun volkomen Zaligmaker is, die dit in hunnen wandel betoonen
en verklaren niet te mogen samenwerken (nam. op
zendingsgebied) met degenen, die zijne waarachtige en
eeuwige Godheid loochenen". In 1859 volgde d e
Utrechtsche Zendingsvereeniging, die, uitgaande van de groote waarheden, door alle eeuwen in
de Christelijke Kerk en bepaaldelijk door de Kerken
der Hervorming beleden, en erkennende den goddelijken oorsprong en het gezag der Heilige Schriften,
Jezus Christus belijdt als den eenigen en algenoegzamen
Zaligmaker van zondaren, een met den Vader, en te
eeren als Hij. In datzelfde jaar werd de N e d e r l a n dsche Gereformeerde Zendingsvereeniging
opgericht, die de belijdenis der Hervormde Kerken tot
haar grondslag koos. Zoo waren dan in verloop van
enkele maanden drie nieuwe corporaties ontstaan, die
elk een afzonderlijk leven leidden, en niet tot samenwerking met elkander te bewegen waren. Het Genootschap bleef ondertusschen doorgaan in de oude richting,
op gevaar of van nog meer vrienden te verliezen. En
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dat dit gevaar geenszins denkbeeldig was, bleek in
1864, het fatale jaar, gelijk het genoemd is, toen de
jaarvergadering weigerde zich uit te spreken over de
niet gewijzigde, Algemeene Bepalingen, maar de uitlegging daarvan aan ieders geweten overliet. De orthodoxen verlieten daarop het Genootschap in grooten
getale, en sloten zich bij de nieuw opgerichte Vereenigingen aan.
Later werd de toestand weder geheel anders. Het
geslacht, dat het fatale jaar heeft medegemaakt, is bijna
uitgestorven ; de zonen van hen, die toen uittraden,
zijn weder tot het Genootschap teruggekeerd, welks
bestuur in zeer groote meerderheid tot de orthodoxe
richting behoort. Ja, hoe de tegenstellingen zijn afgesleten, blijkt wel het duidelijkst hieruit, dat Genootschap en Utrecht . reeds eenige jaren denzelfden Secretaris hebben, en samen in 1905 de Nederlandsche
Zendingsschool te Rotterdam hebben opgericht.
Nog andere corporaties kwamen bij de reeds genoemde, zoodat ons kleine land wel op een dozijn
vereenigingen kan Bogen. Over dezen overvloed wordt
zeer verschillend geoordeeld. 1k geloof te mogen zeggen,
dat het oordeel gunstig is, waar men vooral het oog
richt op het vaderland ; ongunstig daarentegen, waar
men den blik wendt naar de kolonien. Ongetwijfeld
dringt de zendingsbelangstelling thans in meer kringen
door dan het geval zou zijn bij een groot zendingslichaam ; de meesten hebben een bepaalde vereeniging,
waarvoor zij hun sympathie toonen. Maar aan de andere
zijde zou eenheid van leiding en concentratie van kracht
uitnemend te pas komen op het zendingsveld. Nu toch
kan het licht geschieden, dat de eene corporatie op
een tot nog toe onvruchtbaar terrein vele arbeiders in
dienst heeft, die naar werk moeten zoeken, terwij1 de
andere tevergeefs naar arbeiders zoekt, die te rechter
tijd den oogst kunnen binnenhalen, dien God heeft
doen rijpen. Zeker is het een loffelijk beginsel geweest
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van al onze corporaties, dat zij elkander in den arbeid
niet wilden hinderen, en daarom nooit haar werk begonnen op een reeds bezet terrein. — Aileen de
Roomsche zending gaat niet van dat beginsel uit en
beoogt daardoor vaak groote moeilijkheden en smarten,
met name in de Minahassa, en evenmin kan dit getuigenis gelden van de Methodistische zending, die in
elken onbekeerde een heiden ziet en de heele wereld
als haar parochie beschouwt. — Maar het heeft dit
groote nadeel gehad, dat men meer dan eens een
zending begonnen is, omdat men een zendeling beschikbaar had, en daardoor de kracht niet zoo voordeelig,
om het zoo eens te noemen, uitzette, als wel gewenscht mocht heeten. Juist op het beperkte terrein
van onze kolonien — immers de West valt er buiten,
daar hier zoo goed als alleen de Herrnhutters werken,
zoodat enkel de Oost overblijft — zou een methode
van samenwerking uitvoerbaar zijn en goede vrucht
beloven.
Trouwens, aan deze samenwerking ontbreekt het niet
geheel. De verhouding der verschillende corporaties is
vriendschappelijk, gelijk dat ook blijkt op de N e d e rlandsche Zen di ngsconferentie, die jaarlijks
eenmaal gehouden wordt, en wier bestuur bestaat uit
vertegenwoordigers der onderscheidene vereenigingen.
Ook op het zendingsveld heerscht dezelfde verhouding,
en meer dan eens kwam het voor, dat men elkander
zendelingen leende. Bovendien hebben alle corporaties
zich verbonden om gebruik te maken van de diensten
van den Zendingsconsu 1, en dragen zij tot zijn
bezoldiging bij. Dit zendingsconsulaat is iets eenigs op
het gebied der Zending, en wordt ons door het buitenland benijd. Immers daardoor hebben wij een vertegenwoordiger der gansche Nederlandsche Zending bij de
regeering in Indie ; hij is de tusschenpersoon tusschen
de corporaties en het Indisch gouvernement ; hij kan
gerezen quaesties door een onderzoek in loco het ge26

makkelijkst oplossen, en is, waar dit noodig is, de
tusschenpersoon tusschen de besturen en de zendelingen.
Benoemd door het Nederlandsch Bijbelgenootschap, dat
met alle zendingsvereenigingen samenwerkt, staat hij in
gelijke verhouding tegenover alle corporaties, en kan
aller belangen met gelijke zorg behartigen. Wij zijn
zoo gelukkig in Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van
Dubbeldam den man te hebben gevonden, die bij uitnemendheid geschikt is voor deze belangrijke taak.
Jets dergelijks zou ook voor het vaderland gewenscht
zijn, maar bleek vooralsnog onmogelijk. Toch is een
eerste schrede op dezen weg gedaan door de benoeming
van Ds. J. W. Gunning Jr. tot zending s-d irecto r,
zonder bijvoeging van den naam eener corporatie.
Door de beide corporaties, als wier director en secretaris
hij vroeger fungeerde, het Genootschap en Utrecht, is
hij belast met de propaganda voor de zending hier te
lande, en willen andere vereenigingen van zijn dienst
gebruik maken, dan verleent hij dien gaarne, zoo men
hem een plaats in het Hoofdbestuur wil afstaan.
