Christelijke religie
K. Schilder

bron
K. Schilder, Christelijke religie. Z.p. z.j. [1949]

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/schi008chri04_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

1

[Deel I]
Dictaat Christelijke religie.
gegeven door Prof. Dr. K. Schilder.
Het woord religie wordt door Cicero afgeleid van relegere. Bekend in zijn uitspraak
‘De natura deorum’: ‘Qui omnia, quae ad cultum deorum, pertinerent, diligenter
retractarent et tamquam relegerent sunt dicti religiosi ex religendo’.
Lactantius evenwel leidt religio af van religare: vastbinden, bevestigen: ‘Vinculo
pietatis obstricti deo et religati sumus, unde ipsa religio nomen accepit’. Voor ons
heeft echter de quaestie der othymologie weinig betekenis en afleiding van het
woord, doch om zijn aanwending in het tegenwoordige, wetenschappelijke
spraakgebruik. Nu bespreekt RUDOLF EISLER ook dit woord in zijn ‘Worterbuch
der philosophischen Begriffe’. Hij onderscheidt tussen religie in objectieven en in
subjectieven zin. Naar zijn mening is religie in objectieven zin ‘Ein Gebilde
(schepping, voortbrengesel) des Gesamtgeistes eines Stammes, eines Volkes, der
Mensheit’. Daarentegen is de religie in subjectieven zin bij hem ‘ein bestimmter
Bewusstseinzustand, der der Religiositat’. De religie wortelt volgens Eisler in het
wezen van de menselijke geest en in het menselijke gemoed, maar ze is in haar
bepaalde vormen zijns inziens bepaald door ethymologisch-historische factoren.
Volgens haar algemene idee is, volgens Eisler, de religie de uitdrukking voor de
betrekking, waarin de mens zich geplaatst vindt tegenover het oneindige, eeuwige.
In tegenstelling tot de philosophie, welke volgens Eisler abstract begripmatig de
betrekking van de mens tegenover God, het Oneindige, het Al, tracht vast te stellen
is volgens Eisler religie ‘die konkret anschauliche Erfasssung der Eingliederung des
Mensen, des Endlichen uberhaupt ins Unendliche, in den Urgrund des Seins, zugleich
aber die praktische Betatigung im Dienste dieser Idee(mythoskultus).
Bij het lezen van deze onderscheidingen bedenke men wel, dat Gereformeerden
het er niet mee eens kunnen zijn, maar voor ons doel heeft Eislers omschrijving
toch deze waarde, dat ze op juiste wijze aangeeft, wat in de algemene karakteristiek
tegenwoordig door de mensen verstaan wordt onder de religie. Reeds uit Eislers
omschrijvingen blijkt, dat de grote meerderheid van theologen en philosophen het
phaenomeen der religie bestudeert als een gewoon menselijk ervaringsverschijnsel
en dat men het begrip religie voorstelt zonder te vragen, of niet God zelf als het
object van religie door openbaring ons leren moet, welke menselijke verrichtingen
de naam religie verdienen en welke niet. Wij, Gereformeerden mogen gewoon zijn
de omschrijving van het begrip religie te laten afhangen van God zelf, van den waren
God, dien wij kennen en te dienen hebben, wij staan toch in deze zo goed als alleen.
De meesten maken zich bij de bepaling van wat religie is geheel los van het object
der religie of zij bezien ook dat laatste als een peoduct van de menselijke geest, die
dus het object der religie zich voorstelt en het schept voor zichzelf of ook het uit
gegeven werkelijkheden kiest als voorwerp van religie. Zo noemt men dan als object
van religie, van verering en aanbidding b, v. het oneindige, het numen, het mysterium
tremendum (RUDOLF OTTO), das Universum (SCHLEIERMACHER), God, de
daemonen, het daemonische, de zielen der doden, de natuur, enz. Doch steeds
domineert hier de neiging om religie te beschouwon en te bepalen niet uit haar
object, maar uit haar subject, de religieuzen mens. Wat zich in dezen voltrekt en
door hem verricht wordt, in het verband van zijn verering heet dan eenvoudig weg
religie; als phaenomeen wordt dat bestudeerd en op grond van deze studie wordt
dan gezegd wat religie is. Het complex van uiterlijk waarneembars verrichtingen
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gezien tegen de achtergrond van psychologisch omschrijfbare affecten en
bewegingen der ziel wordt dus critiekloos aanvaard en zonder hantering van de
objectieve maatstaf omtrent ware of valse religie doorgegeven. Men onderscheidt
nadrukkelijk hier de waarneming van de religieuze verschijnselen als middel tot
omschrijving van het wezen der religie van een uit geloofsstandpunt beoordelen,
taxeren en schiften van die religieuze verschijnselen. Zo schrijft Dr. G. v.d. LEEUW
in zijn “Phaenomenologie der Religion” 1933: Wie das Object der Religion (God)
dem Glauben Subject ist, so das Subject (de mens) Object. Die
Religionswissenschaft sieht einen Mensch der Religion ubt, der opfert, betet, usw.
Der Glaube sieht einen Menschen dem etwas geschehen ist’. In dit citaat wordt dus
de religieuze mens als object van waarneming tegenover alleen geloofsinhoud
gesteld. Hier wordt afgezien van een strenge bepaling van het begrip der religie
aan de hand van de Bijbel of met behulp van de bijzondere openbaring. Afgezien
wordt van de poging om de religie te omschrijven door ook te letten op haar object
of wat zo heet n.l. God. De vraag of God object van religie zijn kan, wordt trouwens
in de laatste tijd door velen ontkennend beantwoord. Gevolg van een en ander is,
dat het almeer onmogelijk wordt te spreken van de religie en pseudo-religie. Met
name de godsdienstpsychologie en de z.g. religionsgeschichtliche school hebben
hier schuld en zijn aansprakelijk voor de al verder gaande nivellering van alle religies,
onverschillig welk z.g. object van verering zij aanvaarden. Zij zijn ook met name
aansprakelijk voor de al meer ingeburgerde gewoonte om bij de bepaling en de
uitwerking van het begrip der religie alleen te letten op het z.g. religieuze subject.
Dr. v.d. Leeuw zegt dan ook: ‘In der Religion ist Gott der agens in der Beziehung
zum Menschen, die Wissenschaft weiss nur vom Tun des Menschen in der
Beziehung zu Cott, nichts vom Tun Gottes zu erzahlen’. De weigering
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om van God uit te gaan in de omschrijving en de begripsbepaling van de religie
blijkt wel heel sterk uit Dr. v.d. Leeuw's uitspraak: ‘Der Ursprung der Religion liegt
in Gott, das ist eine theologische Aussage, die uns phaenomenologisch kaum fordert.
Denn unter dem Geschichtpunkt der Offenbarung ist jede Religion Urreligion, weil
der Begriff der Offenbaring (zoals Dr. v.d. Leeuw dat stelt) das ursprungliche
Nie-dagewesene einsch-liesst’ Hier wordt door Dr. v.d. Leeuw een openbaringsbegrip
gehanteerd, dat hier verder onbesproken blijft, maar dat toch ons de situatie van de
laatste wetenschappelijke arbeid duidelijk tekent; immers onder invloed van dit (ons
inziens onjuiste) openbaringsbegrip wordt elke religie als religie met de andere gelijk
gesteld. En als dan Dr. v.d. Leeuw tot de eigenlijke religieuze verschijnselen ook
die rekent, waarbij subject en object in elkaar vloeien, dan is reeds uit dit ene
betekenisvolle trekje duidelijk gedemonstreerd, dat de oude onderscheiding van
Chr. religie als ware tegenover pseudo-religies als valse, principieel is prijsgegeven.
Het Geref. denken heeft tegen dat Ineinfliessen van subject en object altijd als
bezwaar ingebracht, dat het in ieder geval alleen mogelijk was, wanneer men ophield
daarin religie te zoeken, omdat het God beledigt en het Godsbegrip totaal vernietigt.
In al zulke gevallen sprak het Geref. denken niet van religie, maar van haar
caricatuur, haar fundamenteel bederf.
Reeds uit deze enkele losse opmerkingen is ons duidelijk geworden, dat het voor
de Geref. theologie niet aangaat de bepaling van de inhoud van het woord religie
over te laten aan niet Geref. Zij zal zelfstandig hier moeten blijven werken. De Schrift
staat tussen de niet- Gereformeerden en ons. Dat de Geref. het begrip religie zelf
hebben uit te werken, blijkt te duidelijker wanneer men zich realiseert, dat de niet
Geref. opvatting van religie opgebouwd is uit, of samengaat met voor ons ten
enemale onaannemelijke grondgedachten. Enkele willen wij daarvan noemen.

A.
Ten eerste noemen we hier een vals evolutiebegrip. In zijn meest krassen en ruwen
vorm was aanvankelijk ook op het gebied van de religie het zg. Darwinisme hiervoor
aansprakelijk. Het Darwinisme toch heeft door zijn leer van de ontwikkeling der
soorten en van heel de kosmos verscheidene consequenties gehad of zg.
toepassingen gekregen, welke allerfunest waren voor het oude geloof.
Ten eerste consequentie was natuurlijk dat de eerste Adam als hoofd van het
werkverbond en als profeet, priester en koning door God geplaatst in bewusten,
verantwoordelijken omgang met God, plaats moest maken voor de primitieven mens,
de oermens.
Een tweede consequentie was de ontkenning van de zondeval en het verwerpen
van heel de bijbelse voorstelling van een oorspronkelijk mens met gevae religie,
waaruit hij gevallen is. In plaats daarvan werd nu geponeerd, dat alle religie ontstaan
is uit de religie der primitieven, al wordt erkend, dat aan een ongestoorde ontwikkeling
in een doorlopend evolutieproces niet is te denken, omdat ook in deze ontaarding
en verval niet uitgebleven zijn. Toch is over heel de linie, wanneer men met grote
perioden rekent: ‘das Gebilde der Religions geschichte als ein Gang von niedrigeren
zu hoheren Stufen’ te zien (Tielen Soderblom). Uit het zg. proletariaat der
Religionsgeschichte zijn later de hogere religies ontwikkeld. Men komt dan ook in
de kringen van de hedendaagse religionsgeschichtliche school vrijwel algemeen
tot de conclusie, dat de bestudering van de religie der zg. primitieve volken ons
tevens een inzicht geeft in ‘die Aufgange der Religion uberhaput’ (Jeremias).
Weliswaar gevoelt men zich niet bekwaam een model van de zg religieuzen oermens
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te ontwerpen en te construeren, maar men gelooft niettemin aan zijn bestaan. Een
bestaan waarin dan ook niets weer te vinden is van de staat der rechtheid.
Een derde consequentie werd inmiddels getrokken door het zg Neo-Darwinisme.
In Engeland werd aanvankelijk tussen de Darwinistise en godsdienstige
wereldbeschouwing geen tegenstelling gezien. Men dacht die twee uit elkaar te
houden. In Duitsland ging men echter de anderen kant uit. Men verbond het
Darwinisme aan de nieuwe vorm van matrialisme, gelijk dat juist in de nieuwe vorm
door Vocht, Moleschott, Buchner was ontwikkeld. Een man als Buchner schold alle
godsdienstige en speciaal de Chr. wereldbeschouwing en theologie onder het
schromelijk overdreven verwijt, dat deze de natuur hadden gedegradeerd in naam
van de geest en van geestelijke waarden. En hij stelde tegenover deze verkeerde
zonde van Kerk en theologie de stelling, dat de stof het fundament van de gehele
natuur was en dat, evenals misdaad en zonde, ook de godsdienst een uitvloeisel
was van onwetendheid en onkunde.
HAECKEL op zijn beurt verklaarde de bekende trilogie van God, vrijheid en
onsterfelijkheid door het nieuwere natuuronderzoek voorgoed overwonnen, liet
voorts psychologie met physiologie samenvallen, wijl immers tussen materie en ziel
de grens was uitgewist en voerde het befrip van een zg monitische religie in, waarin
dan de drie ide-en van het ware, goede en schone alle vroegere zg dualisme op zij
moesten dringen, ja, waarin de natuurkennis zelf geproclameerd werd tot een
onderdeel der nieuwere religiositeit.
Uit de door Haeckel c.s., ontwikkelde ide-en bloeide kort daarna de zg Monitische
school op en ook de Deutse Monistenbund, die in 1906 onder Haeckel als
ere-voorzitter opgericht werd. Wilhelm Ostwald is hiervan een der meest bekende
representanten. Deze schreef in 1914: ‘Wir erleben die Welt zunachst als ein
unerschopflich mannigfaltiges Chaos und konstatieren hiernach in ubereinstimming
mit der Wissenschaft, dass es der
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Kraft des Menschlichen Geistes Stufe vor Stufe gelingt in dieses Chaos Ordnung
zu bringen oder aus dem Chaos einen Kosmos zu gestalten’.
De zoeven vermelde aanraking van de evolutieleer met het materialisme wees
ons echter nog een anderen kant uit, n.l. die van het z.g. historisch materialisme,
waaraan Karl Marx en Engels vooral hun namen verbonden hebben. Volgens dit
historisch materialisme wordt het beslissende overwicht in de ontwikkeling der
geschiedenis teoegekend aan de sociale en economische toestanden. Wetenschap
en kunst, wijsbegeerte en riligie hangen af van sociaal-economische factoren en
dienen daaruit te worden verklaard. ‘Der Mensch ist, was er isst’. Dit historisch
materialisme is zelf ook weer beinvloed door de philosophie van Hegel, die de
ontwikkeling der geschiedenis had gezien als een panlogistisch evolutieproces,
waarin de absolute geest zich objectiveert en zo ook zichzelven leert kennen in wat
anders is dan hijzelf, b.v. in de natuur, en waarbij dus de absolute geest van de
these en de Spruch komt tot de antithese en de Widerspruch, maar dan zo, dat ook
weer deze ontwikkeling niet stil kan staan en dus van de antithese objectiveert nu
de absolute geest zich onder meer ook in de religie. Deze is dus in haar
algemeenheid een ontwikkelingsvorm van de absoluten geest, heeft dus ook
objectieve waarde, maar is tevens relatief gemaakt in elk van haar
ontwikkelings-stadia, wijl toch wordt gezocht naar een hogere vorm van religie.
Natuurlijk is hier tussen ware en valse religie de scheidslijn opgeheven. En nu heeft
Hegels geschiedenis-philosophie invloed gehad, niet zozeer op Marx zelf, die immers
blijkens het Marx-Engels archief Hegel heeft becritiseerd, als wel op de Marxisten.
Zijdelings wordt het Marxisme hierbij gesteund door de monistise beweging van
zoeven, b.v. als THEODOOR HARTWIG (Zur Dialektik der Dialektik) een lijn trekt
van Hegel naar Marx, (vlg. ook A. Theiheimer: ‘Einfuhrung in den dialektisen
Matrialismus’)
In aansluiting aan het bovenstaande wordt hierbij opgemerkt, dat niet alleen door
dergelijke toepassingen van het evolutie-dogma principieel de onderscheiding tussen
het ware en valse religie wordt prijsgegeven, doch dat dit zelfde soms ook gebeurt
door bepaalde critiek op de evolutiegedachte, wanneer n.l. deze critiek zich op
onderdelen werpt en niet op het fundament van het evolutiestelsel, wanneer dus
m.a.w. deze critiek zelf ook negativistisch of ongelovig of zelfs maar weifelend
tegenover de openbaringsgedachte en haar consequenties staat. Zo heeft Andrew
Lang (1844-1912), schrijver van het bekende boek ‘Making of Religion’, min of meer
het gewone schema der evolutionisten op het gebied der Religiongeschichte willen
doorbreken. Hij toch ging, anders dan de meesten, uit van folkloristische gegevens
en zo heeft hij vlak tegen de door Izak Iseling (Geschichte der Menschheit’), Lessing
(Erziehung des menschlichen Geschlets’) en G.G. Herder (Ideen zut Philophie der
Geschichte der Menschheit) verkondigde evolutiegedachte in, trachten aan te tonen,
dat er ook degeneratie in de religie was. Hij ontdekte de z.g. ‘high God’, d.w.z.
volgens hem waren bij verschillende primitieve volkeren naast lagere goden, geesten,
fetischen, enz., ook goden van universeel karakter tot object van verering geworden,
waarin dan het bewijs zou liggen van een hoog Godsbegrip, dat later zou zijn
prijsgegeven. Het materiaal van Lang is later ten dele bewerkt en zelfstandig
uitgebreid door de Roomse Pater Wilhelm Schmidt (geb. 1868, sedert 1925
hoogleraar te Wenen, stichter van een ethnologisch-godsdienst-wetenschappelijk
museum). Schmidt gaat zelf zo ver, dat hij een oer-monotheisme aanneemt, (zie
zijn ‘Die Uroffenbarung’ en ook zijn ‘Menschheitswege zum Gotterkennen’). Van dit
oer-monotheisme zijn dus ettelijke religies afgevallen. Evenwel de erkenning van
zulke degeneraties betekent nog allerminst een principiele doorbreking van de basis
der evolutie-gedachte. Van dit laatste kan slechts sprake zijn, waar men principieel
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ook in zijn wetensch. onderzoek uitgaat van de openbaring en van de werkelijkheid
van de zondeval en zo principieel breekt met de evolutionistise hypothese van een
oermens en een oer-religie. Eveals Lang werkt Schmidt met de hypothese van de
high God, die Hoch-Gotter, en wil het bestaan van die Hoch-Gotter als objecten van
primitieve religie verdedigen, b.v. tegen de aanklacht van Rudolf Otto. Otto had
beweerd, dat de verkondigers van de leer van een primitief monotheisme slechts
tot deze leer konden komen door de phaenomenen van het religieuze leven af te
leiden uit overleveringen en uit vervaagde herinneringen aan een hostorische
oer-openbaring. Dit verwijt van Otto wordt door Schmidt afgewezen. Otto ziet daarin
mis, zegt hij. Maar daarmee heeft Schmidt feitelijk erkend, dat hij, hoewel R.K., toch
niet principieel het evolutie-dogma doorbreekt met het wapen der onvoorwaardelijke
erkenning van de in Gen. 1 tot 3 gegeven openbaring omtrent de Staat der rechtheid
met de zondeval. Schmidt beroept zich nog in 1923 op een uitspraak van hemzelf
uit het jaar 1910, volgens welke uitspraak ‘die Religion’, die Anerkennung und
Verehrung eines hochsten Wesens, hervorgegangen sei von einer naif kindlichen
und doch tiefsinnig genialen.....Schlussfolgerung von der Gesamtheit der
Welttatsachen, der materiellen wie der idealen aus’. Schmidt strijdt dus wel tegen
de enkele fouten van de evolutie-theorieen, maar niet tegen haar grondgedachte
op dit punt. Hij strijdt wel tegen de valse opvatting van de evolutie van de primitieve
mens doch niet tegen de hypothese van de primitieve mens zelf en daarmede is
tenslotte principieel de evolutiegedachte gehandhaafd.
Terugziende concluderen wij, dat deze valse evolutiegedachte het begrip der
religie niet zuiver heeft kunnen stellen en dat zij noch inzake God, noch inzake de
mens, noch inzake de verhouding van die twee, rekent met de Schrift en recht doet
aan het evangelie.
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B. Merkwaardig is het nu, dat deze uitwissing van de grenzen tussen de christelijke
en de andere religies en daarmee ook de onwil om het begrip der religie uit
openbaring en Schrift af te leiden, niet alleen te wijten is aan een besproken vals
evolutiebegrip, doch eveneens op de debetzijde staat van een door en door
verwerpelijke poging tot fundamentele bestrijding van dit op zichzelf ook verwerpelijke
evolutionisme. Wij denken hierbij met name aan de z.g. dialectische theologie.
Weliswaar zag deze haar eenheidsfront van eertijdsreeds verbreken, maar de
problemen, die zij aan de orde stelde, vragen toch steeds de aandacht. Met name
KARL BARTH heeft hier betekenis, ook EMIL BRUNNER, en in de aanvang ook
FRIEDERICH GOGARTEN, theologen, die zich overigens al verder van elkaar
verwijderen.
Uitgangspunt van deze theologie was het z.g. oneindige, qualitatieve verschil van
God en mens. Haar slagwoord was naar Pred. 5:1 ‘God is in de hemel en gij zijt op
de aarde’. Tussen God en de mens stelden ze dus een tegenstelling. God werd
onbereikbaar voor het menselijke denken niet alleen, maar dat menselijke danken
werd ook als zodanig onvatbaar voor God en voor diens werkelijke spreken. Men
toornde terecht tegen alle menselijke hoogmoed, welke pretendeerde, dat de mens
uit zichzelf kon opklimmen tot de zaligheid en kennis van God. Men verwiepr het
dualisme in theologie en philosophie, wijl het gemeend had, dat het spontane denken
kon doordringen tot Gods mysterien en zo maakte men ook bezwaar tegen het
evolutionisme, dat met zijn oplimming van beneden naar boven en de opkomende
religies en Godsvoorstellingen en theologie EEN objectief gezag op grond van
objectieve waarheid dorst toekennen. Maar men ging aan de andere kant zover, te
leren, dat al het menselijke met alle menselijke mogelijkheid onder het oordeel ligt,
dat God alleen maar het menselijke ‘hebben’ en ‘weten’ kon veroordelen, dat in
menselijke levensverhoudingen en in de historise continuiteit God en Gods Woord
en Gods openbaring niet kon besloten worden of een historisch gegeven grootheid
worden kon en dat de openbaring tenslotte altijd ook weer verberging was omdat
God slechts incognito komen kan tot ons. ‘Finitum non capax infiniti’. Deze regel
werd hier verabsoluteerd of vals geinterpreteerd b.v. wanneer men alles wat eindig
was als zondig qualificeerde, wijl het tegenover God stond en wanneer men in het
eindige geen plaats meer overhield voor wat niet zonde zou zijn.
Deze dialectische theologie heeft veel van haar grondmotieven ontleend aan de
Deen SOREN KIERKEGAARD, die zelf reeds heftig tegen Hegel en diens ontwerp
van een panlogistisch ontwikkelingsproces in de geschiedenis zich verzet had.
Hegels geestesphilosophie had hem gebracht tot de toekenning van een objectieve
waarde aan de religie, want naar zijn mening neemt de absolute geest gestalte aan
in het denken en het werken van de menselijke geest, waarin de absolute geest
zich immers ontplooit en zich objectiveert. Dat laatste doet hij dus ook in de religies.
De onderscheiden religies zijn naar dit principe van Hegel alle bepaalde trappen
van ontwikkeling in dit proces van de zelfopjectivering van de absoluten geest, welke
benaming ten dele hetzelfde inhoudt als de naam ‘god’. De eerste van deze
ontwikkelingstrappen is dan volgens Hegel de natuurreligie, (toverij, fantastische
natuuropvatting en ook reeds naar een hoger stadium dringende, de verering van
het licht, als de macht van het goede, of de, het mysterie aanvoelende Egyptise
symboliek). De tweede trap is dan de religie der geestelijke individualiteit (religie
van de verhevenheid bij de Joden, van de schoonheid bij de Grieken, van de
doelamtigheid bij de Romeinen). De hoogste trap is dan het Christendom, wijl God
daarin verschijnt in de gestalte der Triniteit.
Tegen Hegels philosophise grondgedachten nu, waarbij de religie geautoriseerd
werd, stelde Kierkogaard een totaal andere opvatting, waarbij het geloof verheerlijkt
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werd ten koste van de religie en het geloof meteen werd losgemaakt van alle historise
levenscontinuiteit. In naam van het oneindige qualitatieve verschil tussen God en
mens ontzei Kierkegaard aan de religie, voorzover deze een gegeven was van
menselijke, historise continuiteit en voorzover zij een complex daarin was van
menselijke gemoedsbewegingen of werkelijke verrichtingen, alle objectieve waarde,
want ook deze religiositeit lag onder het oordeel. In dit voetspoor is nu de z.g.
dialectise theologie verder gegaan. Zij ging daarbij nog verder dan Kierkegaard zelf.
Immers Kierkegaard zelf onderscheidde nog tussen de zg. religiositeit A en de
religiositeit B, waarbij dan de eerste wel, maar de tweede, wijl beantwoordende aan
Kierkegaards bepaalde geloof sopvatting niet onder het volstrekte oordeel lag. De
dialectise theologie evenwel vermijdt liefst elk spreken van religiositeit, wanneer het
er om gaat te zeggen, wat goed voor God kan zijn. Want er is geen enkele menselijke
historise continuiteit of zij staat onder Gods gericht. Zo kwam de dial. theol. tot een
radicale breuk met Schleiermacher. Deze had de religie opgelost in gevoel, had dit
gevoel nader uitgewerkt als een gevoel van aanbidding van het Universum en het
religie genoemd. In deze strijd met Schleiermacher heeft nu eerst Barth, later ook
Emil Brunner in ‘Die Mystiek und das Wort’ scherp positie gekozen. Zo werd de
oppositie, welke reeds Kierkegaard had gevoerd tegen Hegel, feitelijk nog verscherpt,
Immers ook Hegel zelf heeft zijnerzijds Schleiermacher willen bestrijden.
Schleiermacher toch had het gevoel overschat. En nu heeft tegenover
Schleiermacher Hegel het gevoel gedegradeerd, tot een voorbijgaand moment, in
het ontwikkelingsproces van de absoluten geest, welk proces, gelijk wij zagen, in
de opeenvolging der verschillende trappen van religie openbaar
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wordt en zich realiseert. En nu kwam daarna de dialectise theologie, welke niet
alleen Schleiermacher bestreed, wat Hegel ook gedaan had, doch tevens opponeerde
tegen de grondgedachten van Hegel, waaruit zijn oppositie tegen Schleiermacher
geboren was. Immers de dialectise theologie riep de transcendentie Gods uit,
verwierp zijn immanentie en lochende zo principieel de mogelijkheid, dat God object
zou worden van menselijke kennis of zich in het menselijke, het eindige, kon
objectiveren. Alles wat menselijk is, incluis gevoel en religie, ligt onder het oordeel.
Van hieruit komt nu Barth reeds in zijn eerste invloedrijke publiecatie ‘Der
Romerbrief’ tot een radicale critiek op alle religie en alle religiositeit; wijl al het
menselijke gelijk onder het oordeel ligt, zijn Christendom en Heidendom, Jacob en
Ezau, kerkmens en wereldmens, Jeruzalem en Babel tegelijk onnut geworden.
Ook in zijn lature publicaties liet Barth gelijke klanken horen. Zo heet het in zijn
‘Prolegomena zur Christlichen Dogmatick’, 1927, dat de werkelijkheid der religie als
zodanig tegen de werkelijkheid der openbaring niet slechts machteloosheid, maar
ook eigenmachtigheid, eigenwilligheid is. Ze is immers een streven des mensen,
berustend op zijnnaanleg, zijn kunnen, maar juist daarom staat de mens in deze
religie, gelijk in alles wat menselijk is, ‘in Widerspruch’ met God en ziohzelf. De
naam God is in de religie het laatste woord, dat de mens gebruikt, maar in dat begrip
legt hij zijn eigen inhoud en nu is hij, zegt Barth, zo dwaas te menen: ‘Das uberlegene
Dritte (God; le en 2e subject en object - wat we God kunnen noemen -) jenseits des
Gegensatzes seiner Existenz zu kennen’. Dit geldt ten aanzien van de werkelijkheid
der religie en wel kan men haar zien in het licht der openbaring, d.w.z. in het licht
der mogelijkheid, maar dan juist in het licht daarvan de religie eerst recht tot zonde,
ja, tot het toppunt der zonde. En op dit punt kan ze slechts een ‘Hinweis auf die
Gnade sein’, geen vrucht van genade zelf. En wat dit laatste betreft, ook in zijn latere
dogmatiek, n.l. ‘Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik’, zegt Barth nog, dat er wel
mensen zijn die de mogelijkheid hebben van het kennen van het woord Gods of
van het ervaren daarvan, maar het is dan toch altijd weer zo, zegt hij, ‘das wir auch
und gerade in diesem Lebensvorgang (= gebeuren, -feit) als solchem jene Moglichkeit
durchaus nicht zu sehen und zu fassen bekommen, dass vielmehr das, was wir zu
sehen und zu fassen bekommen, immer nur der Lebensvorgang als solcher ist, der
als solcher auch etwas ganz anderes seing konnte als gerade jene Moglichkeit’.
Vandaar dan ook, dat het christendom, voorzover het zijn werkelijkheid heeft, in
een zodanige menselijke ‘Anerkennung des Wortes Gottes’ ongetwijfeld thuis hoort
op het veld van de algemene Religionsgeschichte, op welk veld ‘es zwar Hugel und
Thaler, aber keinen Himmel gibt’. En dit veld der Religionsgeschichte ligt dan op
zijn beurt weer midden in het veld der algemene cultuurgeschiedenis. ‘Gibt es auch
nur ein sogenanntes religioses Phaenomen, das sich nicht mehr oder weniger
glucklich und vollstandig als Prototyp oder Residuum eines durchaus diesseitigen
Lebengestaltungsversuches, als ein Phaenomen der Arbeit im weitesten Sinne des
Begriffs deuten liesse?’ Een criterium om op dit terrein het echte van het onechte
te scheiden, hebben wij eigenlijk niet, zegt Barth. Op het gebied der religie gaat het
bij ons, ‘bei dem Hinweis auf das, was das Wort Gottes an, in und durch uns bewirkt’,
toch eigenlijk precies als het Aaron ging voor de Pharao, toen hij zijn staf een slang
liet worden. De Egyptische tovenaars deden het ook en dan bovendien zijn wij niet
eens in staat Aaron hierin na te volgen, dat zijn staf die van de tovenaars verslond.

Brunner.
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Ook Emil Brunner heeft gelijke gedachten ontwikkeld als Barth, al werd de afstand
tussen beiden iets groter. Zijn boek ‘Die Mystik und das Wort’ is een grondige critiek
op Schleiermacher en kiest tenslotte positie in de zg. ‘theologia crucis’ die als
tegenstelling met de ‘theologia gloriae’ wordt opgevat. De theologie der ervaring
d.w.z. die uit de menselijke ervaring conclusies durft te trekken ten aanzien van God
en het goddelijke, concludeert uit het menselijke gevoel tot God, maar dat is, volgens
Brunner een valse theologia gloriae. Daartegenover stelt hij de theologia crucis, wijl
daarin de gedachte tot erkenning komt, dat het kruis de dood betekent van de ons
bekende mens en het onder het gericht staan van alle vrome ervaringen, alle
christelijke vrome gemoedstoestander dearbij inbegrepen. Een ander werk van
Brunner nl de ‘eligionsphilosophie evangeliser Theologie’ laat gelijke klanken horen.
Hij spreekt daarin ronduit als zijn mening uit, dat op zijn standpunt van een
christelijke, protestantse Religionsphilosophie strikt genomen, geen sprake eigenlijk
kan zijn. Immers philosophie is ‘Besinnung auf dem Sinngrund unter Voraussetzung
der Letztgultigkeit des vernunftimmanenten Begrundungdzusammenhanges.
Christliche Glaube aber ist die Erkenntnis von der Durchbrechung dicses
Zusammenhanges duch die Offenbarung’. En naast dit algemene, ons reeds bekende
gezichtspunt, komt dan nog als tweede argument voor het betoog, dat een christelijke
Religionsphilosophie eigenlijk onmogelijk is, nog deze gedachte ‘Religion ist, was
immer sie sonst sein mag, menschliche Lebensformung’. Daarom staat de
openbaring tegenover haar. Gods spreken staat tegenover het zoeken van de mens.
De Christusopenbaring staat tegenover alle religie. Christus is de vervulling van alle
religie maar tevens ook het gericht over alle religie en haar geschiedenis. Aan hem
wordt
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evenals de waarheid, zo ook de valsheid van alle religie kenbaar. De vraag van de
apostel of Christus geleed is, moet volgens Brunner voor de Religionsgesehichte
bevestigd worden beantwoord. Want, zegt Brunner, ‘Gerade das ist der Sinn-Unsinn
der Religionsgeschichte, dass in ihr Christus so zerteilt ist, dass diese Teile niemals
gu einem Ganzen zusammengesetzt werden konnen’. Natuurlijk zijn wij het met
deze uitspraak, wat het negatieve deel betreft, eens, doch voorzover daarin een
positieve gedachte ligt uitgedrukt en men van delen van Christus in de verscheidene
religies spreekt, kunnen wij het er niet mee eens zijn, en slaat Brunner fundamenteel
andere wegen in dan wij. Ook hier blijkt zijn openbaringsbegrip tengevolge te hebben,
dat alle religies als religies gelijkelijk onder het gericht geplaatst worden, maar dan
ook gelijkelijk gesanctioneerd worden. Op dit standpunt moet tenslotte de wetenschap
der Religionsgeschichte grotendeels vrij spel krijgen. Wanneer alles onder het
oordeel ligt op gelijke wijze, heeft ook alles verwantschap. Geen wonder is het dan
ook, dat Brunner de verdienste van de hierna nog te noemen Rudopf Otto op het
gebied der Religionswissenschaft erkent. Volgens Brunner heeft Otto de
zelfstandigheid van het religieuze bewustzijn, (dus loochening van de openbaring)
onweerlegbaar bewezen. Dit zegt hij nog in zijn laatste grote werk ‘Das Gebot und
die Ordnungen’. Dat wij voor ons menen dat het hier bedoelde bewijs door Otto niet
geleverd is, doet thans hier niet terzake. Ons interesseert het hier slechts, dat
Brunner, die begonnen is met critiek op Schleiermacher, op dit cardinale punt toch
feitelijk weer Schleiermacher bijvalt min of meer. Want Rudolf Otto heeft wel zijn
religionsphilosophisch standpunt willen vastknopen aan Kant en Fries, maar het
schijnt ons onlochenbaar, dat hij eigenlijk veel meer aan Schleiermacher dan aan
Kant-Fries verwant is.
C. De naam van RUDOLF OTTO vormt hier de overgang naar een derde punt,
waarop wij willen wijzen. Immers, bij Otto ontmooten wij een verkeerde beschouwing
omtrent de opvatting der mystiek en deze verkeerde opvatting der mystiek nemen
wij als derde oorzaak, waardoor de bepaling van de inhoud van het begrip religie
al meer gaat afwijken van het gereformeerde denken.
In de laatste tijd is er vaak gesproken van het zg. ‘Gesetz der Parallelen’ tussen
de verschillende religies. De bedoeling daarvan is duidelijk. En nu heeft Rudolf Otto
hiervoor in zoverre grote betekenis en verantwoordelijkheid als van hem uitgebreide
studies verschenen zijn over verscheidene, met name Oosterse religies en dat er
getracht is paralellen aan te wijzen tussen de Oosterse en de Westerse mystiek.
Wanneer nu in de mystiek zelf de eigenlijke religieuze werkelijkheid wordt gezien,
dan betekent, gelijk Brunner het terecht opmerkt, een aanwijziging van parallellen
tussen Oosters-heidense en Westerse-christelijke mystiek tevens de aanwijzing
van parallellen, ja, van verwantschap tussen Oosterse en Westerse religies. Dan
vervalt ook daarin weer de onderscheiding tussen pseudo-religie en religie. Brunner
zegt dan ook: ‘Freilich, wo der christliche Glaube selbst mit mystischem Erleben
verwechselt wird, wo die konkrete Gottesbegegnung, die einmalige
Gottesoffenbarung in Jesus Christus, das ἐφαποξ der apostolischen Verkundigung
als eine grosse, individuellzufallige Sondergestaltung des all gemeinen
Religionstriebes aufgefaszt wird, wird es auch moglich, indische Mystik und biblischen
Glauben ineinander uberfliessen zu lassen. Hat man erst den christlichen Glauben
in Mystik umgedeutet, so braucht es keine grosse Kunst mehr, um ein Gesetz der
Parallellen auf zu stellen, da in der Tat die Mystik sich allerart, wenn auch nicht
volkommen gleich, sodoch in der Hauptsache ahnlich entwickelt hat’. In deze
woorden van Brunner komt het geloofsbegrip naar voren, dat het onze niet is en
tengevolge daarvan wordt ook, niet zoals wij het zouden doen de vraag onder de
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ogen gezine, in hoeverre het geloof en het geloofsbegrip en de geloofsinhoud van
bepalende betekenis zijn voor het complex, dat men mystiek noemt. Dit neemt echter
niet weg, dat wij kunnen instemmen, met wat Brunner hier zegt. Zodra in de mystiek
en de zg. mystise beleving het eigenlijke wezen der religie gezien wordt, is het
onafwijsbare gevolg, dat alle religies met elkaar in parallelelle en
verwantschapsverhouding gezien worden. En nu heeft inderdaad Rudolf Otto op
dit punt bijzondere betekenis.
a. door de oplossing van religie in mystische ervaring of beleving en,
b. door de daarna onvermijdelijke opstelling van parallellen tussen Oosterse en
Westerse mystiek en religie.
a). Wat het eerste punt betreft, is voor het leren kennen van Otto's grondgedachte
betekenisvol, dat hij zich heeft aangesloten, eerst bij Fries en later ook, als men
scherp ziet aan de Romantiek en aan Schleiermacher, Aan Fries ontleende hij de
z.g. Ahnungslehre Bij Fries immers ontvangt het gevoel een bijzondere betekenis.
Bij hem staat het gevoel tegenover het begrijpen en concluderen. Zijn glorie is dat
het onmiddelijk de dingen beoordeelt. ‘Verstand’, zegt Fries, ‘ist das Vermogen der
mittelbaren Beurteilung der Dinge, nach Schlussen und vorausgegebenen Begriffen,
dagegen im Gefuhl und Geschmack ein Vermogen der unmittelbaren Beurteilung
der Dinge zeigt’. Het gevoel is dus bij Fries onmiddelijk en daarbij tevens vrij van
dwaling, irrtumlos, wijl het onmiddelijk kent. Dwaling, zegt Fries, is een fout, weliswaar
niet van de rede, maar wel van het gebruik der rede, van de reflexie, maar zodra
dan ook de reflexie uitgeschakeld is, is er ook geen sprake van dwaling. Nu verbindt
Fries aan deze leer omtrent het gevoel zijn begrip omtrent de zg. Ahnung Deze
Ahnung is een aal alle theorie tegenovergestelde overtuigingswijze van de
transcendentale Urteilskraft. Als zodanig voelt zij het mysterie in de natuur, het
Geheimnis, het Arcanum, welk laatste bij Fries nog niet in mystisen zin verstaan
wordt.
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In de Ahnung van het Geheimnis werken dus reflexie en begrip niet mee. Nu heeft
Otto zioh op dit punt bij Fries aangesloten. Reeds in zijn boek ‘Naturalistise und
religiose Weltansicht’ deed hij dit en later nog bewuster in zijn ‘Kant-Friese
Religionsphilosophie’, nog later in zijn meest bekende werken ‘Das Heilige (uber
das Irrationale in der Idee des Gottlichen und sein Verhaltnis zum Rationalen) en
ook in zijn ‘Aufsatze, das Numinose betreffende. In deze werken heeft Otto zijnerzijds
begrippen als Gefuhl, Ahnung, Geheimnis, mysterium tremendum, numen, enz.
overgenomen.
Gefuhl en Ahnung zijn bij Otto indrukken, die ontstaan zijn uit een innerlijk beleven.
In dat laatste moment, de beleving, haalt Otto, naast Fries, die eigenlijk
ken-theoreticus is gebleven en bang was voor de mystiek, Romantiek en
Schleiermacher in zijn gezichtskring binnen om zich daarbij aan te sluiten. Immers
de Romantiek ook had bij monde van Friederich Schlegel herhaaldelijk het
Ahnungsmotief gebruikt. Zij was ook sterk geinteresseerd voor het autoriseeren van
gevoel en reflexie in antithetise verhouding. Reeds in de formule a=a. (a-a), met
welke formule Friederich Schlegel uitdrukken wilde, dat het begrip a uit 2
tegenstellingen bestaat, komt de neiging naar voren om met een beroep op het
paradoxaal karakter der waarheid de reflexie te degraderen ten opzichte van het
gevoel. En rechtsreeks werd de Ahnungslehre uitgewerkt door Schlegel als hij
spreekt over de Allgegenwart der namenlosen, unbekannten Gottheit en uitsprak,
dat de Ahnung de theorie vooruit kan zijn in het aanvoelen van de mysterien. De
Ahnung heet hier “die das Unendliche ahnende Phantasie”. Ze is te coordineren
met de rede en in die beiden is dan de harmonie van het bewustzijn gegeven. De
ahnende Phantasie is bij hem het eigenlijke kenmerk van de mens. Van deze
gedachte nu neemt Otto zeer veel over en datzelfde geldt van Schleiermacher, van
wien Otto eigenlijk zeer afhankelijk is.
Immers Schleiermachre heeft met zijn beroemde boek “Uber die Religion: Reden
an die Gebildeten unter uhren Verachtern” bedoeld te leren, dat “Religion kein
Wissen, kein Handeln, sodern Gefuhl ist”. “Religion”, zegt Schleiermacher, ist Sinn
und Geschmach furs Unendliche’, als zodanig is dan ook een ‘naturliches
Gegenstuck’ tegen Spekulation (wissen) und Moral (tun). Zo krijgt bij Schleiermacher
het gevoel en ook de Ahnung van het mysterie bijzondere betekenis voor de religie.
Schleiermacher rekent tot de religie alle gevoelens ‘ bei denen das Universum der
eine, und auf irgend einer Art, euer eignes Ich der andere von den Punkten ist,
zwischen denen das Gefuhl schwebt’ (hier individu losgemaakt van het Universum;
dit onjuist: als God wat is, dan is hij niet anders dan geplakt in het Universum, dan
een mooi lichtje). Religion heet dan ook bij Schleiermacher ‘Instinkt furs Universum’.
Deze vermenging van motieven uit het denken van Fries, de Romantiek en
Schleiermacher heeft dan ook Otto, die al sterker overhelde naar Schleiermacher,
meer en meer in de bepaling van het berip der religie naar de kant der mystiek
gedreven. Hij doet dat, behalve in het reeds genoemde werk, ook in zijn ‘Aufsatze,
das Numinose betreffende’. Het gevoel wordt in zoverre tegenover de reflexie
geplaatst, als het onuitgewerkte begrippen bevat. De Ahnung heeft bij Otto platonise
άναμνησις der Idee im wahrsten Sinne. (De Ide-en als Urbilder in de bovenwereld,
de Abbilder juist verklaart? Zo: de zielen, praeexistent voor het lichaam, hebben de
Urbilder zelf gezien. Door de άναμνησις is de mens ook zuiver Godkenner, de mens
hier zuiver subjectief, kan de dingen kennen naar hun wezen. De Dordtse leerregels:
mens openbaring en genade noodzakelijk).
In overeenstemming daarmee ontwikkelt Otto nu een theorie, van een rustende,
donkere kennis, die in het onderbewuste van de mens leeft (anamnesis) en de
Ahnung wordt nu intuitus mysticus. In het religieuze gevoel ziet Otto een
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dooreenmenging van rationele en irrationele momenten. Het irrationele zelf is een
donkere diepte in de mens en in verband daarmede heeft de intuitus mysticus het
vermogen van divinatie. Bij wijze van voorbeeld wijst Otto hier op Marcus 10: 32.
Καί ἧν προαγων [είς Ἰεροσολυμα] αύΤους ό Ἰησοῦς, Καίἐδαμ βοῦντο, οἰ δε
ἀϰολουδοῦντες έυοβοῦντο.
(Het mysterium tremendum voelden ze in Jezus, ze hebben intuitus echter: de
discipelen begrijpen juist bitter weinig ervan; in het volgende vers verk aart Jezus:
Ze zagen het lumen niet, ze vreesden voor vervolging, dreigend gevaar; (zie vorige
verzen). Aan dergelijke voorbeelden wil Otto dan duidelijk maken, dat voor datgene,
wat boven alle reden ligt, naam en begrip omkeren, m.a.w. de mystiek krijgt hier
met de intuitie een sancticneremg van Otto.
b. Wat nu het tweede punt betreft, we zien hier Otto de consequenties trekken en
dan komen tot een parallelliseren, tendele ook van Oosterse- en Westerse mystiek.
Bekend zijn de boeken: ‘West-ostliche Mystik’, ‘Indiens Gnaden-Religion und das
Christentum’, ‘Sunde und Ursunde’. en voorts kleinere textuitgaven van Oosterse
mystiek, b.v. ‘Siddhanta des Ramamija’ ‘Texte zur indischen Gottesmystik’ of ook
‘Visnu-Naraijana’.
Op allerlei punten worden in deze geschriften overeenkomstige of
gemeenschappelijke trekken aangewezen tussen de mystici van het Westen, b.v.
Eckardt, Suso, Hugo von Sankt-Victor, Nicolaus Macanus, enz. en Japanse,
Buddhistische en Indische mystici en wijzen, tussen de Bhaktireligie en het
Christendon.
Natuurlijk blijft Otto op de verschillende wijzen, die het Christendom van deze
osterse religies blijven onderscheiden, maar de parallellen zijn toch zeer vele; met
name het irrationele moment geeft verbinding. De mystiek moet wel verbinding
leggen tussen Chr. is telijke en ander religies. Want volgens Otto heeft zij toch altijd
een uiterlijk kenteken en,
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zo heet het dan: ‘die Erkennungsmarke ist die bald beiser, bald starker und
gelegentlich fast leidenschaftlich hervortretende Ablehnung, begriffliche
Bestimmbarkeit des religiosen Objekts selber. Sie zeigt sich darin, dass auch die
religiosen Darstellungsmittel dem Irrationalen, dem Myrum sich nather, oder gansz
in dieses ubergehen und dann zu blossen Idiogrammen eines Irrationalen werden.
Otto blijft dus toegeven dat de verschillende vormen van mystiek tenslotte
samenhangen met en opkomen uit dieper liggende grondbeschouwingen, waaruit
dan in een bepaalde omgeving elk bepaald type van mystiek zou zijn opgekomen:
‘Denn keine Mystik wolbt sich im Blauen, sondern jede steht unter einem Grunde
den sie selber nach Kraften leugnet, und von dem sie dennoch immer erst ihr
besonderes und mit anderswo gewachsenem Mystiken niemals identisches Wesen
erhalt’. ‘Dienovereenkomstig blijft Otto nuchter genoeg om te protesteren tegen een
versmelting van de verscheidene vormen der mystiek, Hij is het nog niet eens met
Luzaes “Oriental Religion Series”, in zoverre deze serie in de gedachtenwereld van
het Oosten indringen wil in de philosophische categorien van het Westen, ja, ze zelf
ze daarmee verwisselen wil. Evenmin wil Otto meegaan met het door ons reeds
besproken Monisme van Haeckel of met het psychophysisch parallellisme. Dit alles
neemt echter niet weg, dat Otto op die parallellen groten nadruk legt en tot
onderscheiding tussen ware en valse religie door alle deze beschouwingen
doorbreekt. Zijn standpunt komt tenslotte neer op het spreken van “Parallellen und
Konvergenzen in der Religionsgeschichte”. Zoals hij dat zegt in zijn boek “das Gefuhl
des uberwaltigen” (sensus numinis). Het is volgens Otto absoluut onjuist, de
“geradezu erstaunliche Parallellbildung”, die men constateren moet bij vergelijking
van Oosterse en Westerse religies zo maar te verklaren uit “Entledungen” : Nicht
mit Entledungen, sondern mit Parallele- und Konvergenzbildungen haben wir 's hier
zu tun’. Deze wet der parallellie is volgens Otto in de Relioginsgeschichte algemeen.
Ze is te verklaren uit de algemeenheid van het godsienstig gevoel en daaruit
ontspringt dan ook zijns inziens de zg. Vorreligion. Deze laatste is nog wel niet een
wezenlijke religie, doch niettemin werkt daarin reeds een elementair - numineus
gevoel, welke later de religie ontwikkelt.
Zo valt de parallel tussen Pythagoras in 't Westen en Kungfurse in 't Oosten op.
In Israel treedt als parallelverschijning met deze twee de profeten Elia tot
Deutero-Jesaja en Ezechiel op; bij de Perzen de werkzaamheid van Zoroaster.
Overal vindt men volgens Otto Parallellie in de bepaling tussen de verhouding van
trancedentie en immanentie, in de behoefte naar verlossing, in ideen en idealen, in
ascese en ook in de vormen der z.g. Heilandmystiek. Want omdat Otto niet van de
openbaring uitgaat, welke buiten ons zou liggen en van buiten af komt, doch van
het religieuze subject zelf, kan hij in overeenstemming met de Romantiek en
Schleiermacher ook deze z.g. Heilandmystiek algemeen maken. De verering van
het Heilige Hart van Jezus, de met name Middeleeuwse geestelijke erotiek, waarbij
de mens reëel verkeer heeft met Jezus, vindt volgens Otto parallellen in allerlei
Oosterse religies, ook daar kent men incarnaties der godheid, parallellen tussen
Salomo en Sulamith in het Hooglied, ‘ja, auch der Krischna-kult kennt das zärtliche
Gekose mit dem Kindlein, den Kult des Bambils’. In gelijken zin herkent Otto dan
ook parallellen in de theologie. Ook deze parallellen kan hij op zijn standpunt
pretenderen, wijl de theologie verklaard wordt uit de mens. Alles samengevat, heeft
volgens Otto, men dus te rekenen met de convergentie der typen in de religie, dit
dan als gevolg van de ‘zugrundeliegende einheitliche gemeinsame Anlage der
Menschheit überhaupt’. Typen van zeer verscheidene soorten en klassen van dieren
en planten kunnen, gelijk Otto in herinnering brengt, soms zo zich wijzigen, dat ze
almeer op elkaar gaan lijken in gestalte en ook in functie, ja, dat ze tenslotte ‘in
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Eindformen ausgehen von überraschenden übereinstimmungen’. Welnu, zoiets
gebeurt naar zijn mening ook op het erf der Religionsgeschichte. Alleen maar, men
late zich hier waarschuwen door de historie. Ten onrechte immers heeft men vaak
uit de convergentie der typen al te voorbarig geconcludeerd tot de afhankelijkheid
van het ene ten aanzien van het andere type. Uit convergentie heeft men al te
gemakkelijk geconcludeerd tot descendentie. Deze fout wreekte zich, zegt Otto, en
daarom wil hij er zich voor wachten op het gebied der Religionsgeschichte. Men
gaat terug op de algemene religieuze aanleg van alle mensenleven. ‘Religion
gestaltet sich geschichtlich in Religionen, die unter einander einheitlich, aber auch
individuell besondert sind. Ihre gelehrische Einheitlichkeit schliesst wie bei allen
anderen Anlagen des menschlichen Geistes auch die spezifische Sondergestaltung
nicht aus, sondern ein’. Het is duidelijk dat Otto's standpunt leiden moet tot
uitwissching der grenzen tussen ware en valse religie. De laatste tijd is dit al te
duidelijk naar voren gekomen. Toen Otto b.v. naar Zinsendorff heenwees als naar
de ontdekker van wat Otto noemt de sensus numinis. Zinsendorff heeft in 1745 een
voordracht gehiuden: ‘Naturelle Gedanken vom Religionswesen’. Hier wordt dus
door Zinsendorff een zekere ‘wesen’, een ‘algemeen Wesen’ der religie aangenomen
en dit algemene wezen openbaart en verwerkelijkt zich dan verder in veracheidene
vormen van
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concrete religies. Min of meer gaf Zinsendorff dus het project reeds aan van een
phaenomenologie der religie, waarin naar oermomenten en naar wezensmomenten
van het religieuze gevoel gezocht werd, en waardoor Zinsendorff een voorloper
werd van Schleiermacher. Dit laatste intresseert ons hierom, omdat bij
Schleiermacher gelijk reeds boven opgemerkt is, het gevoel als onmiddelijk tegenover
de reflexie als middelijk staat en daardoor de sensus, het gevoel, in de religie
aanwezig wordt geacht als religieus gevoel, dat afhankelijk is van het reflecterende
denken (vgl. wat boven is gezegd over Fries, Schleiermacher en Otto).
Op het standpunt van Otto in zijn beroep op Zinsendorff komt er dus voor de
beantwoording van de vraag of ergens werkelijk religie is, niet op aan na te gaan,
of het religieuze subject een zuivere, dan wel onzuivere theologie volgt in zijn
reflecteren. De sensus numinis immers wordt, zowel door Otto als door Zinsendorff
aanwezig geacht ook bij de verst verwijderde heidenen, losgemaakt van hun
voorstellings- en denkinhoud, daarvan onafhankelijk gemaakt en voorts gepredikt
als ‘geschichtlicher Ursprung der Religion’.
Door dit standpunt in te nemen wil Otto ontkomen zowel aan het
naturalistisch-evolutionisme, als ook aan de opvatting van Wilhelm Bund die in zijn
‘Volkerpsychologie’ en ook in zijn ‘Mythos und Religion’ de religie heeft afgeleid uit
het animisme. Over de evolutie gedachte op dit terrein hebben we reeds gesproken.
Zij zoekt in verscheidene religies de gevolgen van een innerlijke ontwikkeling en
pleegt daarbij in het midden te laten of alle concrete religies uit een enkele
voor-historische religie zouden ontsproten zijn, dan wel of de verscheiden
Religionsfamilien, zoals Tiele-Soderblom het uitdrukt: ‘aus eben sovielen nur ideell
verwandten und selbstandig entstandenen Religionen entsprungen sind’.
En wat voorts het zoeven genoemde tweede standpunt, de hypothese van het
animisme betreft, op dit standpunt leidt men de religies der z.g. geciviliseerde rassen
af van het animisme. Men meent dat er in de religie der z.g. historische volken nog
weinig overblijfsel van achter gebleven is.
De aanhangers dezer hypothese leggen dus alle nadruk op het hoge belang van
het kennen der animistische voorstellingen.
Als grondvorm van die alle wordt dan aangegeven OF het animatisme, OF het
animisme. Het animatisme wil, om met Tiele-Soderblom te spreken alles ‘nach
Analogie des Mensen als lebendiger Wille betrachtet’ zien en het eigenlijke animisme
tracht alle leven en beweging en natuurverschijnselen te verklaren uit de werking
van zielen of geesten. Het is dus duidelijk, dat Otto zich zowel van de ene hypothese,
als van de andere heeft vrijgemaakt. Tegenover Bund's mening brengt hij dit bezwaar
in, dat het niet aangaat met Bund vol te houden, dat bij de volkeren levende
voorstellingen tenslotte zijn geworden tot Gods voorstellingen en dat nu daaruit de
religies kunnen verklaard worden. Want niet van voorstellingen, doch van zekere
‘elementaire’ Erlebnisakten’ moet men uitgaan volgens Otto, wil men in de
Religionsgeschichte en Religionsfilosofie het wezenlijke treffen. Deze Erlebnisakten
zijn volgens Otto geheel onafhankelijk van de voorstellingen, die men zich vormt
en dit standount herkennen wij weer de reeds besproken mening van Otto, dat het
gevoel onmiddelijk is, en als mystieke intuitie veel hoger is te taxeren dan de reflexie,
die fouten maakt. ‘Das Erschrecken auf weiter Heide in der Mittagsglut weiter
Steppen, oder im Schauen der Nacht setzt nicht eine vorhergehende Vorstellung
eines Geistes oder Daemon voraus sondern kann vollig spontan hervorbrechen und
sich nachtraglich etwa in jene Vorstellung hullen; oder es kann sich auch ganz ohne
irgendeine Konkretisierung des vermeinten Grundes des Erschreckens behaupten
und wiederholen. Das Einheitserlebnis des indischen Mystikers setzt nicht konkrete
Gedankgebilde voraus, es geht allen Vorstellungsbildungen voran und zu ihrem
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Verstandnis hilft uns keine Volkerpsychologie, sondern gerade im Gegenteile allein
die Seelenkunde hochst individueller Gemuvtsveranlagungen ganz individuell
Begabter’.
Nu Ottot zich zowel van het evolutionisme als van de animisme-hypothese heeft
vrijgemaakt, betekent inderdaad zijn opvatting iets nieuws, waar men ten aanzien
van de vraag of het Christendom zich als ware religie tegenover de valse religies
handhaven kan, leidt Otto's standpunt tot hetzelfde negatieve resultaat als de
hierboven onder A en B besproken meningen. Uit de kring van Otto wordt al meer
matriaal aangedragen voor de stelling, dat tussen Oosten en Westen de zolang
beweerde tegenstelling moet worden losgemaakt en men gaat tevens al verder in
dat leggen van contact tussen Oost en West ook in het reconstrueren van de oudste
geschiedenis van het Christendom. Met name diegene, die door het Kerkelijk
Christendom als ketters zijn veroordeeld, worden als dragers van Oosterse motieven
verklaard en dan ook min of meer in bescherming genomen.
Zo heeft Otto in zijn boek over de Sensus numinis een afzonderlijke verhandeling
gegeven over Origenes en de Indise theologie en op de Eramos conferentie van
1933 zocht
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men ook naar Oosterse invloeden of parallellen bij het Nestorianisme.
Deze verklaring van de religieuze verschijnselen uit een mystisch a priori gegeven
religieus gevoel zal dan ook kunnen leiden tot een al verder doordringend besef,
dat de geschiedenis van het Christendom tenslotte beheerst wordt in zijn
hoogtepunten door capitale vergissingen.
Op die hoogtepunten immers heeft het verscheidene malen bepaalde ketters
veroordeeld, die tooh eigenlijk slechts parallelle verschijningen waren in andere,
met name Oosterse religies opkomende religieuze voorstellingen of wendingen, die
bestemd waren tussen Oost en West wordt door Otto verklaard uit ‘eine
Gesetzlichkeit die auf gemeinsames Funktioneren der Allgemein-psyche und auf
intime Einheitlichkeiten der Kulturmenschheit deutet, die mehr funktionelle
ubereinstimmungen als Austausche sind’ Wanneer we het nu gezegde in par. l
samenvatten, dan is het duidelijk, dat het woord religie in de laatste tijd al moeilijker
te ontleden is; men kan er zowat alles onder verstaan; de ene keer spreekt men
van religie in zg subjectieve zin en verstaat er dan onder ‘das Verhalten des Mensen
zur Bewusstsein getreten sowie diese mit Unmittelbarer Gewissheit in sein
Bewustsein getreten und fur dasselbe Autoritat geworden ist’ (Von Orelli), den
anderen keer spreekt men van religie in subjectieven zin als het totaal der
levensuitingen van het religieuze bewustzijn in zeden, rechten, wetten in welke alle
dan ‘das praktische Bestimmtsein duren das Gottliche zu Tage tritt’.
Hierbij komt dan ook nog om de onzekerheid in het gebruik van het woord religie
nog groter te maken dat
a. door het valse evolutionisme,
b. onder invloed der dialectise theologie;
c. door de leer van het religieus a priori, gelijk ze door Otto wordt voorgedragen,
de z.g. subjectieve religie al meer losgemaakt wordt van de z.g. objectieve
religie en aan zijn invloed wordt onttrokken.
Voor zover dan verder in de z.g. subjectieve religie der onderscheiden groepen de
onderscheiding tussen waar en vals wordt opgeheven of genivelleerd of gerelativeerd
vloeit daaruit weer voort, dat ook in de z.g. objectieve religie deze onderscheiding
almeer losgelaten wordt. Zo komt de geheel enige waarde en het gezag van het
Christendom zelf, almeer in gedrang en zo wordt tevens de z.g. religio subiectiva,
om deze onderscheiding nog vast te houden, van de Christen, beroofd van het
gehoorzaamheidskarakter dat b.v. de Heidelbergse Cat. er aan toekennen wil en
waardoor zij als een vrucht van openbaring en van wedergeboorte kan worden
gezien als een God behagende daad van gehoorzaamheid en geloof; over heel de
linie van hetgeen men hier noemt subjectieve en objectieve religie triumpheert dus
het syncretisme en is er een wisselwerking tussen de misduiding van de ene en die
van de andere. We willen daarom trachten op de 3 in par. l besproken richtingen in
par. critiek te oefenen, om daarna in par. 3 eigen mening te geven.

