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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.
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Zooals Prof. v. Ginneken onder de Katholieken niet alleen is de geleerde
vorscher en philoloog, maar ook een origineel stylist, in wien de litteratuur
belang moet stellen, zoo is bij de Gereformeerden de markante
persoonlijkheid van Prof. K. Schilder, hoewel theoloog, ook uit litterair
oogpunt beschouwd, doorloopend boeiend. In zijn vele niet
specifiek-theologische werken, van welke ik alleen noem Licht in den
Rook, Eros of Christus, Bij Dichters en Schriftgeleerden en niet het minst
de machtige trilogie Christus in zijn Lijden, leggen stijl en taalbehandeling
beide, in onverbroken eenheid, getuigenis af van het litterair vermogen
van den auteur. Schilder's persoonlijkheid is wijsgeerig-dogmatisch, maar
men doet hem onrecht als men in een karakteristiek zijn figuur alleen uit
rationeele elementen reconstrueert. - Hoewel het bevindelijke (de
gemoedsfactor) bij hem allerminst vooropgaat en eerst door de vuren
loutering van het dogmatische z'n beslag krijgt, toch spreekt als een
donkere, vitale ondertoon dit bevindelijke altijd mee. En deze
saamgebondenheid van het rationeele en vitale, deze rationeele
bevindelijkheid, is het nu, die zoo eigen timbre en aard van zijn stijl
bepaalt.
Zijn stijl heeft van dat gelijkmatig-vloeiende (de zoetvloeiendheid), dat
ten onrechte zoo vaak als de voornaamste signatuur van het aesthetische
wordt beschouwd. Hij is uit antithetische elementen opgebouwd, een uit
dissonantische motieven zich opworstelende en bevrijdende harmonie.
Het is ook een stijl van het beeldend vernuft, waarin telkens de
levensimpuls ingrijpt, om den hang naar het formeele en formalistische
te bezweren.
J.A. Rispens,
‘Richtingen en Figuren in de Nederlandsche Letterkunde na 1880,’ p. 395/6
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Woord vooraf
Dit boek heeft een bizondere vóórgeschiedenis. Door de firma Oosterbaan & le
Cointre werd in het jaar 1940 een programma voor den eersten jaargang van de
Reformatie-Bibliotheek ontworpen en gepubliceerd, waarop ook een boek van Prof.
Schilder voorkwam. Vóór het evenwel tot het schrijven van dat boek was gekomen,
werd Prof. Schilder vanwege zijn trouw, betoond in het voorlichten van het
Gereformeerde volk, tijdens den eersten, donkersten bezettingstijd, in
‘eere-gevangenschap’ gevoerd.
Omdat de Uitgeefster toch graag een boek van Prof. Schilder in die Bibliotheek
wilde opnemen, werd het plan ontworpen een bloemlezing uit diens vroegere
kerkbode-artikelen samen te stellen. Het vermoeden leefde, dat daaronder veel
belangrijks en moois zou te vinden zijn.
Tot uitvoering van dit plan kon evenwel niet worden overgegaan. Lang voor de
copy van dit boek persklaar was, in December 1940, werd Prof. Schilder vrijgelaten.
Maar - hem werd de boodschap meegegeven, dat, wanneer hij ook maar iets
publiceerde, een permanent verblijf in een Duitsch concentratiekamp zijn ‘loon’ zou
zijn. Het spreekt vanzelf, dat de Uitgeefster in die constellatie aan Prof. Schilder
geen enkel voorstel wilde doen omtrent een tijdens den duur van den oorlog uit te
geven boek.
Hoewel door de vrijlating van Prof. Schilder de reden, waarom tot het samenstellen
van dit boek werd overgegaan, was vervallen, werd het eenmaal ontworpen plan
toch vast gehouden en dat te steviger naarmate bleek hoeveel prachtig materiaal
uit de enorme collectie kerkbodes en andere bladen kon worden opgedolven. De
Uitgeefster besloot namelijk, indien de tijdsomstandigheden dat zouden toelaten,
deze verzameling Prof. Schilder aan te bieden op den veertienden Juni 1944, den
dag waarop het dertig jaar zou zijn geleden, dat hij in het ambt van predikant bij de
Gereformeerde Kerk van Ambt Vollenhove werd bevestigd en met zijn ambtswerk
weldra ook zijn journalistieken arbeid begon.
Omtrent den inhoud van dit boek is het volgende op te merken: op enkele stukken
na is die uitsluitend ontleend aan de ‘kleine’ gereformeerde pers waarin Prof. Schilder
tijdens zijn actieven dienst als predikant zooveel heeft geschreven. Het was de
bedoeling een bloemlezing samen te stellen voornamelijk van kerkbode-artikelen.
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Uit de oude jaargangen van ‘De Bazuin’ en ‘De Reformatie’ werd derhalve niets
overgenomen.
Verder is ernaar gestreefd vooral zulke stukken op te nemen, waarin het eigenlijke,
het blijvende van Schilder's worsteling in Christus' kerk duidelijk uitkomt. In allerlei
vorm zal men dus hooren den profetischen oproep tot absolute gehoorzaamheid
aan Gods Woord, dat is: aan den sprekenden God; den oproep om ook, ja vooral,
in Christus' kerk te leven uit het geloof, onder den druk van Gods heel het leven
omspannende wet, hatend alle diplomatie, machtsspeculatie en wereldsche
kansberekening.
Natuurlijk zijn de verzamelde stukken niet van die diepte en wetenschappelijkheid
als de latere publicaties van Prof. Schilder. Ook is zijn opvatting ten aanzien van
enkele onderdeelen sindsdien wel eenigszins gewijzigd. Maar wat den centralen
inhoud en de tendenz betreft is wat in dit boek werd verzameld toch volkomen gelijk
aan wat in later jaren van de pers kwam. En het heeft bovendien de bekoring en
het bruisend élan, het speelsche vernuft en de fonkelende taal van den jongen
Schilder.
Het bovenstaande werd ruim vier jaar geleden geschreven. Van een verschijning
van dit boek kon in 1944 geen sprake zijn. De oorlog bereikte toen zijn hoogtepunt
en Prof. Schilder, met verbeten woede door N.S.B.-ers en Gestapo gezocht, was
‘ondergedoken’. Ook de kerkgeschiedenis nam haar loop. De dag, waarop de
Schrijver van wat in dit boek is bijeengebracht, zijn dertigjarig ambtsjubileum ‘vierde’,
viel tusschen zijn dusgenaamde schorsing en afzetting. En het woord, dat de
Gereformeerde Kerken in die dagen officieel tot hem richtten, was een zoo geheeten
vonnis wegens scheurmaking - zulks alles vanwege de aanwezigheid van het
tegendeel.
Wat de keuze van de opgenomen stukken betreft, deze komt geheel voor rekening
van den verzamelaar. Prof. Schilder hoorde omtrent dit boek niets, vóór de
verschijning daarvan reeds officiëel was bekend gemaakt en van den inhoud zal hij
niet eerder dan de koopers kunnen kennis nemen.
Voorts zij nog meegedeeld, dat de verzamelde en geordende copy zoo omvangrijk
was, dat ze twee flinke banden bleek te kunnen vullen. Daarom werd besloten dit
boek in twee deelen te laten uitkomen, waarvan het eerste in dezen, het tweede in
den volgenden jaargang van de Reformatie-Bibliotheek zal worden opgenomen.
Moge dit boek onder den zegen des HEEREN dienstbaar zijn aan de doorwerking
van de boodschap welke de man, dien Dr J.H. Gunning eenmaal typeerde als den
polemicus-met-het-teere-hart, reeds zooveel jaren ‘in nacht en stormgebruis’ mag
brengen.
Kampen, 19 December 1947.
C.V.
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Predikend het Evangelie...
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Het teeken bij den terugkeer der ark.

En die lieden deden alzoo, en namen twee zoogende koeien en spanden
ze aan den wagen en hare kalveren sloten zij in huis. De koeien nu gingen
recht in dien weg, op den weg naar Beth-Semes op ééne straat. Zij gingen
steeds voort al loeiende, en weken noch ter rechter-, nòch ter linkerhand.
En de vorsten der Filistijnen gingen achter haar tot aan de landpale van
Beth-Semes.
1 Samuël 6:10, 12.
Daar wordt in onze dagen veel en bitter geklaagd.
Er is een veelstemmig weenen van den moderner mensch, waarin hij roept om
medelijden.
Want de moderne mensch heeft, naar hij zelf zegt, zooveel te vragen. Hij is in
twijfel gevangen en wordt door onrust verteerd. En in al de meewarigheid van een,
die met zichzelf het grootste medelijden heeft, ziet hij rond naar de predikers, naar
de wijsgeeren, naar de denkers en de dichters, of ze zich niet over hem ontfermen
willen, of ze, op zijn vragen, hem dan niets weten te antwoorden.
En vele malen verbeeldt hij zich zelfs op te zien naar Jezus Christus en hèm te
vragen, of hij dan niet weet te stillen zijn onrustig vragend hart. En hij komt met een
stil verwijt:
Jezus, 'k riep zoo vaak uw naam;
Nooit zijt gij tot mij gekomen;
Zijt dicht langs mij heen gegleden
Als een half vergeten woord.

Nu zij het verre van ons, den vragenden mensch af te wijzen en hem te laten staan
in zijn verlegenheid. Maar het zij evenzeer vèr van ons, de aanklacht van den
wereldmensch onzer dagen tegen de kerk en tegen den bijbel en tegen Jezus
Christus met valsch medelijden aan te hooren, indien de fout ligt bij den vrager, bij
den zoeker zelf. Want daar wordt in onzen tijd zoo heel vaak gevraagd, zonder dat
nu eigenlijk wezenlijk gevráágd wordt. Daar wordt al te vaak gevraagd naar den
bekenden weg.
En zulk een vragen is zonde. Het draagt een naam, die veel te mooi is. Want wie
vraagt naar den bekenden weg, die vraagt eigenlijk in 't geheel niet. Hij speelt een
spel met God en met de waarheid Gods. Hij wil God dwingen, de dingen, die Hij
reeds gezegd heeft, voor hem nog eens over te zeggen. En God laat zich niet
bespotten, Zichzelf niet, en zijn Woord ook niet.

1)

Predicatie, gehouden te Gorinchem, 1920. Liturgie: Ps. 97:5; 96:2, 3, 5; 139:1; 139:2, 14;
lezen: 1 Sam. 6:1-12.
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In dat vragen naar den bekenden weg hebben we een onverschoonbare zonde te
zien van onzen modernen tijd. Maar die zonde is reeds zeer oud. We zullen uit onze
tekstwoorden een voorbeeld van dit euvel kunnen zien en het tegelijkertijd in zijn
schandelijkheid kunnen leeren kennen. Reeds de Filistijnen toch hebben de
menschen gekend, die met zeer ernstig gelaat deden, alsof ze een onderzoek
instelden naar een zaak, waarvan ze in hun binnenste reeds hartgrondig overtuigd
waren. Die menschen zullen we van nabij kunnen gadeslaan, als wij spreken over:

Het teeken bij den terugkeer der ark uit het land der Filistijnen,
en als we dan zien:
I. het teeken gekozen,
II. het teeken gekomen.
I. Onze tekst verhaalt ons van een gekozen teeken. Het teeken, dat zich voordeed
bij den terugkeer der ark uit der Filistijnen land, was door de Filistijnen zelf te voren
zoo uitgezocht.
Indien wij willen weten, hoe men in Filistea er toe kwam, zulk een teeken te kiezen,
dan kan het verhaal zelf ons wel spoedig daarover nader inlichten. We zijn hier in
den tijd, die, na den dood van Eli, Israël in smaad en schande had achtergelaten.
't Was nog niet zoo heel lang geleden, dat in één van de vele schermutselingen met
de Filistijnen het volk zich er toe had laten verleiden, om, in hoogen nood, tot bijgeloof
zijn toevlucht te nemen, en de ark des Heeren uit haar rust in Silo weg te halen om
ze neer te zetten op het slagveld, op de plaats van zwaardgekletter en krijgsrumoer.
Dat zou wel helpen, dacht men; waar de ark was, daar was ook de God van de ark!
Maar op bijgeloof geeft God zijn zegen niet; in plaats van te zegevieren werd Israël
bij zijn ark verslagen. En de ark zelf werd met wellust straks door de Filistijnen
meegenomen naar hun eigen land. Dàt was nog eens een heerlijkheid: zóó te
triumfeeren over den God van Israël! En straks kwam de ark te staan in den tempel
van Asdod, de hoofdstad der Filistijnen, in den tempel, die aan Dagon, hun eigen
god, gewijd was. Scherper vorm van uitdaging van Israël en van zijn God kon men
wel niet uitdenken.
Maar diezelfde God, die Israël om zijn bijgeloof beschaamd liet staan, keert zich
nu tegen de Filistijnen, om hun ongeloof te bestraffen. De ark bleef niet lang een
zegeteeken; al spoedig zat heel het Filistijnsche land duchtig er mee verlegen. Eerst
kwam daar die stomme verbazing over het feit, dat het beeld van Dagon
voorovergetuimeld was vóór de ark; 't leek wel een hoongelach van Israëls levenden
God in den tempel van Dagon, van wien men nog nooit één teeken van leven gezien
had! En toen daarna
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de ark gestuurd was eerst naar Gath, toen naar Ekron, en toen dan overal, waar ze
kwam, de ellende meekwam, pestziekte en een veldmuizenplaag, toen gingen de
Filistijnen eindelijk begrijpen, dat deze overwinning nog erger was dan een nederlaag,
dat wel Israëls troepen door hun zwaard, maar dat zij zelf, zij, de overwinnaars, zij,
mèt hun god, zònder zwaard in dezen stillen oorlog door Israëls God verslagen
waren.
En toen rees de vraag: wat nu?
De ark behouden? Maar dan zou het teeken van hun zegepraal de macht van
hun verderving zijn. De ark terugzenden dan, direct, zonder eenige aarzeling? Maar
't viel toch zoo hard, afstand te doen van den schoonen buit uit Israëls heiligdom.
Het vraagstuk was moeilijk. Daarom moest de priesterraad en het
waarzeggerscollege maar eens zeggen, welke gedragslijn men te volgen had. En
't slot van de rekening is, dat men dan eindelijk maar besluit, de ark terug te zenden,
want 't leek toch wel het beste te zwichten voor de feiten.
Maar let nu eens op de bijkomende omstandigheden. Op welke manier wordt de
ark naar Israëls land teruggebracht?
Hoor: men zal die plechtige handeling vergezeld doen gaan van een offer en van
een vraag, of, wilt ge, een gebed.
Het offer bestaat in vijf gouden pestbuilen en vijf gouden muizen, want dit zoenoffer
was gekozen met het oog op de pestziekte en de muizenplaag. Dat was dan alles
voor den vertoornden God van Israël.
En men zou Hem tegelijk wat verzoeken. Het offer zou van een gebedshandeling
vergezeld gaan. Want het zou - wie weet? - het zou misschien nog eenigszins
mogelijk zijn, dat al die ellende, die men beleefd had, toch niet met die ark in verband
stond. Er was nog een kleine kans, dat die pest en die muizenplaag niet anders
waren geweest dan toevalligheden. In dat geval zou men 't toch wel jammer vinden,
zóó veel gouden sieraden af te staan en dan daarbij die prachtige ark. Men moest
vooral den God van Israël, van wiens bestaan en van wiens macht men wel terdege
overtuigd was (vs 5, 6) niet meer geven dan strikt noodzakelijk was. Om dus alle
zekerheid te verkrijgen zou men een teeken van Hem vragen. Een duidelijk,
ondubbelzinnig teeken ten bewijze, dat werkelijk terwille van die ark al die plagen
over het Filistijnsche land gekomen waren.
Het offer dus van den onwetende.
En ook het gebed van den onwetende.
En let nu eens bij beide op den vorm en op het wezen.
De vorm is in orde. Men offert en men bidt, men boet de mogelijke schuld en men
informeert tegelijk naar de waarheid omtrent die schuld op correcte manier. Dat
blijkt uit alles. Uit het getal: er moesten vijf gouden ‘spenen’ en muizen zijn, omdat
er ook vijf vorstendommen zijn. En dan: de wagen, die de ark vervoeren zal, moet
een nieuwe wagen zijn en de koeien, die den
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wagen zullen trekken, moeten nog niet onder het juk geweest zijn. Dat is ook in
orde. Want het strookt met de gedachte dat alles wat in den dienst van God of van
de goden gebruikt werd, gaaf moest zijn, versch en nieuw, alleen voor het heilige
doel gebruikt. Nu, die gedachte leefde ook bij Israël zelf. We lezen immers, dat bij
een geval van moord door een onbekenden dader een vaars, die nog nooit onder
het juk geweest is, moet geofferd worden; of ook, dat een altaar van onbehouwen
steenen moet gebouwd worden? En heeft niet met dezelfde zorgvuldigheid later
David gezorgd, dat hij, toen dezelfde ark uit Abinadabs woning gevoerd werd,
1)
daarvoor eveneens een nieuwen wagen koos ? Voorzeker, de vorm is onberispelijk.
Daarop kan Israëls God geen aanmerking maken.
Maar nu het wezen? Wel, daar ontbreekt nog al iets aan. Want dat offer is een
voorwaardelijk offer. Men wil wel genoegdoening geven, men wil ook wel boeten,
als men maar met onafwijsbare stelligheid wéét, dat die ark werkelijk kwaad gedaan
heeft en kwaad zou blijven doen. Israëls God moet dan maar een schuldoffer hebben,
omdat men anders niet van Hem afkomt......En men zoekt wel een teeken, om in
die moeilijke vraag tot zekerheid te komen, maar die vraag, dat roepen om een
teeken is geen behoefte van schuldbewuste harten, die om klaarheid schreeuwen,
doch het is hoogstens voorzichtigheidsmaatregel; men mocht eens te veel goud
opgesmolten hebben!
En daarom kiest men een teeken. Men zal nemen twee koeien om den wagen
met de ark en het offerkistje te trekken. Maar dat moeten dan zoogende koeien zijn,
zóó van de kalveren weggehaald. En men zal ze dan eenvoudig voor den wagen
spannen, maar verder zal er van den kant der menschen niets gebeuren; geen
ossedrijver zal ze voortjagen, geen geschreeuw zal ze opschrikken, men zal niets,
niets doen. Overwint bij die stomme dieren dan het natuurlijk instinct, dan zullen ze
natuurlijk naar den stal gaan, naar de jongen. Maar zetten ze zich in beweging, en
trekken ze den wagen, nu, dan zal dat een wonder zijn. En gaan ze dan bovendien
nog vanzelf den goeden kant uit, zóó naar het land van Israël, naar het land van
Silo en van den tabernakel en van de ark, nu, dàn is het een uitgemaakte zaak, dàn
is werkelijk de vinger van Israëls God geweest in de volksellenden van den laatsten
tijd.
En straks neemt men den wagen en legt er zijn gouden kleinoodiën op. Op hoop
van zegen. Zie hier, o God der ark van Israël, het offer van den onwetende. En geef
nu Uw teeken. Wij spannen de koeien voor den wagen. Wanneer ge op ons offer
aanspraak maakt, overtuig ons dan ook daarvan. Spreek ons dan toe door een
wonder. Hoor, o God der ark, hoor ons gebed. Hoor naar het gebed van den
onwetende.

1)

Deut. 21:3; Num. 19:2; Ex. 20:25; 2 Sam. 6:3.
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In deze twee, in dit offer en in dit gebed zien we al de armoede en ook al de schuld
van het heidendom.
Wat zijn die menschen hopeloos arm! Want voor het groote teeken zijn ze blind.
En naar het kleine teeken hunkeren zij.
Nietwaar, het groote teeken is hun reeds gegeven. Hun Dagon is
voorovergetuimeld vóór de ark in stillen nacht. En nu één van tweeën: Dagon is
niets, hij is maar een stom stuk steen - òf hij is een god. Maar in elk van die twee
gevallen is het een wonder, is het een teeken, als Dagon ter aarde valt, zonder dat
iets in den tempel zich roert, als daar alleen maar is die zwijgende, dreigende ark
van geheimzinnigheid. En hebben ze nu nòg niet genoeg? Zijn ze nòg niet overtuigd?
Ook niet na de pestziekte en ook niet, als ze zien op die kaalgevreten landerijen?
Is het geschrei van hun steden nog niet welsprekend genoeg geweest? Hoe arm!
Hoe verschrikkelijk arm! Hier schijnt men een tegennatuurlijke daad van twee stomme
dieren gewichtiger te vinden dan een tegennatuurlijke ramp, aan zijn aangebeden
god overkomen. Een dier, dat zijn instinct verloochent, daar over zal men zich meer
verbazen, dan over een god, die zijn majesteit heeft afgelegd.
Maar dit is alles nog niet. Bij die groote armoede komt ook een zware schuld.
Daar is allereerst in dit alles de zonde der zelfhandhaving. Al is hun god getuimeld,
zijn priesters staan nog rechtop. Al is hun Dagon zijn majesteit kwijt. Dagons priesters
redden hun figuur. En nu is daar wel schijnbare onderwerping in dat offer, in dat
kiezen van een teeken, maar het boetekleed heeft nog niet hun priestergewaad
vervangen. En vandaag zullen ze eens gaan uitmaken, of werkelijk de God van de
ark Dagon van zijn voetstuk geworpen heeft. Maar al is Dagons positie in geding,
die van zijn priesters niet. Hun stoel en die van de waarzeggers is vaster dan ooit;
want ze komen samen als wettig college, alsof er zoo heel niets gebeurd is. Die
menschen willen wel over hun schuld met God debatteeren, als maar van te voren
vaststaat, dat de onderhandeling zij op voet van gelijkheid; dat de bank der
aangeklaagden onbezet blijft.
Daar is voorts bij deze Filistijnen, bij de autoriteiten van Asdod de zonde der
eigenwilligheid. God is met de Filistijnen een twistgeding begonnen. Hij heeft ze
teeken op teeken doen zien. Hij heeft ze toegedreund, dat Israëls God niet in
gevangenschap gaat. En alsof er nu zoo heel niets gebeurd is, zeggen ze tot dien
God, die reeds lang met hen bezig is: komaan, laat ons samen richten. Laat ons nu
eens uitmaken, of Gij ons ook wat te zeggen hebt. Maar dan moet dat gaan op onze
manier; wij zullen wel vaststellen, hoe ge ons daarvan overtuigen moet; den aard
van het onderzoek zullen wij zelf wel bepalen.
Wij kiezen het teeken; niet Gij. En door al uw teekenen halen wij een streep. Deze
menschen willen wel over hun schuld met God debatteeren, als maar van te voren
vaststaat, dat zij het
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geding mogen leiden, dat zij mogen doen, wat des rechters is.
En tenslotte: in dezen Filistijnschen raad valt een derde zonde op te merken: het
is onwil tot schuldbelijdenis. Hun zoenoffer schijnt erkenning van schuld; maar hun
keuze van een teeken stelt die heele schuldvraag nog in geding. Indien daar zonde
mocht zijn, dan hebben ze 't niet geweten, zoo verklaren ze. Ze bieden God het
offer van den onwetende en het gebed van den onwetende; en die twee heffen
elkander op; want als hun schuld geen schuld was, dan is dat offer geen offer; wil
de God van Israël het dan toch aanvaarden, dan is het hoogstens een bewijs van
vriendelijkheid, geen daad van noodzakelijkheid. Hij kan ze trouwens toch niet kwalijk
nemen, dat ze niet beter wisten? Deze menschen willen wel over hun schuld met
God debatteeren, als maar van te voren vaststaat, dat het geding eindigt in hun
vrijspraak.
Asdod, Asdod, groot is uw armoede, groot uw schuld!
En wie nog nader weten wil, hoe zwaar deze schuld van de tempeldienaren van
Asdod wel is, die vergelijke eens Asdod uit onzen tekst met Athene van Hand. 17.
Asdod en Athene - ze hebben dit gemeen, dat ze beide kennen het offer van den
onwetende en het gebed van den onwetende. Heeft Paulus niet in Athene gezien
een altaar van den onbekenden God? Wat is dat altaar anders dan het gebed, wat
is het offer daarop anders dan een vraag, dan het offer van den onwetende? Maar
nu is bij beiden dit het verschil: Athene offert voor den onbekenden God, Asdod
offert voor een niet erkende zonde. In Athene kennen ze dien God niet, maar ze
hebben tenminste den mond vol over hun zonde. Maar bier in Asdod zegt men den
God van de ark wèl te kennen; zijn wonderdaden vermeldt men zelfs; maar dat ze
zonde hebben gedaan, daarover moeten ze 't nu nog eens hebben met dien wel
gekenden God. Voorwaar, in Athene is men dichter bij het offer van een gebroken
en verslagen hart, dan te Asdod, onder de Filistijnen. Athene houdt den onbekenden
God zijn schuldoffer reeds bij voorbaat tegemoet; maar Asdod houdt tegenover den
erkenden God zijn zoenoffer en zijn schuldbelijdenis zoo lang mogelijk in reserve.
Het offert voorwaardelijk. En het bidt onder voorbehoud.
Voorwaar, als twee hetzelfde doen, is het nog niet hetzelfde. Het offer van den
onwetende en het gebed van den onwetende, ach, die namen zijn hier veel te mooi.
Hier is het offer van den onwillige, het gebed van den eigengerechtige!
Wat dunkt u, zijn die offers en die gebeden geheel onbekend in onzen tijd?
De armoede van de heidenen van Asdod is nog in de wereld. De groote teekenen
voorbijzien - en van de kleine zijn geloof en zijn gebed afhankelijk maken, dat is de
moderne religie naar den trant van Asdod. Gelijk het land der Filistijnen, zijn steden
en zijn velden, beroerd zijn geweest. zoo is onze wereld beroerd en ellendig, te stad
en te land. God heeft de wereld toegeroepen,
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dat Hij er is, en dat Hij niet in ballingschap gaat, nu niet en nooit! Maar terwijl de
afgoden der wereld voorover tuimelen en alle goden van den dag duikelen bij den
dag, daar blijven de menschen roepen om een bewijs, dat God een twist heeft, een
twist hebben mag, met de wereld. En in een wereld, die schrik biedt, schrik van
rondom, verlangen ze, alsof er niets gebeurd is, dat God in hun kleine leventje dit
zal doen en dat, dat Hij zóó moet spreken of zóó, en anders - zullen zij van Zijn
oordeel en van Zijn Recht zich voorloopig niets aantrekken. Is dat niet hopeloos
arm?
Maar het is meer. Het is ook ontzaglijk zondig. Hoe vaak spant men nog de koeien
voor den wagen! Dat wil zeggen: hoe vaak vraagt men niet - naar den bekenden
weg! Het gebed van den onwetende - ach, het is voor duizenden een modeartikel
geworden, sedert Multatuli, de spotter, met gemaakten ernst het aldus uitsprak:
Ik ken u niet, o God! Ik riep U aan, ik zòcht,
Ik smeekte om antwoord, en Gij zweegt! Ik wou zoo graag
Uw wil doen......niet uit vrees voor straf, uit hoop op loon,
Maar zooals 't kind den wil zijns vaders doet......uit liefde!
Gij zweegt......en altijd zweegt ge! En ik dool rond en hijg
Naar 't uur, waarop ik weten zal, dat gij bestaat......

Hoort ge? Hij gaat staan bij Athene......hij wil offeren den onbekenden God. Maar
die plaats is nog te mooi voor hem. Bij Asdod - daar hoort hij thuis. Want hij wil geen
schuld belijden. Zijn Dagons zijn gevallen, maar hij wil ze niet tot pulver slaan; de
scherven raapt hij op. En als God spreekt, dan stopt hij de ooren toe en stelt in
geding, wat reeds lang gebleken is. Zoo kan hij wel zeggen:
God dienen? Dwaasheid! Had hij dienst begeerd,
Hij hadde ons geopenbaard, op welke wijs,
En ongerijmd is 't, dat Hij van den mensch verwacht:
Aanbidding, dienst en lof......terwijl Hij zelf
Omtrent de wijze hoe, ons in 't onzekere liet.

Maar als God onze eigen gekozen afgoden neerwerpt en ons daarin zonder
voorbehoud reeds beveelt, ons afgodisch priestergewaad af te leggen en ons neer
te werpen in het stof bij de bidders - en wij willen dat dan niet doen, en wij gaan wat
God aan scherven slaat, niet tot pulver vermalen, dàn hebben wij gelogen. Dan
beginnen wij niet bij het begin. Dan zijn we geen onwetenden maar dan zijn we
enkel onwilligen. Dan is onze twijfel gewilde twijfel.
Zijn wij wel waarlijk bang voor de zonde van Asdod? Zijn wij wel waarlijk huiverig
voor de zonde van zulke orthodoxie, die het ‘ik weet niet’ precies zóó dierbaar en
zóó gemakkelijk vindt als Asdod dat vond, en die dat ‘ik weet niet’ den God der ark,
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der levende openbaring, als verontschuldiging tegemoet dragen? Zullen wij meedoen
met hen, die onwil achter onwetendheid verbergen? Zoeken onze jongeren wel
allen in waarheid, of soms ook in schijn?
Zie, als gij verlegen staat voor het vraagstuk van uw schuld en zonde, als gij zoekt
naar den weg der verzoening, doe dan anders dan Asdod. Ga niet met God
onderhandelen, redeneeren, debatteeren. God is volstrekt; op voet van gelijkheid
met Hem onderhandelen - dat is vermetelheid. Zoo leert men niet schreien voor
God. Als gij te hoog zijt om in de bank der aangeklaagden te gaan zitten, als God
u niet van uw afgodisch priestergewaad mag ontdoen, als gij roept om licht, maar
gij wilt zelf bepalen, hoe dat licht zijn moet en vanwaar het u moet tegenstralen, als
gij niet diep en niet geheel verslagen wilt zijn, dan liegt gij als Asdod, dan liegt gij
als Multatuli.
Kies daarom geen teeken. Eisch het niet. Dan vraagt ge niet eerlijk. God heeft
zelf het teeken gekozen. Dat teeken is het kruis. Dat kruis vervult al den nood der
Filistijnen. Want de Filistijnen zoeken een zoenoffer, en bepalen het zoenoffer, maar
als hun teeken wegblijft, dan is het offer geen offer meer. Dan wordt het - ingetrokken.
En al komt het teeken, dan staat het met dat offer nog niet goed. Want dit hun
zoenoffer is gekozen vóór het teeken en kan dus na het teeken niet meer worden
herzien. Zoo is het offer een vooruitloopen op het teeken, en het teeken is geen
achterhalen van de daad der offerande. Maar dat is dwaasheid. Zóó kan het niet.
Christus' kruis - dàt is zoenoffer en teeken tegelijk! En als gij naar dat kruis
toekomt, zult ge daar uw hoogheid verliezen, uw grootspraak hooren verstommen.
Ge zult daar niet, met de Filistijnen, een offer brengen, waarvan ge nog niet weet,
of het noodig is en evenmin of het voldoet; en ge zult daar niet, met Asdods priesters
en waarzeggers, een vraag God voorleggen, waarop gij het antwoord reeds bij
voorbaat gegeven hebt, gij zelf. Maar ge zult daar zien, dat hier door God zelf het
offer gesteld is. En het teeken in dat offer zegt u, dat het bitter is in zijn
noodzakelijkheid en dat het zoet is in zijn voldoen. En het offer in dat teeken zal u
zeggen, dat God heeft verzoend de schuld ook van uw gebed, de schuld ook van
uw eigenwillige offers.
Alleen bij dat kruis - dat niet door ons gekozen is, neemt de zondige keuze van
Asdod een einde. Dat kruis beantwoordt Asdod en Athene. Als Asdod vraagt naar
de onbekende zonde en als Athene roept om den onbekenden God, dan predikt
dat kruis de bekende zonde en den bekenden God. De zonde wordt daar bekend
- want Christus is daar tot zonde gemaakt. En God wordt ons ook bekend - want
het Woord is vleesch geworden en heeft ook zóó onder ons gewoond.
En dan worden wij heel stil. Daar vervloeken we onze twijfelingen, daar verachten
we onze redeneeringen, daar worden
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onze offers van gehuichelde onwetendheid en onze gebeden van verkapte
onwilligheid ons tot schuld voor God. En uit 's harten diepsten grond rijst daar de
betuiging tot God:
Niets is, o Oppermajesteit!
Bedekt voor uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.
Psalm 139:1.

II. Gij kent van verre mijn gedachten!
Als dat niet waar was, dan zouden de hoogwaardigheidsbekleeders van Asdod
het door hen gekozen teeken nooit hebben zien komen. Maar nu het wèl waar is,
nu is het ook gekomen. God heeft gehoord de overleggingen van hun raad en Hij
geeft ze voor ditmaal hun begeerte. Want als men straks de koeien voor den wagen
spant en de kalveren in den stal achterlaat - dan kòmt het wonder. De koeien gaan
werkelijk, recht toe recht aan, den weg op naar Beth-Semes, zóó naar het land van
Israël en van de ark. Van aarzelen, van onzekerheid is geen sprake; ze houden
aldoor den weg en wijken rechts noch links. Hier is het wonder. Want hier ontbreekt
immers de zweep van den drijver, en de dieren zijn dus vrij. En toch verloochenen
ze hun instinct. Want al loeien ze luid, en al bewijst dat loeien, dat ze verlangen
naar den stal, ze gaan toch. Een hoogere macht drijft ze. De kracht van Israëls God,
die Dagon voorover vallen deed, beweegt nu ook deze trekdieren voor den wagen
langs wegen van geheimzinnigheid, met toomen, die onzichtbaar zijn, naar de plaats
van de rust van Zijn ark.
En de vorsten der Filistijnen gingen achter de koeien aan tot de landpale van
Beth-Semes, heel den langen, langen weg. Ze moeten het teeken tot het laatste
oogenblik zien optreden en werken. Ze willen Israëls God geen oogenblik vóór den
tijd toegeven. De heeren zijn zelfbewust. Maar daar is toch ook een stille bespotting
in dit alles. Het dier voorop en de menschen, de autoriteiten, achteraan. Hebben ze
nu nòg niet begrepen, dat Israëls God zelf vooropgaat? Wie de ark en den God der
ark vereenzelvigt, gelijk Israël deed in den strijd, die moet ondervinden, dat de ark
tenslotte een dood ding is. Maar wie, gelijk de Filistijnen daarna, de ark en den God
der ark van elkander scheidt, die zal ervaren, dat rondom de ark is: Zijne majesteit.
Intusschen mag het ons verwonderen, nietwaar, dat God werkelijk een teeken,
dat zóó dwaas en zóó door en door zondig begeerd werd, toch liet komen. Had de
Heere niet zulke vragers moeten laten staan?
Het past ons niet, de verborgen roerselen van den wil Gods te ontleden. We
kunnen achteraf niet meer doen, dan uit deze
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geschiedenis afleiden, dat God, door dit teeken wèl te doen komen, allereerst aan
deze heidenen alle onschuld ontneemt en daarna ook de zonde, in hun offer èn in
hun begeeren van een teeken, duidelijk laat zien.
Wat het eerste betreft: God ontneemt, juist door aan die dwaze begeerte naar dit
grillige teeken te voldoen, aan deze vragers alle onschuld. Ze hebben nu het uiterste
schier van hun verlangen. Ze mochten voorwaarden stellen, ze mochten de
schuldvraag nog onbeslist laten, ze mochten offeren met een vraagteeken er achter,
ze mochten het teeken zien naar eigen verkiezing. Het teeken gaat mee tot aan, tot
over de grenspaal.
Zijn ze nu bekeerd?
Ach neen. Want juist nu, door zóó met hen te handelen, heeft God de huichelarij,
de verborgen vijandschap van hun onwillig hart, blootgelegd. God heeft er uit
gehaald, wat er in zit. Want ze hebben wel gezegd: laat ons nu eens zien of wij
werkelijk schuld hebben, maar het stond van te voren reeds bij hen vast: het proces
verliezen - dat nooit! En nu God heeft toegegeven - nu is er geen uitwijken meer
mogelijk. Nu komt heel die onwil, heel die zondige zelfhandhaving voor den dag.
Zij bekeeren zich niet. Nu niet, En straks evenmin. Want later, heel veel later, als
de schrijver van dit boek deze historie te boek stelt, dan is het nog een vaste
gewoonte van de priesters van Dagon, om, als ze den tempel binnengaan, den
drempel vooral niet aan te raken (5:5). Ziet ge nu wel, dat Dagon Dagon blijft, dat
ze hem nog even heilig vinden als vroeger, zóó heilig zelfs, dat de drempel, waarop
hij tot gruis geslagen is, heilig verklaard wordt? Ja, dàt is heenlachen over de
teekenen Gods; dàt is heenspotten over den ernst van afgodenval; dàt is brutaalweg
zeggen tot God: mijn offer van den onwetende en mijn gebed van den onwetende
- ik heb er eigenlijk niets van gemeend!
In de heldere openbaring van de vruchteloosheid van dit zoeken naar den
bekenden weg ligt voor alle eeuwen de onschatbare waarde van dit Schriftgedeelte.
Neemt gij, wie ge zijt, ook voor u zelf, die prediking aan?
Zie naar de Filistijnen en word wijs. Noch de vallende Dagon, noch de loeiende
koeien hebben hen bekeerd. Noch het door God, noch het door henzelf gekozen
teeken heeft hen van hun afgoderij genezen.
En ook gij zult niet genezen worden, o mensch van de 20e eeuw, indien gij zóó
offert, indien gij zóó bidt. Zelfs al geeft de eeuwige God het teeken, waarvan gij heel
uw dogmatiek en heel uw moraal hebt afhankelijk gemaakt, het baat u niet. Want
de weg tot God is niet de weg van redeneering tot het teeken en van het teeken tot
het geloof, maar het is de weg van gelooven tot gelooven.
En van deze grondwet wijkt God niet af.
Daar is dan ook in dat zoeken naar teekenen, in dat vragen naar bewijzen voor
de werkelijkheid onzer schuld en voor de
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noodzakelijkheid en de wijze der verzoening, een opmerkelijke tegenstelling: wie
ze zoekt, vindt ze te minder, naarmate hij te ijveriger er naar zoekt; en wie ze niet
meet begeert, omdat hij bij het ééne teeken, bij het kruis van Golgotha leeft, die ziet
de teekenen van rondom.
Wie bewijsteekenen zoekt, ijverig zoekt, hij vindt ze ten slotte niet meer. Want
zijn ongeloof, zijn redeneering sluit zijn oog voor de werkelijkheden Gods. Het maakt
den nacht al donkerder, den nevel al dichter. En niet alleen van zijn zijde, ook van
de zijde Gods is daar een terugtrekken van het teeken.
Dat geldt niet alleen voor het leven van den enkelen mensch. Maar dat geldt
evenzeer voor het leven van de groote wereld.
Zie het maar in de Schrift. Hier ontvangen de Filistijnen nog hun teeken: Asdod
mag tenminste nog zien zijn wonder. Maar Jeruzalem, dat straks zijn Heiland kruisigt,
krijgt zijn teeken niet. Het moge roepen: kom af van het kruis, doe een teeken en
wij gelooven - het teeken bleef uit. En deze strenge weigering Gods houdt gelijken
tred met de onontvankelijkheid van het hart der menschen. Neen, klaag God maar
niet aan, dat hij aan Jeruzalem weigert, aan de stedelingen Davids, wat Hij aan
Asdod, aan de onbesneden heidenen, gegeven heeft. Want Jeruzalem is het diepst
gevallen, het streeft in dezen zondigen weg Asdod nog voorbij. Daar is immers een
afdalende lijn in het onwaardige spel met het gebed van den onwetende: eerst komt
Athene, dan Asdod, tenslotte Jeruzalem.
Bovenaan staat Athene. Het bidt het gebed van den onwetende, maar het belijdt
tenminste nog schuld en het offert dan toch nog. Daarna komt Asdod. Het bidt het
gebed van den onwetende, en het belijdt eerlijk-weg wel geen schuld, maar het
offert althans nog. Maar Jeruzalem, Jeruzalem, ach, het bidt óók het gebed van den
onwetende. Kom af van het kruis en wij zullen gelooven! Wij wachten nog op bewijs!
Maar het belijdt geen schuld en het brengt ook geen offer. Wij weten wel niet, o
gekruiste, wie ge zijt, maar bij voorbaat zullen we u toch maar spijkeren aan een
kruis en u spuwen in uw gelaat!
Hebt gij nu zóó gezien de verharding in de zonde van het gebed van den
onwetende?
Hebt gij nu zóó geschouwd de zonde van onzen tijd?
Want onze tijd, als 't er op aankomt, zinkt nog beneden Athene, beneden Asdod,
beneden Jeruzalem. Onze wereld zinkt elken dag dieper, naarmate elken dag het
teeken van Golgotha klaarder schijnt, klaarder en langer. En ze zal blijven zinken,
tenzij......
Tenzij ze ophoude te blijven staan bij de natuurlijke dingen om die te bezien in
natuurlijk licht. De Filistijnen van Asdod hadden een natuurwonder gezien: Dagon,
een godenbeeld, dat neervalt zonder dat iemand er aan raakt. Maar in dat wonder
erkenden ze geen bovennatuurlijke daad Gods; daarom vragen ze straks weer een
natuurwonder: stomme dieren moeten het nu
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zijn, die ingaan tegen hun instinct. En denzelfden weg gaan de Joden op. Hoe vaak
hebben ze niet van Jezus natuurwonderen gezien: blinden, die zien, dooven, die
hooren, lammen, die springen. En toch moet Jezus nog voor één keer weer een
natuurwonder doen - hij moet afkomen van het kruis. Dan gelooven ze hem......
Maar God antwoordt in Zijn woord, dat de vragen van den tijd en van de
eeuwigheid niet worden opgelost door de vermenigvuldiging der natuurlijke teekenen,
maar door de bovennatuurlijke werking van Zijn Heiligen Geest. Die leert bidden.
Die leert gelooven. Die doet zien.
En als we zien door zijn wederbarende werking, als we zien door het geloof, wel,
dan vragen we niet meer om het teeken, want dan zien wij ze van rondom. Het kruis
werd ons het teeken Gods. En in het licht van dat ééne teeken wordt al wat gebeurt,
voor ons één groot teeken, de teekenen vermenigvuldigd.
Prediken wij dan dat kruis aan onze kranke, twijfelzieke wereld. Want gelijk
Jeruzalems zonde die van Asdod ontmaskert, en ons doet zien, waar Asdod tenslotte
op uitloopt, zoo verduidelijkt de zonde van onzen tijd, welke een breede
saamstrengeling van ongerechtigheden daar is in Jeruzalems zonde: in de
verwerping van den Christus Gods, in het voorbijgaan van het teeken Zijner keuze!
En ieder die zegt te twijfelen, ernstig te twijfelen, maar die zich niet vandaag bekeert,
die is erger dan de Asdodiet; die heeft Jezus bij voorbaat gehoond.
Ja, ik zeg: gehoond.
Want alle weigering van onvoorwaardelijke schulderkentenis ligt ten slotte in de
lijn van Asdod. Het is geen onwetendheid, maar onwil, waaruit ze geboren wordt.
Vele menschen zeggen met Multatuli 's gebed van den onwetende:
't Kind, dat vergeefs den Vader aanroept doet geen kwaad......
De Vader die vergeefs zijn kind laat roepen handelt wreed.

Maar een oogenblik later heet het:
Misschien zijn we eenmaal wijzer! Eens misschien
zien we in, dat Hij er is, dat Hij ons gadesloeg,
En dat z'n zwijgen oorzaak had en grond.

Is dat geen tegenstrijdigheid? Als ge hier al erkent, als ge vandaag reeds toegeeft
de mogelijkheid, dat God dingen doet, die ge nu nog niet begrijpen kunt, en ge gaat
dan toch òm uw onwetendheid voort, Hem den eerbied te weigeren, dan wilt ge niet.
Dan hoont, dan lastert gij! Dan veroordeelt gij u zelf met uw gebed.
Gij, gemeente van Christus, gij hebt mogen zien, dat de weg van geloof voor u
was de weg van vrede en rust. Gij hebt het zoenoffer niet gekozen, maar God koos
het voor u, en gij mocht er naar tasten met bevende handen. Maar wacht u dan ook
voortaan voor de zonde van Asdod. Zoo vaak gij in de toekomst
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dat eenige zoenoffer raakt, doe het dan met heilige handen, verheffende tot God
uw biddende harten. Weer de zonde van Asdod ook uit uw dagelijksch gebed. God
om genade bidden en om licht - ‘op hoop van zegen’, dat is Filistijnsch. Dat is
kansberekening. Dat is het offer van de gouden kleinoodiën, mooi in den vorm,
afschuwelijk naar het wezen. Tot God de handen uitstrekken, omdat......er toch wel
eens iets waar kon zijn van de zonde en van de schuld, van de verzoening en de
voldoening, van den hemel en de hel; belijden met een onuitgesproken vraag in het
hart - dat is Filistijnsch. Dat is de verzoeningspoging herroepen door uw daden.
Want het is eigenlijk onoprechtheid. Het is onwil om de kans te beloopen van een
ander antwoord, dan gij verlangt.
Daar is maar één weg: àlles belijden, àlles zeggen, àlles gelooven. Geloof in den
Christus Gods. Want bij den Christus en Zijn kruis zien we de onvoorwaardelijkheid
in Gods bedreiging en leren we onzerzijds de onvoorwaardelijkheid in ons gelooven.
Alle voorwaardelijke godsdienst, alle offer, alle gebed, dat nog iets achterhoudt, is
een vreemde loot van Filistijnschen stam; het vloekt tegen alle waarachtig
christendom. Christendom - dat is onvoorwaardelijk bukken. De priesters van Asdod
en de profeten Gods te Jeruzalem, ze zijn beiden vol van het: komt dan, laat ons
samen richten. Maar in Asdod zegt dat de mensch tot God, in Jeruzalem, het
waarachtige, zegt dat God tot den mensch.
Kom dan, zegt uw God. Laat ons samen richten.
En Hij gaat met U naar Golgotha 's teeken. Dat teeken hadt gij nooit kunnen
kiezen. Het is het altijd ongekozen teeken. Maar het is het eenige teeken, dat
overtuigt, dat overweldigt, dat overwint.
Het doet het verslagen hart zien de machteloosheid van zijn eigen filistijnschen
godsdienstdroom. Want onze ziel is van nature als die van Asdods raadsheeren;
ze vermeit zich in nutteloozen cirkelgang, en ze is niet eens vermoeid daarvan. Of
is dat geen cirkelgang? Komt ge ooit hier uit? Immers neen? De Filistijnen en al wie
vraagt buiten Gods antwoord om - ze hebben een teeken noodig om tot het zoenoffer
waarachtig te komen en ze hebben een zoenoffer noodig, om voor hun schuldige
teeken vergeving te vinden. Van het teeken naar het offer en van het offer naar het
teeken. En offer en teeken zijn beide zondig.
Maar God laat offer en teeken samenvallen in Christus' kruis. De Filistijnen zochten
voor hun offer en voor hun teeken een nieuwen wagen, gewijde sieradiën,
niet-profane vormen. Maar aan Christus is àlles nieuw, àlles heilig; hij komt geheel
van boven. Voorwaar, zulk een hoogepriester, zulk een offer, zulk een teeken
betaamde ons: heilig, onnoozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hooger
dan de hemelen geworden.
Bij hem het offer van den wetende. Bij hem het gebed van den bewuste. Bij hem
het ontstoken ingewand.
Die Christus wil ook uw verzoening zijn. Gij hebt u immers
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ook bezondigd aan het zoogenaamde offer van den onwetende? Gij hebt immers
ook uw spel gespeeld niet uw gebed van den onwetende? Belijd bij Hem uw schuld
en wees in Hem vertroost. Hij wil uw vrede zijn.
En àls ge soms opnieuw voelt snijden door uw hart de pijn van het gebed van
den onwetende, geef dan u zelf de schuld, en hoor Zijne stem spreken, naar de taal
van het teeken Gods, tot uw conscientie. Hoor wat Hij zegt: Uw hart, zegt u, o
mensch, van 's Heeren wege: zoek door gebeên met ernst Gods aangezicht.
Dan komt het vanzelf wel: Dat wil, dat zal ik doen!
Amen.
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1)

De Wijzen van het Oosten en het Woord van God.