En als wij dan nog een punt willen noemen, waardoor de Nederlandsche zendingsarbeid zich onderscheidt,
dan is het wel de buitengemeen gunstige houding, die
de Regeering in de laatste jaren tegenover de zending
aanneemt, blijkende uit de vele subsidies, die voor allerlei
stichtingen worden beschikbaar gesteld. Wel is hier
veel veranderd, vooral als wij den tegenwoordigen toestand vergelijken met dien, waarin over begunstiging
van den Islam kon geklaagd worden. De zending als
zoodanig kan natuurlijk niet door de Regeering gesteund
worden, maar wel datgene, wat zij doet in den vorm
van medische huip, onderwijs, ambachtsonderwijs en
dergelijke om den toestand der bevolking te verheffen
en de volkswelvaart te bevorderen. Vooral het onderwijs
bekleedt een zeer gewichtige plaats in den zendingsarbeid, en daarvoor is weder de opleiding van inlandsche
onderwijzers van het grootste belang. En nu is het
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zeker wel een teeken des tijds, dat men op dit oogenblik druk bezig is aan het beramen van maatregelen om
de gouvernementsscholen in de Minahassa over te
dragen aan het Zendelinggenootschap, natuurlijk tegen
behoorlijke subsidie, die trouwens altijd nog een halve
ton gouds beneden het bedrag zou blijven, dat de
Regeering nu voor haar eigen onderwijs betaalt.
In de Minahassa van Celebes, een gebied zoo
groot als onze provincien Zuid-Holland en Zeeland
samen, begon het zendingswerk in 1831, en beloofde
het weldra rijke vrucht. Meu begon reeds dadelijk te
zorgen voor de opleiding van inlandsche leerkrachten ;
allengs won het Christendom meer invloed, en werd
de geheele bevolking voor het Evangelie gewonnen,
zoodat het land, waarin vroeger het koppensnellen zeer
algemeen was, nu wordt bewoond door een Christelijk
en beschaafd yolk, waar de maatregelen der Regeering
met vertrouwen worden ontvangen, en met de medewerking der bevolking worden uitgevoerd. Natuurlijk,
ook op de Minahassische bevolking is wel lets aan te
merken, en het daar gevonden Christendom voldoet
niet aan de hoogste eischen. Maar wie zal er de Zending
een verwijt van maken, dat zij in eenige tientallen van
jaren de bevolking nog niet heeft kunnen brengen op
de hoogte, die eenige eeuwen van Christendom in ons
vaderland evenmin hebben kunnen bereiken ? De
vijanden der Zending, vijanden vaak van het Christendom zelf, klagen over Christelijk vernis, over oppervlakkigheid en schijn, maar gerust kunnen wij zeggen,
dat de zendingsgemeenten in de Minahassa en elders
den toets kunnen doorstaan, zelfs op glansrijke wijze,
als zij vergeleken worden met de Christelijke gemeenten
in het vaderland. Eigenlijk kunnen wij hier niet meer
van zendingsgemeenten spreken, want de Minahassa is
geen zendingsveld meer. Sinds 1875 zijn zij geleidelijk
overgegaan tot de Protestantsche Kerk in NederlandschIndie, terwiji de zendelingen, schoon niet veranderend
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van werkkring, wel veranderden van positie en als
Hulppredikers dienst deden. De Zendingsscholen bleven
evenwel in stand,, doch hadden een uitermate moeilijke
concurrentie te verduren van de nu overal opgerichte
Regeeringsscholen, niet omdat daar neutraal onderwijs
gegeven werd, doch omdat de onderwijzers veel hooger
tractement ontvingen. Ondanks deze concurrentie ontwikkelde zich toch het zendingsonderwijs, ook omdat
de Regeering door de hooge kosten niet voldoende in
de behoefte kon voorzien. Daarnaast mag er echter
wel op gewezen warden, dat het zendingsonderwijs
beter past bij de behoeften der bevolking. Hier behoeft
geen vrees te bestaan, dat door het onderwijs een
proletariaat bevorderd wordt, dat zich te goed rekent
voor handenarbeid, want doordat zending en onderwijs
ten nauwste met elkander verbonden zijn, wordt ook
het onderwijs inderdaad volkszaak, en het bezoeken der
school regel zoowel voor meisjes als jongens. Merkwaardige ervaringen worden op dit gebied ook elders
gemaakt. De zendingsscholen op Java bijv. worden bezocht door een ongeveer even groot aantal meisjes als
jongens uit de Christenen, maar geheel anders is de
verhouding tusschen de twee geslachten onder de
Mohammedaansche kinderen, die eveneens deze scholen
bezoeken. Toch is hier het verschil veel minder groot
dan op de Javaansche regeeringsscholen, waar het aantal
(Mohammedaansche) meisjes slechts ruim 4 0/0 van het
totaal der leerlingen bedraagt. Dat hangt natuurlijk samen
met de schatting der vrouw in den Islam, en de hoogere
ontwikkeling, door de mannen alleen verworven, werkt
zeker niet gunstig op het gezinsleven. Doch het bewijst
eveneens, dat alleen de Christelijke zending de school
tot volkszaak maakt, en niet tot een middel voor de
mannelijke bevolking om het een of ander baantje te
kunnen erlangen. Zending en beschaving moeten altijd
samengaan, en het Evangelie is steeds gebleken ook
de maatschappelijke verheffing van een yolk tot gevolg
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te hebben. Reeds in den aanvang van den zendingsarbeid
doet zich de behoefte gelden zoowel bij de vrouwen
als bij de mannen om te kunnen lezen, d.w.z. zelf den
Bijbel te kunnen leeren kennen.
Het is trouwens juist deze beschavingsarb ei d,
die de Zending zoovele vrienden deed verwerven,
ook in die kringen, welke overigens van de verkondiging
van het Evangelie op zichzelf niets verwachten, en
althans voor het persoonlijk leven onverschillig daartegenover staan. Waar de Zending komt, komt ook
de beschaving ; en een gelukkige verhouding is aanwezig, waar de ambtenaren met de zendelingen samenwerken, ook door het scheppen van een geordenden
toestand, den aanleg van wegen en dergelijke.
Toch voelt ieder, die eenig besef heeft van den geestelijken aard van het zendingswerk, dat Kier licht een
verzoeking voor den zendeling en zijn bestuur gelegen
kan zijn. Maatschappelijk succes is veel lichter te verkrijgen dan geestelijke vrucht en valt bovendien onmiddellijk in het oog; en toch de zendeling is er voor die
geestelijke vrucht en mag deze nimmer uit het oog
verliezen. Geen subsidie noch andere geldelijke steun
mag dan ook immer met voorwaarden verbonden zijn,
waardoor de geestelijke arbeid zou belemmerd worden.