Paragraaf 2 Korte critiek op de besproken meningen.
A.
In de eerste plaats een enkel woord over het in par. l aangeduide evolutionisme.
Over het DARWINISME, dat ook uit chronologisch oogpunt verdient, zullen wij niet
spreken. wijl het ons te ver uit de koers voert en althans in veel van zijn concrete
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beweringen vrijwel is losgelaten. Wat echter het evolutionistisch denken op het
terrein der religie betreft, werpen we daartegen enkele dingen op.
1e.
Voorop zij gesteld, dat het evolutionisme in strijd is met de Schrift. Deze heeft
door haar leer van Schepping, van een daarna volgende Staat der rechtheid en van
een daarop volgende Zondeval het evolutionisme in principe veroordeeld. De eerste
mens is, bij haar niet prae-historisch, doch historisch, hij is geen mythologische
voorstelling, doch concrete werkelijkheid. De zondeval is dus ook geen
qualificatiebegrip, waardoor alleen maar zou aangeduid zijn dat de mens als mens
en de wereld in haar historisch bestaan gequalificeerd is ten kwade, doch die
zondeval is een historisch feit, waaraan ten grondslag ligt de Bijbelse gedachte dat
de mens als mens en de schepping als schepping zodanig in de concrete constinuatie
van historische schepping zodanig in de concrete constinuatie van historisch leven
recht heeft gestaan voor God en dat ten tweede slechts door na de schepping
intredende zonde deze oerverhouding is verstoord. Zo is dus in de Bijbel de eerste
mens profeet, priester en koning g weest.
De z.g. primitieve mens van het evolutionisme is daarom een fictie en deze kan
men sl slechts handhaven, indien men door een principiele verlochening van de
Schrift daar van ontwikkeling blijft spreken, waar de Schrift enkel afval ziet. Omdat
voorts de Schrift (Rom. 5) de tweede Adam in verband brengt met de eersten, vloeit
uit de loochening van de zondeval langs evolutionistische denkweg ook de loochening
van de Christus als Verlosser voort. Wel kent de Bijbel een evolutie op de basis van
de Schep-
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ping en van de revelatie maar zij poneert tevens, of zegt eigenlijk reeds daardoor,
dat deze evolutie is gestoord door de zondeval en slechts kan terugkenen door
intreden der genade en bijzondere openbaring.
2.
Erich Rothacher heeft er op gewezen dat de theorie van Darwin feitelijk een
hernieuwing betekende van het antieke schema der ontwikkeling van het doelmatige
uit het niet - doelmatige. Dit moge niet voor alle Darwinistische thesen juist zijn en
het niet doelmatig zijn der eerste ‘Atomenwirbel’ moge zelfs allerminst een
noodwendig postulaat zijn van het Darwinisme, toch heeft Rothacher's opmerking
in dit verband voor ons in zoverre betekenis als men in veel gevallen toch zeggen
moet van evolutionistische constructies van het ontstaan der religie, dat volgens
haar ‘ausdem zufalligen particularen spiel der Egoismen sich der zweckhafte
allgemeine Wohlstand entpupt’ en daar mee oook de religie. Aan zulke theorie'en
treedt echter de Bijbel weer in de weg. Niet alleen doet hij dat door zijn leer van
Schepping en Zondeval maar ook door zijn prediking van rechtvaardigheid en
verzoening Gods.
En eveneens door zijn weigering om alle dingen relatief te maken en zijn plaatsing
van alles onder het standpunt van den volstrekten ernst en van 's mensen
verantwoordelijkheid. EMIL BRUNNER heeft terecht gezegd, dat ook het
evolutionisme tot relatieve scepsis leidt en dit geldt eveneens ten aanzien van de
religie. Want indien het evolutie-standpunt recht van bestaan heeft dan is de
onderscheiding tussen religio vera en riligio falsa van haar volstrektheid en geldigheid
beroofd.
3.
De evolutionistische theorie moet er toe leiden dat het begrip der religie zelf geheel
en al verwazigd wordt, omdat ze tussen mensen en dieren geen scherpe grenzen
aangeven kan, moet ze wel het vraagstuk stellen, waarvan o.a. Chantepie de la
Saussaye in volle ernst melding maakt of n.l. ook de dieren religie hebben; er zijn
evolutionisten die hierop bevestigend hebben geantwoord en die b.v. dieren met,
en mensen zonder religie hebben mogelijk geacht. De verhouding van de hond tot
zijn baas heette dan b.v. religieus en vele andere dieren zo werd beweerd moeten
wel de mysterieze, geweldige, vaak vijandige macht van de mens als goddelijke
macht ervaren. ‘So kunnen die Ameisen den Menschen als irgent deinen Moloch
oder Ahriman betrachten (Ch. de la S). Ch. de la S. zelf beweert dat alle
wetenschappelijke beslissing uitgesloten is.
4.
De hypothese van de primitieve mens met zijn premitive religie dringt de
evolutionisten eveneens tot onontkoombare moeilijkheden. Hier te lande is ook op
dit punt strijd gevoerd tussen J.G. Doedes en C.P. Tiele. Volgens de laatste zijn:
‘de ons bekende of nog bestaande godsdiensten der wilden de overblijfselen der
godsdienst die voor het ontluiken der eerste beschaving onder het mensdom heerste’.
Wij hebben hier te doen b.v. met de animisme hypothese; het animisme is hier een
soort van primitieve wijsbegeerte, waarachter dan voor het besef van deze denkers
de vroegste godsdienst ligt die slechts flauwe sporen achter liet. Evenwel merkt
Tiele Soderblom, ‘Compendium der Religionsgeschichte’ op, dat men streng
genomen geen prim. of geciviliseerde of wilde stammen of volkeren kent en eveneens
dat de afstand tussen verscheidene van de tot het z.g. ‘proletariaat der religie’
gerekende groepen, waaruit dan later de z.g. hogere religies zich ontwikkeld zouden
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hebben, zeer groot is. Tiele-Soderblom noemt primitief en religieuze voorstellingen
en gebruiken van die volken die nog niet tot een hogere cultuurtoestand of
staatsleven gekomen zijn en ook nog niet tot een historische existentie in eigenlijke
zin. Maar deze omschrijving is zelf zeer vaag, zij weet de grens tussen hogere en
lagere cultuurstand niet aan te geven. Bovendien laat zij de toekenning van het
preadicaat der primitiviteit feitelijk afhangen van de stand der ethnologie hetgeen
wetenschappelijk onjuist is; vandaar dan ook dat op dit punt de verwarring zeer
groot is.
De ene school b.v. van Tiele-Wundt gaat uit van 't animisme en leidt daaruit alles
af. Een andere gaat weer uit van het fetisjisme, nog andere verbinden deze
hypothese zoals b.v. de anthropologische school van E.B. Tylor, Herbert Spencer,
J.G. Freazer, H. Bastiaan, G. Roskoff, Ja de onzekerheid en verwarring die op dit
gebied heersen, zijn nog vergroot door het door het optreden van de reeds par. 1
genoemde Andrew Lang en P.W. Sohmidt. In de strijd n.l. tussen evolutionisten en
anti-evolutionisten heeft Lang ingegrepen door de naar zijn ontdekkingen beruste
beweringen, dat bij velen van de z.g. primitieve volkeren nog een ander geloof was,
dat het animisme of fetisjisme mogelijk maakt, de verering n.l. van een ‘high God’
hoogsten Geest Schepper en Onderhouder der wereld, rechtvaardig, eeuwig, wijs,
onzichtbaar, goed. Zonder dat Lang de grondgedachte der evolutie wou omverstoten
greep toch deze z.g. ontdekking van een ‘oermonotheisme’ diep op de discusies
in. Geen wonder, want Lang keerde eigenlijk in de bestaande evolutionistische
theorieen de orde om in zijn z.g
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verheven Godsbegrip. Wat de liberale evolutionisten slechts hadden mogelijk geacht
aan het einde van een langen weg van ontwikkeling, dat werd nu door Lang zoo
maar aan het begin geplaatst. Geen wonder dat tegen Lang zwaar verzet kwam
van de zijde der radicale evolutionisten. Maar daarna heeft P.W. Schmidt weer
getracht tegenover hen de grondgedachte van Lang vast te houden en verder uit
te werken. Schmidt immers hield vast aan de voorstelling van een oer-monotheisme,
Maar toch heeft ook hij de onzekerheid ten aanzien van de vraag, hoe het met de
primitive godsdienst staat vergroot. Schmidt hield vast aan de voorstelling dat er
primitieve volksstammen zijn. Hij zag ze in de Pygmeen-stammen en nu beriep hij
zich op de in de ethnologie opgekomen theorie der cultuurkringen teneinde daarmede
te bewijzen dat die stammen oorspronkelijk ook een verheven Godsbegrip hadden,
en dat voorts, wanneer er in hun primitieve religie daartegen strijdende
minderwaardige voorstellen ingedrongen bleken, dit alleen te wijten was aan een
nadelige beinvloeding van deze stammen door een naburige cultuurkringen, (veeteelt,
jacht, akkerbouw, et. c) Schmidt, die aan de bestrijding van Otto een speciaal boek
gewijd heeft, en Lang, hebben dus wel de uitwassen of bepaalde overhaaste uitingen
van de evolutionisten bestreden, maar omdat ze tenslotte de grondgedachten van
de evolutie aanvaarden, houden ze nog vast aan het theoreem der primitieve
volkeren. Zo heeft dus de onzekerheid in zake de primitieve religie in de laatste tijd
zelfs pijnlijke vormen aangenomen en het evolutionisme is ook in deze vertakking
weer voor de zoveelste maal van binnen uit aangevochten.
Trouwens reeds lang werdt feitelijk toegegeven dat op het punt van de primitieve
mens de onzekerheid pijnlijk was. Terecht heeft dan ook Shantepie de la S. er aan
herinnert dat de stammen van Noord Amerika tot aan de ontdekking van Amerika,
door de Europeanen in soortgelijke verhoudingen hebben geleefd als welke men
bij andere stammen prae-historisch noemt; omdan waarschuwend te concluderen,
dat men de begrippen ‘prae-historisch en oorspronkelijk’ geenzins equivalent mag
noemen. ‘Es gibt manche Funde aus prae-historischer Zeit, welche wahr scheinlich
ziemlich jung sind’. En om in de laatste tijd te blijven, nog onlang heeft G. v.d. Leeuw
erkent dat het zeer moeilijk is historisch vast te leggen wat primitief eigenlijk is, en
met zekerheid uit te maken, of het primitief geestesleven dat we ergens vinden,
reeds een vroegere hogere cultuur achter zich heeft, dan wel inderdaad primitief is.
Bedenkt men voorts dat juist op het standpunt van het evolutionisme, tussen
Godsdienst en Cultuur steeds een innig verband gesteld wordt, dan is de onzekerheid
en de wetenschappelijke onreinheid van het overigens toch reeds on-bijbelse begrip
ener primitieve religie daarin te duidelijker gedemonstreed. Feitelijk geeft Dr. v.d.
Leeuw deze hypothese weer prijs, wanneer hij zegt, met het primitieve geestesleven
alleen een bepaalde religieuse levenshouding te bedoelen, gebaseerd op een
eigenaardig van het ons afwijkend denken en voorstellen, dat wij overal bij de
onbeschaafde volkeren maar in meer of mindere mate ook bij die der oudheid en
in ons eigen geestesleven vinden, en als hij constateert dat dit primitieve geestestype
een beter phychologisch dan historisch te omgrenzen verschijnsel is.
Bedenkt men nu dat het geloog aan de z.g. primitieve mens noodwendiger wijze
behoort bij de constructie van de evolutie-leer, althans nu deze strikt genomen wordt
indien deze strikt genomen wordt, dan is de op dit punt heersende onzekerheid een
bewijs van wetenschappelijke machteloosheid. En ook de poging van Schmidt om
met de ethnologische Kulturkreis-theorie te werken helpt de evolutionisten niet en
neemt de onzekerheid niet weg, al was het alleen maar om deze reden niet, dat
haar gronologie zelf nog ten hoogste onzeker is.
5.
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Wij behoeven verder over deze kwesties uit een oogpunt van immanente critiek
niet veel meer te spreken. Heinrich Frick heeft er in 1929 op gewezen dat in de
laatste decennien juist inzake de kwestie van de oorsprong van het geloof in God
en van de religie der primitieven de situatie totaal veranderd is. De theorie van hen,
volgens wie het animisme de oorspronkelijke vorm van het geloof in God is (E.B.
Taylor) Wilh. Bundt) is zo goed als algemeen prijsgegeven, zegt Frick. Weer een
andere hypothese is opgesteld en bekend geworden met name door J.G. Frazer.
Volgens hem zou de religie te verklaren zijn uit een gevoel van teleurstellingen over
de toverij, volgens deze hypothese vertrouwt de mens oorspronkelijk in de magie
op zijn eigen kracht. Hij gelooft aan het bestaan van vast ordeningen in de natuur,
gaat daarvan uit en tracht nu in deze magie daarvan profeit te trekken. Later evenwel
ontdekt hij dat de natuur anders is dan hij zich voorstelde, dat haar ordeningen nog
door hem doorzien zijn, dat zijn heerschappij over de natuur dus eigenlijk slechts
denkbeeldig is. En, aldus dan de theorie van F. wanneer hij zo door zijn eigen magie
in de steek gelaten is en daarna teleurgesteld, dan grijpt hij naar religie. Hij wendt
zich af van de natuur om de krachten die zijn leven bepalen, en die hij niet
doorgronden kan voortaan niet meer als natuurkrachten te zien, doch ze te schrijven
aan een hoger wezen,
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dat hij God noemt.
Ook deze theorie evenwel vindt al sterker bestrijding; ze gaat trouwens uit van
hypothese die in de werkelijkheid van het leven geen steun vinden en wordt allerminst
consequent voorgedragen, nu heeft K. Beth getracht het verschil en de verhouding
tussen magie en religie weer anders te construeren, dan Fraiser het heeft gedaan
Zo wedr hij dien opponent. Op zijn beurt echter vindt hij weer tegenstanders, die
wel in het negatieve hem gelijk geven, maar in het positieve zijn uiteenzettingen
evenmin geslaagd achten. En wat eindelijk Schmidt betreft, deze heeft weliswaar
door zich te bedienen van de cultuur-historische methode van onderzoek, en door
het bijbrengen van een overstelpend feiten matriaal getracht de al te haastige
evolutionisten te redden, maar tenslotte kan men ook tegen hem, wanneer hij bij de
z.g. primitieve van N. Amerika of van de oude wereld of bij de Pygmaeen, de
Nomaden en nog jongere primitieven de aanwezigheid van een oermonotheistisch
geloof tracht aan te tonen, als bezwaar aanvoeren, dat hij op verscheiden plaatsen
te sterk idealiseert, en in zijn poging om de evolutionisten in hun vaart te stuiten,
zelf ook weer in ongunstige zin bevooroordeelt is. Ook Schmidt komt tenslotte ook
in strijd met de Schrift, juist in zijn grondgedachte. Volgens haar toch heeft de zonde
zo sterk doorgewerkt, en is het proces van afval zo radicaal geweest dat de volken,
die ons primitief schijnen volgens de Schrift reeds zeer ver af staan van de eerste
mensen, van het eerste vrouwenzaad, van Noach, en dat ze, in ste van hun religie
op hoog peil te laten staan, door de zonde in al hun levensuitingen verdorven en
verduisterd zijn. De pogind van Schmidt om bij de z.g. primitieven het monothisme
te bewijzen schijnt aan Gen. 1-3 recht te doen, doch doet feitelijk aan Rom. 1 en
dus ook aan Gen. 3-9 en daarna ook aan Gen. 1-3.
Trouwens, al zou Schmidt's theorie van a tot z gelijk hebben, dan is daarmee nog
niets gewonnen voor het geloof in de Bijbel, daarvoor is het z.g. monotheisme, het
geloof aan het hoogste wezen, zoals Schmidt dat meent te kunnen bewijzen, als bij
de primitieven gegeven, toch al te zeer verwijderd van het zuivere Godsbeeld, de
zuivere Gods-voorstelling welke de Bijbel ons als oorspronkelijk doet aannemen.
Zo spreekt b.v. Schm. in zijn verhadeling over de religies van de oer-volkeren van
Azie en Australie over het geslacht van het hoogste wezen bij de Z. en N.
Andamanezen. Bij de ene groep is het hoogste wezen manlijk, bij de andere
vrouwelijk gedacht, en elders wisselen deze voorstellingen. Bij de Semaigroep heeft
het hoogste wezen een jongere broer; de een is de god van het onweer, de andere
verwekt de storm. Ze twisten met elkaar en het hoogste wezen speelt niet bepaald
een mooie rol, evenmin zijn broer. Wel meent S., dat van het feit, dat bij verscheiden
gebieden het hoogste wezen een vrouw heeft of een moeder of ook broeders (op
welk feit S. voorstelling schijnt te stranden), zich te kunnen ontdoen door b.v. te
betogen, dat in veel gevallen het hoogste wezen gedacht werd zonder vrouw, of
door er op te wijzen dat elders de vrouw van het hoogste wezen niet in het bloed
of verdeeld en dus van lagere orde geacht wordt te zijn, of dat de kinderen van het
hoogste wezen niet verwekt zijn door een verbintenis van het hoogste wezen en
zijn vrouw, doch b.v. door de vrouw gedroomd en daarna door het hoogste wezen
geschapen zijn. In andere gevallen tracht S. ook te bewijzen dat de vrouw van het
hoogste wezen oorspronkelijk niet daarbij gedacht werd, doch een later inkruipsel
is, evenals de moeder van het hoogste wezen. De bewijsvoering van S. onbeert in
veel van zulke gevallen genoegzame argumentatie; hij kan zijn constructie van een
monotheisme bij de door hem besproken volken lang niet aannemelijk maken, noch
wanneer men het op het monotheisme, noch wanneer het gaat over het
monotheisme. En zo kan dus voor het Schriftgeloof en de Gereform. apologetiek
S. ons geen fundamentele hulp bieden. Daar zijn trouwens ook stammen en gebieden
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waar S. toegeven moet, dat het z.g. hoogste wezen er wel degelijk vrouw en kinderen
heeft en buitengewoon sterk anthropomorphistisch is gedacht. Natuurlijk beweert
S. verder dat deze ‘Anthropomorphisierueng’ van latere datum is, maar ook hij zal
dit niet kunnen bewijzen in veel gevallen. Ook zal hij moeten kiezen voor het
geloofsstandpunt, dat niet met bewijzen zijn redelijkheid aantonen kan en wil.
Gelijke opmerkingen zou men ook kunnen maken met de betrekking tot de studie
van S. over ‘Die Religionen der Ur-volker Amerikas’. Ook vertoont weer het beeld
der beweerde hoogste wezens allerlei zeer Anthropomorphea trekken, die 't ons al
te moeilijk maken, geloof te hechten aan S. stelling, dat de ‘Hoch-Gott-Glaube einer
relatiev hohe Sittlichkeit fodernde Glaube’ geweest is, die ‘fur das gesamte Amerika
die alteste Form der Religion ist’, zover we na kunnen gaan.
Deze opmerkingen hebben allerminst de bedoeling de grote waarde van S. werk
te loochenen. In tegendeel, hij heeft inderdaad het evolutionistisch apriorisme met
succes gebroken en in zeer veel gevallen aangetoont, dat de poging van veel
evolutionis tische onderzoekers om nl. het hoge zedelijke karakter van verscheidene
religies te verklaren uit invloeden van missionarissen en dergelijke als mislukt moeten
worden
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beschouwd. In zoverre heeft zijn studie tegenover de evolutie-theorie in haar grove
vorm bijzondere waarde, ook voor ons.
Op de theorien van anderen gaf Schmidt uitvoerige en overtuigende critiek, Een
critiek welke ook Karl Marx en Engels getroffen heeft. Hun
socialistisch-communistische theorie ook in zake oorsprong en wezen der religie,
was, althans tendele een uitvloeisel van het zuivere evolutionisme (zie par. 1) en
daarbij van hun historisch matrialisme. En nu is het van betakenis, wanneer S.
aantoont, dat de Marx. theorie feitelijk door een socialistischen ethnoloog
omvergeworpen is. Immers, Engels, had geschreven dat de religie in het algeneen
niets anders was dan de ‘phantastische Wiederspiegelung in den Kopfen der
Menschen derjenigen ausseren Macht, die die Form von uberirdischen annehmen
In den Anfangen der Geschichte sind zuerst die Machte der Natur, die diese
ruckspiegelung erfaren, aber bald treten neben dan Naturmachten auch
gesellschaftliche Machte in Wirksamkeit, Machte, die dem Menschen eben so fremd
und im Anfang ebenso unerklarlich gegenuber stenen’. Hiertegenover echter heeft
de socialistische ethnoloog Cunow er op gewezen, dat deze opinie tot zeer
wonderlijke consequenties voert. Engels immers had ten bewijze van zijn stelling,
dat de natuurmachten voor de religie-vorming beslissend waren, heen gewezen
naar de Indiers, Perzen, Grieken, Romeinen. ‘Demnech wurde, wenn wier vom
Budhismus absehen erst mit dem Christentum und Islam die eigentliche Wirkung
der socialen Machte beginnen’, zegt Cunow, aangehaald bij Schmidt. En terecht
concludeert S. nu dat dus blijkbaar Engels, hoewel een der grondleggers van het
socialisme zelf het langste deel en de langste faze van het ontwikkelingsproces der
religie, gelijk hij dat ziet, feitelijk losmaakt van het inwerken van de sociaal-economise
factor, die aanvankelijk zo heel sterk als constitutive factor in de opbouw der religie
geaccentueerd was. M.a.w. dat de theorie der evolutionisten ook in deze Marxistische
vorm zichzelf overleeft heeft.
Maar al heeft om al deze redenen S. voor ons grote waarde, met name. als
aanvoerder in de strijd tegen evolutionistisch radicalisme, tenslotte blijkt ook zijn
theorie onaanvaardbaar, is zijn bewijsvoering lang niet steeds stringent, heeft hij
het evolutie-dogma niet prinoipieel gebroken en komt ook hij in strijd met de Schrift.

B.
Is hiermee in het kort aangegeven welke critiek o.i. uit te brengen is op het
evolutionistisohe religie begrip, thans willen wij in het kort aangeven, welke bezwaren
wij hebben tegen de meningen, die de dialectische theologie intwikkelt heeft met
betrekking tot de religie.
1.
In de eerste pplaats zij opgemerkt dat deze theorie om haar grondslagen in strijd
is met de Schrift. Het is waar dat het bekende woord: ‘God is in de hemel en gij zijt
op aarde’, Bijbels (Pred, 5:1) is. En voorzover dit woord de woordvoerders deze
theologie aan het denken gebracht of daarin beheerst heeft, zij erkent dat daarmee
veelszins een poging gewaagd is om de hoogmoed te breken, de hybris van de
mens, die meende op eigen gezag over God te kunnen spreken en de religie te
kunnen opbouwen uit zichzelf, Toch is het genoemde Bijbelwoord niet het enige,
dat in een bepaling van de verhouding van God en mens ons denken leiding geven
mag. Want: ‘het Woord’, zegt de Schrift, ‘is vlees geworden en heeft onder ons
gewoond en heeft ons God verklaard’ έξηγησατο d.w.z. in de geschiedenis is God
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getreden met Zijn openbaring en heil; de genade is in de continuiteit van onze
menselijke samenleving opgetreden en gaf hier haar geschenken. Gods werk aan
de mens wordt echter volgens de eerste grond axiemata der dial., theologie nooit
historisch en op dit cardinale punt vindt zij dus de H.S. tegenover zich. Met name
de verbondsgedachte wijst dit uit. Volgens de H.S. is alle religie verbondsverhouding
tussen God en mens en practische erkenning daarvan. In het paradijs is de religie
al dadelijk zulk een verbondswerkelijkheid en na de val zet zij zich door de genade
van de tweede Adam wederom als verbondswerkelijkheid voort.
2.
De scherpe onderscherding die gemaakt wordt in de dial. theol. tussen geloof en
religie is evenzeer in strijd met de Schrift. Volgens deze theol. toch is geloof met
religie of reliositeit onverenigbaar. Geloof is met alle Erlebnis onverenigbaar. De
dial. theol. legt de nadruk op de gedachte dat God de zondaar begenadigt en in
welke zin zij dit opvat, leert ons Brunner, wanneer hij zegt: in het geloof in deze
rechtvaardigmaking houdt ook de religie op, omdat de mens, ook zijn vroomheid,
zijn religositeit, alles wat hij empirisch is, alles wat hij ook als vrome mens is, doet
en heeft, onder het Goddelijk gericht weet te staan en dus niet daarvan het heil
verwacht, zoals de mystious het doet van zijn belevingen der genade, of de relieuze
mens van zijn vrome zielsgesteldheid, doch omdat hij in het geloof het heil verwacht
van God ondanks (trotz) die vroomheid en die religiositeit. De door Brunner hier
gemaakte tegenstelling tussen geloof en religie zou juist kunnen zijn, en dit ‘ondanks’
gerschtvaardigd,
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indien de H.S. niet duidelijk leerde en de Geref. theologie niet met kracht
gehandhaafd had, dat zowel het geloof als ook de daaruit voorvlooiende en daarmee
in overeenstemming zijnde z.g. religieuze levenscontinuiteit, vrucht van genade
was, geschenk van God. Brunner heeft gelijk, wanneer hij zegt dat wij het heil niet
kunnen verwachten van onze religieuze tijd, maar deze probleemstelling raakt de
Bijbel niet in zijn problemen want de leer der vrije genade houdt vol dat wij het heil
genieten in ons dienen van God, dat zelve vrucht daarvan is. Ook het geloof zelf is
vrucht van genade en de rechtvaardigmaking geschiedt volgens de Bijbel wel
‘διαπιχτεως’ doch niet ‘διαπιυτιν’. Het laatste kan dialectische theologie de H.S.
nazeggen, maar het eerste niet, ze neemt een negatieve uitspraak over, positieve
laat ze liggen, en in haar ijver om die negatieve uitspraak tegenover alle liberalisme
en mystisisme weer uitgang te geven komt zij er toe die andere, de positieve te
verwaarlozen. Ze staat ze zelfs principeel tegen, want ze zou zichzelf opheffen, als
ze het ‘dia pisteoos’ erkende. Maar wie deze positieve uitspraak (dia pisteoos)
aanvaardt als Bijbels, ziet tevens in, dat, indien ook het geloof een van God verwerkt
genadewonder is het daarmede juist op de zelfde lijn geplaatst is als de heiligmaking,
de bekering, het gebed en de z.g. religiositeit. Men gelooft dus niet, wanneer het
goed is, in de rechtvaardigmaking ondanks zijn religie (Brunner) doch alleen maar
ondanks de zonde, ook in de religie, ondanks verstoring in de religie. Omdat echter
God door verkiezende genade de mens terug brengt tot de oude glorie, daarom
betekent dit hherstelling ook tot heiligmaking, ook tot bekering, ook tot gebed, ook
tot religiositeit. Gelijk zij in alles een herstelling is, ook tot geloof. Geloof n.l. in de
volstrekten zin van amen zeggen tot God.
Dit geloof toch was er ook in het paradijs. Toen was het een δεχεσναι van God,
gelijk Hij toen sprak in Zijn Woord; en thans na de val is het bij de ware Christen
weer een ‘dechesthai’ van een amen zeggen tot God, gelijk Hij thans spreekt in Zijn
Woord. En daarom gelooft de mens niet ondanks zijn religie, doch hij wordt door de
rechtvaardigmaking, die in het geloof wordt aangenomen, herstelt tot geloof en ook
tot religie.
3.
De dialectische theologie is dan ook op het voor haar constructies belangrijke
punt van het verschil tussen God en mens feitelijk vastgelopen. Kirkegaard was ‘vlg.
par. 1) begonnen met de bewering, dat tussen God en mens geen mediatie mogelijk
was, der tegenstelling tussen God en mens. Religiositeit A is volgens K. algemeen
menselijk maar haar fout is dan ook dat zij zich niet laat vernederen of ontledigen
door het besef van de volstrekte tegenstelling tussen God en mens doch dat ze
gelooft in menselijke levensverbanden en in samenhang met wat men noemt de
companie d.w.z. het georganiseerde gezelschapsleven, Gode welbehagelijk te
kunnen zijn. Daar tegenover is religiositeit B de echt Christelijke, want zij weet dat
de tegenstelling niet te medieren valt, en maakt dus ook haar drager in en krachtens
zijn verhouding tot God volstrekt eenzaam, want de companie kan hem niet helpen
met haar uiterlijke religieuze vormendienst of haar begrippenmatriaal. Hij kan zich
ook niet daarin uitdrukken: ‘companie ist diesen Regionen ganz undenkbar’. Het
innerlijke is niet in het uiterlijk begrip uit te drukkeen. Reliositeit B is privatissimum
sensu strichtissimo. Religiositeit A gaat uit van de gedachte dat de religie in en met
de mens zelf gegeven is of aan hem wedergegeven, dat ze dus de mens immanent
is. Religiositeit B daarentegen breekt met alle immanentisme. Religiositeit A bedient
zich vaek van speculatieve begrippen. Ze beschikt, d.w.z. maakt gebruik over en
van een theorie omtrent de verhouding van eeuwigheid en tijd. Rel. B. daarentegen
ziet daarvan principieel af. Ze kan alleen zelf een verhouding zijn tegenover de
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eeuwigheid, zonder echter harerzijds ooit een historisch continue en beschrijfbare
gegevenheid of realiteit te worden, in de zelfde lijn nu bewoog zich, hoezeer ook zij
zijn denken velerlei wijziging moge hebben ondergaan, ook steeds Karl Barth, die
nog in zijn laatste Dogmatik beweert dat wij wel beweert, dat wij wel realistisch of
ideallistisch m a a r niet christelijk kunnen denken. Welnu, het is op dit punt een
betekenisvol feit dat juist ten aanzien van dit vardinale vraagstuk het aanvankelijk
gevormde eenheidsfront der dialectische theologie doorbroken is. Want Brunner
heeft, evenals Gogarten in latere geschriften, erkent dat de openbaring van God in
haar komen tot de mens toch op een of andere wijze een aanknopingspunt in de
mens moet hebben. Feitelijk was hiermee de tegenstelling tussen God en mens,
om met Kirkegaard te spreken, toch weer gemedieerd en deze theologie aan haar
eigen grondslag ontrouw geworden. Op dit beslissende punt zijn dan ock Brunner,
Barth en Gogarten uiteen gegaan en tracht Barth nog de oorspronkelijke inzichten
te verdedigen. Dat dit hem niet gelukt is, tot nu toe, is meermalen duidelijk
aangetoond.
4.
Natuurlijk betekent dit overigens nog volstrekt niet, dat nu Brunner inzake religie
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en Religionsgeschichte op het juiste standpunt is gaan staan. Hij blijft, evengoed
als Barth, zich stellen tegenover het Bijbelse denken in dezen. Dat Barth, verder
gaande dan zijn leermeester Kirkegaard, feitelijk K. onderscheiding tussen religiositeit
A en B, als zodanig overboord geworpen heeft, behoeft eigenlijk geen betoog meer.
Immers, datgene wat Kirkegaard verstond onder religiositeit A, verdiende feitelijk
de naam van religiositeit niet. Religiositeit immers, (men lette op de uitgangen van
het woord) is nog een zekere levenshouding, iets dat blijft, een habitus, een
conntinuum. Maar het Woord van God wordt volgens Barth, nimmer erkent in een
zekere habitus van de mens. Het is dan ook nooit in een continuum ingegaan. Wat
Christelijk is en conform het woord Gods, staat eigenlijk tegenover elke habitus.
Daarmee is dus eigenlijk Kierkegaards tweemaal gebruiken van het woord religiositeit
door Barth geoordeeld. Ook Brunner heeft de facto ditzelfde gedaan. Zijn reeds
vermelde constrastering van geloof en religie bewijst dat duidelijk. Zijn leer van het
‘Anknupfungspunkt’ brengt hem daarom wel in conflict met Barths theorien, maar
nog niet in harmonie met de H.S. En wanneer Brunner voor zichzelf zijn
Religionsphilosophie positief uitwerken wil en zich ook uitspreken moet over de
verhouding der verschillende religies en over de Religionsgeschichte vinden we bij
Brunner een ook op zijn eigen standpunt toch zeer aanvechtbaar theoreem. Hij wil
n.l. zijn Religionsphilosophie aanknopen aan de oude leer van de Logos spermatikos,
al is het ook slechts ‘in gewissere Weise’. Deze laatste toevoeging verwondert
niemand, die weet, dat de leer van Logos spermatikos, duist bekendheid heeft onder
meer door Origenes. Deze zag in den Logos de іδια ἰδεων, het "συστημα νεωρηματων
ἐν αὐτωι. Bij Origenes spreken hierin Platonische gedachten mee, ook als hij dan
verder den Logus ziet als bevruchtend in de wereld. Zodra men hier bij den Logus
zou denken aan God of aan het eeuwige Woord Gods, de Zoon, is het enkele
spreken reeds van de Logus spermatikos onverenigbaar met de grondmotieven der
dialectische theologie. Behalve Origenes heeft ook de Stoische philosophie zich
van dit begrip bediend. De bevruchtende Logos als grond voor al wat werkelijk is
was ook voor de Stoa een axioma, dat verder leidde tot de these der logoi
spermatikoi. Dit zijn dan de onderscheiden drijvende, bewegende krachten in de
wereld, in welker veelheid zich de ene logos spermatikos ontplooit, (vgl. Origenes
idea ideoon) en dit Heidens motief van de logos spermatikos, dat Origenes vergeefs
heeft willen Christaniseren door Platonise gedachten met Bijbelse te verbinden, is
na dien tijd in de ongelovige fantasie b.v. in die van Keyserling telkens teruggekeerd
met name in de kringen van het evolutionisme.
Opzichzelf is het dus al bevreemdend, dat Brunner in het zelfde geschrift, waarin
hij nog bij Kierkegaard en Barth aansluiting zocht, dit motief van de Logos
spermatikos op deze wijze naar voren brengt. Want feitelijk is dat even fataal voor
de dial. als het invoeren van het begrip ‘Anknupfungspunkt’
5.
Men moet evenwel om eerlijk te zijn ermee rekenen, dat Brunner het begrip van
de Logos spermatikos anders wil uitgewerkt zien, dan de Aufklarung en het idealisme
plegen te doen. Hij neemt, naar hij zegt, zijn uitgangspunt in de ‘Christusoffenbarung’.
‘Van ihm, dem Fleisch gewordenen Logos, aus allein konnen wir die Teilwahrheiten
(vgl. spermatikos) der Religion und den Teilsinn der religionsgeschichtlichen
Entwickelungen erkennen, wie man allein von der Spitze einer Pyramide aus ihre
samtliche Punkte uberschauen kann’. Indien dus deze woorden nog enige zin
hebben, betekent dat dus, dat de Christusopenbaring de top van de pyramide der
in heidendom, Jodendom, Mohammedanisme en Christendom zich ontplooide religie
is. Maar dat is volmaakt ondialectisch gedacht, en is eigenlijk in strijd met het
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openbaringsbegrip, gelijk men dat in deze kringen aanvankelijk voorop stelde.
Feitelijk wordt hier in de richting, die het menselijk denken autonoom verklaart,
gedacht als men dit beeld van de pyramiden serieus opvat. Heeft echter het woord
openbaring in de term ‘Christusoffenbarung’ zijn oorspronkelijke zin behouden, dan
is daarmee duidelijk geworden, dat heel deze ontworpen pyramieden slechts
imaginair is, en dat het kiezen van een uitgangspunt, in de leer van de Logos
specmatikos eveneen imaginair is, wanneer men n.l. het woord logos stricto sensu
opvat, en hem dan ziet staan tegenover deze wereld waarin men denkt, vergelijkt
en zich orienteert. Brunner zegt dan ook, dat men twee stellingen steeds met
elkander in onlosmakelijk verband moet stellen; de eerste stelling is deze, dat
Christus de vervulling, Erfullung, van alle religie is; de tweede daarentegen is, dat
Christus ook het gewicht over alle religie en geschiedenis is. In de eerste stelling
wordt dus de principiele gelijkheid van alle religies gezien onder het aspect van
eenaanalle religies toekomende toekomende relatieve waarde. In de tweede onder
dat van alle onwaardij en alle zondigheid. An ihm (Unristus) wird ebenso wie die
Wahrheit, auch die Falscheit aller Religionen erkennbar wie nirgends sonst. Es gibt
keine stetige Annaherung en ihm. Viel mehr bedeutet alle Annaherung zugleich
eine Entfer nung.
Natuurlijk klopt dit alles ten dele met Brunners verdere meningen inzake de
zondigheid van alle kennen en het onder het oordeel liggen van alle kennen en heel
de wereld, welke
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slechts een stuk geslagen spiegel van God heten kan.
Dit alles gaan we hier echter voorbij nu. De vraag is alleen maar, wat er blijft er
op dit standpunt over van het beeld der pyramide? Als men Christus niet naderen
kan, zonder zich tevens van Hem te verwijderen, hoe kan men dan van Hem uit iets
kennen?
Feitelijk kent men hier niet van Christus, maar van de theologische mening van
Brunner uit. Hij bewijst zichzelf met zichzelf. Hij gelooft aan de nietswaardigheid
van het menselijk kennen, behalve dan aan die van zijn eigen grondaxioma en in
zijn poging tot nadere uitwerking daarvan is hij gedoemd tot inconsuqenties, gelijk
dit eveneens te valt te constateren in het cadicale scepticisme. Brunner heeft zijn
langs den weg van philosophisch redeneren verkregen stelling over de grens, de
afstand tussen God en mens wel toegeschreven aan de Christusoffenbarung, maar
omdat deze feitelijk geen inhoud krijgt, blijft heel deze constructie in een noch
tegenover de Heere Christus, noch tegenover de Schrift verantwoorde these van
Brunner. Een Mohammedaan kan zich van het zelfde formeele schema bediendende
ook wel spreken van een ‘Mohammed-Offenbarung, en desnoods een communist
van een “Lenin-Offenbarung”. Brunner zelf bewijst, dat niet niet te kras gesproken
is. Immers zijns inziens wijst de Religionsgeschichte niet alleen een
1)
“H{problem}nentwickelung zur “Christlichen Religion” aan,” sondern grade auf ihren
Hohe punkten eine ebenso entschiedene Wegentwickelung’. En terugkomende op
het motief van de logos spermatikos, zegt hij dan verder, dat de vraag van de Apostel
‘Is dan Christus gedeeld’ inderdaad voor de Religionsgeschichte moet beantwoord
worden in bevestigende zin: ‘Jawohl gerade das ist der Sinn-Unsinn der
1)
Religionsgeschichte das in ihr Christus so “zerteilt” ist, das diese Teile niemals au
einem Ganzen zusammen gestellt werden konnen’. Het is echter, zo antwoorden
wij, gekunsteld redeneren dat hier een petitio principii verwerpen moet. Niet alleen
wordt van de Logos zo maar op Christus overgesprongen, maar ook wordt hier met
een schijn aanhaling uit de Schrift de door de Schrift geloochende gedachte van
Christus-delen in niet Christelijke religies gesuggereerd. De H.S. weet niet van
Chritus of Logos-delen, welke over de religies verspreid zouden liggen. Trouwens
is het beroep op 1 Cor. 1:13 al te makkelijk. Prof. Grosheide wijst er op, dat μεριςειν
in de zin μεμερισται ὁ χριστος ‘deze keer niet vertaald moet worden door tussen
‘verdelen’, maar toebedelen. (7:17) Paulus blijkbaar oratorische vraag ontkent, dat
Christus μεμερισμενος is en eveneens, dat de ene partij Christus aan zichzelf
toebedeeld mag achten, de andere daarbij uitsluitende. Men mag dan ook op zijn
beurt weer Paulus uitspraak omtrent de niet toebedeelde Christus dus ook weer
niet misbruiken voor een betoog, dat Christus dan ook aan geen enkele religie in
onderscheiding van andere toebedeeld kan zijn. Want Paulus heeft het alleer over
partijschappen binnen de Chr. Kerk, en niet over religieus buiten de Chr. Kerk. Heel
Brunners uitgangspunt in de leer van de Logos spermatikos is dan ook in strijd niet
alleen met de grondslagen der dialectische theorie, maar ook met de H.S. zelf.
6.
Trouwens met de H.S. is deze dialectische theologie ook wat betreft haar opvatting
van de religie in alle punten in strijd. Boven in par, l herhinnerden we aan Barth's
uitspraak, dat we bij de aanwijzing van wat Gods Woord aan, in en door ons
uitgewerkt had, feitelijk niet verder konden komen, dan Aaron voor Farao. Zijn staf
werdt tot een slang; maar de Eg. tovenaars deden het ook. Barth gaat echter hier
voorbij aan de ersnt van het Bijbelse verhaal zelf. Immers de eerste wondertekenen
1)
1)

aanhalingstekens van Brunner zelf.
aanhalingstekens van Brunner zelf.
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van Aaron en Mozes liet Gods welgevallen op het terrein, vanwat ook de Eg. konden
imiteren, (hoewel imitatie nog geen repetitie is) doch de volgende wonderen konden
niet worden nagebootst, daarom is Barth's paradigma niet terzake en is trouwens,
wanneer men de historischiteit van het verhaal gelooft, het paradigma zelf een pleit
tegen de grondgedachte die Barth er mee bewijzen, althans verduidelijken wil. Want
ook in de strijd van Aaron tegen de Eg. magiers ziet de Bijbel een gedeelte van de
worsteling tussen ware en valse profetie en wil hij aan Farao bekend maken, dat
niet de ene z.g. in wezen aan de andere gelijk is, met hoogstens een graad verschil,
(denk aan het beeld van heuvelen en dalen), doch dat er een wezeenlijk verschil
is; want de ene religie sluit in de grond zich aan bij de openbaring en bukt er voor,
en de andere doet dat niet, doch verzet zich er tegen. Het ligt aan die objectieve
openbaring en aan het daarmee corresponderende herscheppende werk van de
H.G. in het mensenhart, en het ligt daarom ook aan de efficacia van het Woord
Gods, wanneer de Chr. religie zonder enige zelfverheffing, zichzelf waar noemt, en
de andere vals heten durft. En op dat punt blijft er tussen de dial. theol. en de H.S.,
een onoverbrugbare kloof, Om die zelfde reden ligt er ook zulk een kloof tussen de
dial. theol. en de onze.
Immers in eerstgenoemde wordt de Schrift niet gezien als Gods Woord. En het
effect der H.S. binnen de kring der Chr. religie wordt daarom anders gezien door
hen, die de H.S. als Gods Woord aanvaarden. De principiele gelijkstelling van alle
z.g. religie's moet daarom hen, die de H.S. als Gods Woord met de daaraan
toegekende efficatia ge-
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loven, steeds weer prikkelen tot verzet. Ze stuit tegen de borst. Want we zien daarin
veronachtzaamd het grote verschil tussen wie wel, en wie niet door de H.S. met de
inhoud der openbaring Gods bekend gemaakt zijn. Gelijk elders zo ligt ook hier weer
het openbaringsvraagstuk en het probleem der H.S. achter deze theologische
geschillen. De dial. theologie heeft al haar grondleggende betogen opgehangen
aan het door haar zelf opgestelde, maar niet fundamenteel en bewust uit enigen
openbaringsinhoud afgeleide en ontleende thema van de Widerspruch tussen God
en mens, tussen goddelijk en menselijk. Maar daarmee heeft ze dan ook alzo dat
thema uit eigen denken afleidende, feitelijk de kracht van de Spruch Gottes
geloochend. Zij heeft dien Spruch Gottes het
niet eens als zo krachtig
gezien en geeerd, dat zij het thema van de bovenbedoelde Widerspruch uitsluitend
aan de Spruch van God en aan de daaruit ontleende boodschap van Apostelen en
profeten heeft willen ontlenen, teneinde zo alleen op gezag van de Spruch Gottes
de Widerspruch te geloven en te prediken. En nu deze Widerspruch niet uit de
Spruch Gottes in H.S. en profetie is ontleend als denkgegeven en wetenschappelijke
grondconstructie heeft de dial. theol. zichzelf de pas afgesneden tot het gehoorzaam
luisteren naar het woord der Spruch van God, ook waar Gods Woord ons straks
leert, waarin die Widerspruch toch eigenlijk wel bestaat en waardoor hij veroorzaakt
is, waarin hij al of niet openbaar wordt en ook waardoor en in hoeverre hij door de
genade van Christus is overwonnen en weggenomen en verzoend.
Barth heeft (vergelijk par. 1) verzekerd, dat de religie berust op 's mensen aanleg
en kunnen, en juist daarom zag hij ze staan in de Widerspruch met God. Op die
manier wordt echter weer voorbijgegaan aan de diepere problematiek, welke religie
wel in overeenstemming met de aanleg van de mensen, maar het woord ‘aanleg’
moet dan ook, anders dan bij Barth gebeurd, strikt genomen worden. Wij verstaan
daaronder de door de Schepper krachtens diens souvereiniteit in de mens
geformeerde oorspronkelijke existentie-wijze. Deze aanleg is echter door de zonde
verstoord en nu de mens ongehoorzaam geworden is, strijdt de werkelijke religie
met de ‘sarx’, met de onwil van het verdorven hart en de verdorven aanleg. Daarom
komt uit de mens gelijk hij verdorven is en dus, behalve tegen God, ook tegen
zichzelf verdeeld is, de werkelijke religie niet op. Hij strijdt er van nature juist tegen,
en moet overwonnen worden stricto sensu naar wat zijn zondige aard betreft om te
kunnen komen tot werkelijke religie, en dus ligt achter dit alles het diepere probleem
van schepping en zonde. Zo ligt dus in de Bijbel en in de daaraan getrouwe Geref.
theol. het probleem deel dieper dan bij Barth. Religie strookt inderdaad wel met de
aanleg van de mens, doch niet met zijn zonde. Wat Barth onze ‘aanleg’ noemt, is
niet zonder meer onze aanleg te noemen, wijl met de zonde en het verderf moet
gerekend worden. Schepping en zonde heeft Barth dus niet behoorlijk onderscheiden.
Wel is later onder meer ook vanwege de onvoldoende vaststelling van de verhouding
schepping-zonde het aanvankelijk eenheidsfront der dial, theol. gebroken, maar dit
is a posteriori een bewijs ten overvloede, dat tussen de dialectische theologie en
de H.S. een diepe afgrond gaapt met name ook door de onzuivere probleemstelling
aangaande de verhouding van schepping en zonde.
7.
Tengevolge van zijn eigenaardige opvatting over de verhouding eeuwigheid-tijd,
natuur-gena-de, komt nu Brunner ook tot een valse voorstelling aangaande
natuur-geschiedenis. ‘Die Natur hat keine Geschichte; es ist ein Missbrauch des
Wortes von Naturgeschichte zu geschichts fahig’. Deze naar onze mening valse
stelling, die we echter thans niet breed kunnen bespreken is zelf weer een petitio
principii. Ze moet weer een argument zijn voor, maar is niet meer dan een
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philosophisch theologisch inlegitime wegbereiding ten bate van de these, dat
geschiedenis ‘eine Mitteleres zwischen Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit, zwischen
Verganglichkeit und Ewigkeit ist’. Van deze wederom o.i. onjuiste en thans niet
nader gesteunde bewering komt Brunner thans vervolgens tot verscheiden
ongerijmdheden. ‘Alle Kultur hat dieses Doppelgeschicht: Ewigkeitsflucht, und
Ewigkeitssehnsucht’. Men ziet het, de kultuur blijft dus onder een zeker oordeel
liggen. Wijl het oordeel gerelativeerd is, is het iets anders dan het volstrekte oordeel,
dat aanvankelijk in deze kringen over geschiedenis en cultuur uitgesproken werd.
Al is dus dit standpunt inderdaad een verloochening van de oude positie der dial.
theol. toch betekent dit standpunt nog allerminst een overkomen op het standpunt
der Geref. theol. Integendeel haar grondgedachten blijven hier bij voorbaat
afgewezen. De Geref. theol. toch heeft niet alleen het begrip der religie willen bepalen
in verband met de leer van het Woord Gods en van het spreken Gods en van de
openbaring dus (hierover spraken we reeds), doch ze heeft eveneens de bepaling
van de inhoud van het begrip religie steeds willen brengen in harmonie met de leer
omtrent de Schepping, het scheppingsleven, de natuur en de cultuur. Natuurlijk kon
dat niet anders, want indien religie een bepaalde verhouding is van vertrouwen,
maar ook van gehoorzaamheid aan God en eveneens van een terugkeren met Gods
schepping, Gods maaksel tot Hem Zelf, dan is het de kwestie van de eerste orde
bij de bepaling van het begrip religie te vragen en hoe men God eren kan door in
de geschiedenis te midden van de natuur onder meer ook in de cultuur, Gods
scheppingswerk dienstbaar te stellen aan God in de offerande ook van zichzelf.
Dan moet dus de verhouding tussen de natuur met haar geschiedenis en cultuur
enerzijds en de religieuze mens en de in de religie gehoorzaamden God anderzijds
veel nauwkeuriger worden bepaald dan door Brunner hier geschiedt, Dit is van
belang ook voor Brunner zelf uit een oogpunt van immanente critiek. De these
immers dat in alle cultuur zowel Ewigkeitsflucht als Ewigkeitssehnsucht is, lijkt
bedenkelijk veel op de philosophie der Romantiek, die ook met name bij monde van
Schelling en Schleiermacher heeft beweerd, dat het universum werd bewogen door
twee elkaar t.o. gestelde krachten. Welke dan in een zekere van God gewerkte
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coincidentia oppositorum elkaar ontmoeten in natuur, religie en geschiedenis. Deze
typische romantische opvatting heeft haar formulering gevonden in de stelling, dat
attractie en repulsie, ich-Trieb en fern-Trieb elkander in alle levensbeweging
ontmoeten in het universum. En nu komt ook Brunner tengevolge van deze zijn
geschiedenisopvatting tot de bewering, dat het specifieke van het wezen humanus
is, dasz dasselbe was ihn zum Angehorigen seiner Gattung. (Humanitas) macht,
ihn zugleich zum Einzelnen und Selbstzweck macht. Dat Brunner in dit coincideren
van deze opposita het specifieke van het wezen humanus maakt, is in zoverre een
afwijking van de Romantiek, als deze laatste dit coincideren der opposita tot het
ganse universum uitbreidt. Maar het neemt toch niet weg, dat er grote over eenkomst
te constateren valt. Het blijft zijns ondanks een typisch terugvallen in romantieke
probleemstellingen, wanneer Brunner de geschiedenis altijd ziet als een poging tot
Redintegration des Deintegriten. Und sogleich eine fortschreitende Desintegration.
De geschiedenis, zegt B. bestaat voornamelijk in een bestendige ‘Herstellung und
Auflosung von Gemeinschaftsgebruden, die immer zugleich Leben und Tot bedeuten’.
Er is dus, zegt Br. geen eenheid der geschiedenis en geen mogelijkheid haar uit de
eenheid te verstaan, d.w.z. er is geen mogelijke Geschichts philosophie. Principieel
wordt hiermee o.m. de religie als dienst van God in een natuurlijk historisch
levensverband ormogelijk gemaakt en wordt tevens de plaats van Christus in de
religie, gelijk de Bijbel haar tekent, onmogelijk gemaakt.
8.
Het resultaat waartoe dit alles leidt, is dan ook weer, dat Brunner met de H.S. in
zo sterk mogelijke tegenspraak komt. Het begrip der wereldgeschiedenis als eenheid
noemt hij een bast aard ‘aus Christlichem Glauben und Rationalisme’. Brurner
vergeet echter hier, dat de eenheid der geschiedenis in de Bijbel toch wordt geleerd.
In de eerste plaats omdat de Bijbel uitgaat van le. decreten Gods en van Zijn
souvereiniteit, die alles bepaalt ook de Desintegration, voor ze intrad, en 2e omdat
goed en kwaad, dood en leven, God en Satan geen gelijkwaardige krachten zijn,
maar zo in hun verhouding bepaald worden, dat altijd God triumpheert over het
kwaad. Satan blijft Gods knecht, De Unsinn breekt altijd op de Sinn, zelfs de hel is
een openbaring van de Sinn, omdat God triumpheert in Zijn gerechtigheid boven
de ongerechtigheid. Brunner ziet de eenheid en het begrip van de Weltgeschichte
als eenheid slechts in de Ur-geschichtliche eenheid, die tegelijk de end-geschichtliche
is; de geschiedenis, niet in haar immanente zelfbeweging doch in haar betrekking
tot God als haar Schepper en Verlosser. Daartegen merken we op dat dit een door
en door onzuiver dilemma is omdat krachtens Gods decreten en krachtens Zijn
voorzienigheid de beweging der geschiedenis nimmer als immanent zonder meer
of als door een immanenete kracht zonder meer uit te drukken is of daaruit te
verklaren. Immers Gods ενεργεια werkt altijd op de geschiedenis in en bepaalt haar.
De Bijbelse leer der wedergeboorte als een nova creatio en als een levendmaking
van wat dood was, bewijst dat dit ingrijpen Gods geschiedt door een wonderdadige
macht. De openbaring, opgevat in Bijbelse zin, komt eveneens door een niet
immanent werken Gods tot de historische mens. De opwekking van Christus uit de
doden is niet het enige moment, waarin men Gods wonderdadige ενεργεια spellen
kan, want de canones zeggen, dat de wedergeboorte geschiedt door een
onwederstandelijke kracht Gods welke even machtig is, als die waardoor Hij Christus
heeft opgewekt uit de doden.
Daarom moet Brunner de religie ook wel anders zien dan wij het doen, want alle
waarachtige religie als dienst van God is voor ons een vrucht van deze door de
Dordtse canones nader beschreven wedergeboorte en gaat dus uit van een volstrekt
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andere opvatting der geschiedenis en een totaal andere waardering van het geloof
in haar eenheid dan Brunner ons geeft. De betrekking tot God als Schepper en
Verlosser is, volgens B. ins profane Geschichtsbild gar nicht einreihbar. Wij
ontkennen echter dit ten stelligste, reeds om de eenvoudige reden, dat wij geen
kans zien een profane en een niet-profane geschiedenis te onderscheiden. Deze
betrekking tot God behoort tot de geschiedenis, ze wordt ook na de zonde in haar
niet opgeheven, doch gehandhaafd en wordt door de genade niet opgeheven dus,
maar tot een betrekking van vrede hersteld. Tegenover het, door Brunner gebruikte,
min of meer dichterlijke, maar niet wetenschappelijk uitgewerkte begrip van een
Heraufblitzen des Hintergeschichtlichen stellen wij met de canones van Dordt het
intreden van God als auteur van openbaring en van wedergeboorte, deze laatste
dan weer opgevat in de zin der canones. Meer hierover in K. Schilder: ‘Dogmatische
betekenis der Afscheiding’. Noten.
9.
Tenslotte volgt nog een laatste woord over Brunners opvatting van de aanvang
der religie. Merkwaardigerwijze doet B. hier weer een stap, althans onbedoeld in
de richting van het evolutionisme. Immers, wel meent hij enerzijds dat van een alle
concrete religies gemeenschappelijk ‘wezen’ der religie geen sprake mag zijn en
dat de historise werkelijkheid ons een grote verscheidenheid van
religionserscheinungen von grundverschiedene Struktur toont en weliswaar is Br.
dus op dit punt het oneens met de evolutionisten, maar anderzijds gelooft hij blijkbaar
toch te kunnen spreken op goeden grond van primitieve religies en aanvangen der
Religionsgeschichte. Nu klopt deze opvatting van Br., gelijk we reeds in par. 1
hebben opgemerkt volkomen met Brunners verdere meningen. Maar in dit verband
valt het ons op dat B. zich hier laat verleiden tot een ook op zijn standpunt feitelijk
nog bevreemdende waardebepaling der Chr. rel. Al mag zo zegt hij voor de vraag
naar een ‘wezen’ der rel. uit de primitieve aanvangen der Religionsgeschichte niet
veel lering te trekken zijn, toch krijgt juist deze vraag weer een sterk intresse z.i.
van het Chr. geloof uit, want,
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zo zegt hij in zekeren zin staat het chr. geloof dichter bij elke z.g. hoog ontwikkelde
religie. Das kindliche steht auch hier als Gleichnis- wenn auch nur als Gleichnisder gottlichen Wahrheit am nachsten. Hier, auf der primitieven Stufe, ist alles noch
bei einander, was in der weiteren Entwickelung auseinander geht. Het primitieve
zegt B., is misschien das beste Gleichnis des ‘Ursprunglichen’, das zugleich das
Endgultige ist, dasz keine geschichtliche Entwickelung durch keine immanente
Geschichtslogik wiedergewonnen worden kann.
Tegenover dit alles behoeven wij weinig te zeggen. Over de hypothese van de
primitieven mons en van de primit. aanvang der religie kinderlijk zou zijn en dan
nog wel van een kinderlijkheid, die van het Chr. geloof een gelijkenis zou mogen
heten, is onaannemelijk voor wie de Schrift aanvaardt. Zij toch ziet in wat men
primitief noemt een product van reeds ver voortgeschreden ontaarding. Ofschoon
dus B van totaal andere praemissen uitgegaan is dan de evolutionisten en Otto
gedaan hebben, tooh gaat B in zijn eigenaardige antwikkeling gang een heel eind
met hem mee in zijn beoordeling van de aanvaarding van de z.g. Religions
geschichte en neemt hij veel over van de resultaten van de z.g. religiongeschichtliche
school. Feitelijk heeft dan ook op dit punt wederom de dial. theol. haar
machteloosheid gedemonstreerd en is opnieuw duidelijk geworden, dat men, gelijk
in alle vragen, zo ook die der religie, moet kiezen tussen haar en de klassieke Geref.
theologie. Met deze laatste toch heeft zij noch in haar grondstellingen, noch in haar
conclusies werkelijk gemeenschap

C. (Critiek op Otto)
Thans komen we tot Otto, tegen wien van Geref. zijde veel bezwaren rijzen.
1.
Reeds in het algemeen valt tegen Otto dit bezwaar in te brengen, dat zijn
gedachtensysteem allerminst als een eenheid kan worden gezien, omdat hij juist
in zijn principiele fundedring heterogene elementen tracten te verbinden. Reeds is
in par. 1 erop gewezen, dat Otto zowel bij Kant, Fries, als bij Schleiermacher zich
aansluit. Afgedacht nu van het feit, dat Otto meer dan eens bepaalde meningen als
‘kantisch’ heeft aangeduid, die toch eigenlijk helemaal niet met Kants uitspraken in
overeensterming te brengen waren, b.v. inzake de categorieen (die bij Otto
Erkenntnisse, maar bij Kant in eerste aanleg Funktionen heten) is deze verbinding
van Fries en Schleiermacher toch feitelijk een onmogelijkheid, juist wanneer het
gaat over de in geding zijnde punten. Een van die laatste is de questie van de,
intuitus mysticus. Welnu, het is hier van betekenis dat Fries anti-mysticus is en
Schleiermacher niet. Otto heeft in zijn uitwerking van het begrip der Ahnung en der
religie zijn uitgangspunt genomen in de leer, dat er een donkere, een rustende
kennis in de mens is. Deze donkere, rustende kennis is unmittelbar (zie par. l), maar
men kan toch van haar zeggen, dat ze ‘auch vor ihrer Aufklarung aus ihrem
ursprunglichem Dunkel sich wirksam erweist’, en uit deze donkere, rustende kennis
beredeneert dan Otto zijn religieus a priori en zijn bewering, dat de religieus
aangelegde mens krachtens dit a priori komt tot aanbidding, verering, enz. Maar
ook deze constructie laat zich evenmin met de gedachte van Fries verbinden als
met die van Kant. Wij laten verder deze dingen rusten, doch wijzen er met nadruk
op, dat de anthropologische-kentheoretisohe onderbouw van Otto's schema feitelijk
wetenschappelijk momstrum is door zijn poging tot verbintenis van wat zich juist in
de quaestieuze punten niet verbinden laat.
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2.
Ook Otto's schriftgebruik is onbevredigd en moet wel Schriftmisbruik heten, wijl
het de Bijbel gebruikt om paradigmen te leveren voor de door Otto vooropgestelde
gedachte, maar dan zo, dat aan de Schrift geweld wordt aangedaan. Reeds is in
par. l opgemerkt, dat Otto verwijst naat Marc. 10:32. Deze tekst moet dan dienst
doen om er aan te demonstrenen, dat de leerlingen van Jezus in zijn door hen als
numineus ondervonden tegenwoordigheid een Ahnung hadden van het mysterie,
waarbij dan deze Ahnung weer in verband is te zetten met het gevoel, terwijl dan
het gevoel weer afkering is van elke begripsmatige formule en in scherpe
tegenstelling staat met de reflexie. Zulk een tekstgebruik is echter onwezelijk.
Christus zelf immers doorbreekt de vrees bij de dicipelen, breekt ook hun verbazing,
en ziet deze niet als religieuze uitdrukking doch als uitingen van klein- en ongeloof.
En Hij eert ze niet als werkingen van gevoel, dat tegenover de reflexie een eigen
recht hebben zou, doch breekt en overwint ze juist door het medicijn van de reflexie
aan deze verbazing en vrees toe te dienen. Dat blijkt dan ook wel als er. dadelijk
op volgt: και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτους λεγειντα υξλλοντο ουτῶι
συμβαινειν.
Gelijke voorbeelden van onrechtmatig Schriftgebruik vinden we ook in Otto's werk
‘Das Heilige’. Zo beweert hij b.v. dat in Ex. 4:2b waar Jahwe Mozes zoekt te doden,
een herinnering te vinden is aan oude vertellingen die nog de geest verraden van
het numineuze gevoel als ‘Damonischer Schau’, gelijk dit gevoel dan nog op zijn
laagste trap van ontwikkeling staat. In Ex. 3:6 ziet Otto weer het numineuze element
uitgedrukt, want Mozes bedekt zijn gelaat, omdat hij bevreesd is Elohim aan te zien.
Voorts wijst hij naar Deut. 5:23, ‘God zien en niet blijven leven’, Joz. 3:10, 1 Sam.
17: 26, 36, 2 Kon. 19:4, Jes. 37; 4, 17, Jer. 10: 10, 23:36, Matth. 26:63, Hebr. 10:31,
Openb. 19:15, vgl. Jes. 63:3 en voorts naar Ezechiels visioenen en hun beeldspraak,
naar Job 38, enz. En wat meer speciaal het N.T. betreft, wijst Otto er op, dat de chr.
gemeenschap zich als een rijk van heiligen onder de hemelsen Vader aandient. Zijn
inziens komt hierin voor de dag de
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neiging tot dat Mystifizieren, waardoor alles numineus gemaakt wordt. zo citeert hij
verder de aanspraak in het Onze Vader, Matth. 10:28, Hebr. 10:31, 12:29, of wijst
ons naar Gethsemane, waar Christus het Erschauern der Kreatur vor dem Mysterium
tremendum heet te beleven, een parallel met Mozes' ziekte in de nacht en Jacobs
worsteling bij Pniel. En tevens wijst Otto op begrippen als δργηγεου, praedestinatie,
Ϭαρξ (nichts anderes als die Kreaturgegebenheit uberhaupt), Joh. 4:24, etc. Al deze
teksten en motieven moeten dan dienst doen als paradigmata en ook als
ondersteuning van Otto's opvatting van de religie als opkomend uit een mystich a
priori en voor zijn theorie van de sensus numinis of van de elementaire Erlebnisakte,
de donkere rustende kennis, de Ahnung of het mysterium tremendum etc. Het lijkt
ons overbodig hierop verder in te gaan. Herhaalde malen reeds is betoogd, dat en
waarom de O.T. openbaring, gelijk ook de daarbij zich aansluitende N.T. totaal.
vreemd is aan Otto's mystiek. Het z.g. Mystifizieren is in de Bijbel onbekend. Daar
neemt niet het gevoel, doch het Woord de allesbeheersende plaats in. De Ϭαρξ
moet doorbroken worden, opdat er wederom vreze Gods kome, zegt de Schrift.
Immers, ‘sarx’ is in de Bijbel volstrekt geen creatuurgevoel, dat rustig zich uitleven
mag om religious te sijn en te blijven en te lijken, doch het is oude natuur, die
gekruist, gedood, en begraven worden moet. Geen z.g. religieus a priori, doch
overwinning van de sarx door pneuma, en de verandering van de sarkikos anthroopos
in do pneumatikos anthroopos kan de mens brengen tot werkelijke religie. In
Gethsemane ondergaat Christus dan ook niet het normale Erschauern der Kreatur,
doch Hij lijdt, gans tegen Zijn aard in (2 Kor. 5:21) de toorn en de vloek van God.
Zodra men trouwens deze ‘orge theou’ niet ziet als een voorstelling van het religieuze
subject, doch als een door het Woord gepredikte en door Woord en geschiedenis
geopenbaarde werkelijkheid van God, valt heel dit baroep van Otto op de Bijbel
weg. Als Woord van God protesteert de Bijbel tegen de versubjectivering van de
religie en tegen de afleiding daarvan uit een anthropologisch-kentheoretisch factum.
3.
Trouwens, niet alleen de van Geref. zijde tegen de religionsgeschichtliche school
ingebrachte critiek tekent harerzijds verzet aan tegen Otto's opvatting van het
mysterium tremendum en vooral tegen de wijze, waarop hij dit begrip construeert,
maar ook de z.g. nieuw-germeense theologie heeft feitelijk op het punt van de
aanwending van en het beroep op het O.T. Otto's argumentatie duidelijk afgewezen.
In zoverre is dit van betekenis, als juist uit de kringen van deze zo. g.
nieuw-germaanse theologie met veel van Otto's denkbeelden, met name dan de
waardering van Oosterse mystiek, instemming kan worden betuigd. Het bekende
boek van Rosenberg ‘Der Mythes des 20en Jahrhunderts’ heeft juist hot O.T. aan
een scherp veroordelend vonnis onderworpen. En zulks om deze reden, dat het
weigerde de tegenstellingen tussen God en de mens, eeuwigheid en tijd, Schepper
en schepsel, gelovige en ongelovige, uit te wissen of te relativeren. Rosenberg
bestrijdt het O.T. dus, wijl hij anti-mystisch is. Otto daarentegen doet zijn best om
dat mystisch te verklaren, en tracht dan intuitus mystious er uit of te leiden of
paradigmata ervoor, althans erin, te vinden. Deze verschillen tussen de
nieuw-germaanse theologie en Otto te meer relief tegenover beider sympathie voor
Eckehart en oosterse mystici. Voor ons is de samenhang tussen Oud en Nieuw
Testament de beslissende factor, die ons zowel tegenover de ene als de andere
opvatting in ve aet doet blijve. Natuurlijk heeft Rosenbergs boek zelf voor ons verder
iet de minste aarde, want daarvoor is het al te dwaas.
4.
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Tegenover de evolutionisten heeft voorts Otto ongetwijfeld wel goede o, merkingen
asteld. Hij heeft bijvoorbeeld gewezen op factoten van rationalisme in het
evolutionisme en hij heeft dus om zijn tiefere Religion als requisiet van zijn denken
te kunnen handhaven, gewezen op de tegenstelling tussen haar en het rationalisme.
Niettemin wordt Otto toch door zijn uitgangspunt, evenals Brunner, verhinderd,
principieel criek te geven op de evalutsonitische school. Dit laatste zou hem mogelijk
zijn geweest, indien Otto, ook ter bepaling van het begrip religie, was uitgegaan van
de abjectiviteit van het Woord van God en de openbaring als van buiten af tot de
mens komende werkelijkheid.
5.
Dit Woord Gods komt dan ook in gedrang, en daarmee tevens het ob jectieve
gezag van de geopenbaarde waarheid Gods, wanneer Otto zijn leer voordraagt van
de parallel in de Religion geschichte. Alles wat behoort tot de inhoud van de
geloofsvoorstellingen der z.g. hogere religies wordt door hem verklaard als ontstaan
uit een, aan die alle gemeenschappelijk ten grondslag liggende, z.g. Vorreligion.
Deze is dan zelf niet anders dan een ‘einheitliche uns ubereinstimmende Funktion
der Menschheitsppyche uberhaupt’. Is reeds dit voor ons een onaannemelijke
mening, nog duidelijker wordt de afstand tussen Otto en ons, wanneer vervolgens
beweerd wordt, dat dezelfde periode. welke in het Westen en de helleense wereld
een ontwikkeling gebracht heeft van mythologie tot theologie of Gotterkunde en
welke in de Oosterse wereld een parallellenverschijnsel van ontwikkeling in het
denken gebracht heeft, ook in het leven van Israel de beslissende wending van de
meer primitieve trap van godsdienstige voorstellingen tot de klassieke hoogten der
profetie gebracht heeft In dit meer primitieve z.g. Jahwe-geloof, zou dan volgens
Otto het theisme nog maar latent aanwezig zijn geweest. Maar, in dit beslissende
keerpunt brak het dan door tot overwinning. De natuur mythe van het oude
Jahwe-geloof werd toen volgens Otto geheel en al prijsgegeven. En in het Parsisme
zou dan ongeveer in deze zelfde periode zich een gelijke
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evolutie voltrokken hebben an evoneens in de Indische religie. Maar al dergelijke
theorien stuiten af, niet alleen op een betere bestudering van de geschiedenis van
deze religies zelf, maar ook op wat meer in 't bijzonder de Schrift ons zegt omtrent
Israels godsdienst. Al zulke theorien doen schromelijk tekort aan de waardigheid
en het gezag van de godsopenbaring onder Israel. Otto's theorie der parallellen is
dan ook slechts vol te houden op grond van een fundamentele misvatting omtrent
Israels geschiedenis, met name dan wat betreft de vraag of de polytheitische en
aanverwante dwalingen in Israels godsdienstig leven symptoon zijn van een
ingetreden afval, dan wel een phase in een voortschrijdende ontwikkeling, zie Dr.
J. Ridderbos ‘Afval of ontwikkeling’. Ook nog voor later tijd constateert Otto parallellen
tussen chr. en niet-chr. theologie en dogmavorming. Maar daarmee wordt de afficacia
van het Woord Gods in de chr. kerk feitelijk even zeer practisch verloochend als
reeds ons bleek het geval te zijn ten aanzien van het objectieve gezag ervan. Volgens
Otto wijzen al die parallellen op een daaraan ten grondslag liggende ‘gemeinsame
Anlage der Menschheit uberhaupt’. Naar onze mening echter wordt hier weer het
evolutionisme binnen gehaald, gelijk trouwens de voorstelling, die Otto geeft van
de ontwikkeling in Israels religie slechts verenigbaar is met de opvattingen van de
wellhausiaanse school met haar critiek op het C.T., enz. Voorzover dus deze school
door ons besteeden wordt, treft deze bestrijding ook Otto, en voorzover het
evolutionisme door ons werd afgewezen, ook wat de volken buiten Israel betreft,
betekent deze afwijking ook een afwijzing van Otto. De Geref. dogmageschiedenis
weerspreekt Otto, ook in de vooronderstellingen van zijn godsdienstfilosofie. Practisch
loochent hij de objectiviteit der b.z. openbaring en tenslotte, hij maakt zich in de
bepaling van het begrip ‘religie’ ook los van de verbondsgedachte. Dat blijkt uit zijn
opvatting van het ‘gans andere’ (aanduiding van God of van het mysterie). Otto
bestrijdt wel de natuuralistise opvatting volgens welke de ontwikkeling der religieuze
voorstellingen is uitgegaan van hetgeen de mens bekend was volgens Xenophanes
uitspraak: ‘als de ossen konden schilderen, zouden zij de goden als ossen afbeelden’.
En nu stelt Otto weliswaar hiertegenover als zijn mening, dat juist niet, hetgeen de
mens vertrouwd is, maar juist hetgeen hem vreemd is, dus het Ungeheure, das
Gansz Andere, het dissimile, het ϑατερον het aan alle menselijke tegengestelde,
moet worden gezien als de mysterieuze ondergrond in de opbouw van het religieuze
denken en van de religieuze voorstelling en mythe (Grauen, Scheu), maar volgens
de Schrift is er geen religie mogelijk zonder het verbond. Alle religie IS in de Schrift
verbond, en elke ZOOGENAAMDE religieuze uiting die het verbond niet kent, is
geen phase van ontwikkeling, doch van afval.
6. Om deze en veel meer andere redenen, die wij thans laten rusten, is ook Otto's
mening volstrekt onaannemelijk.