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen
van den koning Herodes, zie, eenige wijzen van het Oosten zijn te
Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren koning der
Joden? Want wij hebben gezien Zijne ster in het Oosten en zijn gekomen
om hem te aanbidden.
En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzoo is
geschreven door den profeet.
En nedervallende, hebben zij hetzelve aangebeden.
Matth. 2:1, 2, 5, 11 (midden).
Daar is in het jaar onzes Heeren 1920 in Europa, en ook in Nederland, verschenen
een wijze, een wijze uit het Oosten. Zijn naam is Tagore. En die naam zweefde op
duizenden lippen.
Daar zijn in het groote jaar onzes Heeren, het jaar Zijner komst op aarde, naar
Bethlehem getogen eenige wijzen, wijzen uit het Oosten. Maar hun naam weet
niemand tot op den huidigen dag.
Neen, neen, hier is geen toevalligheid.
Die wijze, die zijn naam bekend maakte, is getogen naar het Westen en daar
heeft hij opengedaan zijn schatten: goud, wierook, myrrhe. En toen hij heenging,
toen hadden de menschen nog daaraan toegedaan.
Maar de andere wijzen, wier naam God zelf verborgen heeft, ze zijn getogen naar
het Westen en daar hebben ze opengedaan hun schatten: goud, wierook, myrrhe.
Maar toen ze heengingen, toen waren ze gansch ontledigd: voor den koning was
het alles geweest.
De moderne wijze uit het Oosten gaat de kribbe voorbij; de oude wijzen komen
er aanbidden; dat is het groote verschil.
Maar wie merkt het nog op, dat hier een onderscheid ligt, en een diep gapende
kloof? Want de hedendaagsche menschheid tuurt weer naar het Oosten; het Westen
is moe van zijn eigen wrange werken; men schouwt naar het Oosten,. maar men
ziet de kribbe voorbij. In onze groote steden zijn de wijzen der wereld; en ze vragen
- den godsdienst van het Oosten, ze zoeken - de wetenschap van het Oosten, ze
leven - in het bijgeloof van het Oosten; ze bezien zelfs de sterren door de oogen
van het Oosten. Maar dat het Oosten zelf uitging naar Bethlehem, dat wordt vergeten,
of, als dwaling aangerekend.

1)

Predicatie gehouden te Gorinchem, 1920. Liturgie: lofz. van Simeon: 2; Ps. 72:5, 8; 68:14;
22:16; lezen: Matth. 2:1-12.
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En zoo komt de wereld terug naar oude wijsheid, oostersche wijsheid, theosofie en
astrologie, maar de dwaasheid der kribbe wordt haar geen wijsheid Gods.
Tegenover de wijzen dezer eeuw, tegenover de afgetobde kinderen van het
Westen willen wij op dit kerstfeest hooghouden de genade Gods, die de wijzen van
vroeger eeuw nieuw leven deed zien door den gang naar Bethlehem, de heilige
stede, waar Oost en West samenkomen tot den Zoon des menschen. Komt, spreken
we, openend Gods Woord, over: De wijzen van het Oosten en het Woord van God.
Ze zijn:
I. gelokt door het Woord Gods in de natuur.
II. geleid door het Woord Gods in de Schrift.
III. geknield voor het Woord Gods in het vleesch.
I. Alle liefde lokt. En daar is list in de liefde; eerst door liefdelist komt liefdelust over
de harten.
Duid dit de liefde niet ten kwade. Want de list is niet de lust zelf der liefde; zelfs
wordt zij haar in 't lest een last. Maar zoolang deze bedeeling duurt, zóólang zal de
liefde wel niet haar krijgslist, maar dan toch haar vredeslist bedenken. Want waar
geen paradijs nog is, daar heeft alle liefde moeite om zich verstaanbaar te maken.
Daarom lokt zij met list en ze zal blijven vangen met list, totdat haar geheim verstaan
is. Dàn, als 't zoover is, dan lokt ze enkel door zichzelf, dan lonkt ze niet langer door
list.
Ook Gods liefde lokt. Of neen - juist Gods liefde lokt. En daar is list in Gods liefde;
eerst door liefdelist komt Zijn liefdelust ons over de harten.
Kan God wel anders? Immers neen? Daar is van nature niemand, die Zijn liefde
Jeest uit haar geschenk; daar is niet tot één toe. En zoo moet God wel, om Zijn lust
aan het hart te prediken, Zijn list bedenken voor het oog. Gods liefde lokt en lonkt.
Wie daarvan kwaad mocht denken, dien zegt Hij, dat Zijn list nooit strijdt met de
heiligheid Zijner liefde en dat zijn lokken leiden wil uit den doolhof en nooit daarin;
geeft niet Zijn list den draad in de hand, die ons listig leidt uit den doolhof der lasten
naar den lichtweg der lusten?
Vraag het maar eens aan de wijzen uit het Oosten. Houd ze maar staande op
hun tocht naar den geboren Koning, en vraag het hun vrij:
Gij, die, gewoon om hoog met uwen geest te zweven,
De voorbeduidselen des Hemels, eer het daagt,
Met gouden letteren op bruin azuur geschreven,
Den op- en ondergang van aardsche rijken vraagt:
Wat hope is uwe kunst van boven toch gegeven,
Waardoor gij hier beneen zoo zware landreis waagt?
Wat is er, dat uw hart, door weetlust aangedreven,
Uit uwen morgenstond naar dezen middag jaagt?
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Vraag maar. Ze zullen u zelf zeggen: Wij zijn gelokt door Gods Woord in de natuur.
Want toen immers ‘Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen
van koning Herodes’, en toen daar ‘eenige wijzen van het Oosten zijn aangekomen
te Jeruzalem en vroegen: waar is de geboren Koning der Joden’, toen hebben ze
zelf den onweerstaanbaren drang in dat onbegrijpelijk komen verklaard door de
voor hen áfdoende opmerking: Want wij hebben gezien zijn ster in het Oosten en
dus zijn we gekomen om Hem te aanbidden.
Zijne ster in het Oosten. Maar boven de sterren woont God, die heden met
listigheid vangt de wijzen.
Wie zijn ze, deze gekomenen van verre? Magiërs heeten ze; hun wetenschap is
die, welke de sterren naspeurt; hun vaderland is Mesopotamië. Misschien komen
ze wel uit Babylonië; in elk geval is Mesopotamië, het tweestroomenland van Eufraat
en Tigris, de grond, waarop zij geboren zijn. Uit het oude paradijsland, van waar de
eerste Adam verdreven is, zendt God de eerste boden naar de stede van den
tweeden Adam. Aan de wateren van Eufraat en Tigris is de groote oorlog der volkeren
en der menschen rampspoed begonnen; maar van dezelfde plek komen hier de
eerstelingen Hem begroeten, die van uit Bethlehem den volkerenbond zal stichten
en den heilsstaat zal doen opgaan over de natiën.
Doch in hun ziel is nog slechts schemering. Er is een begin van licht, doch ze zijn
nog kinderen der duisternis. Zij zijn alleen nog maar te lokken; verder kan de liefde
Gods niet gaan nog bij hen.
Zeker, een lichtstraal was er gevallen door hun heidensch donker heen. Jaren
geleden waren daar in Mesopotamië Abrahams zonen als ballingen binnengeleid;
het scheen toen uit te zijn, voor goed, met Abrahams geslacht en - met de belofte,
dat in hem alle volkeren zich zouden verblijden. Toch had Israëls hoop haar eeuwig
vuur in dat vreemde land niet zien dooven; ook in Babylon was de verwachting van
den grooten Messias door het volk van Abraham uitgesproken en uitgedragen. En
toen de ballingschap geëindigd was, toen bleven toch nog velen achter, en ze
hebben daar in het vreemde land van Eufraat en Tigris aanhangers gewonnen voor
het geloof in den Messias Gods. Adventsprediking in het Oosten! En deze prediking
werd te gemakkelijker geloofd en haar groote grondgedachte werd te begeeriger
uitgeplozen, naarmate in later eeuw, ook in dat oord, de menschheid moe geworden
was van 't wand'len harer wegen. Het Oosten, evengoed als het Westen, dronk elke
nieuwe leer gretig in; de oude grondslagen van voorvaderlijk geloof waren ondermijnd
door zoo veel nieuwe leeringen; en de officiëele geleerdenstand, die der magiërs
vooral, trachtte rekening te houden met alle nieuwe cultuur- en godsdienstleuzen.
Daar in Babel hadden de wegen der volkeren elkander gekruist; en de ontmoeting
der volkeren was de samensmelting der goden geworden. Wanorde was er in het
denken; verwarring overal; maar toch,......hoe kwam het, dat de gestalte
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van den Messias der Joden toch in groote lijnen bleef afgeteekend op het
speeltooneel van den bond der goden? Hoe kwam het, dat de volkeren zoo
gemakkelijk elkaar hun goden leenden, zoo rustig elkaars goden ruilden, maar dat
de Messias, van wien de liederen Sions weemoedig hadden gezongen, wel
overgenomen, maar niet uitgeruild en nog veel minder afgestaan was? Hoe kwam
het, dat ook het Oosten op dien Koning uit het Westen wachtte?
Dat was het werk Gods geweest. God maakt de historie. Als de wereld nog geen
Advent ziet en van geen Kerstfeest droomt, dan bereidt Hij het reeds voor in de
harten, in de harten zelfs der vreemden. Trouwens, was het niet Gods werk geweest,
dat Daniël, de profeet, de geleerde, de man, in wiens hart het rosse licht der
Christus-gedachte gloort met eeuwigheidsglans, dat Daniël, zeg ik, een tijdlang
officieel èn met eere aan het hoofd gestaan heeft van den kring der magiërs in
Babel? Ach neen, Daniël was nog niet vergeten, na zooveel eeuwen nog niet. En
God, die zijn tijden weet, Hij had het wel goed gevonden, dat de naam van den
wijzen Daniël in bescherming nam den naam van Israëls Messias; wacht maar, zei
de Eeuwige, de tijd zal komen, dat niet Daniël den Messias, maar dat de Messias
Daniël zijn naam zal geven en schrijven met letters van goud.
Die tijd begon nu te lichten. Daar komen ze reeds, de wijzen van het Oosten.
Want - hebben ze niet de ster gezien? Hebben ze niet de ster gezien, dat is: Zijn
ster? Ach, ze hebben 't al zoo lang gezegd: wanneer die groote Koning komt,
wanneer daar in het land van het Westen, zoo in Fenicië of Palestina, de
Wereldzegenaar zal opwaken, dan moet Zijn verschijning worden aangekondigd
door een prachtige ster. Dan moet de hemel dat Wonder verluchten en verlichten
door een wonder van het uitspansel, den wijden koepel Gods. Voor deze magiërs,
die de sterren bestudeeren, is dit eigenlijk een vanzelfsheid.
Natuurlijk is het voor ons een vanzelfsheid, dat ze hierin dwaalden. 't Is weer de
oude historie; God maakt de menschen naar het beeld van God; maar de mensch
maakt zijn goden naar het beeld van den mensch. En indien de mensch reeds zijn
goden maakt naar menschelijk beeld en naar menschelijke gelijkenis, hoeveel
gemakkelijker zal hij dan zijn halfgoden, zijn godenzonen, den gezanten Gods het
kleed aantrekken, dat zijn menschelijke fantasie geweven heeft? Oorlogszuchtige
volkeren drukken hun god een scherp zwaard, kunstzinnige naties een fonkelenden
nektarbeker in de hand. Zoo doen ook de wijzen uit het Oosten. Ze verstaan nog
niet, dat het mysterie van den Koning der Joden door geen oog gezien en afgelezen
is uit de natuur, door geen oor vernomen is uit de harmonie der hemelen of uit de
disharmonie der wereldgeschiedenis, en door geen hart is uitgedacht. Voor hun
besef staat het nu eenmaal vast, dat de sterren samenhangen met 's menschen
geboorte en levensgang; voor den bizonderen mensch komt dus een bizonder
sterrenbeeld en voor den heel
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bizonderen Koning der Joden zal ook een heel bizonder stargeflonker de kroon zijn,
die de hemelen plaatsen boven zijn hoofd.
Dwaze wijzen, dunkt u niet? Daar is een lichtstraal gevallen door hun donkerheid;
maar nòg zijn ze kinderen der duisternis.
Wat zal nu het antwoord Gods zijn op deze dwaasheid der wijzen? Ach, vraag
het maar niet. De God van het kerstfeest, dezelfde die Zijn eeuwige wijsheid tot ons
brengt in de taal van de onwetende menschheid, die God zal ook deze dolende
magiërs niet en toch ook weer wel beantwoorden naar hun zotheid, Hij beantwoordt
hun zotheid niet met nieuwe zotheid; als Hij ze lokt, dan brengt Hij ze niet van den
weg af. Maar toch......God antwoordt dezen zotten naar hun zotheid wèl: hij spreekt
ze toe in hun eigen taal; God daalt af naar de bevatting van hun astrologische
waangeleerdheid. Hij geeft ze een teeken, dat zij zelf hebben uitgedacht. Zie, daar
in zekeren nacht licht de hemel van weidsche pracht. Hoe het ook zijn moge: een
ster, of een komeet of een bijzondere sterrengroep - of alleen maar een
lichtverschijnsel - de hemel staat in het teeken van het Teeken! En de wijzen zien
het licht in het teeken, maar zij zien ook het Teeken in het Licht! Verblijdt u nu,
engelen, over de goedertierenheid Gods. 't Is nog wel zeer ver vóór het kerstfeest;
nog is, o engelen, het leven in Maria's schoot niet gerijpt, nòg beidt het in zijn
duisternis de aanschouwing van het licht. Toch moogt gij nu reeds zingen, dat groote
dingen God gedaan heeft. Eere zij God in de hoogste hemelen. Hij breekt de
eentonigheid der nachten en Zijn vinger trekt een lichtstreep voor het verwonderd
oog der magiërs in verren lande. O, de barmhartigheid van dien God, die met Zijn
Teeken de oogen kàn verblinden en de zielen kàn ontzetten, maar die integendeel
in de kinderkamer der menschelijke wetenschap binnenkomt met het wachtwoord,
dat de kinderen hebben afgesproken en dat ze parmantig eischen van ieder, met
wien ze spelen willen hun spel van vroolijkheid en licht.
Gij, kind van later eeuw, ga nu niet twisten over de vraag, hoe die ster er uit gezien
heeft, en of ge een datum vinden kunt, waarop ge haar als gewoon natuurverschijnsel
kunt plaatsen op den kalender van Christus' geboortejaar. Verzink liever in de groote
liefde Gods. Dàt is afdalen, dàt is neerkomen, dàt is spreken met de dwazen een
woord ter rechter tijd. Dat is de weg, waarlangs iedere ziel, in dwaasheid gevangen,
komen mag en komen moet tot de mysteriën Gods. Hier is het wonder Zijner
nederbuigende liefde. Hij lokt de wijzen met het eenige, wat hen lokken kan; hij lokt
ze in overeenstemming met hun eigen dwalend woord.
Toch is hier ook Gods Woord. Gods Woord in de natuur. Hetgeen van de zijde
der wijzen niet meer was dan een bedenksel van speelsche fantasie, dat is van
Gods zijde toch ook openbaring van ontzaglijke werkelijkheid. Het is toch ook eigenlijk
zoo: aan den hemel is wat nieuws verschenen! Gelijk de sterrenhemel beeld is van
Gods onveranderlijkheid, doch die ééne blinkende ster der
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wijzen u doet zien, dat Gods onveranderlijkheid geen strakke onverzettelijkheid is,
doch óók haar beweging heeft, en óók kent haar uitstralend wonder; zóó is Jezus
Christus uit Gods onveranderlijken wil geboren, en tegelijk bewijst hij de bewogenheid
in de eeuwige liefdekracht Gods. Zeker, dat sterrenbeeld is nog maar een lokken
Gods; leiden doet Hij, die boven de sterren stoelt, de dwalenden daarmee nog niet.
Maar in zijn lokken spreekt God toch waarheid; door het sprookje der wijzen speelt
toch de werkelijkheid Gods; hier is het kerstfeest niet alleen van het Woord Gods,
doch ook van Gods woorden. Zoo nu zoekt Gods openbaring ook ons in onze
dwaasheid en schikt zich naar onze bevatting. En gelijk de Zoon Gods ingaat in
onze vernederde natuur om die op te heffen en te verheerlijken, zoo gaat op het
kerstfeest de waarheid Gods in onze leugenweefsels in, om onze gedachtenwereld
op te heffen en te verhelderen tot de zuivere kennis Gods. Dat is de heerlijkheid
van de liefdelist Gods.
Hebben ook wij gevoeld, dat God niet anders kan doen, zal Hij ook ons zegenen
met Zijn waarheid? Ach, ook uit ons woordenboek moet God de woorden kiezen.
Ook bij onze dwalende begrippen sluit aanvankelijk de Heere zich aan, ook in onze
onzuivere denkbeelden legt Hij door de openbaring van het teeken Zijns Zoons de
eerste aanknoopingspunten voor Zijn zuivere waarheid. Dat is de list der liefde; en
wij danken Hem daarvoor. Maar wij mogen daarbij niet blijven staan. De list staat
nog maar aan het begin van den liefdeweg. Het moet ook bij ons van de list tot de
klare betuiging der liefde, het moet ook bij ons van de ster naar het Woord, van het
lokken naar het leiden; het moet altijd van Gods Woord in de natuur tot Gods Woord
in de Schrift.
II. Want dat is de weg der wijzen: de gelokten worden straks geleid, geleid door
Gods Woord in de Schrift. Ziedaar, wat in de tweede plaats in onzen tekst ons treft.
Ja, treft het ons wel?
Zie, wij zeggen die woorden zoo gemakkelijk. Maar voor de oostersche zoekers
en zwervers is hier een stuk lijdenshistorie.
Want zij wisten niet, wat wij weten. Wij hebben Psalm 19 gezongen, en wij, wij
weten het wel:
Het ruime hemelrond.
Vertelt met blijden mond
Gods eer en heerlijkheid.
De sterrenlucht en 't zwerk
Verkondigen Zijn werk
En prijzen Zijn beleid.

En zoo hebben wij 't al lang begrepen, dat nog hooger dan de lof van Gods Woord
in de natuur rijst de jubel om Gods Woord in de Schrift, want immers:
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Des Heeren wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans
Dewijl ZIJ 't hart bekeert.

Wij, met onze theologie, wij weten het wel: van de natuur tot de Schrift, dat is
vooruitgang.
Maar voor de wijzen, die de Schrift niet kenden, die Psalm 19 niet onder hun
liederen hammaäloth konden rekenen, voor die arme dwaas-wijze magiërs leek het
achteruitgang, bittere ontgoocheling, toen ze langs een langen omweg van den
blinkenden hemel met zijn pracht van sterrenglans tot verder onderricht geleid
werden naar een boekerij, waarin gerimpelde letterknechten zich bogen over dorre
perkamenten. Ach, dat nu de glorie van Gods wijden starrenkoepel onderging achter
de wanden van de muffe boekencel; dat nu het romantisch avontuur wegdook in
het tergend dispuut van geleerden, schriftgeleerden, die den tijd wel hebben......
Beproeving, beproeving! Wilt gij niet liever heengaan, o sterrenschouwers? Is 't
op uw sterrenstoel niet verheffender dan bij deze geleerdenkruk?
Nietwaar, dat zal een teleurstelling geweest zijn. Te komen in het land, waar
volgens oud geloof de Wereldkoning zal verrijzen, en daar in de residentie,
Jeruzalem, te vinden een slapend volk en aan het hof anders niet dan de orde van
den dag! Stel u voor: een koning met een onbekend adres! En dan te moeten
wachten, te wachten tot de vergadering van de geleerden, van de menschen die 't
weten kunnen, is saamgeroepen; te wachten, tot de leden zijn saamgekomen en
de voorzitter in officieele toespraak als punt van het agendum aangeeft: het
onderzoek naar de geboortestede van den koning der Joden......O, God der sterren,
o Koning der Joden.
Ach, waarheen wenkt Gij mij?
Hoe kom ik U nabij?
Ik volg Uw bleeke sporen,
In stof en zand verloren,
Wijl ik van liefde lij'.

Maar de Overpriesters en de Schriftgeleerden weten raad: Ze zeiden tot Herodes,
en de Oostersche bezoekers hoorden het, dat het groote wonder zou moeten
gebeuren te Bethlehem in Judea gelegen, want alzoo was geschreven door den
Profeet. En met den vinger wezen ze 't aan. Kijk, hier was de plaats, waar het stond;
de heeren hadden, hun beroep getrouw, de inlichting verstrekt en stonden op en
gingen heen. Naar Bethlehem? Neen, neen; naar huis.
Doch de Magiërs zijn gereisd niet naar huis, doch naar Bethlehem, de kleine stad
der groote dingen.
Bewondert gij niet de liefde Gods, die door Zijn Woord in de Schrift ze leidt naar
het doel?
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Want Zijn Woord is het, dat thans hen leidt. Het is nu wel gedaan met het listige
lokken. Zelfs zou men zeggen, dat God al Zijn listigheid verloren had en hier een
zeer gewaagd spel met de voorwerpen Zijner lokkende liefde speelde. Zeker, de
stem der profetie had hun oor bereikt; maar de menschen, die de profetie hadden
voorgelezen, waren nu juist geen bemoedigende warme predikers geweest. Waaraan
hadden deze pelgrims nu nog houvast? Niet aan de menschen hier met hun
onverschillige blikken, de menschen, die er nog eens over slapen moeten, die er
nog eens over slapen kunnen; niet aan de ster, want die was er niet meer, die was
al lang hun gezicht ontnomen. Het leek zoo verstandig, nu maar heen te gaan, want
't mooie sprookje scheen toch niet meer dan een sprookje. In elk geval zou het toch
wel verstandig zijn, eerst wat te gaan rusten; 't is avond en de Joden gaan toch
immers ook niet te avond op reis naar hun eigen Koning?
Maar neen, al is het avond, al zien ze geen lokkenden hemel boven hun hoofd,
ze gaan. Ze gaan onmiddellijk. Want
't Gekruist geduld en heeft geen stêe
Als midden in de wilde zee.

En zie, als het besluit om naar Bethlehem te gaan op gezag van de profetie, gerijpt
is, als ze hun schatten weer hebben opgenomen en hun voet op het moeizame pad
weer hebben gezet, dàn, maar ook niet eerder, dan komt daar naast het Woord de
ster; dezelfde ‘ster’, hetzelfde lichtverschijnsel, dat ze ginds in het Oosten gezien
hadden. Maar die ‘ster’ is nu aan het Woord ondergeschikt. Eerst zijn ze gegaan
om de ster; nu gingen ze op reis om het Woord. Eerst was die ster Gods list om den
lust te wekken; nu is ze de gids, om den gewekten lust te leiden. Eerst hadden ze
de flauwe nagalmen van de stem der aloude profetie uitgelegd naar het teeken van
de ster; thans leggen ze de spraak der ster uit naar de klare stem der profetie. Eerst
had de eeuwenlange wetenschap van de belofte Israëls ze niet kunnen ontroeren
en pas de ster zette ze in beweging; thans heeft de belofte Israëls naar luid der
profetie ze in heilige onrust gegrepen en bewogen, en als ze in beweging zijn, dan
komt de ster hulpdienst bewijzen. Eerst hadden ze niet genoeg aan een verguld
gedachtenbeeld van een door hen zelf opgesierden Wereldmessias, maar ze
moesten daarbij nog zien de gouden ster. Thans evenwel hebben de Joden het
verguldsel wel afgeschrapt van hun mooie gedachtending en hun bijgeloovig
opgesierde Messias is bij die Schriftgeleerden al zijn sieradiën kwijt geraakt......en
ook is de gouden ster weg.
Alles wèg; 't verguldsel Gods en 't verguldsel der menschen.
Alles wèg. De werkelijkheid Gods (in de ster) en de fantasie der menschen.
Maar God houdt ze vast. Zijn Woord is hun de waarheid geworden. Zij hebben
eenmaal Israëls heilig woord geloofd terwille van Daniël, wiens adventsverwachting
ze zelf hadden uitgelegd
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naar eigen fantasie. Maar nu Daniëls woord wordt uitgelegd door Micha's profetie,
een profetie, die heel hun teere sprookjesweefsel aan flarden scheurt, nu bezwijken
ze niet, maar ze gaan.
Dat is de majesteit van het leidende Woord. Hier is Gods Woord in de Schrift!
En zoo is nòg steeds de gang naar Bethlehem een gang op gezag van, Gods
Woord. Gods Woord in de Schrift.
Kent onze eeuw de werking van die Schrift? Erkent ze haar leiding?
Daar zijn in Europa veel wijzen tegenwoordig. En daar zijn er weer velen, die met
heete handen grijpen naar de boeken der Chaldeeuwsche wijsheid, naar de
gedachten der wijzen uit het Oosten. Hun astrologie komt weer in eere. Opnieuw
zoekt de menschheid verband tusschen den stand der sterren en den staat der
menschen. Wederom droomt ze van engelen Gods, die langs onzichtbaren ladder
ten hemel opklimmen, om aan het onwankelbare firmament af te beelden den stand
der zaken in 't wankele aardeleven. Als de wijzen, anders niet. Andermaal wordt
voor duizenden de sterrenhemel het schakelbord der aarde; langs wondere draden
van geheimzinnigheid gelooft men, dat vandaar de wereld geregeerd wordt. Als de
wijzen, anders niet. En men spreekt zelfs weer van een Wereldleeraar, die te komen
staat. Pelgrimstochten worden ondernomen door de mannen der astrologie en door
wie zich laten leiden en lokken door een zoogenaamde beweging van de ‘ster in
het Oosten’. 't Zijn de zoekers van den Wereldprofeet. Achter gouden deuren zien
ze Hem, droomen ze Hem. En als die gouden vleugeldeuren eens opengaan, dan
komt zijn gulden eeuw. En ze weten nog zoo iets van aloude profetie; daar is zelfs
een glimp van bijbelsch licht, dat speelt door hun gedachtenweefsel.
Precies als de wijzen uit het Oosten; anders niet.
Maar deze moderne wijzen uit het Westen, ze verloochenen de Magiërs van het
Oosten, niet in het stuk der ster, maar in het stuk der Schrift. Als de Schrift komt,
niet maar de vaag in herinnering voortlevende, mooi-gedroomde Schrift, maar de
heele Schrift, de echte Schrift, met haar profetie hier en daar, de ontnuchterende,
tergende, martelende Schrift, dan werpen ze haar in den hoek.
En waarom?
Wel, als de vleugeldeuren van Herodes' paleis opengaan, dan komt de Schrift
voor wie den Koning zoekt, openzetten de staldeur. Voor Herodes een residentie,
voor den Koning der Joden een in der haast bereid asyl. Voor den kleinen koning
een Jeruzalem, een baken der volkeren, en voor den grooten Koning een Bethlehem,
een stadje, dat wegschuilt onder de steden, dat alleen maar voortleeft in......een
bijbeltekst. Zóó spreekt de Schrift. Zóó spreekt ze altijd. Want Gods Woord wijst de
vernedering aan als de voorwaarde voor verhooging. Als de Schrift stuk voor stuk
afneemt de sieradiën van het Messiasbeeld der wijzen, dan is daar reeds een
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dreigen Gods: de Kruisweg alleen is de lichtweg; alleen uit nacht en donker gaat
op de star uit Jacob, spreekt de Heere, de Almachtige.
Zie, dàt is voor de wijzen onzer eeuw de schuld der Schrift.
En daarom laat men op dit punt niet eens uitspreken den bijbel. Men laat wel zich
lokken, ook nog wel lokken door een woord van God, door een teeken in de natuur.
Want lokken doet nog geen pijn. De lokking lonkt, de lokking streelt. Maar zich laten
leiden, dat wil de wereldmensch niet. Want leiden, dat is gezag, dat doet zeer, dat
neemt wat af, dat is ontnuchtering.
Maar wij?
Laat ons meegaan met de wijzen. En als ge weten wilt, of waarlijk Gods Woord
in de Schrift u leidt, als ge mogelijk vreest, dat het alleen de ster maar is, die het bij
u doet, onderzoek dan, wat ge wel, èn wat ge niet met de wijzen en met de
Schriftgeleerden gemeen hebt.
De wijzen hadden alleen de groote, vage verwachting. Ze waren de menschen
van de groote lijnen. Dat waren ze in hun sterrenstudie, dat waren ze niet minder
in hun hopen op den Messias. Maar met die groote, vage verwachting, vonden ze
den Koning niet.
En de Schriftgeleerden, de docenten? Ze waren de menschen van de fijne
bijzonderheden. Met hun vergrootglas turen ze op letters van verschrompelde
handschriften: wat zou daar nu staan, een a of een b, een punt of een komma? Zoo
vragen ze ook in hun zoeken naar den Messias. Alles tot in de onderdeelen.
Maar met al die aparte bijzonderheden vonden ze den Koning niet.
Laat u dan niet bekoren door het tegenwoordig drukke geroep, dat ge maar
tevreden moet zijn met het onbestemde Magiërswee, met de vage smart in
onbegrepen eeuwigheidsweemoed, als van de wijzen, toen ze alleen de ster, niet
de profetie hadden.
En geloof evenmin, dat 't voldoende is, te pluizen in bijbelteksten, of te weten alle
dogmatische en bijbelsche bijzonderheden, gelijk de Jeruzalemsche geleerden. O
neen: ópen de wijde hemel en ook: ópen de boeken der Schrift. De groote lijn èn
de kleine bijzonderheid. Vergezichten als van wie sterren naar zich toe roept, maar
ook 't napeinzen van elk der kleinste woorden Gods. Van de wijzen de mysterieuze
reactie op het lokken der liefde Gods en van de Schriftkenners de klare uiteenzetting
van de leiding der profetieën, deze en die. En dan bovenal de Geest der genade,
wiens vrucht uit de gehoorzaamheid in 't volgen van des Vaders getrokkenen
blijkt......, zie, zóó en zóó alleen komt men in Bethlehem, bij den Koning; zóó slechts
wordt de spreuk waarachtig:
Zij zullen u van allen kant
Zelfs uit het verstgelegen land
Vereeren met geschenken.
Ps. 68:14.
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III. Nietwaar, gij wijzen, dat is achteruitgang: eerst in uw droomen de gouden poort
des hemels; toen in Jeruzalems onderrichtend gezelschap het half gedempte licht
van de boeken- en perkamentenkamer; en eindelijk in den verschoven hoek niet
veel beter dan een staldeur in Bethlehem. Achteruitgang, nietwaar?
Maar daar is toch vooruitgang naar het innerlijke, daar is groei, daar is inwendig
verborgen licht en dat licht neemt toe voor wie meer dan sterren zien kan; want daar
is een spreken Gods in de natuur, dat is veel; daar is een spreken Gods in de Schrift,
dat is meer; doch daar is ten leste een spreken Gods in Zijn Zoon; dat is het meeste,
het allermeeste. Zie, hoe liefelijk is dat laatste schouwspel; wonderlijker dan het
spel der reiende engelen is dat stil gebeuren van de zwijgzame wijzen, geknield
voor Gods Woord in het vleesch. Want nedervallende, hebben zij het kindeke
Aangebeden.
Neen, trachten wij nu niet den Geest Gods vooruit te loopen. Laat ons geen
ontleding geven van wat in zichzelf onnaspeurlijke Geestesdaad is. Het zal nog wel
geschemerd hebben in deze harten; de scheiding tusschen fantasie en werkelijkheid,
tusschen bijgeloof en geloof, tusschen onzuivere rede en zuivere openbaring, wordt
niet in één oogenblik voltrokken. Gods liefde, die met listigheid lokt, heeft ook den
tijd wel voor verdere onderwijzing.
Maar wònderen zijn hier. Naar Oostersche wijze buigen zij, voorovergevallen, het
gelaat naar de aarde; zij begroeten een koning, en in hem vinden zij den Beloofde
der wereld, den Messias, op wien gehoopt was. Onder deze omstandigheden, na
zóóveel beproeving, bij zóó algeheele afwezigheid van uitwendige koningspracht
is daar een zien achter de zienlijke dingen van het ongeziene; daar is een aanvoelen
van Gods wonderen; de begroeting wordt hier verdiept tot aanbidding. Straks zal
God, die de sterren roept en ze zijn er, en die tot doode menschen spreekt, en hun
leven is er, straks zal God ze verder onderrichten; hun woord zal Zijn Woord verder
dragen en Gods Woord zal niet ledig wederkeeren. En vrede zal het einde zijn van
deze listige liefdewegen. God bereidt Zijn Naam eeuwigen lof, ook uit der wijzen
monden. En toen later verstaan werd iets van het mysterie van God in het vleesch,
toen was voorbij de vreugde der sterren, en toch, o zie eens, alle de wijzen,
Ze weenden van vreugd,
Zij zeiden: niet een van ons goden deugt,
En wij willen voor eenigen God en Heer
Dat kindeke, klein en teer.

Ach ja, we weten het wel, het zal nog geschemerd hebben in de harten van die
knielende wijzen. Maar in die schemering breekt Gods licht zegepralend door.
Nietwaar, gij wijzen, ge zijt gekomen om een soort halfgod, een verheven Godsgezant
te zoeken. Maar wat dunkt u, kan hier een halfgod zijn? Hier in die bittere armoede,
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hier aan het eind van dien bitteren teleurstellingsweg is niet plaats voor het
middelmatige; hier is geen half licht en geen half donker, maar hier in deze ellende
van louter poverheid is òf 't volslagen donker, òf het volstrekte licht, 't goddelijk licht,
dat zich verbergt! Nietwaar, wijzen, hier is alles volstrekt! Hier is de duivel, die zijn
parten speelt, of God, die zich in wolken hult en een neveldamp is om Zijn majesteit.
Nietwaar, wijzen, hier moet gebeden worden òf gevloekt. Het middelmatige is hier
niet. Hier is de volstrekte waarheid of de volstrekte leugen. Hier is alles of niets!
En wat de wijzen doen?
Ze weenen niet, tenzij van vreugd. Ze vloeken niet, maar bidden. Ze knarsen de
tanden niet, maar ze prevelen hun adventsgebed. Uitgestreden is de strijd tegen
vooroordeel van jaren; tegen beschouwing van eeuwen; uitgestreden is hij in
beginsel. Het Koningschap grijpen ze in de versmading, want zie, zij bidden, zij
vloeken niet. En langzaam aan dringt het door: daar is nood, groote nood in de
wereld, want slechts uit smaad en ondergang kan de Wereldzegenaar bereiden
eere en eeuwigen opgang.
Daar is groote nood.
Maar daar is grooter verlossing.
Zoo groeit het wonder en krijgt in hen gestalte. Aan den hemel Gods hebben ze
gespeurd Zijn blinkende majesteit in het wijd heelal. Doch hier is grooter ding: hier
is Gods majesteit, die zich verbergt achter schamelheid en nederigheid. Hier is het
vleeschgeworden Woord.
Kom, ga nu mee met de wijzen. Kom en zie. Aanschouw en aanbid. Aanbid. Laat
't uur u niet ontglippen. Misschien hebt ge 't al zoo vaak gevraagd:
Waar is Gods eenig kind, dat ik 't aanbidden mag?
O wijzen, wijst mij 't pad. 'k Zie duizend sterren pronken,
Maar geene, die mij leidt dan met verkeerde vonken,
Ik zie de leid-ster niet, waarop uw wijsheid zag.

Wie zullen het zijn, die het antwoord vernemen? Dat zijn slechts dezulken, die
eindigen in het vleeschgeworden Woord, die in Gods Woord hebben beluisterd
Gods stem, òòk tot hun ziel. Zulke zielen komen van de ster naar het kind maar ook
van het kind naar de ster; zij krijgen nu lief met zuivere liefde de listen Gods en het
lokmiddel Zijner barmhartigheid wordt hun eerst thans recht duidelijk, nu zij boven
de ster der natuur hebben gezien de ster uit Jacob, den opgang uit de hoogte. Komt,
zoo zeggen ze nu:
Komt, wijzen, 'k weet het pad; al is het steil en verre,
Ik vrees den doolweg niet; 't kind zelf is nu mijn sterre.

Zie, dat is de overwinning der wijzen, de victorie van het kerstfeest. Maar dat is ook
zijn groote zwarigheid. Toen de wijzen kwamen tot aanbidding van het
vleeschgeworden Woord Gods,
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toen verstonden ze eerst recht de beteekenis van Gods listige liefdesleidingen. Maar
zoodra zij ze zien, moeten zij ze loslaten. In de school Gods toch is daar altijd haast;
en vooral bij de kribbe heeft God haast met ons en maken wij haast met Hem; want
bij de kribbe, daar ligt open en bloot de noodstand der menschheid, de nood der
zielen. Daarom zegt God tot de wijzen: gij hebt de ster gezien en ze met vage,
onzuivere liefde bemind; en thans, nu ge goed mijn wonder in de ster gezien hebt,
thans beveel ik u, de ster los te laten. Dweept niet met de ster, maar klimt hooger
op, aanbidt, kust den Zoon.
Zie, gemeente van Jezus Christus, dat is de moeite van kerstfeest. Aanbidden,
blijven aanbidden is zwaarder dan met list geleid worden langs lange wegen. Spreken
wij afgetrokken dingen? Ik meen van neen. Nog zijn er, die bezwijken voor het
gevaar van de ster, menschen, die zich door de ster der natuur zóó lang laten
ophouden, dat ze geen tijd meer vinden voor de aanbidding van de ster der genade,
Jacobs ster. En altijd opnieuw vragen ze naar de eerste dingen, naar de eerste
zoete liefdelist Gods. Ze maken geen haast; ze zien maar naar boven, naar die
mooie blinkende ster, die ze toch zoo lang heeft bekoord. Maar wie wijs is met de
wijzen, die maakt haast. Toen de wijzen de ster zagen, ze opnieuw zagen, toen
waren ze verblijd met groote blijdschap; maar toen ze eindelijk stil stonden voor de
schamele woning, toen bleven ze niet staan voor de deur, maar de ster lieten ze
los en hun harten hebben ze opwaarts in den hemel verheven, terwijl hun oogen
nederwaarts blikten in de kribbe der wereldsche armoedigheid. En de ster, de ster,
ze hebben ze nooit weer mogen zien.
Want na de melkspijze der ster, der eerste listige lokking, vraagt de Eeuwige de
vrucht Zijner vaste spijze in uw aanbidding.
Moge daar ook bij u een voortvaren zijn in de liefde. Bezie de eerste leidingen
Gods niet op zichzelf, want dan begrijpt ge nooit, hoe veel dwaling van uzelf daar
was in de eerste huivering van het verlangen naar den Messias. Maar dring dieper
door in de verborgenheid der schamele woning. Op den weg naar de kribbe is wel
dikwijls een mooie ster, dat is: het interessante, het romantisch gebeuren, het zoete
wonder. Daar maakt God vaak den nacht en het leven zoo mooi; en och, als 't dan
maar samenhangt met wat geestelijks, als we dan maar den Messias zoeken, precies
als de wijzen, dan vinden we dat immers al voldoende, zoo echt om maar niet meer
te verlangen. Maar neen - henen ter aanbidding, zóó luidt Gods bevel. Bij die kribbe
is het niet interessant, o zenuwachtige wereld; en in den stal is geen romantiek, o
moderne mensch; en daar is niet de ster, die ge zoo telkens weer opzoekt, o christen,
die zoo graag van uw begin, maar zoo traag van uw vervolg vertelt. Daar is in den
stal altijd de strijd; de aanblik is er van God in het vleesch, van God, die om onze
zonden het kleed der armoede aantrekt, of neen, nog erger, die de armoede neemt
tot zijn kleed. Op weg naar den stal houden we met de
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wijzen het hoofd nog omhoog; de sterren zijn er immers en ze zijn er om ons. Maar
in den stal vallen de wijzen neer en ze bukken ter aarde. Want, och ja, de sterren
waren er ook wel om hunnentwille, maar o wat een arbeid heeft hun zonde God
gemaakt! Schrijnende armoede, zeg ons onze schuld; schreiende stalnood, predik
ons den vloek. Werp ons in het stof. Leer ons aanbidden. Dat is de boetepsalm, als
de ster verdwijnt, dat is het begin, en als de stal opengaat, dat is het vervolg.
Gij wereldmensch, kent gij uw nood en schuld? Streelt u de ster, maar striemt u
ook de stal? Blijf niet staan bij uw wetenschap, niet bij uw astrologie, niet bij uw
vage mystiek. Zóó ver waren de wijzen ook al vóór het kerstfeest. Maar den vrede
hadden zij niet. Zoudt gij hem dan hebben, gij, die van de sterren leert, dat de aarde,
die gij bewoont, maar een stofje is, voortgejaagd door den adem van de Almacht in
dit heelal? Ach, troosteloos is uw wetenschap, leeg en dood. O die hooge
onsterfelijke sterren, hoog boven uw stedelijk hoofd! Is daar wel een God, die zich
met u bemoeit? Ach, uw sterren, ze zwijgen.
Maar wanneer ge naar den stal gaat met de kerstgenooden Gods, dan weet ge
het. Dan daagt ge de sterren uit. Ze staan wel hoog boven u, doch gij staat boven
haar. Want zij zijn Gods voetbank, doch u werpt God in Christus het priestergewaad
om de schouders. O sterren, is het dan
O sterren, sterren, hooge en trotsch
Benijdt mij, hemelen, en bewondert,
Want ik priester Gods
en tabernakel ben.

Ja. In Christus tabernakel Gods. God woont boven de sterren, maar Hij komt in ons
hart.
Vrede over den mensch, die het licht zoekt in de duisternis, God in het vleesch.
Hem leert de stal, wat de ster niet wist, dat op deze aarde God Zijn hoogste wonder
heeft verricht. Dat de aarde, de nietige, zoo geweldig-groot is, dat zij in Christus
Jezus het middelpunt van het heelal is geworden.
En als eens de sterren sterven, dan gaat over dien mensch òp de eeuwige dag
van stage sterkte. God zal zijn stoel op starren stichten en hem stellen op zijne
hoogten.
Dan zal de liefde verklaard zijn in opperst weten. Dan is de list voor eeuwig
overwonnen. Dan spreekt de Eeuwige niet meer door de ster van Gods Woord in
de natuur, en evenmin door de stem van Gods Woord in de Schrift. Maar eeuwig
spreekt Hij ginds en ongebroken door Gods Woord in het vleesch; Gods blinkende
Woord zal dan verschijnen in het blinkende vleesch.
Wat zal bij dat wonder het kerstfeest toch maar arm zijn......
Amen.

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 1

34
1)

Christus' bewuste keuze van den drinkbeker des doods.