De zendeling is geen beschavingsagent, geen ambtenaar
der Regeering.
In den regel zal de Zending er schade bij lijden,
indien zij in de politiek betrokken wordt. Buitenlandsche zendelingen hebben er zich niet altijd vrij van
weten te houden, schoon zij vaak ten onrechte beschuldigd zijn, met name ten opzichte van China, waar
de haat tegen de vreemdelingen ook zendelingen deed
vermoorden, maar geenszins die zendelingen de schuld
der oproeren dragen, evenmin als dit het geval was op
Borneo, toen de Bandjermasinsche oorlog in 1859 begon
met den moord op de Rijnsche zendelingen. De zen30

deling komt niet in dienst van het een of andere
koninkrijk der wereld ; hij arbeidt voor het koninkrijk
Gods. Maar het laat zich licht verstaan, dat de inlander
Regeering en Zending met elkander gelijkstelt, zooals
in onze kolonien bij de opening eener school gewoonlijk
ook het gerucht verspreid wordt, dat de kinderen daar
worden opgeleid voor soldaat bij de Kompanie. Nu
is, wat ik zou kunnen noemen het politiek gevaar, in
onze kolonien misschien geringer dan ergens elders ;
maar ook in den eenvoudigsten vorm is de zaak aan
bedenking onderhevig. Zeker, wij kunnen het waardeeren, als de Regeering den zendeling gebruikt als
bemiddelaar, en veel bloedstorten is daardoor voorkomen, maar zoo licht kan ook verloren gaan, wat
reeds gewonnen werd, en het droevig uiteinde van
zendeling LETT op de Mentawei-eilanden, in 1909 door
de bladen gemeld, staat voor ons als een waarschuwend
voorbeeld. Aan de andere zijde kunnen militaire
expedities veel goed aan de zending doen, door geordende toestanden te scheppen en een eind te maken
aan de veeten der elkander beoorlogende stammen,
gelijk dit nog kort geleden op Midden-Celebes heeft
plaats gehad. Maar steeds blijft er de schaduwzijde aan
verbonden, dat de Zending onwillekeurig van haar eigen
heerlijkheid verliest, als zij geholpen wordt door de
macht van het zwaard, die wel gehoorzaamheid kan
afdwingen, doch geen vertrouwen weet in te boezemen.
En op dit vertrouwen komt het juist bet meest aan.
Zending dan en beschaving gaan altijd samen. Die
beschaving eischt een langdurig oponthoud van den
zendeling, eischt het vestigen van posten en filialen, van
middelpunten van arbeid. Daarmede hangt een ander
vraagstuk samen, dat wij tot nog toe slechts even
konden aanroeren, dat van Evangelisatie of
C h r i s t i a n i s a t i e. Hier moet ik den naam noemen
van HUDSON TAYLOR, den stichter der China
Inland M i s s i o n. Deze Taylor, die ons beschreven
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wordt als een man vol des Heiligen Geestes en des
geloofs, van volkomen overgave aan God en zijn beroep,
groote zelfverloochening, innige barmhartigheid, een
man van een zeldzaam diep gebedsleven, bewonderenswaardig organiseertalent, energiek en volhardend, kinderlijk ootmoedig en van verbazingwekkenden invloed op
zijne medemenschen, had reeds 12 jaar lang in China
als arts gepractiseerd en geevangeliseerd, toen hij in
1865 de vereeniging stichtte, welke alras vele harten
winnen zou. Hij meende, dat de zending op een verkeerden weg was, en daarom zoo langzaam vorderde.
Immers het gold volgens hem de wederkomst van
Christus te verhaasten en daartoe de getuigenis des
Evangelies uit te dragen in alle landen. Deze evangelisatie moet geschieden door predikers, die van plaats
tot plaats trekken, en overal hun getuigenis doen hooren.
Daartoe moeten groote scharen evangelisten worden uitgezonden ; stel, dat er duizend worden aangesteld, die
dagelijks vijftig familien bezoeken, dan kan in duizend
dagen aan elken Chinees het Evangelic zijn aangezegd,
waardoor in dat onmetelijke rijk aan het bevel van den
grooten Koning zou zijn voldaan. Op kerkgenootschap
moet hierbij niet worden gelet ; geen andere eisch mag
aan den zendeling worden gesteld, dan dat hij een
geloovige zij, geestelijk voor zijn taak toegerust. Een
wetenschappelijke opleiding kan worden gemist, en
vrouwen kunnen in dezen dienst evengoed worden
gebruikt als mannen. Geen vast salaris behoort te
worden gewaarborgd, geen collecten moeten worden
gehouden. De zending is een werk des geloofs ; God
zal zorgen voor al wat noodig blijkt. Wij kunnen ons
voorstellen, dat dergelijke beginselen een breede schare
van aanhangers konden verwerven. De geestdrift, in
1885 door de Cambridger studenten betoond, werkte
aanstekelijk ; en tal van geloofsgetuigen boden zich aan
uit Scandinavia, Duitschland, Amerika en Australie ;
evenmin ontbrak het aan geld, daar de gaven mildelijk
32

toevloeiden. Meer dan 900 arbeiders zijn in dienst van
deze vereeniging, die na 1900, toen 58 zendelingen
werden vermoord, met nieuwe geestdrift het werk heeft
aangevat om China's millioenen met de blijde boodschap
des hells bekend te maken.
Feitelijk hebben wij hier te doen met een eigenaardig zendingsmotief en een daarmede samenhangende eigenaardige zendingsmethod e. Het
motief is ongetwijfeld ontleend aan het Nieuwe Testament;
vOcir dat het einde komt, moet (Marc. r3 : ro) het
Evangelic eerst gepredikt worden onder al de volken,
zoodat de tending het uurwerk der wereldgeschiedenis
kon genoemd worden. In de Brieven wordt telkens
over de Toekomst des Heeren gesproken, en het leven
der gemeente wordt er voorgesteld als een verwachten
van, als een toebereiding tot die Toekomst. De Bruid
in de Openbaring bidt, dat de Bruidegom tot haar
kome : maakt zij ernst met haar gebed, dan zal zij de
voorwaarde vervullen, waaraan de verhooring gebonden
is, d.w.z. zij zal den zendingsarbeid krachtdadig ter
hand nemen. Men voelt, dat dit een geheel ander
zendingsmotief is dan bijv. de verplichting van het
moederland tegenover de kolonien, welke in het Nederlandsch zendingswerk zoozeer op den voorgrond staat.
wij willen nu alleen opmerken, dat het zoogenaamde
eschatologische motief, door Taylor genoemd,
alleszins recht van bestaan heeft, mits het niet louter
inechanisch worde opgevat. Het is inderdaad de taak
der gemeente van Christus om het aardrijk op te
eischen voor Hem, wien alle macht gegeven is in hemel
en op aarde, doch zij heeft die taak niet volbracht, zoo zij
alleen den Naam des Zaligmakers heeft bekend gemaakt,
het nu maar aan Gods Geest overlatend, of die bekendmaking eenige vrucht zal dragen. De Inland Mission
heeft dan ook wel begrepen daarmede niet te kunnen
volstaan ; ook zij heeft stations gevestigd en is daarmede eigenlijk buiten haar programma getreden.