Par. 3. De Bijbel over de religie.
Komen we thans toe aan de vraag wat volgens de H.S. te verstaan is onder de
religie, dan wijzen we op de volgende punten:
1.
Religie is, hoe men het begrip ook verder moge bepalen, in elk geval voorzover
zij in werkelijkheid in of van de mens is, in functie van hem of een erkenning van
een relatie tussen God en mens, onderworpen aan de Schepper van hemel en
aarde. Deze toch heeft de mens gemaakt, heeft ook de relaties bepaald, waarin de
mens staan zal, niet alleen tegenover de kosmos en het kosmische, doch ook
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tegenover God Zelf. De vraag naar het wezen van de religie is derhalver primair
een vraag naar de door God gestelde relatie tussen God en mens, subsidair ook
tussen God en kosmos en mens en kosmos. Want van de relatie zelf zal het weer
afhangen of en zo ja op welke wijze er ook in de religie relaties zijn, tussen het brede
religieus subject en God, tussen dit subject en de andere kosmise gegevenheden.
2.
In de Schrift nu wordt deze relatie, gelijk ze in de schepping gegeven is, van de
aanvang af getekend als verbondsrelatie. Deze laatste is primordiaal, d.w.z. ze is
direct gegeven in de schepping van de mens, en wordt daarom ook als liggende in
Gods bedoeling en als vastliggend in Zijn besluit van voor de schepping dadelijk na
de schepping aan de mens bekend gemaakt. Gelijk dus reeds uit het feit dier
bekendmaking zelf, voor wie aan Gods raad gelooft, blijken kan, is deze
verbondsrelatie voor haar bekendmaking door een monopleurische beschikking
door God Zelf gewild, ja deze wil Gods heeft alles in de schepping van de mens
Zelf aangelegd. Zij is dus voor de schepping bepalend geweest krachtens Gods
besluit voor de schepping van de mens op zulke tijd en in zodanige kosmische
ordening als waarin God hem gesteld heeft, heel de schepping, heel de kosmos als
een eenheid kan dus slechts tot stand gekomen zijn met de bedoeling dat ze
dienstbaar zouden zijn aan de verbondsrelatie tussen God en mens en daarop
aangelegd zouden zijn, want God schept de mens en kosmos gelijk Hij wil. Legt Hij
de kosmos aan op het verbond, dan schept Hij de binnen- en buiten relaties, zo dat
ze alle tesamen ruimte laten voor die speciale relatie waarin Hij als Verbonds God
treedt tegenover de mens. Dat nu deze relatie door Gods sprekend Woord de mens
wordt aangekondigd en als het ware wordt voorgesteld, opdat hij ze zijnerzijds in
vrijheid zal inwilligen, dat moge wel de oorzaak zijn, waardoor het verbond dipleurisch
wordt. maar doet de werkelijkheid
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de werkelijkheid van de monopleurische beschikking Gods, hierboven bedoeld, niet
teniet. Want dat het verbond dipleurisch worden kon hing van Gods eigen beschikking
af. Alle relaties dus ook de verbonds-relaties zijn geschapen. Dus kunnen ze nooit
afhankelijk zijn van de inwilliging van de mens. Juist omgekeerd, de inwilliging van
de mens is zelf afhankelijk van Gods met verbonds intentie geschiede
scheppingsdaad. Het verband wordt dan ook niet mogelijk gemaakt door de acte
van Gods spreken tot de mens, wanneer Hij het verbond hem aankondigd, want
reeds het feit dat God met de mens spreekt en dat dit spreken geen absolute diastase
legt, doch verbindend en aannemend is, is zelf reeds een gevolg van Zijn wil tot
verbond en een der acten, waardoor Hij dienen wil tenuitvoer legt. Zo nu het feit
van Gods vreedzaam spreken tot de mens zelf reeds een vrucht is van Zijn
monopleurise beschikking, dan is reeds daarmee afgewezen heel het complex van
grondgedachten waarvan in par. 1, 2, de dial. theol. bleek uit te gaan. Zij meent de
hoogheid en de zouvereiniteit van God slechts te kunnen handhaven of te kunnen
eerbiedigen, door de afstand tussen God en mens te prediken, het diastasebegrip
wordt hier zo als niet verabsoluteerd, dan toch fundamenteel constitutief gemaakt.
Daartegenover stelt de Gerf theol. dat God juist door Zijn spreken, al aanstonds de
diastase subordieneert aan de conjuctie en daardoor relativeert. Niet de
diastasegedachte maar de verbondsgedachte wordt nu fundamenteel constitutief.
De oorspronkelijke verhouding tussen Schepper en schepsel kan niet antithetisch
zijn en slechts op deze wijze kan men naar de H.S. Gods souvereiniteit eren als
men Hem erkent in Zijn souvereiniteit van deze monopleurische beschikking der
dipleurische verbondsrelatie. Zou het waar zijn dat het verbond tussen God en mens
stond en viel met de feitelijke inwilliging, dipleurisch, ervan gedurende de duur dier
inwilliging, dan zou de verbondsrelatie althans tendele afhankelijk zijn van de mens
en dan ware daarmee inderdaad de transendentie van God en Zijn souvereiniteit
in beginsel prijs gegeven. Dan ware op de mens iets overgedragen van de
souvereiniteit welke alleen aan God toekomt. Dan zou het oneindig - qualitatieve
verschil tussen God en mens fundamenteel veronachtzaamd zijn door de prediker
der verbondsgedachte. Maar nu in tegendeel voor het besef der Geref. theol. de
dipleurische en dus wederzijdse verbondsverhcuding en tweezijdige verbonds
inwilliging slechts gevolg is van de voorafgaande monopleurische beschikking van
God, en nu ook deze inwilliging zelf niet mede geschapen is, gelijk ook de menselijke
vrijheid zelf een geschapen vrijheid is, nu kon de verbondsgedachte, mits zuiver
gepredikt, nimmer te kort doen aan de erkenning van Gods souvereiniteit. Het ligt
dan ook feitelijk precies omgekeerd op het standpunt van de Bijbel en het geloof in
de Bijbel is juist de verloochening van het verbond als grondwettig woord zelf de
ergste vorm van erkenning van Gods souvereiniteit. Deze immers stelde de
verbondsrelatie en dit stellen is almachts-betoon niet minder dan de schepping zelf.
Immers, wat dit laatste betreft, lette men op het volgende:
Een verbond is in het algemeen slechts denkbaar en mogelijk als gemeenschapsveld
en gemeenschapsraam en als erkenning daarvan, binnen welk veld en raam dan
voorts de 2 verbonden partijen met alkander samen kunnen komen en in
rechtsverband verkeren,(mens met mens, maar niet de dieren met de dieren,
rechtspersoonlijkheid met rechtsperssonlijkheid maar niet een rechtspersoonlijkheid
met een niet-rechtspersoonlijkheid).
Aangezien nu God en mens volstrekt anders sijn, qualitatief oneindig verschillend
en aangezien er dus uit deze verhouding van onderscheidenheid uit hoofde van dit
gans anders zijn, geen verbondsgemeenschap tot stand te brengen is zonder meer,
daarom is tussen God en mens de verbondsgemeenschap slechts mogelijk geweest
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omdat de souvereine God die Zelf gewild heeft. De verbondsdaad van de 2de partij,
de mens, is evenals zijn partij, hijzelf, geschapen door God als eerste partij. De
verhoudingsverijheid en verbondsverantwoordelijkheid van de tweede partij, de
mens, is naar analogie zelf ook geschapen door +God als eerste partij. Deze beide
verliezen daarmee haar ware karakter als vrijheid en verantwoordelijkheid niet, juist
omgekeerd, alleen aan het feit, dat zijzelf geschapen zijn, ontlenen zij het recht op
het voeren van hun naam, wijl God de dingen schiep zoals Hij wilde. Maar dan mag
men ook die vrijheid en die verantwoordelijkheid van de mens als 2de partij nimmer
abstaheren van de souvereiniteit van God als le partij. Zo gezien is voor wie de
openbaring zelf als souvereine daad van God ziet, de verbondsgedachte geen
inbreuk op du leer van de souvereiniteit van God, doch daarvan de gehoorzame
erkenning, want ook het verbond is geopenbaard en als zijn statuten zijn voorbereid,
voorgedacht, gesteld, geschapen door God. Het geldt ook voor de niet-gevallen
wereld. Wij hebben Hem lief omdat Hij cns eerst heeft lief gehad. Aangezien dan
ook dienovereenkomstig het spreken van God tot de mens niet alleen naar zijn
inhoud, maar ook naar zijn bedoeling, zijn objectieve mogelijkheid en rechtspositie,
alleen door God Zelf verklaard kan worden, daarom ziet juist de Geref. theol.
principieel af van elke niet uit openbaring gewonnen bepaling van mogelijkheid en
rechtsgrond van het spreken Gods. Elke zodanig bepaling, het filosofisch, hetzij
theologisch wijst zij af, zodra ze ontworpen wordt van het standpunt uit, dat de
denkende mens zichzelf meent te hebben geschapen en gelegitimeerd. God spreken
kan alleen door de sprekende God verklaard worden. Daarom kan alleen de Schrift
thans zeggen, dat Gods komen tot de mens, reeds bij Zijn eerste spreken, een
komen was met vrede en dus ook met de bekendmaking en aanbieding van het
verbond van de vrede en tegelijkertijd een souvereine toebereiding van de mens
tot aanneming van het aangeboden verbond als oer-verhouding tussen God en
mens.
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3.
De Geref. theol, heeft dan ook haar eigen positieve opvatting te stellen t.o. Karl
Barth, wanneer dese zegt, dat het begrip van het verbond einer gansz anderen
Ebene gehort, als het bergip van de naam van God. Volgens Barth realiseert in het
verbond de naam Gods; innerhalb des Bundes mit seiner gottlichen Zusage zur
Beanspruchung mit seiner im Gesetz niergelegten Urkunde geschieht ja alles was
duch den Namen Jahv geschieht. Het is waar dat Barth dit zegt in verband en met
het oog op die later optredende vorbondsfase, waarin het volk Israel begrepen was
in het verbond met God. Zal zijn opmerking echter zin hebben, dan dient ze te
passen op alle verbondsstatuut Daarom stellen wij daartegen over als Bijbelse
gedachte, dat niet slechts alles wat door de naam van God geschiedt innerhalb des
Bundes gebeurt, doch dat evenzeer bekendmaking van de naam van God aanvang
is van de verbondsrelatie en vrucht van Gods wil daartoe, dus monopleurische wil.
Zomwordt de bekendmaking van die naam zelf het middel tot ontplooiing van het
verbond in zijn dipleurische relatie.
4.
Krachtens deze primordiale betekenis van het verbond kan er dus geen enkele
relatie tussen God en men daarvan geabstraheerd worden. Ook niet die van toorn
en straf. De Schrift zegt, dat het verbond en de vraag bij elkander horen. Immers,
de wraak is feitelijk verbondswraak daar het de verbondsbreker qua talis treft. De
Bijbelse uitspraken over de verbondswraak gelden dan ook niet slechts voor een
volk, Israel, of voor een bepaalde periode, de bedeling der schaduwen, doch althans
voorwat de grondgedachte betreft, voor alle mensen en voor alle tijden. Het verbond
zelf immers komt tot Adam met insluiting van al zijn kinderen. Hel, dood en straf zijn
binnen de verbondskring aangekondigd en blijven verbondstermen.
5.
De betekenis van deze laatste opmerking springt in het oog voor wie zich herinnert
hoevaak de numineuze angst wordt voorgesteld door sommige theologen als een
Vorstufe of wel als een eigenlijke actie van de religieuze ervaring of van het religieu
gevoel. Geheel anders blijkt nu de Bijbel te willen. Want waar het verbond zelf de
eerste strafdreiging in het Paradijs kan laten geschieden in een toestand van
verbondsinwilliging, die toch alle angst uitsloot, daar kan dus de angst slechts
optreden, waar het verbond verbroken is. De angst is dus zelf in ieder geval in strijd
met de verbondstrouw. Daarom zegt de Bijbel ook dat daar in de liefde geen vrees
is: ϑοβος ουκ ἔστιν έντῆ ἀγόπη Hier is fobos het tegendeel van het Παρρησιαν ἐχειν
Dit laatste nu drukt de oerverhouding van alle menseli; leven in het verbond
tegenover God uit. Wanneer dan ook in I Joh. 4:18 aan deze woorden toegevoegd
wordt dat ἡτελεια ἀγαπη, de op kracht gekomen liefde, deze φοβος uitdrijft, dan is
dit εξωβαλλειν niet een natuurlijk anthropologisch verschijnsel als ware dit slechts
een gevolg van het feit, dat de liefde krachtens haar natuur en haar aard, zich
verzetten moet tegen de φοβος want het theol. gezien een uit Gods Woord door het
geloof aanvaarde en in liefde werkende erkenning, dat de φοβος in de hier bepaalde
zin van angst, of onvrijmoedigheid zonde is.
Niet alleen komt daarin het bewustzijn uit dat de verbondsrelatie niet aanwezig
is, maar ook handhaafd het subject van de daarin feitelijk zijn zonde, want hij vreest,
ontbreekt de παρρησια, de vrezende is dus niet terug gekeerd tot de oorspronkelijke
verbondsverhouding tussen hem en God en in zoverre is hij nog niet in staat tot een
godsdienstige handeling.
6.
Uit de aldus ontwikkelde verbondsgedachte volgt nu aanstonds veel dat de
mogelijkheid van religie bindt aan bepaalde voorwaarden. Religie is alleen maar
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mogelijk door openbaring en kan slechts geschieden ten overstaan van de
geopenbaarden God, onder voortdurende erkenning van Zijn openbaring. Religie
kan bij de mens niet opgaan in een bloot passief of receptief opgenomen zijn in een
staat van vrede. Want het verbond brengt de activiteit mee, als conditio sine qua
non voor het verbondsverkeer. En in deze activiteit neemt dan heel de existentie
van de mens haar aandeel, ook het bewustzijn. Een voorbeeld van erkenning van
deze gedachte levert de Heidelbergse catechismus, wanneer hij tot de vereisten
van het gebed rekent dat wij ‘allein den einigen waren Gott, Der sich uns in seinem
Wort hat offenbaret um alles das Er uns zu bitten befohlen hat, von Herzen anrufen’.
Dit is iets heel anders dan sen z.g. gebedstheologie, gelijk FRIEDERICH HEILER
deze toekent aan Origenes, Tertullianus, Cyprianus, Alexander Halesius en ook
aan Calvijn, welke dan hierin getypeerd zou zijn, dat ze ‘zu meist von einer filosofisch
orientierter Problematik bestimmt’ zou zijn. An das neive religiose Erleben treten
ethische und rationale Gesichtspunkte heran.
Neen, het is juist in volle bewustzijn een ontkenning van de waarheid der stelling,
dat het z.g. naieve religieuze Erleben op zichzelf reeds een wezenlijke dienst van
God zou kunnen zijn. Zulk een naiviteitsgedachte er erkenning ligt bij CALVIJN
feitelijk reeds veroordeeld in het opschrift dat hij plaatst boven het hoofdstuk dat
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in zijn Institutie gewijd is aan het gebed: De oratione quae praecipuum est fidei
exercitatum et quae dei beneficentia quotidie percipimus. Het gebed is hier niet
maar een naieve zelfontvouwing of zelfuitspraak, maar een aanspraak, quaedam
hominum cum deo communicatio qua sanctuarium coeli ingressi, de suis promissis
illum coram appellant. Het is nodig op deze dingen te letten. Immers door een binding
van het gebed aan zulke vereisten wordt ten enenmale de pas afgesneden aan elke
beschouwing die religie zou willen opvatten als naieve ongetoetste ἀσκησις, loze
ontplooiing van het wezen. HEINRICH FRICK zegt, datvLuther slechts een ware
religie kent, d.w.z. het geloof aan het woord waarin God zijn eigen religio, zijn hart
openbaart. Wij laten de vraag rusten of hier Luthers mening zuiver uiteengezet
wordt. Wij wijzen slechts op deze eigenaardige opvatting van het woord religie, een
opvatting die principieel reeds afgewezen ligt in wat we hierboven uit de H.S. hebben
afgeleid. Religie die voor God kan bestaan en zo Hem kan dienen, is dus altijd meer
dan een naar buiten vertonen van hetgeen van binnen leeft. Dit is reeds hierdoor
duidelijk dat van binnen ook leeft en werkt de παλειος άνθροπος, de oude mens,
die nooit het recht heeft zich in zijn naiviteit te ontplooien of zich naief te vertonen,
maar die gekruisigd moet worden en gedood en begraven; ook kweken of verzorgen
of versterken van enige religieuze aanleg of habitus in de mens kan niet het eigenlijke
werken, kan niet de wezenlijke taak van de godsdienst zijn. Want al behoort
inderdaad de verzorging en zuiverhouding van wat in de mens door de Schepper
gelegd is, tot zijn roeping, toch mag men nooit de verzorging van de z.g. religieuzen
aanleg abstraheren van de evenzeer door God geeiste verzorging van enige andere
aanleg in de mens en bovendien is deze verzorging op zichzelf nog volstrekt geen
dienen van God. Immers, het is maar de vraag of zij een verbondshandeling is, of
zij geschiedt uit geloof, naar de wet van God, Hem ter ere. Want het verbond maakt
de reciprociteit tot constitutieve faktor in de religie. God komt tot ons en geeft aan
ons, wij komen tot Hem terug en geven Hem weder. Vandaar dat religie ook in de
zondelozen staat dankbaarheid is, geen gevoel van geluk of van verzadiging, doch
denkbaar verkeer met God en ook voor God, coram deo. Een verbondshandeling
heeft krachtens deze eriprociteit dan ook altijd een doel en zoekt ook haar doel en
stelt het zich. Daarom is de Geref. verbondsgedachte een fundamentele doorbreking
en overwinning van de uit SCHLEIERMACHER theologie bekende tegenstelling
tussen Darstellende Handeln und Wirksames of Zwecksetzendes Handeln.
Immers, de Darstellung, de zelfvertoning, die geen doel heeft in de practise
erkenning van de rechten, die de Verbondsgod op ons heeft is niet religieus, is geen
godsdienst, doch het tegendeel ervan. Een zuivere verbondsbeschouwing verwerpt
dan ook de opvatting volgens welke de religieuze handeling als expressie zonder
doelstelling en dan nader als expressie van wat in het religiuze gevoel zelf ligt, een
kunsthandeling is, Darstellung welke niet zwecksetzend is, en dus geen doel
nastreeft, in het verbond wordt het wirksame Handeln nimmer geabstraheerd van
het darstellende. Geldt dit reeds van het paradijs, dan nog des te meer na de
zondeval, waar de ambtdienst weer door genade hersteld en de ambrsverplichting
nimmer weggenomen is. In het verbond geldt de wet, dat wat zich aan God vertoont,
dit doet met het doel dat Hij verheerlijkt worde uit zijn werken en zijn behagen erin
vinde. Daarom wordt van de zelfvertooning coram deo en de erkenning van het
recht tot zelfvertooning uitgesloten wat niet rijp is in Gods oogen. Vandaar ook dat
in Israels cultus zich slechts vert men kan, wat cultisch rein is. Vandaar ook dat in
Ezechiels eschatologisch reinheidsvisioen de doodgraversdienst als georganiseerde
dienst opgenomen wordt, een wegruimen van wat niet schoon en rein is in Gods
oogen. Vgl. ook de tekst van het le gebod: geen andere goden voor mijn aangezicht;
er staat niet; voor uw aangezicht. Hier treedt dan ook in plaats van de ersch ermde
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sarx voor het zogenaamde mysterium tremendum wegens het zgn. blote
creatuurgevoel (Otto), de schaamte op, een schaamte die die geen gevolg is van
het bloot creatuurgevoel, doch van de verbondsovertreding en de daaruit opkomende
gevolgen.
7.
Door deze verbondsgedachte met haar eis van ambtsdienst en dankbaarheid en
dus van een wirksames Handeln ook in de Darstellung over heel de linie wordt
eveneens langs deze weg overwonnen de bekende opvatting van
SCHLEIERMACHER inzake de religie als ‘SCHLECHT HINNIGES
ABHAENGIGKEITSGEFUHL’ Weliswaar heeft de Gereformeerde theologie haar
volle aandacht gegeven aan de hier optredende terminus Gefuhl (of. par. l over
Otto; en ook par. 2 punt 3) en weliswaar stelde zij daartegenover terecht de waarde
en onmisbaarheid van de objectieve openbaring en van de reflectie, maar het blijft
noodzakelijk ook de term ‘schlechtig’ zelf te critiseren en in zijn grondgedachten af
te wijzen.
SCHLEIERMACHER zelf handelt over dit schlechthinniges Abhangigkeits gefuhl
in zijn ‘Der christliche Glaube’ en Emil Brummer schreef een verhandeling
‘Schleiermachers Lehre vom Gefuhl slechthinniger Abhangigkeit mit besonderer
Berucksichtigung seiner theologischen Methode’ In aansluiting aan Debruck volgt
Schleiermacher in deze de volgende redenering:
A. In ons zelfbewustzijn weten wij altijd, niet alleen dat wij bestaan, doch dat wij
zo en zo bestaan en in dat bestaan veranderlijk zijn. Jedes Selbstbewusstsein
ist zugleich das eines veranderliches Sosein.
B. Deze veranderlijkheid vindt men in de wereld als een macht. die ons gezet is,
In
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C.
D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

jedem Selbstbewustsein....sind je zwei Elementen, ein...Sichselbstsetzen, und
ein Nichtsogesetzthaben, oder ein Sein und Irgendwohersein.
Derhalve is er in het Selbstbewustsein tweeerlei element: Het ene put uit het
subject fur sich, het andere zijn Zusammen sein mit anderen.
Met deze beide elementen corresponderen nu in het subject zijn Empfanglichkeit
en zijn Selbsttatigkeit, Empfanglichkeit omdat wij met anderen samen zijn en
Selbststatigkeit omdat wij ons zelf bewust zijn.
Alle bepaaldheden nu van het zelfbewustzijn,
waarin......Irgendwohergetroffensein van de Empfanglichkeit domineert, hebben
dit met elkaar gemeen, dat wij ons afhankelijk voelen. Daarentegen hebben
ook allen waarin die Selbsttatigkeit domineert met elaar het Freiheitsgefuhl
gemeen. Het eerste ondat wij niet anders, dan door inwerking van buiten af,
zo konden zijn als we zijn, maar het tweede, omdat het op zijn. beurt niet zonder
ons zo kon zijn als het is.
Men kan evenwel een zekere Beweglichkeit van het subject sich denken die
mit Anderem niet samenhangt, alleen indien wij van binnen uit op de een of
andere wijze chnedasz Anderes dazu mitgesetzt ist, ist dies das einfache
Verhaltnis der zeitlichen Entwickelung eines sich wesentlich selbst
gleichbleibendes. Evenzo laat zich ook den ken dat wij ‘von innen heraus
irgendrie nicht werden konnen’, dan wordt daardoor slechts de tot het wezen
van het subject zelf behorende grens van zijn Selbsttatigkeit aangegeven. In
het eerste van deze beide gevallen zou men slechts zeer oneigenlijk van vrijheid
kunnen spreken en in het tweede geval slechts zeer oneigenlijk van
afhankelijkheid. Vrijheid en afhankelijkheid komen steeds voor als elkanders
correlatie.
Daarom is dit dus zelfbewustzijn als bewustzijn van ons in de wereld zijn of in
het samenzijn met de wereld eine Reihe von geteilten Fre heitsgefuhl und
Abhangigkeitsgefuhl.
Van dit gedeelde gemengde gevoel dat onder G. bedoeld werd, is nu te
onderscheiden het schlechthinnige Abhangkeitsgefuhl, ohne ein auf dasselbe
mitbestimmende bezugliches Abhangigkeitsgefuhl.
Deze twee schlechthinnige Gefuhle zijn vanwege de onder F. bedoelde
correlatie derhalve onmogelijk in het gebied van ons zelfbewustzijn van ons
zijn in de wereld of ons zusammensein met de wereld. Immers, in dat gebied
treedt steeds de wisselwerking op. Wel kan in het vlak van dit wereldleven in
bepaalde relaties het ene gevoel sterker geaccentueerd zijn dan het andere,
bij voorbeeld, het afhankelijkheidsgevoel van kinderen tegenover hun ouders,
van burgers tegenover hun vaderland, maar absolunt en onvermengd is toch
in dit vak geen enkel van deze gevoelens. Zo hebben b.v. de kinderen t.o.v.
de ouders een Selbsttatigkeit die zich ook op de ouders zelf richt en de strengste
monarchie ontslaat haar drager toch nooit van een zeker afhankelijkheidgevoel;
ook t.o.v. de natuur blijven we steeds in de dubbele selatie staan.
Voor ons is dus een schlechthinniges Freiheitsgefuhl uitgesloten, want wanneer
het bestond, dan zou het een Selbsttatigkeit moeten hebben, waarvan het
objekt ons op de een of andere wijze gegeven was, wanneer althans dit
Freiheitsgefuhl iets anders zou zijn, dan een beweging van onze
zelfwerkzaamheid, die binnen ons zelf besloten blijft. Denkt men nu zich een
gevoel van vrijheid tegenover een objekt dat op een of andere wijze gegeven
is, dan ziet men spoedig in, dat zulk een gevoel onmogelijk is zonder een
inwerking van dit objekt op onze receptiviteit, maar zodra zulk een inwerking
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geschiedt, treedt weer dadelijk het gevoel van afhankelijkheid naast het gevoel
van vrijheid op en begrenst dus weer het ene gevoel het andere.
In de onder J. gestelde geval is gesproken allereerst over een vrijheidsgevoel
dat. zich zou richten op een bepaald en gegeven object. Echter we zagen
reeds, dat Schleiermacher ook rekent met de mogelijkheid dat er in het geheel
van zulk een gegeven object geen sprake zou zijn en dat dus het Freiheitsgefukl
niets anders zou zijn dan een innere selbstatatige Bewegung. Maar dit verandert
toch niets aan de zaak. We kunnen ons immers nooit los maken van onze
receptiviteit. We zijn er ons van bewust, dat heel ons Dasein niet uit onszelf is
voortgekomen. Conclusie is daarom: dat in geen enkel tijdelijk zijn plaats is
voor een schlechthinniges Freiheitsfefuhl.
Een echlechthinniges Abhangigkeitsgefuhl is dus eveneens onmogelijk wanneer
het zou moeten opgewekt worden door een object, dat ons op een of andere
manier gegeven moet worden. Immers, op zulk een object zou toch altijd nog
weer een tegenwerking uitgaan, m.a.w. ons Freiheitsgefuhl zou toch weer
optreden. Zelfs indien men vrijwillig van dit Freiheitsgefuhl afstand zou willen
doen, zou dit toch weer een vrije beslissing zijn en derhalve toch weer een
gevoel van vrijheid in zich sluiten.
Het schlechthinnige Abhangigkeitsgefuhl kan dus ook nooit in een afzonderlijk
moment als zodanig gelegen zijn. Immers, dit is toch steeds weer zelf bepaald
door ‘Gegebenes’, dat wil dus zeggen: door iets t.a. waarvan wij een gevoel
van vrijheid hebben.
Maar juist het zelfbewustzijn, dat niet maar een afzonderlijk moment, doch het
geheel van onze Selbststatigkeit en dus feitelijk heel ohs Dasein, ons Dasein
als totaal, begeleidt, juist dat is reeds op zichzelf een bewustzijn van
schechthinnige Abhangigkeit want daarin is het bewustzijn dat unsere
Selbststatigkeit ebenso von anderwarts her ist, wie dasjenige gans von unsher
sein musz in Bezug worauf wir ein schlechthinniges Freiheitsgefuhl haben
sollen.
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O. Zonder vrijheidsgevoel zou echter een schlechthinniges Abhangigkei tsgefuhl
niet mogelijk zijn.
P. Derhalve blijft niets anders over, dan datgene, wat in alle Frommigkeit het
wezenlijke is te zien als het gevoel, dat wij tegenover God ons bewust zijn van
ons zelf als schlechthin Abhangig. Schlechthin abhangig is hier hetzelfde als-:
in betrekking met God. Dit is aldus te verstaan, dat wij het in dit zelfbewustzijn
gegeven besef, dat wij in ons ontvankelijk en ons werkzaam leven van God
afkomstig zijn, als grondleggend zien. Wij zagen reeds hierboven, dat we
irgendwoher ook in deze in ons zelfbewustzijn ons bepeald weten en op de
vraag woher is het antwoord: God. Daarom blijft in deze relatie het gevoel
schlechthinnig, want op de vraag woher, kan het antwoord nooit zijn: de wereld
als totaal van het tijdelijk zijn, en nog veel minder een stuk daarvan, want
tegenover haar hebben wij alleen maar, gelijk reeds gebleken is, een begrensd
afhankelijkheidsgevoel.
Q. Dat afhankelijkheidsgevoel tegenover God wordt niet bepaald door een of
ander aan dit gevoel voorafgaand weten omtrent God. De kwestie van dat
weten heeft in rechtstreekse zin met de Frommigkeit niets te maken. De
schlechthinnige Abhangigkeit is een Grundbeziehung die alle relaties in zich
bevat. Wij spreken dan ook van Gefuhl, niet van wissen. En dit gefuhl is
onmiddelijk, zie par. l.
R. Dit schlechthinnige Abhangigkeitsgefuhl. is daarom de hoogste trap van het
menselijk zelfbewustzijn. In de werkelijkheid komt het nimmer geisoleerd voor.
Zo krijgt het verbinding met de lagere trappen van het zelfbewustzijn en door
deze verbinding met due lagere trappen tot een eenheid van moment wordt
nu voorts ook dit schlechthinnige Abhangigkeitsgefuhl betrokken in de
tegenstelling van het aangename en het onaangename, van lust- en onlust
gevoel. Schleiermacher gelooft dit laatste op grond van bepaalde
anthropologische grondgedachten. Deze anthropologie, voorzover ze achter
zijn beschouwingen ligt, laat zich in haar grondstructuur in geen enkel opzicht
bepalen door hetgeen de Bijbel zegt omtrent de staat der rechtheid in het
paradijs, de z.g. Urstand. Want deze anthrologie, waaruit Schleiermacher werkt,
laat zich weer door andere theorien bepalen. De manier waarop S. spreekt
over die erste dunkle Lebenschronie van Schelling en van heel de Romantiek.

Op dit punt nu blijkt zo duidelijk mogelijk de geweldige betekenis van de Bijbelse
verbondsgedachte voor de vastlegging van het begrip der religie. S. zegt, dat in de
eerste nog donkerder leeftijd des mensen het animalische leven op de voorgrond
treedt en overheerst, en dat het ‘geistige’ nog op de achtergrond staat, zodat het
bewustzijn dan nog verwant is aan het dierlijke. Maar juist daarin openbaart zich de
machtige tegenstelling tussen de Bijbel en Schleiermacher. De Schrift kent geen
cosmochronie in de stijl der romantiek en daarom ook geen anthropologie, die
daarmee parallel zou lopen. Zij ziet de wereld als schepsel Gods, als zodanig bestaat
zij in volkomen afhankelijkheid van Hem, een afhankelijkheid, die zich ook tot de
mens uitstrekt, maar juist de werkelijkheid, van deze afhankelijkheid betekent een
radicale kritiek op Schl. Abhangigkeitsgefuhl. Immers, omdat de schepselen, de
mensen inbegrepen, volkomen van God afhankelijk zijn, stond de bepaling van hun
verkeer met God en van de grondtermen van dat verkeer alleen aan God. En nu
heeft God deze souvereine beschikking omtrent de positie van de mens in deze zin
getroffen dat de mens in het verbond met God opgenomen werd en buiten dat
verbond geen enkele relatie zuiver zien kon. Dat dit verbond, zie boven, zelf weer
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afhangt van de monopleurise beschikking Gods, bewijst de werkelijkheid van onze
volkomen afhankelijkheid. Maar dat het verbond dipleurisch werkt (zie boven)
weerspreekt toch de theorie niet van de afhankelijkheidswerkelijkheid, maar wel
van het afhankelijkheidsgevoel, Want niet alleen is (of. par. l) het gevoel bij Schl.
een kennistheoretisch begrip, welks juistheid wij betwisten moeten, maar ook is
Schl. constructie van een z.g. schlechthinniges Gefuhl met de Bijbel in strijd, speciaal
met de verbondsgedachte. Want ook tegenover God staat de mens in vrijheid, in
verbondsvrijheid, dat ze geschonken vrijheid is, opgelegde, geschapen vrijheid,
doet a aan de werkelijkheid daarvan niet af en het godsdienstige besef mag zich
niet vormen door een abstractie. Zodra het dit zou doen, zou het ophouden getrouw
aan God en dus godsdienstig te zijn. Het godsdienstig besef mag daarom het
geschonken zijn, het geschapen zijn van de verbondsvrijheid nimmer abstraheren
van de werkelijkheid en de actualiteit der vrijheid zelf. Het mag nooit vergeten dat
God zich aan de mens verbonden heeft door de verbondsbeloften.
In het verbond mag en moet de mens vertrouwen dat God, van 's mensenzijde
gezien, op zich laat inwerken, b.v. door het gebed. Dit is dan ook het vertrouwen in
het verkeer met God, en wel weet de mens achteraf, d.w.z. in de logische orde van
de oordelen, dat hij op zijn gehed niets ontvangen zal, tenzij het in Gods raad tevoren
alzo besloten is, ja zelfs, dat ook zijn gebed zelf vrucht is van Gods souvereine,
besluiten over hem, maar dit neemt toch niets weg van hetgeen hierboven gezegd
is. Immers, de theoretische kennis omtrent de souvereiniteit van God en de
afhankelijkheid van de mens is op zichzelf nog niet religieus; de Schrift kent ze ook
aan de duivel toe en het weten daarvan is door de =ondeval niet weggenomen. Het
komt daarom slechts aan op de vraag hoe het verkeer met God geschiedt.
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Dit verbondsverkeer kan wel verdiept en verinnigd worden door de theoretise kennis
waartoe trouwens de liefde ook zelf weer dringt, doch dit verkeer zelf is geen gevolg
van een theoretische constructie waardoor de mens zou concluderen van het
dipleurische tot het monopleurische of omgekeerd, Neen het is omgekeerd, Aan de
werkelijkheid van het monopleurische geeft hij pas getuigenis op grond van wat
God hem in het dipleurische verbondsverkeer met gezag heeft gepredikt,
Schleiermacher's leer van het schlechthinnige Abhangigkeitsgefuhl is dus strikt
genomen niet religieus, doch in strijd met de grondtrekken van de waarlijk religieuze
omgang met God. Het religieuze kennen toch zal in elk geval verbondsleven moeten
zijn. De abstraherende kennis daarentegen, die een schlechthinnige relatie
construeert, ontwerpt juist in dat abstraheren een denkcons tructie die buiten het
verkeer met God staat.
Zulk een bloot verstandelijke objectiverende kennis kan ook niet religieus zijn.
Want een inzicht omtrent de inhoud van de openbaringsinhoud zal bij eensubject
dat God dient, dien dienst versterken en verenigen. Doch in het tegenovergestelde
geval zal ze de vijandschap tegen God en de hartstocht daarvan intensiveren.
Vandaar ook dat Jacobus sprekende over hetgeen men doorgaans noemt het
historisch geloof, zegt: και τὰ δαιμόνια πισΤεύουσιν ϰαι φρίσσονσιν (sidderen).
Religieuze dienst doet de niet-abstraherende liefde- en geloofskennis die ook zich
laat aanduiden door het Hebreeuwse woord Jadang, en die geen ogenblik nalaat
te leven uit de zekerheid van de vrijheid die de mens in het verbond tegenover God
heeft. Die vrijheid moge zelf geschapen zijn, dit neemt toch niets van het gezegde
weg. Want als GESCHAPEN vrijheid wordt zij slechts dan door innig Godsdienstig
leven voor Gods aangezicht geeerd, wanneer zij door en dit religieuze kennen als
geschapen VRIJHEID concreet genoten wordt en haar vkracht ontplooit ter volledige
beheersing van het leven. Het is dan ook geen toeval dat in het verhaal van de
zondeval Satan, als hij de mens tot zonde verleiden wil, hem het probleem voorhoudt:
‘Is het ook dat God gezegd heeft’. En niet toevallig is het dat hij hier het kennen van
de mens wil loswrikken uit het verband van het verbond, waarin de mens wil
loswrikken uit het verband van het verbond, waarin de mens in een vertrouwende
liefdesgemeenschap staat met God, noch ook dat hij daar den mens tot
abstraherende kennis voeren wil. Dr. G. Chr. Aalders wijst er op, dat blijkens de
Hebreeuwse tekst de door de slang gestelde vraag dubbelzinnig is, en deze
dubbelzinnigheid, zo zegt hij, is zonder twijfel gewild en opzettelijk. De statenvertaling
heeft: ‘Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes
hof?’. Maar Aalders wijst erop, dat de Hebreeuwse woorden voor tweeerlei uitlegging
vatbaar zijn. Ze kunnen verstaan worden, niet alleen als: ‘niet van iederen boom’,
maar ook als: ‘van geen enkelen boom’. Deze satanische dubbelzinnigheid baant
dus verder de weg daartoe, dat de mens niet meer in het geloof voor de aanvaarding
en de uitlegging van Gods Woord de vrije liefdesverhouding tussen den sprekenden
God en de horende mens vooropstelt, en waarin God, als VERBONDSGOD trouw
is, doch dat hij de mogelijkheid van juist een SCHLECHTHINNIGES
Abhangigkeitsverhaltenis in objectiverende overweging neemt en dit is dan juist de
aanvang van de zondeval. Feitelijk begon die zondeval dan ook met de constructie
van een schlechthinniges Abhangigkeitsverhaltnis en met de hypothese dat de
vrijheid van de mens daardoor in de grond der zaak fictief werd gemaakt. En
daartegen protesteert de Schrift met de leer van het scheppings verbond, Want de
leer der SCHEPPING en van het scheppingsverbond protesteert tegen elk hypothese
van een schlechthinniges Freiheitsgefuhl. Doch de leer van het scheppingsverbond
protesteert tegen de hypothese van een schlechthinniges Abhangigkeitsgefuhl.
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8.
In de aanvang van punt 7 en in punt 6 hebben wij gesproken over de in de
verbondsgedachte gestelde eis van dankbaarheid, en wij wezen voor wat dit begrip
betreft de valse tegenstelling tussen ‘wirksames’ en ‘darstellendes’ handelen
onvoorwaardelijk af. Over heel de linie zagen wij de dankbaarheid, ook als zij tot
‘Darstellung’ komt, toch ‘wirksam’, en Darstellung die zich onttrekken zou aan de
eis van wirksames Handlen kan God niet dienen, noch in haar aoristus-handelingen
noch in haar imperfevtumhandelingen. Dit brengt ons vanzelf op de gedachte van
het MEDEARBEIDER VAN GOD ZIJN. De dienst van God is een medewerken met
Hem en dit medewerken is dan ook niet op te vatten in de zin van een door God
gebruikt worden tegen wil en dank, of buiten wil en dank, doch in de anderen zin
van doelbewuste en dankbare en vrije arbeidsverrichting van de mens met God
mee in het verbond. Want het is weer de verbondsgedachte die aan de praepositie
‘mede’ in het substantief medearbeider of medewerker haar plaats geeft, legitimeert
en waarborgt en de zin ervan bepaalt.
9.
Het is daarbij duidelijk, dat ook dit begrip van medewerker Gods in zijn inhoud
bepaald wordt door gelijke vooronderstellingen als de reeds besproken begrippen:
verbondsverkeer van de mens met God en dankbaarheid. Is het dipleurische
verbondsverkeer mogelijk gemaakt en tot stand gekomen alleen door Gods
monopleurische beschikking en wordt dienovereenkomstig de van de mens
gevorderde dankbaarheid zelf niet voor doch in zijn dipleurisch verbondsverkeer
met God verdiept en onder absoluutheidsaspect
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gebracht juist uit kracht van de in en onder dit dipleurisch verkeer tot hem konende
verkondiging van het monopleurische karakter der in souverein welbehagen door
God gedane beschikking tot verbond, dan is ook voorts op dit standpunt onjuist te
zeggen: ‘In een wereld die de schepping is van een ALMACHTIGEN SCHEPPER,
kan niemand enige taak hebben’ (Kohnstamm). De Schrift stelt harerzijds
daartegenover de andere gedachte: Slechts in een wereld die de schepping is van
een almachtigen God kan het woord taak stricto sensu met goede reden worden
gebezigd; want juist doordat God almachtig is, kon Hij de mens krachtens
monopleurische beschikking roepen tot een taak, die hem tot medearbeider Gods
maakt. Maar het is aan het scheppingsverbond en daaraan alleen te danken dat
behalve het woord taak ook de praepositie ‘mede’ in het substantief ‘medearbeiders’
(Gods) stricto sensu kan worden opgevat. Want de almacht van den Schepper stelde
de verbondsrelatie en kan daarvan nimmer worden geabstraheerd. De monopleurisch
ondernomen en volvoerde scheppingsacte bedoelde dus, gelijk a-posteriori de mens
bekend gemaakt werd, een dipleurische onderhoudings- en regeringsacte tot regel
te stellen, en ze deed dit dan ook binnen het ver bond, welks dipleurisch verkeer
monopleurisch gesteld werd. Zodra maar al wat dipleurisch is, ook in het
medearbeiderschap van de mens met God, tot het monopleurische herleid wordt,
en als volstrekt afhankelijk daarvan gezien wordt, zijn de zoeven gebruikte woorden
dipleurische regerings- en onderhoudingsacten volstrekt ongevaarlijk, anders zijn
ze zeer gevaarlijk. De mens op te nemen in de voorzienigheid, deze laatste dan
verstaan als onderhouding en regering, is absurd en voert tot een onbijbelse
anthropologie, indien men de termen onderhouding en regering als praedicaten van
de mens zou abstraheren van de gedachte der monopleurische scheppingsacte
Gods. Maar daartegen hebben wij reeds uitvoerig en a priori stelling genomen en
daarom is het begrip medearbeider Gods gelegitimeerd in en door de leer van het
scheppingsverbond. In alle phasen toch van het verbond, niet alleen innde periode
na de zondeval, waarin men van genadeverbond pleegt te spreken, doch ook in de
periode van het verbond voor de val, waarin men van werkverbond pleegt te spreken,
geldt mutatis mutandis het woord der Canones van Dordrecht, dat God de creatio
(monopleurisch) en ook de vivicatio (idem) weliswaar sine nobis operatur, maar ook
deze andere woorden: atque tum voluntas.....non tantum agitur et movetur a deo,
sed a deo acta agit et ipsa.
10.
Waar nu in het paradijs de God van het verbond aan de mens als zijn bondgenoot
de taak oplegt van de medearbeider Gods en waar dit medearbeiderschap met God
zich over heel de kosmos uitstrekt zover die n.l. in een bepaalde phase der
geschiedenis de mens toegankelijk is en te bearbeiden valt, daar is geen enkele
provincie in de kosmos van deze dienst uitgezonderd. Over heel de kosmos heeft
hij zich uit te strekken en daarin niet de kosmos doch God Zelf te verheerlijken.
11.
Dat wij hierboven onder 10 spraken over de kosmos, voorzover die de mens in
een bepaalde phase der geschiedenis toegankelijk is geworden, hangt hiermee
samen, dat Gods onderhouding en regering van de kosmos historisch verloopt. In
de historie wil God zijn geschapen wereld tot ontplooiing brengen, opdat de kosmos,
tot consummatie gebracht, zijn lof verkondige. En nu God de mens niet alleen als
hoogste schepsel doch ook als rijkste lofzegger Gods heeft geschapen, nu heeft
Hij de mens tot medearbeider Gods gesteld, niet alleen over heel de kosmos, doch
ook gedurende heel de tijd. In de tijd echter is de mens niet alleen historisch bepaald,
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dooh de kosmos is het ook. Daarom ontsluit zich de aarde en de kosmos eerst
successief voor hem. Zijn arm reikt in het ene ogenblik der geschiedenis verder dan
in het andere dat vooraf ging. Hoever die inwerking van de mens op de kosmos nog
zal kunnen gaan, is ons onbekend. Ook in deze zijn naar Deut. 29:29 de verborgen
dingen voor den Heere, en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Maar tot
dat geopenbaarde behoort dan wel degelijk dat de mens als Gods medearbeider
op de kosmos in te grijpen heeft, voorzover hem dat in elk moment van zijn tijd
mogelijk zal gemaakt zijn.
12.
Daarmee is tevens gegeven dat de miskenning van de gedachte van de mens
als medearbeider Gods niet alleen, gelijk Kohnstamm zegt, oorzaak van de droeven
toestand der kerk is, doch feitelijk die van de gehele wereld. Deze droeve toestand
wordt mede hierdoor in het leven geroepen, dat men vergeet:
a. dat het medearbeiden van de mens met God over heel de bereikbaren kosmos
een rechtstreeks dienen van God is, waarmee dan tevens de cultuurzaak van
de mens linea recta een kwestie van de dienst Gods gemaakt wordt.
b. dat dit mandaat tot medearbeiderschap van de mens met God derhalve
rechtstreeks de werken involveert.

13.
In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat ons spreken van medearbeiders Gods niet
de bedoeling heeft, een bepaalde exegetische uitspraak te doen of ook maar te
veronderstellen
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over 1 Cor. 3:9, waarin het begrip συνεργοί θεοῦ optreedt. Er zijn exegeten die in
deze plaats gesproken willen zien van mensen die met God meewerken, en anderen
die door Paulus bedoeld achten, dat de door hem genoemde makkers of genoten
zijn, die dan zelf weer in Gods dienst staan.
Voor de eerste opvatting kiezen W. GODET, MEIJER, die de tweede opvatting
‘sprachlich falsch’ noemt, Buchmann, die beslist de tweede afwijst, Piscator, Aretius,
en vele anderen. Voor de tweede kiezen Grosheide, Eshuis, Althauser, Bengel
(operarii dei et cooperarii invicem) e.a..Wij kunnen echter het spreken al of niet van
medearbeiders Gods niet afhankelijk stellen van de bepaalde exegese van deze
ene tekst. Want ook afgedacht van die ene tekst is de gedachte zelf uit de Schrift
opgebouwd en dienovereenkomstig is het dogmatisch en theologisch spraakgebruik
inheems geworden. De term συνεργοί θεοῦ is in de dogmatische en polemische
werkzaamheid der kerk vast gebruik. Men kan ook niet weer zich daarvan losmaken,
zelfs al zou men menen de exegese van 1 Cor. 3:9 te moeten geven op de wijze
van Grosheide.
Reeds in Augustinus' strijd over de vrije wil en samenhangende kwesties treedt
de term pooeratores of cooperarii dei op. Hetzelfde gebeurt later in de
Synergistischen strijd of in de polemiek tussen Geref. en Roomsen over de betekenis
en de mogelijkheid van de mensenlijke zelfwerkzaamheid in de genade. Wanneer
b.v. Rivetus in zijn ‘Summa controversiarum’ met Bellarminus polemiseert over de
vrije wil van de mens, dan herinnert hij eraan dat de Roomsen hunnerzijds zich voor
hun semipelagiaanse opvatting beriepen op 1 Cor. 3:9. Non facile patitur adversarius
ut totum deo detur; vult deum esse tantum causam partialem, immo et Paulum
sacrilegae sententies citat auctorem, qui dixit nos esse συνεργοί θεοῦ. De term werd
dus voor Rivetus en de Geref. min of meer gevaarlijk. Toch wordt hij door Rivetus
gehandhaafd. Wel bestrijdt hij de Roomse vertaling (zie de Vulg.), wanneer Rome
συνεργοί θεοῦ vertaalt als adiutores dei en ook bestrijdt hij wel de zeer bepaalde
opvatting die Rome hun geeft, maar het begrip zelf tast hij niet aan, ja, hij breidt het
zelfs (tegen Kohnstamm) tot de niet-wedergeborenen uit. Paulus, zo zegt hij, spreekt
in de bedoelde tekst de opere ministerii, in quo.........homo impius ratione externi
operis cuius est administer potest esse instrumentum dei, et ita deo cooperari. Er
is dan ook volgens Rivetus geen enkel bepaald terrein aan te wijzen waarop dit
συνεργοί θεοῦ zijn niet mogelijk zal wezen of niet in aanmerking zou kunnen komen.
Ook FRANCISCUS TURRETTINUS in zijn Institutiae theologiae handhaaft συνεργοι
θεου in 2 Cor. 6:1 en 1 Cor. 3: in den van ouds bekenden zin. De mens kan niet
met God meewerken in primo vocationis monento quo vires credendi nobis dantur,
maar daarna kan kan hij het niet laten. Het gezegde moge nu volstaan: het begrip
cooperatores dei moge wat de vertaling betreft varieren met andere termen, zoals
b.v. Ambrosius vertaalt door operis participes of Piscator door dei administri of
cooperarii, maar het heeft dan toch in de loop der eeuwen burgerrecht verkregen
en behield een dogmatische en algemeen theologische constantie. Met name is dit
het geval geweest toen men het nog weer nader afgrensde tegen het Roomse
adiutores dei. Zie b.v. Fall, Biblia critica op 1 Cor, en Ibidem Erasmus Stefanus
(Operam nostram cum dei opera coniungimus), Grtius (Deze wijst naar 3 Joh.: 8
veritati: cooperaris vicissim deus συνεργειν (cooperari) dicitur apostolis Mar. 16:20)
14.
En als wij onder 12 spreken van het mandaat Gods dat de werken involveert, dan
moet de kring van die werken even breed genomen worden als de in elke bepaalde
phase der geschiedenis de mens toegankelijk en bewerkbare kosmos is. Dit is dan
ook wat onder 10 bedoeld wordt. Wij komen nu hierop terug, omdat alleen zo de
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eenheid der geschiedenis en der mensheid en van het verbond in zijn onderscheiden
phasen te handhaven valt. Kohnstamm b.v. in zijn beschouwing over de mens als
medewerker Gods beweert dat het geroepen zijn tot medewerker zich nog verder
uitstrekt dan tot de taak van de Christen. Deze stelling wordt ondersteund door zijn
volgende bewering. ‘Gelijk het “werkverbond” naar Geref. opvatting aan het
“genadeverbond” vooraf ging, zo blijft het ook van kracht op uitgestrekter terrein’.
Maar juist dit argument zelf is ondeugelijk. Immers, werkverbond en genadeverbond
zijn geen twee verbonden, want feitelijk dienen deze twee namen ter aanduiding
van twee phasen van het verbondsverkeer tussen God en mens. Wat wij
werkverbond noemen, was die verbondsphase, waarin de mens langs de weg van
zijn eigen menselijke mandaatvervulling kon geraken tot de hem voorgestelde
volkomenheid, terwijl het z.g. genadeverbond dan de daarop volgende
verbondsphase is, waarin datzelfde geschiedt, maar dan niet meer langs de weg
van zijn eigen mandaatsvervulling, doch langs de weg van die van Christus. De
toerekening van de vrucht van Christus is dan voor de Christen genade. Met de
posthume naam noemt hij dus a posteriori deze tweede verbondsphaae
genadeverbond en in tegenstelling daarmede de eerste phase werkverbond. Deze
terminologie is uiteraard onnauwkeurig en van het standpunt van de mens
uitgegeven. Nauwkeuriger zou het zijn te zeggen, dat er tweeerlei oeconomie,
tweeerlei ‘bedeling’, tweeerlei phase in het verbondsverkeer tussen God en mens
is (vgl. K.S..Wat is de hemel?) Is hiervoor een-
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maal het oog geopend, dan is verder duidelijk dat het terrein waarop het
genadeverbond van kracht is, met geen mogelijkheid minder uitgestrekt kan zijn
dan dat waarop het werkverbond van kracht is. Deze bewering van Kohnstamm is
niet allen verwerpelijk om zoeven genoemde redenen, doch ook om hetgeen reeds
werd aangestipt als we opmerkten dat God de mens slechts successief in de kosmos
vergunt in te dringen, en dat de kosmos slechts stap voor stap de mens toegankelijk
en ter bearbeiding bereikbaar wordt gegeven. Er is immers progressie in de historie.
Men moet dan ook Kohnstaam's redenering juist in haar tegendeel verkeren. Want
krachtens deze progressie in de historie. Men moet dan ook Kohnstamm's redenering
juist in haar tegendeel verkeren. Want krachtens deze progressie in de historie,
blijkt achteraf het terrein van het genadeverbond, d.w.z. het in het genadeverbond
de mens bereikbare werkterrein, de facto mogelijk is geweest. Wij hebben hier
opzettelijk twee maal de facto geschreven; want het gaat niet over de vraag wat de
persoonlijke aanleg van het z.g. werkverbond is geweest, doch over de toestand
die FEITELIJK ontstaan is.
15.
We moeten evenwel op dit punt iets nader ingaan, Bij de vraag immers, hoe deze
progressiviteit in de geschiedenis te verstaan is, vragen direct drie punten de
aandacht:
a. De kwestie van de oorspronkelijk voorgenomen consummatie van het
geschapene in de tijd
b. De kwestie van de verstoring die optrad in de zonde;
c. De kwestie van de kracht der doorwerking van de zonde in vergelijkking met
die der genade.