En zij gaven hem gemirreden wijn te drinken, maar hij nam dien niet.
En er liep een en vulde eene spons met edik en stak ze op eenen rietstok
en gaf hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elias komt,
om hem af te nemen.
Marcus 15:23, 36.
‘De mensch is, wat hij eet’, zoo heeft eens iemand gezegd.
Maar wij gelooven hem niet.
Of wij dan niet toegeven, dat er verband bestaat tusschen spijs en hart, tusschen
hetgeen den mond ingaat en al wat het hart van den mond doet uitgaan?
O zeker! Ook wij erkennen volmondig, dat iemands maaltijd een belijdenis is, dat
zelfs het buitenste van den drinkbeker iets van zijn hart ontdekt. Maar daarom keeren
wij de stelling van zooeven dan ook liever om. Wij leeren niet, dat de mensch is,
wat hij eet, doch liever, dat de mensch eet, naardat hij is. Want het moge dan waar
zijn, dat spijs en drank niet slechts het lichaam raken, doch ook op de ziel inwerken,
het moge dan een feit zijn, dat voeding ook òpvoeding is, toch blijft ons diepste
wezen ontoegankelijk voor brood en water, voor spijs en drank. Niet de spijze
verklaart de ziel, maar de ziel verklaart de spijze. Noem mij het brood uwer ziel en
ik zal u zeggen de spijze van uw lichaam. Want ons gerecht is ons gericht.
Indien dat ooit is waar gebleken, klaar en duidelijk, dan was het in Jezus Christus.
Was hij niet de mensch, bij wien al het uiterlijke, al het zichtbare, getrouwe
afspiegeling was van het innerlijke, van het onzichtbare? Bij ons, nietwaar, bij ons
is daar meer dan eens tegenspraak tusschen schijn en wezen; ons uiterlijk doen
en laten verraadt niet altijd wat we innerlijk doorleven. Bij Jezus echter is dat zoo
niet. Hij is de opperste waarheid, ook waar hij zich toont aan de menschen. Hij is,
wat hij schijnt; hij schijnt, wat hij is. In alles wat hij doet, kunt ge hem herkennen,
hem zelf. Let daarom op zijn mond, en ge kent zijn hart. Zie,

1)

Predicatie, gehouden te Gorinchem 1920. Liturgie: Ps. 40:4; Ps. 22:4, 8; Ps. 69:9; Ps. 110:7.
Lezen: Marcus 15:22-37. Van den schrijver herinneren we ons de mededeeling, dat de copie
van deze preek bij de eerste uitgave door den uitgever is ingekort, wijl ze te groot was voor
het aantal beschikbare pagina's. Er zijn dus eenige hiaten in; waarmee de lezer rekene.
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wat hij eet en drinkt en geef er ook acht op, welke de spijzen, de dranken zijn, die
hij met afwijzend gebaar voorbijgaat, en ge weet, wàt de spijze is van zijn ziel, de
drank van zijn hart: het is te doen den wil zijns Vaders; het is te drinken den
drinkbeker zijns Vaders. Maar de drinkbeker der duivelen is hem een gruwel.
Daarom is hij onze Middelaar - in alles. Ook in zijn eten, ook in zijn drinken. Ja,
tot in zijn drinken toe. Zijn drinken is drenken; zijn dorsten is het ook. Daar is niets,
in heel dien bangen lijdensnacht van Golgotha, waarin het geloof niet herkent den
sterk-gespannen wil van den Verlosser tot lafenis van zijn volk.
Laat onze tekst dat ons zeggen mogen. Hij handelt over de diepzinnige waarheid,
dat voor Christus de stervenswet dezelfde was als zijn levensregel: ‘hetzij gij eet,
hetzij gij drinkt, hetzij gij weigert te eten of weigert te drinken, doe het al ter eere
Gods’. De drinkbeker, dien hem de Vader gaf, zou hij dien niet drinken? Zou hij hem
niet geheel drinken? Zou hij niet onvermengd hem drinken? Zie, al deze jaren door,
van de kribbe tot aan het kruis heeft hij dien beker gedronken en niemand, niemand
heeft hij ooit toegelaten daarin ook maar één druppel te mengen, dien zijn Vader
niet zelf erin geplengd had. En nu komen de laatste droppels; nog enkele uren, en
- de beker is geledigd! Zou nu de Satan, zou nu de botte wereld, de laatste, de
bitterste druppels van dien beker kunnen vermengen met het vocht, dat den knecht
des Heeren door zijn God niet is toebeschikt? Neen! Hoor, hoe tot het laatste
oogenblik toe Christus rein bewaart den bitteren drank, dien zijn Vader hem
onvermengd heeft geschonken en toegereikt. Luister naar de verkondiging van

Christus' bewuste keuze van den drinkbeker des doods.
Ze is de welbewuste keuze van:
I. bewuste aanraking met den eeuwigen dood.
II. bewuste aanraking met den tijdelijken dood.
III. bewuste aanraking met den geestelijken dood.
I. Het is in de eerste plaats de bewuste aanraking met den eeuwigen dood, welke
Christus hier met vrijen wil kiest. En die keuze spreekt zich uit in deze woorden van
ons tekstverhaal: En zij gaven hem gemirreden wijn te drinken, maar - hij nam dien
niet.
Op het eerste hooren lijkt het wel wat vreemd, dit schijnbaar onbeteekenend
gebeuren in verband te brengen met dat allergeweldigste, dat wij uitspreken met
het woord: ‘eeuwige door’. Toch zal ieder, die het kruis heeft leeren verstaan, steeds
bedenken, dat achter al dat zichtbaar gebeuren een diep geheim ligt van verborgen
strijd. Wat hier gewoon lijkt, dat is toch iets geweldigs; het geweldige is hij Golgotha's
kruis het gewone.
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Nietwaar, het lijkt zoo alledaagsch, zoo vanzelfsprekend, wat hier plaats vindt. Jezus
is geleid naar Golgotha; de toebereidselen voor de kruisiging zijn gemaakt. En
wanneer de beurt aan Jezus gekomen is, om aan de folterpaal te worden
vastgeklonken, dan gebeurt er iets, waarop niemand gerekend had, Jezus zelf
blijkbaar ook niet. Zie, daar neemt een van de soldaten een kan, en in die kan zit
wat donker vocht, en daarvan wil hij Jezus wat te drinken geven. Wat dat zijn mocht?
't Was, zooals Marcus zegt, gemirrede wijn, dat wil zeggen, wijn, die met myrrhe
vermengd was. De aanbieding van dezen drank was geen extra-vriendelijkheid, die
men den uitgeputten Jezus bewijzen wilde. O neen. Die wijn en dat mengsel van
myrrhe hoorden er zoo bij. Want ze dienden ter verdooving van de verscheurende
pijnen, die door de wreede kruismartelingen veroorzaakt zouden worden. Een simpel
verdoovingsmiddel, een bedwelmende drank was het, meer niet.
Verwondert het u, dat de rechterlijke macht aan den eenen kant den gekruisigde
martelt, en anderzijds hem de pijn verzachten komt? Vindt ge het eigenlijk
bespottelijk, dat tafereel van een moordenaar, die in de eene hand den hamer, in
de andere den wijnkan houdt? Die eerst opzettelijk kwelt, en dan weer even
opzettelijk zijn kwelling herroept? Ge hebt ook gelijk, volkomen gelijk zelfs; een
rechter, die zich bewust is recht te doen, moest dan ook den verdoovenden drank
niet willen. Is zóó verscheurende pijn niet verdiend, welnu, spaar ze dan uw
slachtoffer, o rechter, gezeten om recht te doen!
Maar ach, wie voelt hier iets van die innerlijke tegenstrijdigheid; wie merkt op
Golgotha ook maar even iets van die tweeslachtigheid van dit vonnis, dat zichzelf
gedeeltelijk herroept? 't Behoort nu eenmaal bij de kruisiging! Ook Jezus zal drinken,
hij moet en hij zàl! Zie, daar geeft een soldaat hem den beker aan; drink nu, o Jezus;
't is de barmhartigheid van wie u kruisigt! Drink nu, gij gegeeselde spotkoning; want
wel zijn ze wreed, wreed, wreed, deze barmhartigheden der goddeloozen;
maar......wie zou hier in al te groote fijngevoeligheid afwijzen den laatsten glimp van
medelijden van grof voelende beulen? Drink nu, drink den beker uit; neem, wat men
u geeft; 't zal uw zenuwen dooven, 't zal de wereld een oogenblik wegnemen, de
brandende zon zal u niet meer steken, die grijnzende koppen zullen u niet meer
hinderen, de tranen van uw moeder zullen uw hart niet verscheuren.
Drink nu.....Maar Jezus drinkt niet.
1)
Wel zet hij even den beker aan de lippen; even proeft hij , want, echt mensch als
hij is, hij weet niet, wàt men hem biedt; bij een kruisiging is Jezus misschien nog
nooit tegenwoordig geweest; in elk geval dringt het eerst niet tot hem door, dat de
drank een bedwelmende werking heeft. Maar niet zoodra heeft

1)

place="foot")Matth. 27:34.
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1)

Jezus geroken den scherp-bitteren geur , die de myrrhe verraadt, of hij begrijpt de
bedoeling, en vastberaden weigert hij.
Hoe, weigeren? Dàt hebben de soldaten nog nooit beleefd. Ze willen korte metten
2)
maken en bieden nog eens den wijn met myrrhe aan, en nòg eens! Ze dringen
hem op. Maar Jezus weigert, volstandig, telkens weer. Dan moge hij 't zelf ook
weten! Gelooft ge ook niet, dat de spijkers zoo mogelijk met nog grooter felheid in
de handen van dezen weigerachtigen veroordeelde gedreven zijn?
Maar Jezus......
Neen, zijn weigering berouwt hem niet, al wordt ze hem ook betaald gezet. Want
Jezus wilde niet drinken, hij mocht niet drinken. Den drinkbeker, dien hem de Vader
gaf, zou hij dien niet drinken? Zie, dat is het; achter Pilatus staat - de Vader, achter
de soldaten staat - de Vader, achter de woedende bende staat - de Vader. Die Vader
is zijn Rechter. Op zijn hoofd laat Hij neerkomen al de jammerlijkheden, die de zonde
straffen. En nu is beangst de ziel van Christus; nameloos is de smart van zijn geest.
Doch zou hij in zijn angst verliezen het fijne gevoel voor recht en onrecht? Neen,
Jezus voelt, dat de hemelsche rechtspraak een andere is dan die van de wereld.
God, als hij straft, straft geheel. Zijn rechtspraak vertoont niet het stempel der
innerlijke tegenstrijdigheid, als die van Pilatus, die met den spijker wondt en met de
myrrhe streelt. Als God slaat, in vlammenden toorn, dan geeft Hij niet één slag te
veel, niet één slag te ruw. Daarom moet ook elke slag, dien Hij geeft, gevoeld worden.
God speelt, geen spel. De wereld moge in de eene hand het zwaard houden, in de
andere den beker der bedwelming, God houdt in de eene hand het zwaard, en in
de andere - nòg het zwaard. Hij is geheel liefde, of - Hij is geheel toorn! Daarom
kan die myrrhe-beker niet komen van zijn God; die beker is een verzoeking. Een
satanische list dacht hem uit, een helsche grijnslach alleen prijst hem aan.
Ja, 't is weer een verzoeking als in de woestijn. Tweemaal heeft de satan Jezus
‘verzocht’, eerst met spijs, toen met drank. Tweemaal heeft hij getracht. Jezus door
het ook hèm kwellende vraagstuk van eten en drinken, ontrouw te maken aan zijn
middelaarsroeping; de eerste maal bij den aanvang van zijn ambtelijke loopbaan,
na den doop, daarginds in de woestijn; de tweede maal bij het einde van Jezus'
ambtelijken arbeid in vernedering, hier op Golgotha.
De eerste maal kwam satan zelf. Thans komt hij, verscholen achter een paar
gewone soldaten, die eenvoudig hun plicht doen. Daar in de woestijn had Jezus
honger; hier bij het kruis heeft hij dorst, brandenden dorst; en zegt men ons niet,
dat dorst, wezenlijke dorst, nog erger is dan honger? Daar in de wildernis

1)
2)

De ‘myrrhe’ was bitter als ‘gal’, Mt. 27:34.
Dit blijkt uit den tijd, die in ‘'t oorspronkelijke’ gebruikt wordt.
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zeide satan nog tot Jezus: maak nu maar brood; Jezus moest dus nog wat doen,
zelf wat doen; en dat leek zoo eigenwillig, zoo opzettelijk. Maar hier behoeft Jezus
volstrekt niets te doen, 't gaat hier vanzelf; hij heeft immers niet eens gevraagd om
dien dronk? Even maar de oogen sluiten, even de lippen openen, en......'t is gebeurd.
O, listig is satan; hij heeft nog geleerd, sedert hij afdeinsde daar in de woestijn.
Nog veel sluwer is zijn toeleg nu.
Ja. Maar toch kan hij met al zijn list Jezus niet ten val, niet tot zonde brengen.
Tot zonde? Ten val? Is dat dan een zonde? Beteekent die dronk dan een val?
Zeker: niets minder. Tusschen den rand van dien beker en de van dorst gekloofde
lippen van Jezus ligt de eeuwigheid. En hier strijdt een heirschare der duivelen tegen
uw zaligheid!
Of weet ge niet, wat Gods Woord en wat onze Catechismus ons leeren over
Christus' nederdaling ter helle? O, we hebben 't al zoo vaak gehoord, dat bij het
kruis Jezus de helsche pijn geleden heeft. Helsche pijn. Helsche benauwdheid.
Helsche angst. En die heeft hij zóó werkelijk doorleefd, zóó wezenlijk geproefd, alsof
hij zelf met levenden lijve in eigen persoon in de hel geweest was. Ook dat behoorde
tot zijn middelaarswerk. Indien helsche benauwdheid, die tot in eeuwigheid vergeefs
zich loswringen wil, indien helsche verschrikking, tot in eeuwigheid gerekt, eigenlijk
het zwaartepunt is van de straf, dan zal ook de middelaar datzelfde moeten
ondergaan.
Maar dan - dan ook geen bedwelmende drank. Geen druppel! Wie verloren gaat,
heeft óók geen gemirreden wijn, die het besef verstompt, die het bleeke denken
versuft. Daarom ontvangt hem ook Christus niet. Daarom wordt ook Christus het
vergeten ontzegd; gedenken moet hij, klaar-beseffen, wat zonde is, wat vloek is,
1)
wie satan is, wie God is.
En werp nu niet tegen, dat die enkele beker toch geen kwaad kan doen, omdat
de bange, schrille werkelijkheid van den eeuwigen dood vanzelf wel opschrikken
en wakker schudden zal den verloren mensch, ook den meest versufte. Zeg nu niet,
dat die rauwe pijn van verscheurde zielen wel onmiddellijk allen nevel van verdooving
zal doen wijken. O zeker, ge zegt daarmee een waarheid, die niet

1)

Opzettelijk brengen wij den gemirreden wijn in verband niet met Jezus' lichamelijke smart,
doch met zijn zielelijden (nederdaling ter helle). 't Is niet te denken, dat de drank onmiddellijk
werkte en b.v. de folteringen van de kruisiging zou hebben verzacht. Dat hij niet aanstonds
werkte, blijkt dan ook wel uit het vloeken en bidden en disputeeren der moordenaren. Eerst
langzamerhand zou het vocht zijn werking gedaan hebben, dus juist tegen dien tijd, waarin
Jezus het 4e kruiswoord spreekt en daar vóór, toen hij naar de ziel zijn zwaarsten strijd streed.
Gewone kruiselingen werden eerst op den duur versuft, tot ze tenslotte wezenloos, zacht
weggleden in den dood.
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is tegen te spreken. Het is volkomen waar, dat de bedwelmende drank Jezus toch
niet zou geholpen hebben tegen de benauwingen van den eeuwigen dood. Het is,
o zeker, niet tegen te spreken, dat anderen mogelijk die bedwelming helpen kan,
omdat zij eerst na het sterven de oogen zullen openen in helsche donkerheid, maar
dat Jezus niets aan den wijn en de myrrhe zou gehad hebben, omdat hij vóór zijn
lichamelijk sterven moet worden opgeschrikt door eeuwig stervenswee, door
eeuwig-diepe hellesmart. Het nemen van den drank der bedwelming zou dwaasheid
zijn geweest voor Jezus; dat is zoo. Maar daarmee is niet alles gezegd. Het blijft
voor hem een zonde. Een zonde is het, als hij zelfs poogt, zich te verdooven. Een
zonde, als hij in een roes de helsche smarten wil tegenvaren. Een zonde, wanneer
hij op zijn gang naar het heilige der heiligen in den tempel des rechts zich
eerst......zou bedrinken. Loodzwaar moet in dien somberen gang naar de vierschaar
Gods elke stap zijn; hij bedwelme daarom zich niet.
Nietwaar, nu verstaat ge het wel, dat alles hier op het spel staat. Eén dronk met
zondigen hartstocht - en......wij zijn verloren, verloren door een middelaar, die in het
laatst zijn roeping ontrouw werd.
Doch God zij gedankt, Jezus heeft niet gedronken. Aanbid hem dan. Zie zijn
volstrekte gehoorzaamheid. Let er op, hoe onmiddellijk hij weet, wat hem te doen
staat. Want het ging alles zoo haastig toe. Jezus heeft reeds even geproefd van
den beker; nog één seconde, nog één haastige beweging en - hij is geledigd. Maar
die ééne seconde komt niet! Jezus heeft reeds beslist. Ziet ge nu wel, dat deze
tweede Adam de wet niet maar van buiten heeft geleerd, doch dat hij ze in zijn
ingewand draagt?
Zijt ook gij bij degenen, die voor deze keuze Christus komen danken? Toen in de
woestijn de honger hem niet verleid had tot zonde, toen kwamen de engelen en de
wilde dieren en ze dienden hem; de wildernis werd een paradijs, in momentopname.
't Is thans de ure der hel, geen stonde voor een paradijs. Maar straks zal ook deze
helsche wildernis voor een hemelsch paradijs moeten plaats maken. En Jezus, die
thans door den dorst niet werd verleid, hij wordt straks na zijn victorie wéér gediend;
doch nu gaat een moordenaar, een mensch, hem huldigen in zijn paradijs - thans
geen momentopname meer. Die eene wilde mensch is Jezus meer waard dan alle
wilde dieren, dan alle engelen saam. Komt ook gij aanbidden, gij en de dieren en
de engelen?
En - heeft zoo groote liefde ook uw vertrouwen gewekt? Daar zijn er duizenden,
die u zeggen lief te hebben, maar de menschen verwarren de liefde vaak met den
onstuimigen roes der liefde. Daarom zijn menschelijke ‘liefdedaden’ wel eens wat
slordig toebereide offers. Soms zijn ze in 't geheel geen offers. Eén is er evenwel
geweest, die, toen van zijn liefde het grootste offer gevergd werd, niet in een roes
heeft gehandeld, een roes, die het
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offer zijn waarde beneemt, doch in klaar bewustzijn. Waag het niet, die liefde te
vertrappen. Beleedig ze niet, door in wantrouwen of ongeloof er kwaad van te
zeggen. Waarom zou Jezus ànders den verdoovenden wijn geweigerd hebben, dat
drabbige bezinksel van helsche vinding, dan om eenmaal den klaren wijn van de
opperste vreugde der liefde in het helderste weten der liefde te drinken, ook met u?
En dan eindelijk - volg hem, volg hem óók in zijn lijdensweg. Satan heeft het hier
gezien, dat het Jezus ernst was met de bede van Gethsemané: ‘indien het mogelijk
is, o Vader, neem weg dien drinkbeker’. Maar hij heeft eveneens aanschouwd, dat
het óók ernst was, toen Jezus daaraan toevoegde: ‘niet mijn wil, maar uw wil
geschiede’. Deze tweede begeerte was eigenlijk Jezus' eerste en diepste begeerte,
al sprak hij het laatst ze uit; wat satan als bij-zin hoorde, was door Jezus bedoeld
als hoofdzin. En bij u dan? Is ook in uw strijd de uitroep der berusting niet maar iets
fraais, niet maar een opsiersel van uw gebed, maar is dat uw gebed zelf?
Indien ge dat waarlijk meent - zet dan ook gij op uw wijze den beker met gemirden
wijn op zij. Zie gij, op uw wijze, óók de werkelijkheid onder de oogen. Nog zijn daar
duizenden, die met gretige hand den beker der verdooving satan grissen uit de
hand. Niet zien, niet weten, niet denken aan zonde, aan dood, aan lijden, aan vloek.
- Maar alles begraven achter 't dichte scherm. De roes in 't leven! Dwaasheid! Wie
hier den gemirden wijn van satan aanneemt, die wete, dat er geen druppel van
overblijft aan de overzijde van het graf. Geen verdooving na den dood!
Gaan ook wij dan, naar de mate onzer krachten, bewust den lijdenstempel in.
Daar zal niemand het heiligdom der smart doorgaan met ontvankelijke ziel, of hij
komt er gezegend uit. Wie onbeneveld de zonde onder de oogen ziet, de zonde en
haar straf, die zal ook met helderen geest, zonder de omneveling van vervagend
bewustzijn, vernemen de klanken des vredes. Hem wordt Christus, wiens liefde
geen zweem had van den roes, geen ‘vlam van passie in dit koud heelal’, doch een
heerlijk ‘wonder van liefde, dat geen sterfling weet’. Hem blinkt achter den verworpen
beker van duivelschen wijn de schoone liefdewijn tegen, die ook hier door Christus
bereid is. Hem wordt het kruis der zwakheid, de troon van Christus' kracht, want
immers:
Gekruiste Minnaar onzer zielen,
Genageld aan het doornenhout,
Dat, met Uw purper bloed bedauwd,
De troost is, van wie rondom knielen, Gij heerlijke in Uw bloedig purper
Die op Uw troon, die rozen bloeit,
Mij aldoor wacht en nooit vermoeid,
Mijn hart, dien giergen weelde-slurper,
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Verrukt met goddelijk festijn
Van rozengeurgen liefdewijn......,

hier bij het kruis, hier, bij dien afgeslagen beker,
de volheid der beloften rijpt, de ziel uw liefde méér begrijpt!

II. Jezus' liefde meer begrijpen, dat kan de vrucht zijn van het inleven ook in onze
tweede gedachte. Immers, niet alleen door het donker van den eeuwigen dood gaat
Jezus' ziel met klaar bewustzijn, alleen met den satan, maar hij kiest eveneens met
vasten wil de bewuste aanraking met den tijdelijken dood. En ook daarvan spreekt
onze tekst, wanneer het in vers 36 luidt: En er liep een en vulde een spons met edik
en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken.
En gaf hem te drinken. Let ook hier weer op de tegenstelling. De eerste maal
wilde men Jezus te drinken geven, maar hij weigert. De tweede maal - 't is nu enkele
uren later - geeft men hem te drinken en - met begeerigen mond zuigt hij het vocht
uit de in edik gedrenkte spons. Die weigering van daareven was opzettelijk bedoeld,
maar niet minder opzettelijk is het, dat Jezus thans zijn dorst wèl laat lesschen.
Johannes verhaalt ons immers, dat hij zelf gevraagd heeft om die lafenis in het
klagelijk: mij dorst, dat met moeite uit zijn brandende keel met heesch en schor
geluid zich loswrong. ‘Mij dorst......’
Zou hij spijt hebben van zijn weigering van daareven, die veroordeelde daar?
Onwillekeurig vraagt zich dat af de kwalijk-begrijpende toeschouwer. Zou hij zijn
weigering, zijn hoogmoedig, heftig neen-schudden van daarstraks eindelijk
herroepen? Zie eens, hoe gretig hij nu drinkt, drinkt, drinkt. 't Kan toch niet zijn om
de uitnemendheid van wat hij nu krijgt, boven hetgeen hem straks geboden werd,
nietwaar soldaten? Die myrrhe was bitter, maar die zure ‘edik’, die zure, wrange,
slechte soldatenwijn is al niet veel beter, wat water en wat azijn......En zie eens, hoe
gretig hij drinkt! Zooeven kon hij nog met vrije hand den beker aan den mond zetten
en - hij wilde niet. En ziet ge nu wel, hoe moeizaam hij het hoofd vooroverbrengt,
1)
om toch de spons niet te laten glippen van dien stengel af! Ha, hij heeft berouw,
hij herroept!
Neen! Neen! Jezus Christus heeft geen berouw; hij herroept niet, hij herroept
niets. Zijn drinken thans is geen terugkomen op zijn weigering van 'n paar uur
geleden, maar het is daar juist de voortzetting van, het ligt in dezelfde lijn. Ook dit
vragen om lesschend vocht, ook dit drinken geschiedt met opzet. Heeft niet Johannes
diepzinnig ons gezegd, dat Jezus het deed wetende, dat

1)

In verband met Joh. 19:29 is de vertaling ‘rietstok’ hier niet geheel zuiver te achten.
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1)

nu alles volbracht was; dat hij het deed opdat de Schrift zou vervuld worden? Zie,
alles was nu volbracht. Tot nu toe had niets hem van den weg der gehoorzaamheid
afgeleid. Ook de bange uren tusschen de kruisiging en dit moment van
verschroeienden dorst waren voorbijgegaan, zonder dat Christus in zijn
stervensvervloeking zijn God gevloekt had. Nog één ding wachtte: dat was het
sterven zelf. Dat was de scheiding van ziel en lichaam. Als ook dat nog geschied
is, dan is de Schrift geheel vervuld.
Maar zal het kunnen? Haast ontzinkt Jezus de laatste kracht. Bijna valt zijn hoofd
neer en verliest hij zijn bewustzijn. Dan zal de dood komen aansluipen, maar Jezus
zal 't niet weten. En dat mag niet. Hij is toch immers meer dan offer; hij is ook priester.
En de priester moet waken, als het offer geslacht wordt. Jezus moet wakker zijn,
wakende tot God, als hij geofferd wordt. Zelf moet hij offeren - zichzelf; dat heeft de
Schrift zoo gezegd. Zijn dood zal een daad moeten zijn, de grootste daad van zijn
leven. En daarom wil Jezus niet versmachten en bewusteloos insluimeren; tot het
laatste toe moet hij weten, wat hij doet voor de zijnen. Zijn leven moet hem niet
ontnomen worden, maar hij wil het geven, met vrijen wil, hij wil het afleggen. Hij zal
niet de knecht zijn van den dood, maar den dood zal hij nemen als zijn knecht. En
daarom met een laatste inspanning van uiterste kracht roept hij dat hij dorst heeft.
Water eischt hij; als een gewonde wil hij zich oprichten om het einde van den tocht
te bereiken en dan te sterven.
En nu drinkt hij. Zijn niet-drinken was gehoorzaamheid, zijn drinken is het ook. 't
Is telkens hetzelfde doel. Niet bewusteloos zijn. Maar met klare wetenschap sterven,
ook naar het lichaam.
Want Jezus' liefde kent geen roes, zelfs gein zweem ervan.
Straks is de Schrift vervuld. De verfrisschende drank geeft een oogenblik zijn
kracht terug, doet zijn geest in scherpe omlijning alles aanschouwen, en met open
oogen, en met sterke stem, en met machtigen wil en met herwonnen kracht, als een
sterke held, zóó geeft zich Jezus aan den dood. Hij was niet genomen, hij had zich
gegeven.

1)

Joh. 19:28, mits beter vertaald, werpt een helder licht op onzen tekst. Jezus klaagde zijn
dorst, in de wetenschap dat nu, op het sterven na, alles volbracht was. En opdat de Schrift
zou vervuld worden; zeide hij: mij dorst. Jezus moest de Schrift vervullen, niet door zijn dorst
te klagen en ook sprak hij het 5e kruiswoord niet uit met de bedoeling om enkele woorden
uit Ps. 69 of een ander Schriftgedeelte over te nemen, maar om zijn lichamelijken dood zóó
te doen komen dat hij de voorspelling der Schrift waar kon maken, volgens welke de knecht
des Heeren gewillig en met vrij bewustzijn, niet als in een onmerkbaar wegglijden in
bewusteloosheid, zou moeten sterven (vgl. Jes. 53:10 e.a.p.). Aan deze opvatting van Joh.
19:28 hangt heel de gedachtengang van het tweede gedeelte dezer predikatie. (Zie Zahn op
Joh., 1912, bl. 657-659).
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Hebt gij het nu verstaan? Bijna was van dezen Held de veerkracht gebroken; bijna
was het offer aan de matte hand van den priester ontglipt; bijna was Jezus zichzelf
ontvalllen; bijna was daar van hem overgebleven een Jezus, die alleen maar
niet-ongehoorzaam was, doch van bewuste gehoorzaamheid zou dan ook de laatste
schijn verdwenen zijn. Maar Jezus drinkt - Jezus drinkt; hij drinkt voor u. Zijn laatste
krachten roept en raapt hij saam om het heilig offerlam te dooden; zijn laatste penning
legt hij neer voor Gods aangezicht. Nu is het goed. Thans ontslaat gij, Heere, uwen
dienstknecht, uwen eenige, in vrede, naar uw woord. Onze oogen hebben onze
zaligheid gezien. In het uur der teederste liefde sluit de bruidegom zijn oogen niet
in machteloosheid, maar - tot het EINDE ‘staart hij me aan met groote liefde en
eindloos leed’. Sluit nu niet onze oogen, o God, ook de zijne bleven geopend......Bind
nu niet onze lippen, o Vader; ook de zijne werden ontbonden en riepen met groote
stem: volbracht!
Laat ons zien, laat ons zeggen dit wonder van liefde.
Of, wat dunkt u, is dat geen wonder van overweldigende liefde, van volstrekte
gehoorzaamheid?
O, als wij eens bij het kruis gestaan hadden, als wij er eens bij geweest waren......
We zouden misschien met dien martelaar, met dien vertrapten mensch hebben
meegeworsteld in onze gedachten. We zouden gezien hebben die benauwdheid,
die opkruipt in zijn borst naar boven, die brandend-roode oogen, die schorre, rauwe
rochelstem zou ons hebben zeer gedaan. Maar toch hadden we tot hem gezegd
misschien: Niets zeggen, Jezus, niets zeggen! Niets laten merken! Niet ergens om
vragen, niet drinken, niet vragen! Ge hebt 't al zoo lang uitgehouden, vraag geen
gunst van uw moordenaren. Wees nog een oogenblik sterk door uw trots en
zwijg......Niet drinken, Jezus, niet drinken!
Maar Jezus vraagt wèl, drinkt wèl. Hij is niet sterk geweest door den trots; zùlk
een sterkte bezwijkt al spoedig; 't hoogmoedigst hart moet eindelijk zwichten. Maar
zijn geheim is de sterkte der liefde. Daarom is zijn vragen van de laatste gunst geen
zwakheid, al schijnt dat zoo; het is een krachtsbetoon......ter wille van zijn volk. Geen
martelaar is hij, maar borg. Daarom geldt voor hem een andere wet, dan die, welke
den man der vermoorde onnoozelheid het strakke zwijgen oplegt in eenzame
hoogheid. Hij staat onder de wet der totale toe-eigening van anderer schuld en van
anderer straf. Daarom wil hij ook weten, dàt hij lijdt; weten wàt hij lijdt; weten, waarom
hij lijdt: hij wil het weten ten einde toe. Hij wil sterven met open oogen.
Zeker, 't was eigenlijk verleidelijk: nu maar niets meer zeggen......Als nu zijn geest
verdoofd werd, zijn bewustzijn hem ontvlood, welnu......hij had 't zelf toch niet
gedaan? Zooeven had hij met een daad getoond, dat hij geen verdooving zocht:
weg
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met die myrrhe! Maar wanneer ze vanzelf nu over hem komt, door uiterste zwakheid?
Kan de Vader daarvan kwaad zeggen?
Ga weg achter hem, satanas!
Jezus wil niet zondigen door een positieve daad; daarom drinkt hij eerst niet. Maar
hij wil evenmin negatief zondigen door niets te doen; en dus drinkt hij nu wèl. Lijdelijke
gehoorzaamheid! Dadelijke gehoorzaamheid! Geen verzachting vóór den eeuwigen
dood begeert hij. Maar ook geen versmachting vóór den tijdelijken dood.
Zult gij nu gelooven in den ernst van die groote liefde van hem, die de zeeën
formeert, die den regen roept en de fonteinen zingend schept en die al die
heerlijkheden schuil doet gaan achter de klagende bede om ook maar één edikteug?
Zult gij bij zóó groote liefde nog twijfelen? Als deze liefde haar grootste offer brengt
met klaar bewustzijn, och wantrouw ze dan niet. Bind uw wantrouwige lippen, ze
zouden hem honen! Sluit uw onzekervragende oogen, ze zouden hem beleedigen!
Wie zijt gij, die zóó groote liefde verdenken zoudt van onvolkomenheid?
Hoor die liefde roepen en veracht ze niet. Ga niet in trots voorbij dien vragenden
Jezus, omdat de weelde en de wijn u meer boeit dan die man van armoede en van
wat edik! Ge kunt hier dien edik-drinkenden smartenmensch verachten, maar die
edik zelfs zal eenmaal ontgaan aan allen, die zijn verschijning niet hebben liefgehad.
Edik - dat was voor Jezus de laatste gave der gemeene gratie, mogelijk de geringste.
Ja, maar zelfs die edik wordt ontzegd daar ginds in de hel.
En ten slotte: bewuste ontmoeting met den tijdelijken dood, durft ook gij dat kiezen?
Wilt ge dat, kunt ge dat zonder verschrikken? Weet ge, wat Jezus wist, dat in de
hand des Vaders uw geest zal veilig zijn? Want, zeker, die edikteug heeft ons
gediend, doch immers ook Jezus zelf? Nu kon toch Jezus met volle bewustzijn zich
voorbereiden op de ontmoeting van zijn ziel met den Vader. Hij dronk de myrrhe
niet, want hem wachtte de ontmoeting met satan in den eeuwigen dood. Maar nu
drinkt hij den edik wel; hem wacht immers de ontmoeting met den Vader na den
tijdelijken dood? Hij weigert de myrrhe - voor de poorten der hel. Hij begeert den
edik - voor den ingang van het paradijs. Hij weigert de myrrhe - vóór de nederdaling
ter helle. Hij drinkt den edik - vóór de opklimming ten hemel. Het zoete der menschen,
de myrrhe, wijst hij af voor den alsem van Gods toorn. Maar het zure der menschen,
den edik, verdraagt hij voor het zoete van den hemelschen disch.
Vraagt ook gij dan de genade om zelfs in uw bangste lijden bewust den hemel te
mogen zien opengaan! Oefen u ook onder de grootste tentatie in de bewuste
meditatie van het komende paradijs. Oefen u. Verwerp geen middel, dat daartoe
dienen kan, geen geestelijk middel, maar evenmin een natuurlijk middel. Zelfs
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van edik is soms de ziel afhankelijk. Reken zelfs in uw spijze met de eischen der
geestelijke overdenking, want het natuurlijke is niet te scheiden van het geestelijke.
En wanneer ge uw tijden kent van vroolijkheid in God, wanneer ge soms met
Stefanus de hemelen ziet geopend en Jezus staande, vergeet dan nooit den aanblik
van Jezus, die niet staat, maar hangt aan het kruis, die den hemel niet zag geopend,
doch toegesloten in God-verlatenheid en die toch, zelfs met den edik op de lippen,
hem straks weer zag geopend voor zijn matte ziel in geloofsworsteling met zijn God.
Vergeet in uw vreugde zijn lijden niet, ook niet het lijden van den hoon, dat den edik
vergalde, toen hij klagen moest:
Versmaadheid breekt en scheurt mij 't hart vaneen;
Ik ben zeer zwak; de lasteringen snijden
Mij door de ziel; ik wacht naar medelijden,
Naar troosters; maar helaas, ik vind er geen.
Ja, groote God! zij hebben mij tot spijs
Bij al mijn smart, nog bittre gal gegeven,
Een edikteug is zelfs een gunstbewijs,
Wanneer de dorst mijn lippen saam doet kleven.
Ps. 69:9.
‘- - - - De lasteringen snijden
Mij door de ziel; ik wacht naar medelijden,
Naar troosters, maar helaas, ik vind er geen’.

Ook dat moest Jezus ondervinden. Het laatste geschenk dat de aarde hem gaf werd
nog vergiftigd door schamperen spot. Want met grijnzenden lach, gniffelend als
kinderen van pleizier, zeggen de menschen daar tot elkaar: houdt stil, laat ons zien
of Elia komt! Of hij komt om hem af te nemen!
Ach, dat is de bewuste aanraking met den geestelijken dood, die in de derde
plaats Jezus gekozen heeft.
Hier is de geestelijke dood. Dat wil zeggen: de tegenstelling van geestelijk leven.
Hier is te zien de dood der ziel, die van God is losgescheurd door de zonde, die het
kwade en de leugen liefheeft en doet en die het goede, de waarheid haat en vliedt.
Hier is het waar gebleken voor de zooveelste maal: haters Gods zijn ze en haters
van den naaste. Hoor maar eens dat spottend schaterlachen.
Laat ons zien of Elia komt! Welk een duivelsch vernuft schampert daar in die toch
zoo plompe woordspeling. Die plompe woordspeling; zei ik te veel? Geestig is ze
niet eens, maar wel grof, buitengewoon grof. Jezus, in zijn helsche angst, had
geschreid tot God: mijn God, mijn God, waarom verlaten? Eli, Eli! Eioi, Eloi! Is dat
niet grof, om met een kleine wijziging, die toch niet eens zoo heel klein is, daarvan
te maken: Elia, Elia! en dan te zeggen, dat de gekruiste Jezus Elia te hulp roept?
De geestigheid, is er ook naar; en toch, toch is ze een vinding van duivelsch vernuft.
Men speelt den bliksem van Elia hier uit tegen de zacht-
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moedigheid van Jezus, die geen teeken doet, die niet afkomt van het kruis, die geen
hemelvuur laat lekken zijn vijanden! Hij roept Elia, zeggen ze, maar ze weten wel
beter. Eigenlijk willen ze zeggen: Roep Elia maar eens! Als God werkelijk aan uw
zijde staat, dan kan Hij ons het proces niet laten winnen. Waar blijft nu uw teeken,
groote profeet? Waar blijft uw bliksem?
Hier is het tergen des hemels, het miskennen der waarheid, de trots der
zelfhandhaving, de verblinding van het verstand, de zondelust van den wil, de
verkrachting van zelfs het schamelste schoon van menschelijk gevoel......hier is de
geestelijke dood.
1)
De geestelijke dood bij de Joden! Zij begonnen met dezen spot, als wilden ze
bedekken hun angst van daareven, toen 't zoo verschrikkelijk donker was, drie uur
2)
lang......En ze blijven maar door spotten, 't is ook zoo mooi, 't staat ook zoo groot!
De geestelijke dood, ook bij de heidenen! Want de Romeinsche soldaten vermaken
3)
zich ook al met de geestigheid der theologische heeren! Zelfs die soldaat, die Jezus
den edik toereikt, spot mee onder dat betoon van medelijden, als schaamde hij zich
over 'n vriendelijkheid jegens iemand als die vervloekeling daar! Jood en heiden heel de menschheid - doet mee aan dezen gruwel. Spotzucht is altijd aanstekelijk,
vooral als 't om Jezus te doen is. Geestelijke dood!
En met dezen geestelijken dood komt Jezus in bewuste aanraking. De
verfrisschende drank heeft zijn kwijnenden geest teruggeroepen tot de volle
werkelijkheid. Hij hoort weer alles. Hij ziet weer alles. De wereld draait niet voor zijn
oogen als bij een, die bezwijmt. Ach, ook de spot der menschen wordt hem niet
bespaard. Dat kan ook niet. De nederdaling ter helle zou zonder dezen spot niet
volkomen zijn geweest.
En ook hier toont zich Jezus gewillig. De bewuste aanraking met den geestelijken
dood is door hem ook gekozen. Hij is niet als de moede strijder, die, eindelijk
neerzinkend, met matte hand afweert de menschen. Jezus houdt vol. Zijn leven
lang heeft hem gehinderd de walm der zonde, die hem, den zondelooze, een gruwel
was. Zou hij nu maar niet de oogen dicht doen en genoeg hebben van de profane
wereld? Neen! Geef mij te drinken, zoo roept hij; en zijn ooren spitsen zich. Wat hij
verneemt, verzwaart zijn lijden: God plengt zijn beker met bitterheid, en de satan,
en zijn volk, en de heidenen......àllen. Schrikkelijk is voor Jezus die wreede spotternij.
Redding, - ook voor onze ziel!

1)
2)
3)

Math. 27:47.
Matth. 27:49.
Alleen de soldaten hadden de beschikking over den edik, Lucas 23:36. Dat, gelijk beweerd
is, de soldaten van de Arameesche volkstaal niets verstonden, is niet aan te nemen.

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 1

47
Zoekt gij ze waarlijk, ook gij, bij hem?
En komt ge met een verslagen ziel naar zijn kruis? Hebt ge u ingedacht, de
mogelijkheid, neen, de werkelijkheid, dat gij, gij, zeg ik, die soldaat geweest zijt, die
met hoon en spot vlak voor Jezus ging staan, om zijn doodsstrijd te verzwaren? Zijt
gij die spotter geworden? Zie, leven gaat deze tekst voor ons, wanneer we niet maar
belijden:
wij kosten hem die slagen,
die smarten en dien hoon,

doch toegeven, dat wij eigenlijk zelf ook die slagen hem toebrachten met eigen
hand, met dien hoon hem overstelpten, met eigen mond.
Ik weet het, die gedachte is verschrikkelijk. Dit te weten, het werpt ons neer. Toch
is het een troost. Jezus heeft menschen voor zich gehad, echte menschen, menschen
van gelijke beweging als wij. Geestelijk dooden......Jezus heeft u voor oogen gehad,
ook toen hij de laatste hand aan zijn eigen offerande legde. Uw beeld is niet voor
zijn geestesoog weggeweken. Toen hij dien spotter aanzag, toen zag hij den zondaar
aan. Toen leefde voor hem uw beeld in snijdende scherpte, hij zag heel uw naaktheid,
hij zag uw leege ziel, hij zag uw geestelijken dood - en toen stierf hij. Hij wist, waarom
hij stierf. En toen de wereld, toen jood en heiden hem zulke scheldwoorden nazonden
tot in den dood, toen voelde hij, klaar-bewust, hoe noodzakelijk het was voor zùlk
een wereld te sterven.
Jezus' offer is geen vergissing.
En het heenvlieden naar hem is ook geen vergissing. Want hij heeft den dood
gesmaakt, den dood in zijn diepste diepte, den eeuwigen dood, den tijdelijken dood,
ook den geestelijken dood. En in hem was het leven, het eeuwige leven, het tijdelijk
leven, het geestelijk leven. Hij is daarom volkomen borg; hij alleen.
Laat ons vluchten tot hem. Hij heeft den dood onder de oogen gezien en dat met
vol bewustzijn. Daarmee verzoent hij onze zonden; ook deze onze zonde, dat wij
den dood niet kennen, dat wij hem niet willen kennen, dat wij myrrhe koopen van
satan om de oogen te sluiten voor de zonde en voor Gods wraak.
Laat ons openen de oogen voor wat Christus bezig hield in zijn doodsstrijd: den
geestelijken dood, den eeuwigen dood. Laat ons wegwerpen de myrrhe, die verdooft
en tevreden zijn met den edik der schrijnende armoede, maar die het hoofd wakende
houdt en het hart biddende.
Laat ons eindelijk aanbidden den Christus tegenover den Antichrist.
Want Christus verwerpt de myrrhe, die bedwelmt. Hij wil zien, scherp zien. Maar
hij neemt daarna den edik, want hij is bereid om den wil zijns Vaders te doen, om
te sterven, bewust te sterven, schamel en bloot.
En de Antichrist? De uitgegroeide mensch der zonde? Ook

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 1

48
hij zal wegzetten den beker der myrrhe; zijn oogen zal hij uitwrijven en zien; hij zal
weten, wat hij doet. Hij zal weten wat zonde is, en waarom zonde zonde is. Maar
hij zal den edik evenmin nemen als den myrrhebeker; edik is hem te gering;
fonkelende wijn moet het zijn van wereldsche verheugenis. Hij is niet bereid om den
wil des Vaders te doen.
Christus neemt de myrrhe niet, om met volle bewustzijn gehoorzaam te zijn.
De Antichrist neemt de myrrhe straks niet, om met volle bewustzijn ongehoorzaam
te zijn. En dat zal zijn oordeel zijn. Indien wij willens zondigen, zoo blijft daar geen
slachtoffer meer over voor de zonde.
Neem dan gij, die Jezus volgen wilt, den zuren edik. Laat u door den beker der
duivelen, den antichristelijken myrrhebeker niet bekoren. Want de Antichrist zal ook
in dezen het tegenbeeld zijn van Christus. Christus weigert de myrrhe der
bedwelming en hij waarschuwt er ook tegen. Koopt van mij oogenzalf, dat gij zien
moogt, zoo spreekt hij. Hij die zelf den dood bewust gesmaakt heeft, wil ook uw
oogen openen voor zijn gapende afgronden. Doch de Antichrist, die zelf de myrrhe
last staan, zal met vleiende stem ze den menschen te koop aanbieden; komt, zal
hij zeggen, komt, koopt en drinkt, koopt zonder prijs en zonder geld, wijn en myrrhe.
In die ure zal de bittere ernst van Golgotha worden tegengesproken op het
vreugdefestijn van den Antichrist, die ook een paradijs zoekt, maar dan zonder de
nederdaling ter helle. In die ure zal de wereld opnieuw de volgelingen van Christus
kruisigen. Kruisigen als Jezus. In die ure zal de gansche menschheid, jood en
heiden, priester en soldaat, verdoolde religie en openlijke werelddienst, Christus'
knechten overladen met spot. Hun kleederen worden verdobbeld, hun bezittingen
verbeurd verklaard, hun lichaam gestriemd, hun brood hun ontnornen. En als ze
ten doode zijn opgeschreven, dan kunnen ze edik krijgen, een teugje maar, zooals
op een hysopstengel de spons van Jezus bevatte. Maar bij dat laatste ‘gunstbewijs’
komt de bittere hoon, want edik is bitter, maar bitterder is de spot. Tenslotte zal het
eenige zijn, wat hun rest: de spot en de dood. De aanraking met den geestelijken
dood, en dan - welbewust. De aanraking met den lichamelijken dood, en dan welbewust. En terwijl door dat bittere lijden de laatste myrrhedruppel van geestelijke
bedwelming uit hun beker genomen worth, terwijl ook door het lijden God de Heere
hun oogen scherpt en hun bewustzijn verheldert voor den hemel, zal tegelijkertijd
de bedwelmde wereld in dat tooverland der zonde zeggen: hier is het leven; hier is
het ware leyen. En toch is daar de dood, de dood en anders niet.
Die toekomst wacht hem, die Jezus volgen wil. Hij kan daar niet buiten. Christus
kon de myrrhe afwijzen uit volstrekte gehoorzaamheid. Wij, zondaren, kunnen slechts
door lijden van de
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myrrhe leeren gruwen. Door lijden geheiligd! Door lijden ook geleerd!
Wilt gij dat niet?
Drink dan den myrrhewijn, maar ontzettend zal uw ontwaken zijn!
Wilt ge het wel, maar kunt ge het niet?
Troost u, het kunnen komt niet vóór den tijd. Daar moet veel strijds gestreden
zijn, en veel gebeds gebeden zijn. Gij hebt nog niet ten bloede toe gestreden;
misschien zal de zure edik van armoede en verachting u nog meer moeten wakker
schudden!
Maar indien gij weten wilt, o mensch, of gij in die benauwende dagen, of gij in die
groote lijdensweek van Christus' volk zult staande blijven, vraag u dan af met diepen
levensernst, of gij, ziende op Christus' volkomen gewilligheid als uw borg en
middelaar, in hem gevonden hebt rechtvaardigmaking in zijn bloed. Alleen dat besef
geeft tenslotte duurzame kracht.
Weet ge, waarom?
Hierom is het. Als de folterpalen staan opgericht door de krijgsknechten van den
Antichrist voor de volgelingen van Christus, dan verdragen ze de bewuste aanraking
met den geestelijken dood in het scheldwoord der wereld, dan verdragen ze ook
de bewuste aanraking met den tijdelijken dood door het kruisvonnis der wereld,
omdat ze bezitten de bewuste ontkoming aan den eeuwigen dood in den vloek
Gods.
De eeuwige dood is weggenomen. Nu kunnen ze dragen. Nu kunnen ze lijden,
schamel en bloot. Nu weten zij het, dat hun Heere zijn loon heeft, want
Hij zal op weg eens drinken uit de beken
Daar hij gevaar, noch strijd, noch moeite ontziet.
Daarom zal hij het hoofd naar boven steken,
Met eer bekroond in 't godlijk rijksgebied.

En wat hen zelf betreft; och, ook voor hen geen nood. Na de verleidende myrrhe
waarmee satan de werkelijkheid uit het oog deed verliezen, en na den zuren edik
des lijdens, waarmee God hen tot de werkelijkheid terugriep, komt voor hen de zoete
1)
wijn van de bruiloft des Lams. Want ‘zijnen zoeten liefdewijn zet Hij het laatst op’
En daarom, ook dàn nog durven ze het zeggen:
Gil zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van uw heil mijn beker overvloeien!

Amen.