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1k merkte reeds op, dat met het motief de methode
ten nauwste samenhangt. Is het te doers om zielen
te winnen in den vorm van redding van individuen,
of om volken te kerstenen ? Ongetwijfeld stond in de
oudste zending de individueele methode op den voorgrond, en in de middeleeuwen de sociale ; en even
ongetwijfeld bedoelde de nieuwe zending, voortgekomen
uit pietistische kringen, die met de volkskerk gebroken
hadden, de enkele zielen. Eerst in den lateren tijd
is men meer en meer gaan inzien, dat de zending een
paedagogische taak heeft, dat zij volksopvoeding
wezen moet. Die opvoeding is echter middel en geen
doel ; want het doel blijft zeer zeker het winnen der
zielen. Zoo is eigenlijk de vraag geen vraag ; het is
niet het een of het ander ; het is het een en het ander;
het is het een door het ander. De zendingspractijk
laat het gestelde dilemma niet toe, gelijk zij trouwens
altijd aan het keurslijf der redeneering ontsnapt.
Wat toch leert de geschiedenis ? Ik bepaal mij hier
wederom tot onze eigen kolonien, waarbij echter groot
onderscheid dient gemaakt te worden tusschen heide nsche en Moha mmedaansche landstreken. Immers
de heidensche volksstam vormt een groot geheel, is
am zoo te zeggen communistisch ; de individualiteit is
er nog niet tot ontwikkeling gekomen, men leert uit
het stambewustzijn. Er is geen persoonlijk godsdienstig
leven, doch een leven uit den stamgodsdienst. De enkele
zal er dan ook uiterst moeilijk toe komen om het
Evangelie aan te nemen, daar dit gelijk staat met een
treden uit het stamverband, en daarmede ook met een
zich stellen buiten de mogelijkheid om in de eerste
levensbehoeften te voorzien. Hier is, menschelijkerwijs
gesproken, slechts een overgaan van den geheelen
stam, onder leiding van het stamhoofd, mogelijk. Bij
de Mohammedanen daarentegen komt het veel meer
aan op het persoonlijk nakomen der godsdienstplichten ;
hier vertoont zich het individueele leven, en is a priori
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de individueele overgang veel waarschijnlijker. Zoo
ligt het voor de hand, dat onder de heidenen een
volkskerk gesticht wordt met al hare voor- en nadeelen,
terwiji uit de Mohammedanen een gemeente wordt
gevormd, die, om te kunnen bestaan, bijv. door landontginning een Christelijke desa sticht.
De Ev angelisatie heeft haar taak onder de Mohammedanen, doch kan die taak niet volbrengen zonder de
Christianisatie. De Christianisatie vindt onder de
heidenen haar arbeidsveld, doch kan haar doel niet
bereiken zonder Evangelisatie.
De zendingsvelden der Utrechtsche Vereeniging geven
ten opzichte der heidenen een leerzaam voorbeeld. Op
Nieuw- G u i n e a, de N. W. kust en de eilanden der
Geelvincksbaai, was vele jaren lang vruchteloos gewerkt.
De zendelingen kochten kinderen, die van andere stammen geroofd waren en nu als slavers werden beschouwd,
vrij, en gaven dezen in hun huffs een Christelijke
opvoeding, terwijl zij ze tevens voor huiselijke diensten
bezigden, maar het eigenlijke yolk, zwerfziek en tuk
op snel- en rooftochten, bereikten zij eigenlijk niet.
Een Christen-toko, die werd gevestigd om het door de
vreemde h andelaren aan de bevolking berokkende nadeel
te verminderen, voldeed niet. Geen wonder, dat vaak
door het Bestuur werd besproken, vooral in verband
met den dringenden geldnood, of deze zending maar
niet moest opgeheven worden. Totdat op 31 December
1907 de menschen hun korwars (afgodsbeeldjes) in zee
wierpen on) het nieuwe jaar Christelijk aan te vangen,
en aldus bijna plotseling het geheele yolk was omgekeerd, en overal een vragen kwam naar goeroes om
in de Christelijke waarheid onderwezen te worden. Dit
wil natuurlijk niet zeggen, dat alien bekeerd zijn, maar
wel, dat zij met het heidendom gebroken hebben, en
bereid zijn om tot het Christendom te worden opgevoed.
Hoe fang de zendelingen ook onder deze Papoea's gearbeid hebben — reeds voor 1862, toen Van Hasselt
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kwam, de veteraan, die thans in het vaderland uitrust
na tientallen jaren van moeilijken arbeid, had de Commissie Zendeling-werkman zich met dit yolk bemoeid —,
al hun werk was tot twee ruim jaar geleden pionierswerk ; nu kan de eigenlijke kerstening aanvangen.
Onder de Alfoeren van Halmaheira begon de
zendeling-werkman Van Dijken in 1866 en stichtte er
het Christendorp Duma. In 1871 geschiedde er iets,
wat aanleiding had kunnen worden tot groote Bingen,
doch het niet geworden is : de bevolking was bevreesd
geweest, dat het land zou vergaan tengevolge van de
geweldig zware regens, die neerplasten, en Coen nu
deze regens op het gebed van den Zendeling hadden
opgehouden, wilden velen tot het Christendom overgaan.