ad. a. In de eerste plaats zij erop gewezen dat oorspronkelijk de mens in het paradijs
in de z.g. werkverbonds-phase het begrip der consummatie is voorgehouden.
Consummatie betekent niet slechts dat er aan de bestaande toestand een einde
komt, doch dat het bestaande zijn plerooma vindt, nadat het een bepaalde
ontwikkelingsgraad bereikt heeft, waarin het te vergelijken valt met een vrucht die
rijp geworden is. Er is dus aanvankelijk een evolutie op de basis der schepping.
Een evolutie die echter zelf door God gewild, getermineerd en bepaald is, ja die ook
zelf door Hem geschapen is. Waarom dan ook de uitdrukking, dat ze op de basis
van de schepping staat, in de zin moet worden verklaard, dat ze zelf door God is
opgenomen in de totaliteit van zijn werk, dat ze derhalve steeds aansluiting heeft
en geeft aan wat eenmaal in de schepping is gegeven en dat derhalve GOD Zelf in
Zijn προνοια de wereld daardoor consummeert.
ad. b. 1 A parte hominis gezien is evenwel ontijdig deze evolutie gestuit door de
acute zon deval. De vloek trad in, hij komt met oordeel der deteriorisering in de
natuur; hij maakt de mens over heel de linie van zijn gehoorzaamheidsleven (derhalve
zowel in dat colere, hetwelk later cultuur, alsock in dat colere hetwelk later cultus
genaamd is), onwettig en onbekwaam tot de dienst Gods, brengt dus het verderf
zowel in het ‘materiaal’, dat geevolueerd worden moet, alsook in de (zelf mede tot
dit matriaal a parte dei behorende) συνεργοί θεοῦ, die in den evolutiedienst mede
hebben op te treden in cultuur en cultus als bewerkers van dit materiaal onder God,
en als degenen die alle materiaal, dus ook zichzelf door hun dienst weer heenleiden
tot God. Consummatie dus is a parte hominis gezien, voortaan uitgesloten.
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ad. b. 2. A parte dei evenwel heeft het woord ontijdig, zoeven onder b.l gebruikt,
geen zin. Hij toch heeft in zijn besluit alles tevoren gezien. In die besluiten treedt
ook de zondeval op. De verstoring der evolutie, de breking van de voortgang der
consummatie, is derhalve wel een storing in de feitelijk actuele evolutie, doch volstrekt
niet in de bestuurswil en de bestuursdaad van God, die de evolutie schiep en de
storing slechts toeliet krachtens eeuwige decreten, Feitelijk zou, gegeven eenmaal
Gods decreten met hun bepaalden inhoud de zich evolerende wereld van God zich
hebben geemancipeerd, indien een immanente evolutiekracht de mogelijkheid van
storing ontijdig, d.w.z. eer het Gods in het besluit gedachte en de mens in uitzicht
gestelde tijd was, zou hebben afgesneden. Zulk een autonome, immanentistisch
autarke evolutie is echter zelf een onmogelijkheid. Want God houdt steeds zijn
schepselen, dus ook de evolutie, in eigen hand. De vraag dus of van een
oorspronkelijke in uitzicht gestelde consummatie, hetzij aangevochten of niet, ook
nog na de zondeval sprake zal kunnen zijn, staat alleen aan God te beantwoorden.
A par dei is consummatie volstrekt niet uitgesloten.
ad. c. En niet alleen is ze niet uitgesloten, doch ze is ook door God gewild. Hij heeft
zijn werk gehandhaafd, de oerverhoudingen in de kosmos niet verbroken. Hij heeft
zijn nieuwe mensheid in Christus verkoren en haar een doel gesteld, dat zij in
procesmatige voortgang der geschiedenis bereiken moet. Zo heeft God aan Zijn wil
tot handhaving der wereld en tot formatie der nieuwe mensheid door genade het
beslissende woord gegeven. De decteriorisering wordt niet bepaald door een z.g.
en onbijbelse gedachte ‘Naturnotwendigkeit’, doch blijft in Gods hand, Gods
herscheppershand, besloten.
MOREL, in zijn ‘Traite des descentes physiques et, morales de l'espece humaine,
etc.’ heeft een debat over deze deteriorisering ontketend. Naar de thearie volgens
welke een-
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maal ingetreden degeneratieverschijnselen noodzakelijkerwijze zich steeds zouden
moete verargeren, is reeds weerlegd. In de natuur staat een tendenz van reiniging
ertegenovar. De vloek is gestuit door een ook hem bindende macht, de degenerende
werking der sonde wordt ingeperkt door de genade. TITIUS, ‘Natur und Gott’ merkt
op, dat de bestudering van het leven der natuur ook zelf weer telkens herinnert aan
de sanctie van het tweede gebod in de decaloog, bestraffing of bezoeking der zonde
van de vaderen tot in het derde en vierde geslacht, doch barnhartigheid over die
God vrezen. De feiten zelf hebben de leer van de vaste schematiek der z.g.
erfelijkheidswetten gelogenstraft. Tegenover de progressieve deteriorisering staat
een progressieve regeneratie. En tegenover ontwikkelingstendenzen, die in de
richting van individualisering en vergroeiing wijzen, staat nog weer een andere
tendenz die gericht is op de ordening van de delen in de eenheid van het organisme.
16.
Derhalve is er voor het medearbeiders Gods zijn niet alleen plaats in de dienst
van God, doch feitelijk is ook die dienst onmogelijk zonder dit; nog scherper gezegd:
de dienst van God gaat daarin op. Dit betekent: de diepste fundering van de afwijzing
van alle selfcultuur, als ware die religieus, zodra ze slechts een religieuze habitus
of een religieus a priori in de mens zelf aankweekt. En tevens houdt dit in dat alle
bewuste verzorging en oefening, ἀσκησις, van wat in ons is, slechts God dient,
indien het door ons als zijn medearheiders wordt geplaatst en gehouden onder het
gezichtspunt van zijn verheerlijking in en door de geschiedenis van Gods schepping,
onzelf incluis.
De onzuivere geschiedeniswaardering, gelijk deze feitelijk ten grondslag lag aan
de onder A.B.C. in par. 1 besproken en in par. 2 nader gecritiseerde stromingen of
kringen, neemt feitelijk altijd de dienst van God weg, om daarna in humanistisch
opgevatte religiositeit of een nader te ontplooien en in functie te zetten religieus a
priori hetwelk als menselijke levensgroei Selbstzweck durft zijn, daarvoor in de plaats
te stellen.
De eerste groep, die der evolutionisten, sneed principieel de band tussen God
als opdrachtgever en de geschiedenis door. De tweede n.l. die der dialectische
theologie, deed feitelijk desgelijks, De derde Rudolf Otto, c.s. predikte een religiositeit,
die in haar hoogtepunten zich onttrok aan de spanningen van het historische leven
om naar het mysterium tremendum op te klimmen.
CALVIJN echter, die in 1 Cor. 3:9 het συνεργοί θεοῦ opvat in de eerste zin, die
we hierboven onder 13a gegeven hebben, en die de tweede aldaar vermelde
opvatting als ‘durum et coactum’ verwerpt, - Calvijn zeggen we, heeft overal wanneer
het op het principiele aankomt dit συνεργοί θεοῦ zijn opgevat in die breed kosmischen
zin, waarvoor wij hierboven ruimte trachtten te maken en hij deed dit zeer beslist
onder aspect van de consummatie der geschiedenis van de tijdelijke kosmos.
Dadelijk reeds is het van betekenis in zijn commentaar op Gen. 1:28, dat hij van
God zegt, ‘VIRUM ENIM UXORI CONIUNXIT UT DIVINUM SEMEN HOC EST
LEGITIMM PROCREARENT’, en dat hij daarbij verwijst naar Mal. 2:15.
Gedrukt door: Copieerinrichting ‘Excelsior’
Torenlaan 6 Ermelo. Telef. K 3417 - 539.
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[Deel II]
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Artikel 1.
De natura Dei.
Dit artikel handelt ‘ de Deo natura et attributis’.
Er zijn hier enige termen, die nader verklaard dienen te worden.
Incomprehensibilis wil zeggen: niet binnen bepaalde grenzen samen te vatten,
niet in een bepaalde maat in te sluiten.
Een attribuut is: iets, wat iemand toebedeeld is. Nu zijn er mensen, die zeggen,
dat God geen attributen heeft. Want als Jan als attribuut humeurigheid heeft
tengevolge van kiespijn, dan is die humeurigheid niet iets van zijn wezen, maar iets
‘toevalligs’. Doch God heeft geen ‘toevalligheden’, accidentia, of dingen, die aan
het wezen worden toegevoegd. God is simplex. Maar attribuut kan ook zijn een
begrip, dat vast en zeker is, beter uitgedrukt in eigenschap, wezenskenmerk. Bij
deze interpretatie van de term kan evenwel weer opgemerkt worden, dat de ene
persoon eigenschappen heeft in onderscheiding van de andere persoon, zodat er
in dit verband eigenlijk alleen maar gesproken kan worden van eigenschappen,
wanneer er meerdere goden zijn. Ook zijn er, die vluchten in de gedachte, dat men
beter doet, Bijbelse termen te bezigen voor de eigenschappen Gods; cf. Gods
deugden, 1 Petrus 2:9 (aretai).
De bestrijding van de term attribuut is echter vrij zinloos; misverstand blijft er altijd.
Zo is er bij de term essentia het gevaar van philosophtsche belasting, nl. dat het
zijnde abstract gesteld wordt tegenover het concrete esse. Bovendien kan men niet
spreken over God als Opper-wezen en over ons als onder-wezens. Ook hier is dus
weer het woord onvolkomen, hoewel het niet te missen is.
Het Goddelijk Wezen is unica et simplex. Eenvoudig kan staan tegenover
veeleisend e.d.; maar hier is eenvoudig het zuivere tegengestelde van samengesteld.
Doedes is van mening, dat de term ‘eenvoudig’ dient te vervallen, omdat er in het
Wezen Gods drie Personen zijn. Deze mening delen ook de Socinianen. Verward
worden hier: eenvoudig tegenover samengesteld, en: enkelvoudig tegenover
meervoudig. Samengesteld is datgene, wat in elkaar gezet is uit delen. Dit kan niet
gezegd worden van God. De drie Personen zijn geen delen van de Essentia, want
elke Persona is de totale Essentia Gods. Er is hier dus geen sprake van compositie.
(Componere duidt het mechanische aan, constituere het organische). De oude
theologen durfden hier wel de term constituere te bezigen; of. de Synopsis: De
Persoon van Jezus Christus is geconstitueerd uit twee naturen.
We zullen er aan vasthouden, dat de term simplex inhoudt: to theion haploun esti
kai asunthetos.
Dat Wezen noemen wij God: Deum vocamus. De term
is een pluralis
intensitatis. Het woord
werd door de Joden uitgesproken met behulp van
de vocalen van
, d.i. God alsde machtige. Wanneer nu in Exodus 3:14
gesproken wordt over
dan is hier geen sprake van een Griekse
philosophie van essentia of logica in de zin van a=a, maar dan spreekt God uit: Ik
ben de Getrouwe, Die een Verbondsgesprek voer met Mijn volk; Ik handhaaf mijn
eden, beloften en dreigingen. Het volk antwoordt:
; het
aanvaardt dus den getrouwen God.
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Zo ligt in het woord Deus opgesloten, dat God zowel de Almachtige (
)
als ook de Verbondsgod is,
.
Terloops zij nog opgemerkt, dat er Bijbel-critici zijn, die aannemen, dat de
Pentateuch van verschillende auteurs afkomstig zijn, waarvan de één placht te
schrijven:
, en de ander:
. Doch dit is onzin.
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Het onderscheid tussen de Almachtige en den God des Verbonds bij het spreken
over den enigen God is er, om detekst rijker van inhoud te doen zijn.
Het Wezen Gods is aeternus, eeuwig. Dit is iets anders dan aeviternus; het laatste
duidt in de dogmatiek alle wezen aan, dat wel een begin, doch geen eind heeft; een
mens en een engel zijn dus aeviternus. Alleen God is aeternus: Hij heeft noch
oorsprong, noch einde. Opmerking verdient de definitie, die Boëthius (De
consolatione philosophiae) geeft van Gods aeternitas: interminabilis vitae tota simul
et perfedta possessio. Dit tota simul werd ontkend door Socinianen en
Remonstranten. In het tota simul wordt getypeerd, dat het Wezen Gods geheel
anders is dan dat van den mens. De aeternitas geldt voor God alleen.
Wat do overige termen betreft:
Invisibilis duidt aan, dat de Essentia met zichtbaar is, doch sluit een zichtbare
verschijningsvorm niet uit.
De term immutabilis wordt door de Remonstranten verworpen. Volgens hen is
God wèl veranderlijk, want God begint met alle mensen lief te hebben, d.i. Gods
amor praecedens.
Weigert de mens daarna de aangeboden heilsgoederen, dan gaat God Zijn liefde
beperken tot de gelovigen, die dan delen in Zijn amor subsequens. Deze opvatting
gaat dus regelrecht tegen de Belijdenis in.
Infinis: duidt ongeveer hetzelfde aan als aeternus. Het wil zeggen, dat God. geen
grenzen kent, eeuwig en alomtegenwoordig is.
Summa sapiens: Summa is niet vergelijkenderwijs gebruikt als een superlatief
volgend op een comparatief; de Belijdenis bedoelt niet te zeggen, dat God de mensen
in wijsheid overtreft, doch wel, dat de wijsheid Gods totaal anders is dan de onze
en boven onze bevatting ligt. Men heeft wel gemeend, dat men langs drie wegen
kon komen tot het kennen van de Goddelijke wijsheid:
1. de via eminentiae, die Gods volkomerheid doet zien tegenover de
onvolkomenheid van de wereld;
2. de via negationis, die aantoont, dat God de volkomen negatie is van het boze
en slechte;
3. de via causalitatis, die bewijst, dat God de oorzaak is van alles. Deze redenering
is te verwerpen; men komt niet langs deze drie viae tot God, maar alleen door
Zijn eigen Woord. De openbaring is de enige manier om Hem te leren kennen.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat in artikel 1 achter het woord almachtig een
overbodige punt-komma staat. Kuyper suggereert hiermee, dat de onmededeelbare
eigenschappen Gods vòòr, en de mededeelbare achter de punt-komma staan. Deze
onderscheiding tussen onmededeelbare en mededeelbare eigenschappen van God
aanvaarden wij niet. Ik kan nooit zeggen, dat ik ook maar één procent van een
eigenschap van God heb; wat God heeft, is volkomen Goddelijk en ànders dan wat
de mens heeft!

Artikel 2.
De cognitione Dei.
In dit artikel wordt gesproken over de cognitio Dei.
We kunnen openbaring ruw omschrijven als: elke acte, die uitgaat van God,
waardoor Hij Zich kenbaar maakt, zowel door voorbije acten (creatio) als door nog
durende (conservatio, gubernatio). Verder moeten we wel onderscheiden het
openbaar zijn van God (in de natuur) en het geopenbaard zijn (in de Schrift) waardoor
het openbaar zijn ons pas tot kennis wordt.
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Deeerste modus van kennen is er door de conservatie en gubernatie. Deze,
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kennis-modus is voldoende, om den mensen alle onschuld te ontnemen. De twede
modus is het Schrift-geloof. Modus is iets anders dan fons. Zo is b.v. de conservatio
een geloofsstuk. We mogen dan ook niet spreken van twee kennis-bronnen: natuur
én Bijbel. Zonder de Bijbel is de natuur niet te begrijpen; cf. Matth. 25:29: Want aan
een ieder die heeft (Bijbelkennis) zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben.
Maar die niet heeft, ook wat hij heeft (natuurkennis), zal van hem afgenomen worden.
Vroeger zei men wel: Er is dubbele kennis: cognitio insita en cognitio acquisita. De
cognitio insita, de ingeschapen Godskennis, hield dan in de koinai ennoiai, ook wel
prolèpseis of notiones communes. Deze zouden aangeven capita communissima,
zekere kennis inhouden, b.v. dat God bestaat, dat men iederhet zijne moet geven;
dus de algemene hoofdzaken, die men zou kennen zonder het licht der Schrift.
Bavinck en Honig merken in dit verband op, dat de cognitio insita geen inhoud
van aangeboren begrippen is, maar een facultas, aptitudo, inclinatio, potentia,
vermogen om te kennen. Met deze mening waren de vaderen het niet eens. Terecht
zegt Bavinck dan ook, dat hij hierin van hen afwijkt. Het vermogen, om het
candidaatsexamen te doorstaan, impliceert nu eenmaal niet, dat men reeds geslaagd
is. Dus een vermogen om te kennen is nog geen kennis. Daarom mogen we ook
cognitio insita en cognitio acquisita niet naast elkaar zetten; dit zou de indruk maken,
alsof cognitio beide keren hetzelfde is. Maar in het eerste geval wordt bedoeld het
vermogen - tot - kennis, in het twede een inhoud-van-kennen (terwijl de vaderen
beide keren inhoud bedoelden). Het is ook hier heel gevaarlijk, om oude termen te
gebruiken, terwijl men er een nieuwe inhoud in legt.
Artikel 2 wordt als argument, gebruikt door hen, die voorstanders zijn van de
Gemene Gratie-theorie. De Belijdenis zegt: De wereld is een boek en de schepselen
zijn letters, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen.
Maar tenslotte is er een punt, waarin letter en lezer samenvallen. Mijn conscientie
redeneert onjuist, als ze zegt: Conscientie is genade (als letter). Immers, de
conscientie maakt fouten (als lezer). Bovendien is het maar de vraag, of men de
orde in de letters kan vinden. Wanneer men de letters fragmentarisch leert, schiet
men niets op. Men moet ze in hun samenhang kunnen lezen! En wel door de bril
des geloofs! En als de Belijdenis zegt: Deze dingen zijn genoegzaam, om den mens
te overtuigen, dan moet eveneens bedacht worden, dat de mens zich argumenten
vormt naar de wil van zijn hart. De mens denkt niet strikt logisch. Er staat ook niet,
dat de natuur kennis geeft, doch dat ze geeft de mogelijkheid tot kennen. De
Belijdenis haalt hier aan Rom. 1:20 (nooumena kathoratai). Nooumena wordt in de
Statenvertaling aldus vertaald: worden verstaan en doorzien, dus positief met
indicatief. Het participium kan een begeleidende omstandigheid aanduiden, maar
ook een voorwaarde. Greijdanus vertaalt dan ook conditioneel: Indien men met de
nous er op aan werkt, kan men Gods aoratai doorzien. Hiermee valt reeds de
Gemene Gratie-theorie.
De natuur op zichzelf geeft geen kennis. Alleen met de Schrift gewapend kan
men kennis vergaren. Verder moeten we ons nog afvragen: geeft eis to in Rom.
1:20 een gevolg aan of een doel? Zeer zeker het doel! Cf. in het Nederlands: Hij
ging de deur uit, om overreden te worden - gevolg; en: Hij ging de deur uit, om te
gaan wandelen - doel.
De mensen, die zonder Gods Woord door het leven gaan, mag men geen
stakkerds noemen. Ze onderdrukken moedwillig wat ze hebben. Ter illustratie diene
dit voorbeeld: In een kamer, waarin een felle lamp schijnt, zijn alle details te zien
tot stofjes en krasjes toe. Nu komt Jan de kamer binnen, doet het licht uit en zet op
tafel een walmend kaarsje neer. Door het schemerdonker ziet hij de bananenschil
op do grond niet en valt. Nu moet
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men niet zeggen: Die stakkerd van een Jan; het was daar ook zulk een miserabel
licht. Neen, het onderzoek wijst uit, dat hij eerst nog het kaarsje heeft uitgeblazen
en toen gevallen is. Het, was dus volkomen zijn eigen schuld! De mens haat het
licht en is daarom anapologètos.
Tot slot is in verband met art. 2 nog te noemen 1 Cor. 2:9: Hetgeen het oog niet
heeft gezien (in de natuur) en het oor niet heeft gehoord (uit de geschiedenis) en
in het hart des mensen niet is opgekommen (door de philosophie), hetgeen God
bereid heeft dien, die Hem liefhebben. Cf. Jes. 64:4.

Artikel 3.
De Sacra Scriptura.
Bij de behandeling van art. 3 is de vraag op zijn plaats: Hoe komt Gods Woord tot
ons? Karl Barth zegt, dat het Woord niet tot ons komen kan, behalve dan, dat het
als terloops het menselijk vlak kan doorkruisen; van een historisch blijven van het
Woord bij de mensen is geen sprake. Volgens hem is de Bijbel slechts èèn figuur
van het Woord van God. Want het Woord krijgt gestalte in Jezus Christus, in de
prediking en in de Bijbel. Hier treedt op de bekende barthiaanse paradox
Gestalt-Gehalt.
Wij leren, dat de Heilige Schrift tot stand gekomen is door de inspiratie van de
Bijbelschrijvers; cf. 2 Petrus 1:21: pheromenoi. Nu kon die inspiratie het einde der
dingen niet zijn, dus komt ná de inspiratie het op schrift stellen. Men voelt, dat dan
nog het vinden van de canon moet plaats hebben. We krijgen dus deze volgorde:
1. God geeft Zijn Woord aan mensen (inspiratie); 2. Hij laat dat Woord opschrijven
door die mensen ten behoeve van andere mensen; 3. God laat de mensen de canon
vinden.
Opmerkelijk is in dit art. de singularis cura. Die zorg Gods beoogt dus één doel,
dat Hij nastreeft ook in het laten noteren van het Woord. Hier treedt op het
verschijnsel der Theopneustie, dat wel te onderscheiden is van photismos of
illuminatie, d.i. de verlichting, die God nù nog aan mensen geeft, waardoor ze Hem
leren kennen.
De photismos gaat nooit buiten Gods Woord om, maar grijpt er altijd op terug. De
illuminatie maakt ons nooit onfeilbaar, maar de inspiratie heeft de Bijbclschrijvers
behoed voor het maken van fouten. Het zijn de Ethischen en de barthianen, die de
grenzen tussen inspiratie en illuminatie uitwissen. De Heilige Schrift is geleidelijk
ontstaan; cf. Hebr. 1:1. Deze tekst leert ons, dat er is een spreken Gods agraphoos.
Tenslotte komt het tot Theopneustie, waarbij ook gezorgd wordt voor het graphein.
Het is belangrijk, dat we goed in het oog houden het verschil, dat er is tussen een
visioen en het opschrijven van een visioen. Er ligt een onmetelijke afstand tussen
het pathos, b.v. schrikgevoel, dat iemand op een bepaald ogenblik kan hebben, en
het later navertellen ervan. Let nu op wat Barth zegt: We moeten respect hebben
voor de Bijbel, want wij moeten in dezelfde spanning lezen als waarin de
Bijbelschrijvers geschreven (!) hebben; we moeten dus formeel, niet materieel,
biblicisten zijn. Doch Barth verwart hier de spanning van de inspiratie en het
opschrijven ervan. Als we dromen opschrijven, dan kan de ene buitenstaander wel
tot den andere zeggen: Volg dien man na in de spanning van die droom, maar het
pathos is weg bij het schrijven over het pathos. Dus ook bij het opschrijven van het
geïnspireerde was bijzondere leiding nodig.
Voordat de Bijbel er was, sprak God met de mensen door dromen, visioenen etc.
Na de voltooiing van de Bijbel zijn dergelijke dromen, visioenen etc. niet meer
voorgekomen. De Bijbel heeft de plaats ingenomen van andere openbaringsmiddelen.
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voltrokken werd aan levende mensen, van wie de een deze, de ander die geaardheid
had. We spreken dan ook niet van mechanische inspiratie, wel van organische.
Lucas 1:1 kan de indruk wekken, dat de schrijvers de inspiratie van binnen uit kregen;
bedoeld is daar echter, dat elke Bijbelschrijver zijn eigen stijl bewaarde. Het zijn de
valse profeten, die uit hun binnenste spreken, doch de ware profeten spreken uit,
wat God hun zegt. Het geloof aan de inspiratie verbiedt de Schriftcritiek. Immers,
de mens kan nooit met zijn rede boven de Bijbel gaan staan. Tekstcritiek daarentegen
is noodzakelijk, want die bedoelt juist een herleiding tot het oorspronkelijke
handschrift. De gelovige tekstcritiek zoekt niets anders dan het zuivere Woord Gods.
Een staaltje van willekeur bij de Schriftcritiek: In Rom. 9:5 staat: ho con theos. Nu
zeggen de moderne critici: Paulus was verkouden bij het dicteren, want ho oon
betekent: de hoest, en is geen zins deel! Het is een merkwaardige voorzienigheid,
dat het Oude Testament door Joden, die zo nauwkeurig aan de letter vasthielden,
is bewaard.

Artikel 4.
De Canonicis Libris Veteris en Novi Testamenti.
Artikel 4 gaat over de canoniciteit van de Bijbel. Canon is een Griekse term. In
Galaten 6:16 moet het woord kanon meer in het algemeen vertaald worden als: een
regel, om naar te leven.
De canon is: norma et regula fidei et morum.
Hier is canon in engere zin gebruikt. De grote vraag, die steeds weer gesteld is,
is deze; Hoe is de canon ontstaan? Men komt hier vaak te staan voor een
cirkelredenering, die niet bevredigt. Rust is in dezen alleen te vinden bij dit
geloofs-axioma: Wanneer het God behaagt tot ons te spreken, dan zorgt Hij er ook
voor, dat wij dat spreken onderkennen. Om eens een voorbeeld te noemen: Meneer
Multatuli zit op een bankje in het bos. Het is koud weer. Hij ziet een armoedig
vrouwtje, dat bezig is hout te sprokkelen. Nu wil Multatuli haar op een kieze wijze
een aalmoes geven. Hij legt een zilverstuk op het pad, waar ze langs moet komen.
Helaas neemt het vrouwtje die weg niet, en een ander gaat er met het geld vandoor.
Zo vond ze niet wat haar gegeven werd, wat althans voor haar was bestemd.
Als God echter Zijn Woord geeft, dan zorgt Hij er ook steeds voor, dat wij het
vinden! Geloof alleenlijk!
De canon spreekt uit: De Bijbel is perfect en sufficient; ze heeft ook macht, om
te oordelen: ze is een iudex controversiarum. Zo is dus niet b.v. de philosophie de
verklaarster van de Bijbel. De schrift zelf geeft uitleg en beslist zelf over alle
geschilpunten. In tegenstelling met de Roomsen zeggen wij: de Bijbel is canon. Nihil
opponi potest. De Bijbel is authentiek. Ze is ingedeeld in twee testamenten.
Testament = diathèkè =
= verbond. De term kan inhouden: een sponseo,
een lex, en ook een testatio mentis. Al deze drie elementen liggen in het woord
besloten.
Wat de Roomsen betreft: Vroeger was de Bijbel enkel bestemd voor de
geestelijkheid. Langzamerhand treedt daar verandering in: De Bijbel wordt nu ook
aan ‘leken’ ter lezing verstrekt. De clerus blijft hierin echter de hoogste autoriteit. Bij
Rome is het de Kerk, die autoriteit verleent aan de Bijbel: De kerk is canon. De
Roomsen plaatsen zo consequent de canonieke en de apocriefe boeken naast
elkaar. De kerk is het immers, die uiteindelijk bepaalt, wat goed is in die boeken.
Rome plaatst zo het schepsel op een voetstuk, dat het niet toekomt. We mogen
geen tegenstelling maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament, b.v. alsof het

K. Schilder, Christelijke religie

Oude Testament Wet, en het Nieuwe Evangelie is. Men vindt hier de dwaze exegese
van Paulus' woord: De letter doodt, de Geest maakt levend. Het volk maakt er echter
van

K. Schilder, Christelijke religie

6
De letter is dood. Doch in deze tekst wordt niets anders gezegd dan dat de Wet de
slachter en de Geest de levenswekker is. En wanneer nu de letter kan doden, dan
moet hij toch zelf springlevend zijn! Door de foutieve exegese van deze tekst komt
men tot de evenzeer foutieve tegenstelling van Woord en Geest.
Voorts hoort men wel beweren: Het Oude Testament heeft uitwendige, nationale
betekenis, doch het Nieuwe Testament heeft betrekking op het inwendige
geestesleven. Doch ook dit is een goddeloze poging, om het Oude Testament te
degraderen, en het Nieuwe erboven te verheffen. We handhaven met klem de
aloude waarheid: Novum Testamentum in Veteri latet. Vetus Testamentum in Novo
patet.
Terloops zij hier opgemerkt, dat bij een preek over een tekst uit het Oude
Testament nogal eens deze foutieve methode wordt gebruikt, dat men bv. gaat
zeggen: David was goed: Jezus is best; of: David maakte hier een fout - Jezus
maakt nooit een fout. De goede methode bij het preken uit het Oude Testament is
om aan te wijzen, op welk punt men in de behandelde tekst is gekomen van de weg
van het Paradijs naar Bethlehem.
De tegenstelling historische boeken - poëtische boeken is eigenlijk dwaasheid,
evenals de term dogmatische boeken onzin is. Want de Kerk maakt de dogmata.
Hoogstens kan men zeggen: Bewijzen voor dogma's vindt men het duidelijkst in die
en die boeken.
Behalve de apocriefe boeken kennen we nog de antilegomena; verder de
epigrapha en de pseudepigrapha, niet behorend tot de autographa. Bij het
beschrijven van wonderen zien we ook duidelijk verschil tussen canonieke en
apocriefe boeken.
Een Bijbelvertaling is nooit oorspronkelijk. Dat is een waarheid als een koe! Doch
de Roomsen noemen de Vulgaat n.b. een authentieke vertaling! (concilie van Trente,
316) Doch een vertaling mag nooit met de oorspronkelijke tekst van een boek worden
gelijkgesteld, laat staan daarboven worden verheven. Als men onfeilbaar zou kunnen
vertalen, dan zou men ook onfeilbaar kunnen preken, want vertalen is eigenlijk
exegetiseren. Ook hier is Rome dan ook consequent: de vertaling is onfeilbaar: de
paus is ook onfeilbaar als hij ex cathedra spreekt.
Tenslotte betekent iedere vertaling een verarming van de tekst.

Artikel 5.
De Auctoritate Sacrae Scripturae.
We kunnen niet met behulp van onze menselijke rede bewijzen, dat de Bijbel Gods
Woord is, evenmin als we het bewijs kunnen leveren, dat God bestaat. God is niet
te bewijzen; Hij is immers God! (cf. art. 1: incomprehensibilis). Als bewezen kon
worden, dat deBijbel Gods Woord is, dan was het al niet meer zo. We kunnen slechts
aantonen, dat de Bijbel niet ongerijmd is, maar we kunnen weer niet aantonen, dat
de Bijbel wel rijmt. Ook aan het slot van dit artikel vinden we geen bewijs, wanneer
daar gesproken wordt over blinden, die kunnen tasten, want daar wordt gedacht
aan gelovige blinden. Men spreekt wel over gronden, waarop gebaseerd kan worden,
dat de Bijbel Gods Woord is. Ook de Kerk wordt wel ten onrechte zo' n grond
genoemd. We noemen nog een aantal van die ‘gronden’:
1. Bijbelse voorspellingen, die uitkomen;
2. overeenstemming van verschillende auteurs, die niet in denzelfden tijd leefden,
bv. Mozes en Paulus;
3. de antiquiteit van de Bijbel;
4. de testimonia van ongelovigen;
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Al deze bewijzen komen voort uit de theologia naturalis. Doch daarom reeds zijn
ze ondeugdelijk, want uit de natuur is geen theologie te halen. Het enig houdbare
argument is dat van de autopistie van de Heilige Schrift. In verband met dit artikel
valt te vermelden de kwestie van het Testimonium Spiritus Sancti (T.S.S.). Hoe
moeten we dit getuigenis opvatten? Heeft het een eigen inhoud of niet? De
Gereformeerden hebben altijd het verwijt gehoord, dat de kwestie van het T.S.S.
de Achilles-hiel van hun leer was. De Remonstranten en Vrijzinnigen leren, de de
grond van ons geloof in de Schrift als het Woord van God in onszelf ligt. De
Gereformeerden daarentegen zeggen: De grond ligt in de Bijbel zelf en dat is genoeg.
Maar de gelovige moet toch ook den Geest hebben, die in zijn hart getuigt. Hoe
klopt dit nu?
Wij houden vast, dat de Geest niet buiten het Woord om werkt. Bovendien: Als
de Heilige Geest binnen in ons waarheden zou spreken, die niet in de Schrift staan,
dan ligt de laatste grond van ons geloof in de Heilige Schrift als Gods Woord in ons.
Daarmee zouden we in Remonstrants vaarwater komen en zouden we alles subjectief
maken. Dan zouden we moeten beamen, dat de Geest nieuwe waarheids-inhouden
geeft naast de waarheid van het Woord. Maar het Testimonium is geen nieuwe
inhoud; de Heilige Geest zegt in ons hart niets nieuws. De Geest geeft geen inhoud,
die een surplus zou zijn van de inhoud van de Bijbel. Het T.S.S. is echter een kracht,
die ons noopt te zeggen: De Bijbel is Gods Woord en wij erkennen haar ook als
zodanig. Als het zo stond, dat de Heilige Geest iets nieuws in ons zei, dan zou het
T.S.S. een nieuw Bijbelboek zijn, dat de Geest dicteert in ons hart. Dan zouden alle
Bijbelboeken hangen aan dit ene subjectieve boek. Doch dat is niet waar. De Heilige
Geest doet niet anders dan ons overtuigen dat de Bijbel gelijk heeft, wanneer deze
van zichzelf zegt, dat ze Gods Woord is. Zelfs de vraag, of de Geest in ons spreekt,
kan slechts aan de hand van de Schrift beantwoord worden. Het spreken van de
Heilige Geest in ons en buiten ons kan immers nooit met elkaar strijdig zijn.
Zij, die verdedigen, dat het T.S.S. een eigen en nieuwe inhoud heeft, beroepen
zich o.a. op 1 Joh. 5:6. In tegenstelling met de Statenvertaling vertaalt Prof.
Greijdanus hier terecht: En de Geest is het, die getuigt, omdat (!) de Geest de
waarheid is.
Het T.S.S. is bij de Roomsen en Socinianen op de achtergrond gedrongen. De
Roomsen autoriseren de Kerk, de Socinianen de menselijke rede.
De Gereformeerden hebben geleerd, dat het T.S.S. een kracht is; de grond van
het geloof in de Schrift als Gods Woord ligt alleen in de Bijbel zelf, maar de kracht
tot dat geloof wordt gegeven in en door den Heiligen Geest.

Artikel 6.
De discrimine Librorum Canonicorum et Apocryphorum.
Over dit artikel kunnen we nu kort zijn.
De vraag wordt hier beantwoord: Welke zijn de apocriefe boeken?
Behalve de apocriefen zijn er nog een massa pseudepigraphen. Op de vraag:
Wat is de betekenis van de apocriefe boeken, antwoordt de Belijdenis: Ze kunnen
hulpdiensten verlenen. Ze zijn echter geengrond van de waarheid Gods. Ze missen
de Theopneustie.
Het woord documenta in dit atikel betkent niet bewijs, maar argument te meer,
zoals er ook historische documenten zijn. Het kan ook sijn een nadere accentuering
van de aan de Bijbel ontleende waarheid. De apocriefe boeken kunnen nooit grond
van de bewijsvoering zijn, zoals de Roomse Kerk leert. We ontzeggen dan ook aan
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van een keizer (cf. Lukas 2:1) hetzij van de Kerk.
Nooit kan een uitspraak van apocriefe boeken een uitspraak van de canon
omverwerpen.

Artikel 7.
De Perfectione Sacrae Scripturae.
Wat betreft de sufficientia van de Bijbel: Ze is voldoende voor het doel, dat ze beoogt,
ook om de ongelovigen anapologètous te stellen. Een zeer belangrijke en actuele
vraag is deze: Zijn er ook dingen uit de Bijbel af te leiden, die er niet met zoveel
woorden uitdrukkelijk in staan vermeld? Sommigen zijn van mening, dat de waarheid
autolex moet zijn, d.w.z. dat de waarheid met zoveel letters in de Schrift moet zijn
te lezen. Doch de Gereformeerden verwerpen dit standpunt. Zij leren, dat alles, wat
met goede consequentie uit de Schrift is af te leiden, als volle waarheid geldt. De
Bijbel is toch niet geschreven voor redeloze dieren, maar voor mensen, die hun
ratio kunnen en moeten gebruiken! De Schrift is immers norma fidei et morum!
Er bestaat geen onfeilbaarheid buiten de Bijbel, noch bij paus, noch bij
Kerkvergadering of wat ook. Daarom hebben we ook steeds gezegd tot hen, die de
waarheid van de Bijbel willen ondersteunen door bewijzen uit de natuur (cf. art. 5)
of anderszins: Doet dat niet, want de Schrift is autopistisch. Wie wil, kan uit de Bijbel
lezen, wat tot de zaligheid nodig is zonder wetenschappelijke hulp. De sufficientia
van de Schrift hangt samen met de perspicuitas. Van belang is in dit verband de
zgn. accomodatiekwestie. Gevraagd wordt wel: Wanneer God in de Schrift de
perspicuitas legt, is deze dan niet de dood voor de waarheid? Karl Barth leert immers,
dat over God en Zijn wereld door den mens niet kan gesproken worden! Zo komt
men tot de volgende redenering: God is mens geworden, om Zich aan ons te
accomoderen. Zo accomodeert God Zich ook in de Bijbel aan ons. De fouten en
tegenstrijdigheden in de Bijbel zijn een gevolg van Zijn accomodatie in
dienstknechtsgestalte; de hermeneuse van God bij den mens is er toch door de
menselijke natuur van Christus. De redenering komt dus hier op neer: God werd
mens, om een tolk te hebben ten behoeve van de mensen. Deze tolk werd Jezus
Christus, die een dienstknechtsgestalte aannam. Zo heeft ook de Schrift een
onvolmaakte dienstknechtsgestalte. De feilbaarheid van de Schrift wordt hierdoor
verklaard en geduld.
Doch deze rede is geen rede! Want God werd niet mens, om tolk te zijn, maar
om te lijden en te sterven voor de schuld der mensen. Als Christus de morphè doulou
aanneemt, is dat de morphè van een getrouwen dienstknecht.
God accomodeert Zich aan onze zonden en zwakheden, maar Hij zegt de dingen
zo, dat Hij de waarheid in begrijpelijke vormen giet.
Daarom kan alleen God de Bijbel schrijven. Als een klein kind de deugden en
hoedanigheden van zijn vader wil opsommen, dan komt er niets van terecht. Maar
een vader kan wel nauwkeurig zijn kind beschrijven. God gebruikt zelfs heel
menselijke beelden, om ons de waarheid duidelijk te doen zien. Wij mogen geen
beelden maken, God mag het wel (cf. de sacramenten in het Oude Testament).
In het licht van het voorafgaande is het nu wel duidelijk, dat ook de volgende
redenering van Barth onhoudbaar is: Het Woord Gods is ongrijpbaar en staat altijd
ver boven de mensen; het is nooit uit te drukken in dogma's.
Dat ongrijpbare Woord neemt nu gestalte aan:
1. in de Bijbel,
2. In de prediking der Kerk,
3. in Jezus Christus.
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Voorts laat geen van die gestalten Gods Woord op zichzelf zien. Goöperatie van
de drie gestalten is steeds vereist, om in contact te komen met het spreken Gods.
De gestalten moeten elkaar aanvullen en elkaar transparant maken. Gestalt und
Gehalt staan paradoxaal tegenover elkaar.

Artikel 8.
De Sacra Trinitate Personarum in unica Essentia Divina.
Wanneer we spreken over de Triniteit, dan moeten we aanstonds afwijzen de
beschuldiging, dat met het handhaven van het geloofsstuk der Triniteit de wetten
der logica overtreden worden. De Drie-eenheid Gods strijdt niet met de formele
logica, doch gaat er boven uit. We zeggen niet; 3 maal l Persoon = 1 Persoon, of:
1 Wezen gedeeld door 3=3 Wezens.
De Triniteit is vanouds geleerd in de Christelijke Kerk. De 12 Artikelen zijn daarop
gebaseerd. De Vadernaam in de Bijbel kan betekenen: a. De Eerste Persoon, b.
het gehele Goddelijke Wezen. Wanneer nu sommige predikanten bij het uitspreken
van de zegen over de gemeente slechts den Vader en den Zoon noemen, dan is
hier de Vadernaam gebruikt voor het gehele Goddelijk Wezen, en het geheel van
de zegen heeft dan deze betekenis: Met de Triniteit kan men slechts contact hebben
door den Zoon.
Hoewel we de indeling van Gods eigenschappen in mededeelbare en
onmededeelbare verwerpen, kunnen we in dit artikel de term onmededeelbare
eigenschappen handhaven, want het gaat hier niet over eigenschappen, die God
heeft tegenover de mens, maar over de vraag, of Personen in het Wezen al of niet
eigenschappen delen met personen; het gaat hier over eigenschappen binnen het
Wezen. Welke betekenis heeft het woord Persona? Men kan zeggen: Een persoon
is een met rede en zede begiftigd wezen. Maar zo eenvoudig is de verklaring vaak
niet. Het woord persoon wordt in de dogmatiek op zeer gevarieerde wijze gebruikt:
prosoopon (masker), subsistentia, huphistamenon, hupostasis, persona, ousia,
essentia, quidditas. Hier komt bij, dat de termen vaak door elkaar gehaald worden.
Daarom is het voor ons heel moeilijk om die termen te vermijden, maar niet mindér
moeilijk is het, om ze goed te gebruiken. We zeggen slechts: Persoon heeft een
propria subsistentia. (Substantia is vaak weer een moeilijk begrip, evenals ousia,
hupostasis (oorspronkelijk met abstracte betekenis als handeling van het
huphistamai) en huphistamenon (concreet). Het laatste wordt vertaald door
suppositum, d.i. wat gelegen is onder. De betekenis wordt dikwijls weergegeven
door: natuur.
Voor het gemak zeggen we hier: Essentia = 1, Personae = 3. De drie Personen
zijn niet maar differentiaties van één natuur, doch zij hebben elk een eigen natuur.
Het woord hupostasis komt ook voor in Hebr. 1 ÷ 3; het kan daar zijn: vaste grond
(van vertrouwen bv.), en ook: natuur, zelfstandigheid. Wanneer dus gesproken wordt
van onmededeelbare eigenschappen, dan wil dat zeggen, dat de Essentia wordt
meegedeeld aan drie Personen, dus dat alle Personen deze Essentia hebben, maar
dat tevens alle Personen iets eigens hebben, en zo incommunicabel zijn.
Overigens kunnen we gemakkelijker zeggen, wat de Triniteit niet is dan wat Ze
wel is.
We noemen enkele ketterijen in dit verband:
a. De Sabellianen (Sabellius): Er is maar één Persona Divina, welke nu eens
Vader, dan weer Zoon en soms Heilige Geest wordt genoemd (zoals één en
dezelfde persoon tegelijk huisvader, arts en belastingbetaler kan zijn). Treedt
Hij op als Schepper, dan zegge man: Vader; treedt Hij op als Verlosser, dan
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alleen van modi van verwchijning.
b. Tri-theīsme, dat de drie Personen losmaakt en zegt: Het zijn drie goden.
c. Arius: De Zoon is het eerste schepsel Gods; de Heilige Geest is slechts een
kracht Gods.
Als we zeggen: De drie Personen zijn drie eigenlijke Personen met drie eigen
subsistentiae, dan zijn ze niet allo kai allo, maar wel allos kai allos; non sunt aliud
et aliud substantiae, eed alius et alius (cf. Joh. 14:16).
De confessie komt op tegen het verdelen in drieën van God, alsof de Vader het
derde deel van God zou zijn en evenzo de Zoon en de Geest. Daarvan kan geen
sprake zijn. Op God past het begrip simplicitas!

Artikel 9.
De Sacra Trinitate.
In dit artikel wordt de Triniteit bewezen uit de Schrift. Er is geen sprake van, dat er
in de schepping sporen van de Triniteit zijn overgebleven, Het woord vestigia vertaalt
men ook vaak door reliquiae, doch dit is onzin, want wanneer ik zeg: ik vond in de
sneeuw sporen van mijn hond, dan is dit iets heel anders, dan wanneer ik zeg: ‘Ik
vond resten van mijn hond!’.
De sporen der Triniteit kunnen er alleen zijn voor wie eerst gelooft in de Bijbel.
De vestigia komen na het geloof, zoals ook alleen een goede vogelkenner verstand
heeft van vogelsporen. Men is wel van mening, dat in de bouw van het menselijk
lichaam e.d. sporen van de Triniteit aan te wijzen zijn.
Doch al dergelijke speculaties wijzen wij met klem af.
Velen beweren, dat 1 Joh. 5:7 is ingevoegd en niet in de autografa stond. Maar
zelfs schrapt men 1 Joh. 5 vers 7, dan blijven er nog bewijzen te over, bv. de doop
van Chistus, de doopsformule, de zegenbede enz. enz. Zie ook Luc. 3:21, 22, Mat
th. 28:19, Gen. 1:26 en Gen. 1:1; cf. art. 9. Wat betreft de tekst; ‘Laat Ons mensen
maken’, merken wij nog op, dat het Oosten geen pluralis majestatis kende. We
vinden met praedicaat in singularis bv. in Gen. 1:1:
Men trekt wel deze parallel met de Vader, Zoon en Heilige Geest: zon, licht en
warmte. Doch dit is geen parallel.
Marcion verwierp het Oude Testament en het grootste gedeelte van het Nieuwe,
daar hij van mening was, dat de God van het Oude Tëstament niet de ware God
kon zijn; voorts leerde hij, dat tussen Christus, den waren Messias, en den Messias,
gelijk de profeten dien verwachtten, een groot verschil was.
Mani verkondigde een sterk dualistische leer, berustend op de in al het geschapene
doorgevoerde tegenstelling van licht en duister. Christus, die geheel docetisch wordt
opgevat, is volgens hem de Bevrijder des lichts.
Praxeas en Sabellius leerden, dat de Zoon niet anders is dan een nieuwe
verschijningsvorm van den Vader, zodat dus de Vader zelf geleden heeft
(Patripassianen).
Samosatenus trachtte de eenheid Gods te handhaven in dien zin, dat hij Zoon
en Geest niet voor personen, maar voor eigenschappen hield en aan Jezus de
Godheid ontzegde; Jezus was een mens, in bijzondere mate door den Goddelijken
Logos toegerust en met Gods Geest gezelfd. Arius: cf. art. 10.
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Artikel 10
De aeterna Deitate Filii Dei Domini nostri Iesu Christi.
Arius zegt van den Zoon: èn hote ouk èn. Dit houdt in, dat de Zoon een sehepsel
is en wel Gods eerste schepsel. Hij is weliswaar met den Vader op onderscheidene
manieren verbonden, maar toch niet eenswezens met den Vader.
Hetzelfde vinden we bij de kwestie: homoousios - homoiousios. Is de ousia van
den Zoon homos aan de ousia van den Vader, of homcioa ousia patros? Het
antwoord luidt: homos. (Cf. Athanasius). De generatie van den Zoon is iets heel
anders dan schepping. Arius meent: ktisma estin. Doch de Kerk ontkent dit ten
stelligste! Het uitgaan en het uitgezonden worden is een gelijke daad. Wij kunnen
Gods Wezen niet omvatten, be-grijpen; dat kan alleen het oneindige, het eeuwige.
Finitum con capax infinitum. Het eindige heeft geen capax voor het oneindige. Het
is wel in staat om aan te nemen, echter niet om op te nemen.
Arius zegt, dat de Zoon niet aeternus, maar aeviternus is.
Aan de orde komt ook de vraag van de twee naturen van Christus. In verband
hiermee heeft men gestreden over de vraag, of men Christus onpersoonlijk mocht
noemen. Het woord persoon gaf men weer met de term ter aanduiding van persoon:
hupostasis. Toen men dus zei: Christus is anupostatos naar Zijn menselijke natuur,
werd dit vertaald door: onpersoonlijk. Wij moeten dit als een misvatting onderkennen.
De Syropsis omschrijft anupostatos als propria subsistentia oarens, eigen subsistentie
missend, d.w.z.: Toen de natuur van Christus in de wereld kwam, nam God niet een
bepaalde persoon aan, maar een natuur. Ook weer fout is de conclusie: Christus
had een onpersoonlijke natuur.
In de Synopsis plaatst men naast elkaar: 1. anupostatos en 2. enupostatos. Het
eerste betekent: Gods Zoon nam niet iemand aan, maar alleen een natuur. Het
tweede wil zeggen: De menselijke natuur werd opgenomen in de hypostase van
den Logos. Dus de persoon van Jezus Christus is geconstitueerd (niet
gecomponeerd!) uit twee naturen. De term componeren is niet geliefd bij de
Gereformeerden, want hij duidt aan: twee delen bij elkaar plakken. Daarvan is hier
geen sprake. Componere is mechanisch en quantitatief; constituere is qualitatief.
Persona kan ook betekenen: publiekrechterlijke figuur. Adam was een persona
publica, en zo ook Jezus Christus, Die optreedt contra Adam.
Professor Hepp wilde beweren, dat Christus een abstracte algemene menselijke
natuur had. Dit is niet minder dan een ketterij!.
Want Christus is een man en geen vrouw; dit klopt dus niet met een algemene
natuur. Christus begon jong en werd ouder; dit klopt ook niet met een algemene
natuur; Christus had een Oosterse, niet een Westerse natuur; dit klopt evenmin met
een algemene natuur!
In de oudheid noemde men een slaaf wel onpersoonlijk. Maar het woord persoon
heeft een geweldig groot aantal betekenissen. Deze aloude uitspraak uit de
dogmatiek is genoeg voor ons: De Logos nam niet iemand aan, maar een menselijke
natuur!
Men ging meer en meer spreken van een half Goddelijke - half menselijke natuur,
toen men begreep, dat mesitès iets anders betekent dan mesos; mesos is plaatselijk,
mesitès is in de Bijbel altijd verbonden met bemiddeling. Dus de mesitès verzoent
God en mens. Maar wie de term mesos op Christus betrekt, die miskent Zijn officium.
De ethischen zeggen: Christus is de mesos, de heros, de Uebermensch, de halfgod,
de internuntius, de hermèneus, de tolk. Van betaling blijft hier niets over. In die sfeer
komt op de theorie dat Christus één natuur had: half mens - half God. Vaak wordt
gezegd, dat
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Christus God-mens was. Dit spraakgebruik moeten we niet overnemen. Laten we
alleen zeggen: Bij Christus is God en mens in één persoon verenigd. We zeggen
niet: Het is half om half. Neen, Christus was volkomen echt en vol en zuiver, ja
waarachtig, zowel God als mens. Achter deze Christologie ligt een strijd van eeuwen.
Eutyches ging de twee naturen van Christus verbinden en vermengen. Het eerste
is geoorloofd en goed, maar het tweede niet.
Nestorius scheidde de twee naturen en ging spreken van twee personen.
Het concilie van Chalcedon (451) sprak tegen Eutyches uit, dat de twee naturen
van Christus zijn asugchetoos en atreptoos; en tegenover Nestorius, dat de twee
naturen zijn adiairetoos en achooristoos.
Is de menswording van Christus voor Hem vernedering geweest?
Kuyper meent van wel, doch wij geloven dit niet, want Christus is nu volkomen
verheerlijkt, nog mens zijnde. Dus op zichzelf is de menswording geen vernedering,
maar het aannemen van een door de zonde vernielde natuur door Christus, dàt is
vernedering.

Artikel 11.
DePersona et aeterna Deitate Spiritus Sancti.
Het uitgaan, ekporeuein, excedere, procedere van den Heiligen Geest is verbonden
aan Vader én Zoon, Pater Filioque. De Oosterse Kerken ontkennen de toevoeging:
Filioque. Doch als de Kerk de Geest van den Zoon scheidt, dan vervalt ze in
mysticisme en dode orthodoxie. Door het vasthouden van Filioque komt de eenheid
tot stand; zoals de Drie in hun werken aan elkaar verbonden zijn, zo zijn Ze het
ookin de personen.
De Geest sluit zich in het heilswerk aan bij den Zoon, en Deze sluit zich aan bij
den Vader. Vandaar de trinitarische indeling der Geloofsbelijdenis: God de
Vader-schepping, de Zoon-verlossing, de Heilige Geest- heiligmaking. De verlossing
is een feit, waaruit de verbondenheid van Vader en Zoon blijkt. De Zoon brengt de
schepping weer bij den Vader. Wie gelijk de Oosterse Kerk den Zoon van den Vader
scheidt, handėlt ketters, maar hij handelt desgelijks als hij den Geest scheidt van
den Zoon; hij neemt dan immers de toepassing van het heilswerk door den Geest
weg. We mogen het werk van den Heiligen Geest niet alleen laten opgaan in de
individuele openbaring, maar we moeten heel sterk de historische openbaring ook
in rekening brengen.
De Heilige Geest is God zelf. Dit wordt op de navolgende wijze wel eens bewezen:
1. De Geest heeft Goddelijke namen; cf. 2 Sam. 23:2 en 3, waar de Geest des
Heren wordt gelijkgesteld met den God Israëls; Hand. 5: Het liegen tegen den
Heiligen Geest is liegen tegen God.
2. De Geest heeft Goddelijke werken: heiligmaking, cf. Joh. 3: 5 en 8, Ef. 4:30
en schepping, cf. Ps. 33:6 enz.
3. De Geest heeft Goddelijke attributen: aeternitas, omnipraesentia, omnipotentia,
omniscientia; cf. 1 Cor. 12:8, 9, 10; l Cor. 2:10.
4. De Geest ontvangt Goddelijke eer: Men moet den Geest aanroepen.
Ook de Geest is met den Vader homoousios en homodoxos. Deze termen zijn dus
niet alleen gebezigd in de Christologische strijd.
De zgn. pneumatomachen ontkennen, dat de Heilige Geest een persoon is van
gelijke hoogté en waardij als de Vader en de Zoon. Zij zien de Geest als een virtus,
een kracht Gods, niet als een persona subsistens, suppositus, intellegens, sed mera
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efficacia et virtus, non discernenda a Patre. Dit is geleerd door Macedonius, de
Socinianen e.a.
We merken tegenover deze lering alleen nog het volgende op:
1. De Geest wordt genoemd alius, niet aliud.
2. Van den Geest wordt gezegd, dat Hij gezonden is als alius.
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3. De Geest heeft allerlei personaelia: Hij kan scheppen en levend maken, cf. Ps
104:30; Hij onderzoekt de diepten Gods, cf. 1 Cor. 2: 10; Hij heeft een wil, want
Hij verdeelt Zijn charismata naar Zijn wil; Hij geeft getuigenis, cf. Joh. 15:26;
Hij leidt ons in alle waarheid; Hij troost ons, woont in ons, wederbaart ons; Hij
kan verschijnen in lichamelijke vorm; cf. Matth. 3:16.
Nu merken de tegenstanders hiertegen wel op, dat ook zaken wel praedicaten van
personen krijgen, b.v.: het water getuigt, Uw stok en Uw staf vertroosten mij, het
bloed roept, de zonde doodt, de Schrift spreekt enz. Dit is, zo zeggen zij dan, ook
met den Geest het geval: De geest is een kracht, een ding, waarover gesproken
wordt als ware er sprake van een persoon.
Deze spitsvondige redenering gaat evenwel niet op, daar aan den Heiligen Geest
ook praedicaten toekomen, die niet aan een ding zijn toe te kennen; onderzoeken,
alles in allen werken, gaven uitdelen, zoals Hij wil.
In de Triniteit zien we de eenheid en in de eenheid de Triniteit. Voorts hebben we
de troost, dat de Geest niet als een afhankelijke kracht, maar als een zelfstandig
Persoon voor de gelovigen bidt met onuitsprekelijke zuohtingen.

Artikel 12.
De Creatione mundi et de Angelis.
Met dit artikel wordt van de opera Dei ad intra overgegaan naar de opera Dei ad
extra.
Ook de leer van de schepping is een geloofsstuk, cf. Hebr. 11:3, dat verdedigd
en gehandhaafd moet worden tegenover ketters als b.v. de Sadduce_ en en
Manicheën. Deze laatste leren, dat de zondeval niet van nature was, maar door
een corrupte daad tot stand kwam.
De schepping is geworden uit niets, ex nihilo, post nihilum.
De schepping gaat over alle dingen, ook over relaties en wetten. Er is noch sprake
van een ideeënwereld, noch van pantheïsme; alles is geschapen, toen het God
goeddocht.
De schepping is geschied per Verbum, Joh. 1:3. Kuyper heeft hieraan een
argument ontleend, om te gaan spreken van Christus als Scheppingsmiddelaar.
We verwerpen deze verkeerde terminologie, omdat een middelaar alleen kan
optreden tussen twee tegengestelde partijen, en daarvan is bij de schepping geen
sprake.
De Belijdenis weerlegt in dit artikel eveneens de opvatting van een oreatio aeterna,
welke door enige rabbijnen en door de pantheīsten naar voren is gebracht.
Ook staat de Confessie afwijzend tegenover hen, die leren, dat aeonen hebben
medegewerkt aan de schapping. Dit leerden sommige Joden en de Socinianen en
Marcionieten, die de engelen als medewerkers aan de schepping claesificeerden.
God heeft alleen de wereld geschapen. De engelen traden hierbij niet op als
halfgoden, maar zijn slechts schepselen, geheel en al van den Schapper afhankelijk.
We mogen nooit zeggen, dat de Zoon bij de schepping als causa instrumentalis
onder den Vader stond. Ook in de schepping was de Zoon met den Vader gelijk in
wezen en gelijk in kracht.
Ook de emanatie -(aporoia) leer komt hier ter sprake. Volgens deze leer is de
wereld uit God voortgevloeid als een stroom uit een bron. Zo wordt echter de grens
tussen God en het geschapene uitgewist; het scherpe wezensverschil wordt zo
vervlakt, ja, ontkend. Het ene vloeit immers eenvoudig uit het andere voort; het
wordt allemaal ‘één pot nat’.
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De emanatie-theorie ontkent ook de zonde qua zonde; immers ook de zonde vloeit
voort uit den al-goeden God. Er is slechts sprake van een polaire spanning tussen
goed en kwaad; een diepe tegenstelling tussen deze beide is er niet; deze beide
houden de wereld in stand, en het goede kan het kwade niet missen. Zo is, wat wij
kwaad noemen, ook uit God. Het principiële dualisme tussen goed en kwaad wordt
hier geloochend.
Naast deze gedachte moet genoemd worden de cyclische wereldbeschouwing
over elke zeven duizend jaar. Dus na zeven duizend jaar verdwijnt de huidige wereld
en een andere komt er voor in de plaats. De ruīnes der vorige wereld zijn het
fundament van de volgende. De loop van elke wereld is cyclisch;
opkomst-ontwikkeling-vergaan-chaos etc. Dit wordt ook wel beweerd door
aanhangers van de zgn. Religionsgeschichte. Hiertegenoverstaat de Schriftuurlijke
wereldbeschouwing, die lineair is: Er is in de wereld een lijn van het begin naar het
einde; er is één wereld met één begin en één einde.
Het begrip chaos kunnen we eigenlijk moeilijk overnemen. Ook in Gen. 1:1 is
geen sprake van chaos; daar wordt enkel bedoeld, dat de wereld nog niet gevormd
was. Derhalve is de term chaos in dit verband eigenlijk onbruikbaar.
Men spreekt vaak van een dubbele schepping. Daarmee wordt bedoeld, dat de
creatio prima et immediata is de schepping van alles ex nihilo, terwijl dan de creatio
sucunda et mediata is de ordening en analysering van het geschapene door God
in de zes scheppingsdagen. Men wijst in dit verband op de twee woorden, welke in
het Hebreeuws voor het ene begrip scheppen gebezigd worden:
en
.
Het eerste is het roepen uit niet, het scheppen in engere zin; het tweede is het
ordenen, Hiervoor kent het Grieks de verba poïein en katartizein in dezelfde volgorde,
Deze onderscheiding is op goede gronden te handhaven, indien we maar bedenken,
dat de Bijbel niet spreekt in wetenschappelijke onderscheidingen, dat dus in de
Bijbel het woordgebruik soms ietwat door elkaar kan lopen. Nochtans is deze
onderscheiding wel vruchtbaar. God heeft in de schepping aan alle creatuur zijn
eigen essentie en officium, zijn eigen forma en figura gegeven, zodat er als het ware
een souvereiniteit in eigen kring ontstond. Dit geschiedde niet door een necessitas
naturalis, want dan zou God gebonden zijn geweest, maar door Gods allerwijste
beschikking, uit vrije wil, sponte sua. De term
kunnen we niet bezigen voor
het begin van elke periode, doch moeten we reserveren voor de aanvang van alle
tijden, dus enkel voor het begin der schepping.
De aloude vraag komt bij dit artikel in het geding: Waren de zes scheppingsdagen
dagen, zoals wij die kennen, of waren het scheppingsperioden, tijdperken?
Wanneer we deze vraag opwerpen, om klaar te komen met de ongelovige critiek,
dan is ze reeds veroordeeld. We moeten niet zoeken in het gevlei te komen bij de
aanhangers van de evolutie-theorie.
We mogen deze vraag echter wel onder ogen zien als een exegese-kwestie. Een
stellig antwoord kunnen we echter niet geven. Hier zij alleen opgemerkt, dat zon,
maan en sterren op den vierden scheppingsdag door God geformeerd zijn. Nu is
de zon in de regel de maatstaf voor het bepalen van de duur van de dag. Daar er
evenwel reeds drie dagen waren voor de schepping van de zon, moeten we het
voor zeer wel mogelijk houden, dat de scheppingsdagen in duur niet overeenkwamen
met onze dagen van 24 uur, althans de eerste drie scheppingsdagen niet. Doch
ook de lengte van het tweede drietal scheppingsdagen is niet te bepalen, daar de
zon niet altijd de dag bepaalt tot 24 uur; immers aan de Pool duurt de dag soms
maanden. Zo is niet te zeggen, hoe lang elke scheppingsdag heeft geduurd.

K. Schilder, Christelijke religie

15
Het verschil tussen engelen, cherubijnen en serafijnen is ons niet bekend. Het is
nochtans zeer goed mogelijk, dat er verschil bestaat. De engelenwereld is een
staatsvorm zonder zonde; in die wereld was de val in zonde anders dan bij het
menselijk geslacht. Want bij de engelen was er niet de verhouding parens-zoon;
dus was er geen val van een ‘engelengeslacht’; ook was er in de engelenwereld
geen verbondsrelatie mogelijk; een Verbondshoofd kon daar niet zijn. Voor namen
van engelen, cf. K.S.: Tussen Ja en Neen: Openbaringsnamen van Satan.
De Sadduceën ontkennen het bestaan van geesten en de onsterflijkheid van de
ziel. Zij zeggen: Als de Bijbel spreekt van engelen, worden daarmee krachten
bedoeld, geen personen, maar virtutes atmètoi kai achooristoṡ, die van God uitgaan
en niet van God af te scheiden zijn.
Daartegenover zegt Gods Woord, dat de engelen persoonlijke geesten zijn,
pneumata met eigen verstand, wil en verantwoordelijkheid. Pneuma duidt aan: a.
negatief: het onlichamelijke; b. positief: het hebben van een eigen kwaliteit, sterk
van de onze verschillend. De engelen hebben een zekere duur; ze vallen niet onder
het begrip aeternum, maar aeviternum. Ze zijn pneumata leitourgika (leitourgia =
staatsdienst, rijksdienst); cf. Hebr. 1:14. Zij verrichten staatsdienst in het Koninkrijk
der Hemelen, zij dienen de gelovigen. God onderhoudt het contact met de mensen
o.a. door engelen. Daarom kunnen zij in zekere zin mesitai genoemd worden, ze
zijn ingeschakeld in de verzoeningsdienst.
Cf. in verband met art. 12: K.S.: Wat is de Hemel?, cap. 5.

Artikel 13.
De providentia Dei.
De Bijbel hanteert het begrip providentia niet als technische term.
In artikel 13 wordt medegedeeld het resultaat van de strijd tegen de leer van de
Casus et Fortuna. Deze strijd is bij ons ongelukkigerwijze versmald tot de vraag:
Mag je meedoen aan loterij en geluksspelletjes?
In de loop der eeuwen is er over het stuk der providentia Dei een massa moeite
geweest. Epicurus bracht de vrijheidsleer in de philosophie; hij leerde dat de mens
zijn eigen wetgever is, zodat de dingen geschieden naar des mensen wil,
onafhankelijk van de wil Gods.
Een belangrijke vraag is ook, of God buiten de menselijke wilsdaden staat. Regeert
God wel over natuurwetten, maar niet over de wil? De Schrift leert ons, dat ook de
wil optreedt als acte bij de voorzienigheid. Ook de wil wordt door God bestuurd. Is
God dan auteur der zonde? Dit mogen we niet concluderen; de Belijdenis waarschuwt
met klem tegen het trekken van conclusies aangaande dingen, die ons verstand te
boven gaan. De Bijbel zegt nadrukkelijk: God is geen auteur der zonde, al gaat Zijn
bestuur ook over de naar het kwade gerichte wil. Een beeld kan dit verduidelijken.
Vroeger werd aderlating veelal het beste geneesmiddel geacht. Nu wil de bloedzuiger
steeds het kwade; hij wil den mens vernietigen; de dokter evenwel heeft goede
bedoelingen en neemt het beest van de patient af, wanneer het hem goeddunkt.
Zo gebruikt hij de kwaadwillige bloedzuiger voor een goed doel. Evenzo kunnen we
zeggen, dat God de kwade wil wel gebruikt, maar Hij werkt het goede door het
kwade heen en door middel van het kwade. Heeft de mens dus niet een vrije wil?
De mens heeft geen knechtelijke, d.i. gebonden wil, want zo'n wil is geen wil meer.
De mens zou dan een stok en een blok zijn, en dit strijdt met de Schrift. De wil
behoort bij het wezen van de mensen. De mens heeft nog steeds een eigen wil, die
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wilskeuze is niet meer
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vrij; onze vijandschap dwingt ons tot de verkeerde keus, de keus van wie God haat
en ook den naaste. Wij kiezen wel, maar kiezen giftig. We kiezen echter nooit
geisoleerd. Wij kiezen wel, maar de keuze Gods wordt nimmer uit de wereld
weg-gekozen! Zo is dan de wilskeuze bedorven door de zonde-val. De mens is
geen hulpeloos slachtoffer van het kwade, maar behoudt zijn eigen, volle
verantwoordelijkheid.
We moeten thans ook in het kort stil staan bij de leer der Gemene Gratie. Wanneer
God den mens weerhoudt van de climax van kwaad, is dit weerhouden dan genade?
Men zegt wel: - Als God ons nog niet de volle straf geeft, dan is dit sparende
genade. Derhalve meent Kuyper, dat de Gemene Gratie over alle mensen gaat.
Alle mensen delen in de gratia.
Negatief houdt dit voor hem in: Dadelijk na het intreden van de zonde is de zonde
niet met de volle straf gestraft.
Positief: Er is toch een werking, een progressieve werking, waardoor de mens tot
het burgerlijke, het maatschappelijke goede meer en meer in staat wordt gesteld.
We hebben bezwaren tegen Kuypers woordgebruik in dezen. Want gemeen
betekent bij hem: algemeen, commuun. Commuun wordt weer gelijkgesteld met
generaal. Deze woorden hebben echter heel verschillende betekenis. Commuun
kan zijn iets, dat meer dan één mens heeft, doch hoeft niet te zijn, wat ze allemaal
hebben. Wat alle mensen hebben, dat is generaal. Dus als Kuyper zegt: Gemene
Gratie voor alle mensen (Hepp: voor heel de kosmos), dan treedt hier op een
afwijking van de terminologie der vaderen, omdat deze wel degelijk onderscheid
maakten tussen commune gratie en generale gratie. De prediking is bij hen roeping,
die uitgaat van de commune gratie, doch geenszins van de generale gratie; niet
allen komen toch onder het bereik van het Evangelie. Commuun is vroeger beperkt
tot de ‘uitwendige roeping’, Daarentegen is de Gemene Gratie bij Kuyper het
grondbegrip van alle gubernatie na de zondeval.
En wat het woord gratie betreft: Wij oordelen, dat het voortbestaan van de wereld
gans géén genade is. Wanneer toch God terstond na de zondeval Adam en Eva
had verdoemd, dan zou het tegenwoordige menselijke geslacht nooit geboren zijn;
dan zou het ook nooit gevallen zijn onder het rechtvaardige oordeel Gods.
Men kan voortbestaan, liggende onder de toorn Gods. Als God den mens wil
straffen, dan moet Hij hem laten voortbestaan. Het voortbestaan van het geschapene
is de conditio sine qua non zowel voor genade als voor toorn; dit voortbestaan is
het substraat voor de vervulling van Gods Raad. En dat wij het plezierig vinden, om
te leven, is nog heel geen bewijs, dat God ons laat voortbestaan om ons een
genoegen te doen, om ons genadig te zijn. Daarom is het verkeerd, te zeggen: Wìj
hebben na de val nog zoveel goeds; want dat goede is er niet voor ons, maar ter
vervulling van Gods Raad. Het existeren is substraat én voor leven èn voor dood!
Alleen dán kunnen we van genade gaan spreken, als God ons plaatst in Zijn
gemeenschap.
We zeggen van onze kant wel: God stelt de volle straf uit. Dit is
anthropomorphistisch gedacht. Want uitstel kan zijn:
a. Uitstel door een onverwachte wending in de situatie; dit is bij God onmogelijk.
b. Uitstel door een onverwachte wending in de eigen wil; dit is eveneens bij God
onmogelijk.
Uitstel zou Gods eeuwige Raad aantasten! Dus is het door ons gebezigde woord
uitstel zuiver weergave (dus onzuiver!) van wat wij waarnemen, nl. dat God niet
onmiddellijk toegeslagen heeft met Zijn vernietigende straf. In feite is er echter geen
uitstel. Ja, dit ‘uitstel’ is zeker geen
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genade, want juist in den tijd, in de geschiedenis blijft ons verantwoordelijkheid als
een onontkoombare last. Iedere seconde van leven buiten God is schuldige
verantwoordelijkheid; en tel dan maar op!
Met deze bestrijding van Kuypers theorie over de Gemene Gratie willen we niet
zeggen, dat Gods oordeel gaat over het creatuur. God staat steeds welgezind
tegenover het creatuurlijke. Hij beziet het steeds met welgevallen, want Hij heeft al
het geschapene lief, ook het creatuurlijke bij den anti-christ. Het is het misbruik van
het creatuurlijke, dat door God met toorn wordt aanschouwt. God heeft het
persoon-zijn lief, maar Hij haat de persoon; Hij heeft de natuur lief, maar Hij haat
alles, wat daarin Hem niet eert.
Deze dubbele lijn geeft ons de Schrift aan; aangaande Gods verhouding tot de
bestaande wereld leert Zij ons:
a. God heeft de wereld lief. Hij verblijdt Zich in Zijn werken.
b. God verdraagt de wereld met lankmoedigheid (de Griekse term voor
lankmoedigheid houdt in, dat iemand zijn neusgaten dicht houdt en zo zijn
toorn inhoudt, hoewel het in hem kookt. Dit is strikt genomen natuurlijk niet van
God te zeggen; Hij is de volmaakte zelfbeheersing. De term is dan ook een
anthropomorphisme). Hij spaart de wereld op tot den dag der wrake. Als een
schat heeft Hij haar weg gelegd tegen den dag des oordeels.
Zo leert ons dus de Bijbel:
a. God heeft het creatuurlijke lief;
b. Hij haat de zonde in het creatuur.
Als nu Kuyper zegt: De natuur is niet verdoemd en dus nog goed en een middel tot
genade, dan is dit zeer eenzijdig gezegd. De natuur is materiaal, instrument voor
Gods liefde èn toorn.
Steeds moeten we de wereld en het wereldgebeuren zien in het licht van de
dubbele verheerlijking Gods: a. in Zijn verheerlijking door de zaligmaking van
zondaren (electio);
b. in Zijn verheerlijking in straf voor de zonden (reprobatio).
De Gemene Gratie-theorie laat zich slechts voorlichten door één kant van de
Bijbel en wordt niet belicht door het volle Woord Gods. Het is daarom, dat we het
begrip Gemene Gratie onhoudbaar achten.
Cf. o.a. K.S. college-dictaat Americana (uitg. Brever), art. over de Gemene Gratie.