1)

A. Steketee, Gedachten enz., 1915. bl. 84.
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1)

Het tweede Pinksterteeken

En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op
een iegelijk van hen.
Handelingen 2:3.
Het Pinksterfeest, dat God gemaakt heeft, is een feest van schijnbare armoede en
van wezenlijken rijkdom. Het is een feest, waarbij de rijkdom, die voor oogen is, zich
gaat verminderen, doch de groote schat der onzichtbare rijke en rijkmakende dingen
Gods zich gaat vermeerderen, zich een plaats gaat bereiden tot in het eeuwige
leven onder de menschen des welbehagens.
Het Pinksterfeest, door God bereid, is een dag wel waarlijk van uitnemenden
rijkdom. Laat ons om dezen dag verheugd zijn.
Hij is ook, deze dag, een dag van schijnbare armoede. Laat ons om dien dag ons
verheugen met beving, opdat wij niet aanzien slechts wat voor oogen is, doch grijpen
mogen de dingen, die hier niet gezien worden, en nochtans geloofd.
Zie, dat de Pinksterdag een dag van schijnbare armoede is, dat weet ge zelf wel,
zoodra ge maar even het Kerstfeest, den Paaschmorgen, den Hemelvaartsdag in
uw gedachten plaatst naast het Pinksterfeest. Het Kerstfeest boeit ons oog en
bekoort ook onze zinnen door het heldere licht van blij-reiende engelen; het geeft
u een blinkende ster voor het oog en hemelschen zang voor het oor te genieten.
En Paaschfeest - het heeft tenminste nog een engel, wiens gedaante is als de
bliksem, het toont u althans het wonder van den afgewentelden steen, het zet in de
woning van de Emmausgangers den onverwachten glans van een Meester, die
gezien en niet gehouden en toch voor eeuwig behouden wordt. En Hemelvaart dat is de dag, waarop de natuur wordt overwonnen, het is de dag wederom van
sprekende engelen, van verbaasde discipelen, de dag van den blinkenden,
verheerlijkten mensch!
Maar Pinkster - Pinkster is bij dit alles vergeleken, zoo arm. De engelen blijven
weg. En de hemel verlucht zich niet en de bliksem valt niet neer en de teekenen
vermenigvuldigen zich niet. God laat zijn feesteskinderen op dezen Geestesdag
zelfs den tijd niet om verbaasd te zijn; op ieder ander feest schijnt de hemel te
rekenen met de verbazing der aarde, en de hemel gunt den kinderen der aarde den
tijd om tot zich zelf te komen: herders mogen eerst het ‘vreest niet’ vernemen;
vrouwen mogen eerst het woord: ‘zijt niet verbaasd’ zich hooren zeggen; de
discipelen

1)

Predicatie gehouden te Gorinchem 1920. Liturgie: Ps. 87:3, 4; Ps. 118:12, 14; Ps. 119:9; Ps,
96:2. Lezen: Hand. 2. 1-21.
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op den hemelvaartsberg hooren een engelenstem, die hen roept tot bezinning. Maar
op Pinksteren - op Pinksteren hebben de discipelen niet eens den tijd om van de
verbazing en den schrik te bekomen. Ja, zijn ze eigenlijk wel geschrokken? Zie,
nauwelijks is het wonder gebeurd, het Pinksterwonder, of de menschen stroomen
toe en ter aarde valt er niet één en als een doode wordt er geen, zelfs niet onder
de ‘wachters’. En de discipelen spreken, ze spreken in vreemde talen, en niet één
klaagt, dat hij niet te spreken vermag; niet één zegt: ‘Heere, ik kan niet spreken,
want ik ben jong’; or is niet één, die wacht op hemelvertroosting: zijt niet verbaasd.
Wat gaat dat alles snel in zijn werk. Wat is hier het wonder zacht, haast zouden
we zeggen, mat van kleur!
Schijnbare armoede. En zóó arm is het Pinksterfeest aan wonderen, dat men nog
niet eens een naam or aan geven kan. Op 't Kerstfeest is niemand verlegen om een
naam: want nietwaar, dat waren toch èchte engelen, het was toch wezenlijk licht en
zelfs de ster van de wijzen schijnt hun een echte star te zijn; ze hebben in ieder
geval een verklaring van dat teeken gereed. En de Paaschmorgen toont u wederom
het benoembare wonder: tast mij en ziet; want een geest heeft geen vleesch en
beenen, gelijk gij ziet dat ik heb, spreekt de Meester. En op den olijfberg - ach, dat
was toch een wolk, wezenlijk een echte wolk, die den Heere wegnam. Maar nu is
het heden Pinksterfeest en wie weet, wat er nu eigenlijk gebeurd is? Wie? Niet één,
die het zeggen kan, Wind was dat niet, doch een geluid als van den wind. Vuur
flikkert daar niet; doch het zijn tongen als van vuur, die ge daar ziet. Is hier niet het
naamlooze wonder - en dat op een feest? Dat is wel vreemd; op een feest weten
we immers zoo graag, wàt we aan de dingen hebben; op een feast zoeken we naar
een duidelijken naam, een pakkend beeld, een heldere gelijkenis. Onze God evenwel
geeft ons vandaag zijn hoogsten feestdag, het feest der vervulling, het feest der
Godsopenbaring, die haar laatsten arbeid begint in de wereld; en zie, nu is daar
juist zoo weinig, waaraan onze verbeelding zich vastgrijpen kan in de genieting der
gestreelde zinnen.
Schijnbare armoede; het is niet te veel gezegd.
Maar die soberheid, die voor oogen is, neemt niet weg den rijkdom, dien God op
dezen dag ons bereid heeft. Juist integendeel: wij hopen heden uit het Evangelie
van den Pinksterdag u aan te toonen, dat het zóó juist moet, dat het niet anders
kan, ja, dat zelfs juist deze schijnbare armoede één der heerlijkste schatten van den
waarachtigen Pinksterrijkdom is. Dit zal ons blijken, als we spreken gaan over het
teeken der vurige tongen, dat den Pinkstergeest in zijn uitstorting aankondigt. Onze
tekst zegt daarvan eigenlijk drie merkwaardige dingen. Het eerste is, dat die tongen
waren als van vuur. Het tweede, dat ze gezien werden, En het derde, dat zulk een
tong zich neerzette op ieder van de aanwezigen. Deze drie gedachten wijzen ons
van zelf den weg, waarop de
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Schrift ons denken heden leiden wil: We willen dien weg opgaan en daarom,
sprekende over

Het tweede Pinksterteeken,
u wijzen op
I. de stof,
II. de verschijning,
III. de mededeeling van het teeken.
I.Hetgeen heden in de eerste plaats onze aandacht vraagt, dat is de stof van het
tweede Pinksterteeken. De eerste vraag, die we stellen, is deze: waaruit bestaat
het teeken, dat God gekozen heeft om de uitstorting van den Heiligen Geest aan
de menschen bekend te maken?
Die vraag is van het grootste belang voor ieder, die aan de feesten Gods de
aandacht schenkt, welke ze van ons eischen. Immers: een feest staat des te hooger,
naarmate op dat feest alle ding zijn eigen beteekenis heeft. Dat is reeds zoo bij
feesten, die de menschen houden. Lager staande geesten vieren ook wel hun feest
- maar hun feest wordt een roes; ze tuimelen van de ééne opwinding in de andere.
Zie op drukke feestdagen maar eens de woelige menschen om u heen; en vraag
hun, waarom ze feest vieren, en welke zin er ligt, welke gedachte in de vele uiterlijke
vormen, waarin zich hun feestvreugde uit; en ze weten maar al te vaak op die vraag
geen antwoord te geven. Feestvieren - dat is óók een kunst; en wie die kunst niet
verstaat, die geeft aan zijn opwinding wel uiting op de een of andere wijze; maar
zijn feestelijke vormen zijn ledig; er zit geen inhoud in, er spreekt geen bewuste
gedachte uit. Dàt treft ge eerst aan bij zulke menschen, die een feest houden in den
waarachtigen, hoogen zin van het woord. Elk feestgebaar, ieder feest-vertoon heeft
dan zijn beteekenis; bij zulke feestgangers is er het voorbedachte lied en het
dóórgedachte teeken. En vooral bij het godsdienstige feest moet dat zoo zijn. Vraag
het trouwens maar aan den priester in Jeruzalems tempel, die heden ook de
feestviering van den Joodschen Pinksterdag leidt. Vraag het hem, wat hij voor heeft
met al zijn offerhandelingen, met zijn beweging van de eerste oogstgarve als een
beweegoffer voor des Heeren altaar; vraag hem, waarom juist op dezen dag, en
niet op een anderen het feest wordt gevierd; en de priester zal op al die vragen u
can duidelijk antwoord kunnen geven. Elk teeken is opzettelijk gekozen en heeft
zijn beduidenis.
En zou dan niet in de hoogste mate Gods teeken op Gods voltooiden feestdag
zijn beteekenis hebben? Ach, geloof het maar: daar zit hemelsche wijsheid, daar
spreekt goddelijk verstand, daar ligt Gods eigen opzet in het teeken van het
Pinksterfeest. Ook dit feast heeft zijn teekenen, zijn zinnebeelden, zijn wonderen.
En wanneer in een kleinen kring op den Pinksterdag de discipelen
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van Jezus bijeen zijn, dan komt daar ineens voor den dag, welk teeken God gekozen
heeft. Hoar: daar breekt een geluid boven de hoofden als van een orkaan; dat is
het eerste teeken. En straks zijn daar verdeelde tongen als van vuur; nu is het
tweede teeken gegeven. Antwoord ons nu, Heere, antwoord ons: wat hebt gij ons
te zeggen in de keuze van de stof van dit tweede teeken? Dit weten wij met
zekerheid: die vuurschijnselen staan in verband met het wonder van dezen dag:
met de uitstorting van uwen Heiligen Geest. Maar welk verband, welke gelijkenis is
er tusschen den Heiligen Geest en deze op vuur gelijkende tongen? Waarom kiest
Gij iets dat op vuur gelijkt, om juist daardoor uw Pinksterspraak over de aarde te
laten uitgaan? Waarom deze stof voor uw Pinksterteeken?
Waarom?
Ja, wij kunnen wel vragen: waarom, en nog eens: waarom? Maar hier treft ons
reeds de eerste schijnbare armoede van het Pinksterfeest: wij weten niet, waarom.
Waarlijk, wij weten niet. En het is eerlijker, dit te belijden, dan de verschijning van
dit raadselvolle teeken te verklaren op een wijze, die òf iets erin legt, dat God zelf
niet er in legt, òf te kort doet aan den rijkdom der gedachten Gods.
Zie, wij kunnen van dit vurige teeken wel veel schoone dingen zeggen.
Is het niet waar, dat vuur reinigt, loutert, opteert en dat zóó de Heilige Geest tot
de wereld ingaat, om te reinigen, te louteren, òp, te teren al wat geen plaats wil
maken voor Christus Jezus? Heeft God dat willen zeggen?
Is het niet waar, dat onze God dalen wil tot ons en ook weer rijzen straks in glans
van vuur? Was er niet vuur om den rookenden Sinaï, vuur bij Abrahams offer, vuur
in den brandenden braambosch van Mozes, vuur in Elia's offer op Karmel? Heeft
God dàt willen zeggen, dat Hij in Zijn Geest komt tot de wereld, om in Zijn Kerk zich
te openbaren als de God van vuur, die doopt met den Geest en met vuur, die het
vuur van den ijver ontsteekt in het hart, die Zijn blijvende tegenwoordigheid doet
zien in Zijn volk, vanwaar Hij groote, vurige dingen op aarde zal doen? Heeft God
dat willen zeggen?
Is het niet waar, dat er vuur brandde op het altaar des hemels en dat Jesaja in
zijn visioen zag, hoe zijn onreine tong door dat hemelvuur werd aangeraakt en zijn
tong, thans ontstoken niet van de hel, doch van den hemel, Gods vurige woorden
wierp in zuivere, vlammende taal op aarde? En is het niet waar, dat zóó de Heilige
Geest de tong der Christelijke kerk aanraakt met hemelvuur, dat Hij zijn vlammende
getuigen zich bereidt uit zijn vuurdoop en ze stelt als vurige fakkels van rondom?
Heeft God dat willen zeggen?
Ach, wij kunnen de vragen vermenigvuldigen en de antwoorden ook. En na zooveel
eeuwen heeft in diepen eerbied Christus' kerk over die tongen als van vuur gedacht
en God gebeden, gesmeekt,
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vurig gesmeekt, te mogen verstaan de taal van dit schijnsel als van vuur. En nog
steeds legt de een daarin dezen, de ander weer een anderen zin. Inderdaad: wij
weten het niet. Wij willen ook niet kiezen. Wij zeggen tot God; wij zeggen tot den
Geest: Gij zijt een Geest, die u verborgen houdt. Gij woont in glans en Gij verschijnt
in gloed en in licht en in schijn als van vuur, en nochtans: rondom U zijn wolken en
donkerheid. Wie zal U noemen bij Uwen naam? Wie zal zelfs Uw teeken noemen
bij zijnen naam? Niet één, niet één. Wij weten zelfs den naam niet van de stof van
dit teeken: het is niet vuur, het is niet de bliksem, het is als van vuur. Gods Geest
geeft ons heden een teeken en zegt tot onze verbazing: gij kunt u geen volkomen
gelijkenis noemen, noch van hetgeen op de aarde, noch van hetgeen boven de
aarde, noch van hetgeen onder de aarde is. Gij zult op Pinksterfeest hebben te
staan en te blijven staan voor het teeken, dat niet verklaard, voor de gelijkenis, die
niet ten volle uitgelegd, voor het schijnsel, welks sprake niet uitgeput wordt.
En als, gelijk eens de discipelen van Jezus den Meester, zóó ook wij den Geest
vragen: verklaar ons deze gelijkenis, vertoon ons uw sprake, vertoon ons U zelf in
Uw teeken, zal dan het antwoord een bestraffing ons zijn; zal het dan verwijtend tot
ons op Pinksterfeest klinken: o gij onverstandigen en tragen van hart?
Ach, laat ons dat nu ook niet zelf beslissen, laat ons niet het antwoord van Gods
Geest in onzen geest al bedenken gaan. Het zij ons genoeg deze schijnbare armoede
te zien. En daarboven, ja zelfs daarin: Gods uitnemenden rijkdom.
Het zij ons allereerst genoeg, deze schijnbare armoede te zien. Vergelijk nu eens
Jezus' laatste woord vóór de hemelvaart met deze eerste daad van Heni daarna.
Bedenk, dat Jezus' laatste woord vóór de hemelvaart is geweest de betuiging: Mij
is gegeven alle macht in den hemel en op aarde. En dan is daar immers
verwondering in uw hart, dat het eerste teeken, dat de verhoogde Christus, de drager
van alle gezag in hemel en op aarde, doet, zoo klein is en zoo stil en zoo zacht. Zie,
Christus gaat heden de wereld veroveren, hij gaat de volkeren ontmoeten in den
Geest en zich plaats maken onder alle vleesch. Maar op den geweldigen dag,
waarop de Heilige Geest plaats zal beginnen te bereiden voor Christus, schiet Hij
niet het vuur van den bliksem neer, en hij maakt geen geluid als van een
wijd-uitbrekenden donder, en hij verschrikt niet door groote majesteit, doch zijn
eenige teeken voor het oog is een zacht schijnsel, dat zijn herkomst niet laat weten
en dat niet eens de oogen verblindt. Hier is geen tweede Karmel, dat met schichtig
hemelvuur als met een flits van Gods eigen majesteit uitroept: niet Baäl maar de
Heere, niet de Antichrist, maar de Christus, niet het Beest, maar de Geest, niet
satan, maar God! Hier is geen tweede brandende braambosch, die met rossen
gloed Gods profeten verbaast en uit dien gloed hun openbaart den naam van Hem,
die zegt: ik ben die ik ben: ik zal
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zijn die ik zijn zal. Hier is niets dat overweldigt, niets, dat neerwerpt in het stof. Hier
tuimelt niemand neer in deze zaal van ontzetting; en toch is er op aarde nooit zóó
groote majesteit verschenen; want is op dezen dag Gods heil niet verder gegaan
dan ooit te voren?
Simpele vuurschijnen - - hoe arm is die inleiding van den heiligen oorlog, hoe
nietig schijnt die eerste inzet van den laatsten wereldkamp tusschen Geest en Beest,
tusschen Christus en Antichrist.
En toch, gemeente, dank den Geest voor uw onwetendheid, dank Hem voor die
eenvoudigheid, dank Hem voor die schijnbare armoede. Want zij heeft, neen, meer,
zij is rijkdom! Pinksterriikdom! Pinkstergenade!
Want wat de doeken en de stal en de kribbe waren voor Gods Zoon bij het
Kerstfeest, dat is deze wind, dat is ook deze vuurschijn voor Gods Geest op
Pinksterfeest. Gods majesteit, de heerlijkheid van Gods eeuwigen Geest, verbergt
zich hier, gaat opzettelijk schuil achter de schamelheid van het teeken. Ons oog
kan immers Gods licht niet verdragen, het kan des Geestes mogendheid nog niet
zien uitstralen in ongebonden heerlijkheid. Indien God in Zijn Geest tot ons kwam
in àl zijn majesteit, zie, wij zouden niet kunnen leven, niet kunnen spreken, niet
kunnen worden dragers van Zijn Woord. En daarom komt de Geest met een teeken,
dat zoo schamel is, een teeken, dat van al zijn schoonheid en geweldigheid ons
slechts een zeer vaag vermoeden geeft. Want des Geestes schoonheid wil ons niet
verblinden en zijn geweldigheid ons niet neerslaan. Zij voegt zich naar de zwakheid
van den mensch, naar de beperktheid van zijn vermogen om God en den Geest te
zien en die aanschouwing van den Geest te verdragen. En gelijk wij danken op
Kerstfeest voor de vrijwillige vernedering van den Zoon, zóó hebben wij op
Pinksterfeest te danken, kinderlijk te danken voor deze vrijwillige verberging van de
majesteit van den Heiligen Geest van God.
Dat is de rijkdom van Pinkster. En deze rijkdom in armoedigheid is nog beter dan
die van Kerstfeest. Als toch de Zoon Zijn Goddelijke glorie verbergt achter de
menschheid met haar ellende, dat is dat niet alleen, omdat de wereld God niet kan
zien, maar ook omdat ze Hem nog niet mag zien in Zijn heerlijkheid. Dat laatste is
nu voorbij. Het recht om den God der heerlijkheid te zien is door Christus verworven,
maar het vermogen, is het vermogen, is het kunnen er wel? Neen, antwoordt de
Geest; en dáárom komt Hij in verberging, in verhulling, om zóó te bereiden volken
en natiën, geslachten en kringen, talen en tongen om God te zien en eeuwig te
leven. Is dat geen groote rijkdom?
En weet gij niet nauwkeurig, wat dat vuur beteekent, zoo wees daarover niet
bedroefd, doch eer verblijd. Dank veeleer voor deze onwetendheid. Gij kunt die
sprake van het schijnbare vuur verschillend uitleggen naar verscheiden zijden?
Welnu, zoo doe het.
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God wil heden het denken, de verwondering van zijn volk aan het werk zetten en
onze Pinksterverbazing staat niet voor één wonder stil, doch richt zich naar alle
zijden. Dunkt u niet, dat de kleine schare, die hier bijeen zat, in later dagen nog vele
malen aan deze spannende oogenblikken zal hebben teruggedacht? En meent gij
dat het hun ooit recht duidelijk is geworden, wat Gods Geest met dat schijnsel als
van vuur voorhad? Ach neen - ze hebben nooit gezegd: dit is het wèl en dat is het
niet. Ze hebben veeleer gezegd en gedacht: dit is het en dat is het óók. God heeft
het nooit uitgelegd en zij zelf hebben het evenmin getracht. Ze hebben begrepen:
waar het vuur is, daar is het geheimzinnige, daar is wat niet stilstaat, daar is de
kracht, die staat voor niets, daar is Gods tegenwoordigheid in den Geest.
Laat ook ons zoo doen. Laat ons den Pinkstergeest ootmoedig dank zeggen, dat
Hij ons een teeken heeft gegeven, dat eenerzijds door zijn eenvoud ons niet
verbijstert of ons denken verhindert en anderzijds door zijn raadselachtigheid ons
denken nooit tot rust laat komen. Als wij kinderen van het feest van den Geest zijn,
laat ons dan niet langer vragen wat dat vurige schijnsel wil zeggen, laat ons dan
niet vragen of het meer gloed dan schijnsel bedoelt te zijn; meer warmte, ijver, dan
wel licht, verstand; of het meer liefde dan geloof, meer mystiek dan dogmatiek
verbeeldt. Want gewisselijk, God is aan deze plaats. Hij is er in Zijnen Geest. En
gelijk Hij zelf niet uit te putten is, zoo geeft Hij een onuitputtelijk teeken. En gelijk
Hij zelf vele namen heeft en toch geen enkele naam op zichzelf alleen Gods
waarachtige wezen noemt, zóó kiest hij een teeken, dat vele verklaringen toelaat,
en in geen enkele ‘verklaring’, in niet één uitlegging zonder meer is uit te putten.
Gelijk God in Christus zich openbaart en door den Geest zich laat prediken niet als
de God van slechts één deugd, van maar één werk, niet als een één-zijdig God,
doch als de God van al zijn deugden, van àl zijn werken, in zijn àlzijdigheid, zóó
kiest die God heden een teeken naar Zijnen aard. Ook dat teeken als van vuur wijst
naar alle zijden. Het is gloed, maar óók licht; warmte, maar óók helderheid; ijver,
maar óók verstand; liefde, maar óók profetie; mystiek, maar óók dogmatiek. Het
wijst op àlles, àlles wat in den Geest is en uit den Geest tot de aarde komt.
Tongen als van vuur - we zijn nog nooit zoo onwetend geweest als op
Pinksterfeest, en daarom zijn we nog nooit zoo rijk geweest en zoo dicht bij het
woord van Johannes die ons zegt: gij hebt de zalving vanwege den Heilige en gij
weet alle dingen; gij hebt niet van noode, dat iemand u leere. Is dat niet rijk, een
Pinksterteeken te hebben, dat uitlegging is en toch zelf nooit uit te putten? Want
dàt is Pinkster: uitlegging, die nooit doet zeggen: nu weet ik genoeg. Pinksterfeest
komt de wereld prediken den naam Gods in Christus Jezus. Maar terwijl het den
naam Gods openbaart, zegt het tegelijk, dat toch geen naam àl Gods heerlijkheid
ontsluiten kan.
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Zie, in dien eenvoud en in die onuitputtelijkheid van dit tweede Pinksterteeken ligt
opgesloten àl de wijsheid van uw God. De eenvoud zegt u: dat God in de eerste
schemeringen van den nieuwen dag ons oog, dat nog het volle licht niet dragen
kan, niet meer doet zien, dan voor ons mogelijk is. Hij voedt zijn gemeente op naar
haar kinderlijke kleinheid van verstand. Maar de onuitputtelijkheid van het teeken
komt u herinneren, dat heden Gods zelfopenbaring haar voltooiïng begint; dat ge
nu zijt in de laatste bedeeling der tijden, dat dus de diepten Gods u al dieper en
hetgeen van Hem doorzocht moet worden u àl ondoorzoekelijker wordt.
Ik zeg u: dank, dat gij op Pinkster een teeken krijgt, dat ge maar niet uit-verklaren
kunt. Dank dat de uitlegger heden verlegen staat. Want de koningin van Scheba
zeide: de helft is mij niet aangezegd. Gij zegt het heden ook. Alleen maar: zij zeide
dat aan het eind. Maar het is beter, als wij dat aan het begin zeggen. Het is beter,
als wij aanstonds over den rijkdom verbaasd zijn en niet later eerst.
Zoo zeg het dan heden, zeg het ook van dat vuur: de helft is mij niet aangezegd.
Zeg het, dat uw verwondering op Pinksterfeest geen grens kan vinden, dat God u
meer geeft, dan gij omvatten kunt. Dan wordt ge heden, dat is, op den eenigen
rechten tijd, verlegen met uw rijkdom, die u te groot is en te wonderbaar. Dan wekt
de Geest door dit arme en toch zoo rijke Pinksterteeken opnieuw gebed, en dat
gebed richt zich tot den eenigen uitlegger van het teeken, dat is de Heilige Geest
zelf. En als de Geest zijn teeken doet zien en het teeken ons weer heendrijft tot den
Geest, die het gaf, dan rijst het gebed omhoog:
Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer!
Opdat ik leev', uw woorden moog' bewaren,
En dat uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel da wondren zie en eer',
Die in uw wet alom zich openbaren.
Psalm 119:9.

II. Nog meer evenwel is er, dat onze aandacht vraagt. We bedoelen: de verschijning
van het teeken. We lezen immers: die tongen werden van hen gezien, of ook: die
tongen lieten zich aan hen zien, ze werden ineens voor hen zichtbaar. Deze enkele
woorden plaatsen u weer voor datzelfde wonder van daar straks: schijnbare armoede,
en toch: wezenlijke rijkdom.
Wat is dat toch eigenlijk, zoolang ge van den buitenkant de zaak beziet, bitter
armoedig Die vuurschijnselen werden van hen gezien! Het staat er zoo heel gewoon,
zoo alsof het niets geweldigs is.
Ik wijs u allereerst er op, dat hier de dragers van dat teeken de aanwezigheid
ervan niet aan zichzelf bemerken, doch aan de
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anderen. Ze voelen het niet aan zich, doch ze zien het slechts buiten zich. Was er
slechts één in de zaal aanwezig geweest, dan zou hij van het teeken niets hebben
bespeurd. Voorwaar, de Pinkstergeest doet toch niet veel om de zintuigen te
prikkelen. Als gij staat voor een wonder, als geweldige dingen u krachtig aangrijpen,
zeg zelf, hebt ge dan niet meer met u zelf dan met een ander te doen? Immers ja?
En toch doet vandaag de Heilige Geest met deze discipelen anders. Ze worden aan
de anderen iets gewaar; en de een moet straks den ander zeggen, dat hij óók drager
is van het wonder. Het nieuwe teeken is er; en het is den drager alleen dan bekend,
als een andere geteekende hem dat zegt. Hoe klein toch die werking van het wonder
op den mensch, die het ondergaat! Is dàt nu Pinksterontroering? Grijpt de Geest
zóó slap ons aan? Neen, zeggen we haast, dàn Kerstfeest! Dat is wat anders! Maria
komt naar Elizabeth en Elizabeth naar Maria; de draagsters van het wonder
ontmoeten elkaar, en de blik der oogen, ja de ritseling van het verborgen leven in
haar schoot bewijst, dat ze zelf van het wonder vervuld zijn, dat ze het wisten van
zichzelf èn van de andere, vóór de oogen elkaar ontmoetten. En dàn het Paaschfeest!
Was ons hart niet brandende in ons, zoo vragen ze elkander tegelijk? Heeft ook
daar niet ieder voor zich persoonlijk de sterke ontroering van het wonder ondergaan
en vindt hij het dáárom niet vanzelfsprekend, dat de ander ook ontroerd is? Maar
op Pinksterfeest ontdekt men niets aan zichzelf of men moet eerst aan den ander
iets hebben geschouwd van het wonder. Kronen als van vuur - en dat niet te weten,
dat is wonder.
O Pinkstergeest, Gij zijt een God, die u verborgen houdt! Gij, zoo zeide Christus
zelf, gij ontroert, gij overwint, gij overtuigt. En toch, de menschen zitten zoo stil op
hun stoel en de vlam slaat bij hen niet in van uw verterend ijvervuur......
Het Pinksterteeken alleen maar gezien, niet gevoeld, niet ondergaan, niet met
schrik en siddering doorleefd......wat een schijnbare armoede, hoe weinig schokkend
is dat alles.
En hoe is ook dat zoo arm, dat men hier alleen te zien krijgt een teeken, doch
niets van den Goddelijken persoon zelf, die door het teeken zijn komst bewijst! Ook
op Kerstfeest is er het wonder en het teeken; maar de herders en de wijzen mogen
toch ook aan het kindeke zelf hun oogen weiden. Op Paaschfeest is er het teeken,
maar zonder de aanschouwing van den opgestanen en verheerlijkten Meester blijft
er toch niet één. Doch wie ziet hier iets meer dan lichtglansen......en dan nog wel
alleen bij anderen? Wien slaat de Godsschijn voor de oogen? Waar is het blinkende
aangezicht van wie Gods heerlijkheid zagen? Waar is de Geest; die rotsen scheurt,
fundamenten doet beven? O Geest, waar zijt gij, gij zelf?......Schijnbare armoede!
Ja, en toch ligt daarin wederom de rijkdom van het Pinksterfeest. Zie heden heeft
uw God zoo weinig schokkende dingen
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noodig, om de aandacht te trekken. Neen, het is geen zegen als God zoo heel veel
doen moet, alleen maar om gehoord te worden; als Hij de alarmklok luiden moet en
luiden, omdat Hij anders niet opgemerkt, niet in Zijn tegenwoordigheid erkend wordt.
En zie nu hier het wonder der genade: weinig zijn de teekenen en niet verblindend
of verterend is hun vurige schijn en de dragers er van komen eerst langzamerhand
tot de ontdekking, dat ook zij, ook zij door het teeken zijn aangewezen als Gods
Geestestolken. Welnu, dáárin juist blijkt God op Pinksterfeest verder gevorderd te
zijn met ons dan op Kerstfeest, toen Hij veel gedruisch maakte wijl de wereld in
slaap was gezonken; verder dan op Paaschfeest, toen de discipelen den levende
zochten onder de dooden, den vrije onder de gebondenen; verder dan op den
Hemelvaartsdag, toen de oogen der discipelen de hoogten afzochten die
ondoorzoekelijk zijn. Zie, op dezen Pinksterdag is hier de kleine schare met de
groote verwachting in het hart. ‘Wordt ooit de poort gesloten van een verbeidend
huis?’ Neen. Een huis, waarin men wacht op iets, iets, dat zeker komen moet, dat
doet de poort niet dicht en op het minste gerucht spant zich de aandacht van de
menschen die in dat huis zijn. Welaan, zóó heeft de verhoogde Christus Zich een
huis bereid, een geestelijk huis, dat heden den Geest verwacht. Voor het eerst
verwacht hier, niet maar een enkele Simeon of Anna hier of daar, maar een schare,
die, hoe klein ook, een éénheid is, die de aanvang is der christelijke kerk. Daarom
behoeft de Geest ook zoo weinig gerucht te maken; Hij komt met Zijn schijnbare
soberheid en armoedigheid, Hij komt niet met groot gedruisch of fellen schijn;
maar......Zijn wachtende kinderen hebben Zijn komst verstaan en ze staan op om
te getuigen van den grooten rijkdom. Dat de Geest met zóó weinig teekenen volstaan
kan, dat is Zijn zegepraal!
Zegepraalt Hij ook in u?
Gij, wacht gij zóó op den Geest? Staat de poort van uw hart óók voor Hem open
als van een beidend huis? Moet de Geest groot gedruisch maken om tot uw ziel te
zeggen: Ik ben tot u gekomen, of is er bij u aandacht en opmerking, zelfs als Hij niet
meer aan u doet dan een wonder, dat gij niet eens bemerkt hebt, doch dat ge eerst
na dezen zult verstaan, als het vuur van binnen u deed opstaan in zijn ijver en tot
zijn daad?
Want, nietwaar, het komt er nu op aan voor ons, of ook wij in ons leven kunnen
bewijzen, dat die schijnbare armoede ook in ons Gods rijkdom werd. Herinner u
steeds die discipelen: ze hadden iets als vuur uitwendig, èn ze hadden het vuur des
Geestes inwendig. Het uiterlijke vuur werd niet gevoeld, doch wel gezien; maar het
inwendige vuur werd niet gezien, doch wel gevoeld, wel ervaren. Terwijl ze het vuur
van binnen voelden branden, zagen ze het bewijs ervan niet bij zichzelf, doch bij
den ander. Hebt gij ook die ervaring? Dat het vuur van den Geest in u brandt, neen,
gij kunt het zelf vaak niet bewijzen; doch als de ander, de
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ander het maar aan u ziet wat in u is, dan is dat genade. En dan is dat ook naar de
wet van het Pinksterfeest. Want op Pinkster is het voor wie waarlijk Pinkster viert,
niet om zich zelf alleen, doch ook om den ander, ja, vooral om den ander te doen.
Pinkster, dat vraagt immers niet allereerst naar den enkeling, doch naar de
gemeenschap. Het zoekt niet een enkele ziel, doch het komt de wereld, het komt
dus ook den ander, verstaat ge, ook den ander doopen met vuur en het vraagt u of
gij dáárin uw zaligheid vindt, of ge in den ander ziet uw blijdschap en kroon, als hij,
óók hij, wordt vervuld met het vuur en met den Geest.
Zie wij bidden:
Heer, ik hoor van rijken zegen,
Dien Gij uitstort keer op keer.
Laat toch van dien milden regen
Dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij - - -

En dat gebed voegt ons ook als enkele personen. Maar is dat gebed verhoord, dan
wordt ons Pinkstergebed nog iets anders. Dan is het niet slechts: ook op mij, ook
voor mij, doch het wordt: ook op den ander, ook voor den ander! En als ge dan het
uitwendige vuur ziet bij den ander en het inwendige vuur voelt in u zelf, dan wordt
die ànder één met u zelf, dan drinkt gij uw vreugdebeker met den ander om de
groote overwinning van den Pinkstergeest in den ander en in u, ja in de groote,
ééne, heilige, algemeene christelijke kerk.
Rijkdom wordt u dan die soberheid, die eenvoud der openbaring in dit
Pinksterteeken als van vuur.
En dan wordt u de rijkdom ook duidelijk in uw Pinksterwerk, uw Pinksterdaad. De
vuurglansen werden wel gezien, doch de vurige gloed werd niet gevoeld. Dit wil dus
zeggen: het teeken overweldigde den geest der discipelen niet; het overheerschte
de ziel van Gods verkorenen niet. Wat het deed, dat was: hen dienen, niet over hen
heerschen. Denk u eens even in, dat ze dat vuur hadden gevoeld; dat het als de
bliksem voor hun oogen was ingeslagen, geheel onverwacht; hoe zouden ze dan
ontzet zijn geworden, hoe zou die als het ware electrische schok hen onbekwaam
gemaakt hebben om hun werk te doen! Dan zou het uitwendige vuur hen ontsteld,
en het inwendige Geestesvuur hen niet ontstoken hebben in bewusten ijver; dan
zou het teeken de vijand zijn geweest van de beteekende zaak. En dat is juist het
eigenaardige van Pinksterfeest: de Heilige Geest wil zich bedienen van menschen.
Het is hun daad, hun arbeid, die Hij noodig hebben wil. Hun tong moet spreken, het
vuur des Geestes moet door hun bruisend, brandend woord uitbreken, uitschieten
naar buiten. Geef acht er op, dat er heden wel velen zich ontzetten, en buiten zichzelf
raken, doch dat is alleen zoo met hen, die het teeken niet dragen. Deze heerlijke
kinderen van het Pinksterwonder zelf zijn niet ontzet,
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en dus niet ongeschikt tot hun daad, hun arbeid. Ze zijn verwonderd, en ze branden
van ijver, maar ze worden niet verteerd. De schijnbare armoede van het teeken, dat
hun ziel niet opteert noch machteloos maakt, heeft den rijkdom van den Geest niet
verhinderd, doch door hun woord doen blinken, blinken voor de duizenden der
geroepenen Gods.
Hieraan kunt gij nu beproeven ook uw hart, of het ook zóó rijk is in eenvoudigheid.
Gods Geest wil niet benevelen, wel aan 't werk zetten uwen geest. Elke verbazing,
die u tot arbeiden voor den Geest en door den Geest ongeschikt maakt, is
achteruitgang. Zie het aan deze jongeren van Christus, aan deze vervulden met
den Geest: ze branden, doch verteren niet. Ze zijn vol van den Geest, doch liggen
niet sprakeloos neer: Hun werken is niet zonder verwondering; want ze zijn vol van
het inwendige vuur. Doch hun verwondering is niet zonder de werken; want ze zijn
niet in beslag genomen door het uitwendige vuur; ze hebben het niet eens gevoeld.
Daniël werd van ontzetting eenige dagen krank (8:27) en zijn glans werd aan hem
veranderd (7:28) door de verbazing over des Geestes geweldigheid. En Ezechiël,
als des Heeren hand sterk op hem is in de hitte van zijn geest, dan blijft hij ontsteld,
zeven dagen (3:14, 15). En Petrus, wilde hij geen tabernakelen maken, sprak hij
geen wartaal toen hij een glans als van vuur zag op den berg der verheerlijking;
was hij niet verward als een klein kind? Doch zie, dank nu den Pinkstergeest, die
deze eenvoudigen meer dan Daniël en sterker dan Ezechiël doet zijn; dank hem,
dat Petrus het licht niet maar aan den Meester, doch aan zichzelf nu weet en dat
hij toch geen wartaal spreekt, doch een zuivère rede; dat hij toch niet tabernakelen
bouwt der traagheid, doch een tempel den Geest! Dank hem voor de Pinksterdaad
der discipelen, die brandenden ijver hebben en sterk in de liefde zijn, doch niet krank
in de liefde, niet ontsteld in machteloosheid.
En weet het - ook in u vraagt Pinksterfeest naar de vrucht des Geestes in dezen
rijkdom der daad. Kent gij die werkzaamheid, die haar ijver ontleent niet aan den
prikkel van wat uitwendig is, doch aan de warmte van het vuur van binnen? Want
de schijnbare armoede van het Pinksterfeest komt u heden bewijzen, dat de Geest
het uitwendige wonder àl meer intrekt, de teekenen àl minder, àl soberder maakt,
naarmate het heil voortschrijdt en de tijden vervuld worden. Doch de waarachtige
rijkdom van Pinkster komt zich daarin bewijzen, dat de Geest het inwendige wonder
àl grooter, àl heerlijker, àl sterker maakt. Dat wonder is: het geloof, door liefde
werkende; het geloof, door ijver sprekende van de groote werken Gods in den Geest;
dat geloof, dat ook u wekken komt tot jaloerschheid met de vraag, of gij persoonlijk
u reeds hebt één gezien met de anderen, of gij óók den Heiligen Geest hebt
ontvangen, gelijk als zij.
III. Ja, gij persoonlijk.
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Want dit mag wel de grootste rijkdom heeten van den oogenschijnlijk zoo armoedigen
Pinksterdag, dat de mededeeling van het teeken zoo geheel persoonlijk is. Er is
niet één vuurglans, die hangt in de zaal en die zich spreidt over de vergaderden
tegelijk, maar de vurige glans verdeelt zich; het vuur verdeelt zich in tongen; en die
tongen worden aan ieder zichtbaar, want op ieder der vergaderden zet zich zulk
een vurige glans. Op ieder. Dat wil dus zeggen: niet alleen op enkele bevoorrechten,
niet alleen op Petrus, Jakobus en Johannes, die een schijnsel van hemelsch vuur
reeds eerder hebben gezien op den berg der verheerlijking, maar ook op de andere
apostelen; niet alleen op de apostelen, doch ook op de andere leerlingen; niet alleen
op de Judeeërs, doch ook op de Galileeërs, die mogelijk al gekomen zijn tot het
feest in den kring der vrienden; niet alleen op de mannen, doch ook op de vrouwen;
niet alleen op Maria, de moeder des Heeren, de gebenedijde onder de vrouwen,
doch ook op de andere vrouwen, die bij het kruis gestaan hebben. Allen, allen; allen
persoonlijk en allen tegelijk en allen tezamen! Deze allen toch waren het, die hier
eendrachtig samen waren (1:13-15). En zij allen zullen spreken. Want de tongen
als van vuur beelden immers af, dat de tong zal spreken, de tong der discipelen,
naar den wil Gods en naar de taal des Geestes? Spreekt dan nu, gij allen. Spreekt
persoonlijk, spreekt ieder in eigen toonaard, en naar eigen ervaring. Spreek, Maria;
zing dat nog eens over, maar nu dieper: Mijn ziel maakt groot den Heer! Spreek,
Petrus; en zeg dat nog eens weer, maar nu dieper: Heere, gij weet dat ik u liefheb;
zie, ik ga weiden uw schapen, roepen uwe lammeren, die van uw kudde nog niet
zijn, maar die komen zullen, komen tot uwen stal. Spreekt nu Galileeërs, van het
land dat een groot licht zal zien en gij Jeruzalemmers, van den tempel die rijst in
geest en in waarheid, niet meer hier in deze stad. Spreekt nu, want ieder heeft een
tong en iedere tong is ontstoken van den hemel. En Hij, die, als de eeuwige Geest
uw persoonlijk deelgenootschap aan het wonder werkt, Hij Zelf zal zorgen, dat al
uw stemmen, hoe veel ook en hoe onderscheiden, toch samen uitdragen het woord:
Eere zij God en vrede op aarde!
Ja, spreekt.
Want nu is het op Pinksterfeest de roeping van die ontstoken menschentongen
om het engelenlied van Kestfeest en de engelenboodschap van andere feesten
over te nemen, uit te dragen, en straks den engelen zelf wederom te leeren.
Kerstfeest met zijn schitterenden rijkdom is veel. Paschen en Hemelvaart met hun
engelentongen zijn meer. Pinksterfeest met zijn schijnbare armoede is meest. Want
Kerstfeest brengt den adem en de vervoering des Geestes in engelentongen, doch
Pinkster brengt zijn vuur tot menschentongen. O, ziet gij den rijkdom? En deelt gij
erin? Ook gij? Zijt gij voor mensch en engel drager van Geesteslicht?
O, grijp naar dat licht. Bid erom en zoek het niet uit uzelf,
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maar wacht het van boven, van den Heiligen Geest. De wereld onzer dagen spreekt
óók wel van Pinkstervuur, van heilig vuur; doch dat vuur moet van binnen uit komen,
het ontgloeit uit den mensch zelf. Hier is Pinkstervuur, hier zijn Pinkstertongen, die
zich neerzetten òp de menschen; ze komen dus niet van binnen naar buiten, doch
van boven naar beneden. Zoo hebt ook gij te erkennen, dat het licht niet is uit u,
doch alleen uit God, uit den Geest, dien Hij gegeven heeft.
Erkent gij dit?
Pinkster brengt het heil heel dicht bij u, het draagt het zelfs in u, het maakt u zelf
tot licht-dragers Gods; máár: het blijft steeds u herinneren: niet uit u, niet uit u, het
is Gods gave. Pinkster zegt alleen daarom: het heil in u, wijl het ook zegt: het heil
voor u. De Geest is van Christus niet te scheiden, noch de verheerlijking van de
verzoening. Want des Geestes werk - wat is het anders dan plaats maken voor
Christus, getuigen van Christus?
Zonder Christus is Pinksteren niets. Het waren de door Christus verlatenen, die
door den Pinkstergeest gezegend zijn met de verdeelde tongen als van vuur.
Laat die Geest u Christus' naam leeren zeggen. Laat Hem de verzoening prediken
ook aan u. Laat ook in uw persoonlijk leven dit verzoeningswoord uw tong drijven
door den Geest als de pen van een, die vaardig schrijft.
En dan O, voeg dàn uw stem, uw tong, bij de stem van des Geestes Pinkstertongen. Dan
wordt uw verzoening met God bezegeld en bezongen. Dan zijt gij zoo rijk, dat gij
den rijkdom ziet in de schijnbare armoede.
Kerstfeest komt met glans van vuur en spreekt met tongen van engelen. Dat is
het begin. En Pinksterfeest komt weder met glans van vuur doch spreekt met tongen
van menschen. Dat is het einde. De schittering is voor het lichamelijk oog verminderd,
doch voor het geestelijk oog vermeerderd. Want engelen ervaren de genade niet;
menschen ervaren wel. Engelen groeien niet, menschen groeien wel. Engelen zijn
een groote heirschare, doch niet één komt daarbij. En de Pinkstermenschen zijn
een kleine schare slechts; doch bij die enkelen voegen zich nog heden drie duizend
en hun tongen spreken; en bij die drie duizend de tien duizenden en hun tongen
spreken; en bij de tien duizenden de schare die niemand tellen kan, en alle tongen
spreken, ontstoken van den Geest. De engelen-taal van Kerstfeest trekt zich straks
achter zwijgende wolken terug. Maar deze menschen-tongen, ze zwijgen niet meer;
Pinkster-taal groeit aan tot een orkaan.
Dat is de rijkdom, dien God zichzelf en u gemaakt heeft. En die rijkdom breekt
zijn perken uit en Gods menschenleger groeit aan en wast en wast; en eens komt
de dag, waarop Gods rijkdom ook niet meer arm schijnt, waarop we àlles, àlles
dragen kunnen, dragen en zien, zien en zeggen, zeggen en zingen.
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Dan zal het uitwendige aan het inwendige geheel beantwoorden. Dan zal de stof
van elk teeken niet meer onnoembaar zijn, doch we zullen zelf tot die andere wereld
behooren, waaruit God zijn teekenen neemt. Dan zal niet meer de Geest Zijn glorie
gaan bedekken en niet meer onze kracht te klein zijn voor Zijn kracht, niet langer
ons oog te zwak voor Zijn licht.
Dan zal Kerstzegen zich voegen tot Pinksterzegen; de engelentong zal niet meer
wachten op de menschen-tong. Dan zal de aarde met den hemel één zijn en de
woonstede Gods bij de menschen.
Dan zingen we ons Pinksterlied eeuwig en altoos.
Eens heeft een dichter van onzen tijd gezegd:
God is geen koning, op een troon aan 't pralen,
Met, rond hem, eng'lenstoeten, wijd uit zwierend
Die, diep door gouden loftrompetten gierend
Een enkel ding steeds aan elkaar herhalen.
Daarna, bij hellen klinkslag van cymbalen
Ter rei geschaard, in de aether feesten vierend,
Terwijl Zijn hand, des hemels dans bestierend,
Het Al regeert tot de alleverste palen.
God is in eenvoud van spontane woorden,
In zelfgenoegzame muziek-accoorden
In 't hart, dat in zichzelf zijn glorie vindt.

Heeft die man geweten, wat Pinkster ons leert?
Neen.
Pinkster zegt ons niet, dat de engelen één enkel ding steeds aan elkaar herhalen,
doch dat ze aldoor wat nieuws zeggen, dat hun blijdschap groeit naarmate het
Pinksterheil verder uitbreekt over de aarde. Pinkster zegt ons: de engelen zijn niet
los van den mensch en de hemel niet gescheiden van de aarde. En toch - God is
een koning, op zijn troon aan 't pralen. Een God in ons, dien ons Pinksteren predikt,
zou niets voor ons zijn, als Hij niet blééf de God boven ons, die onze Pinkstervreugde
kan bewaren door Zijn almachtige kracht.
Gij bewaart niet uw heil. Bewaart God het voor u?
Dan bewaart Hij het ook in u. Doch het zal het heil van uw God zijn, niet van u en
toch immer voor u. En daarom zal ook alle heil, alle Pinkstervuur, alle Pinksterlicht
moeten zijn voor Hem, voor Hem alleen. Het zal dan alles moeten opwaarts streven
- tot Hem. Het zal dan voor u zijn: God is hoog boven ons en Christus is ver van
ons, maar in den Geest komt Hij toch IN ons; en nu:
God is in eenvoud van oprechte woorden,
In alle dankende muziek-accoorden,
In 't hart, dat in Gods Geest zijn glorie vindt.
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En als gij door den Geest alleen in Hem uw glorie vindt, dan zal uw ervaring zijn,
dat die God, die zichzelf een open poort bereidde in het beidend huis der menschen
op Pinksterfeest, ook voor u zijn poorten open houdt. Want hij beidt, en zijn huis
daarboven is wachtende. Het wacht op u en op het eeuwige feest, welks naam ons
nog niet is aangezegd, het feest daarboven.

Amen.
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1)

Pinksterfeest en Wereldgericht.

Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: En ik zal wonderen
geven in den hemel boven en teekenen op de aarde beneden, bloed en
vuur en rookdamp.
Hand. 2:16, 19.
Kerstfeest en Pinksterfeest zijn twee.
Op het Kerstfeest spreken de strijders van den vrede.
En op het Pinksterfeest verkondigen de vreedzamen den strijd, den oorlog.
Vrede op aarde - dat zeggen op Kerstfeest Gods engelen. En engelen zijn
strijdbare helden. Boven Christus' geboortestal schikken zij zich tot een menigte
van het hemelsche heirleger, en zeggen op schrikkelijke wijze den vrede aan.
Doch grooter nog is op Pinksterfeest de tegenstelling. Hier zijn het de vreedzamen,
die den oorlog aankondigen. Wie spreekt hier over bloed, wie heeft het vandaag
over vuur en rookdamp? Niet één! Men kwam om een feest te hebben; en de
gedachte aan een heirschare, de klank van eenig oorlogswoord, was wel zeer vet.
Toch zijn er, die van bloed en vuur dreigend spreken. Het grootste wonder is daarbij,
dat zij, die het doen, de vreedzamen zijn. Wie op het eerste gezicht ze daar aantreft,
zal aan geen oorlog denken. Wat zijn ze meer dan wat visschersmenschen en
enkele met hen wegschuilende vrienden? Jeruzalem heeft van hen nog niet veel
gezien of gehoord; en wel hing er vandaag een vreemde geheimzinnigheid over
hen, vooral toen die vurige tongen op hen kwamen, maar, wat het ook mocht zijn,
aan oorlog dacht toch niemand, die hen zag.
En toch: bloed, vuur, rookdamp?
Ja; deze ongewapenden, deze achteraf-menschen van de stad, ze zijn wel heel
zeker van hun zaak. Ze zijn zóó zeker er van, als een Jood maar zijn kan, wanneer
hij bij een tekst uit de profeten den vinger legt en zegt: zie, daar staat het.
Bloed, vuur, rookdamp! Dit is het, wat geschreven is door den profeet Joël, en
wat heden in vervulling is gegaan.
Vrede op aarde!
En: teekenen op aarde: bloed, vuur en rook!
Ja, dat zijn wel twee verschillende boodschappen; maar toch: deze twee zijn één.
Ze zijn één, zóó waarachtig, als Kerstfeest en Pinksterfeest één zijn; zoo volkomen
als de zingende engelen

1)

Predicatie gehouden te Delft 1923. Liturgie Ps. 96:6, 9; Ps. 76:4, 5; Ps. 60:17; Ps. 98:4, Lezen:
Joël 2:21-32.
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en de, getuigende Pinksterpreekers één zijn in de aanwijzing van Gods ééne heilige
kind Jezus!
Zóó onafscheidelijk in hun eenheid zijn deze twee getuigenissen, dat het ééne
slechts door het andere is te verstaan en te gelooven. Vrede op aarde - dat is het
groote thema; bloed en vuur en rook - dat is de breede uitwerking, althans een deel
ervan. Vrede op aarde; dat zegt ons, wat het groote doel is. Bloed en vuur en rook
- die wijzen den weg, waarlangs God en de Geest in vervaarnis ons er heen leiden.
Vrede op aarde - dat is de boodschap, die zoet is in den mond; bloed, vuur, rook,
dat zijn klanken uit een boekje, dat bitter is in den buik (Openb. 10).
Vrede op aarde - dat is de blijde boodschap, want wij weten het nu: daar zal
geboorte zijn van het nieuwe!
Bloed, vuur, rook - dat is van die boodschap de nadere uitwerking; want geboorte
is zonder weeën niet; en schokken en schudden moet de schoot, waaruit zich scheurt
het leven.
Maar gelijk de smart der geboorte toch altijd een stuk is van het werk der vreugde,
zoo zal de oorlogsboodschap van bloed en vuurschijn ons toch niet het feest kunnen
veranderen in rouw.
Toen in den Kerstnacht de strijders vrede boodschapten, was dat feest. Want al
was de vrede nog niet ervaren, hij was toch geboodschapt.
Laat echter op Pinksterfeest de vreedzamen oorlog spellen - het feest wordt er
niet minder door, doch het gaat van vreugd tot vreugd vrij voort. Niet de boodschap
van vrede, doch de genieting van vrede is de grootste feestelijkheid. En als
vreedzamen oorlog spellen - dan moeten er toch immers vreedzamen zijn; ja, dan
bestaan ze reeds, die den vrede niet maar van Gods strijdbare engelen hebben
gehoord, doch die hem ook hebben ervaren, die uit zijn kracht leven en vermogen
te profeteeren - ook dat geweldige van bloed, ook dat ontstellende van vuur, ook
dat ontzettende van rook.
Zoo is dan de kerstvreugde groot, om de strijders, die zeggen: vrede.
Maar grooter is de Pinksterverblijding om de vrededragers, die vervolgen met:
oorlog.
En in dat rustige besef, dat wij onder de harde woorden van bloed en vuur niet
verloren hebben, doch alleen maar winnen na dat eerste: vrede op aarde, willen we
heden spreken over:

De komst van het wereldgericht op Pinksterfeest.
Deze komst wordt:
I. aangevoerd in de eenheid der profetie;
II. uitgevoerd in de eenheid der geschiedenis;
III. doorgevoerd in de eenheid van het heelal.
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I. In de eerste plaats wordt in onzen tekst de komst van het wereldgericht op het
Pinksterfeest aangevoerd in de eenheid der profetie. Als Petrus, de eerste
Pinksterprediker, wil gaan verklaren, wat nu eigenlijk gebeurd is op dezen dag van
verbazing, dan zegt hij: dit is oordeel, dit is gericht, dit is wereldgericht. En als ge
dan vraagt: hoe weet ge dat? Dan zal hij zeggen: die vraag is hier eert dwaasheid!
Hoe ik het weet? Ik weet het; maar hoe het komt, dat ik het weet, dat is mij zelf niet
eens bekend. Maar ik weet het met zulk een zekerheid, als profeten bij Gods gratie
moeten hebben. Ik, zoo zou Petrus zeggen, als ge misschien maar door bleeft
vragen, ik begrijp het zelf niet goed; maar als ik over de zekerheid in mijn weten
nadenk, dan zou ik vragen: Is dat misschien profeteeren? Ja, dat zal nu profetie
zijn, wat ik thans hier van binnen voel. Hoe het zij: ik weet het - en ik weet, dat Joël,
de oude profeet, het ook wist. Hij heeft eens hetzelfde aangezegd, wat nu geschiedt.
Dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël, toen hij reeds in zijn dagen de
komst van het wereldgericht aankondigde. En zóó zeker weet ik, dat hij de waarheid
sprak en dat ik het ook doe, en zóó vast overtuigd ben ik ervan, dat hij en ik van
dezelfde dingen gegrepen zijn en ervan profeteeren, dat ik u, die hier te luisteren
staat, bezweer bij den levenden God: schudt uw hoofd niet; want: in Simon Petrus
Bar-Jona is de profetie en hij is één met Joël, dien gij vereert. De eenheid der profetie
komt tot u en ze komt met een duidelijkheid, die te hoog staat voor een betoog. En
zoo spreekt ze tot u allen hier één woord: dit is wereldgericht; alles hier is
wereldgericht, dat is, dat was, dat komen zal. Dit is wereldgericht, dat was en niet
was, dat niet is, hoewel het is, dat gekomen is en komt.
Zie, gemeente, Petrus profeteert en is in die profetie met Joël één.
En daarom, op Pinksterfeest is de profetie der eenheid zelf bewijs voor de eenheid
der profetie. Joël bewijst dat Petrus, Petrus bewijst dat Joël gelijk had; en ze bewijzen
het alleen maar door het te zeggen, en dan te zeggen met gezag. Want waar de
Pinkstergeest zijn bliksemvuur laat flikkeren, daar heeft niemand een lampje noodig,
dat hij zelf ontstoken heeft. Waar de Geest alles over-licht, daar behoeft onze rede
niet bij te lichten. Daar is alles zekerheid, en niemand, die de oogen open heeft,
vraagt naar bewijs.
Want hier is de majesteit der profetie.
Of dacht ge nu waarlijk, dat Petrus, zeg maar, een uur van te voren geweten
heeft, dat hij vandaag over een tekst uit Joël moest preeken? Och, er is eenvoudig
geen sprake van. Toen de wijzen uit het Oosten aan Herodes' hof kwamen, toen
sloegen de geleerden daar de profeten op en na veel geredeneer wisten ze het te
zeggen: daar staat het, wat we zoeken. Maar Petrus weet het zonder zoeken. Hij
weet op dit oogenblik misschien niet eens, waar het staat, welk vers het is en welk
hoofdstuk. Och, hij
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heeft immers ook behoord tot die menschen, voor wie Jezus Christus, de opgestane,
die geen spijze meer noodig had, opzettelijk moest gaan eten van brood en visch,
om te bewijzen, dat hij waarlijk was, wat de profetie van hem gezegd had? Hij is
toch ook één van de beangsten, van de twijfelaars; hij heeft ook evenals de anderen,
nog maar enkele dagen geleden bij de hemelvaart, een engelenboodschap noodig
gehad, die tot hem zeide: ‘Vanmorgen is hier op dit kleine plekje grond
wereldgeschiedenis gemaakt. Hier is het begin van het einde: deze Jezus, die zóó
heengaat, zal alzoo wederkomen.’ Maar dezelfde man, die toen nog niet zoo
gemakkelijk begreep, dat hij niet maar een geschiedenis, doch DE geschiedenis
beleefde, en dat niet slechts in zijn leven, maar in de wereldgeschiedenis God een
keerpunt liet komen bij Christus' hemelvaart, hij is er nu in eens bij, hij staat er
plotseling midden in.
En hij gaat nu zóó maar staan naast Joël en zegt: wij zijn broeders. En hij weet
ook zóó maar, dat Joël een keerpunt in de historie beleefde en Simon Petrus,
Bar-Jona, vandaag ook. En hij weet, dat de eenheid der wereldgeschiedenis de
eenheid werkt van het wereldgericht. Maar hij weet dat alles alleen krachtens de
eenheid der profetie. Het is één Heilige Geest van God, die èn in Joël èn in Simon
Petrus werkte dat onmiddellijk besef, dat de waarheid grijpt en dan zegt: dit is het,
dit is gericht, dit is het ééne wereldgericht.
Dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël.
Al zouden we niets meer weten, dan dat dit gezegd is, dan zou er toch al een
Pinksterwonder zijn gebeurd. Wanneer het twaalf uur is te middernacht of het is
twaalf uur in den oudejaarsnacht, dan gebeurt er in werkelijkheid hoegenaamd niets.
Het sluimerend kind dat de klok niet kent en van den kalender niet weet, voelt van
een keerpunt niets. Dat doet alleen de volwassen mensch.
En daarom zou niet één kunnen weten, welke punten keerpunten zijn in de historie,
indien niet de Heilige Geest van God die zekerheid met een felle helderheid, die
zelfs pijn kan doen, liet schijnen voor het oog en brandde in het hart. Want Gods
klok slaat wel, doch het slagwerk en het uurwerk staan achter de wolken vóór Zijn
troon. En àls van haar slag nog iets nadreunt naar de aarde toe, dan weet nog
niemand, hoeveel de slagen waren. Hoe vaak trouwens hadden deze discipelen,
hoe vaak ook de Jeruzalemmers in de laatste maanden en jaren, toen Jezus al die
wonderen deed, gevoeld, dat er iets vreemds in de lucht hing, dat er wel een klok
moest slaan en dat die klok wel moest zijn de wereldklok, waarvan God het uurwerk
regelt?
Och ja, dat was wel vaak zoo geweest. Maar daarom juist kon niemand weten,
hoe laat het was op de klok van de wereldgeschiedenis. Men had zóó vaak gedacht:
nu slaat het groote uur en zie - er gebeurde niets. Men had zóó dikwijls gezegd: dit
is Gods groote slag, de groote slag van het groote uur en den grooten dag, en zie
- God scheen toch weer te droomen. En als
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dan het dof gedreun van klokken, die men maar niet narekenen kan, verstorven is,
dan blijft daar over een zacht gekreun: we hebben ons alweer vergist. Hebt ge dat
zachte kreunen niet gehoord uit den mond van hem, die veel meer was dan een
profeet, die de meeste was onder hen, die van vrouwen geboren waren, Johannes
den Dooper, als hij gevangen zit? Hoor, wat hij spreekt: ik heb, zoo zegt hij, wel
vele malen gezegd: dit is het, nu slaat de klok, dit is wat de profeten gesproken
hebben. En nu, Jezus van Nazareth, o ja, ik zal leven en sterven in het geloof, dàt
het alles komt, wat komen moet, dat Gods klok haar uur niet zal missen, en dat ze
nooit van slag is. Maar ik, - heb ik mij niet vergist in het uur? Heb ik me maar
verbeeld, dat de klok nu al sloeg? Heb ik soms te vroeg gezegd: dit is het, wat de
profeet gesproken heeft? Zeg mij, zijt gij het, of verwachten wij nog een ander? Was
het die ure of sloeg de klok niet, al hoorde ik den slag, naar ik meende?
Ja, dat is de twijfel, die niet meer zeggen durft: dat is het; die de eenheid der
profetie niet meer klaar en zeker in zichzelf gevoelt en ziet.
En die twijfel was nog bij Johannes mogelijk, want de Heilige Geest was nog niet,
omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Doch in deze oogenblikken is daar de Heilige Geest, en Jezus is verheerlijkt en
de minste in het koninkrijk der hemelen is nu meerder dan Johannes de Dooper,
die in zijn dagen de meeste was onder de van vrouwen geborenen.
En daarom weet Petrus. Het is het uur van het onmiddellijk weten en van het
ontzaglijk profeteeren: Dit is het! Dit is het! Joël en ik zijn éééén.
Arme mensch, die bij zulk profeteeren nog vraagt of men geen bewijzen voor hem
heeft. Als daar waarlijk eenheid is in de wereldgeschiedenis, en als die eenheid der
geschiedenis ook eenheid in het wereldgericht meebrengt, dan is die eenheid der
profetie óók een stuk van de geschiedenis, gelijk God ze maakt.
Dan is daar gericht in die profetie.
En dat richten der profetie gaat ook over u, o mensch, wie gij zijt.
Neen, vorder geen bewijs; de profetie is haar eigen bewijs, ze is zelf van de
geschiedenis een vrucht, en niet een betoog.
In Petrus' woord, zoo zeiden we, is de eenheid der profetie, en deze heeft
aangevoerd, dat Pinksterfeest is het wereldgericht.
Ja aangevoerd. Met opzet zeiden we het zóó.
Want Petrus' heele Pinksterpreek is een verdedigingsrede. Wat kunt ge aanvoeren,
o discipel van Jezus den Nazarener, tot uw verdediging? Zie de één zegt: gij zijt
dronken. En de ander zegt: het is dwaasheid. En een derde vraagt: eerst bewijs,
dàn geloof! En de overpriesters zijn nog wakker?
Wat kunt ge aanvoeren als bewijs, ter verdediging?
Petrus voert niets aan dat bewijst. Hij zegt: hier is het bewijs. Dit is het. Dit is het!
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Gij dan, o mensch, bekeer u en geloof op dit Geestesgezag. Redeneer niet, want
waar de Geest is, daar is de profetie zelf reeds bewijs van zijn aanwezigheid. En
het is die onweersprekelijke Heilige Geest, die in dit woord van Petrus getuigenis
geeft aan zijn eigen profetie, dat ze één en dat ze waarachtig is. En eerst, als ge
voor dat Woord gebukt hebt, zóó diep, als Petrus hier zich onderwerpt aan de
werkelijkheid, die hij ziet, eerst dàn kunt ge oog krijgen voor de werkelijkheid, die
er is. Eerst het woord, dan het geloof in het feit. Eerst de eenheid der profetie! Dan
de eenheid in de geschiedenis. Want zulk profeteeren is zelf geschiedenis en kan
ze dus alleen bewijzen door zichzelf.
II. Ja, we handhaven het: eerst moet ge in de profetie de eenheid aanvaarden, maar
dan ziet ge ook die eenheid in de geschiedenis. Want dit zal nu onze tweede
gedachte zijn: de komst van het wereldgericht, dat op het Pinksterfeest bezig is te
komen, ze wordt ook uitgevoerd in de eenheid der geschiedenis.
De dag van Joël en de dag van Pinksterfeest zijn één. Want in die tweeërlei eeuw,
die ook tweeërlei periode beteekent in het koninkrijk der hemelen, is toch slechts
eenerlei geschiedenis en werkt maar eenerlei gericht van denzelfden eenen God.
Ja, gericht!
O, nog eens, het lijkt zoo vreemd, dit harde woord te noemen op dezen eersten
Pinksterdag, nu eerder de vrede dan de oorlog wenkt. Gericht - dat is een zwaar
woord en op zware woorden moet men zuinig zijn. Is Joël dat? Is Petrus dat? Het
schijnt wel anders.
Wat had die Joël toch, dat hem deed profeteeren van den dag des Heeren, den
donkeren dag van hemelberoering, van aardeschudding, van bloed en vuur en rook?
Lijdt die man soms aan waanvoorstellingen? Wie toch met aandacht zijn profetie
leest en uit de vele woorden het beeld van den nood van zijn dagen wil aflezen, die
wordt wel wat teleurgesteld. Toen Joël profeteerde was er het volgende gebeurd.
Niets minder. Maar ook niet meer dan dit. Een geweldige sprinkhanenzwerm had
het platteland overstroomd en, dat moet men aanstonds toegeven, er veel ellende
gebracht. Alles was kaalgevreten en in groote armoede bleven uitgehongerd mensch
en dier in een wildernis achter. En toen kwam dat schrikkelijke, monsterachtige leger
in de richting van de stad, van Jeruzalem. De verwoesters waren nog wel niet de
stad ingedrongen, maar het gevaar dreigde toch.
En toen was Joël voor het front getreden. De profeet! Tusschen het oprukkende
sprinkhanenleger en den tempel van zijn God was hij gaan staan en hij had met
bevende stem het volk en zijn priesters opgeroepen tot een boete- en bededag,
want de schrikkelijke plaag, daar zat, vond hij, het oordeel in, daar kwam God zelf
in mee. Ziet ge dan niet, menschen, ziet ge dan nog niet, dat God zelf vóórop gaat
aan dat verdelgende sprinkhanenleger?
Overdrijving, zegt ge?
Ja, er zullen wel meer zoo gesproken hebben. Er zijn nu
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eenmaal menschen, die niet de gave hebben, om groote woorden van overdrijving
te onderscheiden. Maar de profeet is haast altijd iemand, die overdrijft, tenminste
voor de ooren van de anderen. Toch spreken profeten door en ook Joël blijft getuigen.
O menschen, kunt ge dan niet zien, klaagt hij? Ons land, dat prachtland van God,
is verwoest. Vóór de sprinkhanenplaag lag het daar als Edens hof; maar zijn ze
eenmaal er door getrokken, dan blijft het als een wildernis achter. En als dat zoo
doorgaat, dan zal straks om en bij den tempelberg nog meer te verliezen zijn. Als
die tergende gruwel van stomme verdelgbeesten den heiligen berg straks betreedt,
dan zal vóór hen Gods heilige der heiligen liggen en dat allerheiligste zal straks
achter hen, als ze erover heen mochten komen, in een gruwel van onreinheid
veranderd zijn. Die een hof van Eden in wildernis kunnen veranderen, die weten
ook over den heiligen tempel te brengen wat weerzin wekt.
Ja, de tempel, de tempel! Als de inwoners der stad uit hun huis moeten vluchten,
dan ziet Joël den Heere ook zijn tempel verlaten! Ja, heeft Hij Zijn heilig huis niet
reeds opgegeven? Is Hij het niet, die vóór het verdelgende leger heentrekt?
En zóó groeit in Joëls geest de gedachte aan den toorn van God. Maar die toom
van God is altijd een groote toorn; wie durft daar van meer of minder spreken bij
een maatloozen God, die te allen dage toornt? Zoo is het dan heden een dag van
Gods grooten toorn; doch dàn is die dag ook de groote dag des Heeren, de groote
dag van zijn grooten toornebrand! En hoor nu Joël roepen: ‘Voor zijn aangezicht
beeft de aarde en schudden de hemelen, de zon en de maan wordt verduisterd en
de sterren trekken heur glans in. En zijn donderstem doet de Heere hooren voor
het leger heen, dat Zijn leger is, want zeer groot is Zijn leger, want machtig is hij,
die Zijn woord volbrengt. Want groot is de dag des Heeren, en zeer vreeselijk en
wie zal hem verdragen? Ach, die dag! Ach, die dag!’
Gemeente, het is voor u te hopen, dat gij het woord overdrijving hier niet op de
lippen nemen durft. Wie profeten beschuldigt dat zij Gods toom te groot maken, die
maakt zelf hem te klein. Ach, dat is juist profetie: het is, dat ge weet, dat God één
is en dat daarom Zijn toorn één is, en Zijn komen één. Al Zijn komen is één komst.
Al Zijn dagen zijn één dag. Al Zijn oordeelen één gericht. Daar is eenheid in de
geschiedenis, want Gods plan is er in; en daarom schrijdt het alles voort tot het ééne
doel, dat in alle dingen naderkomt. Al komen sprinkhanen of stieren van Basan, al
zijn het dorre akkers of rookende bergen, al schudt een tempelberg of davert de
aarde, al worden de wolken boven uw hoofd verduisterd of wordt de zon tot
donkerheid of de maan tot bloed - het is alles Gods toornegloed en het is alles zijn
dag, zijn gerichtsdag. Die is gekomen in beginsel en die komt al verder, en de
eeuwen zijn Zijn uren, en de wereldstormen zijn het verspringen
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van den graad van de zonnewijzer van Gods wraakdag, en het is alles één; het is
één neigen tot den avond, het is één grootsch voortschrijden van den grooten dag
des Heeren, die kwam, die komt, die komen zal!
Zoo komt ook Joël uit bij dien dag. En terwijl boven den sprinkhanenzwerm zijn
geest reeds weerlichten ziet den vurigen schijn van den grooten wereldbrand, roept
hij tot bekeering de menschen. Bekeeren zij zich, dan zal die groote dag een zegen
zijn voor Israël. Hij zal den leeraar der gerechtigheid hun geven en den Geest der
genade en der gebeden en der profetie over hen storten en tot hun leven in doen
gaan. En door dien Geest zal rijp worden de oogst, dien God zich bereiden wil; door
dien Geest zal de geslagen gemeente, al profeteerend, weer heffen het hoofd en
weer uitzien tot haar God. En zoo zal in haar volmaking de voleinding aller dingen
zijn. Dan zal met groot geluid de hemel scheuren en wonderen geven. En beneden
zal de aarde daveren; bloed zal stroomen in den onderlingen krijg; en vuur en
brandschatting, die de rookzuilen doet opstijgen in zwarte wolken tegen den hemel,
zullen het overige doen. Want die dag des Heeren zal het koninkrijk Gods volmaken
en het Messiaansche vredestijdperk doen aanbreken; doch de weeën zullen niet te
ontkomen zijn; zonder weeën immers geen heerlijkheid?
Ja, dat is het wat gesproken is door den profeet Joël.
Maar vóór deze ziener het hoofd boog in den dood, waren de sprinkhanen al weer
verdwenen, en Gods leger was reeds afgetrokken en het land bloeide weer en de
stad herleefde weer en de tempel had weer zijn slacht-en spijsoffer gezien.
En toch had Joël zich niet vergist. Hem wàs toch waarlijk de dag des Heeren
aangelicht. Doch aan Joël was het beeld der toekomst alleen maar in ruwe omtrekken
getoond. Eerst het kind van later eeuw zal meer in onderdeelen zien, hoe de dag
des Heeren van uur tot uur, van jaar tot jaar, van eeuw tot eeuw zich ontwikkelt.
Maar dat kind van later eeuw staat heden dan ook hier en spreekt. Het is Simon
Petrus. Dezelfde tempel, waarheen Joël wees, zal Petrus uitwerpen en zeggen:
Joël en gij behooren bij elkander niet. Maar voor Petrus' besef is heden Joëls woord
aan hèm vervuld. De Messias is gekomen; de messiaansche eeuw is daarom
doorgebroken; en van den grooten éénen dag des Heeren is reeds de eerste ure
doorleefd. Wat Joël zag komen mèt en òp dien dag, is voor een deel reeds nu te
zien: de Heilige Geest is neergedaald; de profetie slaat naar alle zijden uit; Gods
vuur is op de aarde geworpen. En daarom kàn ook dat andere, dat gericht, niet
uitblijven. Daarom zal die dag van de Geestesuitstorting ook voortgaan tot het
schrikkelijkst uur der wereldberoering toe. En gelijk van elken dag de elfde ure met
de eerste één is, zoo is met de Pinkstergave van den Heiligen Geest onafscheidelijk
één de laatste periode van wereldontzetting. Het is gekomen, en daarom blijft het
komen tot de voleinding toe.
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Ja, ze mogen lachen, allen die willen. Men heeft om Joël het hoofd geschud: wie
ziet nu achter een sprinkhanenzwerm Gods wagens, die tienduizend zijn, de
duizenden verdubbeld? En zoo ook zal men Petrus vragen: wie ziet nu toch achter
een hoopje aanhangers van de secte der Nazareners, om wie wel een wolk van
geheimzinnigheid hangt, doch die ten slotte alleen maar preeken kunnen, wie ziet
nu achter zulke menschen den wereldoorlog aankomen en de groote ontbinding?
Wie?
Maar Petrus gelooft, en Petrus weet en Petrus profeteert: van dezen dag af staat
de wereld in brand. Nu de Geest doorbreekt is het begin van het einde gekomen.
De sommatie van den hemel door den Geest is de consummatie van de aarde voor
alle vleesch. Het proces is niet te stuiten; de wagen Gods is losgelaten en de paarden
stuiven over de wereld en de teugels......God heeft ze doorgesneden. Zóó scherp
zal de Heilige Geest om Christus en naar Christus de wereld vol-einden, dat die
Christus wordt de groote steen des aanstoots. Het zal tenslotte vóór of tegen hem
gaan. En als dan bloed, vuur en rook bewijzen, dat de vader om Christus opstaat
tegen den zoon en de dochter tegen de moeder en de schoondochter tegen de
schoonmoeder en de man tegen de vrouw, dan zal God eindelijk zeggen: nu is het
genoeg; en de hemel zal de aarde doen vergaan met al haar glorie, als het gericht
heeft uit-gewerkt den grooten, den éénen toorn in de eenheid der geschiedenis.
En wie deze Pinksterboodschap niet hooren wil, tot dien spreekt Petrus' sterke
stem een woord van vervloeking, naar het recht, waardoor Pinksterfeest wordt
opgenomen in de eenheid van het wereldgericht. Want Petrus' profeteeren is Gods
eigen profetie. Wonderen en teekenen zijn het immers, die de Geest zal werken tot
zijn dag door-leden is?
Wonderen en teekenen, die zijn altijd het spreken Gods.
Want wonderen zeggen: God doet wat nieuws.
En teekenen vullen aan: God spreekt wat nieuws.
En nu hier wonderen en teekenen samenvallen, nu is op Pinksterfeest het spreken
Gods ontzaglijk.
En gij, zoo gij Zijn stem dan heden hoort, geloof dit heil- en troostrijk woord;
verhard u niet maar laat u leiden.
Want daar is nòg een spreken Gods in de historie, die één is, en Hij spreekt
dezelfde taal, die Joël en die ook Petrus heeft vertolkt.
Neen, wij hebben de wonderen in den hemel nog wel niet gezien. Maar bloed,
vuur en rook - dat zijn bekende woorden. Bloed - het bloed van de christenhonden,
de wereld roept hier en daar erom! Vuur - het vuur van de afgebrande kerken!
Rookzuilen - van de hutten der armen, die om het geloof van Jezus in de engte
gedreven zijn! O ja, die drie zullen óók de wonderen van het Beest zijn en de
teekenen van den Antichrist.
Maar tegelijk zullen ze de wonderen van den Geest zijn en teekenen van den
Christus Gods.
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Zoo verheug u dan met beving. In bloed, vuur en rook schijnt eens de Pinksterkerk
onder te zullen gaan. Maar dat is in werkelijkheid, inplaats van Pinkstervernietiging,
juist de groote vrucht van Pinksterfeest. De Heilige Geest zal zóó de wereld prikkelen
tot beslistheid, dat zij tenslotte om Christus de wereld in brand zal steken.
Doch haar vuur wordt het vuur van God. Voor Hem zijn duizend jaren als één
dag. De sprinkhanen van Joël - ze zijn voor ons al eeuwen geleden en toch, voor
God is het, alsof ze vandaag oprukten tegen den tempel te Jeruzalem. De tongen
van vuur en het geblaas van den Pinkstergeest te Jeruzalem - het is alles reeds
eeuwen geleden en toch voor God hangen die tongen van vuur als 't ware over
dezelfde hoofden, die eens gebogen waren onder Joëls boetepreek; het is alsof ze
vandaag door Hem gezonden zijn. En als in 't eind straks de Antichrist de wereld
met bloed, vuur en rook vervult, dan zal God Joël en Petrus en alle, àlle getuigen
van alle eeuwen te zamen gewikkeld zien in den grooten strijd van dien éénen dag,
tegen alle vijanden van alle eeuwen van Gods grooten, éénen dag.
Dat is de geweldigheid van de éénheid der geschiedenis.
O, bekeer u dan met uw gansche hart. Wie heden spot, die staat wel meer dan
2000 jaren af van de vijanden van den tempel in Joëls dagen, en is wet meer dan
1000 jaar verwijderd van de spotters op het Pinksterfeest, doch voor God spot hij
met die allen vandaag. Er is éénheid in alle ongeloof. Doch er is ook éénheid in alle
geloof, in alle liefde. En daarom: Gods Geest brenge u met Joël en met Petrus en
de wolk der getuigen samen tot de ééne belijdenis van den grooten gerichtsdag des
Heeren. Dat moet óók Pinksterfeest zijn. Hij leere u zien dat niet de groote vraag is
of sprinkhanen dan wel revolutie-benden het gericht ontketenen, want àlle gericht
is één. En de schifting zal doorgaan tusschen wie rechtvaardig is en wie onrecht
doet, tusschen die heilig is en die vuil wil zijn. Dat zal het oordeel zijn.
Zoo leeren Joël en Petrus ons op dezen dag des Heeren, dezen Geestesdag,
dat Pinksterfeest is wereldgericht. En wel is waar zien ze de dingen verschillend.
Joël ziet van den dag der wraak de eenheid in al zijn verscheidenheid. Petrus
aanschouwt meer de verscheidenheid in de eenheid. Doch zij zijn beiden één in
den Geest der profetie en één in zijn dag. En daarom, ten laatste, Gij, o God, die
de geschiedenis maakt, gij o Geest, die de wereld rijp zult branden, Gij, o God, op
den éénen dag van uwen Christus,
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G'alom,
Uit uw verheven heiligdom,
Aanbid'lijk Opperwezen!
't Is Israëls God, die krachten geeft,
Van wie het volk zijn sterkte heeft,
Looft God! elk moet Hem vreezen!
Psalm 68:17.
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III. Zalig en heilig is nu hij, al is het in vrees en beven, die de komst van het
wereldgericht door Pinksterfeest heen ook dóórgevoerd ziet tot in de eenheid van
het heelal. Aan die gedachte wijden we op dit Pinksterfeest ons laatste woord. Want
onze tekst kondigt niet maar wonderen alleen in den hemel, of teekenen alleen op
aarde aan, maar hij verbindt ze. Tegelijk zal de hemel boven en de aarde beneden
beroerd worden.
Want Joël en Petrus, ze weten het wel: de hemel boven en de aarde beneden,
ze zijn samen één. Beweegt zich de hemel, dan trilt die beweging door in het heel-al;
en schudt de aarde, dan schudden alle hemelen mee. En profeten zijn zij, die het
zien in den geest. Zij weten het: de tijd is één, en de ruimte is één. Als daarom op
een bepaalden dag iets gebeurt, dan is de gansche tijd er mede gemoeid. Dat is
de eenheid van de geschiedenis: sprinkhanen toen en vuurtongen vandaag en
brandende tempels straks......, ze zijn alle één. En wanneer zoo ook op een zekere
plek iets gebeurt, waarin God zegenend of richtend meekomt, dan is de gansche
ruimte er mee gemoeid; de akkers van Palestina, die kaal liggen; en het straatje
van Jeruzalem, waarin enkele visschers te preeken staan en in tongen spreken; en
de einden der aarde, die Gog en Magog vertreden zal; en de brandende zon en de
bloedroode maan en àl de sterren - ze zijn één krachtens de eenheid van het heelal,
de eenheid van alle breedten, hoogten en diepten.
En die het grijpen en ontzet staan, dat zijn de profeten, dat zijn àl de profeten
saam. Want het is deze gedachte, die alle eeuwen door alle Godsgezanten heeft
geschokt krachtens de eenheid der profetie!
Zoo komt dan ook op Pinksterfeest Petrus naar ons toe en draagt opnieuw Joëls
woord uit en predikt ons, dat evenmin de sprinkhanenvelden van Joël als het huis,
waarin zij op den Pinksterdag eendrachtig bijeen waren, op zichzelf kunnen staan.
God heeft een vuur op aarde geworpen en het kwam uit den hemel; daarom zal het
eens het heel-al doorbranden. Het zal de aarde vernieuwen. En als haar bodem
door de hel van bloed, vuur en rookdamp is heengegaan, om, gezuiverd en gereinigd,
te wachten op de nederdaling van Gods Jeruzalem tot de aarde, dan zal ook het
uitzicht, dat van de aarde af zich opent in de groote ruimte van het heel-al, vrij en
heerlijk en ruim worden gemaakt. Want ook de zichtbare hemel, het gansche
wereld-stel, zal ondergaan de werking van den dag der voleinding. Zon, maan en
sterren - hoe het hun vergaan zal, wij weten het niet en de beeldspraak, die de bijbel
ons daaromtrent geeft, is voor ons zwaar om te verstaan. Maar dit ééne gelooven
wij, dat eenmaal alles, àlles zal dragen de heerlijkheid Gods en dat het daarom door
den oven der zuivering en der vernieuwing heen moet gaan. Alles! Want overal
moet de zonde uitgebrand, de vloek geschroeid worden door het vuur van het
wereldgericht.
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Hemel en aarde! En die samen en tegelijk in hun eenheid bewogen door teekenen
en wonderen van den jongsten dag!
Dat is ons Pinkster-uitzicht door den Geest.
En als wij dan, dit alles saamvattend, het hoofd buigen en zeggen: te veel, te veel,
en te zwaar om te dragen, dan zullen wij toch iets verstaan van die ontzaglijke
waarheid, dat de Heilige Geest niet komt alleen maar om in uw ziel gebed en in uw
huis liefde en in uw kerk de waarheid te werken en te openbaren.
Want als ge werkelijk gelooft, dan weet ge: mijn gebed is één met het zuchten
van heel het Al; de grond, waarop ik woon, is onderdeel van heel Gods schepping;
en mijn kerk is openbaring van het ééne, rijke koninkrijk van God.
Want één zwaluw maakt nog geen lente. Maar hij is toch met die lente één.
En één sprinkhaan van Joël maakt nog geen plat getreden aarde. Maar hij is toch
met de aardeverdelging één.
En één vuurschijn op het hoofd van enkele Pinksterzonen maakt nog geen
Geestesdoorbraak tot het gansche Al. Maar hij is toch met de wedergeboorte aller
dingen één.
O mensch, o mensch, wie gij nu zijt, bekeert gij u nog niet?
Zie, gij zegt: ik heb geen sprinkhanen gezien en ik heb geen vurige tongen gezien
en daarom zal ik niet gelooven. Maar gij, gij hebt het lijden toch gezien; gij hebt, ook
in 1923, bloed gezien, en vuur gezien en rookdamp gezien, gezien! En één druppel
bloed, die op de aarde vergoten wordt, stelt tenslotte evenveel vragen als een stróóm
van bloed! Eén vonk, die op de brandstof overspringt, is tenslotte het begin van de
wereldbrand. Rookdamp kan, zàl tot verstikking brengen, want hij zet den dood in
beweging en jaagt hem u tegemoet.
Arme, schuldige mensch, zijt gij bezig, zóó klein te worden, dat ge niet meer
angstig worden kunt, dat ge niet meer gelooft aan de eenheid van geschiedenis en
van heelal? Bekeer u, bekeer u, want het begin is er, het gericht kwam en daarom
komt het tot de voleinding toe.
Ja, bekeer u, bekeer u!
Want gij zegt óók te gelooven in de eenheid der profetie, in de eenheid der
geschiedenis, in de eenheid van het heelal. En dat is uw geloof.
Maar ge noemt uw profeteeren even goddelijk als dat van Joël en van Petrus en
van alle dichters en zieners saam; doch ge gelooft niet, dat de profetie moet komen
van boven, van den Heiligen Geest, die wederbaart en die het uit Christus neemt!
En ge spreekt van de eenheid der geschiedenis, en ge zegt dat de wereldhistorie
is de wereldgenezing. dat ze uit eigen inwonende kracht wel komen zal tot haar
volmaking toe; en zoo loochent gij, dat de geschiedenis wordt beheerscht van boven
door den Heiligen Geest, die de wereld omzet, wederbaart en bekeert en die het
uit Christus neemt en uit zijn verlossend, verzoenend kruis. En gij
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roemt wel over de eenheid en het Al en dat heelal is uw God, waarvoor gij knielend
ligt gebogen; en ge denkt, dat gij met dat Heelal zult opstaan in de verheerlijking
van alles tot een eeuwige lente; en alzoo loochent gij dat het Al slechts één is door
den Geest, die van boven komt, en die daarom niet maar zijn liefdevuur, doch ook
zijn toornebrand zal werpen in al wat leeft, opdat het alles worde wederom gebracht
naar het recht van den wil van God.
Gij gelooft niet, o mensch van de 20e eeuw, aan den Geest, die van boven komt
en die de eenheid van het Al beheerschen zal, totdat het alles eens van Christus
zijn zal en Christus van God. Gij loochent met al uw moderne vroomheid het
Pinksterfeest en gij vloekt, al biddend, tegen den Pinkstergeest!
Dat zal uw oordeel zijn, indien gij u niet bekeert.
Maar nu gij, gemeente?
Gij, kerk van Christus, gij tempel van den Geest, gij, die geroepen zijt tot de profetie
in haar eenheid, profeteert gij nog wel?
Ach, gij klaagt dat er te weinig gebeden wordt en te weinig gekermd wordt in de
binnenkamer! Maar gij, die anderen oordeelt, meent gij, dat gij door u zelf ontvlieden
zult? Gij zegt tot anderen, dat ze niet binnenkamers willen kermen met den Geest.
Maar gij, zijt gij al eens buitenkamers geweest om te krimpen vóór den Geest? Voor
dien Geest, die hemel en aarde voldraagt en vervult?
Het groote gebrek van ons christendom, zijn groote zonde tegen Pinksterfeest,
is er niet alleen, als het in de binnenkameren niet komt. Het is er evenzeer, wanneer
het niet op Pinksterfeest met Joël en Petrus naar buiten gaat en de hemelen a fzoekt
en alle horizonten en breedten der aarde en dan de handen brengt naar het hoofd
en zegt: o hoort ge het niet, dat het dak der wereld kraakt?
De eerste Pinkstcrpreek begon met de groote lijnen; en de straal van den cirkel,
dien Petrus Joël nateekent, is hetgeen geen maat meer heeft.
En eerst als wij den Pinkstergeest daarin, in dat groote wereldwerk, opnieuw
beleden hebben, eerst dan zal Hij ons ook in het kleine leven weer opendoen de
schatkameren der teedere verborgenheid en der zachte Godsgerneenschap.
Wie den storm, den sterken wind, niet kent, zal ook niet weten wat het suizen van
een zachte stilte is. Maar vie den wind hoorde komen uit verre, hooge luchten, die
mensch weet wat het zachte geblaas beteekent der streelende, fluisterende, koelte
en stilte.
En die mensch wordt dan van het groote teruggeleid tot het kleine; en van de
verbazing over des Geestes werk in de wereld, die om hem is, zal hij keeren tot de
verwondering over des Geestes werk in die wereld, die in hem is.
Profeteer dan, gemeente, van het groote, profeteer van de teekenen der tijden,
van de weeën van dien grooten, éénen Dag.
Zoo zult ge leeren bidden.
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Want als de Geest u dan bekeert, dan zal uw bekeering voor u niet minder zijn dan
rijpmaking van u zelf en van de wereld voor den jongsten dag.
En als dan vier zegelen van het Boek Gods geopend zijn en als dan vier paarden
over de wereld gestoven zijn, het witte paard der Godsoverwinning, het vale paard
van den dood, het roode paard van het bloed, het zwarte paard van den honger,
en als met die paarden bloed, vuur en rook opgaan en een stem hebben, die opklinkt
tot God, dan zal God u vragen: ‘Weet gij nu wat het vijfde zegel is?’
En als gij dan zegt: ‘dat vijfde zegel zal al de wagenen Israëls en al de paarden
Gods en al de ruiteren van boven 't luchtig zwerk ontbinden’, dan zegt u de Geest:
‘Dat vijfde zegel zijn gebeden. Gebeden van zielen.’
Gebeden, die ge niet hoort. Maar die op één lijn toch staan met de vier paarden,
welke als wervelwinden zijn; want ze openen het vijfde zegel (Openb. 6).
En als op die gebeden der zielen, die men niet hooren kan, het antwoord komt
in de saamtrekking van den hemel boven en van de aarde beneden en den kramp
en den nood van het oordeel, dan zal God wederom vragen:
‘Weet gij nu, wat het zevende zegel is?’
En als gij dan zeggen zult: dat zevende zegel zal het oordeel zelf zijn, het oordeel
en die Dag, dan zal God antwoorden:
‘Het is zoo; doch als het zevende zegel geopend gaat worden, dan komen in de
stilte van den zwijgenden hemel toch eerst de gebeden aller heiligen voor Mijn
aangezicht’ (Openb. 8).
Zie, dat is de eenheid van profetie, van geschiedenis, van heelal.
Het zevende zegel-dat is oordeel in gebeden, gebed in oordeel.
Zoo leert ons de Pinkstergeest, dat gebeden en geloof de wereld zullen voortjagen
tot het einde en zullen stil zetten op Gods tijd den wagen der tijden.
Want krachtens deze eenheid van Gods raad is in het mystieke gebed de sterke
kracht die werelden vernieuwt. Krachtens deze eenheid van den grooten Pinksterdag,
die ook oordeelsdag is, zal elke kleine ervaring der wedergeboren harten meewerken
tot het groote wereldgericht.
En de vrede zal groot zijn, ook in wereldrumoer, van die profeten, die hun God
zagen komen in sprinkhanen en in vuurtongen, in vurige wagens en in jagende
paarden en in de gebeden, de gebeden der heiligen.
Wilt gij de wereld vernieuwen, zoo breid uwe handen uit tot God, alsof ze den
hemel willen omspannen en laat uw oogen gaan over de lengte en breedte der
aarde en als gij dan niet meer kunt zeggen dan: ‘ach die dag,’ ga dàn naar binnen
en kniel en bid. Dan zal óók daarbinnen de Geest zijn, de Heilige Geest van God.
Amen.
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1)

De heerlijkheid van de toekomstige beweging aller dingen.

Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft Hij verkondigd,
zeggende: Nog eenmaal zal ik bewegen niet alleen do aarde, maar ook
den hemel. En dit woord: ‘nog eenmaal’, wijst aan de verandering der
bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de
dingen, die niet bewegelijk zijn.
Hebr. 12:26, 27.
Als levenswegen scheiden gaan, dan ontroert zich elk hart, dat te beroeren is. Doch
elke ziel, die haar golven rimpelen laat, zie toe, dat de beweging van haar gevoelig
oppervlak niet een richting aanneme, tegenovergesteld aan die, in welke de adem
van den Geest van God, als Hij over haar heen wil gaan, haar beweging en beroering
stuwt en leidt.
Want daar is zoo vaak strijd tusschen de zielsbewegingen, die wij willen en die,
welke God in ons wil. En voor dien strijd tusschen de tweevoudige ontroering, voor
die vijandschap tusschen het begeeren, het ziels-bewegen des vleesches, èn dat
begeeren, die ziels-beweging, die uit den Geest is, moet ook heden ons oog
groot-open zijn. Want in onze ontroeringen verraden rich onze begeerten, en in
onze begeerten onze strevingen, en in onze streving de beweging in den golfslag
onzer ziel; en deze beweging is naar God been òf gaat van Hem af.
Opdat nu ook in deze oogenblikken, waarin de band tusschen u en mij ontknoopt
wordt, onze beweging niet zou zijn in van God afvoerende richting, sla ik met u op
het Woord Gods, gelijk het in den voor heden gekozen tekst u toespreekt. Want het
is de majesteit van dit woord, dat het ons zegt, dat de beteekenis van dezen avond
ligt niet in wat voorbijgaat, doch in wat blijft; niet in wat veranderd warden kan, doch
in wat onveranderlijk is; niet in de beweging van den heraut en de burgers van het
koninkrijk, doch in de onbeweeglijkheid van het koninkrijk der hemelen zelf.
En indien nog om de beweeglijke dingen Uw en mijn ziel zich beroeren wil, dan
doe zij dit alleen in heilige vreugde. Het heengaan breekt niet af, maar alle heengaan
bouwt op. Want dóór de beweging van wat beweeglijk is, komen naar ons toe Gods
onbeweeglijke dingen. De beweging sleurt met haar golfslag niets.

1)

Afscheidspreek, gehouden te Gorkum, 24 September 1922. Liturgie: Ps. 29:5; 68:4 7:11 98:4
lezen: Haggaï 2:1-10.
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dat waarde heeft, mee in den maalstroom der tijden, om het te doen verzinken in
den grondloozen put der diepten van wat geen naam meer heeft; want niet ondanks,
maar juist in en door de roering van wat zich roeren laat, komt Gods onbeweeglijk
koninkrijk naar ons toe. En als de wagen der tijden voorbijrolt in schokkende vaart
en als dan op dien nooit stilstaanden wagen der tijden meegaat wat beweeglijk is,
meegaat de mensch, dien wij zagen, meegaat de plaats, die wij betraden, meegaat
de band die ons saambond, dan blijft toch de groote en sterke zekerheid onbeweeglijk
bij al die beweeglijke dingen in ons hart:
O Duurzaamheid,
oneindig, al omvattend, uitgebreid,
die, onbegonnen, nimmer sterven zult;
die 't wezen van het wezen heel vervult,
u ken ik; ja heb dank. U ben ik? Neen:
Want duurzaamheid, o God, zijt gij alleen.