Het rechte motief was dit zeker niet, en Van Dijken
weigerde de begeerigen te doopen. Daardoor verliep
de beweging en bleef van de opwekking heel weinig
over. Iets dergelijks herhaalde zich in 1897, nu met
gansch anderen uitslag. De aanleiding was thans van
politieken aard. Men verzette zich tegen het fiernataansch bestuur, dat een Mohammedaan tot Sangadji
(hoofd) wilde maken ; het dreigend oproer werd bezworen
door zendeling Hueting, die tevens den toovenaar ontmaskerde, welke het yolk bedrogen had. Zeer velen begeerden den Christelijken doop. Hueting bewandelde
een anderen weg dan Van Dijken ; hij reikte briefjes
uit aan de doopcandidaten, die hij daardoor blijvend
aan zich bond, richtte overal scholen op, gaf onderwijs,
met dit gevolg, dat in 't verloop van 3 jaar reeds
3200 Alfoeren konden gedoopt worden, die althans
eenig besef er van hadden, wat de Christelijke doop
beteekent. Thans is Halmaheira een zeer vruchtbaar
arbeidsveld, waar de maatschappelijke toestanden tengevolge der kerstening geheel veranderd zijn. Maar
uit het oogpunt van Evangelisatie is hier natuurlijk nog
heel veel te doen.
Men ziet licht in, hoe regeeringsmaatregelen
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op dit gebied van verreikenden invloed kunnen zijn.
Zoo kunnen er natuurlijk geen scholen gesticht worden,
tenzij de bevolking in kampongs samenwone; kan de
zendeling dit zelf bereiken, des te beter, doch meestal
bereikt hij eerst zijn doel, als de regeeringsambtenaar
het bevel tot de verstrooiden doet uitgaan om zich
samen te voegen.
Een eigenaardig voorbeeld van een regeeringsmaatregel geeft de Minahassa ons te aanschouwen. Het
land was reeds geheel gekerstend, toen Tonsea nog aan
het heidendom bleef vasthouden. De Roomsche resident
Jansen bezocht de streek in 1856, toen daar juist eene
fosso of godsdienstig feest werd gehouden, dat negen
dagen duurde ; de Resident beval ter wille van vermorsing van geld en tijd, dat geen fosso voortaan meer
dan drie dagen in beslag mocht nemen. Het gevolg
was, dat men het nu de moeite niet meer waard vond
en besloot dan ook maar Christen te worden. Wij
geven onmiddellijk toe, dat dit Christendom aan diepgang heel wat te wenschen liet ; doch er was mede
gewonnen, dat het yolk nu ontvankelijk was voor het
onderwijs. En is het in de middeleeuwen, toen men
bekeerde met het zwaard, zooveel anders gegaan ? De
zendeling ziet vaak eerst in het tweede geslacht de
vrucht van . zijn arbeid, ook al vergeten wij niet, dat
er onder de overgangen waarachtige bekeeringen
zijn en op deze wijze inderdaad zielen gewonnen
worden.
Om dit laatste, wij blijven er allen nadruk op leggen,
blijft het den waarachtigen zendeling toch altijd te doen.
Wat de sociale en pwdagogische zijde der zending genoemd wordt, de scholen, de ziekenhuizen, de woningen,
de landbouw en de industrie, het is ten slotte alles
middel tot het groote doel. En toch ook weer doel in
dezen zin, dat het Evangelie den ganschen mensch wil
redden, lichaam en ziel, en dus een verheffing van den
geheelen levensstandaard wil bewerken, maar nimmer
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zoo, dat de geestelijke belangen, geestelijk genomen in
den Christelijken zin van het woord, niet in de allereerste plaats zouden staan. De Zending is er ten diepste
van overtuigd, dat geen poging tot verbetering van
sociale toestanden slaagt, tenzij het zedelijk peil van
het yolk worde verhoogd door het Evangelie ; dat
m. a. w. stoffelijke verhooging verlaagt, als er geen
zedelijke en geestelijke mede gepaard gaat. Maar ook
hiervan, dat de beschaving met het Evangelie tegelijk
moet gebracht worden, opdat het evenwicht niet worde
verstoord. Zoo wordt het Evangelie inderdaad de opstanding en het leven der volkeren, maar alleen omdat
het het Evangelie is. De Christelijke Zending is waarlijk
niet ontstaan uit aandrang tot pwdagogische verheffing ;
de Grieken en Romeinen waren veel beschaafder dan
de eerste Christenen, en indien beschaving het doel
was, dan zou er geen Zending zijn in de beschaafde
heidenlanden, onder de hoog ontwikkelde volken van
het Oosten bijv., die in hun eeuwenouden trots op
Europa neerzien als de oude van dagen op den opgroeienden jongeling.
Reeds wees ik met een enkel woord op het verschil
tusschen Mohammedanen en Heidenen. Ik kom er op
terug, omdat in den laatsten tijd ten onzent een strijd
er over is gevoerd, met veel misverstand, welke Zending
de voorkeur verdient. Het is een onloochenbaar feit,
dat de heiden-zending veel vruchtbaarder is dan die
onder de volgelingen van den profeet van Allah. De
Islam ziet op het Christendom neer als een lageren
vorm van godsdienst, daar immers Mohammed later is
gekomen dan Jezus. Nu doet zich het verschijnsel voor,
dat overal, waar de Islam verschijnt, krachtig propaganda
voor hem wordt gemaakt. Elke Maleische handelaar
werft tevens voor zijn godsdienst; alle kustplaatsen zijn
door deze handelaars bezet, en van uit de kust maakt
het Mohammedanisme zijne veroveringstochten ins het
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binnenland. De zendelingen moeten den Islam voor
zijn ; anders is gewoonlijk hun zaak reeds verloren,
v66r zij met hun werk aanvangen. Het heidendom toch
kan zich nergens staande houden, ten gevolge reeds
van de inmenging der Regeering op maatschappelijk
gebied. Zoodra die Regeering bijv. het koppensnellen
verbiedt, tast zij daarmede den heidenschen godsdienst
aan, waarmede het koppensnellen, eigenlijk het zich
toeeigenen van de zielestof der verslagen vijanden, ten
nauwste verbonden is. Maar ook door alle cultuur,
welke wordt ingevoerd, wordt de adat der voorouders
verbroken, maakt men zich schuldig tegenover hen,
kan men niet langer zijne godsdienstplichten opvolgen.
Zonder het te willen maakt zoo het Gouvernement de
animistische levensbeschouwing onhoudbaar. Men moet
een anderen godsdienst hebben ; de Islam biedt het
voordeel, dat men dan een terrein erlangt, waarmede
de Regeering zich niet bemoeit, en heeft in dat opzicht
de voorkeur boven het Christendom, dat de godsdienst
der Regeering is. Is echter het Evangelie den Islam
voor, dan heeft het alle .kans de heidenen voor zich
te winnen.