Artikel 14.
De hominis creatione lapsu et corruptione.
Dit artikel biedt wel voor vier jaar college-stof. Daarom doen wij slechts enige grepen.
Allereerst iets over de schepping van den mens. De mens is niet maar een brok
natuur, maar een ambtsdrager, die het Verbond geschonden heeft. De mens is nooit
los te maken van zijn ambtelijke verrichtingen. Op deze verrichtingen, dus op des
mensen doen, moet hier alle nadruk vallen. Het Beeld Gods, dat de mens moet
vertonen, is het representeren van God in deze wereld; het wil dus niet zeggen, dat
de mens een soort afbeelding van God moet zijn, op God moet gelijken. Wanneer
de Gouverneur-Generaal namens de Koningin in Indië het gezag representeert,
dan is hij daarin het beeld van de Koningin, hoewel hij hoegenaamd niet op haar
lijkt. Dus gaat het niet in de eerste plaats om een qualiteiten-kwestie; de mens is
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geschapen met al die qualiteiten, welke nodig zijn, om God te kunnen afbeelden.
Bij het Beeld als zodanig komen wel qualiteiten te pas, maar het
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beeld-zijn is een handeling. Bij het spreken over het beeld Gods heeft men vaak
verkeerde theorieën opgebouwd, doordat men van het beeld ging spreken als van
een vast ding; men dacht er dan niet bij, dat er toch een groot verschil bestaat tussen
een dood portret en een levend beeld.
Een karakter toch is moeilijk af te beelden in een portret; een portret geeft alleen
een afbeelding van een deel der qualiteiten van de afgebeelde persoon. We kunnen
zeggen, dat een portret wel een beeld is, maar dat het niet afbeeldt; immers het
papier doet niets. Geheel anders staat het met den student, die zijn professor nadoet;
hij beeldt wel af, hij is in actie tijdens zijn karakterisering. Wanneer we het dus
hebben over den mens als beeld Gods, dan moeten we daarbij twee dingen goed
vasthouden:
a. De mens is geen portret van God.
b. De mens moet in zijn totale optreden geven een representatie van God.
ad Ware de mens wel een portret van God in het vertonen van Zijn beeld, dan
a: moest dit portret een deel der eigenschappen Gods bezitten, en een ander
deel van die eigenschappen wederom niet bezitten, dan moest dus dat portret
een soort zwakke copie zijn. In dit verband zou dan weer gehandeld kunnen
worden over mededeelbare en onmededeelbare eigenschappen Gods; cf.
hiervoor art. 1. Elke eigenschap van God is toch weer radicaal anders dan de
gelijknamige eigenschap bij den mens. Wanneer het beeld zo de vorm van
een portret zou moeten hebben, dan zou het al een zeer gebrekkig beeld zijn,
ja, zelfs in het geheel geen aanspraak kunnen maken op het woord beeld.
Men zegt ook wel, om in dezen een oplossing te geven: God is geest; de mens
is materie. De consequentie is dan, dat de mens eerst goed beeld wordt na
zijn dood, bij den jongsten dag, wanneer ziel en lichaam herenigd zullen zijn.
Men redeneert dan wel weer een stap terug en wel als volgt: De mens vertoont
het beeld Gods eerst goed in den tijd van de tussentoestand. Abel was de
eerste mens, die stierf; hij is dus het langst dood en vertoont alzo het langst
het beeld Gods. Maar deze redenering klopt niet en rammelt als oud roest.
Immers in het paradijs was geen dood en tooh sprak God: Laat Ons mensen
maken naar Ons beeld. Het is zaak, om met al dergelijk schematisme radicaal
te breken!.
ad De mens moet het beeld Gods vertonen in zijn concrete leven, in het voeren
b. van zijn dominium over het geschapene. In zijn handeling, in zijn doen beeldt
de mens God af.
Nogmaals: De Gouverneur-Generaal beeldt in zijn bewind de Koningin af, hoewel
hij niets op haar lijkt; toch beeldt hij haar af in zijn concrete handeling, in zijn optreden,
hoewel zijn handelingen verschillen van die van Juliana; ja, zelfs de man, die
Gouverneur-Generaal is met zijn scherp verstand, is, hoewel hij zozeer van de
Koningin verschilt, juist doordat hij haar naar haar wil vertegenwoordigt, zo uitnemend
geschikt, om haar te representeren, om haar beeld te vertonen. Terwijl we nu bij a
zegen, dat het lichaam gans ongeschikt was, om beeld te zijn, zien we bij b, dat het
lichaam bij uitstek geschikt is, om God te representeren in Zijn work van het dominium
voeren over de wereld.
Nu iets over het beeld Gods in engere en ruimere zin.
Kuyper verklaart deze onderscheiding aldus: De mens vertoont het beeld Gods
in engere zin in de eigenschappen van kennis, gerechtigheid en heiligheid, waarin
hij zich resp. vertoont als profeet, koning en priester. Dit engere beeld is dan na de
val verdwenen. Blijft dus over het ruimere beeld, hetgeen inhoudt, dat de mens nog
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kan heersen over het geschapene. In het zgn. ruimere beeld zou dan nog een
vestigium overgebleven zijn van het engere.
Heel deze gedachtenconstructie verwerpen we. Want de mens, die God naar de
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kroon stak, heeft opgehouden God af te beelden! (Een revolutionnair
Gouverneur-Generaal is geen representant van de Koningin meer!) Na de val is er
gekomen een verzaking van het afbeelden. Alleen de wedergeboren mens is in
beginsel weer hersteld tot het beeld Gods. Hij wordt weer promptus et idoneus,
willig en bereid, om God te dienen en Hem in getrouwheid te vertegenwoordigen.
Men spreekt wel van de vestigia van het engere beeld, die gelijk zouden zijn aan
de rest, de reliquiae van het beeld. Doch ook dit is onzin.
(Cf. art. 9.) Wij zeggen wel, dat de vestigia aanwezig zijn, maar we mogen deze
niet zien als een restantje, waarmee iets te beginnen zou zijn, en wel iets goeds.
Dat zou Remonstrants zijn. De vestigia dienen om den mens alle onschuld te
benemen; ze kunnen geen brug slaan naar de genade, die in Christus Jezus is.
Wat de vraag betreft, of ook de engelen beelddragers Gods zijn, willen we alleen
dit opmerken, dat, wanneer men het beeld Gods laat opgaan in een
qualiteiten-kwestie, men dan ook noodzakelijk de engelen moet zien als dragers
van het beeld Gods. Daar echter de mens boven de engelen staat in ambtelijke
regeling, is deze kwestie opgelost in het munus officium. Verwaarloost men het
officium, dan zal men verkeerdelijk de engelen bij de beelddragers tellen.
In verband met dit artikel zij terloops opgemerkt, dat er, wat betreft de vraag, hoe
de mensenziel tot stand komt, steeds twee meningen tegenover elkander hebben
gestaan, nl. het creatianisme en het traducianisme. De creatianisten leren, dat God
telkens weer aan nieuwe ziel schept; de traducianisten menen, dat het ontstaan
van de ziel mede een kwestie van erfelijkheid is, dat dus de ouders hierin een rol
spelen. Thomas Aquinas verkondigde, dat het intellectieve deel der ziel door God
is geschapen en dat de rest van de ouders komt: de anima vegetativa en sensitiva
(bv. eetlust). Deze probleemstelling loopt evenwel vast; cf. wat prof. Greijdanus
schrijft over het peccatum originans.
De zondeval is voor de Gereformeerden een historisch moment geweest, een
feit, geschied in een punt des tijds. Hier vinden we een bewuste afwijzing van alle
nieuwere theorieën, welke de val des mensen zinnebeeldig willen beschouwen. Zo
leert Barth in strijd met de Schrift, dat de zondeval niet was een handeling in een
punt des tijds, maar slechts een term, waardoor de mens gequalificeerd wordt als
lang niet in orde te zijn. Zoals de schepping volgens hem een qualificatie is, die
uitdrukt de afhankelijkheid van de wereld van God, zo duidt de val aan, dat de mens
van God vervreemd is. Daarom loochent Barth de historiciteit van de zondeval.
Dezelfde negatie vinden we ook bij hen, die geloven in de cyclische
ontwikkelingsgang der historie, en bij hen, die beweren, dat er in de wereld geen
absolute tegenstelling bestaat tussen goed en kwaad. Tegenover al deze
pantheïstischo of theosophische voorstellingen handhaven wij op grond van Gods
openbaring, dat zowel de schepping als de zondeval geschiedden in een punt des
tijds. Ontkent men dit, dan is de consequentie, dat men ook de historiciteit van den
tweeden Adam loochent, want als de erfzonde niet ontstond door een val, in de
historie aan te wijzen, dan is er ook geen sprake van de genade als handeling van
Christus in een punt des tijds op Golgotha.
Over de vrije wil hebben we bij de behandeling van artikel 13 reeds gesproken.
Nog een ankele opmerking hierover: De vrije wil na de zondeval wordt door velen
geloochend, o.a. door Anselmus en Luther. Zij bedoelen te zeggen, dat de mens
altijd het kwade kiest. Soms gaat men nog verder, met te beweren, dat de mens
helemaal geen wil meer heeft. Het behoeft geen betoog, dat dit onjuist is; ook na
de val is de wil nog aanwezig. De mens handelt echter naar zijn zondige aard. Maar
de geschapen natuur onderstelt
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steeds bij zich een wil.
De volgende punten moeten we in dit verband steeds goed vasthouden:
a. De mens is niet zonder wilskeuze;
b. deze keuze is inderdaad nog keuze en geschiedt niet werktuigelijk;
c. deze keuze komt echter voort uit het verdorven hart;
d. daarom is de wil wel geknecht, echter niet door God, maar door den mens zelf.
Het hart wil verkeerd, daarom doet de mens steeds het kwade, en kiest hij het
kwade.

Artikel 15.
De peccato originali
Bij het spreken over de erfzonde raken we de fundamenten van heel het bestaan
van het Gereformeerde denken. Door het handhaven van dit leerstuk komen we in
conflict met zeer veel richtingen en stromingen.
We staan hier voor het probleem van de algemene verdorvenheid van de
menselijke natuur. In het slot van dit artikel wordt afgewezen de Pelagiaanse
opvatting, als zou de zonde te verklaren zijn uit imitatie; omdat we een ander zien
zondigen, doen we het zelf ook. Was er geen slecht voorbeeld, er zou geen zonde
in de wereld zijn. De mens heeft dus geen bedorven radix, en toch is de mens slecht.
De conclusie van de Pelagianen moet alzo zijn: We komen neutraal ter wereld.
Pelagius poneerde ook, dat er een zekere vorm van gratie is over heel de wereld;
deze gratie is belichaamd in de scheppingsgaven. Hiertegen leert de Confessie,
dat de mens tot in zijn radix bedorven is. (Radicaal is wat anders dan totaal. Men
mag niet zeggen: De mens is wel radicaal verdorven, maar niet totaal. Deze twee
zijn niet te scheiden, al moeten we ze scherp onderscheiden; in de leer der erfzonde
past zowel radicaal als totaal).
Niet alleen Pelagius, maar o.a. ook de school van Saumur (een universiteitsplaats
in Frankrijk, waar Plassius en vooral Amyraldus werkten) is door de Gereformeerden
bestreden inzake de leer der erfzonde. Op de vragen: Hoe staat het met de schuld
en de smet, en hoe moet de verhouding tussen die beide worden aangegeven,
antwoordt de school van Saumur: Schuld is dit, dat wij voor de Wetsovertreding
volledig moeten betalen; schuld treft de rechtsvraag. De smet raakt de zedelijke
toestand.
Wat betreft de toerekening van Adams schuld: deze toerekening is le middellijk,
2e oneigenlijk.
Met le wordt dit verstaan, dat wij natuurlijk met Adam hebben te maken, maar
alleen door middel, door het medium van onze smet, Met een verdorven aanleg
komen we allen ter wereld, en die verdorven aanleg is oorzaak, dat wij lelijke dingen
gaan doen, zodat God gaat zeggen: Ge zijt schuldig, Ge wordt schuldig verklaard,
omdat ge door Adams val de zonde-smet geerfd hebt. Zo komen we dan tot de
erfschuld.
Met het 2e bedoelt men, dat we dus eigenlijk niets met Adams schuld te maken
hebben. Wij hebben niet in het paradijs overtreden, maar dat wij zelf kwaad doen,
dat wordt ons toegerekend. Derhalve is hier de toerekening oneigenlijk, voor zover
ze Adams zonde betreft. God rekent ons onze zonde toe, maar omdat die zonde
voortspruit uit Adams val, is het een oneigenlijke toerekening van Adams zonde.
De volgorde is bij Saumur aldus: Eerst is er de smet, dan komt de zonde, daarna
volgt de schuld. Tegen deze opvatting strijden de Walcherse Artikelen (Deze vijf
artikelen waren van 1693-1816 bindend voor de predikanten. De indeling is als volgt:
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van de zonde van Adam; art. 5: over de goede en kwade engelen. De. Kersten heeft
er in onzen tijd een vertaling en bewerking van gegeven).
In deze artikelen wordt precies het tegendeel van wat Saumur betoogde inzake
de toerekening geleerd. Hier wordt nl. gezegd, dat de toerekening le. onmiddellijk,
2e. eigenlijk is.: Wij zondigen zonder medium van smet, en hebben direct mede
schuld. God rekent ons Adams schuld aan. Dat is een eigenlijke toerekening in volle
zin. De schuld is er dus al, eer we zondige dingen ‘doen’. We doen al zonde, omdat
we schuld hebben.
De volgorde is hier: Eerst schuld, dan smet.
In de Gereformeerde leer ten dezen zien we twee lijnen: die van het foederalisme
en die van onze eigen actie. Adam is verbondshoofd; dat is beslissend voor het
doen en laten van al zijn nakomelingen; ergo is Adam in foederale lijn oorzaak van
onze erfschuld. Maar nu lezen we in Ez. 18:20, dat de zoon niet zal dragen de
ongerechtigheid van den vader. Hoe is dit nu te rijmen met de erfschuld? Strijdt dit
niet met Rom. 5:12?
Om vol te houden, dat beide teksten Schriftuurlijk zijn en alzo niet tegenstrijdig,
moeten wij het aandurven te zeggen, dat ook wij zelf in het paradijs gezondigd
hebben.
Wij waren in de lendenen van Adam, toen hij zondigde, evenals Levi nog in de
lendenen van Abraham was, toen Melchizedek hem tegemoet ging. Hebr. 7:9, 10.
In Rom. 5:12 wordt eph' hooi vertaald als in welken, maar de betekenis kan ook
zin: omdat! Aan de vertaling met omdat ligt deze gedachte ten grondslag: Als het
gaat over de toerekening van Adams zonde aan ons, dan zeggen we niet alsof,
maar omdat wij het zelf gedaan hebben. Zo is er hier de dubbele lijn: de foederale
en de persoonlijke. Wanneer we nu in Zondag 23 H.C. zien staan, dat de
rechtvaardigmaking ons toekomt, alsof wij zelf alles hadden volbracht, dan volgt
daaruit, dat we wel bij de rechtvaardigmaking, doch niet bij het schuldig zijn het
woord alsof mogen gebruiken. In Romeinen 5 wordt een parallel getrokken tussen
Christus en Adam; Christus is de Bondsmiddelaar. Professor Greijdanus merkt in
dit verband op, dat Rom. 5 wel een parallel geeft inzake de toerekening, maar geen
parallel geeft over de wijze en de grond van die toerekening. Voorop gaat het
forensische, de schuld; daarna volgt het ethische, de smet. Terecht is dan ook de
school van Saumur veroordeeld op de Franse synodes. Want in de lijn van Saumur
zou ook in de rechtvaardigmaking eersthet ethische komen en daarna pas het
forensische, waardoor dan tevens Christus van Zijn waarde als Borg beroofd zou
zijn.
De Belijdenis leert, dat de erfzonde ook niet door de Doop geheel is uitgewist. Dit
betekent, dat de Doop ons achter laat in de toestand, waarin we nog elken dag
hebben te worstelen met de erfsmet. De Doop wist niet, zoals de Roomsen zeggen,
de zonde uit. Van hen, die de leer der erfzonde loochenen, noemen we hier de
Barthianen, de Anabaptisten, de Weigelianen, de Semi-pelagianen, de
Remonstranten en de Socinianen. Tegen deze alle wordt door de Confessie stelling
genomen, en eveneens tegen de Manicheën die meenden, dat de mens nog ten
dele goed was, en de Gnostieken, die leerden, dat er in den mens was een drang
naar kwaad én naar goed. Niet in dezelfde kracht als waarin we gezondigd hebben
zoekt de Belijdenis de verlossing; immers de wedergeboorte is geen reparatie, maar
creatie. Wie knoeit met de leer der erfzonde, tast ook die der wedergeboort aan!
Cf. voor dit art. vooral: Prof. Dr. S. Greijdanus: De toerekeningsgrond van het
peccatum originans.
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Artikel 16.
De praedestinatione divina.
Wie praedestinatie zegt, zegt voorbeschikking. Deze kan zijn in bonam en in malam
partem; ze kan onhouden een beschikking tot berderf en een beschikking tot
heerlijkheid. Het woord praedestinatie is hier vox media. De praedestinatie-leer is
zeer gewichtig, omdat alles hier afhangt van visie en uitwerking. Velen. loochenen
en bestrijden deze leer; in de philosophie wordt er geweldig tegen geageerd, terwijl
ook mystieken, pantheisten e.d. er niets van moeten hebben.
Als bv. Spinoza betoogt, dat God geen doel stelt, dan wordt daarmee door hem
beweert: God destineert niet, laat staan praedestineert. Zoals een driehoek 180
graden involveert, dus 180 graden gedestineerd zijn in een driehoek, zo zou men
moeten zeggen: God is gedestineerd, maar alleen in een logische samenhang, niet
in een teletische of voluntatieve samenhang. Ongeveer hetzelfde vinden we bij de
Hegelianen: God doet alle dingen door een invendige vrijheidsnoodzaak, maar in
God is dan alleen wil en doel te veronderstellen, als men God naar beneden haalt
en Hem trekt in het menselijk vlak.
Bovendien beweert deze groep van philosophen, dat God de absolute idee is,
die nog God moet worden, die dus op den duur komt tot destinatie, zodat er niet
gesproken kan worden van een God, Die van eeuwigheid praedestineert.
De Theosophen verkiezen de term Deitas boven Deus. Ze spreken liever in
verband met het doen en denken van God over suchen dan over willen; het is ook
van hen verre, om de praedestinatie-leer te aanvaarden. Wij geloven echter, dat de
praedestinatie niet een half uur van te voren is te bepalen, want het prae is hier
betrokken op alle tijden: van eeuwigheid. Nu iets over de bestrijding in de
theologische wereld.
We zien dan, dat vooral de Remonstranten te velde trekken tegen deze leer. Zij
zien het zo, dat er van een onveranderlijke voorbeschikking alleen daarom al geen
sprake kan zijn, omdat God veranderlijk is. De wortel van deze remonstrantse
opvatting is hun onschriftuurlijke Godsleer.
(Cf. in dit verband Hegel: De idee wordt tot God; dus is God principieel veranderlijk;
een consilium immutabile van God is bij Hegel onbekend, want waar God veranderlijk
is, daar is een onveranderlijk besluit onmogelijk).
Zo ligt ook bij de Remonstranten heel hun dwaling verankerd in de valse leer van
een veranderlijken God. Hierin is Vorstius hun voorgegaan. Hij poneerde, dat er in
God altijd is een prae (ante) en een post; een amor praecedens en een amor
subsequens, een voluntas antecedens en een voluntas subsequens; een bonitas
antecedens en een bonitas subsequens; dit treedt dan ook op bij de praedestinatie.
De Remonstranten kennen dus wel degelijk de term praedestinatie. Een ketter doet
altijd zijn best, de taal van de Kerk vast te houden. Zij leren: God heeft alle mensen
lief; dit is een amor praecedens, een generaal genadeverbond na de val. Dan ziet
God de onwil bij de mensen en heeft Hij vervolgens nog slechts de gewilligen lief,
d.w.z. zij, die een goed gebruik maken van het natuurlijk redelicht (de bijzondere
openbaring is niet noodzakelijk). Zo is dus God veranderlijk. Er is alzo bij hen drieërlei
praedestinatie:
a. praedestinatio ad primam gratiam;
b. praedestinatio ad gratiam efficacam;
c. praedestinatio ad gloriam.
a. houdt in de roep, die tot alle mensen komt;
b. dan komt de genade voor hen, die aan die roep gehoor geven; dat is dus
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een genade, die werkelijk vrucht draagt; maar ook dan kan de mens nog
afvallen;
ad zij, die volharden tot het einde, ontvangen de gratia ad gloriam en zijr dus
c. begrepen in deze derde vorm van praedestinatie.
De bestemming komt hier achter de feiten aan. Het besluit is weliswaar genomen
van eeuwigheid, maar op grond van een ‘vooruitgezien geloof’. Dit alles is volkomen
in strijd met de Gereformeerde leer, die naar de Schrift is. Als God naderhand de
feiten zou zien en dan naar die onvoorziene feiten zou handelen, dan zou Hij geen
God meer zijn! Een afhankelijke God is een contradictio in terminis. De praedestinatie
gaat uit van de onafhankelijkheid, van de vrije souvereiniteit Gods.
Het is dan ook geen toeval, dat de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten handelen
over Christus' verdienste, over de oorzaak der wedergeboorte en over de volharding
der heiligen.
De Remonstranten leerden, dat dit de verdienste van Christus is, dat Hij de
mogelijkheid verwierf tot wederoprichting van het Verbond; het ligt aan den mens,
of God die mogelijkheid op hem kan toepassen. De mens wederbaart zichzelf. Het
geloof is de grond van de verkiezing.
Gods Woord leert evenwel duidelijk, dat het geloof nooit grond maar wel vrucht
van verkiezing is; cf. Ef. 2:8. Daar staat dia niet met de accusativus, maar met de
genitief, waaruit ook overduidelijk blijkt, dat het geloof geen grond kan zijn, maar
het instrument is, waardoor wij het heil in Christus aannemen.
In verband met de praedestinatie-leer ontstond ook de kwestie van het infra- en
supra-lapsarisme. Het loopt daarbij over de vraag, welke de orde was in Gods
besluiten. Deze kwestie zal echter behandeld worden bij de bespreking van het
volgende artikel.

Artikel 17.
De reparatione generis humani per Filium Dei.
In het opschrift van dit artikel wordt in plaats van reparatio ook wel restitutio gebezigd.
Wat betekent hier restitutio? Dit kan zijn: a. herstel in rechten, b. herstel in krachten.
De teruggekeerde verloren zoonuit de bekende gelijkenis krijgt eerst rechtsherstel
(hij wordt zoon genoemd, hij krijgt een ring), en dan ook krachtsherstel (hij krijgt een
maaltijd en kleding).
Restitutio heeft hier de dubbele betekenis: rechts- en wezensherstel. God treedt
reddend op in Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid. Twee deugden Gods worden
hier genoemd, want de verlossing is voor den mens een zaak van genade, maar
ook een zaak van voldoen aan Gods eigen verlangen. Cf. Luc. 1:78; dia (+ acc.: op
grond van, terwille van) splanchna eleous theou hèmoon, door de innerlijke
barmhartigheid van onzen God. God had er zo'n grote behoefte aan, om te verlossen,
dat Zijn splanchna (ingewanden, zetel van de gemoedsbewegingen) rommelden.
Hij wilde Zichzelf van eeuwigheid verheerlijken en Zijn deugd van verlossing in
Christus openbaren. De genade is niet een bij God bijkomend iets: de genade zat
in God. Dit is van belang bij de kwestie van het supra- en infra- lapsarisme. Deze
kwestie hangt samen met de vraag: Hoe moet men zich de volgorde van Gods
besluiten in Zijn eeuwige Raad indenken?
Heeft Hij Zich daarmee gesteld supra lapsum, boven de vl, dan wel infra lapsum,
onder de val des mensen in zonde?
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God wordt niet door de zonde plotseling voor een fait accompli geplaatst. zodat
Hij dan Zijn oorspronkelijk scheppingsplan post mutationem moet gaan wijzigen.
Hij weet van te voren, dat de zonde in Zijn goede schepping zal
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inkomen, en besluit dat ook, anders zou Hij afhankelijk zijn in Zijn daden van den
mens.
De vraag komt dan dus op: Heeft God Zich gesteld post, infra lapsum, of prae,
super lapsum? Anders gezegd: Is de homo lapsus of de homo lapsurus ohject van
de verkiezing?
De infra-lapsariër zegt: Poog niet door te dringen in Gods Raad; wij zien de dingen
infra lapsum, zie het daarom bij God ook zo: in den tijd! De volgorde in Gods
Raadsplan is derhalve aldus:
a. God besloot de wereld goed te maken;
b. daarna de mens te scheppen;
c. vervolgens dien mens te laten vallen in zonde;
d. dan dien mens te redden, door den Christus te zenden;
e. hierna bij den één hiervan vrucht te verwekken (verkiezing) en bij den ander
niet (verwerping);
f. tenslotte voor den één de hemel en voor den ander de hel te bestemmen. De
supra-lapsariër bedenkt: Quod ultimum est in excecutione, primum est in
intentione, wat het laatst is in de uitwerking, is het eerst in de overlegging. Bv.:
Als ik naar Kampen wil gaan, dan is het bereiken van Kampen het eerst in mijn
gedachten, maar het is de laatste van mijn handelingen. Zo is het dan ook bij
God. Zijn uitgangspunt was: Hoe kan Ik Mij het meest verheerlijken?
a. Als Ik Mij betoon te zijn een God van genade en recht.
b. Hoe doe Ik Mijn genade en recht zien? Als Ik een hemel en een hel maak, en
als Ik verkies en verwerp.
c. Dus moeten er eerst zondige mensen zijn.
d. Dus moeten er eerst goede mensen zijn, die in zonde vallen.
e. Daarvoor is nodig, dat er een schepping komt.
Bij deze laatste opvatting is dus de homo lapsurus, bij de eerste de homo lapsus
object van verkiezing.
Bij het supra-lapsarisme is de schepping dus het middel, om te komen tot het
doel, de vloer, waarop het drama van val en verlossing zich zal afspelen. De
supra-lapsariër zegt: Gods Vaderschap in een zondeloze wereld is mooi, maar in
een zondige wereld nog oneindig veel mooier! Nu staat er in art. 17: door Zijn wijsheid
en goedheid. God heeft dus een drang om te verlossan.
Zowel in supra- als in infra-lapsrisme vinden we ware elementen. Supra zegt:
Gods Vaderschap is mooier, als er de zonde is. Zijn doel is: Zijn naam te
verheerlijken.
Infra zegt: De wereld is meer dan een middel, het is een positief goed: God vindt
Zijn wereld prachtig.
We menen echter, dat beide stelsels verwerpelijk zijn, juist wijl het stelsels, -ismen
zijn.
Er is in God geen successio, ook geen logische successie. Alles in God is van
eeuwigheid. Het gevaar is, dat we ons God altijd weer denken als mens. Wij moeten
wel de infra-volgorde in ons spreken vasthouden, door eerst te spreken over de
schepping, dan over de val enz., maar dat wij het zo moeten doen, betekent volstrekt
niet, dat het bij God zo toegegaan is!
Een andere vraag, die gesteld kan worden is deze: Hoe past de verlossing bij de
rechtvaardigmaking? Wij antwoorden hierop:
a. Christus heeft de schuld betaald. God is dus verplicht, de genade ons toe te
rekenen. Dit nu is geen genade meer.
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b. Maar dat de kwitantie met ‘Voldaan’ aan mij persoonlijk geadresseerd wordt,
dat is wèl genade!
De Moederbelofte wordt wel genoemd het proto-evangelie.
Nu zeggen de mensen van de Religionsgeschichte: Het gaat daarbij alleen

K. Schilder, Christelijke religie

25
over een biologisch geval, over de oorzaak, waarom de slang moest kruipen
voortaan. God zegt telkens in de Bijbel alleen, hoe het toen was. Deze redenering
is echter onjuist: God sluit Zich wel aan bij het gebeurde in het Paradijs en ook bij
de slang, maar bij de Moederbelofte is er de profetie. De profetie nu houdt altijd
vast, wat dan, op dat moment in de historie gebeurt, en trekt vervolgens de lijnen
door naar de toekomst. De profetie bij de Moederbelofte zegt iets over een slang,
maar ook over zijn zaad, de Satanskinderen, spreekt ook over de vrouw, maar ook
over haar zaad, de Kerk. Zo zegt God in de profetie iets over ‘veraf’ en ‘vlakbij’.
Openbaring 12:9 bewijst, dat hier meer is dan een slang, die kruipt. Collectief is het
vrouwenzaad de Kerk, het slangenzaad de wereld. Het vrouwenzaad par excellence
is de Christus, cf. Openb. 12; het slangenzaad bij uitnemendheid is de Antichrist.
Daarom wordt Christus in Openb. 12 de manlijke zoon genoemd, d.i. de sterke
mens, sterker dan allen. De slang wordt de kop verpletterd. Dit is een principiële
vernietiging. Bij het vrouwenzaad worden slechts de verzenen vermorzeld, d.i. de
Christus. Deze vernietiging is niet totaal: Er komt opstanding!

Artikel 18
De incarnatione Filii Dei.
In dit artikel vindt een ontmoeting plaats met vele ketterijen. Wat hier reeds gezegd
wordt over de vereniging van de beide naturen van Christus wordt in art. 19 nader
besproken.
Wat betekent incarnatie? Dit woord wordt gebruikt in verschillende zin:
a. oneingelijk: Van een zeer driftig mens wordt wel gezegd, dat hij de incarnatie
van de drift is.
b. letterlijk (zoals hier het geval is): het komen in de caro, sarx. Christus is, terwijl
Hij reeds was, gekomen in het vlees. Zowel komen als in zijn werkelijk; Hij
bleef, wat Hij was, en Hij werd, wat Hij niet was.
Wat nam Christus aan, een menselijke persoon of een menselijke natuur? Prof.
Vollenhoven heeft indertijd beroering verwekt, door in een noot onder een van zijn
publicaties te schrijven, dat de Logos zich verbond met een menselijke persoon.
Dit was een slip of the pen. Er was geen menselijk persoon Jezus van Nazareth,
waarmee de Logos Zich verbond. Maar de mens Jezus van Nazareth heeft wel
bestaan, doordat de Logos Zich verbond met de menselijke natuur. Hij nam onze
menselijke natuur aan, en niet een persoon, Wat is hier sarx of caro? De betekenis
van sarx, vlees en natuur, in de Bijbel is:
a. zondig vlees, zondige natuur; maar ook
b. vlees en natuur, afgedacht van zonde;
de laatste betekenis is hier bedoeld.
In verband hiermee is de vraag te stellen: Was de incarnatie voor Christus
vernedering? Hierover is gepolemiseerd tussen Kuyper en Helenius de Cock. Kuyper
poneerde, dat de menswording op zichzelf al vernedering was voor Christus.
Hiertegenover stelde de Cock, dat de incarnatie op zichzelf nog geen vernedering
was; want zou dit wel het geval zijn geweest, dan zou Christus met Zijn thans
verheerlijkt menselijke lichaam ook vandaag nog vernederd zijn. Dit laatste is juist.
Er is verschil tussen het factum en de modus quo van de vleeswording! Als een
vorst incognito reist, dan is dat voorzeker geen vernedering, omdat hij immers ook
in zijn colbertje de rechten op de troon behoudt. Maar een rafelcolbertje zou voor
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nedering, want Hij blijft de tweede Persoon, de Logos; maar dat de menselijke
natuur, die Hij aanneemt, zo gerafeld en verscheurd en verzwakt is door de gevolgen
der zonde, dàt is voor Hem wel vernedering. Hij nam de menselijke natuur niet aan
in haar gave, maar in haar niet-gave gestalte. Niet dat Hij mens werd, maar dat Hij
zò mens werd, waś de vernedering! Voor de uitdrukking ....per os sanctorum
Prophetarum factum...., cf. Hebr. 1:1: polumeroos kai polutropoos.
Het constituto tempore: op den tijd, door Hem bepaald, snijdt het pantheïsme af.
Het pantheïsme is ook pan-christisme: in alles is God en ook is in alles de Verlosser.
Zo heeft ook het pantheïsme een verlossingsleer. Want volgens deze leer reinigt
de natuur zichzelf voortdurend (iedere geboorte is een reinigingsproces!) en verlost
zo zichzelf door de Alzuivering, die permanent verder gaat; er is een voortdurende
zuiverende beweging van het al. Dit wordt weerlegd door het constituto tempore
van art. 18 en ook door het verbum mittere: Op den vastgestelden tijd voert God
Zijn Raadsbesluit uit door een persoonlijke daad: zenden.
Dit illustreert, hoe belangrijk het is, dat de Confessie geldend is voor heel het
leven, ook het wetenschappelijke!
Daarom is te verwerpen het standpunt van prof. Dooyeweerd: De Belijdenis is
alleen in de Kerk, niet in de collegezaal en in het dagelijkse werk bindend.
Nu bedoelen we niet te zeggen, dat bv. een geitenfokvereniging moet staan op
de grondslag van de Drie Formulieren, maar wel moeten ook daar bindend zijn de
normen, voor dàt werk gegeven. Nooit mag men zeggen: We hebben voor den
Zondag een Belijdenis, die je in de week kunt weerspreken. Want dan komt er
separatie tussen Kerk en Koninkrijk Gods. Als hetgene, dat in de Confessie staat,
waar is, dan is het waar voor alles en voor alle omstandigheden en voor alle dagen
des levens!
De incarnatie was het werk van den gehelen drie-enigen God.
De drie Personen werkten daarin met elkander mee, hoewel onderscheiden: De
Vader zond, de Zoon liet Zich zenden, en de Heilige Geest greep daarop in, door
Zich bij de menswording zo te doen gelden, dat de maagd Maria een waarachtig
kind baart; d.i. de maagdelijke geboorte. Maagd wordt in het Hebreeuws
weergegeven door:
(cf. Jes. 7:14). Dit kan betekenen: a. jonge vrouw; b.
jonge vrouw, die nog niet met een man heeft samengeleefd: maagd. Sommige critici
nu willen het zo opvatten, dat Maria een jonge vrouw was in de zin van a. Maar de
bedoeling is daarentegen, dat Maria een jonge vrouw was volgens de aanduiding
van b.: maagd. Hierover is ook strijd geweest in Amerika, waar met name prof.
Machen, collega van prof. van Til, de maagdelijke geboorte met kracht verdedigde.
Karl Barth houdt de term maagdelijke geboorte vast, doch hecht er een nieuwe
betekenis aan. Volgens hem wordt door de term aangegeven een Zeichen een een
Zeugnis; een teken wijst hier naar een (belangrijker) betekende zaak en wel zo, dat
dit wonder zegt, dat het creatuur niets te zeggen heeft. Dit is natuurlijk wel waar en
ook van belang, maar men mag een feit niet in een voorstelling laten opgaan. De
maagdelijke geboorte is een zeer speciale werkelijkheid!
In verband met Christus' herscheppingsarbeid is wel de vraag gesteld: Waarom
schiep God geen nieuwen mens? Dit hangt hiermee samen, dat de tweede Adam
in de wereld komt, omdat Hij er een bepaalde missie heeft te vervullen, nl. het
brengen van verlossing, het dragen van de schuld, die de eerste Adam heeft
gemaakt. Alleen wanneer Hij kind is van den eersten Adam, en zo met hem
verbonden is, kan Hij dat doen.
Isaäc de la Peyrère e.a. hebben beweerd, dat er prae-adamieten en co-adamieten
waren: stamvader vóór en naast Adam. Waren die er, dan zouden zij (en
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hun geslacht) niet in het werk van Christus kunnen delen. Hierachter ligt de kwestie
van de erfzonde (art. 14 en 15). Christus kan verlossen, omdat Hij en wij één natuur
hebben. Was Hij niet een wezenlijk mens, geboren langs den normalen weg, dan
kon Hij onmogelijk met Zijn verdiensten de Adamskinderen verlossen. Er moest één
rechtskader, één rechtsverbond zijn. Het ontvangen zijn van den Heiligen Geest
houdt in, dat Christus mens is, zonder zonde, maar ook echt mens. Hij is de tweede
Adam, ontvangen van den Geest, zonder zonde, maar ook de tweede Adam, geboren
uit de maagd Maria, een echt mens.
Dit wordt bestreden door de Wederdopers, die beweren, dat Christus Zijn lichaam
aannam uit dat van de maagd Maria, zó, dat Hij er door heen ging als door een
trechter. Immers, vloeistoffen, die door een trechter lopen, blijven onvermengd met
de stof, waaruit de trechter bestaat. Zo nu zou ook Christus geen ware familie van
Maria zijn. De Schrift leert evenwel duidelijk, dat wel niet Jozef Christus' eigenlijke
vader was, doch wel Maria Zijn eigenlijke moeder.
Barth laat eigenlijk de feitelijkheid van de maagdelijke geboorte in het midden: hij
ontkent die niet en handhaaft haar niet. Maar juist dit is funest, want nu wordt gedaan,
alsof het feit van geen belang is.
Aan het eind van dit artikel vinden we nog een opsomming van teksten. Deze
teksten worden met nadruk genoemd, omdat de Anabaptisten dit alles hadden
ontkracht. Zij hadden veel bedorven door hun mystiekerij, waarbij ze de natuur
tegenover de genade plaatsten. Als men zegt: Wat hier beneden is, dat ia Altijd
slecht en verdorven, dan kan men niet handhaven, dat God toch mens is geworden
zonder de Goddelijkheid te verliezen. Goed en kwaad, zo zeggen de Anabaptisten,
zijn niet te accumuleren, omdat ze niet te verbinden zijn. Als de sarx slecht is, kun
je niet zeggen: Gods Zoon bleef God en werd bovendien mens. Dat is dan ook de
reden, waarom ze ontkenden, dat Christus, de Logos, het menselijk vlees uit de
moeder aannam. Ze maakten verschil tussen het vlees aannemen uit de maagd
Maria en het vlees aanemen uit de moeder Maria. Want volgens hen is Christus
wel geboren als mens, maar Hij had Maria niet wezenlijk tot moeder. Want Hij ging
door haar heen als door een kanaal, en is dus eigenlijk even door Maria heen naar
de aarde gegaan; maar toch bleef Hij ver van haar verwijderd, er was geen
consanguinitas; Hij was een schijnzoon van Maria. De Schrift leert ons evenwel
nadrukkelijk, dat Jezus geworden is ex matre sua. Zo nu is er veel strijd over de
leer der maagdelijke geboorte, maar ook over die der moederlijke geboorte. Guido
de Brès gaat hier ook regelmatig op in.
Jozef hangt er gewoonlijk maar zo'n beetje bij. Men zegt wel: Hij was een oud
man, te oud om kinderen te verwekken (Rome).
Ook beweert men, dat Christus geen broers heeft gehad. Dit alles is pure
dwaasheid! Ook deze redeneringen komen weer voort uit de opvatting, dat het
natuurlijke minder is dan het geestelijke. Vandaar, dat het niet meer dan een kwestie
van zelfhandhaving is, wanneer Rome zegt: Maria (de Hemelkoningin!) had geen
andere kinderen.
Zo gingen de Anabaptisten de Reformatoren te lijf. Toen Calvijn zei: We moeten
met heel die Roomse dwaling breken; Maria was niet aan de natuur onttrokken,
maar zij was een gewoon mens, toen zeiden de Anabaptisten: Dat wordt ons te gek,
wij houden aan het oude vast. Zo bleven ze de oude dwaling huldigen, dat er een
contrast bestaat tussen geest en natuur. De Gerformeerden handhaven: De Heilige
Geest heeft Christus verwekt, maar ex Maria, en niet per Mariam; wel dèmiourgikoos
maar niet spermatikoos! De Anabaptisten houden echter vol, dat God in Maria
Hemels saad uitstortte.
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De Remonstranten beweren, datChristus het zaad der vrouw is, maar activo en niet
passivē. Wel is Hij door haar heen gegaan, en diet Hij Zich voor als haar Zoon.
De Gereformeerden daarentegen leren, dat Hij ook passivē de zoon van Maria
was; de weefsels van Zijn lichaam zijn inderdaad ontstaan uit het lichaam van Maria.
Christus wordt de eerstgeboren zoon genoemd: proototokos. Dit is nog geen
stringent bewijs, dat Hij broers had; het maakt het echter wel waarschijnlijk. In ieder
geval zegt het niet, dat Maria geen lust meer had tot het verwekken van meer
kinderen. Dat Hij de eerstgeboren zoon is, brengt met zich mee, dat Maria wordt
geplaatst in de rij van de gewone kinderenbarende vrouwen, en Jezus Christus in
de rij van de gewone mensen.

Artikel 19.
De Unione Hypostatica, seu personali, duarum naturarum in
Christo.
Unio hypostatica=hypostatische verenigings=personele unie.
Wat is een persoon? Persoon wordt hier aangeduid met hupostasis. Dit kan zijn:
a. persoon; b. natuur; c. onderbouw.
Het komt er dus maar op aan, hoe men de dingen hier ziet.
Sommigen beweren, dat we hypostase hier hebben te vertalen door persoon,
want de persoon ligt ten grondslag aan de natuur. Anderen willen hypostase vertalen
door natuur, omdat de natuur ten grondslag ligt aan de persoon. In de Confessie
betekent de term Unio hypostatica: personele Unie. Nu heeft het woord persoon
ook in de Confessie verscheidene betekenissen. In dit arti kel is er een variatie van
accusativus en ablativus. In het begin staat in unam Personam unitae (twee naturen
in één Persoon verenigd); verderop vinden we: in Persona una unitae (twee naturen
in één Persoon verenigd). Dit leert ons, dat Persoon de eerste keer de Persoon van
Gods Zoon aanduidt, de tweede keer de persoon van Gods vleesgeworden Zoon.
Alzo is de betekenis met de accusativus: De Persoon van Gods Zoon, de Logos,
neemt de menselijke natuur erbij; met ablativus: De twee naturen samen zijn te
vinden in het vleesgeworden Woord: Jezus Christus. Dit laatste, omdat persoon
ook wel eens betekent persona publica: rechtsfiguur, wiens doen en laten
rechtsgevolgen heeft.
Christus nam aan de menselijke natuur en werd ermee verenigd tot één persoon,
en dan ontstaat er een nieuwe persoon, in de zin van rechtspersoon, als tweede
Adam. Dit heeft dan niet enkel op de aarde, maar ook op den Hemel betrekking.
Is de term: De twee naturen componeren de persona publica Jezus Christus,
juist? Neen, want componeren betekent in elkaar zetten, zoals men doet met stukken
uit een mecano-doos. Deze twee naturen zijn geen componenten, evenmin als in
den mens lichaam en ziel componenten zijn. Ook de oude dogmatici wijzen de
opvatting af, die de Goddelijke en menselijke natuur in Christus als twee losse
componenten beschouwt, en dat wil adstrueren met de eveneens foute theorie van
lichaam en ziel als losse componenten bij den mens. Wel durven ze het in dit verband
aan te spreken van constitueren: De twee naturen constitueren den énen
rechtspersoon Jezus Christus. Constitueren wil hier zeggen:
a. Zij doordringen elkaar, zonder hun eigen bestaan te verliezen;
b. Zij vormen samen één rechtsfiguur.
Hoe is de verhouding van de twee naturen in de Unio hypostatica?
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Hypostase kan van alles betekenen; eigenlijk is het datgene, wat onder iets anders
staat of gesteld is. Het woord kan dus aanduiden; substraat, vaste grond, wezen,
dat een natuur draagt, of natuur, die een wezen draagt. Daarom
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doen er zich hier moeilijkheden voor. Unio hypostatica is de vereniging van de twee
naturen, die in Christus zijn, en in de hupostasis verbonden zi Dit houdt in, dat door
de incarnatie van den Logos de Persoon van den Zoon is verenigd en verbonden
met de menselijke natuur, en wel zo, dat die twee niet meer te scheiden zijn.
De Schrift spreekt ons van Christus als van één hypostase en zegt toch duidelijk,
dat er twee naturen zijn, een Goddelijke en een menselijke; of. 1 Tim. 3:16 en Joh.
1:14: de Logos is vlees geworden. De moeilijkheid is hier, dat de Logos, omdat Hij
God is, onveranderlijk is. Water kan in wijn veranderen; kan nu God in vlees
veranderen? Neen, dat kan niet. God is onveranderlijk, en omdat Hij onveranderlijk
is, daarom is ook de Unio hypostatica een mysterie, wijl niet geschied door conversio
van God. Hij blijft God, maar neemt bovendien bij de Goddelijke natuur nog de
menselijke aan.
We moeten ons dan ook wachten voor een dubbele ketterij: die van Nestorius en
die van Eutyches.
Nestorius heeft deze fout begaan, dat hij de naturen van elkaar scheidde.
Vandaar dat Maria bij hem niet was de moeder Gods. De term theotokos is hier
in geding: heeft Maria God gebaard? Neen, zegt Nestorius, dan kan niet, want God
en mens zijn van elkaar gescheiden. En daardoor maakte hij een gapende afgrond.
Want nooit, zegt hij, kan men de naturen ander verbinden dan op zedelijke manier;
de eenheid was tenslotte alleen maar schijn hoe vaak er ook in de Bijbel van
gesproken wordt. Er was een eenheid in societas en in consensus, maar geen
eenheid van de naturen.
Daarnaast staat de leer van Eutyches, die de naturen verward en vermengd heeft.
Hij zegt: eigenlijk komt er in zekeren zin een derde natuur na de incarnatie, ontstaan
uit de beide voorafgaande. Er ontstaat dus een tussenwezen, een Godmens. Van
Godmens hoort men vaak spreken, bv. door Da Costa en door de Ethischen; de
Middelaar staat tussen de Goddelijke en de menselijke natuur in, is dus Middelaar
door Zijn wezen; Hij heeft met beide verwantschap. Maar het verzoeningselement
wordt hierbij verdonkeremaand Men gebruikt in dit verband wel het beeld van koud
en warm water; in het tussenstadium is het water lauw. Maar dat gaat hier niet op:
God en mens, men kan ze niet vermengen, er kan geen crasis zijn!
Nestorius en Eutyches hebben beide schade aangericht in de Kerk. Zodra men
krijgt een Middelaar met een andere natuur dan de onze, kan Hij niet meer voor ons
betalen en kan Hij geen Middelaar zijn.
Eutyches meent, dat we een band krijgen aan beide; in werkelijkheid is zo echter
de band doorgesneden. De straf kan alleen worden gedragen door de natuur, waarin
de zonde is begaan. Een middelaar, als hij creëert, kan even min voor ons betalen
als een koe, of alle mogelijke offers. Zo kan Zijn gehoorzaamheid niet de onze zijn.
Afgezien nog van de vraag, of men kan spreken van half God en half mens, krijgt
de middelaar zo'n natuur bij Eutyches, dat God hem kwijt is, en wij er ook niets aan
hebben. Zo eindigt Eutyches met God en mens te scheiden, waar hij ze eerst
verbinden wilde. In Chalcedon, 451, is deze dwaalleer afgewezen en is men gekomen
tot de vier termen voor de vereniging der naturen:
achooristoos (niet gescheiden) kai adiairetoos (niet uit elkaar genomen) atreptoos
(onveranderd) kai asunchutoos (onvermengd).
Er zijn dus twee naturen, maar we kunnen niet zeggen, dat er ook twee personen
zijn. Want de Persoon van den Logos nam niet de persoon van een mens aan. De
propria personalitas ontbrak aan de menselijke natuur. Men mag dus niet zeggen,
dat de menselijke natuur van Christus een eigen persoon was.
Dr. A. Kuyper heeft in dit verband gesproken van een ‘algemeen menselijke
natuur’. Maar wat is dat voor een ding? Is dat de grootste gemene deler
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van de karakters en eigenschappen van alle mensen? Is dat een mannelijke of een
vrouwelijke natuur? Als Kuyper dit zou gaan definiëren, dan zou men onzin krijgen!
Ook prof. Ridderbos zei: Dat bestaat niet!
Daarom zeggen wij: Met Christus verschijnt een nieuwe mens. Deze mens is
gevormd uit een persoon, waar een natuur bij komt. In Bethlehem is het aantal
mensen met één vermeerderd, maar het was geen mens als alle andere mensen.
Als God door een wonder een donderslag maakt, dan kan men niet zeggen: Het
aantal gewone donderslagen is met één vermeerderd, maar wel: Het aantal
donderslagen is met één vermeerderd.
De menselijke natuur van Christus wordt anhupostatos genoemd. Sommigen
vertalen dit woord door onpersoonlijk. Men zegt dan: Dat is een duidelijke uitspraak,
dat Christus'menselijke natuur niet persoonlijk was. Maar wat is dan persoon? Daar
komt men niet uit. Wij zijn van mening, dat men deze term niet behoeft te
beschouwen als de term, die overblijft als de enige, want daar staat naast de term
enhupostatos:de menselijke natuur van Christus wordt ingeordend en onderhouden
en gedragen in den Persoon van den Logos. Dan is de term anhupostatos alvast
ontdaan van het misverstand, dat onpersoonlijk meebrengt, en betekent dan nog
slechts, dat Hij niet een eigen menselijke persoon had. Bovendien: Hij nam de
menselijke natuur anhypostatisch aan; maar dit wil nog niet zeggen, dat die natuur
anhypostatisch bleef! Als ik een sigaar krijg, die niet aangestoken is, dan betekent
dit niet, dat die sigaar onaangestoken blijft, integendeel! En bij een huwelijk trouwt
een meneer met een juffrouw, maar zij wordt mevrouw.
Hier wordt bedoeld: Er lag een individu klaar, dat Hij aannam. Vandaar de term
anhupostatos in dezen zin. Maar zodra de Logos de menselijke natuur aangenomen
heeft, dan is die natuur opgenomen door den Persoon van den Logos, en dan wordt
ze hypostatisch.
Weer is hier de vraag aan de orde: Wat verstaat men onder Persoon?
Indien men zegt, dat het woord persoon op God en mens toepasselijk is, dan
voelt men, dat dat iets is, waar de natuur bijkomt. Er is bv. geen abstracte, ergens
in de lucht hangende paardennatuur, maar ik zie een concrete natuur bij een
individueel paard. De natuur wordt pas concreet in de persoon. Sommigen zeggen:
Persoon is dat, wat gecomponeerd wordt door verstand en wil; of: Persoon is
datgene, waarin de mensen onderling verschillen. We kunnen er niets aan doen,
maar we moeten hier wel vaag blijven; we komen er niet uit.
Wij spreken ook wel van de communicatio idiomatum, het gemeenschappelijk
zijn van de eigenschappen. Dat houdt dus in, dat de twee naturen in dien zin hun
eigenschappen laten communiceren, dat men kan zeggen: Hij deed zo. Hiermee
hangt samen de vraag: Spreekt Christus op een bepaald ogenblik naar Zijn
Goddelijke of naar Zijn menselijke natuur? We staan hier voor duisterheden. Hij kàn
zeggen: Ik weet ervan; Hij kan óók zeggen: Ik weet er niet van.
De Luthersen leren de communicatio niet: zij halen de eigenschappen door elkaar.
Zij beweren, dat na de Hemelvaart de menselijke natuur de eigenschappen krijgt
van de Goddelijke; alomtegenwoordigheid. Vandaar ook hun Avondmaalsleer:
Christus komt lichamelijk in en met en onder het brood; daarom moet Zijn lichaam
wel alomtegenwoordig geworden zijn met de Hemelvaart. De ene natuur laat haar
eigenschappen dan zo mededelen met de andere, dat de grens eigenlijk wordt
uitgewist. Dit leren de Gereformeerden anders: Als zij spreken van de communicatio
idiomatum, dan bedoelen ze, dat de naturen elkaar aanraken, en de handelingen
die zijn van één persoon. Door deze opvatting van de alomtegenwoordigheid van
Christus' lichaam heten de Luthersen ook wel Ubiquitariërs.
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Artikel 20
De modo redemptionis per declarationem iustitiae et misericordiae
Dei in Christo.
Wij hebben hier een Belijdenis-artikel, waarin gehandeld wordt over de vraag, of de
deugden Gods tegenover elkaar kunnen worden geplaatst, ja dan neen. Is er ook
een terrein in het heelal, waar geen tegenstellingen zijn? En zijn die tegenstellingen
relatief of absoluut? Is er iets als een laatste kracht, een laatste grond, die onttrokken
is aan contrasten, of zijn die contrasten er ook in God en in de natuur?
Hegel oordeelde, dat de tegenstellingen absoluut zijn. Er is geen levend God
volgens hem, in Wien de tegenstellingen niet aanwezig zijn. Kan nu een man als
Hegel dit artikel onderschrijven? Zijn er in God tegenstellingen, bv. misericordia en
iustitia? Neen, deze twee staan bij God niet tegenover elkaar.
Nu zegt Hegel wel: These en antithese vormen door Zusammenstoszung weer
de synthese, zodat men schijnbaar kan zeggen: misericordia en iustitia komen weer
tot synthese, maar toch, als de tegenstellingen overal zijn, kan men dan wel zeggen,
dat er een tegenstellingloze deugd van God bestaat? Want misericordia is in zichzelf
een eenheidsbegrip, evenals iustitia.
Hegel kent geen onvermengde, eeuwige misericordia. De Triebe in God worden
volgens hem wel samengevat onder één naam, maar eigenlijk zijn ze er niet. Ook
in de deugden Gods moeten er zo tegenstellingen zijn.
Dat hij dat meent, zien we aan zijn leerlingen:
Schleiermacher (uit de school van Fichte) oordeelt, dat er is een Ich-Trieb (een
neiging, gericht op mijzelf; ik haal naar me toe; dus een soort egoïsme) en een
Fern-Trieb (een neiging, gericht van mij af; ik zoek het andere op; dus een soort
altruïsme). - In alle leven, aldus Schleiermacher, is er het samengaan van twee
krachten, nl. attractie en repulsie (in een ebonieten staaf, die met een doek gewreven
wordt, zien we ook electriciteit optreden!); en dit samengaan vinden we nu ook in
God en in het Universum, waarin God is. Bij God zegt de Ich-Trieb: Ik ben God:
iustitia, terwijl de Fern-Trieb zegt: Ik zoek den mens op: misericordia.
Deze twee krachten houden elkaar in tegenstelling vast. Ze strijden zo, dat God
van die strijd leeft, dat God pas wordt en Zichzelf is in en door die strijd.
Want volgens Hegel en Schleiermacher zijn die tegenstellingen één grote,
permanente bewegelijkheid; daarom is er nooit onvermengde iustitia en misericordia.
Nu zegt de Belijdenis hier: Neen, God is niet fifty-fifty, half dit en half dat, maar
steeds voor honderd procent dit of dat. Hij is voor honderd prooent misericors en
eveneens voor honderd procent iustus! Was een van die twee er niet, dan zou God
geen God zijn, zoals Hij Zich heeft geopenbaard. Streden die twee deugden tegen
elkaar, dan was God afhankelijk van Zijn eigen deugden.
In de Hervormde Kerk is er een gezang, dat zegt: De gerechtigheid riep om wraak,
de barmhartigheid riep om genade. Nu vat men deze deugden nog op als advocaten,
pleitend vóór God; maar straks zijn het twee deugden, pleitend ín God. In God roept
dan het één tegen het andere. Dit nu is onjuist.
a. Deze rednering doet aan God te kort;
b. Deze redenering strookt ook niet met wat in de historie is gebeurd.
ad God zou zo immers onderworpen worden gemaakt aan een boven Hem staande
a. polariteit van tegenstellingen en aan Zijn eigen natuur.
ad Deze redenering klopt niet met de feiten: Als God een weg vindt van
b.
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barmhartigheidsbetoning en zondevergeving, dan wordt ook inderdaad voldaan
aan Zijn gerechtigheid.
Daarom is ook het gebed, dat wel eens gehoord wordt: - Here, doe ons niet naar
recht, maar naar genade, onjuist. Als God doet naar genade, dan is dat recht. En
als God doet naar recht, dan is dat ook om de genade!
Het feit is niet te loochenen: Er gebeurt geen enkele daad van misericordia zonder
volkomen handhaving van de iustitia, want daaraan is door Christus voldoening
geschonken. Daarom plaatst men wel boven dit artikel i.p.v. De modo
redemptionis......,
Over de concursus, de samenloop van misericordia en iustitia. Men zegt wel, dat
God Zijn eigenschappen is. We kunnen beter zeggen: God heeft geen
eigenschappen, Hij heeft geen dingen, die een ander heeft. Het woord eigenschap
geeft niet voldoende de werkelijkheid weer, zoals trouwens al ons spreken over
God onzuiver is.
Daarom zijn Gods eigenschappen alle onmededeelbaar. De onderscheiding
tussen mededeelbare en onmededeelbare eigenschappen Gods gaat niet op. Ook
Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid zijn totaal anders dan onze
rechtvaardigheid en barmhartigheid. De Gereformeerde Theologie ontkent, dat in
God affecten zijn. Het woord affect komt van het verbum afficere (aliquem aliqua
re: iemand met iets aandoen). Een affect is dus een ding of kracht, waarbij wij passief
zijn, iets, dat van buiten komt. Dit is op God niet toepasselijk, want Hij wordt nooit
door iets, dat buiten Hem is, aangedaan. Daarom kan de iustitia God nooit
meeslepen; God kan Zijn ‘driften’ altijd baas!
Als we lezen: Toen berouwde het den Here, dan is dat geen verandering van de
Voorzienigheid, maar een verandering van de effecten van de Voorzienigheid. God
is geen man, dat Hem iets berouwen zou. Als Hij Saul eerst voorspoed geeft en die
later afbreekt, dan is dat geen verandering bij Hem, maar de verdere uitwerking van
Zijn Raadsbesluiten (Voorspoed is nog geen zegen!)
God past Zich hier in Zijn spreken aan bij den mens, zoals een moeder zich in
haar spreken aanpast bij het taaltje van haar kleine kinderen. Wanneer God zo
spreekt of doet spreken, dan is er sprake van een anthropopathische voorstelling.
Gods iustitia is een iustitia vindicativa, een wrekende gerechtigheid. Wij krijgen
hier te maken met de theorie van de epieikia, de mildheid: God zou (o.a. volgens
Aristoteles) een klein beetje door de vingers zien, dus een zekere mate van gratie
verlenen. Dit is echter onjuist. Wil men spreken van barmhartigheid, men doe het,
als men maar steeds bedenkt, dat God barmhartigheid betoont met behoud van de
iustitia.
Eveneens onjuist is de leer van de acceptilatio, volgens welke God maar genoegen
nam met wat Christus deed, hoewel het eigenlijk niet voldoende was. Christus heeft
echter volkomen voldaan; er is niets aan de prijs te kort gekomen.
Hier komt ook ter sprake de kwestie van expromissio of fideiussio. Prof. Honig
zegt, dat het Romeinse recht twee-erlei borgschap kende, nl.
1. expromissio, en 2. fideiussio.
1. betekent: de borg doet alles, en 2: de schuldenaar begint te betalen, en de
borg vult aan, wat er te kort is.
De kwestie is dus: Doet Christus voor ons alles ofmaar een gedeelte?
Deze vraag is vooral gerezen in verband met de leer van Coccejus. Deze bracht
deze kwestie naar voren, omdat hij verschil maakte tussen aphesis en parhesis.
Aphesis is een complete vergeving, kwijtschelding, en parhesis houdt eigenlijk in
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geeft, maar er tekent zich hier een lijn af. Zoals de professoren in de oorlog bij de
tentamina maar heel wat lieten lopen, waar ze vroeger niet over gedacht zouden
hebben, zodat er toen bij de tentamina een periode van parhesis was, zo is het bij
God ook: Onder het Oude Verbond gaf Hij alleen maar parhesis; pas in de Nieuwe
Bedeling komt de echte aphesis. In het Oude Testament was Christus er immers
nog niet; dus zei God toen: Nu ja, het is nog zo ver niet; Ik zal maar een beetje door
de vingers zien. In het Nieuwe Testament echter is de schuld pas voldaan. Aldus
Coccejus.
We vinden hier een poging, om het onderscheid tussen Oude en Nieuwe
Testament over te dragen op Gods acte van zondenvergeving. Coccejus heeft heel
sterk geleefd bij de contrasten van Oude en Nieuwe Testament, en stelde ze zelfs
vrij sterk antithetisch ten opzichte van elkaar. De verhouding tussen de beide
Testamenten, zoals in dien tijd geleerd, is onjuist. We moeten voorzichtig zijn met
de exegess, als bv. Paulus spreekt over de letter der wet. De oude theologen
gebruikten voor het Oude en het Nieuwe Testament resp. de woorden obscuur en
licht. Obscuur mogen we echter niet vertalen door donker of slecht, maar door:
minder licht! Het onderscheid is relatief: Het is geen onderscheid van nacht tegenover
dag, maar van minder licht tegenover meer licht! Daarom is een denigrerend woord
voor het Oude Testament, of een op de spits gedreven contrastering tussen Oude
en Nieuwe Testament fout.
Ook de synodocraten maken die fout bij hun spreken over het Verbond. In de
jaren vóór 1942 heeft Dr. Thijs gezegd in de Heraut, dat er een grote tegenstelling
was tussen Oude en Nieuwe Testament. In het Oude Testament was heel het volk
in het Verbond opgenomen; het was dus volgens Dr. Thijs maar een uitwendig iets;
vandaag echter is het Verbond individueel en inwendig.
De Verbondswraak is maar een figuur uit het Oude Testament (!).
Dit zijn allemaal Coccejaanse onderscheidingen: toen was er parhesis, nu is er
aphesis.
Wel kunnen we zeggen, dat er een paedagogische vordering is in Gods
Openbaring. David had nog veel vrouwen; tegenwoordig komt dat niet meer voor.
God houdt rekening met de omstandigheden, en: de kracht van het Woord groeit
met de tijd! Zo is inderdaad de opvoedende kracht van het Nieuwe Testament groter
dan die van het Oude. Maar een tegenstelling tussen Oude en Nieuwe Testament
is er niet! Er is geen wezensverschil, wel een graadsverschil!