Want als dan de ongedurigheid der tijden ons opschrikt en verontrust, dan is het
een troost te weten, dat in en door het ongedurige onze duurzame God Zelf tot ons
komen wil; dat God Zijn onbewegelijk koninkrijk sticht in en door der tijden wisseling.
Want het Woord van uw God wijst aan de verarzdering der bewegelijke dingen,
opdat bliiven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.
Laat ons door deze gedachte sterkte vinden in God, en zoo spreken gaan over:

De heerlijkheid van de toekomstige beweging aller dingen.
Deze toch ligt hierin, dat ze is:
I. Geweldiger dan Gods eerste bewegingsdaad.
II. Gebonden aan Gods vasten bewegingswil.
III. Dienstbaar aan Gods onbeweeglijk koninkrijk.
I.God, onze God, is de onbeweeglijke en tegelijk de beweeglijkheid zelf.
Onbeweeglijk is Hij in zichzelf. Wie raakt aan Zijn stoel? Wie beweegt Hem in Zijn
stille majesteit?
Toch is Hij niet de strakke onbewogene. Want Hij is bewogen door Zichzelf. Hij
heeft Zichzelf bewogen. En nu is diezelf de God, die onbeweeglijk zit op den stoel
der vastheid, gebleken óók de hoogste beweeglijkheid. Hij heeft Zijn bewegingswil
gelegd in het werk der schepping; Hij heeft aan die schepping de wet der
derbeweging opgelegd; Hij heeft haar beweging gezien en gestuurd en geleid. Ja,
Hij gaat straks in Christus Jezus zelf tot haar
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beweeglijkheid in, laat zich met haar bewegen en ont-zetten tot in den dood des
kruises.
Dat is de altijd weer beroerende, bewegende gedachte, die de Schrift ons leert
over onzen bewegenden, bewogen en toch onbeweeglijken God. En zij laat ons
zien hoe die beweging, die God in de schepping legt, hoe die beweeglijkheid, welke
God in de schepping zelf ontplooit en aan den dag legt, tenslotte nog overtroffen
wordt in dat wondere werk der herschepping, der verlossing, der genade.
God de Schepper beweegt zichzelf en alle ding.
Maar God de Herschepper maakt die beweging van het àl nog dieper; Hij zet ze
al breeder uit, Hij haalt ze al dieper op; Hij voert ze al hooger opwaarts. In de
schepping heeft Gods bewegingskracht zich vervaarlijk getoond en vol van majesteit.
Maar in de herschepping aller dingen zal eenmaal Gods bewegingsdaad haar
hoogste geweldigheid, haar machtigste victorie, haar alverzettende mogendheid
openbaren in verbijsterende ontzetting.
Het is aan deze dingen, dat de schrijver van den brief aan de Hebreeuwsche
Christenen gedacht heeft, toen hij schreef wat onze tekst bevat. O, die man weet
in weinig woorden veel te zeggen, want elk van zijn woorden drukt een geweldigheid
uit. Hij heeft Gods voetstappen hooren dreunen over de aarde en Hij verneemt reeds
Gods geweldigen stormwind, die aan het eind der dagen alle boomen schudden,
alle burchten van menschensterkte bekampen zal, Hij weet, dat God ontwaakt ter
beweging. Dat is het geweldige in zijn gedachte. Maar hij weet ook, dat die beweging
en het rumoer, dat God maken zal en gemaakt heeft, er is om den mensch, om den
mensch, gelijk God hem schiep en in Christus Jezus tot zich terugbracht als den
zoon, die verloren was, doch werd weergevonden. De gemeente van Christus is
het, die het doel is der beweeglijkheid Gods; om haar beweegt God den hemel en
de aarde, om haar raakt Hij de bergen aan, dat ze rooken, om haar vergruizelt hij
de rotsen der eeuwen, om haar keert hij òm de orde van het heel-al. En dat is naast
het geweldige ook de vertroosting in zijn woorden.
Om dat hoopje menschen maakt God zulk een beweging, zoo groot rumoer?
Ja, zegt de schrijver van dezen brief. En hij verblijdt zich, dat hij kind is van de
eeuw waarin hij leeft. Want ik, zoo zegt hij, ben zoon van den nieuwen dag, ik behoor
tot de kerk van het Nieuwe Testament, ik heb de beweging, het rumoer, den
stormwind, de ontzetting van den grooten Pinksterdag meegemaakt. En deze
Pinksterdag zegt mij, dat God, mijn God, bezig is de wereldhistorie te beëindigen.
Nog eenmaal zal God bewegen den hemel en de aarde!
Nog eenmaal!
Want reeds eerder heeft God bewogen! Reeds eeuwen vóór dat deze briefschrijver
leefde, heeft God. als Vader van Zijn volk, óm dat volk de schepping beroerd en
bewogen. Dat was in dat
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machtig, wereldhistorisch oogenblik, toen God Israël aannam tot Zijn volk, toen Hij
op den Sinaï, den berg der verschrikking, Zijn wet gaf. Toen heeft Zijn stem de aarde
bewogen.
Toen heeft Zijn stem de aarde bewogen......Want was dat de stem van God niet,
die om den Sinaï zich openbaarde, die uitbrak met vervaarlijk geluid in donderslag
en bliksem? Ja, dat was, Israël, de stem van uw God! Als Hij Zijn wet u geeft, dan
maakt Hij u tot Zijn eigendorn; dan bouwt Hij u tot Zijn tempel; dan legt Hij Zijn leven
in u, opdat straks uit u, Zijn heilig volk, het heil zou uitbreken in Christus Jezus over
heel de wereld! Daar op dien bruidsdag van Israël, waar God het aanneemt tot Zijn
volk, zoekt God de wereldredding, zoekt Hij het koninkrijk der hemelen, gelijk het
uit dit volk eens zich los zal breken. Daarom past op dezen bruidsdag ook het
bruidslied der aanneming; maar zoo geweldig als de Man is, Israël, die u trouwt,
zoo geweldig als het doel is, dat Hij met uw ondertrouw beoogt, zoo geweldig als
de diepte van het verlossingsplan is, waaruit deze verlossingsdaad geboren Is, zóó
gewèldig moet ook heden de klank, de inzet, de toon zijn van het bruidslied. Geen
smeltende zang, maar een oorlogsgedreun zal het bruidslied van Israël zijn, gelijk
de Bruidegom in den hemel, de aannerner van Zijn erfvolk, het Zichzelven zingt.
Daarom werpt Hij bliksemen, en daarom rommelt Hij Zijn donder en daarorn schudt
Hij de bergen, omdat Zijn liefde tot u komt in geweldigheid!
Daarom beweegt Zijn stem bier bij de wetgeving van Sinaï de aarde!
De aarde? Is dat geen overdrijving? Is het niet te veel gezegd?
Ja en neen.
In zekeren zin is het teveel gezegd. Die Sinaï, die grauwe berg, moge dan een
kolos zijn, een geweldige granietbonk, waarbij Israëls tentenleger niet meer is, dan
wat witte vlokjes, gezien van de bliksemzwangere hoogte, toch is die Sinaï niets,
als ge hem meet met het oppervlak van de groote aarde zelf. Een kleine oneffenheid
is hij, een heel kleine rimpeling van de korst van den aardbol. Laat die Sinaï daveren
en rooken; laat die berg beven; och, de aarde, de groote aarde wordt daarmede
nog niet geschokt.
En toch-toch overdrijft niet de man, die als Sinaï's berg siddert, de beweging der
aarde daarin weet en zegt! Er is nog een andere manier, om geweldigheid van
beweging te meten, dan die van den man, die de millimeters telt, welke de
seismograaf meer of minder aanwijst voor een waargenomen aardschok. Zie, daar
is ook geen zucht, toch vergaat hem hooren en zien, want God is er, voelt, welke
ook de stof in beweging zetten! En hoven den dichter staat de man van geloof. Als
hij weet: nu is mijn God bier, dan dreunt onder Zijn voetstappen hem de aarde; en
al verneemt hij ook de dichter, de dichter, die in de geestelijke wereld krachten dat
is: het verterend Vuur is er, de brullende Leeuw is er, de Geweldige is er! En zoo
kan zonder overdrijving, doch naar de
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gevoeligheid van een voor Gods nadering ontvankelijk profetenhart Psalm 77 zeggen:
Uw pijlen, zoo geducht,
Vlogen vlammend door de lucht.
't Zwaar geluid der donderslagen
Deed het al in 't ronde wagen,
En de wereld werd verlicht
Door herhaalde bliksemschicht.

Zoo kan ook Psalm 114 vragen:
Gij bergen, waerom als een ram,
Waerom, o rots, gelijck een lam gesprongen?
Het is voor Godt, dat d'aerde springt,
Voor 't aengezicht van Jakobs Godt en Vader
Die bronnen uit de steenrots klinckt,
1)
Uit klippen klinckt een versche en springende ader.

En met dezelfde fiere bewustheid weet Debora, dat God en Gods aardbodem met
haar krijgsbedrijf meeleeft; ook zij durft zeggen:
Heere, toen Gij uittrokt van den Seïr,
daarhenen gingt van Edoms velden,
beefde de aarde, sidderde de hemel,
dropen de wolken van water.

En wie heeft ooit gedacht te veel te zeggen, als hij zong:
O God, toen Gij niet majesteit,
Uw Israël hebt uitgeleid,
En op Uw heil doen hopen,
Toen Gij langs Parans woesten grond
Hun voorttoogt, schokte d'aard in 't rond;
De hooge heem'len dropen,
De bergen rezen zelfs omhoog!
Men zag dit Sinaï voor 't oog
Van Israëls Koning beven?

Ach neen, dat is geen overdrijving. Want in al die liederen over springende bergen
en geschokte aarde en geopende hemelen spreekt zich uit de groote
geloofsgedachte, dat God met Zijn volk meegaat; dat het voorttrekkend Israël voor
den mensch misschien een verachte bende zwervers is, maar dat toch God van dat
volk zegt, dat zij de koningen zijn van het heelal; dat om hun verlossing alle machten
der schepping moeten ontwaken; dat de stof den Geest moet dienen en de aarde
het tot den hemel geroepen volk moet te hulp komen. Dat is de heerlijke gedachte,
dat de uitredding van een verloren volk, van een handvol paria's, als God Zich
daartoe

1)

Bewerking van Vondel
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zet, eigenlijk het grootste wereldwonder is, waarbij heel de schepping mee moet
leven; waarbij de bergen dreunen en de hemelen schallen moeten om te zeggen,
dat er geen geweldiger ding in het Heel-al is, dan de verlossing van een volk, dat
in zichzelf heel-niets is.
En o ja, als ge dat nu goed begrepen hebt, dàn weet ge ook, waarom de schrijver
van dezen Hebreërbrief zoo innig dankbaar is, dat God niet blijft staan bij den Sinaï,
maar van Sinaï gaat tot Kanaän en van Kanaän tot Jeruzalem en van Jeruzalem
naar Bethlehem en van Bethlehem naar Golgotha en van Golgotha naar -ja,
waarheen? Naar Jeruzalem weer? Neen - naar heel de wereld; want als de
Pinkstergeest in Jeruzalem zich uitstort, dan zoekt hij de wereld. Zie, zegt onze
tekst, God gaat door van Oud naar Nieuw Testament. In dat Nieuwe Verbond zijt
ook gij, christenen van heden, geboren en ingelijfd. En dat Nieuwe Verbond is veel
en veel heerlijker dan het Oude. Uit veel dingen blijkt dat; maar ge kunt die groote
uitnemendheid van het Nieuwe Testament boven het Oude afleiden òòk hieruit, dat
het Oude Testament veel rumoer maakte, doch het Nieuwe Verbond gedruisch in
de wereld brengen zal en een siddering over de krimpende aarde doet gaan, die
nog veel grooter is; die van sterker wee roept, maar ook van grooter barenskracht,
dan de rookende, trillende Sinaï bij de wetgeving onder Mozes. Toen het Oude
Verbond werd ingewijd, wierp God een steen in het water en de kring, die door dien
steen gevormd werd, was groot. Maar in het Nieuwe Verbond werpt God opnieuw
een steen in het water en àl grooter, àl ruimer worden de kringen; de wateren worden
beroerd en rusten niet meer. God heeft door Christus' kruis en door 's Geestes
uitstorting vuur op aarde geworpen; en dat vuur is niet te vergelijken met de losse
vuurpijlen van schichtige bliksemflitsen rond den Sinaï; het steekt de gansche wereld
aan brand; het werkt overal door, het tast het heel-al aan, al de beweeglijke dingen.
Niets houdt dat vuur tegen. Zelfs God kan het niet meer tegenhouden. Christus is
gekomen om vuur op de aarde te werpen; en wat wil God als het reeds ontstoken
is? Het Oude Verbond raakt op aarde èèn plekje aan, dat beeft onder Gods stem;
maar het nieuwe doet een siddering varen niet alleen over de aarde, maar ook door
den zichtbaren hemel; wolken en luchten, zon, maan en sterren, het gansche Al
moet eens door weeën heen komen tot vernieuwing. En waartoe? Wel, waarvoor
anders dan voor den grooten heirgang van Gods volk? Gelijk Israël zijn bestemming
moet bereiken, zóó moet Gods nieuwtestamentische gemeente ook haar doel
bereiken in haar volkomen verheerlijking. Wat er aan eeuwigheidskracht en aan
Geestes-schoon in-zit, dat wil God eruit zien komen. Door al de hemelen heen
moeten Zijn kinderen varen om Hem de hand te geven en op een nieuwe aarde
zullen ze wonen, die door al wat is, gediend wordt als het schouwtooneel van Gods
grootste werk: het werk der verlossing!
Daarom is die grootere geweldigheid van de toekomende
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beweging van alle dingen boven die schuddingen van Sinaï ook zoo ontroerend.
Want de kleine, verachte, verschopte kerk weet het: God zal eens het dak boven
mijn hoofd afbreken, nog veel geweldiger dan alle vijanden het zouden willen doen;
maar Hij doet het, omdat deze woning niet schoon genoeg is voor mij! Wie zoo
dakloos wordt, is den koning te rijk. Zoo wacht de kerk op de afbraak der wereld,
op de onrust van het Al, op de roering in heel de schepping, want - haar nieuwe
hemel en aarde moet de Tempel zijn voor haar Geestesleven, dat in heiligheid zijn
sieraad vinden zal.
Of dat te ZIEN is, vraagt ge nu al?
O neen, het is alleen geloofsstuk. Als de schrijver van dezen brief aan z'n troepje
verachte, vervolgde christenen schrijft, dan lijkt het er evenmin op, als in de dagen,
toen de profeet Haggai stond bij een karwei, daar ergens in Jeruzalem, dat maar
niet op wou schieten: ik bedoel den tempel, dien de Joden bouwden in de heilige
stad na den terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Als die Joden weenen, dat
ze, al schrapen ze al hun verlepte kostbaarheden bij elkaar, toch nooit een tempel
kunnen bouwen zóó mooi als die van Salomo was, dan zegt de profeet Haggai:
weest nu maar stil: de schoonheid en de beteekenis van een tempel ligt niet in z'n
uitwendige vormen, doch in zijn inwendige. geestelijke kracht. Het is niet de vraag:
wat brengen de menschen erin, maar: wat brengt God er uit? Niet is de hoofdzaak:
wat bouwt het vleesch aan den tempel, doch: wat bouwt de Geest uit dien tempel?
En zie, als gij, handjevol Joden. het zwaartepunt nu maar legt in het onzichtbare,
dan is er nog nooit een tempel geweest als deze. Want uit dezen tempel, uit deze
tijden, uit uw herstelden godsdienst, zal God eens doen ontwaken de eeuw van den
Messias. Christus komt! En die Christus zal de wereld veroveren. Uw Messias,
Israël, zal heel de wereld aanraken. Als Hij komt, zal God om Hem bewegen niet
alleen de aarde, maar ook den hemel: niet alleen de zee, gelijk vroeger de Roode
Zee en de Iordaan, maar ook het droge. Alles, alles moet voor Hem in beweging
komen (Haggai 2:7). En omdat die schudding alle dingen raakt, en niets voorbijgaat,
daarom zal ze ook de laatste zijn, Grooter beweging der beweeglijke dingen is niet
mogelijk.
Dat is, gemeente van Christus, de belofte, die God u gegeven heeft. Haggai drinkt
er sterkte uit in donkere dagen; God Zelf neemt volgens dezen tekst die beloften
over. Hij doet dat nu, dat is: met het oog op deze tegenwoordige bedeeling. En op
de vervulling moogt gij wachten. Want als Haggai zegt, dat de beweging, die in deze
bedeeling komt, alles omvat, dan kan daar geen tweede op volgen: éénmaal, niet
vaker, kan dus God nog bewegen de natuur om de dingen van den Geest. En
daarom wijst dit woord ‘nog eenmaal’, de verandering aan van de beweeglijke
dingen; het wijst ze aan met onfeilbare zekerheid. Alles wat van zijn plaats kàn, wijl
het beweegbaar is, moet van zijn plaats af;
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dat is, naar den fijnen zin van den tekst. Gods vaste belofte voor Zijn onrustige,
opgejaagde kerk, die ook zoo vaak van haar plaats moet in de wereld.
Welaan dan, gemeente, hebt gij gezien uw rijkdom? Durft gij de ontzaglijkheid
van die woorden aan?
O, als we even erbij stilstaan, wat zijn ze dan geweldig! Dan staat hier, gmeente,
dat, zoo vaak onder u Gods Woord is verkondigd, op welke wijze dan ook en door
wien ook, ook zóó vaak u dingen zijn voorgehouden, een beginsel werd gepredikt,
een kracht Gods werd aangezegd, die het bliksemgeflits en dondergeschal van
Sinaï ver, zeer ver in beteekenis overtreft. Zaagt gij de geweldigheid van elke
nieuw-testamentische bediening des Woords, nieuwtestamentisch, altijd, omdat ze
Christus koos tot haar middelpunt en Pinksterlicht zag werpen over heel den bijbel?
Israël bedekte zijn aangezicht voor het licht en beefde voor het rumoer; en gij, wat
hebt gij gedaan? Hebt gij gevoeld, hoe geweldig de wereldomzettende kracht is van
het kruis, dat God onder u gepredikt heeft?
Want immers: deze dingen zullen zich gaan vervullen; zij zijn om u reeds bezig
tot u te komen, de weeën zijn al begonnen. Reeds ging Christus naar boven; Hij
bewoog den hemel. Hij raakte Gods onbeweeglijken troon aan en stichtte daarop
een tweeden stoel zichzelven, dat is, den verhoogden Mensch. Reeds heeft een
Mensch den hemel bewogen! En Hij liet al de engelen voor hem nedervallen en alle
duivelen daarbij; Hij beweegt de aarde; Hij leidt het rumoer der volkeren. Beweging
maakt Hij overal. En straks zal die beweging alles scheuren en sleuren van zijn
plaats; omverwerpen zal ze al wat stand en bestand heeft, waar het te bewegen is!
Hij zal de zegepraal van den Geest vieren ook in de stof; want daartoe zal Hij de
wereld, die nu is, omzetten, onderstboven keeren, niet om ze te vernielen, doch om
ze te bereiden tot een tempel, waarin elk stoffelijk ding den Geest onderworpen is
en dien Geest verheerlijkt.
En die groote beweging aller dingen zal wel verschrikkelijk zijn. Sinaï was ook
verschrikking van rondom. Doch evenals Sinaï niet tegenover de genade staat, doch
juist de genade dient, door den stroom des heils een bedding te graven onder Israël
en vandaar straks in heel de wereld, zóó ook zal de groote, nieuwe dag, de
bewegingsdag van Christus, het heil doen uitstroomen over de nieuwe aarde en
den ganschen nieuwen hemel door, tot alle geslacht en taal en volk en natie, ook
tot den verste onder die groote schare, die niemand tellen kan.
Hebt gij nu uw rijkdom gezien, gemeente? Hebt gij de beweging gezien? Hebt gij
iets beleefd van uw groote, van uw wereld bewegende beteekenis als kerk van
Christus? Hebt gij gezien, welk een heerlijkheid in la werkt de Heilige Geest? Want
die Geesteskracht, die zich openbaart in de omzetting van een zondig leven tot een
leven uit den wederbarenden Geest, dat is de
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Geestelijke macht, die àlle stof beheerschen zal. Die genade, dat Geesteswerk, zal
de natuur omkeeren, zal de wereld aangrijpen, omdat ze de natuur aan zich knechten
zal, om Godswille en om uwentwille.
O, ik weet, dat wij zoo weinig beseffen van de àlles-omzettende kracht van
Christus' kruis en van de Geesteswerking onder het Nieuwe Testament! Als de
wereld roept om beweging, om revolutie, om omverwerping van al wat is, dan
schrikken wij, rustige menschen, op....die onrustige wereld ook! Toch is uw eigen
christendom nog veel machtiger in zijn roep om beweging, om òmkeering, die alles
van zijn tegenwoordige plaats zet. Neen, de jacht der wereld, die om beweging
roept, is haar zonde niet; die hartstocht moet nog véél grooter leven in uw hart. En
mijn prediking heeft getracht dien hartstocht u in zijn noodzakelijkheid voor te houden.
Want wat ons van den bewegings-roep der wereld onderscheidt, dat is niet de jacht
naar het nieuwe, doch mag alleen hierin liggen, dat de wereld het oude beweegt in
revolutie, en dat wij de beweging wachten uit de doorwerking van het Evangelie;
dat de wereld bewegen wil uit eigen kracht, en wij daartoe wachten op Gods kracht;
dat de wereld alle ding en desnoods den stoel van God bewegen wil uit zijn plaats,
doch dat wij de beweging wachten van alle ding, niet om daaraan de plaats te geven,
die wij hebben bedacht, doch de plaats die God er voor koos, met souverein
behagen.
Zie, gemeente, het zijn deze dingen, die wij vol eerbied vonden in de Schrift en
die we zich zagen afteekenen in de geweldige dagen, waarin God mij opdroeg onder
u zijn oude woord naar den nieuwen tijd te prediken. En nòg op dit oogenblik roep
ik u toe: houd uw rijkdom vast: besef de wereldomzettende kracht van den inhoud
van wat elken Zondag onder u gepredikt is.
Want als wij deze dingen gelooven, dan worden wij heel klein en arm in onszelf,
doch heel groot en heel rijk in God.
Wij worden dan klein en arm in ons zelf. Heel die beweging. die onze toekomst
maken moet, och. wij werken er wel aan mee, doch haar leiden, sturen en stuwen
tot God kan niemand. Wie verstaat de wet ervan, wie doorgrondt haar verloop, wie
vermoedt haar triomfantelijk feestesuur? Niet èèn! De beweging van alle ding, die
nog èènmaal komt, zal als de Sinaï zijn: een onbegrepen verrassing, een felle storm
in een woestijn, die eeuwenlang gezwegen had. De dief in den nacht!
Doch anderzijds: hoe groot en rijk worden we in God, als Hij om ons alle dingen
òmzetten zal. Als Haggai den Joden de glorie van hun wereld-bewegenden tempel
1)
zegt, dan jubelt hij: de schatten der heidenen zullen tot u komen! Voor u de rijkdom
der wereld! De tempel moge capituleeren voor het paleis, de godsdienst voor de
cultuur, toch zal het paleis zijn schatten eens

1)

Haggaï 2: 8 volgens betere vertaling: de gewenschte dingen (de schatten) der heidenen
(volken) zullen (tot u) komen.
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afdragen aan den tempel; over elk geroofd tempelvat neemt God eens in paleizen
heilige wraak. En zoo zal ook de vervulling dezer profetie in de beweging van hemel
en aarde bevestigen het woord: alles is uwe! Voor u de glorie der volkeren, voor u
de bouwsels der beschaving, voor u alle rest eener wereld, die door het vuur is
gelouterd, door de eindbeweging is geordend tot God.
Zie dan dáárin, Gemeente, de saamvatting van de prediking, die onder u geklonken
heeft. Wij hebben onze armoede gezien; en de taal van het ‘arm en ellendig’ volk
heeft onder ons niet ontbroken. Maar wie niet meer weet, kent zijn bijbel niet. Ook
den rijkdom van het wereldbewegend volk predikten wij onder u. Geen roemen in
onzen rijkdom zonder het besef van onze nietigheid; want wij, om wie de wereld
bewogen wordt, worden toch óók mèt haar bewogen door Gods machtige hand!
Maar óók geen klagen over onze armoede, onze nietigheid, zonder het fiere
bewustzijn, dat om ons de wereld schudden zal! Dat is de volheid der Schrift; dàt
is alleen uw waarachtig gereformeerd geloof. En wie dàn de geschiedenis leest
onder nieuwtestamentisch licht, die vindt in Israëls glorie de profetie van de zijne;
die vindt reeds in den rookenden Sinaï de belofte van de omzettng van het Heel-al;
die kan de toekomst begroeten, als hij het verleden bezingt in het lied van de
bewogen aarde:
D'aarde sloeg van schrik aan 't beven.
Toen ze U langs Uw pad zag streven,
Zee en groote waat'ren door,
In het nooit ontdekte spoor.
Toen G' Uw volk den weg bereiddet,
Daar Gij 't als een kudde leiddet;
Mozes' en Aärons hand
Bracht hen dus naar 't heilig land.

Komt dan, gij die ook uw heilig land, uw Kanaän zingend zoekt, spreekt van dat
verleden en wekt door uw lied Gods en uw toekomst, als ge aanheft Psalm 77:11.
II. Wij zeiden het reeds, gemeente: de beweging, die de zondige wereld zoekt, kent
geen banden dan de hare, die ze om de schepping leggen wil. Doch de al-beweging
waarin wij gelooven, is voor ons daarom zoo heerlijk, wijl ze zoo geheel gebonden
is aan Gods vasten bewegings-wil. Dat zegt uw tekst u ook; want hij verklaart dat
al die bewegelijke dingen, die God eens om-zetten zal, geschapen dingen zijn. Als
welke gemaakt waren, zegt onze vertaling; gemaakt of geschapen. En de schrijver
wil daarmee niet zeggen dat ze geschapen en dáárom bewegelijk, veranderlijk,
wisselend zijn. Want wat geschapen is, is daarom nog niet beweeglijk en veranderlijk.
Ook de onbeweeglijke hemel en aarde zijn toch geschapen door God! Neen, als
we hier herinnerd worden aan het feit, dat al die dingen, al die machten en menschen,
die in den storm der toekomst geschud zullen worden door Gods
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bewegingsdaad, schepselen zijn, dan wil de tekst zeggen: al die bewogen dingen
zijn door God geschapen; en daarom zijn ze gebonden aan Zijn wil. Hij kan er mee
doen, wat Hij wil. Er is niets dat blijft staan, als Hij zegt: ont-zet u! Er is niets, dat
bezwijkt als Hij spreekt: leef in alle eeuwigheid!
En daarom, omdat al die beweeglijke dingen geschapen zijn, daarom zal alles in
dien dag der wereldschudding, der totale van-zijn-plaats-rukking volkomen verloopen
naar Gods wil. In die grootste wanorde zal Gods orde zijn.
Is die gedachte niet overweldigend?
Naar Gods wil! In de grootste verwarring dus de eenheid van Zijn besluit. Naar
Gods wil! In al die beweeglijkheden dus geen andere bewegende hand, die iets
meer kan doen dan Hij verkiest. Naar Gods wil! In al dat verzetten dus Gods
onverzettelijkheid. Naar Gods wil! Al heeft de duivel juist in de beweeglijke dingen
den onbeweeglijken God willen bewegen uit Zijn plaats, door Zijn beweeglijke dingen
vàn hun plaats te zetten, toch zal Gods beweging niet haar doel voorbijstreven:
Satans beweging zinkt in tot machteloosheid; van het wentelend wereldwiel wordt
zijn arm afgestooten en alle ding komt in de òmzetting ook weer tot zijn rècht-zetting.
Want ze zijn geschapen. De dingen, die herschapen worden zijn ook geschapen;
en die schept en herschept zijn één. O, dat is de ontzaglijke eenheid van alle
Schriften, van alle tijden, van alle eeuwen, van alle kerken, van alle preeken:
schepping en herschepping zijn één. In de manier van de herschepping wordt
gehandhaafd de wet der schepping. Daarom kan niets tegenvallen in 't eind. Daarom
zal de herschepping eerst de diepte van Gods genade ten volle ontsluiten, want zij
eerst zal ons kunnen leeren, dat God bij de schepping reeds op de herschepping
gerekend heeft, dat Hij de wereld en het àl zoo heeft ingericht, dat eens alle ding
vatbaar zou zijn voor verlossing, beweegbaar, ja, wel eenigermate voor de
bewegende hand van den satan, maar beweegbaar nog véél méér voor de hand
van God.
Geschapen dingen zijn ze, welke God bewegen gaat! Daarom kan de overwinning
alleen voor Hem zijn. Want de hand van den Satan en de hand van den schuldigen
mensch heeft veel bewogen, veel vàn zijn plaats gezet in de beweegbare wereld
van God. Maar Gods bewegende hand zal ten leste ook bewegen gaan. En de hand,
die lest beweegt, beweegt best. Want Satans hand en onze schuldige hand is ook
geschapen; alle schennende hand, die eerst bewoog de wereld tot zonde, behoort
óók tot de geschapen dingen. Daarom wordt alles wat zelf beweging bracht in zonde,
door God ook bewogen in gerechtigheid. Want ongeschapen en daarom altijd
bewegend, en nooit, nooit, nooit beweegbaar is de hand van God, tenzij alleen door
Hem Zelf. Het Koninkrijk zàl dus des Heeren zijn. Want Zijn bewegingen worden
alleen bepaald door Zijn onbeweeglijken wil; en anders door niets in de wereld. Zijn
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bewegende hand is de eenige, die alleen aan den eigen wil onderworpen is, van
die ze beweegt.
Zoo kome dan, gemeente, ook nog in dit oogenblik tot u de vermaning, om u te
onderwerpen met blijdschap en met beving aan de hand van God, die alles in en
om u beweegt. Ook gij, mensch, wie gij zijt, zijt schepsel van God. Maar in die
schepping, al is ze bewogen door de zonde, is ook voor u de mogelijkheid van de
beweging der genade. En God heeft in Christus u doen verkondigen, dat Hij de
aarde bewogen heeft, en door het kruis bewegen zal, om de Zijnen te verlossen.
Neem die boodschap aan en verheug u met beving......
Verheug u met beving, ook in de bewogen dagen waarin wij elkander rond-om
de Schrift hebben ontmoet. Rondom ons kookt, gist, schuurt, scheurt, beweegt heel
de wereld. En heel die wereld, voor zoover ze niet wanhopig is of leeft buiten Christus'
bewegend kruis, meent, dat ze met haar bewegingen en scheuringen en omkeeringen
de aarde zóó lang bewegen, ziften, òm-zetten zal, tot eindelijk vredige rust over
haar daalt in onbeweeglijkheid. Gij, Kerk van Christus, weet door het Evangelie
anders. Gij weet, dat niet alleen de door menschen bewogen wereld, maar dat ook
die bewegende menschen zelf, schepselen zijn. Alle beweging, die wij IN de
geschapen dingen brengen, blijft dus mèt ons AAN de schepping gebonden en komt
dus nooit daarboven uit. De schepping nu kan de schepping niet redden. Zeg dan
nooit in uw hart: Wie zal den hemel inklimmen, den hemel bewegen door eigen
kracht? Want die hemel is bewogen door Christus' komst. Wie den hemel zelf
bewegen wil, wil Christus van boven afbrengen; ijdel pogen! Zeg evenmin in uw
hart: wie zal den afgrond indalen, wie zal de onderwereld, den dood, het graf
bewegen? Want de afgrond is bewogen, door Christus, die den dood in het graf
overwonnen heeft. Zoudt gij Christus uit de dooden kunnen opbrengen? (Rom. 10).
Uw eenige toevlucht is - en ook in dit uur predik ik u dat - die beweging Gods, die
boven de schepping uitgaat, en niet met onze machtelooze hand aan de schepping
gebonden blijft. Niet de man, die in den wereldwagen zit en er niet uit kan, kan dien
wagen sturen en bewegen; dat kan alleen Hij, die er voor uit gaat, en die,
onafhankelijk, bewegend en heerschend, hem voert naar Zijn wil en tot Zijn doel,
Hij, die daar zit boven het rumoer der volkeren, boven het bruisen der wateren,
boven de beweging der beweeglijke, geschapen dingen, onze Vader, die in de
hemelen is, onze God, die vleesch werd en zoo onder ons woonde. Geen revolutie,
die menschenkracht, maar het Evangelie, dat bovenmenschelijke kracht predikt in
de wereldbeweging, is het behoud van ons arme geslacht, van onze vermoeide
eeuw, van uw behoeftig hart.
III. En dat Evangelie zàl ook zijn beloften eenmaal zien gaan in vervulling. Want en ziehier onze laatste gedachte - de
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beweging aller dingen, die de laatste dagen brengen zullen, is toch dienstbaar aan
Gods onbeweeglijk koninkrijk. Als het groote doel toch, dat God beoogt met zijn
bewegen van hemel en aarde noemt de tekst: dat blijven zouden de dingen die niet
beweeglijk zijn.
De dingen, die niet beweeglijk zijn!
Zijn die er dan al?
Ja, nu reeds bestaan ze. Want God heeft, om Christus' wil met de wereld bewogen,
in die vergankelijke wereld het onvergankelijke, in de beweeglijke dingen het
onbeweeglijke gelegd. Dat onbeweeglijke is het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk
is gesticht op aarde door Jezus Christus; het is de nieuwe orde der dingen, die nu
in beginsel reeds aanwezig is door den Heiligen Geest, en die eens volmaakt zal
geopenbaard worden, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn zullen; de
nieuwe orde, waarin alles wat zicht roert en is, zal zijn overeenkomstig den wil van
God. Dat koninkrijk der hemelen zoekt in de kerk van Christus zijn belichaming; en
omdat Christus' verzoeningswerk het onwankelbare fundament eronder gelegd heeft
en Christus' Geest het onverderfelijk levensbeginsel er in uitgestort heeft, daarom
kán dat koninkrijk door geen bewegende macht in zijn diepste wezen geschonden
of verkracht, of ver-zet worden.
Dat koninkrijk blijft. Wat in zijn uitwendigen vorm beweeglijk is, zal ook met de
groote wereld-omzetting mee bewogen worden; maar zijn heerlijk wezen zal blijven;
onbewogen en ongeschonden treedt het aan het licht. Want omdat het in zijn wezen
reeds recht-zetting der dingen naar God is, daarom behoeft dat koninkrijk in den
grond van zijn bestaan niet meer òmgezet te worden. Wat wederom-geboren is,
behoeft de wedergeboorte aller dingen (Mt. 19:28) niet meer. En omdat nu dit
onbeweeglijke blijft, eeuwig blijft, dáárom zal God ook aan de beweeglijke dingen
een nieuwe plaats geven in de nieuwe wereld. Want al wat is, moet dan dienen Zijn
koninkrijk. Maar alle stof en alle geest zal dan ook gelouterd zijn; en wanner zoo
àlle ding zich heeft gesteld op de plaats, die God het wijst, en wanneer alles in heel
de schepping opziet naar God, gereed tot Zijn dienst, dan zal God de dingen, die
nu nog beweeglijk zijn, door Zijn wil vastzetten in onbeweeglijkheid. Dan zal de stof
er zijn om den geest; en de pracht der wereld om Gods heiligen. Dan zal niet meer
het worden er wezen, doch het zijn. Dan zal het plan, het schema, de bestaanswet
van deze wereld voorbij gegaan zijn. En het eeuwige leven, eeuwig onbewogen en
toch in eeuwige deining van regelmaat en rust, zal de geesten bewegen, bewegen,
bewegen tot God. Maar in die beweging van aller zielen verlangen naar God zal
toch de rust en kracht zijn van wat nooit meer van zijn plaats te wrikken is.
Dan zal in Gods vrij-gestreden volk de verborgenheid zijn van Gods leven zelf:
onbewogen zijn ze, en toch eeuwig zich bewegend. Want de kracht, waardoor ze
dan zich bewegen, zal niet liggen buiten hen, doch in hen. Het zal de mogendheid
zijn van den wil
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tot God, die naar God in hen gewrocht is door Zijn Heiligen Geest.
Zoo schuurt dan in heftige beweging langs de muren van de stede Gods al het
schuim der wereld; zoo tracht de stof met haar wisseling den Geest te breken in
zijn onbeweeglijk werk; doch het einde zal zijn de volkomen zegepraal van de
onbewogen gemeente, gebouwd op de petra van Christus Jezus, Gods Zoon; en
in die zegepraal van den eeuwigen Geest zal gezien worden, dat alle beweging
gediend heeft en bereid heeft, onder den scepter van den onbewogen God, het
koninkrijk der eeuwige, der onveranderlijke waarden en woorden Gods.
Gij, Gij alleen, oneindig Opperwezen!
Gij, Vader en Monarch van al wat was en wordt,
Hebt geen verandering te vreezen,
Noch dat Uw scepter zij verkort.
d'Oude eeuwen, die voor 't menschdom gansch verdwijnen,
En zij, die zullen zijn in later tijdsgewricht,
O God, die roept Ge, en zij verschijnen
Te zamen voor Uw aangezicht.
Gij ziet hen voor Uw zetel henen drijven,
Als kielen, langs de zee genoopt door wind en vloed.
De eene is bekroond met vrede-olijven,
En de andere bevlekt met bloed.
Gij hebt den tijd naar Uwen wil bescheiden,
Gij hebt zijn vleugelen met Uwe hand gewrocht,
Opdat hij niet te lang verbeiden
En niet te snel vervliegen mocht.
De wereld ligt geknield voor Uwe voeten,
En leest in 't heilig boek Uw onweerstaanb'ren wil;
En als Uwe oogen haar ontmoeten
Verandert alles of staat stil.
Daar 't eeuwig licht een zee verspreidt alle uren
Van heil en van geluk uit 's Allerhoogsten schoot,
Daar kan geen rouw, geen droefheid duren,
1)
Daar vlucht de smart, daar sterft de dood.

Want waar de dood, die altijd begeert, altijd beweegt ten verderve, is bedwongen,
dáár kan het leven beroeren en doen beroeren, door de begeerte der verzadiging,
dat is, door de beweging der onbeweeglijkheid.
Zoo is dan in de beweeglijke wereld door het ‘nog eenmaal’ der profetie het laatste
tijdperk ingeluid. ‘Kinderkens, het is de laatste ure’. En de laatste ure is ook die der
heftigste beweeglijkheid. Maar troost u, gemeente van Christus, het onbeweeglijke
komt mee in àl wat beweegt.
Als die gedachte ons beheerscht, dan durven wij het leven aan. God gaat van
Sinaï tot den Olijfberg en van den Olijfberg tot de plaats, waar Zijn voet de aarde
eens drukken zal tot

1)

Naar Willem van Haren.
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bevestiging van vrede, vrede. En wij, die in nood gevangen en in dood geklemd
zijn, wij weten niet in welk werelduur wij geboren zijn.
Dankt uw God, daarvoor, dat gij dat niet weet, leden van den kerkeraad. Arbeidt
zóó rusteloos, alsof de beweeglijkheid een eeuwig noodlot was; en tevens zóó rustig
en vertrouwend, alsof nog heden de onbeweeglijke rust van Gods rijk aanbreekt.
Houdt de teugels vast; eens zal Gods onbewogen hand ze van de uwe overnemen,
als deze bewegingloos neerzinkt in den dood.
Nog éénmaal zal God bewegen hemel en aarde, eenmaal en niet meer. Houdt
het u voor gezegd, mijn catechisanten. Uw jeugd roept om beweging. Maar weet,
dat om beweging roept God èn satan, kerk èn wereld, Christus èn Antichrist,
Evangelie èn revolutie. Jongemenschen, als de wereld met haar bewegingsdrang
u voorbijgolft, laat u niet lijdelijk meesleuren, om dan, als de beweeglijke dingen u
vermeesterd hebben, te snoeven, dat gij de beweeglijke dingen wel alle zult
vermeesteren. Zoekt den onbeweeglijken troon van God, opdat vandaar de stroom
van den bewegenden Geest ook in u plante naar Zijn duurzaam verbond, Zijn
onbeweeglijk Koninkrijk.
En gij, gemeente, gelijk ge daar vereenigd zijt in den naam van den al-bewegenden
God, u dreune tegen het woord der Schrift: nog eenmaal, nog eenmaal en dan niet
weer, dan nooit weer! Als de onbeweeglijke dingen zich hebben vast-gezet tot in
eeuwigheid, dan zal er geen wording meer zijn tot gerechtigheid van wie eens leefde
uit de ongerechtigheid en dan is in die ongerechtigheid. Maar omgekeerd - indien
uw beweeglijk hart zich schikt naar de onveranderlijkheid van Gods bevel en belofte,
dan kan geen bewegende macht, dan kan ook uw eigen beweeglijkheid in zonde
niet meer omverwerpen, wat zich heeft vastgezet als zaad van onvergankelijk leven.
‘Zoo dan, dewijl wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade
vasthouden, door welke wij welbehaaglijk God mogen dienen met eerbied en
godvruchtigheid’ (vs. 28). Gemakkelijk zal dat niet zijn. Want als wij dat woord ‘nog
eenmaal’ lezen in Haggaï's profetie, dan verklaren wij dat anders dan de Joden uit
vroeger eeuw. Zij geloofden, dat God in het oude Paradijs een schoon Jeruzalem
had geplaatst, dat al door Adams voet betreden was; doch dat dan na Adams val
tegelijk met het verloren paradijs in den hemel zou zijn opgetrokken. Dáár wordt het
nu bewaard, ongerept. Daar, waar geen mot noch roest verderft en waar geen
dieven doorgraven en stelen. Daar mocht in een nachtgezicht Abraham het zien en
op den Sinaï Mozes en later Ezra, de knecht van God. En vandaar zal het straks
rechtstreeks neerdalen op aarde. Nu reeds is het volkomen afgerond in den hemel
en zóó ook komt het naar de aarde toe.
O, het zou gemakkelijk zijn, maar het zou tegelijk maar een kleine genade zijn,
als God het zóó deed. Doch Hij heeft voor u een zwaardere taak weggelegd,
gemeente, dan deze Joden hebben
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verstaan. Zijn onbeweeglijk koninkrijk is nòg niet kant en klaar; neen, het moet in
zijn grootste wonder, in zijn burgers, zich losscheuren uit u! God heeft de komst van
zijn hemelsch koninkrijk gebonden aan u, aan uw strijd, aan uw lijden en sterven.
Hier op aarde moet uit de worstelingen, de bewegingen der gemeente, zich het
onbeweeglijk koninkrijk in zijn burgers los-bewegen. Dat zijn de geboorteweeën,
die op aarde zullen geleden worden voor het koninkrijk Gods. Op aarde - en ach,
dáár zijn wèl mot en roest, die verderven en verteren. Eerst in uw voleinding door
lijden komt de voleinding van Gods koninkrijk mee. Neen, het is nog niet klaar; en
om klaar te komen bindt het zich aan u. Is dat geen zware verantwoordelijkheid?
En gelijk uit Haggaï's tempel zich losscheurt de messiaansche eeuw en uit Israëls
geboorteschoot losbreekt de Messias Gods, zóó moet het koninkrijk der hemelen
uit uw midden gebouwd worden tot verheerlijking van God. Naar zijn uitwendig
schoon zal Gods kunstige hand wel zijn tooisel bereiden; doch naar zijn inwendig
heilssieraad moet dat onbeweeglijk Godsrijk uit uw beweeglijke zielen òpgaan in
glorie.
Dat zal niet gemakkelijk zijn. Wie is tot deze dingen bekwaam?
Alleen hij zal bekwaam zijn, die vermag te bidden. Want als onze ziel bidt, dan
beweegt zij den onbeweeglijken God. In onzen geest bidt immers de Geest van
God? En als die Geest bidt, dan bidt God Zelf; dan is het God, die God beweegt.
Beweeg dan uw God door uw gebed, opdat Hij in onbeweeglijkheid uw stoel
stichte rondom zijn onbewogen troon.
Eens, gemeente, heeft iemand gezegd: geef mij een plaats om te staan en ik zal
de aarde bewegen.
Die plaats is niet gevonden.
Maar daarboven zien de engelen Gods de gemeente worstelen in den
bewegenden, malenden stroom der tijden. En die engelen, zij weten het, ziende op
de gemeente:
Daar is de bruid van Christus. Geef haar een plaats, om te knielen, en zij zal de
aarde bewegen en den hemel. Bewegen zal ze door de kracht van haar God.
En dit is het evangelie, dat onder u verkondigd is. Dit is de zegepraal van den
Geest over de stof. Dit zal zijn de blijde uitslag van het groote pleit, dat Christus
voor ons voert tegen de om ons zuchtende schepping. Gods evangelie bewege u
en Christus' pleit beware u tot op den dag der onbeweeglijke dingen Gods.
Amen.
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Niet verwerpen.