Daarom nu heeft men gezegd, dat het heidendom
met zijne witte velden om te oogsten op dit oogenblik
het terrein is, waarop alle beschikbare krachten moeten
geconcentreerd worden. Doet men thans niet, wat men
kan, dan gaat de geopende deur weder dicht, dan heeft
men zich de gelegenheid laten ontglippen, heeft men
eigenlijk de heidenen aan den Islam overgelaten. Maar
niemand leide daaruit af, dat men de Mohammedanenzending zou willen opgeven. Vooreerst wil niemand
laten varen, wat bereikt is ; bovendien zou het op de
heidenen den indruk maken, dat men den Islam niet
aandurfde. Het is louter een quaestie van verstandige
zendings-huishouding ; een rekening houden met de
„volheid des tijds".
Trouwens, geheel onvruchtbaar is de Zending onder
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de Mohammedanen zeker niet. Het als model geroemde
Modj o-W a r n o op Oost-Java, het middelpunt van den
arbeid van het Genootschap aldaar, getuigt wel van
andere dingen. En menige reiziger, die de Zending
volstrekt niet genegen was, heeft haar leeren waardeeren
door een bezoek aan dezen post met zijne uitnemende
inrichtingen van onderwijs, zijn zendingshospitaal, zijne
maatschappelijke instellingen. En zoo zouden wij kunnen
wijzen op den arbeid van al die corporaties, welke op
Java arbeiden, van de Nederlandsche Zendingsvereeniging
onder de Soendaneezen op West-Java, tot het JavaComite in het Oosten, met de terreinen der Gereformeerde Kerken en der Salatiga-Zending en der Doopsgezinde Vereeniging daartusschen 1). Hoogst merkwaardig,
maar nog te weinig bestudeerd, is een beweging, welke
een eigenaardig soort van Javaansch Christendom ten
gevolge heeft gehad , ik bedoel de zoogenaamde SadrachChristenen.
Wij mogen ook niet vergeten, dat onze kolonien
slechts een klein deel van het zendingsveld der wereld
vormen, en dat de zending onder de Mohammedanen
een van de gewichtigste belangen der Christenheid uitmaakt. Zoo heeft men dan ook op de conferentie in
1906 te Cairo gehouden, besloten, dat dit werk met
meer kracht zou aangevat worden dan te voren, en
juist den arbeid onder den Islam voorgesteld als de
groote taak van den tegenwoordigen tijd, die met zijn
1) Het bestek van dit geschrift gedoogt niet uitvoerig te treden
in de geschiedenis der Nederlandsche Zending. Maar ik mag den
belangsteilenden lezer wel verwijzen naar het groote werk van
den oud-director der Nederlandsche Zendingsvereeniging S.
COOLSMA : De Zendingseeuw voor Nederlandsch
0 o s t-I n d i e, Utrecht, C. H. E. Breyer 1901, en naar het onlangs
door den Nederlandschen Studenten Zendings-Bond uitgegeven
studieboek, Hedendaagsche Zending in onze Oost.
Een overzicht over de geheele protestantsche Zending vindt men
het best in de kort geleden verschenen 9e uitgaaf van G. WARNECK, Abrisz einer Geschichte der protestantischen
M i s s i o n e n, Berlin, M. Warneck.
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panislamisme de Christenen zeer zeker in deze richting wijst.
Het is natuurlijk uiterst moeilijk uit te maken, welke
zending nu wel de gewichtigste is. Zoo licht komt ieder
op voor zijn eigen arbeidsveld. Toch geloof ik, dat
menigeen er voor te vinden zal zijn om China op den
voorgrond te plaatsen. Het verre Oosten is door de
geschiedenis der laatste jaren mee gaan spreken op het
wereldtooneel, en tot bijna ieders verbazing heeft Japan
zich in zeer korten tijd weten te verheffen tot evenknie
der Westersche mogendheden. Hier bestaat nu het
groote gevaar, dat Westersche beschaving zonder Christendom het yolk stoffelijk verheft, doch geestelijk doet
zinken. Een gevaar, dat niet alleen ons raakt om onze
kolonien, die betrekkelijk zoo dicht bij liggen, maar
dat ook geheel Europa aangaat. Japan is de natuurlijke
bondgenoot van China, het rijk der honderden millioenen,
en als het logge Hemelsche Rijk uit zijn slaap ontwaakt
en onder leiding van zijn kleinen broeder optrekt tegen
het Westen, is het zeer wel mogelijk, dat het middelpunt
der beschaving van het Westen naar het Oosten verplaatst wordt. Wie waarborgt ons, dat Europa steeds
den toon zal blijven aangeven in de wereldgeschiedenis,
waar de oude wereldrijken zijn ten onder gegaan en
alleen nog uit muses gekend worden ? En nu is het
de vraag, of het heidendom van Oost-Azie het Christendom der Westersche wereld zal verdringen, dan wel,
of misschien een jong en krachtig Christendom van
het Oosten nieuw leven zal instorten in de bloedarme
aderen van het lichaam der Europeesche Christenheid.
Het isolement van China is opgeheven , geen Chineesche
muur houdt langer tegen ; allerlei teekenen wijzen er
op, dat het machtige rijk ontwaakt, dat het iets anders
wil. De Zending heeft het in zekeren zin in de hand,
om de nieuwe richting te bepalen.
Het getal zendelingen, dat thans in China werkt,
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wordt opgegeven tusschen de drie en vijfduizend, ook
bij de grootste opgaaf nog slechts weinigen onder zoo
velen. Nederland heeft in de eerste plaats natuurlijk
voor zijne kolonien te zorgen, maar waar het brood
aan de kinderen wordt gegeven, blijven er toch altijd
kruimkens over voor de vreemden. En gaarne vermeld
ik het, hoe ons yolk naast een kleine zending in
Egypte eveneens een klein werk in China heeft, nam.
het Wilhelmina-vrouwenhospitaal te Amoy,
onder leiding van Dr. Otte, die daar met grooten zegen
werkzaam is.
Met het toekomstig arbeidsveld staat de opleiding
der zendelingen in het nauwste verband. Het
spreekt van zelf, dat het groot verschil maakt, of het
Evangelie zal gebracht worden aan een yolk van oude
en hooge beschaving met een rijken schat van letterkunde en wijsbegeerte dan wel aan de zoogenaamde
wilden. Evenzeer, of de toekomstige arbeider pioniersdienst moet verrichten of zijn werk zal hebben te verrichten op een reeds lang gevestigden post, waar het
Christelijk leven tot veelzijdige ontwikkeling is gekomen
en alleen door verdeeling van arbeid de onderscheidene
belangen kunnen behartigd worden. Britsch-Indie, China,
Japan stellen geheel andere eischen dan Centraal-Afrika.