Artikel 21.
De satisfactione Christi pro peccatis nostris.
Aan het slot van dit artikel wordt Hebr. 10:14 geciteerd.
Consummatus is de vertaling van teleios= ‘volmaakt’. Dit woord betekent niet
vlekkeloos, maar het houdt in, dat we moeten komen tot de grens (telos), tot de
akmè (hoogtepunt) van ons vermogen, dat we onder hoogspanning moeten staan.
iureiurando constitutum: De middelaar wordt geconstitueerd tot Hogepriester met
een eed (Ps. 110:4): God spreekt hier zo sterk, omdat wij in onze zwakheid altijd
luidsprekers nodig hebben;
Hijzelf heeft echter geen eed nodig. Constitutie van den Middelaar is een term,
die aangeeft, dat de Zoon reeds van eeuwigheid is aangesteld, dus maar niet
eigenwillig, maar door aanwijzing Gods (cf. Zondag 12 H.C.).
Het ambt wordt aan Christus gegeven. Dit houdt altijd in: a. verordinering
(aanstelling), b. zalving (bekwaammaking).
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Secundum ordinem Melchisedech (Gen. 14, Hebr. 7). Zie voorts de uitstekende
dissertatie hierover van Dr. Kroeze, die promoveerde bij Prof. de Groot te Utrecht.
In Hebr. 7 staat, dat Melchizedek was apatoor kai amètoor, zonder vader en
zonder moeder. Hij kwam a.h.w. uit de lucht vallen. Velen nemen dit letterlijk. In dat
geval is Melchizedek, wat het miraculeuze betreft, nog hoger dan Christus, Die nog
een moeder had. Maar het is onzin, om het zo op te vatten. Het betekent eenvoudig,
dat hij in zijnambt zonder vader en moeder was. Prins Willem I was in dien zin
apatoor in ons land.
Vooral het koning- en priesterambt was over het algemeen gebonden aan de
familie. Hier is sprake van een tegenstelling tussen Melchizedek en Levi. Bij de stam
van Levi krijgen de priesters autoriteit uit de geboorte uit de familie. Zo is het ook
bij het koningschap in Davids geslacht.
Melchizedek is echter een priesterkoning, die zo maar ineens opkomt, die niet in
verband staat met de Kerk, de familie van Abraham, en die ook niet uit zijn familie
autoriteit heeft verkregen. Hij is singulis, op zichzelf staande, niet afhankelijk van
genealogie.
Dit komt ook naar voren bij Jezus Christus. Deze is in Zijn ambt ook niet afhankelijk
van de genealogie, maar komt van boven en van buiten af: anoothen kai exoothen,
uit een bijzondere missie van God. Daarom is Hij Hogepriester naar de ordening
van Melchizedek. Hij krijgt Zijn ambt niet van een voorganger, en hij draagt het niet
over; het is einmalig, singulis. Hij had geen ambtelijke vader en geen ambtelijke
moeder. Ook Zijn ambt heeft geen begin en geen einde. Koningin Juliana had een
ambtelijk ‘begin der dagen’. Maar bij Melchizedek was er geen wet, die een begin
en een einde aangaf. Ook daarin is hij in zijn ambt aan Christus gelijkvormig geweest.
Nu wordt ook het geven van de tienden duidelijk. Levi mag tienden eisen van het
volk. Abraham heeft ze aan Melchizedek gegeven. Als je geeft, ben je de mindere;
als je belasting int, ben je de meerdere. Zo ook met het priesterschap: Het volk is
ambtelijk de mindere, de hierarch ontvangt betaling, is de meerdere.
En als Abraham nu, die toch een vorst was, betaald heeft aan Melchizedek, een
priester, die niet eens tot zijn familie behoorde, een priester, die daar in Salem in
een isolement stond, dan zegt hij: Ik ben de mindere van Melchizedek. En Levi was
besloten in de lendenen van Abraham; dus Levi betaalde ook. Abraham met zijn
gehele familie heeft daar eigenlijk geknield gelegen voor Melchizedek en is daarom
met heel zijn geslacht diens mindere. Daarom is Christus Priester van een hogere
orde.
Wij mogen deze redenering niet overbrengen op onze private handelingen.
Uit private handelingen kan men geen norm ontlenen voor andere private
handelingen. Maar als Abraham ambtelijk knielt, dan kan dat wel. In dezen zin mag
wel de Heilige Geest schrijven, maar niet wij met ons ellendige allegoriseren.
Dezelfde Geest, Die Abraham, den vader aller gelovigen, deed knielen op
ambtelijke wijze, zegt hier de uitlegging der historie, die Hij Zelf gemaakt heeft.
De Roomsen beweren, dat Melchizedek, die brood en wijn voor bracht (Gen.
14:18) de eerste ontwerper van de Mis was. Hij zou hier als priester brood en wijn
offeren. Dit is gruwelijke willekeur van exegese! Melchizedek ontvangt hier Abraham
als vorst; er vindt plaats een ‘receptie ten hove’!
Wanneer in dit artikel staat: Qui se nostro nomine coram Patre stitit, dan betekent
dit, dat Christus' Priesterschap inhoudt, dat Hij voor het forum van God en de Wet
het offer heeft gebracht. Zijn dood was dus niet maar een noodlot, of een
martelaarsdood, maar een prosphora en thusia, een zelf gebracht offer.
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We moeten op dit punt ons goed herinneren de strijd met de Socinianen, die
beweerden, dat in Christus' dood hier op aarde geen bediening, maar voorbereiding
van Zijn Priesterschap was. Want, zo zeggen ze, Hij begon pas Priester te worden
in den Hemel. Eerst in de Hemelvaart wordt Christus Priester, Priester door Zijn
voorbidding nl. Zo wordt geredeneerd, omdat in den Hemel geen bloed meer wordt
geofferd, en men de voorbidding als de enige priesterlijke arbeid wil zien; hier vindt
men een ondermijning van de zgn. bloedtheologie.
Wie zo spreekt, moet zich ook uitspreken over de offers van Israël onder het Oude
Testament.
Waren die offers schaduwen, praefiguraties van Christus' offer, ja of neen?
Wij zeggen: Zij tekenen reeds vooraf het offer van Golgotha. De Socinianen
daarentegen zeggen: Wel neen, zo erg was het niet; alleen het offer op Grote
Verzoendag was afschaduwing van Christus' Priesterwerk. Dat offer is beeld van
Christus, Die den Hemel binnengaat, Die als de Hogepriester het Heilige der Heiligen
ingaat. Dat is dus het enige, wat van Christus' Priesterschap getuigt; de rest wordt
door de Socinianen ontkracht.
Christus werd volgens hen bij de Hemelvaart Priester, eerder niet.
Wij moeten tegenover deze leer ons eigen getuigenis, dat Hij juist op aarde Priester
was, blijven belijden.
Daarom wordt wel gezegd: Christus was tegelijkertijd Priester, altaar en offer.
Ook altaar, want een altaar is een ding, dat de offerande heiligt. Maar Christus was
de Enige, Die de offerande, dat is Zichzelf, kòn heiligen. Hij heeft Zich als offer
geheiligd. Wanneer de Roomsen beweren, dat in het mis-offer nog dagelijks Christus'
offer nodig is en ook wordt gebracht, dan antwoorden we: Neen, het offer van
Christus is onherhaalbaar, en daarom enig in betekenis. Hebr. 9 en 10 spreken dit
duidelijk uit.
Het offer van Christus noemen we een hilasmos of hilastèrion (zoenoffer,
zoenmiddel).
Het Nieuwe Testament kent de woorden hilasmos en katallagè. Katallagè (Rom.
5:11, 11:15, 2 Cor. 5:18,19 e.a.p.) is verzoening, waarbij het gaat om het
begripsmatig effect van twee partijen, die twist hadden en verzoend werden, afgezien
van de vraag op welke grond die verzoening plaats had. De grond voor de verzoening
ligt dus niet in de term katallagè.
Hilasmos (Rom. 3:25; 1 Joh. 2:2, 4:10) is daarom een mooiere term, omdat die
de grond aangeeft: verzoening door voldoening.
Zonder bloedstorting is er geen vergeving, zo ook: zonder hilasmos geen katallagè.
Vandaar, dat Christus genoemd wordt: katara (Gal. 3:13) en hamartia (2 Cor.
5:21). Dit betekent, dat Hij de vloek gedragen heeft voor ons. ‘Hij is vloek voor ons
geworden’ en als zonde behandeld. ‘Hij is zonde voor ons gemaakt’ door de
toerekening (imputatie) van onze zonde en vloek aan Hem.
De imputatie vraagt in principe niet naar een zedelijke toestand, maar forensisch
(gerechtelijk, afgeleid van forum=rechtsplaats) naar het recht van hem, die bedoeld
wordt.
Wanneer het gaat voor ons, in ons belang, zijn er in het Nieuwe Testament drie
praeposities:
1. huper hèmoon: voor ons= in ons voordeel.
2. di' hèmas: voor ons=terwille van ons: het lag eenmaal vast in Gods
Raadsbesluit; het moest gebeuren.
3. anti {problem} hèmoon: voor ons= in onze plaats.
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is er de oboedientia activa en de obeidientia passiva.
Ook als Hij preekte en de mensen waarschuwde en als Hij gehoorzaam was,
werkte Hij aan de verzoening.

Artikel 22.
De fide iustificante et de iustificatione fidei.
Over de rechtvaardigmaking door het geloof wordt een massa onzin verkocht door
de Barthianen. Zij zijn grotendeels door de school van Kohlbrügge heengegaan.
Deze zet de rechtvaardigmaking minder dan wij met de heiligmaking in verband.
Daarom zegt Barth graag: Simul peccator, simul iustus.
Dit lijkt Gereformeerd, maar is het niet. Want bij Barth is de rechtvaardigmaking
een acte im Augenblick; volgens hem doet God niets in ons leven, om ons te
vernieuwen.
Wij moeten daarom goed begrijpen, dat de rechtvaardigmaking bij ons een
volkomen andere is dan de op barthiaanse manier gepredikte. Bij ons is het een
forensisch begrip, een acte Gods, die staat in het historische schema; ze wordt pas
de onze door een levend geloof, een band aan God.
Het geloof is dus in de rechtvaardigmaking niet maar een ogenblikskwestie, maar
een zaak van de historie.
Het verbum accendere wordt gebezigd: De Heilige Geest ontsteekt, steekt aan
in onze harten een waar geloof. Wat men aansteekt, brandt: dus weer historisch!
De Barthianen hebben eigenlijk bezwaar tegen dat accendere. Zij ontkennen de
continuiteit van Gods werk in ons, omdat dat maar een iets van een ogenblik is.
Het is echter wel degelijk een historisch werk, dat een begin in den tijd heeft en
daarin verder gaat.
Eigenlijk zien we reeds een begin van deze strijd in 1905, toen het ging over
rechtvaardigmaking van eeuwigheid. Lees in dit verband vooral de vijf stellingen
van de A-groep tegen Kuyper.
Toen daar gesproken werd over de rechtvaardigmaking van eeuwigheid, zeiden
zij: Als ge bedoelt, dat de rechtvaardigmaking van eeuwigheid vastligt, dan stemmen
we dit toe. Maar ruk haar niet uit de historie! Want hoe komt die rechtvaardigmaking
er?
Immers door het geloof!
Door het geloof: dit is een mooie en nauwkeurige term. Niet om, maar altijd door
het geloof. Als men zou beweren, dat de rechtvaardigmaking er is om het geloof,
dan zou men daarmee weer de hele leer van de verdienstelijkheid van den mens
in eer hersteld hebben; dan zou het geloof ons grote, enig verdienstelijke werk zijn.
Maar het geloof is het middel, waardoor ik het aangrijp, het instrument. Let daarom
scherp op de praeposities. Het is nooit dia pistin, op grond van geloofl wel dia
pisteoos, door middel van het geloof. Het eerste, de accusativus, is een oerketterij,
het tweede, de genitivus, is voorwaarde tot zaligheid.
Zo is dus in de gehele Gereformeerde Theologie van betekenis:
a. dat de rechtvaardigmaking van God komt;
b. dat ze niet buiten ons omgaat.
Uit de vijf stellingen in 1905 spreekt de angst om weer alles in de eeuwigheid op te
bergen. (Kuyper onderscheidde zelfs negen trappen in de iustificatio! Cf. Kuyper:
Dictaten Dogmatiek, Locus de Salute, IV, 60). De A-mensen zeiden: We moeten
de rechtvaardigmaking door het geloof in de historie plaatsen. De fides salvifica,
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de rechtvaardigmaking. Jezus Christus is onze rechtvaardigmaking.
Hij betekent de gelocfsinhoud, en dit maakt uit, dat wij inderdaad door onze
geloofsinhoud worden rechtvaardig verklaard.
Het woord geloof moet dan ook goed onderkend worden.
De wellust van het rijtjes maken heeft den Gereformeerden wel eens parten
gespeeld, bv. het rijtje: tijdgeloof-historisch geloof-wondergeloof-zaligmakend geloof.
Het woord geloof is hier viermaal gebruikt, hoewel het eigenlijk maar eenmaal mag
gebruikt worden. Alleen het laatste verdient de naam geloof. En eigenlijk is de naam
zaligmakend geloof ook onjuist, want Christus maakt ons zalig. Ook het geloof is
een vrucht en geen grond van verkiezing.
Daarom is het zogenaamde historisch geloof niets anders dan een verstandelijke
overtuiging, ‘dat het wel waar zal zijm’. Het tot zich nemen van wat de Bijbel zegt,
ontbreekt, en daarom is hier de term fides niet op zijn plaats.
Het zogenaamde tijdgeloof is een aandoening van het psychische leven, waardoor
men het systeem van het Christendom wel mooi vindt, en wel graag meedoet met
die aardige mensen, maar later wegloopt. Dus een titillatio goudii, een prikkeling
van vreugde. Het zogenaamde wondergeloof is dit, dat men met zijn verstand in de
naam Jezus wel krachten weet, actief of passief, dat men Hem wel wonderkracht
toeschrijft en toch niet aanneemt, wat Hijzegt. Men kan het geloof missen en toch
wonderen doen!
Dit alles is dus een vertroebeling van de term fides; houdt deze term zuiver!
Het begrip geloof is alleen op te bouwen in het geloof aan de Bijbel. Hier hebben
we te bukken voor de openbaring. Wij weigeren het, om op grond van de Schrift die
andere ‘geloven’ geloof te noemen. Alle begrippen hangen in de lucht (Flüssigkeit
van begrippen), als men zich niet grondt op de Bijbel.
Zo is nu ook te verklaren, hoe men aan de eigenlijk onjuiste term fides salvifica
komt: De Kerk heeft als reactie op de termen wondergeloof, tijdgeloof enz. gezegd:
Ja, maar dit is het geloof, dat behoudt, dat zalig maakt: salvifica.
Maar het is dus zo, dat God zalig maakt door middel van het geloof en door middel
van de prediking. Het geloof behoudt niet zelf, maar is het middel, dat God gebruikt,
als Hij ons behoudt.
(Cf. bv. ‘gezondmakende’ lucht in de bergen).
Spritum Sanctum veram in cordibus nostris fidem accendere.
Dit is, zoals we reeds zagen, anti_barthiaans, omdat van de kant van Barth het
geloof wordt beschouwd als een ogenblikshandeling, die geen historie is of maakt.
In cordibus nostris: d.w.z. in het hart van ieder afzonderlijk. Het is niet maar een
onsteken voor het bewustzijn, op een afstand van den mens, maar een aangestoken
worden in het hart, de kern, het centrum, van waaruit de uitgangen des levens zijn.
Quae Iesum Christum cum omnibus suis meritis amplectitur: Wat de term amplector,
omhelzen, betreft: in het Oosten omarmt de leermeester zijn leerling, dien hij zijn
kind noemt. De leermeester is een vader, hoe jong hij ook is, in wijsheid nl.
En die omarming is er vanwege het feit, dat er niet maar een verstandelijk, maar
ook een gevoels-, een liefdescontact is. De omhelzing drukt het aanvaarden van
dat liefdescontact uit.
Het verbum amplecti wordt verder ook gebruikt voor de omgang van man en
vrouw. Augustinus gaf de volgende uitlegging van Pred. 3:5 (Er is een tijd om te
omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen): Hier is een tegenstelling tussen
Oude en Nieuwe Testament. In het Oude Testament was er
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een volk, dat kinderen moest hebben (tijd van omhelzing tussen man en vrouw tot
verwekking van kinderen). Maar nu leven we in de Nieuwtestamentische bedeling:
De Kerk komt voort uit alle volken; nu kan men verre zijn van omhelzen; wordt nu
maar monnik of non!
Deze exegese blijft uitsluitend voor rekening van Augustinus, maar er blijkt dit uit,
dat amplecti hier de naam is voor de innigste liefdesgemeenschap.
Nu is er het Griekse verbum gignooskein; gnoosis in Griekse zin is objectiverende
kennis, die etwas gegenständlich macht, en het neerzet, om te bekijken, indifferent.
Maar als ik een meisja ga liefhebben, dan zet ik haar niet een eindje van me af
om haar te bestuderen, maar dan is daar de nadering, het contact zoeken, om
tenslotte in het huwelijk met haar te komen tot de uiterste nadering, het innigste
liefdescontact. Dàt is het Bijbelse begrip gnoosis, het is het Hebreeuwse
=
kennen, bekennen (van man en vrouw)! Kennis is dus tenslotte een levenscontact;
kennen is omhelzen.
In Bijbelse zin is gnoosis niet maar wat weten, maar het hebben en genieten en
tot je zelf maken; hier is pathos!
Daarom is historisch ‘geloof’ eigenlijk gnoosis in Griekse zin; maar de kennis van
het geloof is
en gnoosis in Bijbelse zin.
Maar nu moeten we oppassen; We zijn nu aan de grens van het Gereformeerde
denken! Ons betoog van zoëven wordt aangegrepen door de Barthianen. Precies,
zo zeggen ze, geloof, dat is contact, overdracht van de vlam, pathos, Leidenschaft,
dat zeggen wij Barthianen ook. En pathos komt van paschein en paschein is niet
maar lijden, maar ook ondervinden, ondergaan. Het geloof is nu een pathos-ding
en de Theologie eigenlijk ook. Pathos impliceert dat de mens met spanning iets
ondergaat. Denk eens aan een donderbui: Als je er goed van schrikt, dan is er
pathos, maar in die schriktoestand schrijf je er geen boekje over. Als je er over gaat
schrijven, is de pathos al weer weg. En zo is de Theologie, zoals wij die kennen,
iets anders dan pathos. Je bent er al weer uit, wanneer je er over praat; dan is het
gegenständlich geworden. Schrijf je er een boekje over, dan ben je niet meer in de
pathos, want in pathos-toestand schrijf je niet.
De Theologie is er daarom toe gedoemd om te staan tegenover het geloof, evenals
het boekje tegenover de passie.
Maar hiertegenover plaatsen we met nadruk het amplecti! De daad is inderdaad
iets anders dan erover praten. Maar amplecti houdt in: een voorwerp, dat je al kent,
tot je nemen.
Daarom is er onderscheid tussen gelovend, de acte van geloof, en gelovig, het
continue geloven.
We hebben, met Barth, over pathos gesproken; maar als het geen pathos is bij
een bekend object, dan komt men nooit tot het amplecti!
Er is dus een dubbel pathos: een voor het onbekende en een voor het bekende
maar opnieuw het gelovende, en dàn is er amplecti. Amplecti is niet in strijd met
mijn verstandelijke kennis of geloof, maar wat ik al ken, omhels ik opnieuw en neem
ik tot mij. In het amplecti ligt het erkennen van de waarheid;
a. gelovend: acte van het geloof, die men voltrekt op het moment;
b. gelovig: ik sta er naar. Een man doet alleen zo met zijn eigen vrouw. Je kent
elkaar.
Gelovend is dus een ogenbliks-acte van de gelovigheid.
Vandaar uit zien we de gevaren en de zonde van de valse mystiek. Eigenlijk is
dat een pleonasme, want de mystiek als substantief is wel de omgang met Gods
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niet bekeerd. Kennis ervan hebben betekent: een schok gekregen hebben, Men
moet God krijgen en Zijn Woord krijgen. God omhelst mij, maar ik God niet.
We moeten geweldig oppassen, wanneer we met zulke mensen in aanraking
komen. Zeg dan niet: Dat zijn van die gekke lui, en ga er niet verwoed tegen te keer,
want dan komen er brokken.
Bij die mystieke mensen is er vaak sprake van een reactie tegen het rationalisme.
Het komt niet uit het verstand, zeggen ze, het komt van buiten af; hier moet extase
zijn; uit mijn verbanden moet ik komen.
Maar: het amplecti ontbreekt hier! Als ik een ander kan amplecti, dan kan ik het
doen, wanneer ik wil. Maar zij moeten lijdelijk afwachten.
Ga er niet pedant tegen in: Ik weet het beter dan jullie; ik heb gestudeerd. Men
is uit reactie tegen het rationalisme in een volkomen verstandsloos dazen geraakt,
evenals tientallen barthiaanse predikanten, die vol pathos achter Barth aanhollen:
bliksem-Hohlraum-gat in de grond - ik ben ontzet.
Begin tot die lijdelijken te zeggen, wat zij juist zien, en kom dan met het amplecti.
Eumque suum ao sibi proprium efficit: Het geloof maakt Hem tot ons eigendom,
en ons tot het Zijne. Alles wat we nodig hebben, is in Christus, ook geloof en
wedergeboorte en verbondsweldaden. Daarom is het geloof nooit grond van de
zaligmaking. Maar toch moet ik amplecti Christus.
Het synode-debat in 1944 is daartegen vastgelopen. Ds. D. van Dijk werd voor
Remonstrants uitgemaakt, toen hij zei, dat geloof voorwaarde van het leven is.
Amplecti is inderdaad conditie van het leven, én het is een verbondsweldaad, die
God geeft. Maar: leven is het pas, als je lééft en levend zijn wordt pas
gedemonstreerd in de levensacte van het ogenblik. Derhalve: amplecti is inderdaad
voorwaarde om de verbondsgoederen te krijgen, maar het is ook zelf een
verbondsgoed. Ademhaling is voorwaarde van het leven, maar het is zelf ook leven.
Is het dan Remonstrants, als ik ook het eerste van die twee zeg?!
We komen nu bij de vraag: Heeft het geloof bepaalde delen in zich?
Dit moeten we even bezien, want hier staan we voor de moeilijkheid van
terminologie. Men zou die gevolgtrekking uit het voorafgaande kunnen maken, nl.
dat het geloof heeft:
a. cognitio - kennis, het verstandelijke deel;
b. apprehensio-vertrouwen, het omhelzende deel.
Zo spreekt Zondag 7 H.C. over een zekere kennis en een vast vertrouwen. Zijn dat
nu twee delen?
Twee kwartjes vormen een deel van een gulden, maar als men heeft een ziel,
heeft men dan een half mens? Hier komt men niet klaar met te zeggen: Het is een
los spraakgebruik.
Daarom moeten we bij het spreken van kennis en vertrouwen vasthouden, dat
het spreken over twee delen hier eigenlijk niet past. Mijn taak als professor hier is
niet u te leren geloven, en niet, om te prediken, maar wel, om voort te bouwen op
wat ü hebt. Maar is het zo, dat u hier de kennis krijgt, en op huisbezoek met het
vertrouwen in aanraking komt, deel één hier en deel twee daar? Daar is geen steek
van aan. Dan kon de duivel hier wel college geven op de fijnste manier. Hij gelooft
ook, dat God een enig God is (Jac. 2:19). Maar dat is geen halve portie geloof!
Geloofskennis en geloofsvertrouwen zijn één doorlopende acte. Te spreken over
partes is daarom geen ketterij, maar let wel: kennis, die bloot verstandswerk is,
wordt hier niet bedoeld!
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alleen de dingen, die in het leven één zijn, niet tegelijkertijd zeggen. Als het waar
was, dat kennis een half geloof was, dan was historisch geloof ook een half geloof.
Alleen onder die voorwaarde, dat ze beiden één zijn, onderscheiden we cognitio en
apprehensio.
Er is een spreuk: Si vides, non est fides; als U ziet, is er geen geloof. Dit is een
van die leuke spreekwoordjes, die nonsens zijn.
Prof. H.H. Kuyper gebruikte in de Heraut dit gezegde bij de kwestie van de
zichtbare en onzichtbare Kerk. Dit is evenwel onjuist. Hebr. 11:1 zegt wel, dat het
geloof een hupostatis is van wat men hoopt en een bewijs van wat men niet ziet,
maar er is ook een zien, waarbij de achtergronden niet te zien zijn. Zie ik Jezus
Christus, dan heb ik fides nodig, om de waarheid te aanvaarden. Als ik Hem zie,
moet ik juist gaan geloven, dat die Jezus ook de Christus is. Als we weten, waarom
het gaat, komen we tot de erkenning, dat die spreuk onjuist is. Integendeel: Ubi
vides, ibi fides! Augustinus heeft gezegd: ‘Als ik wat begrijp, dank ik dat aan de rede,
maar wanneer ik geloof, dank ik dat aan de autoriteit, het gezag van de Schrift en
van de Kerk. Dit is onjuist. Anselmus heeft hierin Augustinus gecorrigeerd.
Ook wat Barth wil met het geloof, is volkomen mis. Barth met zijn speoulatie van
de volkomen Andersheit van God en de natuur maakt van het geloof een acte van
het ogenblik. Hij gaat uit van het actualiteitsprincipe. Actus is a. werkelijkheid, b.
handeling. En dus, zegt Barth, is het geloof pas actueel, werkelijk, wanneer het
actus, handeling, is.
Schleiermacher beweert: Der Glaube ist kein Will, kein Wissen, sondern Gefühl.
Barth zegt: DerGlaube ist kein Will, kein Wissen, sondern Aktus, Tat. Hij leert, dat
God spreekt im Augenblick en dat wij aanhoren im Augenblick. Dat wil dus zeggen,
dat hij ervan overtuigd is, dat het een ogenblikshandeling is. Hij gaat zelfs zover,
dat hij poneert, dat de sprekende God en de horende mens in dat ogenblik identiek
zijn!
Wanneer we nu zeggen: Het geloof heeft in zich inderdaad kennis, dan is daarmee
heel die barthiaanse stelling weersproken. Die kennis is als geloofskennis verkregen
van boven, door openbaring van boven, maar dat is dan toch een ingaan Gods tot
onze ratio. En daarom is die hele theorie van Barth over dat ogenblik een vlucht uit
de werkelijkheid. Het hele principe van actus, werkelijkheid, verdwijnt. Kunt u een
handeling van één ogenblik doen? Dan kom ik kijken! Een handeling, die je ziet en
hoort, is geen ogenblikshandeling, want die duurt altijd langer dan één moment. Het
is dwaasheid om te zeggen: Een actus in een ogenblik. Het lijkt wel een foto: Let
op 't vogeltje! Maar ook een ‘moment’-opname duurt een zekere tijd, al is die korter
dan bij een ‘tijd’-opname. Een tijd-‘atoom’ is nog tijd en geen ogenblik.
Over actus gesproken: Indertijd promoveerde een leerling van prof. Hepp genaamd
Dr. Richel, en deze redeneerde in zijn proefschrift als volgt: Prof. Schilder zegt: In
de Kerk is vergaderingsdaad, is actus (vergaderingsacte!); Barth praat ook over
actus; dus Schilder is een halve barthiaan (!!)
Maar als ik zeg: Christus maakt vandaag geschiedenis, Hij vergadert nog vandaag,
hier is geen perfectum, dan is dat net zo min barthiaans als wanneer ik zeg: Gods
voorzienigheid gaat vandaag nog door.
Het geloof als antwoord op Gods spreken houdt nooit in een bloot intellectueel
antwoord geven, want dan zou er weer sprake zijn van kennis als een afzonderlijk
deel van het geloof. Maar nu komt het andere: Het is ook nooit een niet-kennend
antwoord geven. Een niet-kennend antwoord vinden we bij de mystieke groep.
Deze dingen moeten doorgedacht worden. Men moet er niet op los slaan bij de

K. Schilder, Christelijke religie

41
mystieken, maar men moet ze helpen. Geloof is niet een zaak van enkel kennis.
daar hebben ze gelijk in; maar het is ook geen slag in de lucht, geen verzuchting
tot ‘etwas’, tot het ‘Opperwezen’ (deze laatste term is ontstaan door onze ongelukkige
psalmberijming). God is geen ‘Opperwezen’, maar de grote Hij. En weet je, wie
iemand is, dan weet je ook, wat je hem vragen moet en tot hem zeggen moet.
Wanneer dan ook gevraagd wordt naar de inhoud van het geloof, dan is het
antwoord, dat het obiectum generale Gods Woord is, maar het obiectum speciale
van het geloof Christus en Zijn beloften is. Dit ruikt naar Scholastiek en wettigt
schijnbaar de vraag, of K.S. familie van het prae-advies is geworden. Maar daarnet
is niet gezegd: De Bijbel is het generale geloofsobject, maar het speciale deel, waar
het op aan komt, zoals de parel in de bijouteriedoos, dat is de Christus met zijn
beloften; integendeel, we bedoelen het zo: Christus en Zijn beloften zijn de eigenlijke,
de bedoelde inhoud van Gods Woord; als ik de Bijbel concreet aanneem, dan neem
ik Christus en Zijn weldaden aan. Dus is hier geen sprake van delen of van voorkeur.
Geloven is in het Hebreeuws:
, hetgeen verband houdt met het woord
Amen. Daarom betekent geloven eigenlijk: amen zeggen tot God, maar dat mag
men pas zeggen bij een gesproken tekst, die men kent, zodat men dus antwoordt
met een amen des vertrouwens.
Dit is in zekere zin een gemakkelijke zaak, omdat we de sufficientia van Gods
spreken en ook van Christus' werk hebben beleden. Daarom zegt de Confessie:
Eén van tweeën: Of het is niet voldoende, of als men de sufficientia ervan theoretisch
erkent, dan moet men ook consequent zijn en zeggen: Ik kan er niet buiten. Daarom
is in de gehele dogmatiek de inzet: de sufficientia van Gods Woord. Sommigen
maken de ernst der zonde minder groot en verkleinen daarmee ook de sufficientia.
Daarom is deze volgens de Roomsen ook niet genoeg: Het werk van Christus moet
aangevuld worden. De Remonstranten maken de rede tot conditie voor de zaligheid.
De sufficientia brengt mee, dat men het geloof ook van Christus krijgt.
Wie dat niet aanvaardt, gaat geloven in zijn eigen geloof. Dikaiosunè pistioos,
iustitia fidei, rechtvaardigheiddes geloofs, duidt dan ook niet aan een ethische
perfectie, maar de vergeving der zonden, cf. Rom. 4. En de goede werken gaan
daar niet aan vooraf, maar volgen daarop. Als Paulus zegt: Wij worden alleen door
het geloof zalig, dan wordt het geloof als zaligmakende factor niet gezien in de zin
van zaligmakend de congruo (Roomse term: al gelovend ben ik in mijn wil congruent
aan Gods wil), en nog minder natuurlijk als fundamenteel, en ook niet als formeel,
als was het ipsum factum van het geloven een vaste grond voor de zaligheid of de
zaligheid zelf. Dit zou allemaal neerkomen op een verborgen acceptilatieleer: Men
moet honderd gulden betalen en men komt met negentig, en de schuldeiser zegt:
‘Vooruit dan maar’.
Het geloof is geen grond, geen geaccepteerde grond voor de zaligheid; God
neemt daar geen genoegen mee.
Als er geschreven staat: God rekende Abraham het geloof tot gerechtigheid, dan
komt men hier aandragen met de alsof-theologie, die ook in 1905 de kop opstak.
Maar als men hier gaat zeggen: God en de Kerk doen alsof, dan haalt men binnen
1. de leer van eigen verdienstelijkheid, 2. de leer van de acceptilatio. Dit rekenen
tot rechtvaardigheid is nóóit een maar doen alsof.
De draai van Dr Schippers naar de bejegeningsnorm: God laat den mens doen
alsof, komt ook neer op acceptilatio, hetgeen een heidensevinding is.
Daarom is het nochtans wel degelijk goed bedoeld: God rekende het tot
rechtvaardigheid; dit was een feit.
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We moeten dit dan ook zien instrumentaliter: Het geloof is instrument, waardoor wij
het aannemen. Theologisch gezegd: Van Abraham werd niet zijn fides qua creditar
(geloofsdaad), maar zijn fides quae crediteur (geloofsinhoud), d.i. Christus, gerekend
tot rechtvaardigheid. De Christus, Dien Abraham ging amplecti, is door God gerekend
als grond van Abrahams rechtvaardigmaking.
De rechtvaardigmaking geschiedt dus door imputatio, door toerekening van
Christus' gerechtigheid.
Men heeft wel gezegd: Dit is alleen te gebruiken, wanneer men iemand iets
toerekent van een ander. Adams schuld en Christus' onschuld worden mij
geïmputeerd.
Maar dit kan men ook doen van iets van zichzelf aan zichzelf!
Toen Prof. Greijdanus een lans brak voor het zich nog nader indenken van de
leer van de erfschuld, heeft hij er op gewezen, dat de Bijbel inzake de erfschuld een
dubbele lijn trekt:
1. Adams schuld wordt ons toegerekend, omdat en in zoverre Adam is ons
bondshoofd;
2. Een zoon draagt niet de ongerechtigheid van zijn vader.
Wie met 2 ook rekent, kan niet zeggen, dat 1. de zaak tot op de bodem verklaart.
Daarom moeten wij vaststellen, dat wijzelf ook hebben gezondigd in de zonde van
Adam, als zijnde in de lendenen van Adam. Ons wordt dus toegerekend Adams
schuld en zonde, maar ook onze eigen zonde.
Toen zei men van de andere kant: Dat kan niet, want toerekenen wordt alleen
gebruikt voor de zonde en ongerechtigheid van een ander. Dus als Greijdanus gelijk
had, zou men moeten concluderen, dat de term toerekenen ook past op eigen
schuld. Maar Rom. 5 stelt tegenover elkaar Adam en Christus: De zonde van Adam
wordt mij toegerekend ten kwade, het werk van Christus wordt mij toegerekend ten
goede; dus toerekenen wijst altijd op wat een ander heeft gedaan.
Toen heeft Greijdanus terecht gezegd: Dat is niet juist. De mens kan ook van zijn
eigen zonde zeggen: Here, reken mij deze zonde niet toe, zoals Stefanus bad: Here,
reken hun deze (hun eigen!) zonde niet toe.
Men trok wel de parallel tussen Adam en Christus op dit punt, dat Adams kwaad
mij toegerekend wordt en ook de gerechtigheid van Christus; maar de grond waarop
dat gebeurt kwam niet in discussie.
Bij Adam is er geen alsof-toerekening, want ook ik heb werkelijk gezondigd. Maar
bij Christus is dit wel het geval. Cf. Zondat 23 H.C.: Alsof ik zelf in eigen
persoon.....Inderdaad, wat Christus gedaan heeft, heb ik helemaal niet gedaan, ja,
niets ervan heb ik gedaan. Maar ik heb wel meegedaan in wat Adam deed. Niet óf
Adam óf ik, maar beide: zijne en mijne zonden!
Dit wordt natuurlijk ten sterkste bestreden door Remonstranten en Socinianen,
en ook de Roomsen dwalen op dit punt.
De Remonstranten leren: In artikel 22 wordt het geloof genoemd een instrument,
waardoor de mens aanneemt de gerechtigheid van Christus. Maar als Let geloof
instrument is, kan het geen conditie zijn.
Condities evenwel zijn verschillend in aard en karakter. Men kan hebben een a.
conditio antecedens, en een b. conditio adiuncta of connexa.
Als ik een week lang gewerkt heb, als vuilnisman bv., dan kan ik aan het eind van
de week zeggen: Waar is mijn salaris?
De voorwaarde om dat te krijgen, nl. het werken, gaat vooraf, en als daaraan is
voldaan, heb ik krachtens mijn meritoria recht om loon te eisen. Maar wanneer ik
zeg: Ik als man kan alleen trouwen met een ander, wanneer die ander een vrouw
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is, dan is dat geen conditio antecedens, maar adiuncta. Zo ook hier: Het geloof is
een middel, het geloof is: zelf aannemen; dat is een adiunct verschijnsel, dat geen
verdienste heeft. Men kan op een land
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pas zaaien, als de sneeuw en het ijs eraf is. Als God Zelf heeft aangekondigd: Het
een komt niet zonder het ander, dan is het niet Remonstrants om te zeggen: Hier
zijn condities; want God geeft het Zelf langs deze weg; dat is geen verdienste.
Het geloof doet dus niets anders dan instrumentale apprehensio van Christus.

Artikel 23.
De iustitia nostra qua coram Deo consistimus.
Iustificatio wordt hier opgevat in forensische zin; het is een zaak van recht en
rechtspraak. Tegenover dit woord staat condamnatio.
Wij hebben hier allereerst te maken met de strijd tegen den Roomsen Bellarminus,
die de rechtvaardigmaking noemde een vera productio, aoquisitio, vel augmentum
iustitiae inhaerentis, een echte voortbrenging, verkrijging of vermeerdering van een
gerechtigheid, die in den mens zelf zit.
Hier staan we voor de enorme Roomse afgrond. De Roomsen maken van de
rechtvaardigmaking eigenlijk heiligmaking.
Zo wordt hier dan tegenover de Roomse leer gesteld: De rechtvaardigmaking is
forensisch: Ge krijgt niet, wat ge zijt, maar ge krijgt, wat ge niet hebt.
Neem ter vergelijking eens een Moor, die een wit kleed aankrijgt en een blanke,
die een zwart kleed krijgt. De Moor, de zondaar, krijgt het witte kleed van Christus'
gerechtigheid; de blanke, Christus, krijgt het zwarte kleed van onze schuld.
Heeft God nu wit zwart genoemd, als Hij zegt: Die zondaar noem ik zwart?
Helemaal niet. Peccator iustificator. De zondaar wordt gerechtvaardigd, en als hij
gerechtvaardigd is, is hij nog zondaar. Er is bv. een legaat voor een klein kind van
tienduizend gulden. Dit legaat wordt hem toegerekend, maar die baby wordt nog
niet rijk genoemd. Op het standpunt van den toerekenaar is de arme nog arm. Op
Gods standpunt is de zondaar nog zondaar. God rekent uit vrije beschikking toe,
wat van buiten tot ons komt.
Ik mag zwart niet wit noemen, wel wit maken. Wanneer God dus een Moor een
wit kleed omhangt, is dat geen leugen en geen categorieënverwisseling, want de
zondaar geldt als wit, maar i s nog zwart.
Maar dan gaat God zijn huid veranderen: dit is de heiligmaking.
Maar die krijgt hij op grond van de rechtvaardigmaking. Heiligmaking is dan vrucht
van die toerekening.
Een betere term is dan ook: rechtvaardigverklaring.
De Barthianen zeggen: Simul peccator, simul iustus.
Luther en Calvijn zeggen daarentegen: Ik ben nog een zondaar, maar God rekent
mij de rechtvaardigheid van Christus toe; terwijl ik nog ben in de zonde, wordt ze
mij zonder enige verdienste mijnerzijds van buiten af toegerekend. Vandaar, dat we
de term rechtvaardigverklaring beter achten.
De man, die iustus is, is niet altijd een brave man, maar iemand die in een beding
vrijuit gaat. Vandaar de bekende uitdrukking van Hellenbroeck: Rechtvaardigmaking
door Christus' bloed, heiligmaking door Christus' Geest.
De iustificatio is gratis. Dat is: niet legaal in de zin van zelf verdiend, wel legaal
in de zin van forensisch. Legaal betekent voor velen: De mens doet het zelf, zoals
de Farizeërs, die gerechtvaardigd willen wordendoor d e eigen wetswerken. In dat
geval staat legaal tegenover evangelisch.
Maar wij houden het evangelische vast: Het gebeurt niet door mijn, maar door
Christus' wetswerken!
Paulus gebruikt o.a. de volgende termen: dikaiosunè pisteoos, Rom. 4:11,13;
logos pisteoos, 1 Tim. 4:6; rhèmapisteoos, Rom. 10:8; akoè pisteoos, Gal. 3:2;
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huapkoè pisteoos, Rom. 1:5; rechtvaardigheid, woord, prediking, gehoorzaamheid
des geloofs.
We hebben ook de vraag te beantwoorden: Ben ik verlost door genade, ja of
neen?
Ik ben nu gerechtvaardigd, maar: daar is voor betaald! Christus heeft de hele prijs
betaald; moet ik nu zeggen: Dat is genade? Ja! Dat ik het adres van die
rechtvaardigmaking mocht worden, dàt is genade, die rust op volkomen recht en
daarom ook onveranderlijk is. Vandaar, dat aan de ene kant volkomen
rechtvaardigheid, aan de andere kant volkomen genade is. Hier is vastheid door de
verkiezing. Nu het vast ligt in de Raad des Vredes, in het Pactum Absolutum, dat
ik een vrijgekochte ben, is God door Zichzelf gehouden om het ook te geven. Cf.
Rom. 3:24, Ps 22:2, Rom. 4:6-9, 5, 8:30 enz.
Daarom kunnen we ook geen geloof hechten aan de Roomse vinding van een
‘tussenstaat’, die noch goed, noch kwaad is. De rechtvaardigmaking is geen
tussenvorm, maar volkomen toerekening!
Aan de ene kant is de vergeving van Gods zijde een ding, dat Hij aanbieden kan,
en eveneens een ding, dat Hij van Zijn zijde nóóit aanbieden kan.
Deze term aanbieden heeft in Amerika nogal moeilijkheid veroorzaakt. Rev.
Hoeksema ontkent, dat er een aanbod van genade zou zijn. Deze aanbieding werd
daar nl. verstaan als een: ‘Meneer, kan ik u dienen?’. Tegen deze opvatting verzette
Hoeksema zich met recht, omdat God van tevoren weet, wat er gebeuren zal. De
Remonstranten beweerden: God is gebonden aan uw doen en laten. Als Hij het dus
aanbiedt, dan moet Hij afwachten, wat u zult doen. Zo komt men tot de gedachte
van: Meneer, kan ik u dienen? Maar in dien zin biedt God nooit iets aan, want elk
element van afwachten ontbreekt bij Hem. Nochtans hebben onze vaderen de term
aanbieden, niet geschrapt. Ook bij ons is plaats voor de term aanbieden, en wel,
omdat God niet zegt, wat Hij van plan is met ons te doen. Hij zwijgt over de
praedestinatie, in zoverre die ons persoonlij, individueel aangaat. God bindt ons
aan wat Hij gesproken heeft over belofte en eis in onderling samengaan. Aan de
ene kant is dus wat God gezegd heeft ametamelèton, onberouwelijk (Rom. 11:29),
want Hij heeft het serio, in ernst, gezegd. Aan de andere kant is wat God zegt, nooit
van dien aard, dat het absoluut is in het openbaren van wat verborgen was; het
verborgene blijft verborgen. Ook in het Onze Vader is geen sprake van ónze
prestaties, wanneer daarin gezegd wordt: En vergeef ons onze schulden, kathoos
ook wij vergeven onze schuldenaren. De Catechismus interpreteert dat zo: In ons
hart gevoelen we het getuigenis van Uw genade, dat ook wij nu de neiging hebben
om te vergeven. Dus geen parallel, maar: Wij vragen om genade en Gij hebt ons al
genade bewezen, dat wij onzen naaste willen vergeven. Wij vragen om genade als
Uw kinderen (wij hebben immers Vader gezegd!)
En wij voelen in ons hart het Testimonium van Uw genade; want anders zouden
wij onzen naaste niet willen vergeven.

Artikel 24.
De sanctificatione et de bonis operibus.
Credimus hanc fidem eum regenerare. Dit is een antisynodaal zinnetje. Het lijkt ook
wel totaal antisynodaal. Regeneratio kan twee dingen aanduiden:
a. voortdurende bekering;
b. het begin van die bekering.
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De doorlopende manier van spreken bij de oude Theologen en ook in de Confessie
is, zoals Ds Vonk opmerkt: regeneratio in de zin van voortdurende bekering.
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Het geloof maakt den mens niet nalatig. Zonder geloof is er geen religie.
Wie goede werken doet en dat niet doet als gelovige, doet dat niet uit Gods-dienst,
maar uit zelf-dienst.
Het geloof staat ook niet stil; er is geen stilstaande quantiteit of overtuiging. Het
geloof werkt altijd.
God kroont Zijn eigen gaven, niet de mijne. Als God loon verbindt aan de goede
werken, zet Hij geen krans op mijn hoofd, op mijn werk, maar op het Zijne. Want
Hij heeft Zijn werken in mij uitgewerkt.
In dit artikel vinden we een waarschuwing tegen de Perfectisten, die ook bij monde
van de Socinianen hun stem lieten horen. Zij beweren, dat de mens in zijn goede
werken kan komen tot een zekere perfectie. Maar de Confessie zegt: Niemand komt
tot de volmaaktheid.
Er is verschil tussen iustificatie en sanctificatie. Het doel der iustificatie is te komen
tot de sanctificatie.
Het geloof bevrijdt ons van de dienstbaarheid der zonde. Dit wil dus zeggen: De
zonde maakt den mens tot een doulos, en de Geest van de huiothesia en van de
adoptie tot kinderen is dus ook de Geest van de eleuthèria.
Cicero heeft eens gezegd: Alle wijzen zijn vrij en alle gekken zijn slaven. Wij
zeggen: Alle wijzen in de wijsheid Gods zijn vrij, want God Zelf heeft ons vrijgemaakt
van de dwaasheid der zonde. Daarom zijn ook alle dwazen slaven (nl. zij, die wat
God doet, dwaasheid noemen).
Paulus zegt: Wat God sophia noemt en dunamis, dat noemt de wereld mooria en
skandalon; dunamis bouwt op, een skandalon breekt je de nek. Daarom: de wereld
emooranthè, is dwaas geworden. Zo zijn dan alle dwazen slaven, ook al zijn ze
archont in deze wereld.
Een syllogismus practicus (cf. K.S.: Heidelb. Cat., aflevering 3 en 4) is een
syllogisme, dat niet in de theoretische maar in de practische sfeer ligt.
Theorie en practijk, dat is het verschil van denken en leven. Welke van die beide
staat vooraan? Aristoteles meent, dat de practijk meer is dan de theorie. Maar Plato
betoogt: theooreoo gaat vóór prattoo, want theooreoo is het abolute zien; in deze
wereld zijn er de lelijke afdrukken van de mooie ideeen, daarom moet men eerst
de ideeën beschouwen.
Het practisch syllogisme ontmoeten we in de Catechismus op twee plaatsen:
a. Antwoord 86: Tot het doen van goede werken is een ethische noodzaak:
God gebiedt het, en ook een practische noodzaak: Ik moet verzekerd zijn van
mijn eigen geloof, want:
Maior: Goede werken worden verricht door Gods Geest.
Minor: Ik doe goede werken.
Conclusio: Ik heb in mij de werking van den Heiligen Geest.
b. Het Schatboek van Ursinus bij Zondag 2, waar het gaat over de kennis der
ellende:
Maior: De zondaren liggen onder de vloek.
Minor: Ik ben een zondaar.
Conolusio: Ik lig onder de vloek.
Het eerste (a.) is sterk bestreden door de Barthianen. Zij willen er niet van weten,
dat men zijn eigen geloof kan constateren in de vorm van een continu bedrijf, in
historische residuën. ‘De kloof tussen God en mens maakt dit syllogismus practicus
onmogelijk’. Volgens Barth heeft logica met het geloof niets te maken. Door ons
wordt deze syllogismus practicus gehandhaafd. Alleen is er een moeilijkheid voor
de dag gekomen in verband met het zelfonderzoek. De vraag is: Kan men dit
practisch syllogisme opstellen als gelovige of ook als ongelovige? Kun je als
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ongelovige zeggen: Ik doe goede werken, dus....? Als ik mij aan het geloof onttrek,
ga ik aan alles twijfelen.
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Daarom: Deze syllogismus practicus heeft wel bestaansrecht, maar alleen de
gelovige gebruikt hem.
Men mag dan ook niet suggereren, dat ernstige mensen zich met zelfonderzoek
bezig houden en de anderen niet. Ook de ongelovige doet aan zelfonderzoek, denk
bv. aan neurasthenici! Maar de één onderzoekt zich met goede normen uit het geloof
naar Gods Woord en de ander doet het met normen uit zichzelf en maakt zichzelf
tot maat aller dingen.
Vandaar dat hier de necessitas van de goede werken is aangetoond:
Wij zijn er toe verplicht (obstricti); maar ook: God is niet verplicht ons te kronen;
Hij bekroont Zijn eigen werk.
Maar dan dient ook vast te staan, dat het Gods eigen werken zijn. Zo draaien we
hier in een cirketje rond. De laatste sprong is ook hier: geloof!
Zo vinden we in dit artikel niet alleen een strijdpunt tegen de Roomsen, maar o.a.
ook tegen de Barthianen. Denk niet, dat de Reformatoren in de zestiende eeuw
alleen tegen de Roomsen vochten; ze deden het ook tegen de Wederdopers bv.,
die verwant zijn aan de Barthianen. De Anabaptisten hebben gevreten aan de
Reformatie. Men kan dan ook de oude Gereformeerde schrijvers niet goed verstaan,
als men hun strijd tegen de Anabaptisen niet in rekening brengt. Deze laatsten
hebben méér gezegd dan dat ze alleen tegen de kinderdoop waren! Denk bv. aan
de trechter-theorie bij de komst van Christus ‘ door Maria heen’! Allerlei grondvragen
van vandaag doemen ook bij hen al op. Bij de ‘verdienstelijkheid’ gaan de Roomsen
met percenten werken; de Anabaptisten hebben deze zaak echter dieper opgevat.
Ze zijn indertijd onderdrukt door de overheid, maar anders waren ze veel machtiger
dan de Roomsen geworden. Theologisch waren ze geweldig geraffineerd en knap.
Ook tegen hen zegt de Confessie: God beloont niets dan Zichzelf. God kroont Zijn
eigen gaven; het is geen beloning van ons, maar een erkenning, dat onze werken
Zijn werken zijn, althans een gevolg daarvan zijn.
Moet men de goede werken doen uit vrees voor straf?
De Remonstranten stellen de vraag: Is het wel goede liefde, als je het doet uit
vrees voor de hel? Daarom wordt hier ook gezegd: sine illa (sc. fide) ex amore
tantum sui: zonder het geloof doen we het alleen uit liefde tot onszelf en uit vrees
voor de verdoemenis.
Vrezen voor de hel is overigens, als het goed is, een geloofsdaad: In de hel is
God, mijn Vader, niet! Dan zien we niet onszelf, maar God, ook in dit punt.
Heel de vraag is weer: Wat beweegt ons? Geloven we in de inhoud der Schriften,
ja of neen?
Het Concilie van Trente zegt in een uitspraak, dat de vrees voor de hel ons tot
God drijft. De klachten van Marx c.s., dat men de mensen bang maakte voor de hel,
hebben elementen van waarheid in zich. De Gereformeerden belijden: Wij vluchten
tot God door de belofte, niet door de vrees zonder meer.
We hebben ook hier dus te maken met de ethelothrèskeia, de eigenwillige
godsdienst, de godsdienst, die de eigen wil volgt.
Deze is zo, dat ze wel met Gods Wet rekent, maar als het er op aankomt de eigen
zin doet. Cf. Richteren 17: de geschiedenis van Misha. De Wet verbood hem, om
een eigen heiligdom op te richten, en toch doet hij het. Maar hij neemt wel een leviet!
Hij volgt de Wet, waar hem die van pas komt. Van de eis van Silo wil hij niet weten.
De Remonstranten hebben gevraagd: Is de uitspraak, dat het onmogelijk is, dat
het geloof in den mens niets doet, alleen op te vatten ten aanzien van de natuur
van het geloof zelf, dat diè nooit werkeloos kan blijven, dan wel van de afzonderlijke
mensen, die het geloof bezitten? Indien het laatste waar is, kunnen zij dan niet eens
los staan van de goede werken en in sta-
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king gaan? Er zijn toch mensen genoeg, die geloof hebben en toch een hele poos
geen goede werken doen; is in dat geval het geloof op non-actief geplaatst?
Het antwoord luidt: Het geloof als zodanig is altijd werkzaam. Maar er is verschil
tussen Barth en ons. Bij Barth is men op een bepaald ogenblik gelovend, maar nooit
gelovig, want dat laatste is een eigenschap, die het leven bepaalt en die er is,
afgedacht van de daden.
Iemand is gelovig, als hij 's nachts slaapt; geloofshandeling is iets anders dan
gelovig zijn. De handelingen nu kunnen voor een tijd ontbreken (geestelijke
verlatenheid), maar de pistis zelf is werkende.
Kuyper spreekt bij de wedergeboorte over een kiem, die sluimert. Maar het geloof
is nooit otiosa. Wedergeboorte en geloof is in de Confessie de bewuste daad van
het Woord aannemen en zich bekeren. Kuyper noemt het echter een kiem en gebruikt
het beeld van zaadkorrels, gevonden in de doodkisten van Farao 's, die na tientallen
eeuwen werkeloos geweest te zijn toch nog ontkiemen in een akker. Greijdanus
heeft evenwel heel terecht opgemerkt: De mens is geen doodkist, maar een akker;
kan zaad jarenlang in een akker sluimeren?!

Artikel 25.
De abrogatione legis ceremonialia et de convenientia Veteris et
Novi Testamenti.
Ut nobis illarum veritas et substantia in Iesu Christo maneat.
Het woord veritas in dit verband herinnert ons aan het contact van (destijds)
candidaat H.J. Schilder met de commissie-Grosheide. Hem werd verweten, dat hij
in strijd kwam met de Confessie, waarbij verwezen werd naar art. 35 N.G.B.: De
ongelovige ontvangt niet de veritas van het Sacrament. Dus, zei men, hij ontvangt
niet een waar Sacrament! Er staat echter vlak bij: Hij ontvangt het Sacrament.
In Joh. 4:24 staat: God is pneuma, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden
in pneuma en alètheia (=veritas). Wat betekent dat? Pneuma staat hier tegenover
sarx en alètheia tegenover schijn of beeld. Onder Israël had men allemaal sarx,
maar geen pneuma. Vroeger was er een tempel, die was sarx, nu is er een
geestelijke tempel. Vroeger de offeranden van stieren en bokken, nu de offerande
van het hart. En aanbidden in geest staat nu tegenover aanbidden in sarx, en bidden
in alètheia tegenover bidden in beelden en schaduwen; alètheia is de werkelijkheid,
de zaak, waarom het gaat. De dingen, die vroeger afgebeeld waren in tekenen,
krijgt men nu in hun realiteit voor zich. En de veritas van het Sacrament is dus de
werkelijkheid van het Sacrament. Het Sacrament beeldt af en de veritas, de
afgebeelde zaak, is Christus.
Bij de Doop is de handeling van afbeeldend karakter, dat men gewassen wordt,
echt gewassen. Maar de zaak is: de zonden worden afgewassen; men krijgt deel
aan Christus. Dat krijgt de ongelovige niet. Maar evenals een portret goed blijft, ook
al is de afgebeelde man dood, hoewel die man toch de veritas van het portret is, zo
is de Doop altijd echt en goed, maar de veritas is er niet altijd.
Zo spreekt ook dit artikel van veritas en substantia van het Oude Testament, en
dat is Christus. Eerst waren er slechts figuren, nu krijgen we de substantie, dat wat
vast is, wat het wezen is, waar wat in zit.
Veritas= zaak, waar het over loopt.
Substantia = inhoud, waar het om gaat.
In dit artikel krijgen we ook te maken met de ‘tegenstelling’ tussen Wet
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en Evangelie: Het Oude en het Nieuwe Testament. Dus wordt hier de relatie tussen
Oude en Nieuwe Testament aangepakt. Dat er voor zo'n onderwerp plaats is in de
Confessie, is volkomen duidelijk. Want men maakte van die verhouding vaak een
volkomen tegenstelling (de Gnostici).
Coccejus betoogd: Tussen Oude en Nieuwe Testament is er deze tegenstelling:
Het Oude Testament betekent, dat God de zonden niet vergeeft, maar alleen een
beetje door de vingers ziet. In het Oude Testament parhesis, in het Nieuwe aphesis
(cf. art. 20).
Wij wijzen die valse tegenstelling af en zeggen: De veritas en de substantia zijn
in beide Testamenten gelijk. Ook in het Oude Testament was de veritas en de
substantia van de ceremoniën Jezus Christus.
Schaduw doelt op een zaak, type op een persoon. Hier wordt gesproken van
figuren en ceremoniën. Figuren zijn hier niet personen, maar afbeeldingen. Het
woord ceremoniën (misschien afgeleid van Ceres) geeft aan de plechtigheden, die
ook de heidenen kenden en die uitwendig wel wat leken op die bij Israël, al waren
ze bij de heidenen vaak zeer uitbundig. Het merkwaardige is, dat hoe meer het
Woord op de achtergrond komt, des te meer de ceremoniën naar voren komen.
Denk in dit verband maar aan de Roomse Kerk. Daarom: Houd het ‘liturgische
streven’ in de gaten! Zo'n beetje poespas gaat er altijd in. Waarom? Omdat een
gebaar een makkelijk ding is; daar kan iedereen 't mee vinden, maar het Woord
maakt tegenstellingen!
Het dogma wil men weghebben. Zo' n liturgisch gedoe is een heel sterk streven
om een eenheidskerk te krijgen. En dan komt verarming en straks prijsgeven van
het dogma. Denk aan de Buchmann-beweging met de ‘stille tijd’. Israël stond juist
met zijn religie op een lagere trap, omdat de veritas er wel was, maar nog niet te
zien was.
De tegenstelling tussen Oud en Nieuw Verbond is aldus: Het ene heeft weinig
Woord en veel ceremoniën; het andere veel Woord en weinig ceremoniën.
Is er dus een tegenstelling? Ja! Ook man en vrouw vormen een tegenstelling. Het
is maar weer de vraag: Hoe vat men dat op? A en niet-A, is dat een tegenstelling?
Neen, ik en een asbakje zijn geen tegenstelling. A en anti-A echter wel. Christus en
de antichrist vormen een tegenstelling, hoewel de antichrist ook weer geen volmaakt
tegenbeeld van Christus is. Wat een zuivere tegenstelling is, is dus moeilijk te
zeggen, tenminste op logische wijze moeilijk te zeggen. In de volksmond vat men
een tegenstelling vaak op in vijandelijke zin (anti). Dan is er een contraire
tegenstelling. Maarzo is het hier niet. De tegenstelling van Oude en Nieuwe
Testament is die van abscuur en licht; en obscuur is dan niet donker, maar: minder
licht. Er kon hier geen sprake zijn van een absolute tegenstelling, omdat Christus
van beide is de veritas en de substantia, maar wel van een relatieve tegenstelling.
Vandaag hebben we nog ceremoniën: Doop en Avondmaal. Maar het aantal is
kleiner geworden. In de Hemel is waarschijnlijk alles res, werkelijkheid (al zal daar
nog wel beeldende kunst kunnen zijn, omdat de mens heerschappij blijft voeren
over de stof).
Het Oude Testament had afbeelding, vandaag hebben we die nog, maar nu is
het gehoor des Woords veel rijker geworden. In de tempel was het altaar centraal
en kwam het preekstoeltje helemaal achteraan. Maar in de Kerk van vandaag is de
preekstoel centraal.
Wat betekent het ‘afdoen’ van de ceremoniële wetten?
Er zijn in dit verband twee woorden: abrogare=afschaffen, en antiquare= als
verouderd behandelen. Zo is de Kerk nooit afgeschaft; maar als Christus sterft, sterft
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nooit afgeschaft, toch is het wel geäntiqueerd.
De ceremoniën zijn geäbrogeerd, maar het werkverbond niet, want de veritas
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de substantie ervan bestaat nog.
Daarom mag men de usus van ceremoniën en figuren niet meer toelaten. Paulus
noemt het nog naleven ervan in de Galatenbrief een heel sterke ketterij: Is Christus
dan tevergeefs gekruisigd? Want de figuren zijn afgeschaft, maar de veritas is
gebleven. Maar daarom is het nog niet goed, om het Oude Testament af te schaffen!
Wij protesteren tegen de pogingen, om het Oude Testament dicht te laten, tegen
de Antinomisten, die zeggen: We hebben er niets meer mee te maken. Het Oude
Testament mag niet dicht blijven, want we halen er uit testimonia. Men mag preken
over de oiviele en ceremoniële wetten, mits in Nieuwtestamentisch licht. Dat wil hiet
zeggen echter, dat we die wetten vandaag moeten toepassen. Aan Israël is gegeven
een bepaalde nationale en maatschappelijke vorm. Die is bij ons anders. De
grondgedachten evenwel moeten wel gehandhaafd worden. En ook de profeten,
ja, het gehele Oude Testament dient ten volle gehandhaafd te worden. Want als
Paulus zegt, dat de mesotoichion, de middenmuur, is afgebroken, dan wil dat zeggen,
dat wij niet gescheiden z i j n van de Joden als Israëlieten, maar alleen wel van de
Israëlieten, die Joden werden. Want wij zijn vandaag nog Israëlieten, kinderen
Abrahams, maar de bondsbrekers onder de Joden zijn dat niet; hoogstens zijn ze
het nog naar het vlees.