Ziet toe, dat gij Dien, die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet
zijn ontvloden, die Dengene verwierpen, welke op aarde goddelijke
antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zoo wij ons van Dien
afkeeren, die van de hemelen is (spreekt).
Hebr. 12:25.
De mensch van onze eeuw is alleszins godsdienstig. In de wereld, die hem omringt,
ziet hij weer meer dan de stof en het blinkende goud; ook orakel en tempel wordt
hem die wereld. Orakel; want ‘goddelijke antwoorden’ wil hij vernemen op de vragen
van zijn hart. Tempel; want zonder aanbidding en lofzegging kan hij niet meer leven.
‘Goddelijke antwoorden’ zoekt die mensch. En waar vroeger de man van de kerk,
die aan openbaring geloofde, aan inspiratie, aan een antwoord uit den hemel, voor
dwaas werd uitgekreten, daar is tegenwoordig ook buiten de kerk de lucht vòl van
‘openbaring’ en van openbaringsgeloof.
Is dat vooruitgang? Is dat terugkeer van onze eeuw tot het christendom?
Wie het meenen mocht, vergist zich. Dat er op aarde hemelspraak moet zijn, dat
wij menschen niet zonder ‘goddelijke antwoorden’, niet zonder orakels kunnen, dàt
erkent de mensch van onzen tijd wel, maar welke geloofsovertuiging alleen de
inhoud màg zijn, kàn zijn, van hemeltaal, dàt weet hij niet. Al wat zich maar aandient
als hemelspraak, als orakeltaal, die van boven komt, is hem welkom; wezenlijk
onderscheiden doet hij niet meer. Hij is te vergelijken niet met. den telegrafist, die,
vóór zijn toestel gezeten, bewuste aansluiting zoekt en vindt met een bepaald, hem
bekend adres; doch met den man, die boven op het dak van zijn huis een toestel
heeft geplaatst voor het ontvangen van draadlooze berichten. Elke luchtgolving
wordt door zijn toestel opgenomen; uit alle richtingen, zonder onderling verband,
zonder hoogere eenheid komen in willekeurigheid al die seinen en draadlooze
berichten naar hem toe en hij ‘ondergaat’ ze zonder keur, zonder zelfbestuur. Met
een bepaald adres heeft hij geen bewuste aansluiting meer. Elke nieuwe beweging
in de geestelijke wereld raakt hem aan; maar waar is de eenheid, waar is de bewuste
gemeenschap met een bepaald adres? Heden loopt hij naar dien, morgen naar een
ander. Vandaag neemt zijn ontvangtoestel de golving op die van deze, morgen een,
welke van die zijde komt. En al die leeringen
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Een door Schilder zelf gepubliceerde weergave van zijn delftsche intreepreek, gehouden 4
October 1922.
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en stelsels hebben voor hem gelijk gezag en komen met hetzelfde recht naar den
mensch onzer dagen toe. Er is voor die menschen niet één ‘orakel’ meer, dat durft
dreigen; dat in het bewustzijn van volmaakte geloofwaardigheid zeggen kan: ziet
toe, dat gij niet verwerpt Hem, die het orakel, het ‘goddelijke antwoord’ geeft.
Dàt evenwel is en blijft nu juist de vreugde en de eer van hem, die Gods Woord
in deze dagen mag bedienen naar onze belijdenis: Zijn boodschap durft zich
aankondigen met een dreiging: Ziet toe, dat gij niet verwerpt. En die dreiging
handhaven wij tegenover onzen tijd, die de stelsels van leer en geloof alle als
gelijkberechtigd ontleedt. Wij handhaven die dreiging, niet om, in valschen schijn
van gereformeerdheid, Gods evangelie te bedekken, maar juist om het te behouden.
De dreiging neemt de liefde Gods niet weg; integendeel, wie de dreiging der liefde
verliest, heeft de liefde zelf verloren. Want het is Gods liefde, die in het evangelie
dreigt: Ziet toe, dat gij niet verwerpt. En wijl liefde alleen met verhevenheid haten
kan, dreigen kan, daarom moet Gods liefde, wijl ze doordrongen is van het bewustzijn
van haar alleen zaligende kracht, dreigen ieder, die ze vertreedt. Een liefde van een
God, die niet dreigen moet, is niet uit zijn binnenste wezen gevloeid.
Zoo komt ook nu tot ons de eisch van God, om Hem in zijn spreken niet te
verwerpen.
I. Wat is, in dien eisch, zijn voor alle tijden geldige inhoud?
Wat bedoelt eigenlijk de schrijver met het gebod: Ziet toe, dat gij dien, die spreekt,
niet verwerpt?
Wie dat weten wil, bedenke, dat met ‘Dien, die spreekt’ God Zelf is bedoeld. Het
spreken Gods - daarvan is deze brief vol. Daar begint hij mee, reeds in zijn eerste
woorden. Want dat spreken Gods is in de dagen van het Oude Testament er op
vele malen en op vele wijzen geweest, doch bij de voortschrijding der
Godsopenbaring is het ten slotte in Christus, Gods Zoon, vervuld. Toch spreekt God
nog àldoor; Hij blijft spreken, ook nadat Zijn spreken in Christus Jezus vervulling
vond. Dus is dat spreken Gods, dat Hij nu nog onder de menschen hooren doet,
één voortdurende, ongebroken uitwerking van het wonder van Bethlehem en
Golgotha en Hemelvaart en Pinksterfeest. Van dat Goddelijk spreken is de groote
inhoud: het bloed van Christus, dat betere dingen spreekt dan Abel.
Ook tot die Christenen uit de Hebreën, aan welke deze brief gericht is, is dat
spreken Gods gekomen in de boodschap der zendelingen, in den arbeid der
apostelen en evangelisten, in hun woord en ook in hun geschrift. Deze zelfde brief
nog wordt door dat spreken Gods gedragen. En daarom klinkt de vermaning van
den schrijver: Ziet toe, dat gij God, die spreekt, niet verwerpt.
Is dat verwerpen de zonde van de brutaalste ongeloovigen? Is het openlijk
neen-zeggen tot God, is het dolle spotternij en ‘ongodisterij’?
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Ach neen, het is nog wat anders, gelijk het hier bedoeld wordt. Hier is sprake niet
van hen die buiten zijn in de eerste plaats, doch van degenen die binnen zijn.
Verwerpen toch - dit in de eerste plaats - beteekent hier zooveel als: iets van u
weg-wenschen; opzettelijk er naar streven, dat ge u ervan ontdoen kunt. Ge voelt:
dat gaat niet allereerst tegen hen, die met het spreken Gods zich nooit hebben
ingelaten, doch juist tegen zulke menschen, die met dat spreken van God te doen
gekregen hebben; voor wie het een macht van beteekenis in het leven is geworden.
Trouwens - en ziehier wat in de tweede plaats opmerkelijk is - het verband wijst
dit wel duidelijk uit. De christenen, die dezen brief moeten lezen, zijn vroeger Joden
geweest; en daarom worden ze telkens aan het Oude Testament herinnerd door
den schrijver. Zoo ook hier. Blijkbaar ziet dit vers terug op vs. 19. Daar wordt verhaald
van den gedenkwaardigen dag, toen God aan Israël Zijn wet op Sinaï gaf. In dat
schokkend oogenblik van rollenden donder en uitschietenden bliksem waren de
Israëlieten zóó bang, zóó ontzet, dat ze uitriepen: maar dàt is ons te machtig. Zulk
een krachtsopenbaring verdragen wij nooit! Gods stem dreunt te sterk in onze ooren
en Zijn licht schijnt te fel ons in de oogen. Laat God ophouden te spreken. Laat Zijn
stem zwijgen tot ons. Niet met ons moet Hij onderhandelen, doch met Mozes; die
kan dan wel Gods boodschap aan ons verder overbrengen op wat milder wijze.
Werkelijk, God moet niet zelf tot ons spreken, want anders sterven wij!
Nietwaar, dat was toch wel, als ge het nuchter beziet, een wonderlijk verzoek van
het volk. Stel u voor: heden is het de bruidsdag van Israël. God neemt op dezen
dag dat volk aan als Zijn volk. Hij is de bruidegom, die tot Israël zegt: Ik ben uw
man; Ik ondertrouw u in gerechtigheid! En nu: het allereerste woord, dat de
Bruidegom verneemt van de bruid, die Hij aanneemt, is het verzoek om toch maar
stil te zwijgen. Spreek niet tot ons; bij U kunnen wij het niet uithouden!
God loslaten? Den Bruidegom vloeken? O neen; daaraan dacht Israël niet. Maar
zijn begeerte is, dat niet zoo rechtstreeks God tot Zijn volk zal spreken. Het moet
wat zachter, wat gemakkelijker, wat milder gaan in den omgang van God met Zijn
volk. Het moet niet te veel zwarigheid meebrengen.
Wat hiervan te denken?
Wel, in zekeren zin heeft het volk groot gelijk.
Maar in een ander opzicht heeft het volmaakt ongelijk.
In zekeren zin heeft het volk gelijk, zeg ik.
Want immers: dat is toch wáár: God verdragen kàn geen sterfelijk mensch. Zijn
eeuwigheid is onze eindigheid en beperktheid te geweldig. Wie kan God zien en
leven? Wie kan God in Zijn volle kracht hooren en niet verdoofd, God in heel Zijn
lichtglans

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 1

99
zien en niet verblind worden? Zijn licht is ook te geweldig. Zijn geluid is ook te
machtig voor onze sterfelijke oogen en oorén. En God Zelf weet dat. Ja, nog meer,
God Zelf rekent daar mee. Hij richt Zelf heel Zijn openbaring daarnaar in. Hij bedekt
Zich immer. Elke openbaring is tegelijk bedekking van Zijn licht, tempering van Zijn
gloed. Altijd kiest God een middelaar: Mozes, een engel, den Verbondsengel,
Christus. Heel de Schrift is één voortdurende afbuiging naar onze menschelijkheid;
overal gaat ze uit van de gedachte, dat Gods spreken zijn geweldigheid en
volstrektheid moet inperken, opdat wij het zouden kunnen verdragen. Geen licht
van God, of de kap is er omheen; geen geluid van God, of het komt door een
spreektrompet, die het gedempt tot onze ooren brengt. Heeft Israël geen gelijk?
Ja zeker, volkomen.
En toch hebben de Israëlieten volmaakt ongelijk.
Toch is hun zonde groot.
Want, in de eerste plaats: liefde moet het nooit gemakkelijk willen hebben. Vooral
niet de liefde tot God. Het is waar: altijd is in dit huwelijk van God met Zijn volk, de
Bruidegom geweldiger dan de bruid. Doch als de bruid zich daarvan bewust wordt,
moet ze de oplossing niet zoeken in het gebed, dat de Bruidegom zich zal
terugtrekken, doch in die andere bede: maak mijn oogen geschikt, mijn ooren
ontvankelijk, mijn hart bereid om U te zien en te ontvangen en te verstaan. Dat is
het gebed, dat de bruid past. Maar een liefde, als die van Israël heden, stelt haar
ideaal te laag; doet niet alles wat ze kàn, om den Bruidegom te ontvangen; ze ziet
geen smart er in, dat het licht zich intrekt en geen vreugde daarin, dat haar oogen
worden versterkt. En dat is beleediging der liefde. Het is een zonde, waarin zich
onwil verraadt, verwerping van Dien, die spreekt.
En dan voorts in de tweede plaats: wat is dat voor een verzoek: Laat Mozes maar
met U spreken! Laat hem de lasten torsen van Uw omgang, de lasten, die ons te
zwaar zijn om te dragen! Is dan die Mozes zoo geschikt om Gods uitbrekende
mogendheid te verdragen? Welneen: ook hij is ‘gansch bevreesd en bevende’ (vs.
19). Hoort ge nu goed? Mozes wordt er aan ‘gewaagd’; hij is nu eenmaal de man,
die voor omgang met God officieel aangesteld is. Voor hèm dus de zwarigheden
van het te doen hebben met Gods groote, beangstigende geweldigheden; doch
voor het volk de gemakkelijke rol. Voor Mozes de overweldiging in de religie; voor
Israël een godsdienst, die behoorlijke ruimte laat voor het spel! De zelfzuchtigen!
En tenslotte: opdat wij niet sterven, roepen ze klagelijk tot God! Maar: moeten zij
daarvoor zorgen? Dat zal God wel doen! ja, als we op eigen gekozen wegen gaan,
dàn is er plaats voor den uitroep: dat wij niet sterven! Doch nu God Zelf ze hier
bracht, nu Hij zelf hun bevolen heeft hier te verblijven, nu ze dus in Zijn wegen zijn,
nù behoeft het volk niet tot God te zeggen: uw werk,
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uw omgang zou ons ten doode leiden! Laat ze liever aan Hem overlaten wat Hij
doen wil. Wie zijn zij, die Gods waagstukken willen beoordeelen en veroordeelen?
En wat dunkt u nu, is dat alles niet bewijs, dat Israël wel waarlijk verwerpt zijn God,
die spreekt? Alle liefdesverhouding is in haar begin besloten. De inzet verraadt den
opzet in de liefde. Daarom is Israëls gebed op zijn bruidsdag een uitspraak wel van
een gedachte, die theologisch zuiver is, doch de wijze, waarop dat gebed komt voor
God en de heimelijke bedoeling die er achter zit, maken het gebed van dezen
bruidsdag tot groote zonde. Op den dag van ondertrouw hebben ze geen moeite
over voor den Man, die hen aanneemt. En de inzet is profetie: ze zijn zóó
voortgegaan. Veertig jaar heb Ik verdriet gehad van dit volk, zegt de Heere.
Ook voor ons ligt in dit alles rijke leering.
Want nog altijd spreekt God, ook tot ons. Wel zijn er geen Sinaï-verschrikkingen
meer. In zekeren zin gaat alles zoo heel gewoon. Maar het geweldige, het ontzaglijke,
het ontroerende is er toch. Voor de Hebreeuwsche christenen gebeurde er ook
niets, dat schokkend was. Toch zegt deze brief, dat er een spreken Gods onder hen
is, dat te vergelijken valt met Sinaï's tumult! Zoo is het nog. Nòg spreekt God; nòg
roept Hij: Ik ondertrouw u in gerechtigheid! En wederom is de sprake van God te
geweldig voor ons. Niemand kan ‘verwerken’ den ontzaglijken rijkdom Zijner
zelfopenbaring; onze schamele bevatting òmvat Zijn eeuwige gedachten en
werkelijkheden niet.
Doch laat ons nu nooit zeggen: geef ons dan maar iets minder, o God. Laat ons
niet, als Israël, ons ideaal lager stellen en met wat minder tevreden zijn, dan God
ons geeft. Zijn spreken is geven; en Zijn geven is altijd bevel. Wachten we ons voor
de uitgesproken of verborgen begeerte, om beperking van Gods licht inplaats van
gewenning van onze oogen aan dat licht. Als God Zijn openbaringssterkte inperken,
inkrimpen gaat om onzer zwakheid wil, dan doet hij het toch altijd zóó, dat de
beperking zich vanzelf langzamerhand opheft. God gaat van minder tot meer; Hij
gaat van Mozes tot Christus, van Christus tot den verheerlijkten Christus. Hij gaat
van schemer tot licht; Hij perst en dringt om ons te brengen naar dat volle licht, dat
eens ons verheerlijkt oog naar de mate zijner hoogste sterkte te verdragen zal
vermogen in Zijn eeuwigheid. En ieder christen, die de gewenning aan God niet
zoekt in de bereiding van zijn hart, doch in de beperking van de mededeeling van
Gods waarheid, welke toch met ons te doen wil krijgen, hij zondigt tegen de lief de;
hij verwerpt den bruidegom, hij gaat in tegen den gang der heilsopenbaring Van
God, hij doet mee aan de bruidsdagzonde van Israël.
Zoo mag dan de prediker niet ophouden met àl dieper te graven in de Schrift; hij
mag niet uitzichten ongeopend laten, die God
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Zelf Zijn volk doet zien. En de gemeente harerzijds mag niet tevreden zijn met de
gemakkelijkheid van den hoorder, die Gods geweidigheid niet wil voelen komen
over zich tot beroering van zijn diepste wezen. Met onnoodig beperkte kennis mogen
wij nooit tevreden zijn.
Daarom moet ge ook nooit in de kerk komen om het gemakkelijk te hebben. Gij
moet niet uw prediker beschouwen gelijk Israàl Mozes deed: voor hem de zwarigheid,
de ontzetting, de verbazing-voor u 't resultaat der bezigheid Gods als ‘gesneden
koek’. Gods spijze moet immer zwaar te verteren zijn. Een volk, dat zijn Mozessen
laat zwoegen met Gods ontzaglijkheid en zelf naar gemakkelijke houding staat,
verwerpt God, die spreekt en openbaart zijn bloode zelfzucht in liefdeloosheid. Ze
moeten't elkaar niet gemakkelijk maken: prediker en gemeente. Wij moeten niet
Gods Woord willen ontvangen als in den slaap. Wij moeten niet tot God klagen, dat
Hij ons meer geeft dan wij verdragen kunnen. Wie zijt gij, die Zijn openbaring beticht
van onverstand aangaande uw bevattingsmogelijkheid?
Laat ons de ontzetting, de verwondering niet, gelijk Israël deed, van ons af-bidden,
van ons weg-werken. Want we gaan naar de laatste dagen. Straks komt de Antichrist
en met hem de geweldige schudding der wereld. Dan rookt de aarde, en de damp
zal dikker zijn dan die om Sinaï hing! Alleen zij zullen het in die dagen kunnen
uithouden, die met Gods geweldigheden te doen kregen. Alleen de geweld doenden
nemen het koninkrijk der hemelen en behouden het. Ziet dan toe, dat gij Dien, die
spreekt, niet verwerpt. Want alleen wie de verbazing ondergaat van Gods
onuitsprekelijkheid, alleen wie den arbeid kent der verwondering, alleen die mensch
kan in waarheid zeggen: Hoe wonderbaar is uw getuigenis! (Ps. 119:65).
II. De eisch van God, hier ons voorgehouden, heeft ook in het verleden eens een
straffende bevestiging gevonden. Immers: ZIJ zijn niet ontvloden (aan den toorn
van God), die Dengene verwierpen, die hun zijn goddelijke antwoorden gaf! En dat
niet ontvlieden van den toorn is de bezoeking van Israëls bruidsdagzonde. Liefde
verlangt alles of niets; zij wil geven al wat ze heeft of hééngaan niet al haar schatten;
en als Gods liefde heengaat met al haar zegeningen, dan rest alleen Zijn toorn. Ja,
dat was het: Israël verwerpt zijn God, die spreekt. God is het, die hun goddelijke
antwoorden gaf, die hen zegende met Zijn hemelsch orakel. Niet Mozes wordt hier
bedoeld, maar God zelf. Het zijn Gods-spraken, die Israël bij den Sinaï en ook wel
na dien verneemt. Maar Israël wil ze niet; nu niet en later evenmin. Het wil al minder.
En straks komt de vergelding: veertig jaar heeft God verdriet gehad van dit geslacht;
maar dan hebben ook zij veertig jaar verdriet gehad, niet door, maar wel òm Hem,
omdat zijn liefde geen weg te werken grootheid is. Die woestijn-omzwerving van
een bruids-
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volk - is in die enkele woorden reeds niet de geweldigheid der straf te zien? Ja, de
straf bleef komen. Straks zijn ze overgegeven in een waan. De goddelijke spraak
trekt zich dan wel niet terug; maar de duivelen en afgodenorakels zien de duizenden
komen: ze vragen hun afgoden, ze vragen de dooden, maar naar den Heere vragen
ze niet. Dat is de waan, waarin ze overgegeven zijn; dat is de bezoeking, vergelding.
Neen: niet ontvloden zijn ze. Ten slotte komt opdoemen de gestalte van den
farizeeër. Die is bij Golgotha, waar Israël ondergaat, de stràf voor den Sinaï, waar
het niet verkoos in God op te gaan. Want bij Sinaï roept dat volk: maak de woorden
Gods pasklaar voor ons leven; laat hooren en zien ons nooit vergaan; geef ons
geen buiten-model-religie. Welaan, daar staat hij straks, de farizeeër. Zijn kleed is
vol van gebedencedels en zijn mond spreekt altemaal goddelijke woorden, goddelijke
antwoorden. Maar het is alles doodelijk-pasklaar. Dien man, vol van woorden Gods,
treft het Woord van God niet meer. Hooren en zien kàn hem niet meer vergaan,
want het waarachtig hooren en zien is al lang hem en zijn volk vergaan. Het is alles
naar model; maar hun religie is dan ook de dood. Neen, ontvloden zijn ze niet; want
tenslotte komt tot hen Jezus Christus, DE stem Gods, die zuiver spreekt èn die precies naar hun verlangen - Gods woorden vertolkt op menschelijke wijze, Gods
licht bedekt achter menschelijke donkerheid, Gods geluid brengt van menschentong,
Gods gedachten hun doet toekomen gelijk ze heengaan door zijn menschelijke ziel.
Hun gebed van den Sinaï wordt in Christus verhoord. Maar die niet wilden hooren
bij Sinaï, kunnen niet meer verstaan na Bethlehem. Straks kruisigen zij den
Middelaar, den meerdere van hun begeerden Mozes; zij dooven Gods licht, zij
vertrappen de vonken, die ze nog meenden ervan te zien. Dat kruis is hun straf. En
nog steeds doolt die natie voort in ballingschap. Neen, neen, ontvloden zijn ze niet,
nog niet.
En die toen sprak, spreekt nog.
En die toen strafte, straft nog!
O, daar is nog dreiging in Zijn liefde! Denk niet, dat die dreiging komt van Sinaï's
geweld. Want ook Sinaï dient de genade. Ze hebben het geweld in de genade niet
verdragen; straks missen ze de genade in het geweld.
Laat zulk een dwang voor u niet noodig wezen. Ook wij zullen niet ontvlieden den
toorn, niet ontkomen aan den vloek der gemakzuchtige religie, niet ontkomen aan
de religie ‘van den goeden toon’, de godsdienstigheid, die geen zweet meer kent
en geen arbeid en geen bloed en geen neerslaande kracht; ook wij zullen niet
ontkomen aan de opkomst van het farizeïsme, aan de ontbinding van ons leven in
saamhoorigheid, indien wij ons, op de wijze van Israël, afmaken van de vreeselijkheid
der orakels, van de heiligheid der woorden, van de souvereiniteit der boodschap,
die souverein is, nog steeds, óók in den vorm van haar verkondiging, de boodschap
der genade.
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III. Want - en dat is nu het ontroerende - voor het heden heeft die eisch Gods een
àlmeer klemmende beteekenis. De kracht der dreiging neemt toe bij den dag, omdat
het licht der liefde bij den dag helderder schijnt. Indien dezen, de Israëlieten, niet
ontvloden zijn, hoeveel te meer zullen wij niet ontvlieden aan Gods toorn, indien wij
ons óók van den sprekenden God afkeeren?
Want òns dreigt de liefde nog meer; omdat ze ons meer gegeven heeft. Dit toch
is het groote onderscheid: tot Israël gaf God Zijn sprake op aarde, maar nu spreekt
1)
Hij, God, ons toe uit de hemelen. Nu geeft God goddelijke antwoorden uit de
hemelen!
Tot Israël kwamen de Gods-woorden op aarde. De aarde, het zichtbare, ‘deze
berg Sinaï’, was het kernpunt der openbaringsheerlijkheid van God. En daarom
kunnen ook later de Levieten zingen: Gij zijt nedergedaald op den berg Sinaï en
hebt met hen gesproken! (Neh. 9:13). Dat is het: nedergedaald is God. De aarde
was toen de plaats Zijner geweldige licht-openbaring en sterkte-daad.
Maar dit is de glorie van het Nieuwe Testament, gelijk het na Christus' hemelvaart
en de uitstorting van den Pinkstergeest zich vervult; nù is het kernpunt van Gods
openbaringsspraak, van de energiedaad der genade, van de bediening der genade
en der verzoening, verlegd naar den hemel. Wel komt Gods spreken tot de aarde,
het komt door den Geest. Maar onze Profeet - in den hemel is hij. En wat op aarde
de Geest doet - dat is niet: nieuwe dingen aan de oude toevoegen: doch: het spreken
des hemels op aarde verwerkelijken en zoo alles terugvoeren tòt den sprekenden
hemel. In den hemel, dáár houdt Christus de wereldteugels vast, dáár wordt de
wereldklok bijgehouden, dáár wordt de loop der tijden voleindigd, dáár openbaren
zich de wonderen der genade in de werkelijkheid der aanschouwelijkheid. Wij hebben
niet meer, als Israël, het vuur vlak boven ons hoofd, doch achter de wolken is ons
de openbaring der majesteit van den genadetroon. Dat moge armoede,
achteruitgang, schijnen, het IS toch rijkdom, vóóruitgang. Want de aan Israël gegeven
openbaring, die, op de aarde, ook náár de aarde is, en dus aardsche, zichtbare
teekenen neemt voor het lichamelijk oog, sluit zich aan bij een nog lagere
ontwikkeling van het geestelijk vermogen om te zien en te vernemen Gods
werkelijkheid. Maar het spreken Gods uit den hemel doet minder voor het lichamelijk
oog, om des te méér te verrichten voor het geestelijk oog. God is voortgeschreden
met Zijn volk en met Zijn openbaring; Hij geeft nu hemelsche gaven, een hemelsch
Jeruzalem, een hemelsch burgerschap. En deze meerdere voorrechten zijn ook
verzwaring van roeping. Als wij - op welke

1)

Immers: het ingevoegde woordje ‘is’, staat niet in den grondtekst; men moet niet ‘is’ aanvullen,
maar: ‘spreekt’ (goddelijke antwoorden geeft).
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wijze ook - de hemelboodschap van ons afzetten, van ons afbuigen den stroom der
openbaring, dan zullen wij niet ontvlieden.
Zoo is dan hier de dreiging der liefdesboodschap, die onder u gebracht wordt, o
kerk van Christus. Wees voor die dreiging dankbaar; ze predikt op haar wijze óók,
dat gij veel hebt ontvangen. Geen woorden, die beter bijeen hooren dan die twee:
liefde en - vergelding; want ze geven beide ieder het zijne. Deze dreiging stoot niet
van de liefde af, maar is op haar gegrond. Laat ons ze steeds durven handhaven.
Wie de dreiging der autoritaire, souvereine liefde wegneemt, neemt de souvereiniteit
àf van Gods liefde; en dan is de liefde zelf weg; en het geloof is ook weg, want Gods
liefde kan alleen geloofd worden door wie eraan onderworpen is, zóózeer is ze van
nature ons onaannemelijk (1 Cor. 2:9). Vergeet ook niet, dat Gods dreiging iederen
dag strenger wordt, omdat elke dag ons dichter brengt bij het einde en dus het licht
der openbaring doet toenemen in glans. Was Gods evangelie alleen leer, het zou
anders zijn. Maar nu het ook leven, liefde is, het groote ‘goddelijk antwoord’ op het
vragen van ons hart, nù kan ze niet anders dan dreigen haar verwerper.
Zoo willen wij in onzen slappen, kleurloozen, alles opsmeltenden tijd vernemen
het exclusivisme van Gods liefde. Hier is zij; zij kan niet anders. En wij, wij mogen
niet anders willen, dan een dreigende liefde; want zóó vernemen wij, hoe
waarachtigernstig God u bezweert, dat Zijn liefde niet wil vertreden zijn.
Ziet dan toe, dat gij Dien, die spreekt, niet verwerpt.
Want Hij spreekt van de hemelen, niet meer op aarde.
Dat is, christenen, uw groote zwarigheid. Het is ook uw groote troost. Het is uw
zwarigheid. Want tegenover uw God, die het zwaartepunt van Zijn verneembare
wonderen verlegt van de aarde naar den hemel, dat is, van het zichtbare naar het
onzichtbare, staat Satan, die zijn invloedssfeer zoekt uit te breiden, door zijn
krachtsopenbaring te verleggen van het onzichtbare in het zichtbare. Wij gaan naar
den tijd van de wonderen van den Antichrist!
O, het zal zwaar zijn, te gelóóven, in dien tijd, als àl wat zichtbaar is, vol is van
blinkende zonde, van pralende menschheid, van schoonen duivelendienst. Dàn te
gelóóven, dat ginds in de hemelen, daar hoog boven uw sterfelijk hoofd, uw Profeet
spreekt, uw God hoorbaar antwoord geeft op uw vragen! Het zal strijd kosten, veel
meer zweet en angst, dan Israël wilde verdragen.
Maar het zal toch uw vertroosting zijn. Want het koninkrijk gaan we in niet door
de aanschouwing van het uitwendig teeken op aarde, maar door het geloof in de
onzichtbare kracht, die nu werkt in den hemel naar de wet der voortschrijdende
genade!
Ziet dan toe, dat gij God, die spreekt, niet verwerpt. Hoort Zijn stem. Smaakt en
ziet, ook in de dreiging, dat Gods goedertierenheid geweldig is over degenen, die
Hem vreezen; dat Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Ziet toe, dat gij niet
verwerpt!
Amen.
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1)

Christus verzocht om den tempel.

Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde hem op
de tinne des tempels,
en zeide tot hem: Indien gij Gods Zoon zijt, werp uzelven nederwaarts;
want daar is geschreven, dat Hij zijne Engelen van u bevelen zal, en dat
zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eeniger tijd uwen voet
aan eenen steen aanstoot.
Jezus zeide tot hem: Daar is wederom geschreven: Gij zult den Heere
uwen God niet verzoeken.
Matth. 4:5, 6, 7.
Er is vandaag feest in onze ziel, gemeente; en wij gelooven, dat God het is, die ons
dezen feestdag gemaakt heeft. Wij trekken onder feestgezangen onzen ‘tempel’ in;
en reeds toen wij uit de verte tot dien tempel opzagen, toen zagen we, dat het een
tempel was met ‘tinnen’. Van die tempelgebouwen hebben we er niet al te veel. En
daarom is ook dàt een element in onze feestvreugde: wij hebben een tempel, hoog
en forsch, een tempel die opklimt, die heenwijst naar den hemel: wij hebben een
tempel ‘met tinnen’.
Nu willen wij heden laten varen onze pelgrimsliederen van woestijnen en van
eenzaamheid en wij willen God en menschen zeggen, dat er nog een heirbaan is
voor het volk van God! Willen wij dat niet?
Misschien zegt gij tot mij: ‘Ja! Dat willen wij. Niet anders dan dat. Laat ons op
onzen feestdag ook werkelijk geheel in het feest verslonden zijn. Zóó vaak vieren
wij het feest niet onzen God.’ En misschien ligt in de hartelijkheid, waarmee gij mij
bijvalt, als ik het feestelijke, het zonnige van dezen dag aanraak, een zachte critiek,
een opkomende lust tot veroordeeling van mijn tekstkeuze. Gij viert feest en ik lees
u een tekst voor, die op het eerste hooren u reeds rept van ‘verzoeking‘. Gij blikt op
naar de tinnen van uw tempel, en ik neem u bij de hand en zeg tot u: zie,
tempeltinnen zijn een bodem, dien ook de Satan betreedt. Gij wilt uw léven vieren
en roept elkander toe, dat God onder u roept: viert uw vierdagen, maar de prediking
gaat vanavond tot u uit en het eerste woord is, dat gij heen zult gaan naar de
woestijn, waar uw Heiland verzocht werd van den duivel.
Ergert u dit, gemeente?

1)

Preek gehouden bij de in gebruikneming van de Westerkerk, het derde kerkgebouw van de
Geref. Kerk van Delft, op 13 Nov. 1924.
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Indien dat waar zou zijn, ook maar in de verte, dan zou ik u willen vragen, te
bedenken, dat uw critiek ditmaal niet mij raakt, maar uw God. Gij hebt een mijlpaal
in uw leven heden bereikt; de wereld is in zulke oogenblikken geneigd te ‘toasten’;
en wij, die immers ook menschen zijn, hebben in zoodanige uren óók de neiging,
om de dieper liggende waarheid te bedekken onder de veelheid der woorden. Maar
toen Christus gedoopt was in den Jordaan, toen had ook Hij een ‘mijlpaal’ bereikt.
Ongeveer dertig jaren was hij oud; tot zijn ambt was hij geroepen; uit een stil verleden
bracht God hem over in een drukke toekomst, vol van werk en van profetie. Maar
het eerste werk, dat God zijn Zoon oplegde, toen Hij den mijlpaal bereikt had, was:
de STILTE. ‘Terstond dreef Hem de Geest in de woestijn’. Bij den mijlpaal van
Christus' doop klinkt alleen, geweldig en groot, de stem van God; en vervolgens de
stem der stilte; der stilte, veer-tig dagen, veer-tig nachten. En daarna de stem van
Satan, tot driemaal toe. Ergert u dit? Maar God heeft het gedaan.
Ja, nog eens: ik vraag u, te bedenken, dat de Geest, en niet ik, uw gedachten op
het oogenblik van de aanvaarding van een heilige taak, de woestijn indrijft. Hij opent
de diepten van heeten zonnebrand, en zegt u, dat de blinkende zon de tempeltinnen
wel in goudglans zet, zoodat de burgers van Jeruzalem zeggen: ziet gij deze schoone
gebouwen? - maar dat op hetzelf de oogenblik de Zoon des Menschen, ver van den
tempel en zijn tinnen, den brand ondergaat der woestijn, waarvan de hitte zijn glans
verdooft. Gij hebt gezworen straks:
Ik zweer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen in al mijn levensjaren......

en gij weet, dat zóó gezworen heeft, in het uur van zijn doop, de Heiland, die de wet
en haar gehoorzaamheid aanvaardt in de tegenwoordigheid Gods. Maar eer God
hem dreef in het rumoer, dreef Hij hem in de stilte. God heeft toen den eed van
trouw, èn de verdieping van onzen levensgrond in woestijnen, naast elkaar gezet;
en wie zijt gij, die zoudt scheiden, wat Hij verbonden heeft?
Laat ons, zonder te vergeten, dat de tweede Adam een ander werk deed dan wij
hier heden verrichten, trachten, óók om ònze tempeltinnen den strijd te strijden van
Gods recht en Gods waarheid tegenover den satan. Laat ons dat doen in
gehoorzaamheid aan het Vleeschgeworden en aan het Schriftgeworden Woord van
God. Want hier leggen die twee elkander aan ons uit, als ons gesproken wordt van

Christus, verzocht om den tempel.
We zien:
I. hoe die verzoeking ingeleid werd,
II. hoe die verzoeking aangekondigd werd,
III. hoe die verzoeking overwonnen werd.
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I. In de eerste plaats willen wij dus letten op de wijze, waarop de verzoeking van
Christus om den Jeruzalemschen tempel werd voorbereid.
Onze tekst zegt er dit van: ‘Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad,
en stelde hem op de tinne des tempels’.
Met deze nauwkeurige plaatsbepaling wil de bijbel uw gedachten dus opzettelijk
bezighouden met de vraag, waarom de verzoeking van Christus juist op die plaats
geschiedde, welke hier met zoo angstvallige nauwkeurigheid wordt aangegeven.
En wanneer wij voor ons doel ook op die plaatsbepaling een oogenblik letten
willen, dan mag ik wel veronderstellen, dat het niet noodig zal zijn, in dit oogenblik
in den breede uiteen te zetten, wat eigenlijk de verzoeking van Christus in de woestijn
in het algemeen ons te zeggen heeft. O ja, ge hebt dat wel meer gehoord, ge zult
het ook weer in dit kerkgebouw hooren, dat Christus, wanneer hij, gedoopt, uit den
Jordaan opstijgt, en zijn leden strekt tot den arbeid, die van zijn God hem, den knecht
des Heeren, te doen gegeven is, eerst wordt uitgedreven in de woestijn, om daar,
als het Heilig Offerlam gekeurd te worden als volkomen, en om daar als de
Worstelaar van God, die gekomen is, om Gods Wil te doen, te bewijzen, dat hij den
toets doorstaan kan. Zie, daar gaat hij; de tweede Adam. God drijft hem uit, de
woestijn in. Want de ongehoorzaamheid van den eersten Adam heeft van het paradijs
eens een woestijn gemaakt; - is het teveel gevraagd, dat de tweede Adam door zijn
gehoorzaamheid van een woestijn een paradijs maakt? Zie, dat is de inzet van deze
geweldige worsteling: bij den eersten Adam zijn de dieren gekomen, zonder geweld,
zonder gerucht, en ze leiden zich aan zijn voeten; ook dienden hem de engelen,
die liturgische geesten. En vóórdat nu de geweldige kamp begint, de kamp van den
tweeden Adam, die Zijn ambt aanvaard heeft, vóórdat die strijd op leven en dood
kan aanvangen, zal aan God en engel, aan Satan en duivel, afgekondigd worden,
wat het doel van den grooten strijd is, dien de Christus voeren komt. Hier in de
woestijn zien hemel en hel elkander diep in de oogen. De proloog van den
wereldkamp wordt heden in woestijnstilte opgevoerd. In dien proloog zal heel het
drama, dat volgen moet, in het kort worden aangeduid; van woestijndood moet het
gaan tot paradijsvrede. En daarom zullen de wilde dieren moeten komen, om den
Menschenzoon te dienen; en daarom zullen de engelen moeten komen, om te
dienen den Tweeden Mensch. En de macht, die hen trekt tot dien tweeden Adam,
de macht, die de dieren trekt en de engelen daarbij, zal alleen kunnen zijn: de macht
der gerechtigheid, der gehoorzaamheid, de macht van den gaven, dienst van God
uit volkomen ziel.
Daarom wordt die gehoorzaamheid van Christus op het zwaarste offer gevergd,
dat God van menschenkrachten vorderen kan. Daarom kwelt God den tweeden
Adam met den honger van ziel en van lichaam. Hij doet dat veertig dagen, veertig
nachten ook.
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God kastijdt de ziel van Zijn Zoon met den honger. Want een wildernis is vreeselijk
voor wie zich van zijn wereldtaak bewust geworden is. Zoo goed de eenzaamheid
moge zijn, voor wie zich bereidt tot zijn ambt, zoo martelend is zij voor wie zijn taak
heeft aanvaard. O, de Dooper, hoe is hij gezégend! Hem brengt God in de woestijn,
vóódat hij zijn werk begint; doch daarna gaat hij staan, breed en groot en forsch
aan den Jordaan, en op den heirweg, en zegt: ik durf de natie aan! Doch Zijn Zoon
heeft God gelaten onder de menschen, toen hij nog de ambtelooze was onder Israël;
vervolgens riep hij hem tot den doop van Johannes, en zeide tot den 30-jarigen
man, aan wien niets menschelijks vreemd, wien niets mannelijks vreemd was: gij
zijt de Ambtsdrager van God; neden is de ure van uw daad vervuld. En tot de
menschen dreunde God: dat deze nu was de Zoon, de drager van het Welbehagen.
Maar toen in den Gedoopte alles perste tot spreken, en in de omstanders alles tot
hooren, toen legde de Geest de hand op den mond van den Knecht en zeide tot
hem: Uw liefde en ijver brandt......zoo ga nu in de woestijn en wees de profeet, die
zwijgt, veertig dagen, veertig nachten. Dat is zielehonger: vuur op aarde willen
werpen en meer dan een maand lang zwijgen, strak en diep!
En dan, bij dien honger der ziel komt voor Christus ook nog de honger van het
lichaam. Het vreeselijke is daarbij, dat die honger zoo laat zich doet gevoelen. Eerst
na 40 dagen voelt de Christus zijn marteling. Al die voorgaande dagen heeft zijn
ziel moeten hongeren, zonder dat de honger van het vleesch de gevoeligheid van
den geest ook maar een oogenblik afstompen kon.
In die 40 dagen van vereenzaming nu is de ziel van Christus werkzaam en
bewogen geweest en zeer gespannen. Hoe zou het ook anders kunnen? Zijn
ontzaglijke roeping, zijn wereldomvattend ambt, de komende worsteling, de drang
van Jezus' koninklijke ziel tot wereldheerschappij en wereldverovering, de noodzaak
van de oorlogsverklaring aan het vleeschelijke Israël - al die dingen hebben de
menschelijke ziel van onzen Heiland beroerd en bewogen tot den bodem toe.
En eerst, wanneer ge u daarin verdiept en de zielswerkzaamheid van den
geroepen Ambtsdrager Gods uit de verte poogt in te denken, eerst dan wordt u het
verhaal der verzoeking duidelijk, ook in zijn vervolg.
Dan gaat u allereerst een licht op over de plaats, waarop de verzoeking plaats
heeft, het terrein der verzoeking. Ook in de keuze van de plaats, van het terrein der
verzoeking, sluit de Satan zich aan bij wat in de ziel van den Heiland zelf omgaat.
Let maar eens op, hoe er een voor de hand liggend verband bestaat, telkens weer,
tusschen het onderwerp der verzoeking en haar plaats. Hebt gij honger? Maak dan
brood van die steenen daar!......zoo zegt de duivel tot Jezus; en immers, die steenen
liggen daar vlak bij, ze liggen daar aan zijn voeten? Wilt gij de wereldheerscher zijn?
Ga dan mee, sta hier op dien hoogen berg, en in breeden cirkel
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liggen daar aan Uw voet de koninkrijken der aarde. En ten derden male nu: wilt gij
de drager zijn van het geestelijk gezag in de wereld, gij, gezalfde Profeet van den
Allerhoogste? Ga dan mee naar den tempel, den tempel in Jeruzalem, want daar
is de stoel van het gericht, vandaar gaat het licht over de wereld en de profetie en
het Woord van God. De tempel, dat is de plaats der openbaring.
Komt er nu niet reeds eenigermate helderheid in het verhaal van de verzoeking
van Christus, die zich bewoog om den tempel en de tinnen van dien tempel?
Zoodra ge dan ook daarop meer letten gaat, dat de plaats, die het tooneel der
verzoeking wordt, door Satan niet anders gekozen wordt, dan in aansluiting aan de
werkzaamheid van Christus' ziel zelf, krijgt de omschrijving van die plaats in onzen
tekst aanstonds groote beteekenis. Daarop wil ik dan ook heden den nadruk doen
vallen.
En dat is noodig.
Er zijn nog altijd zeer veel menschen, die wel spreken en denken over den inhoud
der verzoeking, die wel acht geven op de woorden, die de duivel spreekt tot Jezus,
maar die over de plaats, waar dit helsche werk zich voltrok, eigenlijk nooit nadenken.
Voor hen komt alles aan op den aard der verzoeking, maar de plaats daarvan is
voor hun begrip maar een bijkomstigheid in het verhaal.
Toch had het verhaal zelf hen al tegen deze vergissing kunnen waarschuwen.
Immers, indien het alleen maar aangekomen is op den inhoud, den aard der
verzoeking, en de plaats zelf zóó maar, willekeurig kon gekozen worden, dan is die
heele verplaatsing der verzoeking naar den TEMPEL een omslachtigheid zonder
zin. Dan is die tempelreis, dan is dat bestijgen van de TINNEN van den tempel een
verschrikkelijke overbodigheid.
O, ik weet het wel, daar wordt, ook onder ons, nog verschillend gedacht over de
manier, waarop we ons deze dingen hebben voor te stellen. Daar zijn er, die
gelooven, dat Christus, al den tijd der verzoeking, in de woestijn gebleven is (Marc.
1:13), ook toen hij verzocht werd om den tempel. Volgens deze voor stelling is Jezus
zóó sterk, ook lichamelijk, onder de macht van den duivel geweest, dat hij zich
voelde als iemand, die daar boven op een hoog punt van den tempel stond, en die,
duizelig en onrustig, naar een rustige plaats zocht, waar hij veilig was. Anderen
meenen, dat de Satan met den Heiland werkelijk gegaan is tot den tempel te
Jeruzalem, ongeveer op dezelfde manier, waarop de Geest later Philippus wegnam
uit de oogen van den gedoopten kamerling (Handel. 8:39). Maar hoe ge ook over
die dingen denken moogt, dit ééne is toch in elk geval wel zeer duidelijk: de duivel
wil, dat Jezus den indruk zal hebben, dat hij staat op den tempel, daar boven op,
op een hoog, vooruitstekend punt. Om dat hooge punt gaat het. En dan zal hij
Christus vragen, zich neer te storten, en dan niet bang te zijn, omdat iemand, die
Gods Zoon heeten wil, niet bang mag zijn.
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Welnu, als het alleen dáárom gaat, dat Christus van het een of andere hooge punt
zich omlaag storten zal, en als hij daarmee, zonder meer, bewijzen moet, dat hij
Gods Zoon is, op Wien de hemel in een allerbizonderste liefde neerziet, wat doet
die tempel dan in dat verhaal? Dan is die immers volmaakt overbodig? Er zijn toch
immers in de onmiddellijke omgeving hooge punten genoeg? Denk even na: de
verzoeking, die zich bij deze aansluit, heeft plaats - op een hoogen berg. Dáár zijn
dus óók rotspunten en hooge bergruggen genoeg, die Jezus, zoo hij wil, benutten
kan voor een wonder, gelijk Satan van hem vraagt. Ja, toen Jezus van den Jordaan
getrokken is naar het woestijnland, waar hij thans vertoeft, toen is hij ook nog
gekomen door een bergachtige streek. Hij moest toen een landstreek door, die een
onverwachte stijging van den bodem, hier en daar tot wel 300 meter, vertoont. En
soms staat de rand van die hoogvlakte loodrecht op het lager gelegen terrein.
Nietwaar, die vermoeiende tempelgang is, zóó gezien, allerminst begrijpelijk, wanneer
het hooge punt willekeurig kan gekozen worden. Men kan dan, wat veel natuurlijker
is, wel in de omgeving blijven.......
En tòch......die tempel, die tempel, het moet naar den tempel van Jeruzalem
toe......
Nog eens, waarom?
En nu voor het laatst: het eenige antwoord op die vraag is: Satan moet met
Christus naar den tempel toe, omdat Christus zelf met dien tempel bezig is. De
duivel zoekt aansluiting, ook in zijn verzoekingen, bij de ziel van hem, die verzocht
wordt. Daar is hij trouwens ook de duivel voor. Hoe machtig ook, de duivel blijft een
schepsel. God is hij niet. En het is Gods eer, dat Hij deuren openwerpen kan, die
voor Hem op het nachtslot zitten. Maar de duivel kan geen enkele deur forceeren
of openbreken, of de mogelijkheid van openwerping moet in die deur zelf gegeven
zijn. Hij moet zich aanpassen aan het gegevene, hij moet uitgaan van hetgeen
aanwezig is. Den eersten Adam heeft hij niet kunnen ver leiden, of hij moest in
Adams ziel voorstellingen wekken, die zich gereedelijk aansloten bij wat Adam en
de Mannin zelf overpeinsden; gij zult als God zijn; is het ook, dat God gezegd
heeft......; is die boom niet een lust voor de oogen? En zóó gaat het ook nu met den
tweeden Adam! Elke verzoeking gaat uit van de ontzaglijke vraagstukken, die
Christus zichzelf opgegeven heeft, die Hij zelf, souverein, zich aan de orde stelt.
‘Indien gij Gods Zoon zijt’,......zoo sist de Satan;......want om dat Zoonschap van
God bewogen zich Christus' eigen zielegedachten. ‘Gij hebt honger’......maak dan
van die steenen brood! ‘Gij wil wereldkoning zijn’......hier zijn de koninkrijken der
aarde......! Hoort ge niet, dat de onderwerpen, die de duivel aan de orde stelt, telkens,
en telkens weer, door den Heiland zelf gekozen zijn? En zóó nu is het óók, wanneer
de satanische verzoeking zich beweegt om den tempel. De verzoeking, de verlokking
tot het kwaad, het oppoetsen van wat kwaad
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is, totdat het blinkt, DAT is van Satan. Maar de onderwerpen. waarover het
onderhoud heden loopen zal, DIE zijn van Christus! Hij is de meester van het terrein,
nog voordat de slag gewonnen is!
En nu krijgt alles in deze daemonische werkelijkheid een natuurlijk verloop. Nu
komt ge onder den indruk van de ontzaglijke spanning in de ziel van Christus. Veertig
dagen lang heeft hij zich vermoeid niet zijn Ambt. Hij heeft den heiligen oorlog zien
aankomen, dien hij Israël zou moeten verklaren. Hij heeft den geestelijken omkeer,
dien hij, tegen Israëls tempeldienaren in, onder het volk moest bewerken, zich zien
voltrekken. Hij heeft ingeleefd in de vijandschap die van den TEMPEL uit zou gaan,
wanneer Hij zou aantasten straks het gezag van priesters en ouderlingen, van
schriftgeleerden en rabbijnen. Hij heeft daar in die woestijn de menschen gezien,
en het volk, en het officieele godsdienstige leven van Israël......Hij heeft, in één
woord, den TEMPEL gezien.
Jezus' ziel toefde om den tempel, vóórdat de walm van Satan hem op zijn tinnen
walgen deed.
En het is niet voor niets, dat Christus zich om dien TEMPEL beroert. Want die
tempel daar is nog altijd van Godswege het adres der openbaring. Nog steeds is
hij de plaats, waar Gods voetstap drukt en die nog niet van God en van de heidenen
vertreden is. Hij is in de heele wereld nog het hoogtepunt van alle geestelijk
gezag......Wat in Athene de Akropolis is voor cultuur en wetenschap, wat in Rome
het Kapitool is voor de wereldheerschappij, dat is in Jeruzalem de tempel voor het
geestelijk gezag, voor de profetie, voor het Woord. De tinnen van de Akropolis, de
tinnen van het Kapitool, de tinnen van den Jeruzalemschen tempel, dat zijn drie
hooge plaatsen in de wereld; het zijn de drie hoogste punten in de drie wereldsteden;
het zijn de drie hooge toppen, waarom zich alle onweders der aarde zullen
samentrekken, de spitsen, vanwaar het leven der wereld geleid en beheerscht wordt
onder Gods voorzienigheid. En daarom staat er ook zoo kenschetsend in den tekst,
dat de duivel Jezus voerde naar de ‘heilige stad’, de stad der openbaring; - en dat
hij Jezus stelde op de tinnen van den tempel, d.w.z, op een of ander hoog-uitstekend
deel van één der tempelgebouwen, mogelijk wel een plat dak. Naar de heilige
stad......want zij is van heel de wereld het heiligste gebied. In die stad naar den
tempel......want die is van de heilige stad weer het allerheiligste terrein. Naar de tin
van dien tempel......want daar bevindt zich Christus op het heiligste en op het
hoogste, het hoog-heiligste plekje van de geheele aarde. Wat de bergtop (vs. 8) is
voor zijn verlangen naar wereldheerschappij, dat is de tempeltin voor zijn drang
naar de oefening van geestelijk gezag. Op de tempeltin......daar staat Christus
midden in de geweldigheden van den tempel en er boven op. De tempeltin, Jezus
rust niet en de duivel rust niet, alle hemelhoogten en alle hellekrochten rusten niet,
voordat óók daarom de strijd tusschen hemel en hel uitgevochten is.
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En als ge nu even stil staat, gemeente, voelt ge dan niet, dat reeds om deze dingen
ons tekstwoord u iets te zeggen heeft voor dezen feestdag, dezen tempeldag?
Verdiep u in de ziel van uw Heiland en zie, hoe Zijn geest zwoegt om den tempel.
O neen, niet omdat die tempel op zichzelf zoo begeerlijk voor hem is. In zekeren
zin zal Christus dezen tempel een ruïne doen zijn, niet wijl Hij hem afbreekt, doch
omdat Hij hem vervult. Maar om den tempel zwoegt toch Christus, omdat die nog
steeds het wettig, officieel heiligdom is. Van hier zal Christus' werk moeten uitgaan.
Hier zal hij den geesel moeten heffen, den geesel van touwtjes. Hier zal hij moeten
werken, zóó krachtig, dat hij straks, om zijns levens wil, moet kùnnen zeggen:
‘Dagelijks zat ik bij u, leerende in den tempel’ (Matth. 26:55). En als gij zóó uw
Heiland hebt zien worstelen om den tempel, hoort ge dan niet de vraag tot u komen:
- Gij, kunt gij óók zóó verzocht worden, verzocht OM DEN TEMPEL?
O neen, ik prijs u de verzoeking niet aan. Onze verzoekingen, wij bidden, dat we
er van verlost mogen worden. Maar, ze kómen over ons. En het onderwerp, waarover
ze loopen, dat zal uitmaken, in hoeverre wij met den tempel, dien God onder ons
bouwt, al dan niet bezig zijn; in hoeverre wij hem dragen op het hart. Want ook van
ons geldt het, en dap nog in veel sterker mate, dat in de verzoekingen tweeërlei
werking ligt: een werking van Satan, die van buiten naar binnen gaat, maar óók een
werking van ons eigen hart, die van binnen naar buiten gaat.
Welnu, wie wordt er onder u verzocht om den tempel?
O, onze verzoekingen, wij geven er zoo hoog van op; wij tobben erover, alsof de
zwaarste last ons drukt, òf, soms pronken we er mee. Maar - onze verzoekingen
zijn zoo vaak onze veroordeeling. Ze bewijzen maar al te klaar, hoe eenzijdig, hoe
klein, hoe arm we zijn. Gij zegt, dat ge dat toestemt, omdat ge vatbaar zijt voor de
verzoeking? Ik antwoord: ja. Maar ik voeg eraan toe: gij openbaart uw armoede nog
veel meer daarin, dat gij voor zoo veel verzoekingen niet vatbaar zijt, omdat uw ziel
nooit bezig is met zoo vele onderwerpen, die ontzaglijk zijn. Wie wordt om den
tempel verzocht? Tempelverzoekingen......och, wij verschuiven ze gretig achter de
wolken, wij maken ze meestal eschatologisch, dat wil zeggen: we maken er een
toekomstvraag van. En dan zuchten wij, of wij in dien tempel daarboven wel een
plaats, een rustige, veilige plaats kunnen krijgen. Maar wie onder ons maakt de
tempel-verzoeking actueel? Dat is te zeggen: wie worstelt om den tempel, die
vandaag er is, den tempel, die hier beneden staat? Wie wordt verzocht, in zijn
geestelijk leven der eenzame worstelingen met God, verzòcht om den tempel, om
het vraagstuk der kerk, het vraagstuk der profetie, die haar loop neemt door de
wereld? Wie vecht in eenzame stilte met de onzichtbare machten der geestelijke
wereld om den uiterlijken verschijningsvorm van zijn eigen kerk?
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Wie worstelt om de kerk als instituut? Om den loop van Gods koninkrijk in de wereld?
Om het ambt, en de plaats, die het vindt onder de menschen?
Och, laat ons eerlijk zijn, dit alles raakt zoo weinig onze ziel. En toch moet het
kunnen; niet, nog eens, om de verzoeking zèlf te begeeren, maar om de
zielsbeweging, die voor Gods oog àchter de verzoeking ligt, de zielsbeweging, die
voor den Satan de aanleiding wordt ter verzoeking, maar voor God het bewijs, dat
gij bezig zijt met den tempelbouw, dien de Geest onder u volvoert.
Dat is de waarde, de verschrikkelijke, benauwende waarde, van dezen dag: God
zelf komt in Christus met die vraag tot u. Want heden, gemeente, ontvangt uw kerk
een nieuw adres, uw samenleving nieuwen vorm, uw leven nieuwe banen. Deze
nieuwe kerk moet uw ziel beroeren. Draagt gij ook dezen tempel in, in de botsing
uwer gedachten? Vergeet het niet: Christus is niet verzocht om de slaapkamer van
Petrus' schoonmoeder, die met de koorts te bed ligt; ook niet, om de plaats, de stille
plek, waar Nicodemus, in den nacht, kwam luisteren naar zijn onderricht; ook niet
om de Jacobsbron, waar de Samaritaansche vrouw Jezus zoekt en van Hem geleerd
wordt over het eeuwig verfrisschende water. Want wel heeft Christus zich ten volle
gegeven aan den jammer in die binnenkamers der zieken, aan den honger van bij
nacht komende leergierigen, aan den nood der waterputsters onder Samaritaansche
zondaressen;......maar......Hij is verzòcht om den TEMPEL, om het groote, het
massale. Eerst de tempel, dàn het intiem-persoonlijke. Eerst de worsteling om de
gemeenschap, dàn die om den enkeling. Ja, nog meer is er. Aanstonds nà de
verzoeking gaat Jezus naar Nazareth, naar de synagoge, en preekt er op den
sabbath (Lucas 4:16). Wij zouden zeggen, de eerste prediking, dat is toch wel een
vanzelfsprekend onderwerp voor de verzoeking. Maar de werkelijkheid is: dat Jezus
verzocht is, niet om de synagoge, niet om het bij-gebouw, maar om den tempel, dat
is: om het hoofdgebouw. Niet om den uithoek, maar om het middelpunt van den
1)
cirkel van Israëls godsdienstig leven. Onder u is onlangs een geschrift verspreid,
waarin gehandeld wordt over Samgar, die met zijn ossenstok de vijanden van den
hoofdweg verdrijft, en den hoofdweg, de heirbaan, opeischt voor zich en zijn volk.
Welnu, wat in dat geschrift staat te lezen, vindt ge hier in den tekst: Meer dan Samgar
is hier!
Laat ons vandaag op ons feest willen leeren en beschaamd zijn. Hoe vaak
worstelen wij (indien het althans ‘worstelen’ is) om het kleine, het intiem-persoonlijke,
zonder ooit de groote lijnen te trekken, die Christus hier trekt? Let op, waarvoor wij
de ‘voorbede’ der gemeente vragen; let op, over welke onderwerpen het loopt,
wanneer wij vragen om ‘geestelijke adviezen’; let op,