Toch heeft de practijk geleerd, dat het genoemd
verschil niet al te zeer op den voorgrond mag worden
gesteld, en meer en meer wint de overtuiging veld, dat een
zendeling, in welke omgeving dan ook, nooit te veel
aan ontwikkeling heeft. Ongetwijfeld, een krachtig geloofsleven, een practische zin, een zelfstandig karakter
zijn de allereerste vereischten, wier gemis door geen
geleerdheid kan worden goed gemaakt. Maar vroomheid
des harten alleen zonder verstandelijke gaven moet toch
zeker onvoldoende worden geacht.
Engelsche, Schotsche, Amerikaansche vereenigingen
zenden in den repel academisch gevormde zendelingen
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uit, zooals ten onzent de Gereformeerde Kerken enkel
missionaire predikanten afvaardigen. Bij de meeste
corporaties in Duitschland is het evenzoo als bij de onze ,
het meerendeel der kweekelingen heeft bij hun aanmelding geen ander dan lager onderwijs genoten, en
moet nu door de corporatie worden opgeleid. Bij ons
te lande hadden drie vereenigingen haar eigen opleidingsschool, het Genootschap, de Nederlandsche en
de Utrechtsche Zendingsvereeniging. Om de opleiding
,degelijker te kunnen maken en haar te kunnen laten
voldoen aan de tegenwoordige eischen, besloten het
Genootschap en Utrecht in 1905 tot de stichting der
te Rotterdam gevestigde Nederlandsche Zendingsschool,
waarvan alle corporaties onder zekere geldelijke voorwaarden gebruik zouden kunnen maken, hetgeen dan
ook reeds door onderscheidene geschiedt.
Doch in hoevele vakken ook onderwijs wordt gegeven, het Bestuur blijft er den nadruk op leggen, dat de
inrichting ten doel heeft niet om veelweters, niet om
geleerden, niet om theologen van de kweekelingen te
maken, maar hen op te leiden tot zendeling. Daartoe
wonen de kweekelingen samen onder bevoegde leiding,
voeden zij elkander op, oefenen zich, ook iichamelijk,
in allerlei, wat hun later te pas kan komen. De hoofdzaak is, dat zij voortdurend in zendingsomgeving verkeeren en hun bestaan als het ware met zendingsgedachten . doortrokken wordt. Het ideaal van deze
opleiding is de vorming tot zelfstandige, geloovige
Christenen, die vast staan in het geloof, welk geloof
niet mag vereenzelvigd worden met een stelsel. Dit
brengt vanzelf de noodzakelijke ruimte van blik met
zich mede, waardoor de zendeling niet in verzoeking
komt om, onder noodlottige verwisseling van vorm en
inhoud, zijn stelsel den Inlander op te leggen, evenals
onder de 0. I. Compagnie getracht werd de Nederlandsche Kerkorde in Indio in te voeren. De zendeling
komt onder een yolk, dat niet alleen een andere taal
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spreekt, maar ook andere denkvormen heeft dan hij.
Het Evangelie is een boodschap voor alle volken, maar,
terwiji de inhoud dezelfde blijft, zal ieder yolk haar
uitdrukken in zijn eigen vormen. Eerst dan is het begrepen, is het overgegaan in vleesch en bloed. Wie
halsstarrig vasthoudt aan zijn eigen vorm en geen
anderen duldt, zal als een vreemdeling tegenover het
yolk blijven staan. En al zal het nu den zendeling
nooit volkomen gelukken zich dermate in het leven, de
ziel, de denkwereld van het yolk in te leven, dat hij
geheel een der hunnen wordt, hij zal toch daarnaar
hebben te streven, dan eerst het doel van zijn arbeid
bereikt hebben te achten. Doch daarnaast zal het steeds
van het hoogste gewicht blijven, dat inlandsche leeraars
gevormd worden, die, een met het yolk, beter dan de
vreemdeling, ook na jarenlang verblijf, de ziel des yolks
weten te bereiken. Want het blijft waar, wat eens een
heidensch Hindoe uitsprak, dat de boom van het heidendom eerst valt onder den slag van de bijl, wier steel
uit zijn eigen takken gemaakt is.
Na de theoretische voorbereiding van de school of
het seminarie komt de practische op het zendingsveld
zelf. Worat de kweekeling geplaatst op een reeds lang
bestaanden post, waar hij onder leiding van een ouderen
zendeling in den arbeid ingroeit, dan is de verdere
vorming betrekkelijk gemakkelijk ; veel moeilijker is
zijn taak, als hij een nieuw veld moet opener, vooral
als hi moet trachten kennis van de taal uit den mond
j
des :yolks
te verzamelen. Hij moet beginnen met het
afleggen van den waan, als of hij ook in de oogen
des yolks hooger zou staan dan zij ; immers juist het
omgekeerde is het geval. Hij moet vooral niet belachelijk vinden, wat hij niet begrijpt, maar veeleer
trachten den zin daarvan te doorgronden, wat hem
een onmisbare aanknooping zal zijn voor zijn eigenlijk
werk. In den regel wordt hij met wantrouwen aangezien, daar men niet gelooft aan zijn onbaatzuchtig44

heid ; zoolang hij door betooning van liefde het vertrouwen niet gewonnen heeft, is hij tot niets nut.
Allereerst zal hij dus leerling moeten zijn, opdat hij
allengs door het volk als buns gelijke worde beschouwd
en daarna als hun meerdere erkend worde. Als wij
nu letten op het onuitputtelijk geduld, op de dagelijksche
zelfverloochening, die hij heeft in toepassing te brengen,
op de gevaren ook voor zijn leven, waardoor hij niet
zelden omringd is, dan voelen wij er iets van, dat
niemand voor zendeling deugt, die niet, staande in zijn
Christelijk geloof, door de liefde van Christus gedrongen
zeker is van zijn roeping door God tot dezen bij uitnemendheid moeilijken arbeid
De zendingsgeschiedenis ook van den nieuweren tijd
geeft dan ook menige heldengestalte te aanschouwen,
en biedt uitnemende stof tot karaktervorming in den
hoogsten zin van het woord. Jammer, dat zij zoo
weinig beoefend wordt 1 Het Christendom bij ons thuis
heeft de periode van enthousiasme al lang achter den
rug ; van het zendingsveld waait ons een frissche levensadem tegen, die aan ons eigen Christendom niet anders
dan goed kan doen. Nergens is het zoo duidelijk, dat
het Evangelie inderdaad een kracht is. Het is altijd
verheffend een mensch te zien, die met alle kracht een
groot doel najaagt ; het is dit zeker niet het minst, als
die mensch een zendeling is, die zichzelven gaf voor
het allerhoogste doel, de komst van Gods Koninkrijk.