Artikel 26.
De intercessione Christi.
In dit in prachtige stijl geschreven artikel is allereerst van betekenis het woord
advocatus. Advocatus is het Latijnse woord voor paraklètos: iemand, die er bij
gehaald wordt, te hulp geroepen wordt; vandaar bij de rechterlijke macht: advocaat.
Vonkenberg heeft gezegd: Iedereen heeft voor de rechtbank recht op verdediging,
zelfs de grootste boef; wat voor hem pleit, moet gezegd worden.
Daarom is, wat hier staat, van grote betekenis: God wist, dat wij zondaren waren.
Daarom heeft Hij ons een Advocaat bezorgd, Die onze zaak begrijpt, Die uit ervaring
weet, wat onze moeilijkheden zijn, en Die daarom een goede Advocaat is. Hij kon
advocaat zijn, omdat Hij mens was! Hij is in alles verøøcht, en Hij heeft Zijn heiligheid
bewaard, maar Hij was mens. Een advocaat mag geen boef zijn, maar moet zich
kunnen verplaatsen in de zaak van den boef. Hierover nu komen we ook in polemiek
met de Roomsen, die nog anderen er bij zoeken als voorspraak. Wij zeggen: Dat
is een tekort doen aan den waren Advocaat. En het is een belediging voor een
advocaat, als men er een ander bij zoekt, die ook advocaat zou kunnen zijn. Christus
is volkomen voldoende. Hij heeft Zich ontledigd (exinanivit, Phil 2:7; inanis=ijdel,
leeg), hebbende aangenomen de morphè van een slaaf. Hier komt de vraag aan
de orde: Is Christus Hoofd of Mediator, Middelaar van het Verbond?
Zij, die het Verbond lieten opgaan in de Vrederaad, en ook degenen, die beweren,
dat het Verbond is opgericht met de uitverkorenen, kwamen tot de opvatting, dat
Christus Hoofd van het genadeverbond was. Men zag het dan zo, dat God in de
eeuwigheid, over het hoofd der mensen heen, een pact heeft gesloten met den
Christus als Hoofd der uitverkorenen, om hun schuld te betalen. Een eenzijdig
tractaat dus tussen Vader en Zoon (en Heilige Geest).
Dit is echter onjuist. Het is zo, dat Christus Middelaar van het verbond is. Christus
verzoent God en mensen door intercessio, en niet door processio. Zowel in
werkverbond als in genadeverbond zijn de partijen: God en Zijn volk.
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Volgens hen, die het met dit laatste niet eens zijn, zou met ons niets opgericht zijn,
maar wel iets met Christus ten aanzien van ons, en dit verbond zou dan in de tijd
zijn afgekondigd. Maar het is in de tijd opgericht. In Ef. 1:10 (cf. De Reformatie van
8 Mei 1948, 23e jg., no. 32) staat anakephalaioosasthai. Dit komt niet van kephalè,
hoofd, maar duidelijk van kephalaion, hoofdsom. God recapituleért alles door
Christus, Die in de Kerk als Hoofd van de Kerk gegeven is. Ook de opvatting, dat
Christus Scheppingsmiddelaar is, dient afgewezen. (Deze opvatting, voorgestaan
door Prof. H.H. Kuyper, wordt besproken in een noot bij Zondag 6 in de Verklaring
der H.C. door K.S.). God schiep door Christus de wereld, maar dit dia betekent niet:
als Middelaar. Prof. H.H. Kuyper haalt in dit verband aan een grammatica van Blasz,
die drie voorbeelden geeft van dia; Kuyper neemt er twee van over, maar het derde,
waar het juist om gaat, laat hij weg! Door te spreken van Scheppingsmiddelaar wordt
het hele begrip Middelaar uitgehold en krijgen we de gnostische gedacht van de
tegenstelling tussen God en de wereld. Wil Christus Middelaar zijn, dan moet er bij
komen de dood tot verzoening. God en schepping zijn wel onderscheiden, maar
staan niet absoluut gescheiden tegenover elkaar.
In dit artikel komt ook ter sprake de hypostatische Unie van twee personen (of.
art. 19, waar deze kwestie behandeld is).
De zoëven reeds genoemde gedachte van de absolute, vijandige tegenstelling
tussen God en wereld komt dus bij de Gnostieken voor. Plato verwijst daarnaar.
Alapide citeert: Engelen zijn mediatoren tussen God en mens, maar Plato zegt direct
verder: niet inter, doch ad Deum. Die geesten, die men engelen noemt (waarbij
Plato helemaal niet denkt aan die ‘engeltjes’ van de Roomsen, maar aan aeonen),
zijn verbindingsorganen tussen de stoffelijke en ideële wereld.
Daarom kunnen de Gnostici spreken van mediator in de zinvan een persoon, die
alleen door zijn persoon intermedieert, omdat hij een beetje stoffelijk en een beetje
geestelijk is. Zo kon Simon de tovenaar, ook een Gnosticus, eveneens als middelaar
gelden. Simon had het middelaarschap van de gnostiek prachtig uitgewerkt in
zichzelf.
Hij beschikte over meer geestesenergie dan de zinnelijke mens; hij was het
concentratie-punt van God-verwante geesten. Bij hem overwint de ephesis de
aphesis: hij neemt een juffrouw uit een bordeel om mee te trouwen. En hij doet dat,
opdat de boze geest in haar aan hem onderworpen zal zijn en zo het vleselijke
bedwongen wordt door zijn kracht. Want het is bij hem een krachtskwestie. Dus is
de middelaar bij de Ethischen zuiver platonisch gedacht. Jezus Christus is bij hen
middelaar, doordat Hij God en mens in één persoon was; Hij is aan de Hemel en
de aarde verwant, is middelaar in Zijn menswording, ook al zou Hij niet gestorven
zijn. Het element van borg zijn is hier weggehaald, en daar gaat het juist om: betalen,
betalen, bloed! Christus bedient het Ambt, het sacerdotium; Hij draagt Zijn bloed in
het heiligdom!
De Gnostiek is in haar middelaarsbegrip volkomen anders dan het Christendom.
Christus is Middelaar van redemptio en dus van intercessio, die sommigen willen
wegredeneren.
Cf. ook in verband met dit artikel: De Reformatie, 15 Mei 1948, 23e jg., no. 33.
Hebben wij dan niet verschillende middelaren, zoals de Roomsen zeggen? Wij
kunnen spreken van Jezussen en Christussen. De naam Jezus=Jozua is door velen
gedragen, en ook zijn er vele gezalfden=Christus geweest. Daarom is wat hierboven
staat nog geen reden om te zeggen: Daar deugt niets van. Mozes wordt genoemd:
de middelaar van het Oude Testament. De Bijbel spreekt dus ook zelf van twee
middelaren. Verder is er een intercessio, een para-
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klèsis, die ook bij mensen voorkomt.
Het ligt er dus maar aan: Wat verstaat men er onder?
Als we over paraklese spreken, is dat nog niet altijd een openen van de Hemeldeur.
Het middelaarschap verzoent twee gescheiden partijen. Als ik dus voor iemand
binnen de Kerk bid, dan is dat geen middelaarschap, omdat die persoon lid is van
de Kerk.
Maar als Simon de tovenaar vraagt: Bidt gij voor mij, dan is daar wel
middelaarschap. Zoals we boven zagen, is hij gnosticus geweest. Als hij op zijn kop
krijgt, komt dat door zijn brutale voorstel. Hij gold in Samaria als middelaar. Wie van
de goden wat hebben wilde, moest naar hem toe. Een mocht zichzelf ook wel
opwerken tot de godheid, maar iemand als Simon was daar toch meer bekwaam
in. Simon voelt dus heel goed, dat hij zijnbaantje kwijtraakt, als de Kerk komt met
een rechtsfiguur in het middelaarschap en niet met een krachtsfiguur. Maar toen hij
zag, dat hier ook met kracht gewerkt werd door Petrus (met genezingen en
handopleggingen), toen dacht hij: Als ik die kracht krijg, kan ik de zaak toch op de
oude voet voortzetten; ik wil apostel worden, niet om de rechts-, maar om de
krachtskwestie.
En daarom zegt Petrus: Uw geld moge met u ten verderve gaan! Petrus verdedigt
de bloedleer tegenover de krachtleer. En dan vraagt Simon om afwending van die
straf, dus wéér om een krachtdaad van de apostelen. Hij denkt nog in de categorieën
van het middelaarschap, dat bestaat uit krachtsoverdracht.
Dus moeten we de paraklese, die Christenen onderling oefenen, anders zien.
Daar moeten we de verzoening, die er is, toepassen, op de leden onderling. Dat is
niet de paraklsse over de vijanden. Denk aan Jeremia, tot wien God zegt: Bid niet
meer voor dit volk ten goede. Den advocaat wordt het zwijgen opgelegd; het pleit
voor de wereld is niet iets, dat altijd door mag gaan!.
Daarom is de fout van de Roomsen bij het tot middelaar maken van hun heiligen:
1. Zij verzwakken het begrip Middelaar. Als dat zuiver wordt gebruikt, kan het
alleen zijn: een verzoening, die er is, efficiëren; maar niet een verzoening tot stand
brengen, die er niet is. Mozes beeldde dit af, zoals alle typen, in een dramatische
handeling. Hij bemiddelde tussen God en Zijn volk. Dat kon, want de verhouding
was daar hiërarchisch, en niet zoals Hebr. 12 die ons tekent. Mozes is daar type
van een middelaar, daar hij een onreine gemeente van onmondigen vertegenwoordigt
bij God.
Maar Mozes' middelaarschap is niet dat van den Christus, want Mozes kon niet
optreden de facto als verzoener. Dat kan alleen Christus.
2. Factisch geven zij Maria de eer, die boven Christus uitgaat bij hen, ofschoon
ze dat zelf niet toegeven.
Kan Maria ons horen? Neen! Niet, omdat er staat: Abraham weet van ons niet.
Want dat wil alleen maar zeggen, dat Abraham zich van ons niets aantrekt. Dat is
dus geen bewijs.
Wij zeggen op andere gronden, dat de heiligen ons niet kunnen helpen. Wij sluiten
voor hen niet uit de kennis van de grote lijn in de tussentoestand, maar wel
detailkennis, want Christus' Hemelvaart hebben ze wel bel eefd en ze roepen onder
het altaar.
Ook de apocriefen, waarbij we natuurlijk voorzichtig zijn, geven onderstellingen,
die juist moeten zijn.
Er is bij die doden een weten: Wij zijn dood en niet op de aarde, de heerlijkheid
is er nog niet, en wij kunnen bidden en doen het ook. Dát is iets, wat in ieder geval
vaststaat. Dus is er in de Hemel en in de hel een soort phulakè; er is kennis van de
grote lijn, maar voorzover we weten, geen detailkennis.
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Art. 26 zegt ons verder, dat Christus de enige was, Die het recht had om Zich te
ontledigen (Phil. 2:7: ekenoosen, van kenos=leeg, zonder inhoud). Dit mag niet zo
gezien worden, dat Christus ophield God te zijn, maar dat Hij de glorie van het
God-zijn prijsgaf, en Zich volkomen neergebogen heeft in onze zwakheid en schande.
Daarom is intercessie alleen mogelijk door lijden en satisfactie. Als het
middelaarschap bestaat in het hebben van de naturen van de beide partijen, dan
kan men nooit kenoosis hebben; dat beschadigt het middelaarschap maar. Hier
echter kon het wel en moest het ook. Hier is ontlediging op zijn plaats. Hij legt geen
der beide naturen af, maar treedt op in de functie van schuldbetaler. Het
middelaarschap is niet te denken zonder verzoening. Daarom is zo verschrikkelijk
de leer van Max Scheler, die elke offerdaad een bemiddelingsdaad noemt. In dat
kader heeft men vaak gezegd: Niemand heeft groter liefde dan die zijn leven geeft
voor zijn vrienden.
Blut macht Friede; dit is panchristisme.
Wij zeggen: Alleen Christus' dood wilde en mocht brood zijn en werd het ook;
andermans dood is niemands brood!
Daarom mogen we ook geen anderen advocaat gaan zoeken. Daarmee immers
zouden we uitspreken, dat we er nog een nodig hebben buiten de bestaande.
Christus is de enige Advocaat!
Kan de Heilige Geest als allos paraklètos met Christus op één lijn staan voor het
consistorium van God?
Men zegt gewoonlijk: Hij spreekt met God alleen in ons hart.
Maar men kan het ook zo zeggen: Hij gaat met God spreken vanuit Gods hart.
Christus pleit in de Hemel, de Heilige Geest in het hart des mensen. Zo gezien is
de Geest geen Parakleet, wel Trooster, Die mij zegt: Christus zal het wel goed doen.
Maar ik kan ook zeggen, dat ik twee advocaten heb, die met God staan te spreken.
Dan is de Heilige Geest toch Parakleet: Hij spreekt, niet ik, uit mijn hart tot God!
Zo is dan ook de prediking paraklese.
En goed bezien hebben we toch weer één Parakleet, want het is Christus, Die in
den Geest naar de aarde terugkomt!

Artikel 27.
De Ecclesia Catholica.
Cf. voor dit artikel: College-verslag De Kerk.
Voorts het rapport Prof. Schilder-Prof. Vollenhoven inzake de Pluriformiteit (Dit
rapport staat afgedrukt in een der nummers van de Reformatie van kort na de
bevrijding).
In dit artikel wordt de Kerk genoemd congregatio seu coetus.
Dit seu geeft te kennen, dat hier sprake is van een appositie. De twee substantiva
zijn bijna synoniemen (Een synoniem is nooit helemaal synoniem; het woord
synoniem is eigenlijk paradoxaal).
Congregatio komt van grex=kudde. Een kudde wordt bijeengebracht door een
herder. Deze kiest uit de schapen, die hij hebben wil. De herder volgt een zekere
‘raad’, een systeem, een keuze, waarvan de schapen niets begrijpen en wat ze ook
niet in hun macht hebben. Er zit dus in de gedachte van regeren. Hierin is de herder
actief en zijn de schapen passief.
Coetus komt van co-ire=samenkomen. Dat is een daad van vrijwilligheid.
De schapen willen nu ook zelf bij elkaar komen. De gelovigen trekken naar elkaar
toe, want ze hebben één Heer, één geloof, één doop.
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Daarom is de volgorde: eerst congregatio, dan coetus: Wij hebben God lief, omdat
Hij ons éérst heeft liefgehad.
Wij komen naar elkaar toe, omdat Hij ons eerst naar elkaar toegebracht heeft.
Deze onderscheiding dient niet te worden verward met die, welke gemaakt is door
Kuyper, nl. van organisme en instituut. De Kerk als instituut, dat is, wat men 's
Zondags ziet: de dominee op de preekstoel, de ouderlingen in de bank en de mensen
onder het gehoor des Woords enz. De organische zijde van de Kerk is het door
immanente kracht naar elkaar toegroeien van de gelovigen. Een gat in een ruit groeit
niet dicht, een wond echter wel. Als iets organisch is, dan is er immanente werking.
In het andere geval is er een werktuig nodig. En die organische kracht is de Heilige
Geest. Het insitutaire is Gods werk, in het organische werken wij ook. In de Confessie
staat evenwel iets anders.
Ook al zou de onderscheiding van Kuyper juist zijn, dan nog mag men het niet
{problem} zeggen, want God institueert, maar wij doen het ook! Wij kiezen een
kerkeraad enz. Maar we hebben ook tegen Kuypers onderscheiding als zodanig
bezwaar.
Wij gaan zelf naar de Kerk; dat is wel een organische ‘drift’. Maar het gaat niet
aan, om nu te zeggen: Het organische maakt eenKerk.
Bij een zangvereniging is het niet zo, dat alle mensen, die zanglustig zijn, samen
een zangvereniging vormen, maar die vereniging moet eerst opgericht worden. Zo
dringt al het organische in de Kerk naar het instituut! Kuyper gebruikt hier het woord
Kerk in tweeërlei zin.
Bij de aanhangers van de Wijsbegeerte der Wetsidee is het zo, dat het instituut
je er uit gooit en het organisme je weer binnenhaalt. Als dat juist was, moesten we
de hele zaak anders aanpakken. Maar het is niet juist. Wil men onderscheiden
tussen Kerk als dit en Kerk als dat, het is best, maar de Kerk moet Kerk blijven! Als
men de ene keer onder Kerk verstaat de ouderlingen etc., en de andere keer er bij
haalt het gezin, de maatschappij, de politiek, dan zeggen wij: Dat is niet hetzelfde
subject! Al het organische bij elkaar is geen Kerk, en al het institutaire bij elkaar is
het ook niet. Als ik een samenkomst van man en vrouw in vrije liefde ‘huwelijk als
organisme’ noem, dan is dat een gevaarlijke ketterij. Maar laten we dan ook niet zo
spreken als het over de Kerk gaat! Want alles wat organisch is, dringt naar het
instituut!
Ook is vaak gebezigd de onderscheiding: zichtbare en onzichtbare Kerk.
Wij geloven niet aan een onzichtbare Kerk, wel aan wat men daaronder verstaat.
Want onzichtbaar is niet hetzelfde als onoverzichtbaar en zichtbaar is iets anders
dan overzichtbaar.
Stel, dat de Kerk was het totaal der uitverkorenen. Dan mag. men niet zeggen:
Dat is niet zichtbaar, wel: Dat is onoverzichtbaar.
Men kan ook zeggen: De mensheid is onoverzichtbaar, maar niet: De mensheid
is onzichtbaar. Ja, zegt een ander, maar ik kan aan de neus van de mensen niet
zien, of ze wel echt gelovig zijn. Maar als men het onzichtbare van een mens bij
elkaar neemt, heefrt men dan een onzichtbare mens? Helemaal niet! Al het
onzichtbare van mij samen maakt mijn persoon niet, evenmin als al het zichtbare.
Maar daar komt dit bij: De Kerk is niet de optelsom van alle uitverkorenen, doch
een vergadering der gelovigen. In het woord Kerk zit altijd het begrip van vergadering!
Als we dat zien, dan zeggen we ook niet meer à la Kuyper: De Kerk is het mystieke
lichaam van Christus. Dat zou dan ook zijn de optelsomvan de uitverkorenen. Wat
is dat mystieke lichaam? Wat zijn al die uitverkorenen? Er moeten er nog vele
geboren worden, maar die zijn nog geen lid van de
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Kerk. En neemt men alleen de geborenen, wie zijn dat dan? Zij, die ingeschreven
zijn in de kerkelijke registers? Maar de moordenaar aan het kruis werd pas op het
laatste ogenblik kerklid, alleen mondeling door Christus, maar niet eens
ingeschreven! Het hangt zo dus altijd in de lucht. Maar als men spreekt van een
vergadering van de gelovigen, dan is er geen onzekerheid.
We schakelen in dit verband de wedergeboorte niet uit. Maar een vergadering is
wat anders dan een optelsom. Denk aan de zangvereniging van straks: daar kunnen
ook mensen bij zijn, die er om andere redenen dan het zingen gekomen zijn, bv.
om de gezelligheid of om den aardigen dirigent. Zo zijn er ook anderen, die er wel
bijhoren, maar er niet komen. Zo is het in de Kerk ook:
Er zijn er altijd bij, die niet bij de uitverkorenen horen, maar toch in de Kerk zijn.
Daarom bestaat er de spanning van de kerkelijke samenleving: confronteer de
vergadering altijd aan de norm van het geloof. Vandaar tucht, zelfonderzoek,
huisbezoek.
Prof. Grosheide spreekt ook in zijn commentaar bij 1 Cor. 12 van de Kerk van
Corinthe, die sooma tou Christou is; en dus niet een onzichtbaar totaal van
uitverkorenen is het lichaam van Christus, want een lichaam is zichtbaar, God heeft
in deze wereld nog nooit een vergadering bijeengeroepen van louter uitverkorenen.
Hij roept wel samen hen, die handel en wandel naar het Woord en de Belijdenis
richten, maar daar kunnen ook hypocrieten onder zitten!
Ook wordt de onderscheiding gemaakt tussen strijdende en triumferende Kerk.
Het is wel niet zo erg, dat men dat doet, maar toch is het wel een beetje gevaarlijk
geworden.
Volgens deze onderscheiding is de strijdende Kerk de Kerk in deze wereld en is
de triumferende die in de Hemel.
Bezwaren hiertegen zijn:
a. De Roomsen hebben dezelfde onderscheiding, alleen hebben ze er nog een
bij: Ecclesia militans, patiens (in het vagevuur) en triumfans. De Protestanten
lieten de middelste vervallen en hielden er twee over. Volgens de Roomsen
begint ‘als het zieltje in de Hemel springt’ het triumfans. Maar: de zaligheid in
de Hemel op het ogenblik is maar voorlopig. Het triumferen ten volle komt pas
op de jongste dag.
b. Bovendien: Zijn de zielen in de Hemel een Kerk vandaag? Neen, want ze
vormen geen vaste vergadering.
c. De Kerk beneden triumfeert ook al: In dit alles zijn we meer dan overwinnaars!
Ze strijdt wel, maar die strijd is er vandaag ook bij de zaligen; denk aan de
zielen onder het altaar: ‘Hoe lang wreekt Gij ons bloed niet?’!
Wel is het een strijd zonder pijn, maar toch een strijd!
Nu iets over ware en valse Kerk en pluriformiteit.
Volgens de Belijdenis zijn ware en valse Kerk gemakkelijk te onderscheiden. Vele
mensen geloven dit niet meer. En dat is geen wonder! Men heeft het zich moeilijker
gemaakt dan de Confessie doet. Want die spreekt in artikel 27-30 over één en
dezelfde Kerk. Maar wanneer men verschil maakt tussen zichtbare en onzichtbare
Kerk, dan maakt men het moeilijk. En dan deinst men ook terug voor de consequentie
van het spreken over ware en valse Kerk. Men is gaan spreken over meer en minder
zuivere Kerk. En men noemt de eigen Kerk dan niet meer de ware Kerk, maar de
meest zuivere openbaring van het lichaam van Christus.
Tegen dit laatste is er allereerst dit bezwaar, dat men suggereert, dat er ook een
niet-geopenbaard deel van Christus' lcihaam is. En verder is er bezwaar tegen die
gedachte van graden in de zuiverheid. Wat is dat: de
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meest zuivere vergadering? Was de Staat der Nederlanden in 1940 minder zuiver
met al die N.S.B.-ers dan nu? Wordt dat zuiver zijn van de staat afhankelijk gemaakt
van de meer- of minder- zuiverheid van de onderdanen? Verliest ze dus aan
zuiverheid door een stijgend gehalte van verraders? Als er dan vijftig procent
verraders zijn, is de staat ‘Om’! Dan krijgt men de min of meer zuivere valse staat.
Als het aantal N.S.B.-ers in 1940 meer dan vijftig procent geweest was, zou het dan
de minst zuivere valse staat geweest zijn?
De waarheid van de staat hangt natuurlijk niet af van de zuiverheid der
onderdanen, maar van de beantwoording aan de regel, waaraan ze onderworpen
is. Als Soekarno de meerderheid heeft in Djokja, is dan de republiek een zuivere
staat? Dat is natuurlijk onzin.
Zo is het ook met de Kerk. Er is een vergadering van gelovigen. De een komt
samen onder den paus van Rome, de ander komt samen met boertjes en
kantoorbedienden, die een Kerkeraad vormen. Ze zeggen allebei: Komt tot mij! Wat
is nu de ware vergadering? Het ellendige is, dat men zegt: Als u beweert, dat wij
de valse Kerk zijn, dan zegt u daarmee, dat wij dus naar de verdoemenis toegaan.
Maar dat heeft er niets mee te maken! De vraag is: Wat is de ware vergadering?
Wat is daarvoor de wettige regel? Het debat is al scheefgetrokken bij de exegese
van Christus' woord: komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven. Dat is geen gemoedelijk tekstje voor een Zondagschoolblaadje, maar een
polemische en antithetische tekst!
Want Christus stelt hier de keuze: de Farizeërs, die op een troon zitten, en geld
vragen, of Mij, Die vlak bij u ben, nederig van hart. Dit is een anti-hiërarchisch woord.
Het gaat dus niet om de zielen, die zich wel of niet om Jezus groeperen. Personen
doen hier niets ter zake. Al is in ‘de Kerk van artikel 31’ zestig procent fout en in de
synodocratische kerk zestig procent goed, dan verandert dat nog niets aangaande
de ware of valse Kerk.
Artikel 29 zegt, dat de valse kerk zich meer macht toekent dan het Woord Gods.
Het gaat er niet om, wat de individuen zeggen; er zijn ook gelovigen onder den
paus, en juist daarom moet men ze daar vandaan halen, want ze horen bij ons.
Maar het valse instituut als zodanig doet die zonde: een macht zich toekennen, die
het niet toekomt. En verder vervolgt volgens artikel 29 de valse Kerk degenen, die
heilig willen leven naar het Woord Gods. Het komt er op aan, om een scherpe
typering van de regel, de norm te geven! Nu kruist de ware-en-valse-Kerk-kwestie
die van de pluriformiteit, die door Kuyṕper en Prof. H. Bavinck is ingevoerd. Die
pluriformiteitsgedachte houdt niet verband met Schriftgegevens, maar met de
historische situatie. De historie, zo zegt men, plaatst ons voor de noodzaak om de
pluriformiteit te leren. Onze vraag is aan dezulken; die dit beweren: Volgt u ook
anders deze methode wel? Immers neen! Gaan we ooit één dogma opstellen op
grond van hetgeen we zien? Dat doen we toch nooit! De Triniteit kennen we niet
door ervaring, zoals de Ethischen zeggen, maar door openbaring, op grond van wat
de Bijbel zegt.
Ik moet altijd spreken naar aanleiding van wat ik hoor in de Bijbel. Waarom zou
ik hier dan anders te werk gaan?
De pluriformiteitsleer komt eigenlijk neer op een verdoezelen van de
Gereformeerde Belijdenis. Hier komt men te staan voor de vraag: is de historie
normatief? De historie heeft in Djokja al gesproken van de pluriformiteit van de Staat
der Nederlanden! Gaat de pluriformiteitsgedachte op voor de Kerk? Dan gaat ze
ook op voor de staat, voor het gezin etc.
Nu heeft intussen Kuyper gezegd: Het bestaan van die verschillende kerken moet
zo verklaard worden: Er is een wezen, essentia, van de Kerk en dat
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openbaart zich in verschillende vormen van kerken. Eén vorm is de meest zuivere,
d.i. voor negenennegentig procent zuiver; dan krijgt men zeventig en vijftig procent
zuiver en vijftig procent onzuiver; wat dat is, weet ik niet; dan komt ook nog zeventig
procent onzuiver en in plaats van valse kerk krijgt men de meest zuivere openbaring
van de onzuivere kerk!
Waar bestaat dan de ware en valse Kerk? Men krijgt een pluriformiteit van de
ware, maar ook van de valse Kerk. Dan kan met procenten gerekend worden. Maar
hoe komt men achter het aantal wedergeborenen? Er is wedergeboorte; maar als
ik dat niet geloof op grond van de Schrift, dan zou ik er niets van geloven! Want we
zien er geen steek van! Tussen iemand van de straat, die slechte dingen doet, en
iemand van de Kerk, die ook slechte dingen doet, is vaak geen verschil te zien.
Daar komt nog bij, dat, als men spreekt van zuiver, de vraag opkomt: Is dat zuiver
een kwestie van individuen of van regeltjes of van iets anders? Men komt er zo niet
uit.
Maar als men de wettigheid en de waarheid van de vergadering laat afhangen
van de norm van Gods Woord, dán komt men er wel uit!
Daarom luistert de prediking van Gods Woord ook zo nauw. Laten we nooit een
gissing van onszelf aandienen als Gods Woord! Men moet voor zichzelf overtuigd
zijn: Ik ben verantwoord. Men moet de tékst brengen naar de gemeente. En de
roeping om hierbij te letten op de scherpe snede wordt gemotiveerd en geprikkeld
door de afwijzing van de pluriformiteit.
De accenten worden de laatste tijd verlegd. Er wordt gezegd: Ge kunt hier zijn
en kunt daar zijn. Zo haalt men de zaken door elkaar. Men zegt: De Kerk heeft net
als een diamant verschillende facetten. Als daar het zonlicht op valt, ziet ge in iedere
zijde een andere kleur licht. Zo breekt de éne waarheid Gods in de verschillende
facetten van de éne Kerk.
Hiertegen zij echter in de eerste plaats opgemerkt, dat we leven onder het zonlicht.
Er is geen enkele kerk met enkel rood of blauw licht, maar we mogen zeggen: We
hebben de waarheid!
Bovendien, als men dit zegt, moet men ook spreken over de pluriformiteit van de
Belijdenis. Breng dit schema dan ook over op de Belijdenis en op de V.U. enz.
Daar komt nog dit bij: Heel dit mooie begrip is ontleend aan het feit, dat in de
wereld de dingen verschillend zijn, dat er in de natuur pluriformiteit is. Geen bloem
is precies gelijk aan de andere. Dat heeft hier evenwel niets mee te maken. Ik kan,
als ik tulpenbollen in een bloembedje zet, wel rode en blauwe tulpen krijgen, maar
altijd zijn het toch tulpen en geen narcissen.
Er is nog steeds de kwestie van ja en neen zeggen. Het is allemaal beeldspraak,
die de zaak verdoezelt, al dat pluriformiteitsgepraat, en het komt voort uit het
aristotelische begrip van vorm en wezen. Daarom heeft Prof. Greijdanus indertijd
al gezegd: Wilt ge spreken van pluriformiteit? Goed, maar dan binnen de ware Kerk;
dáár kan men hebben rare en verstandige mensen. Dat betekent, dat men iemand
als ds van Herwijnen er zo maar niet uit mag zetten. Dat betekent: zoeloe en blanke
aan één Avondmaalstafel in Zuid-Afrika. Dan zegt men: Ja, inderdaad, de
onderscheidingen wil God verzamelen binnen de ware Kerk. Satan heeft van de
onderscheidingen gemaakt oorzaken tot scheiding. Maar God maakt ze aanleidingen
tot verbintenis! Deze pluriformiteitsgedachte gebruikt echter een naam voor gezonde
gaven Gods voor zieke dingen, en dat is fout.
Het woord pluriformiteit worde liefst vermeden. En voor zover het er is, gebruike
men het alleen voor natuurlijke onderscheidingen, en verder nooit!

K. Schilder, Christelijke religie

57

Artikel 28.
De communione sanctorum cum vera Ecclesia.
In de Heraut is in de stellingen over zichtbare en onzichtbare Kerk de voorstelling
gegeven, dat artikel 27 handelde over de onzichtoare, en 28 over de zichtbare Kerk.
Dat gaat echter niet aan, want in beide artikelen is één en dezelfde Kerk bedoeld.
Uit het feit, dat in artikel 28 de eis gesteld wordt, om zich aan te sluiten bij ‘deze
heilige vergadering’, blijkt, dat de Kerk van artikel 27 identiek is met die van artikel
28.
Credimus, quod cum Sanctus hic coetus et congregatio servandorum sit coetus
atque extra eam nulla sit salus......
Allereerst moeten we hier letten op het gerundivum servandorum: van hen, die
zalig moeten worden!
Verder is hier de samenhang merkwaardig: coetus (mannelijk), congregatio
(vrouwelijk), coetus van servandi, en extra eam (vrouwelijk) is geen zaligheid. Eam
moet dus slaan op congregatio. Buiten de congragatio is geen zaligheid. Dat heeft
dus betrekking op het feit, dat God de kudde bij elkaar drijft en zorgt, dat alle schapen
binnen komen, en alle bokken buiten blijven.
God besloot den mens te brengen tot zaligheid. Hij voert dit nu uit in de tijd langs
de weg, die Hij ons wil doen gaan. Die iter is voor ons eundum, en wordt dan ook
begaan. Die God, Die de servandi naar elkaar toebrengt, heeft gezegd: Denk er
om, Ik laat geen schaapje achter en er komt geen bokje bij. Hij doet als een koopman,
die op de markt honderd schapen koopt. Die beesten weten daar niets van. God
heeft Zijn schapen gekocht en betaald met Zijn eigen Zoon. En nu komt Hij tot de
congregatio. De grex heeft Hij gezien in Zijn Raad, de congregatio wordt volvoerd
in de tijd. Er komt geen hypocriet in, en geen gelovige buiten de Hemel. Hier is Gods
gerundivum: Ze moeten zalig worden.
In die bekende zin ‘extra eam=extra congregationem nulla salus’ wordt dan ook
niet het woord ecclesia gebruikt. Natuurlijk niet! Wat hier in de Confessie staat,
betekent niet, dat buiten de vrijgemaakte Kerken geen zaligheid is. Want het is ook
zo: Intra eam omnis salus. Dat kan men van de vrijgemaakte Kerken ook niet zeggen.
Wij kunnen vergissingen maken; wat hier vandaag is, is geen adaequate
doelbereiking. Er is immers nog tucht, die geenszins overbodig is. Die is er in de
Hemel niet; daar zouden de sleutels oud roest zijn!
De congregatio gebeurt doorGod, onverbiddelijk, onfeilbaar en adaequaat.
Daarbuiten is geen zaligheid. Dat is dus heel eenvoudig en duidelijk. Gods genade
werkt altijd door, is insuperabel. Hij laat vandaag ook nog bokken toe. En buiten de
Kerk, die God eens vergaderd zal hebben, is geen zaligheid. En daarom is dat nu
een motief. Ik moet dus daarnaar leven. Het moet hun eigen sdhuld zijn en blijven,
dat de hypocrieten achterblijven.
Het is vandaag ook een werkelijkheid, in zoverre het nu een aanduiding is van
de werking Gods naar het volmaakte, maar niet van het resultaat vandaag. Daarom
is er nu nog een strijd om de eenheid. Het zit vast op het praesens van de Kerk.
Het is nog niet afgelopen, de Kerk is nog niet af! God is vandaag bezig de Kerk te
vergaderen. Vandaag is mijn Kerk nog in wording.
De Synopsis spreekt van de Kerk in fieri en in facto. Dat laatste houdt in: er is al
een zeker resultaat. Het is als bij de staat: De grondwet is klaar, maar de
staatsinrichting gaat nog door in het heden. De staat
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heeft alle burgers nog niet vergaderd.
Er is een factum: Op het ogenblik staan er op de lijst zo en zoveel; het is nog
maar een voorlopig resultaat en het verandert nog telkens weer Wanneer is een
coetus wettig?
De coetus is pas wettig en werkelijk coetus in het co-ire tot Doop, Avondmaal en
kansel. Houd daarom steeds deze twee vragen uit elkaar en verbind ze niet: a.
Deugen de mensen? b. Deugt de vergadering?
Wanneer een instituut de mogelijkheid openlaat, dat men appelleert op een
bestaande ontwrichting op grond van de bepalingen, dan is het nog wettig. Dat is
juist de betekenis van een crisis! God heeft beloofd: Er zullen altijd mensen zijn, die
oproepen tot bekering, mensen, die niet buigen voor Baäl. Maar als ze gaan zeggen:
Je moet eruit, zonder deugdelijke schrosingsgrond, dan is het mis. De Roomse Kerk
vóór 1517 was ónze Kerk! Ja maar, zegt men, er was toch geen zuivere prediking?
Maar juist de leerbinding en het als kerkelijk dogma aannemen van al die Roomse
ketterijen gebeurde nà die tijd. Vóór die tijd was er nog beroep op den paus, nog
appèl mogelijk!
De vraag is niet, of er in de Kerk fouten zijn, ook niet, of die vastgelegd zijn, maar
wel: Als er op die fouten gewezen wordt, hoe reageert de Kerk dan? De Kerk is
alléén Kerk, omdat ze leeft bij het Woord Gods: De schapen horen Mijn stem!
Als u zegt: Ons geloof, dat is toch hetzelfde als onze gehoorzaamheid?
Zijn dan de mensen in andere kerken nog wel gelovigen?
Dan vraag ik: Kent u wel eenvolmaakt gelovige? Ik niet! Die kent de Belijdenis en
het Woord ook niet. Denk aan de tucht, die niet gaat over zonde, maar over
hardnekkigheid in de zonde! We kunnen nooit zeggen van een zondaar: Hij is
verdoemd. Als hij in de zonde blijft, dan kunnen we wel zeggen: Nu is het mis.
Overigens, als de Schrift spreekt over geloven, dan staat er vaak episteusan,
aoristus inchoativus: zij kwamen tot geloof.
En pisteuein is vaak beschrijvingstaal voor: zich voegen bij de kring der gelovigen.
Thans komt de vraag aan de orde: Wat zegt artikel 28 over de eenheid der Kerk?
Er staat allereerst, dat wij die unitas moeten conservare. Die eenheid is er al,
zonder ons toedoen. Men spreekt tegenwoordig vaak: Maakt toch d Kerk één, en
denkt daarbij aan Joh. 17; maar wat hier in de Confessie staat, gelooft men dan
vaak niet meer. Hier staat: Zoek de eenheid. Wie zich van de Kerk niets aantrekt,
is Gode ongehoorzaam.
Men zegt wel: Je kunt de Kerk niet adresseren. Maar het artikel, waarin de
adresseringsdaad als daad van gelovigen is geboekstaafd, gelooft men dan vandaag
blijkbaar niet meer, en men komt aandragen met beweringen als: ‘woorden van drie
eeuwen geleden’ en ‘interpretaties’.
Het bewaren en vasthouden is verbonden aan het feit; de Kerk is één! Men kan
haar niet scheuren; haar eenheid ligt in Gods Raadsbesluit, in de Schepping naar
Zijn Raad, in Christus' verdienste vast. Maakt zo de eenheid der Kerk, dat ge de
eenheid van de Kerk retineert en bewaart!
Ik heb een eenheid, die God gemaakt heeft en die Hij nog makende is; en die
eenheid behoor ik te bewaren en vast te houden, door me te houden aan wat God
mij gaf in Zijn Woord en in de feiten. Iedereen, die niet Gods Kerk construeert naar
Gods Woord, is kerkscheurder. Wat God gemaakt heeft, weet ik uit de Bijbel. Ook
het feit, dat niemand zich aan de Kerk mag onttrekken, is een duidelijk bewijs, dat
men onjuist ziet, als men zegt: Artikel 27 handelt over de onzichtbare Kerk, artikel
28 over de zichtbare. Als er staat: Ge moogt u aan die coetus niet onttrekken, dan
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kan dat niet bedoeld zijn van de onzichtbare Kerk, omdat men erin blijft, als men
erin is.
Daarom is de eenheid der Kerk hier bedoeld als een zaak van onze eigen activiteit:
Ze heeft doctrina en disciplina, leer en tucht.
En in deze dingen mag men zich dan ook niet onderwerpen aan onjuiste edichten
van magistraten en vorsten.
De pluriformiteit is het slaapmiddel voor de drang naar de juiste Kerk. Hier wordt
gezegd: Al moest het je leven kosten! Gehoorzamen aan het bevel van Christus,
dàt is zoeken van de eenheid!
De kerkelijke eenheid in het zichtbare is door Cyprianus sterk naar voren gebracht.
De bekende slagzin van hem is: Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum
pars tenetur; de Kerk is één episcopaat, onder één opziener, en nu heeft iedere
onder-episcopus een gedeelte van het geheel in handen. Zo is ook de Ned.
Hervormde Kerkregering: De Hervormde kerk is een genootschap met deze
constructie: een groot landelijk lichaam met plaatselijke afdelingen. Dat is precies
de hierarchie, die wij ervaren hebben en in zijn verschrikkelijkste vorm gezien hebben
in 1944:
Wij besluiten; dus alle plaatselijke Kerken hebben automatisch al besloten
Tegenover deze hierarchie, die zondig is, hebben de Gereformeerde Kerken gesteld:
Elke plaatselijke Kerk is een geheel, is een sooma tou Christou, en niet een
onderdeel daarvan. De plaatselijke Kerken zijn niet afhankelijk van een synode, die
optreedt namens het landelijk lichaam, maar hebben zelf eigen rechten.
Het Kerkverband is dan ook geen zaak, die opgelegd werd van boven af, maar
die werd aangegaan door de Kerken onderling, zonder enige dwang van buiten af.
Daarom mogen de Kerken een verband vrij aangaan en ook weer vrij verbreken,
zo dat nodig is. Het Kerkverband is wel voorgeschreven door Gods Woord, want
de gelovigen moeten elkaar zoeken. Maar het wordt door Christus gebonden aan
de norm, die Zijn Woord ons geeft. Daarom hebbe wij met de synode wel degelijk
iets te maken. Wij zijn ‘synodaal’, maar toetsen dit synodaal zijn aan Gods Woord,
anders verwerpen we artikel 7 van de Confessie. Het fijne puntje is niet: Erkent ge
de synode? Maar: Erkent ge het recht van de plaatselijke Kerk? De synode heeft
tweedehandsgezag, die ze ontvangt van de Kerken.
Nu begrijpen we dus goed, dat artikel 31 geen grapje, maar een noodzakelijk
artikel van de Kerkenordening is. De samenleving van de Kerken is een
verbondsverhouding, en waar de afspraak bij het aangaan van dat verbond artikel
31 K.O. is, daar hebben wij gezegd tot de synode van 1944:
Als wat ge wilt besluiten strijdig is met Gods Woord, doe het dan niet! Maar die
synode zei: Ge moet het toch voor vast en bondig houden, ook al strijdt het met het
Woord.
We hebben dus ook tegen de Roomsen ons zwaar gravamen. Want daar bindt
men aan de pauselijke macht, terwijl men niet aan een zichtbaar hoofd, maar aan
Christus alleen onderworpen is.
In dit artikel 28 van de Confessie sluit dan ook vanzelf reeds in, dat men de
vergadering plaatselijk begint: Men kan zich alleen maar plaatselijk voegen bij de
gelovigen.
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[Deel III]
Christelijke religie
Boek, dat gebruikt wordt:
Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort
Reformierte Kirchen - Wilhelm Niesel, Evangelischer Verlag A.G. - Zürich.

Artikel 28.
Dat een iegelijk schuldig is zich bij de ware Kerk te voegen.

I.
De belijdenis gebruikt voor het woord Kerk twee latijnse woorden:
1) congregatio - congrego (grex) = samen-vergaderen; dus actieve daad Gods.
2) coetus - coire = samenkomen; dus actieve daad van de mens.

Op Gods actieve daad moet dus volgen, en volgt dan ook de actieve daad van de
mens. Zo is het ook met de eenheid der Kerk. God formeert de eenheid; daarop
volgt, dat de mens deze ‘servare’, ‘retinere’ moet.

II. ‘extra ecclesiam nulla salus’.
Dit betekent niet, dat er geen salus is buiten het eigen instituutje. We weten, dat
velen zalig worden buiten ons Kerkje. Is er dan pluriformitiet, is de instituering dan
maar een poging? Neen, we moeten letten op het gerundivum, servandorum, die
zalig moeten worden; het boek van Gods raad. 't Is Gods vrijmachtige daad, die de
servandi bij elkaar houdt.
(Bij Luther is de Kerk een ‘Heilsanstalt’, genadewinkel, en alle instituten
heilsinstituten: dit is onjuist).
God haalt de servandi bijeen. Omdat Gods plan slaagt, en dat uitwerkt, daarom
moeten wij ervan uitgaan, dat buiten dit getal van servandi, buiten de congregatio
geen salus is. Daarom wordt salus gevonden dáár, waar Gods congregatie gevolgd
wordt door de schriftgetrouwe coetus.
‘Calvijn zegt, voorlopig heeft God vele gelovigen onder de Paus, als men die er
laat, worden zij en hun kinderen steeds stomper’.
Nu nog zijn er gelovigen buiten de Kerk. Onze taak is het deze naar de Kerk toe
te halen, omdat God van Zijn vergadering zegt: extra eam nulla salus. Gods
gerundivum bindt mij in mijn activiteit.

III Zichtbare en onzichtbare Kerk.
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Sommigen zeggen, dat art. 27 spreekt van de onzichtbare, art. 28 van de zichtbare
Kerk. Maar art. 27 spreekt van de coetus, art. 28 van het feit, dat men zich daaraan,
- n.l. aan die coetus - niet onttrekken mag. Dus is hier de zichtbare Kerk bedoeld
(in beide artikelen). Dat blijkt ook hieruit, dat zij volgens art. 28 een doctrina et
disciplina bezit.
In dit verband is ook te spreken van de uitdrukking ‘Christus' mystieke lichaam’.
Dit woord wordt dikwijls gebruikt voor de onzichtbare Kerk in tegenstelling met de
zichtbare. Dus weer de tegenstelling.
De onzichtbare Kerk, die God alleen kent, is dan de naam voor iets moois, iets
zuivers.
De zichtbare Kerk op aarde wordt gedegradeerd tot iets minderwaardigs. Men
krijgt zo de onderscheiding Kerk en kerken, hetgeen niet is volgens de belijdenis,
want als God de vergadering van de Kerk in onze hand gesteld heeft, omdat hij van
Zijn kant de vergadering eerst ter hand heeft genomen en ons verplicht die te volgen
- dan kan de Kerk op aarde niets minderwaardigs zijn.
Hierin schuilt een verkeerd gebruik van het woord: mystiek. Dit woord
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heeft vele betekenissen en brengt dus met zich het gevaar van verkeerd gebruik.
Mustikoe van muein = toesluiten, op slot doen.
Nu zijn er twee mogelijkheden:
a) Ik sluit mijn ogen voor de werkelijkheid, dus muein van de ogen,
b) De zaak zelf is duister, dus toegesloten, dus muein van de zaak.

Mystiek als zelfstandig naamwoord anders dan mystiek als bijvoegelijk naamwoord.
Mystiek als zelfstandig naamwoord is mystieke kunst, waarbij men tracht de
waarheid te kennen zonder middel te gebruiken tot kennis; omdat God ons bindt
aan de middelen is mystiek in deze zin altijd verwerpelijk, want de kennisweg mag
niet de middelen verwaarlozen. Moet men hier dan niet spreken van mystiek als
bijvoegelijk naamwoord? Mystieke Unie, tussen Christus en de gelovigen, vindt zijn
oorsprong in wat niet voor ogen is. Die mystiek, als bijv. naamwoord mag dan de
oorsprong vinden in hetgeen niet voor ogen is, ze treedt straks op in hetgeen wel
voor ogen is, want de Unie met Christus blijft niet verborgen maar wordt openbaar.
Zo in kerkkwestie. Wat Kerk tot Kerk maakt, is wel mystiek, zoals het lichaam bijeen
gehouden wordt door de ziel (dus onzichtbaar), maar zodra het een sooma is, komt
het weer voor de dag. Zo hebben we ons dus in acht te nemen voor het woord:
mystiek, en voor de tegenstelling van zichtbare en onzichtbare Kerk.

IV. Bevat dan de Kerk niet in zich alle hypocrieten en ongelovigen?
Jawel, want in onze vergadering krijgt men nooit een zuivere collectie, zodat
gelovigen binnenkomen, en ongelovigen buiten blijven. Daarom zegt de belijdenis
ook, dat de hypocrieten wel: in ecclesia, maar niet de ecclesia zijn, en waar het zo
staat, moeten wij niet zeggen, dat de Kerk dan ophoudt vergadering der gelovigen
te zijn: een vergadering is geen optelsommetje. Oude theologen gebruiken graag
het beeld van een visnet. Zoals een visnet een verzameling is van allerhánd vis, zo
ook de Kerk.

V. Pluriformiteit der Kerk, zie vorig jaar.
Dit is een lelijke term: een wezen van Kerk, dat in verschillende vormen openbaar
wordt. We moeten letten op de onderscheiding vorm-wezen. Als het wezen in
verschillende vormen openbaar wordt, dan kan de ene vorm niet met de andere
strijden. Twee antithetische vormen zijn geen openbaring van één wezen. Zo wordt
de prikkel tot de eenheid weggenomen. De pluriformiteitstheorie is slaapmiddel op
de weg naar de eenheid der Kerk.
Daarom is de kerkelijke eenheid in het zichtbare (instituaire) door Cyprianus zo
sterk naar voren gebracht. Episcopatus unus est, cuius a singulis insolidum pars
tenetur. (episcopatus ≡ Chr.) Wel vinden we pluriformiteit in de plaatselijke kerken.
1) In de Hervormde Kerk vinden we één groot landelijk lichaam, waarvan plaatselijk
afdelingen. De plaatselijke gemeenten zijn dus geen plaatselijke kerken, maar
onderdelen van één groot log lichaam.
Kuyper ageerde daartegen, beeld van de man met een rad, dat vele andere
raadjes in beweging bracht. Zo ook in 1944. Een synodaal besluit gold tevens voor
alle kerkeraden.
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Hiertegenover de Gereformeerde gedachte: elke plaatselijke kerk is een sooma
tou Christou, een lichaam, dat van Christus is.
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Zo ook Grosheide in K.V. op 1 Cor. 12:27 van de Kerk van Corinthe. In de plaatselijke
kerk is alles, wat voor de kerk nodig is, ook aanwezig. Deze is dus niet afhankelijk
van een genootschap, maar zelfstandig. Kerkverband ontstond dus niet onder
dwang. Maar is vrijwillig aangegaan. Daarom mogen de plaatselijke kerken vrij
aangaan, doch ook vrij breken.
Desniettemin is het kerkverband wel een bevel van Christus, want de gelovigen
moeten elkaar zoeken. Maar het wordt door Christus gebonden aan de normen van
het woord, niet aan de besluiten van een Synode buiten het woord om. Anders
verwerpt men art. 7, omdat men geen Synodebesluit mag stellen boven Gods woord.
Gezag van synoden is tweedehands gezag, dat der kerkeraden eerstehandsgezag.
Kerkenordening is dus geen opgelegd maaksel van bovenaf, maar vrijwillige
regeling van het samenleven van kerken in verbondsverhouding. We hebben dus
ook een zwaar gravamen tegen de
2) Roomsen: Zij binden aan Pauselijke macht, omdat men niet aan een zichtbaar
hoofd, maar aan Christus onderworpen is. Art. 28 sluit dus in, dat men plaatselijk
begint te vergaderen, omdat men zich slechts plaatselijk kan voegen bij de gelovigen.

VI. Niemand mag se ipso contentus zijn, d.w.z. autarkos, in staat zichzelf
te bedruipen, self-supporting.
Maar wat je nodig hebt, kun je nooit jezelf geven. De middelen ontvangen we van
boven, niemand kan dit ontberen, daarom zegt de belijdenis ook: sed omnes pariter
teneri huic se adiungere, eique uniri, Ecclesiae unitatem servare.
Ecclesiae unitatem servare; daa vande Kerkleden, van ons, Het staat tegenover creare.
God creat - wij moeten conservare.
hierdoor, dat we de doctrina et disciplina aanvaarden en ons daaraan onderwerpen,
‘collum Jesu Christi’ op de schouders nemen. Vgl. Art. 31 K.O. (aanvaarden alle
besluiten, van leer en tucht, tenzij ze bewezen worden te strijden tegen het Woord
van Christus).
Zich separeren van de Kerk is verboden, afscheiding van hen, die niet van de
Kerk zijn is geboden, Officium omnium fidelium est sese secundum Dei verbum ab
iis omnibus qui extra Ecclesia sunt, disiungere, ut huic se congregationi adiungant,
ubicunque illam Deus constituerit.

Artikel 29.
Van het onderscheid en de merktekenen van de ware en de valse Kerk.
- Notae Ecclesiae.

I.
We moeten oppassen, dat we dit artikel niet opzij schuiven als van 2e rangs belang.
Dit artikel is stiefmoederlijk bedeeld: velen stemmen er niet mee in. De kwestie
heet ‘verouderd’ zoals thans aan Synodale zijde geschiedt, en zoals, naar het te
vrezen staat, ook Ds. B.A. Bos het beziet.
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Men zegt, dat de pluriformiteitstheorie noodzaak is geworden door de ontwikkeling
der Kerkgeschiedenis. Kuyper en Bavinck hebben hun pluriformiteitstheorie ingevoerd
met een beroep op de historie. Als zij gelijk hebben, moet de belijdenis veranderd
worden.
In 1936 is gezegd, dat o.a. de pluriformiteit v.d. kerk moest worden onderzocht.
Twee rapporten kwamen er: één van 5 (dat werd weggemoffeld)
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en één van 2 (Vollenhove en K.S.). Nu is het punt van de baan.
Maar wij moeten art. 29 nu serieus aanpakken. Hier worden de ware met de valse
kerk gekenmerkt aan kenmerken. Wie ontkent, dat de valse kerk pluriform is, maar
het van de ware kerk wel erkent, zegt iets onbegrijpelijks. De valse kerk althans
komt met de pretentie een tegenwicht te geven van de ware kerk.
De pluriformiteit houdt in, dat men zegt: er is een onzichtbaar wezen, dat in vele
vormen uit elkaar valt. Kuiper: de zonnestraal van de waarheid breekt zich in
onderscheiden facetten.
dus: 90% waar 10% niet: ware kerk.
51% goed 49% niet: ware kerk.
maar: 49% goed 51% niet: valse kerk.
Dus een optelsommetje. Hoe kom je daar uit?
Neen, zegt onze belijdenis: ‘De ware Kerk laat zich kennen aan de kenmerken,
de verhouding van het Woord Gods en de aangenomen orde in de Kerk.
In de Confessie is de valse Kerk = De Roomse Kerk. Beoordeelt men zǒo de zielen?
Neen!
Calvijn zegt: velen nog ‘subter papa’. Alles wat hervormd, synodaal, etc, is, is nog
niet verkoren. Dat is dwaasheid.
De vraag is, of het vergaderen is naar Gods Woord. Een ecclesia is een
vergadering, geen op;elsom. De normen zijn: ‘Wie mag bij jullie preken? Aan het
Avondmaal komen? Zijn kindje laten dopen?’
Vandaar ook, dat wij de hypocrieten ook officieel een plaats geven. Zij zijn wel
in, maar niet de ecclesia. Gewoonlijk zegt men:
in ecclesia: je bent in de vergadering, je hoort er bij.
de ecclesia: je bent erin geboren, je leeft erin, je hebt haar kracht ingezogen.
De hypocrieten zijn ‘Fremdkörper’. Maar men laat ze in de kerk, opdat ze het
Woord horen, dat hen zeker moet raken.
Geen Donatisme: volkomen zuivere kerk, zonder hypocrieten.

II. Kenmerken van de ware Kerk.
e

1 . pura Evangelii praedicatione uti.
Uti = gewoonte maken van, dus niet: zo nu en dan. In de Hervormde Kerk zijn ook
wel dierbare dominess, in de Synodocraten ook fijnbezwaarden. Maar de zuivere
prediking moet kerkelijke regel zijn. Dat is kenmerk van de Kerk.
Donatisten en Roomsen. De Roomsen hebben zich vaak aangesloten bij
Bellarminus: de Kerk kan aldus gedefinieerd worden: ‘Coetus hominum eiusdem
fidei professionis et eorundem sacramentorum communionis’.
Paulus schrijft ook aan Epheze, dat hij gelijke confessie verlangt to hen phronein.
Maar het zwaartepunt wordt gelegd op het fides, quae creditur, de geloofsinhoud,
niet op de fides, qua creditur. Bij Bellarminus is beslissend dat wat we elkaar
nazeggen.
De ecclesia audiens praat de ecclesia docens na.
Vandaar het zgn. fides caeca. Wij binden aan de confessie op voorwaarde, dat
ze met de H.S. overeenkomt. Wel zijn de Sacramenten belangrijk.
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2e. sincera Sacreamentorum administr.
In 1944 had de Synode de scheurmakers van het H.A. moeten afhouden. Ook toen
was de sacramentorum communis in geding.
Doch wij zeggen niet alleen eadem, maar bovendien sincera administratione
sacramentorum.
En niet: ‘Ex Papa praescripto’ maar ‘ex Christi praescr.’ want de H.S. is norma
normans, dè conf. norma normata.
Als Bellardminus gelijk heeft, dan hoeft men niet te praten over valse en ware
kerk. Als dan allen buigen voor één Paus, één Ridderbos, één Greydanus, dan is
er één confessie, één sacramentsgemeenschap.
Maar wij zeggen:
pura Evang. praedicatio sincera Sacr. administr.

Donatus. De Donatisten zeiden over de kerk vreemde dingen. Donatus: ‘hoe de
kerk wordt ingericht’.
Augustinus zegt: ‘'t loopt tussen de Donatisten en ons over de vraag, waar de
Kerk is. Is deze gegrond in woorden van mensen of in de woorden van Christus?
Gaat 't over menselijke documenten of over Goddelijke orakelen?’
De Donatisten wilden graag een Kerk van volmaakte mensen, binding aan
Confessie: als ze daar maar hartelijk ‘ja’ op zeggen, dan is het in orde. Terwijl de
Gereformeerden altijd terugwijzen van de confessie naar het Woord.
Het verstandswerk moet niet rusten. Ook moeten we opponeren tegen de
volks-kerk-gedachte. Natuurlijk zou zo'n kerk wel fijn zijn. In het O.T. was er een
volkskerk. Na Pinksteren echter de Kerk uit alle natie, tong en volk. Nu niet meer
gebonden aan taal- of andere grenzen: niet meer gehele naties, doch uit alle naties.
Roomsen: Zij laten de hypocrieten en occulte infidelen ware en ook essentiele leden
van de kerk zijn. Want ze praten de confessie immers na en gebruiken de 7
sacramenten immers trouw.
En hier hebben we dus een dubbele strijd tegen:
e
1 . De Roomsen: laat maar toe, als ze de sacramenten gebruiken en ‘ja’ zeggen
op de Confessie.
e De Donatisten: anabaptisten, independenten, e.a. die streefden naar een
2 .
zuivere kerk. Alle hypocrieten uit de kerk gewerkt en pogen om een kerk te
krijgen van enkel uitverkorenen. Alleen de heiligen en uitverkorenen leden van
de kerk.

Wij zeggen: als wij getrouw zijn in prediking en sacramentsbediening, zonder de
hypocrieten een wettige plaats te geven door een officiele aanspraak, dan komt er
bij de hypcrieten vanzelf bekering of afkering.
Men moet elkaar beoordelen naar de uiterlijke confessie en wandel. Verder het
aan God overlaten. Vandaar ook de voorbereidingspreken voor het H.A.

III. Kenmerken der Valse Kerk.
A. Niet pura praedicatio, maar zij kent aan eigen instituut meer
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macht toe dan aan het Woord enz. (zie op 22:18-19).
Allereerst gezegd van de Roomse Kerk: toch hier ook wel een algemene
bejegeningsnorm der kerken.
Algemene, brede strekking. De Kerk mag nooit voelen ‘boven hetgeen geschreven
is’ (1 Cor. 4:6), huper = hier anti. Huper ta gegrammena gaat tegen ta gegrammena
in.
Het opmerkelijke is, dat Paulus dit zegt; hij die zelf een groot gedeelte der H.S.
schreef, zegt: ‘Ik mag niet uitgaan boven hetgeen geschreven is’, d.i. Het O.T.
‘Novum Test. in veteri latet, Vetus Test. in novum patet’.
In het N.T. verdwijnen de kalummata.
De valse Kerk zal zelf nooit zeggen, dat ze boven het Woord uitgaat, maar ze
doet het wel (Roomsen, Synodocraten).
Roomsen en Synodocraten zeggen beide: de synode, de Paus beslist en daarom
beslissen ook alle kerken.
Niet ertegen ingaan!
Dat is orde-verstoring!
Hier zien we hoe art. 31 K.O. verloochend wordt.
Er wordt geen spatie gelaten voor een tijdelijk zich niet conformeren. Deze tijdelijke
discrepantie is in de ware Kerk geoorloofd
De Roomse Kerk heeft nog vele andere kenmerken, bijv. het wonderen doen, denk
aan: Lourdes en ook aan Möttlingen.
Niet het wonderen doen is nota ecclesiae (Luc. 10:20), maar verblijdt U, dat Uw
namen geschreven zijn in de hemelen.
Op het zendingsterrein acht K.S. wonderen mogelijk. Dat kan bij een begin der
profetie.
Denk aan Elisa, Christus' omwandeling.
Het wonder wint en trekt de aandacht, net als een luidklok vóór de preek.
Maar de Antichrist doet ook wonderen straks: terata van de leugen, energie van
dwaling.
(Vraag: Schriftbewijzen voor Art. 29. Dit zit vast op de hele lijn van de H.S. vgl.
Handel. 1 i.v.m. Rom. 9-11: De Pinksterdag, de oude tempel en de jonge kerk. De
stem op de Pinksterdag, als van een wind, die bij de discipelen komt, is een
soortgelijk mysterie als de ster bij de wijzen uit het Oosten. De vuurglans op
Pinksteren was ook nauwkeurig bepaald tot de Gemeente van Christus, dus
persoonlijke indicatie. Denk ook een Ez. 8. waar het Woord is, daar is de Kerk.
Goede Vrijdag combinatie met de Pinksterdag. Verder zegt de Bijbel in Openb.: ‘De
Synagoge des satans!’ Ook daar splitsing, dwars door gezinnen heen dikwijls. Denk
aan Tim. en zijn moeder. Een andere tekst is: Beproeft alle dingen en behoudt het
goede. De individuen in een valse kerk zijn vaak heel goede gelovigen, maar het
gaat om de officiele kerkelijke gemeenschap).

IV. Luthersen.
De Luthersen hebben de Kerk gezien als een Heilsanstalt, een genade-winkel. En
vele Gereformeerden ook. Denk bijvoorbeeld aan Prof. Diepenhorst Jr: heilsinstituut.
Het gaat echter in de Kerk niet om de zaligheid der mensen als zodanig. God
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vergadert de Kerk sibi, voor zich. Als het een Heilsanstalt was, dan zou het zijn pro
nobis.
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De Kerk is geen pieteitsinrichting, maar alles is ambtelijke dienst, ondergeschikt
aan de dienst Gods. Al dat kwijnende past in de sfeer van deze mensen.
Ook aan de andere kant liggen grote gevaren: wij Calvinisten, Pro Rege, pro lege
(Kuyper). Maar wel is beheersend de polis-gedachte, waarbij ook de culturele roeping
naar voren komt. Hoe predik ik het Woord zó, dat ik het ganse leven opeis voor de
levende God?
Dit sluit evenwel de geestelijke voeding en genieting niet uit: het is niet zó, dat er
in de Kerk niet gepreekt wordt over de zaligheid. Maar: mijn spijze is te doen de wil
des Vaders. Dat zijn geen tegenstel lingen. In 's mensen zaligheid wordt God
verheerlijkt.
Maar in Lutherse landen was de kerkmens op de hemel georiënteerd. ‘Jeder kann
auf seine Fasson selig werden’. Religie alstublieft buiten de politiek. Zo splitsing
tussen Kerk en Staat. Maar de Luthersen zi jn gestraft met hun eigen stellingen.
Hitler in 1933.
De polis voor de staats-mensen, de Heilsanstalt voor de Kerk-mensen. Maar hier
heeft Hitler zijn kop gestoten tegen het Calvinisme.
Tenslotte is de zaligheid een kwestie van de eere Gods.
Dit hangt samen met de notae ecclesiae. Immers de beoordeling der prediking wordt
hier ondermijnd: ‘ligt deze dominee mij, sticht hij mij, is hij dierbaar voor mij, of brengt
hij het Woord recht ter eere Gods, doet Hij de Cchristus der Schriften wel recht’.