Hier zijn inderdaad nieuwe „Handelingen der Apostelen",
en het schijnt, of de oudste tijden van het Christendom
zijn teruggekeerd. Het leven van een Livingstone,
wordt niet begrepen, indien men den zendeling niet
achter den ontdekkingsreiziger ziet staan, en juist in
het Evangelie de drijfveer van zijn leven ziet. John
Williams, de apostel van Polynesie, bisschop Patteson
en John Paton, de helden der Zuidzee-eilanden, Hannington en Mackay van Oeganda, en zooveel anderen
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meer, het zijn altemaal namen, die een eereplaats
verdienen in de geschiedenis der 1ge eeuw, en in
wijden kring bekend behoorden te zijn.
Gelukkig, dat de belangstelling in het zendingswerk
vermeerdert. De Nederlandsche Hervormde Kerk laat
door een harer hoogleeraren aan elke universiteit de
zendingsgeschiedenis onderwijzen, en hare aanstaande
dienaren daarin examineeren. Het tijdschrift „Lichtstralen" (Bredee-Rotterdam) biedt reeds jaren lang
populaire lectuur, aan het wereld-zendingsveld ontleend.
Onder de studenten vormden zich zendingskringen.
Reeds tientallen, van jaren trekken de zendingsfeesten
duizenden bezoekers, die althans eenigen indruk van
het werk mede naar huis nemen.
De vermeerderde belangstelling uit zich ook in de
beweging voor K e r k e l ij k e z e n d i n g, die eenige
jaren geleden is ontstaan. De Kerk komt tot het
besef, dat de corporaties het werk hebben gedaan, dat
zij eigenlijk had moeten doen, dat zij zelfs als een
harer eerste plichten had moeten beschouwen. Zij is
echter thans zeker niet in staat om den arbeid over te
nemen, wat in allerlei opzicht noodlottige gevolgen zou
hebben. Wat echter zeer wel mogelijk is en thans
dan ook in meer dan een classis in practijk wordt
gebracht, bestaat hierin, dat de onderscheidene gemeenten eener classis op zich nemen de kosten voor een
enkelen zendingspost of een enkelen zendeling bijeen
te brengen, daardoor belangstelling in de gemeente te
bevorderen en de corporatie, die den post stichtte of
den zendeling uitzond, financieel te verlichten.
Zoo zijn de leiders der zending ten onzent, ook in
het buitenland, alleszins hoopvol gestemd omtrent de
medewerking, die zij zullen vinden bij het moeilijk werk,
dat zij ondernemen. Zij zijn er van overtuigd, dat zij
Gods zegen op dit werk kunnen verwachten, dat zij,
hoe vaak ook falend in hunne menschelijke plannen en
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berekeningen, toch Gods werk verrichten en Gods
plannen uitvoeren. En al beseffen zij ten voile, dat
nog slechts een zeer klein gedeelte van den arbeid is
verricht, zij scheppen toch moed bij het zien op de
reeds bereikte resultaten.
1k onthoud mij van het verder noemen van cijfers,
die moeilijk zijn te controleeren en ons toch het rechte
inzicht niet verschaffen. Maar ik wil er enkel op
wijzen, dat alleen door den arbeid van het Britsch en
Buitenlandsch Bijbelgenootschap, de groote helpster
van alle zending, de bijbel in zijn geheel of althans bij
gedeelten in meer dan 400 talen is vertaald. Dit getal
vertegenwoordigt een eerbiedwaardige hoeveelheid
kennis, waarmede de linguistiek haar voordeel doet.
En evenzoo als de zendelingen aan de taalgeleerden
voortdurend stof tot studie leveren, zoo brengen zij
ook onschatbaar materiaal bijeen voor de ethnologen.
Maar daarom is het hun niet te doen. Die Bijbel in
400 talen wil voor hen zeggen, dat onder even zoo
vele volken de eenige Naam, die ter zaligheid is gegeven, wordt bekend gemaakt. En zij meenen, dat er
geen nobeler doel kan zijn voor een menschenleven dan
dat, hetwelk door de zending geboden wordt. Terwijl,
zeide Warneck eens, de koloniale politiek de vreemde
volken zoekt te beheerschen, de handel er op uit is
om zich door hen te verrijken, de wetenschap haar
ontdekkers zendt om kennis te vermeerderen, gebruikt
de zending den dienst van al deze machten om de
heidenen te redden.
Wij brengen een eerbiedigen groet aan al die mannen
en vrouwen, die zich hebben opgemaakt om jegens de
niet-Christelijke volken de taak der Christelijke gemeente
te volvoeren. Zij arbeiden in het zweet huns aanschijns,
vaak onder ontbering, altijd in moeite, menigmaal met
teleurstelling en mislukking, toch ook met zegen, bron
van rijke vreugde. Mission Passion, pleegt men in
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Duitschland te zeggen. Maar evenzeer kunnen wij
zeggen : Zending is zegepraal.
1k eindig met het woord, dat ik Dr. Lindsay van
Edinburgh hoorde spreken op het eeuwfeest van het
Londensch Zendelinggenootschap in 1895:
„Onze zendelingen stapelden overal in de wereld de
krachten des Evangelies op, en deze hun arbeid doet
ons denken aan het opblazen van die geweldige onderzeesche rotsen, welke het voor de schepen zoo moeilijk
maakten om de haven van New-York binnen te komen.
Het Congres besloot een groote som beschikbaar te
stellen voor het uit den weg ruimen van deze hindernis.
Ingenieurs begonnen in alle richtingen mijnen te boren,
loch niemand zag iets van hun werk, en het Congres
moest telkens meer geld toestaan. Eindelijk werd gezegd, dat alles gereed was. Overal waren gaten in de
rotsen geboord ; de gaten waren met dynamiet gevuld,
met elkander door koperdraad verbonden, ten slotte
met den wal in verbinding gebracht. De aanzienlijksten
van New-York waren samengekomen met de voornaamste ingenieurs. Op een gegeven oogenblik drukte
het elfjarig dochtertje van den Gouverneur op een
knopje ; een zee van water verhief zich daarbuiten en
Hell Gate bestond niet meer. Zoo zijn de zendelingen
bezig overal mijnen te boren in de heidenwereld en ze
te vullen met Evangeliekracht ; op Gods tijd zal deze
kracht, deze dynamis, gelijk het Grieksche woord luidt,
haar werk doen. Door wien het zijn zal, weet ik niet.
Naar de les der geschiedenis geen groot zendeling,
geen beroemd inlandsch leider. Maar een, wiens hart
is als het hart van een klein kind. De electrische vonk
van Gods heiligen Geest zal vliegen langs de draden,
-en het heidendom zal niet meer zijn".
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