V. 1e Roomsen (Katholieken is een term, die wij voor ons opeisen universeel, algemeen -)
Bij hen zijn, naast de mirakelen (al eerder genoemd) ook notae ecclesiae:
a) de multitudo : dat strijdt evenwel met de Schriften, en mitsdien met onze
Geloofsbelijdenis, die zegt, dat de Kerk soms zeer klein, ja, soms bijna
verdwenen kan zijn.
b) de antiquitas.
c) de successio apostolica: deze is evenwel niet gelegen in personen, maar in
de leer: ‘Wij hebben het apostolische Woord....’ Bovendien heeft de pauselijke
macht geen bewijs, dat zij van Petrus stamt, ook waren er soms wel 2 Pausen
tegelijk.

Artikel 30.
Van de regering der Kerk door kerkelijke ambten. - de politia
ecclesiastica I.
In dit artikel domineert de polis-gedachte. De polis-idee wordt uit. gewerkt in het
begrip senatus. De slordige handelingen met de kerkelijke tucht, en mitsdien de
scheuring der kerken heeft gevoerd tot het feit, dat een Kerkeraad een belachelijk
ding is geworden. In Kampen zijn er misschien wel twintig.
Maar wij moeten ontsnappen aan de mentaliteit, dat een gemeenteraadslid meer
is dan een ouderling. De Kerkeraad, hoe klein ook, is een regeercollege. Pas op
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voor de vervloekte mentaliteit, dat iemand, die een mondje latijn kent, meer is dan
een eenvoudig Kerkeraadslid. Maar laten we in de Kerk altijd respect hebben en
eerbied voor de senatum, hoe eenvoudige mannetjes ook.
De Kerkeraad heeft de regering. Sinds 1930 is er al strijd gevoerd door K.S. en
Prof. Dr. S. Greijdanus voor het gezag van de Kerkeraad.

K. Schilder, Christelijke religie

8
In de hele Kerk is geen grotere macht dan die van de Kerkeraad. De meerdere
vergadering is voor de meeste mensen een hoger college. Dat blijkt uit het
spraakgebruik: een beroep doen op een Synode enz. Maar: meerder (largior) =
breder, en niet hoger (superior).
Een classis en een synode bestaat uit leden, die gedelegeerd zijn. Hun potestas
is geen eerstehands, maar tweede-handsgezag, afgeleid gezag.
Kunnen ze dan wel besluiten nemen? Jawel, want de plaatselijke Kerken, die, op
zo'n vergadering samenkomen, beloven bij voorbaat aan elkaar de gezamenlijke
besluiten over de zaken, die alle kerken aangaan, uit te voeren. De afgevaardigden
zijn gebonden aan hun instructies, en vanzelf ook aan de algemene eis: gebonden
aan de Heilige Schrift.
De benoeming van Prof. Dr. H.N. Ridderbos was een symptoom van Hervormd
Kerkrecht: de Synode (opperkerkeraad) ging z'n boekje te buiten.

II.
Art. 31 K.O. Dit artikel bestaat uit 2 delen, die bij elkaar horen. Pas poging geweest
om dit artikel om te werken. Dr. F.L. Bos- Ds v. Teylingen (Zie hierover de Reformatie
en De Roeper). Hier wordt evenwel het mes gezet in een levend lijf. Het artikel
bestaat in twee delen. Alles uitvoeren, tenzij het strijdig is met de H.S. Prof. P.
Deddens heeft betoogd: De synode maakt van tenzij: totdat.
Vg. evenwel de volgende zin: We gaan uit naar de Triezelenberg, tenzij het regent.
We gaan uit naar de Triezelenberg, totdat het regent.
Tenzij is niet totdat.
Tenzij: kan niet betekenen dat men zich conformeert totdat het bewijs van de
strijdigheid met de H.S. is geleverd en aangenomen, bijv. op een volgende synode,
die eerst over 3 jaar samenkomt.
Dit steunt op de N.G.B. art. 7. Geen concilie of meerdere vergadering heeft meer
gezag dan de H.S. In het algemeen kunnen de beginselen der K.O. worden
teruggevoerd op de N.G.B.; zij is een practische uitwerking daarvan. Het is dus
maar geen reglementje, zoals in de Ned. Herv. Kerk.
De 2 delen van art. 31 hebben dus wel degelijk een klip aan de éne kant en één
aan de andere kant willen vermijden. Pas wel op voor alle vermijden van
‘eenzijdigheden’, want dan doet men vaak helemaal niets. Toch hier twee klippen,
n.l.
a) Independentisme
b) Hierarchie.

Independent .a)
als regel neemt men aan de besluiten uit te voeren. Tenzij: geeft de grens aan,
waarbinnen. Nooit mag men een besluit verwerpen, dat je zelf niet aanstaat. Het
Kamper promotie-recht bijv. is jarenlang afgewezen op allerlei onzinnige
argumentatie: ‘De Heere wil't niet’ enz. Maar dát geeft geen recht om niet te
conformeren. Dan zou je elke dag een nieuwe kerk erbij krijgen.
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Hierarchie b)
tenzij in strijd met de Kerkenorde en Gods Woord.
Dan is zich conformeren niet geoorloofd.
Dit tegen de hierarchie. Ja mag niet zó maar zeggen, dat de besluiten wel juist
zullen zijn, als de hierarchie menselijke besluiten aanvaardt en oplegt.
Dat was wel zo in het O.T. maar na de Pinksterdag niet meer in de nieuwe
bedeling.
Bij de Roomsen is dat ook zo, denk aan de termen bijv.: fides caeca - oboedentia
caeca.
Ook Ridderbos zei dat: ‘die besluiten voorlopig uitvoeren, 3 jaar lang, dan kun je
bewijzen (of niet), dat ze zondig zijn. Het is een groot schandaal in de Kerk, je weet
nooit of je zo'n belofte mag houden.

Gehoorzaamheid
Het is waar: hen, die boven ons staan, moeten we behoorlijke gehoorzaamheid
bewijzen. Behoorlijk, ja, theoprepès; eerst God gehoorzamen, dan de mensen. En
dàt, wat je je ouders nog niet mag beloven, zou je een synode (geen hoger gezag)
wel beloven! Dit is Ethisch onjuist.

2e hands gezag.
Synode-deputaten zijn geen Heeren, maar knechtjes. Zo komen we ook tot de
kwestie van eerste-hands- en tweede-hands-gezag. Hiervoor gaan we terug naar
Voetius.

1e hands-gezag.
Volgens hem is de kerkeraad het enige college met eerste-hands-gezag met
oorspronkelijke macht. De plaatselijke Kerk is een sooma tou Christou, heeft een
potestas, die van rechtswege, van Christus, haar toekomt.
Als die Kerkeraden nu afgezanten zenden, dan hebben die (vergaded in classis,
P.S. en G.S.) slechts potestas delegata. Ze ontvangen die potestas, beperkt door
hun instructie-brief. Wij beloven bij voorbaat de besluiten uit te voeren, tenzij.....Dat
houdt nu in:
Wie is een spelbreker?
Wie is een leugenaar?
Alleen zij, die de besluiten niet uitvoeren, in strijd met de H.S.?
Ja, dat zijn spelbrekers, maar aan de andere kant: alle alle synod. dominées zijn
woordbrekers. Zij hebben de afspraak gebroken om alle besluiten in strijd met de
H.S. niet uit te voeren.
Goed nauw opletten.
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Ambt der gelovigen.
Terugroepen van synode-leden is iets anders dan terugroep-baar verklaren.
Denk aan de brief van K.S. aan de Kemper Kerkeraad. Een Kerkeraad kan niet
terugroepen. Ze moet dat doen via het ambt der gelovigen.
Een Kerkeraad mag wel namens de gemeente de roeping laten uitgaan tot
dienaren, ouderlingen en diakenen. Zij mag bijv. wel het beroepingswerk leiden,
bijv. door het stellen van twee-tallen. Maar waar de Gemeente voor het eerst
samenkomt, stemt en kiest de gemeente de ambtsdragers. Het ambt aller gelovigen
is primair. Het bijzondere ambt mag wel leiding geven, maar niet heersen.

K. Schilder, Christelijke religie

10

III De Lutherse Kerk.
Vertoont de Lutherse Kerk de kenmerken van de ware Kerk? Zij werden in de
Reformatietijd veelal als ware Kerk beschouwd door de Calvinisten. Zij hebben aan
het kenmerk der ware kerk in zoverre vastgehouden, dat ze zich bonden aan het
Woord en niet vervolgden, die heilig wilden leven.
Maar thans is het iets heel anders. Nu is het Lutheranisme uitgekomen bij het
Modernisme en is in Duitsland één der sterkste uitvalspoorten van het Barthianisme.
De tegenstelling tussen het Calvinisme en het Lutheranisme is dat het le in
hoofdzaak gelijk gebleven is, het 2e daarentegen niet.
We moeten niet zeggen, dat de oude Gereformeerden veel gunstiger stonden
tegenover de Lutheranen dan thans. Maresius' woord, gebaseerd op 1 Cor. 3:11
en Col. 2:19 geldt nu niet meer ten aanzien van de huidige Lutherse Kerk.
Vandaag geeft men fundamenten (van de leer) en caput (de hoofdzaken van de
leer) cadeau. Dogmatische verschillen op kleine puntjes is mogelijk, als je niet diep
genoeg doordenkt. Maar als je goed werkt en tot de fundamenten doorstoot, dan
raak je altijd het caput (de hoofdzaak).
Wie inzake de openbaring denkt à la Barth en philosophen als Schleiermacher
en Hegel de Kerk binnenhaalt, die heeft fundamenten en caput versneden.
I. Dus geen pluriformiteitsproblemen oplossen met oude tolerantie van
Gereformeerden (Maresius).
Je kunt Episcopius en Uytenboogaerdt met genoegen (niet met stichting)
lezen, maar de huidige Remonstranten zijn een heel beetje anders!
II. Denk ook hieraan: de vorst bepaalde in zijn gebied de religie. Nu kan een baron
nog wel eens beslissen of er een moderne of confessionele dominee komt. Zo heeft
dus de soc. constructie invloed op de ontwikkelingsgang der kerk.
Thans betekent een politieke invloedssfeer niets meer: de U.N.O. maakt
de politiek. Huiveringwekkend, dat zo makkelijk de Nederlandse
souvereiniteit wordt cadeau gegeven (Koningin bij de gratie Gods).
Om op Luther terug te komen: we moeten erkennen, dat God de historie gemaakt
heeft. Hij werkte Reformatie, hier zus, elders zo. De feiten niet normatief, maar ze
dwingen wel bij het aanleggen van de norm. Als ze caput en fundamenten evertere,
is er geen ware kerk meer. De notae blijven zinvol.
In een ander land dus aansluiten bij de bestaande kerken.
In K.O. nadere interpretatie van dit artikel, n.l. middelmatige dingen. adiaphora dingen, die er niet op aankomen.
Eigenlijk zijn er geen adiaphora, want niets ontsnapt aan Gods norm. Maar niet altijd
kunnen we Gods norm verstaan. Dus we laten elkaar, ook de buitenlandse kerken,
daarin vrij. Maar de notae ecclesiae blijven gelden.
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Artikel 31.
De electione et aequitate ministrorum - over de verkiezing van
ambtsdragers.
I.
Het gaat hier niet over ambtsdragers als synode- of classisleden, maar als leden
van een Kerkeraad. De eersten hebben dan n.l. geen eigen ambtwaardigheid, neen,
ze zitten als vertegenwoordigers van de Kerkeraad.
Hier dus:
Predikanten
Ouderlingen
Diakenen.

Aangewezen weg: electio.
Men mag het ambt wel begeren, niet zichzelf aanbieden. Vgl. de bekende tekst
uit Hebr. Niemand neme zichzelf die eer aan, dan die geroepen worden. Men zegt
wel eens, dat vrije verkiezing nodig is. Maar: bij instituering van een kerk, kiest de
Gemeente voor de eerste keer zelf.
Maar als de Kerkeraad voor een deel aftreedt, kan die, mits door de gemeente
zelf gekozen, als zij die de gemeente het best kennen, tweetallen stellen.
Cheirothesia: handoplegging.
Cheirothonia: hand. opstek. manier van stemmen Cheirothesia: werd vroeger veel toegepast, thans nog bij predikanten voor de
eerste keer. Dit is geen overdracht van geestesautoriteit, maar een symbool hiervan,
dat de H.G. in continuïteit de Gemeente regeert. Dat doet de H.G. evenwel door de
H.S. Daarin ligt de continuïteit. De cheirothesia wordt ook niet toegepast bij
ouderlingen en diakenen! Er zit een Rooms bijsmaakje aan.
De Electio is gebonden aan de kring, waarin ze geschiedt. Men mag alleen het
ambt oefenen, binnen de kring, die je riep. Wel kunnen bepaalde afspraken worden
gemaakt. Denk aan schorsing, met advies van de naburige kerkeraad.
Roeping is grens van de bevoegdheid.
De souvereiniteit van de gemeente wordt beleden, niet als technische handigheid,
maar als geloofsartikel.
Potestas - dunamis - macht.
authoritas - exousia - bevoegdheid.
Toen destijds de Synode zich continueerde, nam zij Potestas, zonder authoritas
te bezitten.

II.
Electio en aequalitas: dit is
1) sterk anti Rooms.
2) sterk anti-Lutheraans.

1) Sterk anti-Rooms: daar keuzen door de Paus c.a. van kapelaans en pastoors:
die worden ook verplaatst door de Paus als ‘vicarius Filii Dei’
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2) Sterk anti-Lutheraans. Luther heeft met zijn fijne kop en mooie scheldwoorden
veel opgeruimd, maar hij was niet consequent. Er bleven: Kirchenrat Oberkirchenrat - Oberkonsistorialrat. Dus nog hiërarchische indelingen.

Wij hebben het door hen geusurpeerde woord ‘bisschop’ losgelaten. Eigenlijk
moesten wij die term ook weer hebben. Bisschop = episkopos, dus iedere opziener
= bisschop. De nomenclatuur van de kerk heeft een historische ontwikkeling.
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Petrus is bij ons ook wel sleuteldrager: doch als primus inter pares.
Zie hiervoor de art. van Prof. P. Deddens in de Ref. ‘over't Apostolaat’.
Het ambt van een Apostel is evenwel slechts een verdwijnen ambt: voor lx
bestemd. Als bewijs dient reeds, dat Christus zelf er 12 verkoos: deze
vertegenwoordiging van de ker heeft symbolische betekenis.
12 Patriarchen - Oud-Israël - uit lichamelijke geboorte.
12 Apostelen- geestelijk Israël- voor het uitzaaien van de geestelijke geboorte
der kerk. Ook een zendeling is geer Apostel: want de Apostelen moesten in de
eerste plaats Israël waarschuwen (zie Matth. 10).
Ook zijn de Apostelen er maar één keer, omdat zij martures, getuigen zijn van
Jezus Christus (vgl. 1 Joh. 1:1), hun ambt is dus: martur zijn voor de rechtbank van
de wereld. ‘God is waarlijk vlees geworden: wij hebben hem gezien en getast’.
Daarom moest Thomas ook bij zijn wederopname als Apostel Christus wonden
betasten (De uit zijn ambt verdwaalde Thomas) ‘Dezelfde stigmata’: confessie in
de locativus: niet in de vocativus: ‘Mijn Heer en mijn God’.
Johannes 17. Het Messiaanse gebed (liever dan: Hogepriesterlijk gebed) valt
uiteen in 3 delen:
1e voor zichzelf,
2e voor de Apostelen,
3e voor diegenen, die in hen geloven zullen.
Ook hier de Apostelen een eigen plaats. Petrus was echter geen ‘vicarius Christi’,
maar al was hij primus niet eens inter pares, dan zou nog niet bewezen zijn, dat de
Paus recht heeft op volger van Petrus te zijn.
Zo ook inzake de vraag: Paulus of Matthias.
Wie is Judas' opvolger? Paulus of Matthias?

Sommigen:
zeggen Matthias, o.a. de Apostelen, Christus zegt later tot Paulus door Ananias:
‘Gij zijt mij een uitverkoren vat’. Paulus zegt zelf ook Apostel te zijn. Als de Apostelen
werkelijk fout zijn geweest, dan toch geweldig, dat ze voelden dat er 12 moesten
zijn: ‘we zijn officieel in de plaats van de 12 patriarchen’.

Anderen:
Ja maar, was dat kiezen geen vergissing? Mag je een Apostel kiezen? Heeft ooit
een Apostel zich laten kiezen door mensen? Is het feit, dat Jezus Paulus op de weg
vasthoudt en verkiest geen correctie van die verkiezing? Is Paulus inderdaad no.
12? Paulus zelf beroept zich telkens op zijn Apostelschap, en pleit op zijn recht
daarin (1 Cor. 15).
De man aan de Schone Poort genezen. Daaromheen draaien dan een massa
hoofdstukken. Christus heeft hem steeds laten liggen. Zo betuigt Christus de
wettigheid van de arbeid der Apostelen. De continuïteit van Christus op de Apostelen.
Paulus zelf zegt: Maar ik heb Christus als laatste gezien (1 Cor. 15).
Allemaal bewijs, dat het ambt der Apostelen, martyres zijn, niet in overdrachtelijke
zin is bedoeld.
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III.
Verder is de sleutelmacht geen wereldlijke macht. De zwaardentheorie van de Paus
deugt niet. Deze oude droom leeft nog: steeds gezag v.d. Kerk en van de Staat
verward. De titel ‘gevangene op het Vaticaan’ houdt de pretentie in: ‘Ik ben een
werelds machthebber’. Eigen gezanten, postzegels, enz. net als Luxemburg en
Leichtenstein.
Sleutels ≠ wereldlijke macht, maar geestelijk door het Woord. Christus maakte
een gesel van touwtjes, heel wat anders dan toen gebruikelijk. Petrus hieuw Malchus
het oor af en wordt bestraft. Tucht var de kerk meer dan in het O.T. In het O.T. kan
iemand gestenigd worden, die berouw heeft gehad (bijv. Achan)niet met de pretentie:
‘Hij is verdoemd’.
In het N.T. formulier van de ban: ‘Hij is verdoemd’. (Petrus/Ananias en Saffira niet
een proces/vonnis, maar hij bedient slechts het vonnis).
Wij kiezen niet het Pauselijke regeringsstelsel, maar het Presbyteriale,
niet het Presbyterale.
Presbyteraal = presbyter = ouderling.
Presbyteriaal = presbyterium = kerkeraad.
Ambtsdragers verschillen niet in qualiteit: aequalitas.
Geen ondergeschikte ouderlingen enz. Ook geen kerken, die boven een
andere staan. Geen moederkerk: maar zusterkerken.
Zo meteen vervallen: cuius regio, euis religio.

Artikel 32.
De canonibus ecclesiasticis et excommunicatione - Van de orde
en discipline of tucht der Kerk.
Dit artikel handelt dus over het ius canonicum = kerkrecht en de excommunicatio
als bewaring van de kerkelijke eendracht.
Let in deze tekst op de combinatie van:
aliquis en certus.

Aliquis: je hoeft niet allemaal dezelfde regeling te hebben maar wel in
certus: als er eenmaal een afspraak is, handhaaf die dan!
aliquis: je kunt je vrijheid houden: adiaphora.
certus: afspraak is afspraak, recht is recht.

Dit gold ook voor de Generale Synode bij de benoeming H.N. Ridderbos. Het
verleggen van een vraagpunt naar een debat over de K.O. is feitelijk misdadig. Want
die wet was niet in geding. Vergelijk iedere andere afspraak: wordt die geschonden,
dan gaat het niet aan om over die afspraak te gaan discussieren.
Maar hoe kunnen we dan ‘omnia inventa humana, omnesque leges’ verwerpen?
Is een K.O. zonder menselijke vonden mogelijk? Het is toch geen goddelijk gebod,
dat er bijv. niet ieder jaar een Gen. Synode gehouden wordt?
Inderdaad, maar we verwerpen ze dan ook, om er de consciëntiën aan te binden.

K. Schilder, Christelijke religie

Gezamenlijk kunnen we de artikelen onder de ogen zien en veranderen.
De excommunicatie of ban wordt hier gezien als een middel ter bewaring van de
Kerk. Fremdkôrper, galstenen moeten eruit.
De H.S. gebruikt het beeld van een vlieg in de zalf, rotteappel uit de mand.
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De excommunicatio dient dus tot genezing van Het lichaam van de ker Zó niet, dan
is de excommunicatio een caricatuur. Zo één van beide: K.S. scheurmaker, of
Ridderbos.
Kerkelijke excommunicatie is altijd voorwaardelijk: schorsing en afzetting ook: want
na gebleken berouw wordt de zondaar weer opgenomen. Daarom is het ook zo
oneerlijk, als men van Synodale zijde zegt, dat we niet buiten het Koninkrijk Gods
zijn geplaatst. Het criterium is niet de veroordeling maar de beschuldiging.
De ban gaat nooit over zonde, maar steeds over hardnekkigheid in de zonde.
De afhouding van het H.A. is te onderscheiden in:
a) simplex abstinatio: in geval van ergernis, om de gemoederen tot rust te laten
komen,
b) niet simplex abstinatio: wat een onderdeel vormt van het
excommunicatie-proces: langs de weg van de censuur.
De censuur verloopt volgens 3 trappen:
1) zonder naam zonde noemen
2) naam + zonde: voorbede vragen,
3) nog geen afsnijding,
4) excommunicatie.

Artikel 33.
De sacramentis - Over de sacramenten.
I.
God werkt in ons door de sacramenten- per quae - maar in de laatste kerkstrijd las
men alsof er stond: per quam. Onze vert. maakt de indruk, alsof God werkt door
middel van de inwendige en onzichtbare zaak. Op dit punt is Cand. H.J. Schilder
beschuldigd van in strijd te zijn met de N.G.B. De Sacramenten verzegelen het
geloof, de onzichtbare, en inwendige zaak, d.i. inwendige, aanwezige genade,
volgens Prof. Grosheide Bovendien zegt deze: God gaf de doop om het geloof te
sterken, dus was er geloof. Deze redenering is onjuist. Hij zei er dan bij: promissum
is heel vaak het beloofde goed zelf. Terecht. Maar als gezegd wordt promis sa
obsignare is die zaak niet aanwezig, doch beloofd. In de preek wordt het leven
verkondigd en worden de beloften verzegeld.
De preek is een hoorbare en de sacramenten zijn een zichtbare verkon diging
van de beloften.
Syn.: ‘Het sacrament is pas sacrament, als het de uitverkorene hun geloof
verzegelt’.
Dan zou je ook moeten zeggen: ‘De preek is pas een preek als ze gericht is tot de
uitverkorenen’. Hoe kan dat bij een preek, die uitgesproken wordt tot uitverkorenen
en hypocrieten?
De Synodale doopsleer is onhoudbaar. Neem b.v. 3 dopelingen:
A. een verworpene - 50o doop
B. een verkorene - volle doop
C. een verkorene, die nog niet wedergeboren is- wat is dit voor een sacrament?
75% ?????
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Dan is er nog geen genade aanwezig!!!!

II.
Er zijn bij de sacramenten twee elementen:
a) Betekenen, afbeelden.
b) verzegelen, bekrachtigen.
Zowel een beeld als een zegel hebben niets eigens. Je kunt moeilijk amicitia drinken
met een portret! Een beeld heeft pas zin uit de er achter liggende res, werkelijkheid.
Een zegel ook.
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Het is niet juist om te zeggen, dat een gedoopte, die niet gelovig is, geen
echt sacrament ontving. Art. 35 spreekt over Simon de Tovenaar en
Judas; die hebben wel het sacrament, maar niet deszelfs waarheid. Het
sacrament blijft waar. Een portret is waar, als de afgebeelde hier is of ook
in Amerika. Lees daarom art. 35 in het licht van de art. 33 en 25.
Hier komt natuurlijk ook de vraag op: hoeft God zijn beloften wel extra te garanderen?
Is dat geen onzin?
Dit ook i.v.m. de eed, met het aweren van God. Sommigen zeggen: het
is toch eigenlijk onzin, dat God een eed zweert, het is eigenlijk paradoxaal.
God zweert evenwel terwille van onze hebetudo een eed.
Zo ook bij de sacramenten. Het Woord heeft zelf perspicuitas. Dus eigenlijk zijn ze
niet van node. Maar God geeft ze om onze hebetudo.
De sacramentsleer wordt in dit opzicht door vele dos en Syn. verknoeid. Hervormde
dos wijzen graag op een benodigde fijn afgestemde zielsgesteldheid. De N.G.B.
zegt evenwel, dat we hebetudo hebben, grovigheid, domheid. Kom tot het H.A.
omdat je zo grof en dom bent.
Hetzelfde geldt voor de doop, Die is niet voor de ‘fine fleur’ (synodaal standpunt).
De handelingen worden geinterpreteerd naar het Woord. De mysteriën hebben
ook een reiniging (Isis en Osiris), als afwassing van alle barbaarse, on-ingewijde
onreinheid. De wassingsdaad is maar een beeld, het is slechts een hulpmiddel om
het Woord te verstaan. Als u niet weet, wat een levende man is, dan zegt een portret
van hem ook niet veel. Een foto van de maan kunt u pas waarderen als u een grote
hoeveelheid kennis heeft. Dit geldt ook van een Röntgenfoto. Eerst moet men
theorieën kennen.
Daarom zegt de Gereformeerde Dogmatiek: het sacrament kan men missen: het
'Woord natuurlijk niet.
Dit geldt ook i.v.m. obsignare. Het moestons al genoeg zijn: het Woord. Maar om
onze hebetudo heeft God zijn belofte verzegeld.

III.
Sacramentum: uit Latijnse oorsprong een soort inwijdingsceremonie.
Vgl. Het Hebr. Gr. mnotèrion. Bekend is vooral de uitspraak, dat zij die ‘in militiam
vocati’ zijn, moeten ‘respondere in sacramenti verba’. Dus hier niet: krijgseed. Maar
vermoed lijk = vaandel, of sigilla foederis.
Sacramentum naast het Grieks mnotèrion, antitupon, aphragis, sumballon,
sèmeion. Figuren of handelingen, die optreden bij het intreden of ingaan van een
gemeenschap, maar ook bij het voortgaan daarin. Zo in de kerkelijke sacrum signum.
Een sacrament staat als teken nooit los van het Woord. Het kan niets toevoegen
aan het Woord zelf. Een goed beeld geeft de werkelijkheid juist weer. Het voegt
niets toe.
Afgewezen: de mening der Synodalen, dat een sacrament pas echt is, als de
betekende zaak aanwezig is.
Hebben de sacramenten ook obsignatieve kracht?
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IV.
Hierover strijd tussen de Gereformeerden en:
1) de Socinianen,
2) de Anabaptisten.
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Deze zeggen: Sacramenten zijn inania mere theoretica, bloot theoretisch, maar art.
33 N.G.B. zegt ‘signa itaque minime vana sunt et vacua Er is wèl viz in de
sacramenten, je kunt ze niet helemaal beschouwen als portretjes, illustraties! Ze
zijn niet alleen illustratief of exhibitief (exhibitio) maar ook obsignatief. Afbeelding
en bezegeling.
3) De Roomsen: ook zij geven sacramenten geen obsignatieve kracht, maar zeggen:
‘het sacrament zelf doet het al’. Zo moeten we het woord obsignatio verdedigen
naar twee kanten. Enerzijds naar die der Socinianen, anderzijds naar die der
Roomsen. Volgens de ene groep zeggen we te veel, volgens de andere te weinig.
Bij de laatstgenoemden komt het water met de genade samen. Daarom: doop =
vehiculum gratiae. Bij de priesterwijding is dat net zo: de priester is na de wijding
een ander dan daarvoor! Het sacrament werkt ex opere operato. Zo wordt het
sacrament overschat. Anabaptisten en Socinianen onderschatten het.

Adde verbum elemento et vide sacramentum.
Het Woord wordt in het sacrament herhaald en beklemtoond. Daarom spreekt de
N.G.B. ook van pignus - pignora - pand(en). Deze term komt ook voor in de Roomse
terminologie: depositum fidei. ‘Bewaar het pand u toebetrouwd’. Paulus 1 Tim. 6:20.
Daaronder wordt verstaan datgene, wat bij de Paus is gedeponeerd door de
Apostelen als pand voor de hele Kerk. Bij de Gereformeerden is het pignus aan
heel de kerk toebetrouwd.
Daarom werken de sacramenten ook geen geloof ex opere operato, maar ze
praesupponunt, vorderen geloof bij volwassen (dus niet: onderstellen geloof). Of
de volwassene daaraan beantwoordt, weet men niet.
Water, brood en wijn doen het niet, maar het gebruik (H.C.). De kerk administreert
de doop, maar het gebruik ervan vindt pas later plaats door de gedoopte. Zo ook
bij het H.A.
De usus sacramenti is dus wel wat anders dan de administratio sacramenti. Dit
moet men wel scherp onderscheiden. De usus is nodig om het geloof te versterken!
Een klein kind gebruikt het sacrament niet! Heel de kwestie - Cand. H.J.S. zit vast
op het misverstaan van dit woord usus. Bij het kind neemt het
geboren-worden-in-de-kerk de plaats invan een persoonlijke geloofsbelijdenis.
De intentio van de Dienaar. Bij de Roomsen hangt de efficacia van het sacrament
af van de intentie van de minister. Als die ontbreekt, geen waar sacrament. Frappant
is dat de Synodocraten precies het tegenovergestelde beweren: als de intentie van
de dopeling ontbreekt, geen waar sacrament, geen volle doop. Maar de doop hangt
niet af van de waardigheid van de dienaar. De doop is een zichtbare preek: als de
doop moet worden overgedaan bij overkomst naar een Gereformeerde Kerk van
buiten af, dan zou men ook alle preken moeten overdoen. Alles overdoen of niets.
Maar de persoon doet het niet, noch bij het Woord, noch bij het Sacrament.

Numerus Sacramentorum.
Genoeg aan twee Sacramenten:
Doop - besnijdenis.
H.A. - Pascha.
Dat de eersten congruent zijn, blijkt wel uit het feit, dat beide aan kinderen werden
toebediend.
Verschil: O.T. jongens, N.T. beide.
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Oorzaak, dat in O.T. Staat en Kerk samenvielen.
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H.a. - Pascha. Het laatste bloedig, het tweede onbloedig.
Pascha: maaltijd, waarbij de communie sterk naar voren trad, gastheergasten.
Zie ‘Christus in Zijn lijden’.

Roomsen: 5 andere:
1e Vormsel
2e Biecht.
3e Huwelijk
4e Priesterwijding
5e Laatste Oliesel
Rome noemt doop: doopsel.
In onze kringen merkt men op: dat zijn geen sacramenten op verscheidene gronden.
Bijv. wat het huwelijk aangaat. Dat was er al in het Paradijs, dus geen instelling, die
opkomt uit het genadeverbond, uit de genade van Christus.

Vormsel:
praeparatio ad sacr. is nog geen sacramentum zelf.

Biecht:
le. ontbreekt er het sacramentele karakter aan.
‘poenitet me’
‘absolvo te’
Bij ons hetzelfde in de preek, Avondmaalsformulier en Catechismus enz.
Niet een teken en een figuur, Reuze verschil tussen berouw en afbeelding van
berouw. De één deed een figuur van paenitentie, de ander de poenitentie zelf.
Roomsen zeggen: ex opera operato.
Met ‘absolvo te’ gebeurt er dus wat. De genade komt mee. Jac. 5: belijdt elkander
Uw misdaden.
Verlies van de biecht? Ja inderdaad, persoonlijk gesprek ontbreekt. Overigens
biechtstoel helemaal niet gefundeerd in deze tekst.
‘elkander’ ≠ leken aan hiërarchisch kerkbestuur.

Laatste Oliesel:
Jac.: Als iemand ziek is dan ouderling roepen, bidden en zo de ziel behouden.
Stervensgenade. Ouderling wel weer wat anders dan de Roomse clerus.
Wat is het hier bedoelde ‘zalven’?
Wat bedoelde men hier met het zalven in het Oosten? De exegese van deze tekst
biedt geen steun voor dit sacrament. Dit leeft nog voort in onze eigen kerken. Laatste
woorden: dominee erbij. (Zo ook: gedachten over de zelfmoord) Sacrament is niet
vehiculum gratiae, bij de Roomsen wel: vandaar al deze sacramenten.
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Priesterwijding.
is bij Rome nodig ‘per consequentie’. Dit is een consequentie van de hiërarchische
gedachte. Een priester moet wat hebben boven het volk.

Huwelijk:
gegrond op de Vulgata. Eph. 5 deze verborgenheid is groot, dit ziende op Christus
en de gemeente.
Verborgenheid = mustèrion.
Rome: zie je wel, daar staat 't, dus sacrament. Bovendien, zoals boven al is
gezegd, is het huwelijk gegrond in het Paradijs. Hier in feite kwestie van het infraen supralapsarisme. Supralapsarisme: Schepp. is middel om te komen tot een doel.
Infralapsarisme: Schepp. meer dan een(doel) middel, ook doel in zichzelf. Zo ook
inzake het huwelijk.
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Artikel 34.
De sacramento Baptismi - over het sacrament van de Doop.
Hier de doop in het algemeen beschouwd. Kinderdoop komt hier pas in de tweede
plaats. In de eerste plaats komt de doop der volwassenen. Door Christus
bloedstorting einde aan alle andere bloedstortingen. Dit sacrament onbloedig. N.T.
is deze gedachte.
Overgang van een beeld, dat bloedig is naar een beeld dat onbloedig is. Middel
van de receptie in de kerk ‘quo in Dei ecclesiam recipimur’ (rg. 6) Dit op te vatten:
a) van de volwassenen: door belijdenis. Daarna officieel ontvangen met een teken
van zijn ontvangst in de doop,
b) van de kinderen: dit moet gezien worden in het licht van het volgende segregari
(rg. 8). Denk aan coetus en congregatio (kudde wilde dierenkudde vee bij een
boer in de polder) Segregari geeft dus aan, dat men wordt losgemaakt van de
rest. Het is een onderscheidings-teken.

Remonstranten: moeten deze sacramenten niet worden verstaan onder een zekere
conditie? Antwoord: Inderdaad, deze belofte heeft een zekere conditie, maar deze
conditie de mogelijkheid daartoe, ligt ook in de belofte zelf. Vgl. in het O.T. de
proselieten.
1) besnijdenis
2) oblatio: voorstellen aan de kerk.
3) baptismus: officieel
2 soorten proselieten:
1) proselieten van de poort
2) proselieten der gerechtigheid.
Onze doop sacrament en pand voor onze eerste introductie in de kerk. Daarom
deze niet conditioneel, want daardoor zijn wij inderdaad ‘recepti’ in de kerk.
Doop altijd onderscheidan van het H.A. Doop 1 x, H.A. steeds weer. Waarom? Doop
is kwestie van receptie. H.A. is voeding. Hier dus niet de vraag of de bedienaarminister - van de doop, een haereticus was of niet. Het ligt dus niet aan de autoriteit
der bedienaar, maar aan de administratio van de doop. Intussen houdt deze
erkenning nog niet in erkenning van de desbetreffende minister als wettig
ambtsdrager.
Materie van de doop: gewoon water. Dus geen kwestie van exorcisme =
duivelbezwering: Bij R.K. bijv. zalving bij doop en laatste oliesel.
Aspersio is genoeg: besprenging. Posit. begrip t/o de leer der doop door
onderdompeling ook tegen die der exorcisten.
Sommigen eisen doop door onderdompeling. Maar deze mensen houden zelf het
beeld niet zuiver, omdat ze de dopelingen toch de kleren laten aanhouden.
Formule: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze vereist. Soms wel gedoopt in de
naam van een onbekende God. Ook de Gnostische Secten knoeiden hierin veel:
in eo, qui in Christo Jesu descendit, in de eenheid der deugden, enz. Ook bij de
modernen: in geloof, hoop en liefde. Wij eisen deze formule van de triniteit in strijd
tegen de Gnostieken. Ook andere secten, met allerhande doopformules.

Anomëers (Arius) - Oenomianen.
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in nomen Dei increati
in nomen filii creati
in nomen spiritus sanctificativi a craato filio creati.
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Artikel 35.
De Sancta Coena - Van het H.A. onzes Heeren Jezus Christus.
Achter de lengte van dit artikel vertoont zich een langdurige strijd; over deze kwestie
hebben onze vaderen zich afgezet tegen allerlei ketterijen. Vroom geschreven
(mystiek in de zin van adiectivum) maar alle zinnen vol ingehouden strijdbaarheid,
en levend.
Synode heeft ook dit artikel genoemd inzake de kwestie van cand. H.J. Schilder.
Deze zaak is aangesneden in het officiele rapport. Synode: er staat toch maar dat
de goddeloze niet ontvangt de waarheid van het sacrament: dus ontvangt hij geen
waar sacrament.
‘Veritas sacramenti’ vinden we ook in art. 25. Daar wordt gesproken van de veritas
Legis. De leges hebben opgehouden te bestaan, ook de figuras, etc. maar de veritas
is blijven bestaan. Zo is het immers ook met een portret. Hier moet toch ook beeld
en veritas onderscheiden worden. Als de veritas te niet gaat, dan blijft toch het
portret goed. En als de figura verdwijnt, dan kan de veritas best blijven bestaan. Zo
is het ook in dit artikel.
Ook hier zijn sacramentum en res ook te onderscheiden.
Sacrament is ingesteld door Christus. Mag dus niet zijn een instelling van mensen.
Thans een tijd van sacramentalisme (Prof. van de Leeuw, die ook het liturgisme
voor een groot deel in het leven heeft geroepen). Hier sacramentalisme verblijdende
‘Absage’ van het vaste woord. Het woord wordt hier gewantrouwd. Ook zegt men
dat het gebaar uitbeeldt de werkelijkheid, het geeft uiting aan het religieuse gevoel.
(Gevoel = vermogen tot kennis zonder middelen, volgens Schleiermacher: Ahnung
= weet hebben van een mysterie in de lucht, zonder dat je iets zeggen kunt).
In de lijn van deze expressie het sacrament een expressie, niet in woorden, maar
in gebaren van mijn gedachten. Alssacrament uitlaat is van mijn gevoel, dan is het
even noodwendig als de uitlaat van een stoomfluit
De kwestie is dus: is het sacrament uitlaat van onze gevoelens, of inlaat van de
woorden Gods.
Hierop antwoordt het artikel ons met de woorden confitemur Iesum Christum
sacramentum instituisse. Christus heeft dus iets nieuws ingesteld. Kiest zelf de
tekenen: brood en wijn. En verwerpt zo de gedachte dat het uiting zou zijn van eigen
subi. gevoelens.
Hieruit spruit ook voort, dat het sacrament allerminst meer is dan het woord.
Coena Sacramentum. Is dit synoniem met een sumposion, een fijn gastmaal,
neen een voortzetting van het O.T. Pascha, de coena paschalis, waarin men Jahweh
aan tafel dacht te zitten. Hiervoor is na te lezen het tweede deel van ‘Christus in
Zijn lijden’. Het is niet een convivium van gelovigen in de eerste plaats, maar de
Heere zelf is aanwezig. Hij is zelf praeses. Het is zo inlaat voor zijn getuigenis.
Wat dan verschil tussen doop en H.A. ‘Bij een preek is de dominee aan het woord,
maar in het H.A. nemen we allen actief deel’. Is dit juist? Het lijkt wel zo. Aan het
H.A. is de gastheer Jahweh, en wijzelf zijn actief de gasten. Maar een preek is
evenzo tweezijdig. De acte van het horen maakt ook de eredienst. In beide twee
acten: actio Dei en actio hominis. Daarom is de onderscheiding: woord-sacrament
als hoorbare en zichtbare prediking onjuist. Eigenlijk moest ik zeggen, dat het eerste
een gewone samenkomst der Gemeente is, en het tweede een meer uitgebreide.
Daarom heet het H.A. een deipnon kuriakon, is een deipnon, quod dominus
praesidet, dus niet alleen een deipnon, door Christus ingesteld.
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Verschil tussen Doop en H.A.
De doop is het sacrament van de inlijving in de kerk, initiatio, punthandeling.
Het Heilig Avondmaal is het sacrament van de voeding. Bewijs Hebr. 9:10!
Misschien wat willekeurig er bij gesleept, maar de tekst kan wel ter illustratie dienen.
Ook op dit punt hebben we polemiek te voeren tegen de Roomsen; zij maken van
het H.A. een offerande. Hoe komen ze eraan van een sacrament een offerande te
maken?
Oorspronkelijk waren er agapai, liefdemaaltijden. Ook bij ons is nog een diner o
souper een convivium of sumposion.
Bij die agapai zat de bedoeling voor elkander liefde te bewijzen, waarbij de meer
welgestelde prosphora meebrachten, offeranden, bedoeld als uiting van dankbaarheid
na de vrijmaking van de kerk. Na zo'n agapè ging men nu het H.A. vieren (1 Cor.
11), wat een kwestie is van Christus' zoenoffer. Vandaar de verwarring tussen het
dankoffer (prospheron) en het offer van Christus. Vandaar ook Paulus' toorn tegen
het onwaardiglijk eten en drinken, anaxioos. Zo gaat men in Cor. niet meer diakrinein
so sooma tou Christou. Anaxioos is een adverbium, geen adiectivum. Niet: ‘als een
onwaardige’, maar: ‘op onwaardige wijze’. We moeten het cultisch heilige
onderscheiden van het niet-heilige.
Zo kwam men tot de gedachte, dat bij de mis Christus opnieuw nietbloedig,
geofferd wordt. Geen herinnering, maar herhaling. Denk aan Kierkegaard, die i.p.v.
Herinnering, i.p.v. Plato's anamnèsis, zijn ‘Wiederholung’ brengt.
Herinnering zegt: dat waaraan ik herinnerd wordt, is het enige, dat recht heeft op
herinnering.
Tevens komt de gedachte van een permanent zich offeren van Christus. Als de
priester op het knopje drukt (n.l. als hij zegt: Hoe est corpus meum), komt Christus
naar beneden. Dit is de zgn. mactatio mystica. Het offer is zo tot een categorie
geworden. Daarom is de hele mis te zien als goddeloosheid, heidendom. Zoals ook
de Maria-verering heidendom wordt.
De Roomsen durven zeggen, dat God veranderd is, vermurwd door Maria, dat
God eerder haar hoort, dan Zijn eigen Zoon. Dan: wat is nog het verschil tussen de
Olumpus en de Roomse hemel? Hetzelfde heidendom in de mis: het enig offer van
Christus hier feitelijk ontkend.
We vinden in de H.S. duidelijke uitspraken hiertegen: Hebr. 7:26-27, Christus is
nu in Zijn rust, Zijn sabbatismos. Tetelestai- het is volbracht. Hebr. 9:11-12, de
Roomsen zeggen: het offer van Christus geldt pas als het permanent geofferd wordt,
de priester moet het dan doen met één of andere intentie. De kerk laat Christus
offeren naar de intentie van die en die, nadat er flink betaald is door de familieleden.
Dan geeft de kerk een chèque, de obligatie-gedachte.
Luther sprong op de ketting, toen Tetzel dit preekte. Bij excessen werd Luther
wakker. Van die reptitie van het offer hebben ook de levenden nog voordeel. Het is
een grote fout van de Roomse Kerk, dat ze teruggaat naar het Oude Testament,
door elke dag te offeren. Aan de andere kant wordt het N.T. geweldig progressief
gemaakt bij het O.T. Wij zeggen: het O.T. is obscuur, niet gebrekkig: wel betrekkelijk
armoedig, vergeleken met het N.T. Als je met de Roomsen zegt, dat Christus nu
iedere dag geofferd wordt, maak je het O.T. veel armer dan het is. Het heeft zo
eigenlijk geen licht. Het eigenlijke komt dan pas met en na Christus' offer,
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de voortdurende acte van offeren.
Gereformeerden zeggen: toerekening, die constant is, niet afhankelijk van een
bepaald moment des tijds, waarin betaald wordt.
Hebr. 9:24. De Socinianen beroepen zich hierop, als zou de ware offerhandeling
Christus' ingaan in de hemel zijn, en niet zijn bloedstorting op Golgotha. Hebr. 9:25
3n 26, Hebr. 10:12 en 14.
De Roomsen voeren zelf de volgende ‘bewijsplaatsen’ aan: Mal. 1:11. Joden
voorbij, na de heidenen: zij brengen een incruentum offer, in een rechtsgeldige
oblatio. De hele tekst is door de Roomsen mishandeld. God heeft geen lust aan de
Joden, niet omdat ze Joden zijn, maar omdat ze ‘onwaardiglijk’ offeren.
Verder 1 Petr. 2:9. Ze passen deze teksten toe op de kerk. Ook 1 Petr. 2:5
Priesterdom = theocratische gemeenschap, door priesters geregeerd. Maar Petrus
zegt juist: jullie zijn allemaal priester. Geen hiërarchie meer.
De mis is een geweldige cultuurfactor geworden: poëzie, muziek (Bach) De mis
is ingericht in de vorm van een kruis.
Zie Lienbarn, Het heilig misoffer en zijn ceremonieën.
Mis: Rijk van buiten, arm van binnen.
H.A.: Arm van huiten, rijk van binnen.
Je komt er in ‘Straszenanzug’. Geen manducatio arelis, maar spiritualis.
Het lam Gods is bij de Mis athuoos thuomenos, zonder offer, toch geofferd
wordende.
Tegen Zwingli zeggen we: het H.A. is meer dan gedachtenismaaltijd. Maar het is
ook gedachtenis. Bekend is de term ‘phraseologia sacramentalis, waarbij men voor
het gemak teken en verzegelde zaak door elkaar haalt. De taal van de
spraakmakende ‘gemeente’ noemt de dingen achter de verschijnselen met de naam
van de verschijnselen zelf en omgekeerd. Zo ook hier: het eten van het brood werd
het eten van Christus' lichaam.
Vandaar de term: ‘phraseologia sacramentalis’, om daarmee te zeggen: raak niet
in de war als je zegt: ‘de doop is de afwassing der zonde’.
De vraag: ‘wat gebeurt er bij de doop?’ is ten dele ook beïnvloed door de Roomse
gedachte van ‘vehicula gratiae’. Een vehiculum doet altijd wat als het je aanraakt.
Indien de Roomse leer de spraakmakende ‘gemeente’ beheerst heeft, is het geen
wonder, dat men ook na Luther zegt: de doop wast de zonde af. Maar je weet, dat
dit niet zo is: de doop beeldt af. Even unfrerfroren als je zegt bij een portret: ‘dit is
mijn meisje’, zeggen we bij het H.A.: ‘dit is mijn lichaam’.
Waarom wordt er bij de preek niet gevraagd: gebeurt er wat? En bij de doop wel.
Maar ook bij de preek gebeurt er iets, bekering en verharding. Bij het sacrament
gebeurt er ook wat. Maar waarom stellen we de kwestie wel bij de Doop en niet bij
de preek(een preek is pas 100% preek als er geloof is bij de hoorders). Dit zeggen
ze eigenlijk bij het sacrament: 't is pas 100% sacrament, vol, echt, als het aanwezige
genade verzegelt. Net zo min als een aanzoek 100% is, en 50% als ze nee zegt.
‘De doop wast de zonden af’, is een heel korte (te korte) uitdrukking, die we juist
moeten verstaan. In de sacramentsleer vergaapt men zich aan het ‘element’. Dat
is niet: het water, maar de handeling, de acte van het overbrengen van het water.
Men heeft onder elementen dingen verstaan. Dat is weer Rooms gedacht. In het
ding, in het water zit genade: dat is magie. Tover-water.
Het is anders: Voorbeeld: als iemand tot ridder geslagen wordt, wat is
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dan het element? Het zwaard? Nee, de slag van het zwaard. Het zwaard heeft geen
magische kracht, het doet niets. Het element is het krijgen van de slag en ook het
knielen in het ontvangen van de slag. Zo werkt bij de Doop de dopeling mee, als hij
volwassen is, bv. de kamerling: Laten dopen. De knielhouding is elementaire
verbondshandeling van onze kant. Bij het H.A. doe je ook zelf wat. 't Zit niet in het
water, brood, wijn. Ik heb er niets aan, als ik het niet doe uit oprecht geloof.
Elementair is de handeling, de handeling, de handeling.
Het ding. begrip werkte vertroebelend vanaf Aristoteles via Rome tot op heden.
Sacramenten niet enkel exhibitief, maar ook obsignatief. Geven ze mij iets? Ja,
als ik geloof.
Een sacrament is een zichtbare preek. Geen mystieke invasie. Mystiek is wat
anders dan geloofsverkeer. Je kunt heel de kwestie van de mustikos, Roomse
sacramentsleer, vergelijken met de Faust en de heks: in het drankje zit iets, in brood
en wijn zit iets.
Genade is geen voertuig, opgeborgen in een stukje materie. Het is geloofsverkeer;
God zegt wat, en dat nemen wij aan.
Het sacrament is ook een hoorbare preek. Er wordt ook bij gesproken. Dus de
doop en het H.A. als tweeërlei te zien:
1) Administrare: dat doet God door de kerk. Hij deelt toe a parte Ecclesiae (de
gastheer),
2) gebruiken a parte consumentis (de gasten).
De zaken worden wel vertroebeld omdat de doop een kinderdoop is. Maar bij het
H.A. is de zaak veel duidelijker. De usus van de Doop komt bij het nadenken, en
belijdenis doen.
De H.C. zegt: de H.G. versterkt het geloof door het gebruik (niet door het
administreren) van de sacramenten.
Dit is de laatste jaren veel duidelijken geworden. Wij worden niet gesterkt doordat
het gebruik is ingesteld: 's middags om 17 uur, etc., maar omdat wij het voedsel
gebruiken.
De term eucharistein betekent eenvoudig - dank zeggen.

Artikel 36.
Reges, Principes et Magistratus - Van het ambt der Overheid Juli 1947. Reformatie- Artikelen over dit onderwerp. Verder Referatenbundel Amersf.
Congr.
Wat bedoeling van het ambt der overheid. Door God geconstitueerd, ingesteld.
Volgens Kuyper dit te danken aan de ‘Gemene Gratie’, remming van de verdierlijking
en verslechtering van de mens na de val. Hiermee samen hangt zijn idee over de
Staat. Dit, volgens hem, een lichaam, dat min of meer zichzelf opwerpt, tot wering
van het bederf. Hij gebruikt hier het beeld van de coogulatie, de stolling van bloed.
Consolidatie na de wond. Zoals het bloed in zijn vloeiing wordt gecoerceerd door
de coogulatie, zo wordt ook het vloeien van het bloed in de Staat gecoërceerd door
de cooglatio van de staat. Als er geen val was geweest, dan zou er dus ook niet
geweest zijn een overheid en een Staat. Hienbij zoekt men steun in het woord
depravatio: zie je wel, vanwege onze zonde. Houdt dit echter in, dat er geen overheid
zou zijn buiten de zonde om? Als een staat en een overheid nu zulke gevolgen
waren van de zonden, waarom noemt God dan de gezagsverhouding met zulke
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scheidde: basileus - organisch gegroeid
keizer - usurpator
Hoe kan God deze term, als hij die zo gauw mogelijk zou willen afschaffen,
annexeren voor zichzelf?
Denk hier maar aan de noodweg-koningswet van H.N. Ridderbos uit Amersfoort
en ‘God op Zolder’ bij de Roomsen.
Als basileus een woord is op de noodweg, dan zou de Heere dit nooit gebruiken
voor Zijn Koninklijke weg.
In de Openbaringen zeggen bovendien de gezaligden: {problem} despotè.

‘Polis’. Dit tenslotte de bijbelse term voor de Kerk. Bij Plato, dit voor zijn ideeënwereld
en het ektupos op de aarde, en bij de M.E. mystici voor de hemelse hiërarchie. Polis
is heel gewoon een naam voor de ordening der dingen bij Gods koningschap afgezien
van de zonde.
De ordeningen liggen in de natuur der dingen, maar zijn ingesteld door God.
Gezag is echter wel pijnlijk geworden door de zondeval. Maar het gezag is gegeven
van God den Vader. Als Christus als een anti-Absalom zijn vader altijd pl. geeft en
later de basileia weer aan zijn Vader teruggeeft, dan blijkt wel dat het gezag inhaerent
is aan de door God geschapen wereld.
Dit alles dus: om op dit punt de Gemene Gratie - idee te bestrijden.

Legibus et certa politeia: dertus, het moet een goede, een vaste orde zijn: denk hier
ook weer aan de vaste Kerkenorde: Art. 32.
Eum infinem M. gladium commisit puniendis quidem sceleritatis, bonis vero
defendendis. Horum autem officium est, ut non modo..curam gerant et pro
conservanda politta excubent, verum etiam ut sacram tueantur Ministerium
omnemque idolotatriam et adulterinum Dei cultum submoveant et revertanti regnum
A. diruant, Christi vero regnum promoveant..
Opmerkelijk is hierbij art. 3 van het A.R. program. In de Chr. Geref. Kerk is dit
uitgeschrapt, ook in de N.H. Kerk niet. Dit dus een belemmering voor eventuele
hereniging. Prof. Dr. K. Schilder meent, dat deze zinsnede weer hersteld moet
worden. De gronden voor deschrapping in 1905 zijn onjuist geweest. Zelfs Honig
was van dit inzicht reeds in 1905, ofschoon hij Kuyper zeer vereerde. Ook J.C. Sikkel
heeft eens gezegd, dat hij zich van de hele schrapping niets aantrok. Zie over diens
mening vooral de aangehaalde Ref. artikelen.
Moeten we nu de oude formule weer opnemen? K.S. vindt het niet nodig om weer
de oude woorden in te voeren: met het zwaard alle afgoderij uit te roeien. Het zwaard:
wat is dat evenwel?
Ius gladii: is wat anders dan gladius. De overheid zwaait met haar ius gladii ook
al heeft de beul Het hele jaar vacantie gehad. De wet van het vloeken is ook
bediening van het ius gladii.
In 1905 is aangehaald een citaat van Calvijn: maar dat is volkomen onjuist
gebeurd; want Calvijn zegt niet, dat de overheid het zwaard moet gebruiken, maar
wel dat hij met het ‘ius gladii’ de bozen, de haeretici ‘coercere’, Hairesis is niet altijd
een groep ketters, maar ook een politieke groepering, communisten etc. Calvijn wil
alleen de ergsten met de dood straffen.
Voetius: de Remonstranten beweren, dat de Gereformeerden allen, die ketters
zijn, met het zwaard moeten leren. Ze wijzen dan naar Calvijn. Voetius zegt langs
zijn neus weg, dat ze het stuk van Calvijn precies verkeerd aanhaalden, er stond:
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Bij nadere bestudering van het rapport van 1905 is K.S. tot het inzicht gekomen,
dat dit een carricatuur was, en absoluut geen grond om de bewuste regels te
schrappen. Wel moet men er direct bij zeggen, dat het anders bedoeld is.
Coercere betekent niet: doodslaan.
In het laatste gedeelte wordt gewezen op de gehoorzaamheid aan de Staat. Onze
gehoorzaamheid gaat tot dat punt, waarop wij door één of ander besluit gedwongen
worden zelf te zondigen, of tegen God's wet in te gaan.

Artikel 37.
- Van het laatste oordeel Opmerking bij het lezen:
Spiritu oum corp. proprie. Niet twee delen, die aan elkaar geplakt worden. Een deel
is alleen een deel als het aan het geheel verbonden is. Een begrip ‘deel’ is niets.
Corpus proprium: eigen aan, passend bij de ziel. Elke vergelijking loopt mank, ook
die van Paulus van het zaad. Dat moeten we bedenken als gezegd wordt: God zaait
het Woord. Punt van vergelijking is het strooien. Het lichaam wordt gezaaid.
Inderdaad, maar de beeldspraak te nemen ‘cum grano, cum magno grano salis’.
Lichaam en ziel verenigd, ja, maar niet is te handhaven, dat er een kiem overblijft.
Denk bijv. aan verbrande lichamen. En straks wordt hier alles verbrand.
Dus; God schept een nieuwe wereld, wel lichamelijke wezens, geen vernietiging
der oude wereld, maar een zuivering. Al die beweerde kiemen verbranden ook.
Eigen lichaam, vlees uit de bestaande wereld, maar op een passende manier bij
het nieuwe leven. Geen vegetatie en sexualiteit, dus geen bloedcirculatie. Wel
lichamelijk, maar wij weten niet hoe. Zo ‘proprium corpus’ uit te leggen.
Ictu oculi mutabuntur: V. Hepp ‘De Antichrist’, de Antichrist moet eerst de
lichamelijke dood smaken om de volle zondelast te kennen. Cf. K. Schilder in Geref.
Theol. Tijdschrift ± 1920.
Promissa: niet promissio, dus beloofde dingen, niet het beloftebegrip.
Aeschatologie: Tot nu toe hieronder verstaan: de leer der eschata, de laatste dingen:
nl. die aan het einde der wereldgeschiedenis plaats zullen vinden.
Tegenwoordig leidt men dit woord vooral onder invloed van Karl Barth af van
eschaton.
eschaton: zo de grenzen van alles wan van deze wereld is, de grenzen van het
denken. Spraken wij als Gereformeerden dus over duizendjarig Rijk, Antichrist, enz.
dan zei men: man, waar praat je over, dat ligt allemaal buiten to eschaton, de grens
van ons denken.
Wat is eigenlijk de stof van de aeschatologie.
De Dogmatieken zweven over dit onderwerp meestal heen. Vragen:
1) wat er gebeuren zal aan het einde der wereld?
2) wat er gebeurt als de mens sterft?
Is er een tussentoestand? Wat is dat voor tussentoestand?
Ds. Wijnhouds, uit Enschede, schreef een brochure over de tussentoestand,
waarin hij het zo voorstelt, alsof de mens daarin onbewust ver-
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keert. Het maakt geen verschil of men duizenden jaren of één moment in het graf
ligt.
Als eschatologie is mijn ondervinden na mijn sterven, dan is protologie alles wat
gebeurt voor de geboorte. Voor de geboorte gebeurt er veel met de mens, cf.
Greydanus' inzicht omtrent de ontmoeting van Maria en Elizabeth. Wat vóór mijn
geboorte gebeurt, is ook de erfzonde geweest. Als het zo is, dat aeschatologie is
het individuele paschein na de dood, dan moet de protologiè zich werpen op het
individuele paschein vóór de geboorte.
Maar als de eschatologie handelt over de laatste dingen, het einde der wereld,
dan moet de protologie tot onderwerp hebben de eerste dingen, nl. de schepping
etc.
Ofschoon men nu in vele dogmatieken wel loci vindt omtrent de eschatologische
dingen, maar zelden of nooit de pendant daarvan in de protologie.
Gereformeerden hebben voortdurend gestreden tegen de leer der Zieleslaap. De
Bijbel zegt immers, dat deze zielen wakker zijn: Openbaringen: de zielen, die bidden
onder het altaar. Nu kan men zeggen, dat dit allemaal visioenen zijn, waarin onze
categorieën geen gelding meer hebben. Automatisch komt dan ook de vraag hoe
men de beelden der oude profeten moet beschouwen? Men moet niet te veel
conclusies verbinden aan de visionnaire en profetische gedeelten. Wel aan de
proza-gedeelten: en vandaar uit naderen tot de zo juist genoemde gedeelten.
Als dus in visionnaire beelden begrippen opduiken, die reeds bekend zijn uit
andere schriftgedeelten, dan heeft men houvast. Zo ook hier, moeten we dat bidden
onder het altaar opvatten als bewust leven bij den Heere. Denk ook aan 2 Cor. 15:
het bij den Heere inwonen: en het bij Hem uitwonen. Ook dezelfde kwestie als
Paulus spreekt over het elkaar niet-phthanein. Als Abraham, Mozes, enz. eerder
gestorven zijn, dan kan men niet zeggen, dat ze ons voorgekomen zijn, want
compleet en adaequaat is hun zaligheid eerst na de jongste dag. Zo komt dus de
één niet vóór op de ander, ou phthanei.
Dan de beelden van het nieuwe leven, van de nieuwe aarde, van de nieuwe
mensheid.
Prof. Koster heeft een keer met Prof. Lindeboom gepolemiseerd over het nieuwe
soma pneumatikon. Man, hoe kan dat nu? Maar Prof. Lindeboom antwoordde, man,
je snapt er niets van, want hier wordt het lichaam volledig door het pneuma beheerst.
Een andere kwestie is de conditionele onsterfelijkheid: men is alleen onsterfelijk
op voorwaarde van het geloof in Christus. Men zou zeggen: ja, dat is waar. God
heeft alleen de athanasia. Maar Christus heeft ook naar zijn menselijke natuur op
Paschen athanasia verkregen, en deelt die gave ook uit aan zijn kinderen.
De gelovigen krijgen de athanasia op voorwaarde van geloof daarin. Zo dus wel
te verdedigen.
Maar o wee, als men dit begrip athanasia heeft ontleend aan de Grieken, nl. dat
je niet kunt verliezen je wil, je verstand.
Onsterfelijkheid in de zin van niet-weg-zijn.
Als de onsterfelijkheid Aristotelisch wordt opgevat, dan is iedereen onsterfelijk:
de onvernietigbaarheid is dus niet conditionneel. Als Gereformeerden doen we het
beste existeren te onderscheiden van dood en leven. Existeren is substraat zowel
voor dood als leven.
Leven = existeren in Gods gunst.
Dood zijn = existeren in Gods toorn.
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Antichrist: Op het programma, vóór de parousia voor Christus. Ook voor de Antichrist
gesproken van parousia in Thess. 2.
Is de Antichrist één mens? Of één stroming? Eén rijk, macht, beginsel stroming?
Voor het eerste het meest te zeggen. Want als er een stroming wordt bedoeld,
dan zouden we wel de beelden der Profeten vinden, het beest etc.
Antichristoi zijn wel voorlopers van de éne Antichrist, die daar straks zal staan
aan het einde der wereld.
666 is zijn getal. Vele exegesen hieromtrent. Men heeft veel geopperd de
gedachte, dat hierachter een naam verborgen is. In een Rom. gevangenis bijv. vond
men een opschrift: ik houd van 545. Maar dan? Is de H.S. zo angstig om een naam
te noemen? Ja, zegt men dan, maar als die naam ronduit genoemd was, dan ging
hij kopje af. Allerlei namen zijn eruit gehaald, Lateinos, enz.
Dit echter willekeur! Exegese is wel nog onzeker!
Maar wel staat vast, dat dit getal, precies als andere getallen in de Openbaringen
symbolisch is. Meest waarschijnlijk is 7 is het getal van Gods volkomen rust. Sabbath.
Nu ligt 666 in alle geledingen in de eenheden, de tientallen en de honderdtallen,
juist even onder de 7. Dus het onvolmaakte getal van de satan, dat bijna toekomt
aan dat van God.
Denk hier ook aan het geslachtsregister in Matth. 1. 3 × 14 geslachten, oftewel
6 × 7. Met Christus begint dus het zevende zevental, de rust van Christus. Maar de
Satan zegt, ik stoor me daaraan niet, want ik kom er ook, tot mijn getal 666. Ik maak
de rust.

K. Schilder, Christelijke religie