1)

Ds T.J. Hagen: ‘Samgar met z'n ossenstok’. Drukkerij Vado, Delft, '24.
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welke punten gij aan de orde stelt bij het huisbezoek; en zeg dan zelf, of het alles
niet zoo vaak blijft van benauwend kleinen stijl? Maar in het groote is Christus
verzocht; en toen vond hij de sterkte, ook in het kleine. Zoo ga gij dan, gemeente,
uw tempel, dien gij heden groet, zien tegenover den grooten tempel, daar in
Jeruzalem, en zie, hoe naar den hoogen tempeltop dringt de ziel van uw hoogsten
Profeet. En weet het dan: God wil uw verzoeking niet. Maar àls gij verzocht wordt,
laat het dan ook eens zijn mogen om den tempel, om den loop van de kerk in de
wereld en haar plaats temidden van een macht, een wereldmacht, die haar verderf
wil. Dan blijkt, dat gij althans over die dingen hebt nagedacht; dat de kerk tenminste
een geloofs-stuk voor u geworden is.
Temeer, omdat gij reden hebt, om dat te doen, juist in dezen tijd. Christus, als Hij
opzag naar den Jeruzalemschen tempel, heeft hem gezien onder toekomst-licht,
tegen den achtergrond van de rosse vlammen van toekomstig gericht. Het was de
messiaansche tijd, en die messiaansche tijd was een kritieke tijd: hij bracht de
messiaansche eeuw, hij bracht het oordeel nabij. Hoor, hoe sterk Jezus dat gevoelt
als hij zegt, later: ‘Ziet gij deze schoone gebouwen? Ik zeg u: daar zal geen steen
op den anderen gelaten worden’. Ja, dàt is vol zijn van den tempel! Dàt is: den
tempel bezien onder het licht der laatste dagen! Welnu, zóó klinkt ook over uw
schoonen tempel, gemeente, de roep: ‘Ziet gij deze schoone gebouwen? Ik zeg u:
niet één steen zal op den anderen gelaten worden’. Want als Jacobus zegt, dat de
rijken schatten vergaderd hebben in de laatste dagen, dan mogen wij zeggen: gij
hebt tempelbouw ondernomen in de laatste dagen. Ook ònze tijd is messiaansch,
ook ònze eeuw dringt naar de voleinding. Ook om onze tempeltinnen zal de
wereldstrijd zich volvoeren, even waarachtig, als om de tempeltinnen van Jeruzalem.
En gelijk de tempel van Jeruzalem verwoest is door Romeinschen vuurbrand, en
gelijk van dien Jeruzalemschen tempel de blinkende tinnen in puin gestort zijn, zoo
zal ook op uw tempeltinnen de Antichrist verschijnen, blinkend in zonnelicht, zichzelf
vertoonende, dat hij God is. De wereldstrijd gaat in onze dagen zich almeer bewegen
om de tempeltinnen! Laat ze dan in uw ziel een plaats mogen hebben, een plaats,
waar de worstelingen Gods volstreden worden. Eén van beide: van de tempeltinnen
gaat de zegen uit over de aarde, òf ze worden door den vloek neergehaald. Dat is
nu eenmaal het lot van alle tempeltinnen in Messiaansche tijden, vol van
Messiaansche weeën: aan den tempel van Jeruzalem kunt gij het zien. Toen die
tempel door zijn innerlijke verstijving en versteening ophield een zegen te zijn, toen
werd hij verwoest en zijn tinnen werden overmeesterd en zijn voorhang door God
gescheurd. Laat zulk een dwang voor ons niet noodig zijn, alsof wij dàn eerst den
hartstocht konden voelen om onze tempeltinnen. Laat het NU mogen zijn, eer de
Antichrist het vraagstuk van onze tempeltinnen
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aan de orde stelt. Want Christus is om den tempel beroerd geweest, en al, wat te
voren geschreven is, ook dit, is tot onze leering geschreven.
Want, o zeker, wij weten het: de Jeruzalemsche tempel is vervallen van zijn
grootheid. Maar nu zijt gij dan ook de tempel van het Nieuwe Testament; en nu is
uw uiterlijke loop door. de wereld heen het vraagstuk van de tempeltin geworden,
in nieuwtestamentischen vorm. Ziet dan om hoog naar het dak van uw tempel, naar
zijn tinnen en zijn toppen, en bidt God om genade, dat gij op de hoogte van den
tempel moogt gaan staan, om te weten, wat gij te doen hebt met de tinnen van den
tempel.
II. En als gij zoo om de tempeltinnen uw ziel bewogen hebt, dan zult gij ook verstaan
de beteekenis van Satans vraag, waarmee hij bij Christus de verzoeking heeft
aangekondigd. We willen ook daarop letten. Lees maar eens na, wat vs. 6 zegt: ‘En
hij, de duivel, zeide tot hem: Indien gij Gods Zoon zijt, werp uzelven nederwaarts;
want daar is geschreven, dat Hij Zijne Engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de
handen zullen nemen, opdat gij niet te eeniger tijd uwen voet aan eenen steen
aanstoot!’
Gemeente, ziet gij niet, hoe hier de Satan grijpt naar het hart van heel de Schrift,
van heel de Godsopenbaring, ziet ge hem hier niet tasten naar de kern van wat
onder u ook in deze kerk zal gepredikt worden? ‘Indien gij Gods Zoon zijt.....’; maar,
dat Jezus is de Christus, de Zoon van den levenden God, dat is immers het
middelpunt van heel onze belijdenis?
Hoor nu, wat de duivel zegt:
- Zijt gij Gods Zoon? Het is wel. Maar dat Zoonschap moet BLIJKEN. Het moet
zich manifesteeren; het is geen werkekelijkheid, die men bedekken kan. Dat
buitengewone feit, als het bestaat, moet zich ook op buitengewone wijze
OPENBAREN. Wat boven alle rede en alle menschelijk begrip uitgaat, het moet
ook zijn eigen openbaringsvormen aannemen: een bovennatuurlijke waarheid moet
ook langs bovennatuurlijken weg zich bij de menschen aankondigen. Daarom, indien
gij Gods Zoon zijt, dat is, indien gij, die daar hongert en dorst, gij, mensch, die daar
haast niet meer rechtop kunt staan van vermoeienis en uitputting, indien gij Gods
Zoon zijt, wel, dan zijt gij een Wonder. Neen, dan zijt gij HET wonder. Wie een
wonder IS, moet ook maar een wonder DOEN. Wonderen alleen kunnen wonderen
verklaren. Laat nu zien uw Zoonschap op buitengewone wijze, Jezus van Nazareth!
Kom, spring van dien hoogen tempel naar beneden. Wees niet bang, dat gij daarbij
u wonden zult. Laat die menschen daar, die nog onwetend zijn van de aanwezigheid
van het groote Wonder, laat hen weten, dat het Wonder van boven hier komt naar
beneden. Ze moeten dat immers wéten? Moet de tempel, de hoogste en de wettige
plaats der Godsopenbaring, niet weten, dat God in dezen laatsten tijd zich volkomen
en uiteindelijk heeft geopenbaard in u,
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die zijn Zoon zijt? Spring naar beneden......en weet, dat dit niet een kunstje is, maar
openbaring. Zeg tot hen: het Wonder, het Wonder Gods is binnen in u, het staat in
uw midden; en dus: het koninkrijk der hemelen is tot u gekomen; het is binnen in u,
het is hier, onder u, midden in uw kring. Zou dat niet barmhartig zijn, zóó, met èèn
overtuigend wonder, te bewijzen, dat Gods Zoon er is, en dat Hij laat weten, dát Hij
er is?
Gemeente, haal niet de schouders over dien Satan op. God zegt u: het was
verzoeking. Verzoeking voor Christus. Gelooft gij ook hier niet, dat Christus' eigen
ziel bezig is geweest met dat ontzaglijke vraagstuk, dat ook voor u benauwend moet
zijn: hoe aan de menschen zal geopenbaard worden, dat Jezus van Nazareth van
den Vader in de wereld gezonden is? O, als ge daaraan nog twijfelen mocht, maak
dan weer een vergelijking tusschen het begin van Christus' ambtelijk leven en de
beëindiging daarvan hier op aarde. Als het Heilig Offerlam zich zelf als Hoogepriester
ten doode wijdt, dan bidt Jezus dat ontroerende hoogepriesterlijke gebed van Joh.
17. En is dat gebed niet één ontzaglijke worsteling met God om dezen zegen, om
deze genade, om deze vrucht der Godsopenbaring, dat de menschen mogen
bekennen, dat Jezus Christus van den Vader in de wereld is gezonden? Zie, de
Satan heeft gelijk: Christus' Zoonschap moet blijken. Het moet als een bliksemstraal
lichten, heel den hemel door: dat Jezus is de Christus, de Zoon van den levenden
God. Dat is de noodzaak ook van dezen dag; het is de eenige grond, waarop deze
kerk gebouwd mocht worden. En daarom is de Satan een verzoeker: Hij kwelt den
Zoon des Menschen met het groote vraagstuk, waarom heel zijn ziel bewogen wordt.
En let daarbij op, hoe de satan daarbij gebruik maakt van de Heilige Schrift. Hij
noemt een bijbeltekst; en daar is Christus, de mensch, altijd gevoelig voor, omdat
Jezus en de Bijbel van elkaar houden: Jezus is immers het Woord Gods, dat vleesch
geworden is, en de Bijbel is ook het Woord Gods, maar dat Schrift geworden is.
Dus verzoekt Satan Christus met het Woord van God; hij verzoekt het Woord met
het Woord. En hij haalt aan de uitspraak van Ps. 91:11 en 12. Is daar niet gezegd,
door den dichter, dat Gods volk, dat de zonen Gods, zeker mogen zijn van Gods
bewarende zorg over hen? Hoor: ‘God de Heere zal Zijn engelen van u bevelen,
dat zij u bewaren in al uwe wegen; zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uwen
voet aan geen steen stoot.’
Hoor nu, Christus! Dat blinkende Schriftgeworden Woord moge heden stralen
voor aller oog in het pronkende wonder van het vleeschgeworden Woord! Laat
heden het vleeschgeworden Woord het schriftgeworden Woord mogen verklaren
en laat het schriftgeworden Woord bewijzen en verkondigen het Woord dat vleesch
geworden is! Is het Woord er niet, om den eeniggehoren Zoon die in den schoot
des Vaders is, te verklaren?
Gemeente, gij kunt in dit satanische bijbelgebruik veel be-
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wonderen. Gij kunt hier zien, wat het zegg en wil: de Heilige Schrift uit te leggen in
een messiaanschen zin en haar uitspraken te verdiepen in den Geest van Christus.
De troost van den psalm, dien de satan noemt, schijnt, oppervlakkig gezien, alleen
tot Gods volk, zonder meer, zich te beperken. Maar de Satan zegt, dat de zonen
Gods slechts kunnen leven bij de gratie van den Zoon van God, den Eengeborene.
Hij zegt, dat de bizondere voorzienigheid van God over Zijn volk, geen bestaansgrond
heeft, tenzij dan door een allerbizonderste voorzienigheid van God met betrekking
tot Zijn Zoon. Zal dat lied van den psalmist waar zijn, dan moet die waarachtigheid
het allermeest blijken in dien èènen Zoon, die daar staat op tempeltinnen. Zeker,
dat is een diepe, een goddelijke opvatting van de Heilige Schrift.
Maar naast de bewondering komt de huivering op in uw ziel bij een dergelijke
aanwending der Heilige Schrift. Hier wordt een fout gemaakt; hier wordt, en dat kan
geen onwetendheid zijn, èèn schakel in den keten der gedachten overgeslagen.
Want die dichter zingt immers, dat God Zijn engelen bevelen zal te bewaren, al wie
Gods Zoon is? Maar dan mag die zoon Gods, dan mag ook deze groote Zoon, zelf
niet doen, wat Gods is; dan mag hij niet de engelen bevelen; want zij staan onder
Gods heerschappij, niet onder die van den Knecht des Heeren. Het zou
eigenwilligheid zijn, als de knecht beschikte over de dienaren van den Vader, alleen
maar voor een spel van willekeur; voor iets anders dan wat noodzakelijk is. En
eigenwilligheid is bij God niet in eenige waarde. Eigenwilligheid in den tweeden
Adam sluit de poort van den hemel, en dan voor eeuwig.
En daarom is dit de kern van verzoeking: wat Satan van Christus vraagt is, dat
hij zich openbaren zal, niet geleidelijk, maar plotseling; niet door het Woord en de
daad om en naar het Woord, doch door de daad zonder het Woord. Satan verlangt,
dat Christus te schande maken zal het woord van Jesaja, dat de Knecht des Heeren
niet roepen zal, en niet, als een marktschreeuwer in bonte reclame, op de straat
zijn stem zal doen hooren met verheffing. Hij wil, dat Christus zich bewijzen zal als
Zoon van God door een blinkend, verbluffend wonder; maar dan zal er geen plaats
meer zijn voor het vernederende kruis; de bewondering der menschen zal dan den
Christus voorbij doen gaan aan den vloek van God. Zoo wil de Satan Christus
verleiden tot een zelfopenbaring, die Hem wel doet zien als den Zoon van God,
maar niet als den Heiland der zielen. Voor het pleit, dat God voert om Zijn Zoon in
de ziel van wie gelooft, wil de Satan een bloot uiterlijke bewijsvoering van Christus'
goddelijkheid in de plaats stellen. In èèn woord, de verzoeker zegt tot Christus: grijp
naar den hemel en laat u al de heirkrachten van den Heere Tsebaoth dienstbaar
zijn. Maar Christus is gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen, te
dienen, niet slechts de hooggezetenen in glorie van den hemel. doch ook de minsten
van de aarde, die gezeten zijn in
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duisternis en schaduw des doods. Satan verlangt een ontijdige hemelvaart van
Christus; ja, zelfs een hellevaart, die opgehouden wordt, een nederwaartsche
beweging, die beteugeld wordt, is hem genoeg, om het heilsplan Gods te breken.
Maar wat den Christus te wachten staat, het is niet anders dan een hellevaart in
vreeze, maar ook in gehoorzaamheid. Spel wil de duivel; maar ernst, groote ernst
is het bij den Geroepen Messias Gods.
Zoo worden dan hier tegenover elkaar gesteld het optreksel van duivelsche
willekeurigheid èn het vaste gebouw van Gods recht, van het goddelijk moeten, van
de eeuwige noodzak in de verlossing. Later zal Christus zelf zeggen: gelijk de slang
in de woestijn verhoogd is, alzoo MOET de Zoon des Menschen verhoogd worden.
Daar is het goddelijk MOETEN. De verhooging van Christus, zijn verheffing voor
het oog van alle vleesch, ze zàl wel komen, maar dan alleen langs dezen weg der
goddelijke, der uiterste noodzakelijkheid, die het Recht heeft voortgebracht, het
Recht van God. Wat Satan echter wil, het is het toevallige; hij wil iets, dat zóó, maar
dat ook ànders zou kunnen; het is spel, wat hij wil. En dat is verzoeking. Veertig
dagen en veertig nachten lang heeft Jezus' ontroerde ziel geschouwd in den tempel
van Gods Recht. En die tempel is vreeselijk om in te zien; want wat is strenger dan
de lijnen van Gods Recht, dat dezen tempel bouwde? Maar de duivel komt, en trekt
voor Jezus' oog de lijnen, de zig-zaglijnen, van menschelijken willekeur en van
zondige beweeglijkheid.
Christus, verzocht om den tempel en om het Woord, uitbrekende in dien tempel!
Gemeente, gelooft gij niet, dat ook voor u dit Woord over den verzochten Christus
zijn beteekenis heeft, niet het minst op dezen dag?
Ik bedien het Woord onder u heden, en daarom is er ook nu plaats voor de
herinnering, dat de verzoeking van den Satan, gelijk ze hier tot Christus komt, ook
nog bestaat in de kerk, en dat ze ook komt over de zielen van wie gelooven, indien
zij sterk en groot in hun geloof zijn. Wat aan Christus werd gevraagd, dat fluistert
nòg de duivel in het hart van den belijder van den Christus.
Niet iedereen gevoelt dat aanstonds. Maar Vondel, onze dichter, heeft het wel
beseft. Hij heeft eens een ‘eenzaam kluizenaar’ geteekend, die van den duivel
‘bekoord’, dat is, verleid, verzocht, wordt. Hoor, hoe die eenzame kluizenaar den
duivel aanspreekt:
Ghy zijt dat spoock geweest,
1)
De zelve tuimelgeest
De met Godts Schrift
2)
Het afgevaste Woort,
Mijn' Kruisheer, klampt aen boort.

1)
2)

Oproegie geest.
Christus
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3)

Met staet en eer bekoort,
En helsche drift;
Maer hoe ghy dit menqelt,
Uw doolhoven strenqelt,
Uw troni verenqelt,
Ghy zijt
De Nijdt
4)
De baerlijcke Droes,
Hou rust;
My lust
5)
Geen giftige kroes,
Ick ken uw nucken wel,
6)
Tooneel- en gUighelspel
Uw hemel is een hel,
Vol druck, vol ween.

En even later zegt hij:
7)

En waerom spreuck en galm
8)
Van Koning Davids Psalm
Dus loos misduit
Op dien verkeerden zin?
Ick stort me van geen tin,
Op zulck een fluit.
9)
Mijn ooren verduren
Dat zoet tureluren:
Zij kennen uw kuren.
10
Uw spoock
Is roock
En nevel, en wint.
Wie wijckt
11)
En strijckt
Is razende blint.

Nietwaar, hier vindt gij de macht der verzoeking in het persoonlijk geestelijk leven
der belijders terug.
En behalve het persoonlijk leven is oak het leven der kerk aan de wet der
verzoeking onderworpen; ook die kerk wordt verzocht om den tempel; ook háár
leven wordt gekweld door het vraaqstuk, dat de Satan Christus voorlegde, toen hij
Hem vroeg, zich door een wonder te openbaren op de tempeltinnen. Gaat het in
onze dagen niet telkens weer over de vraag, op welke manier

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10
11)

In verzoeking brengt.
4De klaarblijkelijke duivel.
5Gifbeker.
Bedriegelijk spel.
Woorden en klanken.
Psalm 91.
9Zijn bestand tegen.
10Schijnvertooning.
Zich gewonnen geeft.

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 1

120
de kerk haar invloed op het volksleven bewaren en versterken zal? Lang heeft ze
min of meer in het donker zich schuilgehouden. En wij hebben die houding
beantwoord met de leus, dat de kerk niet màg verborgen blijven, dat ze voor het
front moet gaan staan, zoo dat ze in het oog springt! En ook daarom bouwden we
hier ons nieuwe bedehuis. En wij zetten een toren er op, omdat we niet alleen voor
ons zelf het gebouw wilden voltooien, maar ook aan de buitenwereld wilden doen
zien, dat we er waren, dat we er zijn. Wij vergeten het niet, dat de Satan in één
opzicht gelijk heeft: hij zegt tot Christus: spring af van dit hooge dak, want er moet
immers gepredikt worden van de daken, dat gij de Zoon van God zijt? Prediken van
de daken; wij hebben het onthouden en wij hebben die leuze aangenomen als een
wapenkreet.
Maar zijn we er nu? Zijn we nu klaar?
Neen, nu begint het pas. Prediken van de daken......het is wèl: maar hoe zal het
moeten en mogen geschieden? Daar zijn er nog, die de kerk willen doen prediken
van de daken, door haar te leeren, hoe zij reclame kan maken voor haar woord en
haar werk. Er zijn er, die zeggen, dat de Roomsche kerk is bezweken voor de drie
verzoekingen, die Christus in de woestijn te boven kwam: de verzoeking van de
materie, de stof (brood maken), die van de wereldsche macht (de koninkrijken der
aarde) en die van het ostentatief-wonderbaarlijke, van het pronkende, uiterlijk
1)
verbazende wonder (van de tempeltinnen afspringen). En zij waarschuwen ons,
niet óók voor die verzoeking te bezwijken. Maar wij kunnen, zonder Rome te
veroordeelen, ons zelf wel waarschuwen. Want die verzoeking is immers zoo
ontzaglijk sterk? Een Christus, die van den tempel afspringt, hij is zoo verlokkelijk.
Het uiterlijk-waarneembare wonder, de voor ieders oog gegeven bewijsvoering van
de kracht en de wijsheid Gods en van de waarachtigheid van Christus, Zijn
Zoon,......het is alles zóó begeerlijk op het eerste gezicht, dat ook wij wel kunnen
vragen: Heere, doe het, wat de Satan vraagt, doe het nu, althans in dezen
antichristelijken tijd! Heere God, waarom doet gij geen wonder, om te bewijzen, dat
Gij in onzen tempel zijt, om te doen zien, met dwingende macht van overtuiging,
dat Gij met ons zijt en wij uw volk zijn?
Maar het antwoord, dat op die vraag komt, is zwaar te verdragen. Wonderen
vraagt gij, en teekenen om Christus te bewijzen......maar het antwoord der Schrift
is, dat er in het laatst der dagen ‘wonderen en teekenen’ zullen zijn van den Antichrist.
Blinkende tempeltinnen......als argument voor zijn zaak heeft Christus ze versmaad
en hij blijft dat doen. Maar weet ge, wie het zijn, die tempeltinnen in goudglans
zetten, wie het zijn, die tempeltinnen maken tot schouwtooneelen van blinkende
wonderen, van pronkende daden? Hoor, dat zijn de anti-christ, die tegenover Christus
staat, en de pseudochrist, de valsche Christus. Maar

1)

Just Havelaar, ‘Tijdschr, voor Wijsbegeerte’, April 1916.
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Christus doet dat niet, zoo spreekt de profetie. En dat botst tegen ons in. Het doet
pijn, te weten, dat niet alleen nu, maar ook later, de zaak van Christus Jezus geen
uiterlijk bewijs zal vinden, maar dat ze den schijn tegen zich houdt, En als dan de
Antichrist wél zijn wonderen doet, in den tempel, dan zouden wij ook wel willen
aandringen, dat Christus, al is het alleen maar om de concurrentie, zich van het
wonderbaarlijke bedienen zal om zich te bewijzen. En dan gaan we hem verzoeken.
Dan hebben we niet genoeg aan de enkele belofte, dat uit onzen tempel, als hij
getrouw blijft aan zijn taak, het heil zalbreken over de wereld; want dan willen ook
wij da t zoo graag op uiterlijke, op ‘vleeschelijke’ manier bewijzen. En dat zijn dan
nog onze beste oogenblikken, als wij althans iets ervaren van dien hartstocht voor
de waarheid en den tempel!
Gemeente, kent gij vandaag ook dien hartstocht? Kent gij die zielespanning om
uw kerk? Wilt gij ook zoo den tempel maken tot een schouwplaats van Messiaansche
heerlijkheid? Want dat is hèt vraagstuk van heel Christus leven. Aan het begin van
zijn ambtelijk werk klinkt de vraag: Kom af van de tin en zij zullen u gelooven! Aan
het eind klinkt die andere vraag: kom af van het kruis en wij zullen u gelooven! En
deze twee vragen zijn één. Hoort gij ze niet? Nòg klinkt benauwend dat vragen over
elken tempel, die het kruis predikt: Christus, kom af,doe wat, laat de wereld weten,
dat Gij het zijt......nòg klinkt het op van onder tempeltinnen:
Rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag;
Betwist uw zaak, wees onze pleitbeslechter;
't Is meer dan tijd, gedenk, o hoogste Rechter,
Wat smaad de dwaps U aandoet, dag op dag.
Psalm 74:21.

III. Rijs op, o God, rijs op. toon Uw gezag, 't is meer dan tijd! Als wij dat zingen, dan
is het een psalm, gemeente; maar het gevaar is niet denkbeeldig, dat wij als dreigend
naspel op dien koraal zouden moeten hooren: achter mij, Satan; gij bedenkt niet de
ding en, die Gods zijn, maar die der menschen zijn. Willen wij die bestraffing ontgaan,
dan zullen wij acht moeten geven op het antwoord, dat Christus geeft op de
verzoeking van den Satan, die immers, óók dit psalmwoord op tempeltinnen in Jezus
oor gezongen heeft. Dan zullen wij moeten zien, welke houding de Heiland aanneemt
tegenover die gedachte, op welke manier Hij de verzoeking om den tempel overwint.
Hoor, wat vs. 7 zegt: ‘Jezus zeide tot den duivel: Daar is wederom geschreven: gij
zult den Heere uwen God niet verzoeken’. En met dat woord overwint Christus. Hij
legt er mee bloot de valsche uitlegging, die de duivel van den bijbel geeft; want men
moet, zegt Christus, Schrift met Schrift vergelijken en de heele Schrift laten spreken.
En tegenover de verlokking der verzoeking stelt Christus het

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 1

122
verbod der verzoeking. ‘Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken’. Eigenwilligheid,
die dwingend optreden wil tegenover God, is een zonde. Haar godsdienstig brouwsel
‘is niet in eenige waarde’. Het eenige is: doen, wat God zegt. Doen, onvoorwaardelijk!
En met dat woord wijst Christus af elke valsche manier, om de menschen te
overtuigen van zijn recht en waarheid. Zeker, naar den tempel zal Christus wel
heengaan, en om dien tempel zal hij wel zich vermoeien, om hem te winnen. Maar
naar den tempel gaat Christus alleen met het Woord: ‘zóó zegt de Heere’. Christus
heeft de tempeltin niet in goud gezet en niet van het tempeldak een Dagonstempel
gemaakt: een heilige plek, die te ontzien was, omdat hij er geweest was. Had hij
dat gedaan, hij zou zijn roeping ontrouw geweest zijn. Want niet door het uiterlijke
wonder, maar door het wederbarende Woord zal hij heerschappij oefenen. Waar
het Woord is, daar is heerschappij.
Voor uw leven, gemeente, heeft Christus hier, triumfeerend, de richtlijnen
aangegeven. Deze Christus zal hier gepredikt worden: een Heiland, die niet op de
tinnen van den tempel blinkt in zonlicht, maar die als de hoeksteen onder dien tempel
gelegd wordt; een hoeksteen, van de bouwlieden verworpen, maar bij God
uitverkoren en duur. En dienovereenkomstig hebben wij geen ceremoniën gebruikt
om dezen dag op te sieren, doch met het Woord, het Woord alleen, hebben wij dit
gebouw God en den Vader overgegeven, neen, het uit Zijn hand ontvangen. Maar
dat geldt alleen dezen avond. Zal het ook in de toekomst zoo zijn?
Leg die vraag niet naast u neer. Ik zeide u reeds, dat het vraagstuk en de
verzoeking van de tempeltinnen terugkeert in de wereld. Op de tempeltinnen staat
straks niet Christus, maar de Antichrist! Vuur zal hij van den hemel roepen, wonderen
1)
en teekenen zal hij doen, en achter hem staat de duivel, de oude draak. Tot hem
zal de duivel wederom zeggen: indien gij de groote blinkende Menschenzoon zijt
en de Menschenheer, verblind hunne oogen door teekenen en wonderen. En die
Antichrist zal NIET weigeren. In dat donkere uur zal de gemeente van Christus
tevreden moeten zijn, enkel met het Woord.
Kùnnen wij dat? Ach, het zal alleen kunnen, als wij de tempeltinnen bezien onder
het licht van de dwaasheid der prediking, de ergernis des kruises. Het zal alleen
kunnen, als wij hier getrouw blijven aan de prediking van dezen Heiland, eerst als
onzen borg, daarna als ons voorbeeld.
Als onzen borg willen wij hem eerst zien en blijven zien. Er is verzoening in dit
woord, borgtochtelijke verzoening. De eerste Adam heeft den nadruk gelegd op zijn
kunnen: als God zijn, als God zijn! Maar de tweede Adam legt den nadruk eerst op
het mogen, pas daarna op het kùnnen: knecht zijn, knecht des Heeren!

1)

Openb. 12 en 13.
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Deze Heiland heeft zijn glorie niet gezocht op stralende tempeltinnen, maar aan
een bloedig kruis. Wie hem vinden wil, ook in deze kerk, moet niet opzien naar de
hoogte van tempelkoepel, doch naar de diepte der helsche duisternis, waar hij is
ingegaan. Zijn voet niet stooten aan een steen? Maar hij is om onze overtredingen
verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Zijn voet niet stooten aan
een steen? Maar zijn verzenen zouden vermorzeld worden, wilde hij de slang den
kop vermorzelen. En eerst, toen hij vermorzeld was, kon en mocht hij oprijzen, boven
alle tempeltinnen uit, tot in Gods hemel, om nu niet voor het wondergeloof, doch
alleen voor het zaligmakend geloof door den Geest te zijn de Zoon van God, de
Redder der zielen. Zóó is hij onze verzoening. Niet door verblindende wonderen,
maar door verzoenende offerande. En ‘ALZOO moet de Zoon des Menschen
verhoogd worden’......alzoo, naar de wet der koperen slang, als een ergernis en een
dwaasheid.
En wie Hem zóó als Borg gevonden heeft, die zegt: nu is hij ook mijn voorbeeld;
er is niet alleen verzoening, maar er is óók profetie in dit woord. Volgen wij Christus
na in zijn overwinning van de verzoeking. Dan zullen wij niet één bijbeltekst, niet
een reeks van bijbelteksten, niet een lievelingsgedachte, niet een ons vleiende
uitspraak willen hooren, maar heel de Schrift; zoo alleen versloeg Jezus den duivel.
Dan zullen wij den Heere onzen God ook niet verzoeken. Dan zullen we ons met
schrik herinneren, waar dat woord eigenlijk staat: dat wij den Heere niet mogen
verzoeken. Lezen we het niet in Dent. 6:16? Zie, daar staat het eerlijk geschreven:
Israël heeft God verzocht in de dagen van Massa. En waarom juist te Massa? Omdat
daar de vraag snerpt tegen den hemel, die de duivel later Christus voor de voeten
werpt op tempeltin: ‘Is de Heere in het midden van ons of niet?’ (Ex. 17:7). Ja, daar
hebt ge de geboorte der verzoeking. Is de Heere hier, ja of neen? Met de tot nu toe
gegeven openbaring is Israël niet tevreden. Het moet méér weten, dan God doet
weten; iets anders wil Israël, dan God openbaart. Aan die verzoeking is Israël
bezweken, en Mozes en Aäron zijn erom gestorven buiten Kanaän. Laat zulk een
dwang voor u niet noodig wezen. O, nòg wel vragen wij: is de Heere hier, ja of neen?
Neen, zegt de een; als Hij hier was, zou er minder ergerlijks gebeurem. Maar weet
gij, wat er gebeurt in de stilte van gebeden? Is de Heere hier, ja of neen? Neen,
antwoordt een ander: als Hij hier was, zou er meer werk gedaan worden. Maar weet
gij, wàt er gebeurt, hebt gij Gods werk gezien, dat den dood der zonde breekt? Laat
ons ophouden, aan uiterlijke dingen de zekerheid te ontleenen, dat de Heere hier
is! Zoolang Zijn Woord hier is, en dat Woord in onze ziel het geloof en de liefde en
de gehoorzaamheid werkt, zoolang is Hij hier. Maar dan moeten we ook volstaan
met de openbaring die Hij ons geeft. Dan moeten we gelooven, dat het koninkrijk
der hemelen midden onder ons staat, al grijnst de duisternis
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en de ergernis en de dwaasheid en de valsche schijn van rondom. Dan zullen we
worstelen om den tempel, omdat de heerlijkheid van Jeruzalems steenen tempel is
overgegaan op de gemeente van het Nieuwe Testament. En als wij den band aan
het Woord vasthouden en daarin Christus zien blinken en heerschappij oefenen,
zie, dan keeren we tot Hem terug en wijzen hem op de tranen van Maria en de
pijnen van Petrus schoonmoeder en de roeping der duisterlingen, die te nacht komen
tot den leeraar Israëls, en zeggen: ontferm U, Christus!
Dan zeggen ook wij tot den Satan: achter ons, Satan. Gij zijt tevreden met een
Christus, die zich alleen AAN de menschen openbaart. Maar wij zoeken een Heiland,
die zich ook IN en DOOR ons openbaren wil. Eerst aan, daarna in, eindelijk door
ons openbaart hij zich. En zoo warden wij Zijn tempel, en wij worden zoo zijn
tempeltin: in ons heeft Hij zich geopenbaard, gemanifesteerd, als de Almachtige,
die niet alleen van de hoogte afkomen, maar die ook uit de diepste diepte den kerker
als buit nemen, en den dood tot leven wekken kan. Dan weten wij het, en het maakt
onze ziel verslagen: dat Hij Jeruzalems tempel versmaad heeft, om in onze ziel te
blinken, niet op onze hoogten, maar in de laagte van ons verscheurde en verbroken
leven. Dan zullen wij voor Hem niet schreeuwen, noch de stem op straat doen
hooren, omdat Hijzelf dat niet doet. Dan zullen wij niet in geding brengen. OF hij
wel Gods Zoon is; want dat is ook verzoeken. Wij zullen niet zeggen: INDIEN gij
Gods Zoon zijt, maar: OMDAT gij Gods Zoon zijt; en dat zullen we zeggen over en
in alle levensding. Dan zullen wij Satan toegeven, dat er moet gepredikt worden
VAN DE DAKEN. Maar wat wij dan van de daken prediken is de groote ergernis:
Jezus Christus en die gekruist. Want wij aanvaarden de taak, het prediken van de
daken, niet omdat Satan het tot Jezus zeide, maar omdat Christus het zelf tot ons
zegt: Hetgeen gij gehoord hebt in het oor, predikt dat op de daken, van de tinnen
(Matth. 10:27).
En daarom aanvaarden wij deze kerk met al haar ergernis en al haar strijd. Wij
willen het Evangelie prediken, vechtende tegen den schijn, staande in het geloof.
Wij zullen kerken bouwen, alsof Christus nooit wederkwam, wetende, dat hij eens
komt, blinkende op de wolken, dat is, hooger dan alle tempeltinnen.
En dan zal zijn loon het ònze zijn. Christus komt eens blinkende verschijnen over
de hoogste toppen der aarde. Maar als Satan zal zijn gaan staan achter den Antichrist
op de tinnen van den tempel der Menschvergoding, het zal ons niet deren: Christus
zag den Satan als een bliksem uit den hemel vallen; van zijn tempeltinnen werpt
God eenmaal hem af (Lucas 10:18).
Naar dien dag haast alles. En Christus, die ook nu nog waarachtig mensch is, hij
haakt naar uwen tempelbouw, hij maakt nòg van den tempel zijn groote
zielsverlangen, want hij MOET in den tempel openbaar worden. Zoo ziet Hij op u
neer en wacht,
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wat gij zult doen met uw tempel en zijn tin. Gemeente van Christus, de weg der kerk
is gegaan door donkere katakomben en door duistere kerkerholen; straks zal haar
weg weer daardoor heen loopen. Maar ook in de dagen van de smarten der kerk,
als zij de woestijn ingezonden wordt, toont God haar aan zijn zieners, als een vrouw,
‘bekleed met de zon, en de maan is onder haar voeten en op haar hoofd een kroon
van twaalf sterren’ (Openb.12).
En als deze hemel-bruid, de kerk, blinkt met glans van zon, maan en sterren, ook
in dofheid van lijden, dan draagt zij de wet van haar Bruidegom in haar eigen leven
in. De tempeltinnen zijn hoog en blinken; maar wie de glorie heeft van de zon, de
maan en de sterren, die heeft de tempeltinnen niet noodig. Zijn licht komt van de
bergen der eeuwigheid.
Amen.
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Sprekend tot de broeders...
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1)

‘Dat zij menschen zijn’

Een zendingsdag is voor menigeen uit de kring en der wereld een dwaasheid. En
dat weI hierom, dat de zending en haar werk voor den ongeloovigen mensch van
onzen tijd een ijdele en onnutte bezigheid is. Wanneer de grootvorsten van de
moderne beschaving en cultuur, welke zoo netjes het Christendom voorbijglijdt, zich
eens voor een enkele maal verdiepen in het vraagstuk der zending en haar werk
meer van nabij gadeslaan, kunnen ze dikwijls de vraag niet onderdrukken: waartoe
toch dit alles? En op dat waartoe meent de ongeloovige maar geen bevredigend
antwoord te kunnen vinden. Waartoe al dat geld voor die heidenzending? Waartoe
al die arbeid? Waartoe die reus achtige organisatie? Is het nu werkelijk zoo
broodnoodig, de heidensche landen te overdekken met zendingsposten; de hei
densche gemoederen te verontrusten met dat zwaar-klinkende christendom; de
hoofden der heidensche inlanders te vullen met al die christelijke leerstellingen en
vaak onbegrijpelijke dogma's? Waarom - zoo vraagt de wereld zich af - waarom laat
de zending de heidenen niet liever met rust? Ze zitten daar zóó rustig, ze genieten
zóó blij in kinderlijke naïviteit onder hun plataan en palmboom, dat ze de christelijke
prediking van de eindelijke rust onder wijnstok en vijgeboom niet ter verblijding
behoeven. Laat de zending haar moeite maar sparen; zoo denkt de wereldling soms.
Gun den heiden zijn rust en vermoei hem niet met diepzinnige speculaties en
theologische leerstellingen over allerlei vraagstukken, die zelfs voor het westersch
brein veel te hoog vaak reiken, veel te diep dikwijls wortelen.
Ge ziet, de wereld denkt, dat we den heidenen hun rust willen ontnemen. In
zekeren zin heeft ze gelijk; maar, àls we hun de rust willen rooven, dan is dat een
valsche, een gevaarlijke rust; want ze weten niet ‘dat ze menschen zijn’. En de
wereldling verkeert in den waan, dat we den heiden, die van 't christendom nog zeer
weinig weet, aanstonds gaan vermoeien met de meest ingewik kelde vraagstukken
van ons christelijk belijden. Alweer een ver gissing, Want wat we hun komen vertellen,
is niets anders dan deze nuchtere, doodeenvoudige waarheid: ‘dat zij menschen
zijn’. Anders niet.
Misschien zult ge weten, dat deze woorden ontleend zijn aan den bijbel. De
uitdrukking ‘dat ze menschen zijn’ kunt ge terugvinden in het laatste vers van Psalm
9, ‘O Heere’, zoo vraagt de

1)

Een door Schilder zelf gepubliceerde weergave van zijn in het voorjaar van 1917 te Rotterdam
gehouden rede op den Zendingsdag der Gereformeerde Kerken in Zuid-Holland (z.g.).
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dichter daar, ‘o Heere, laat de heidenen weten, dat zij menschen zijn’.
Van heidenen spreekt deze psalm en deze bede. En wie een weinig in den bijbel
thuis is, kan weten, dat met ‘heidenen’ bedoeld zijn allen, die buiten het bondsvolk
Israël stonden. En omdat zij, die in nationalen zin buiten den kring van het
Israëlietische volk stonden, geen deel hadden aan de beloften, welke God aan
Israëls nazaten geschonken had, en ook vreemd waren aan de religie van dat volk,
dáárom zijn ze voor ons besef eigenlijk in dezelfde positie als de heidenen, die onze
zending zoekt te bereiken. Ook dezen staan buiten den kring van de ware kennis
Gods. Welnu, als we aan die menschen dan die Godskennis brengen willen, dan
moet dat vanzelf gepaard gaah met de echte zelfkennis; want slechts wie God kent,
kent zichzelf. Zoo is dan de prediking, die onze zendelingen daar in die binnenlanden
der geestelijke donkerheid hebben te brengen, deze: dat ze menschen zijn!
Menschen zijn ze! Maar, we zouden vragen: weten ze dat dan niet? Moeten nu
dáárvoor de zendelingen weggaan? Is dàt nu al die inspanning waard? Den mensch
te zeggen, dat hij een mensch is? Dàt zal toch de heiden wel weten?
Stil, wacht een oogenblik met uw oordeel. Ge kunt het woord ‘mensch’ in zoo
verschillenden toon uitspreken: er zoo onderscheiden klank inleggen. Ge kunt dat
woord ‘mensch’ uitspreken met bewondering, alsof ge een kóningsnaam noemt;
maar ge kunt ook met wat minder respect, zelfs ietwat meewarig dien naam ‘mensch’
op de lippen nemen.
En als ge nu weten wilt, in welken zin de negende psalm dit woord ‘mensch’
noemt, dan wijs ik er op, dat de oorspron kelijke taal van den bijbel hier voor ‘mensch’
een woord gebruikt, dat de aandacht vraagt. Niet het gewone woord, niet een neutrale
term, wordt hier gebezigd, maar het oorspronkelijke woord, dat enoosj luidt, is een
aanduiding van den mensch in zijn zwakheid, in zijn kleinheid! Het duidt aan, dat
de mensch, naar de zinrijke, beeldende taal der schrift, niet meer is, dan een druppel
aan den emmer, een stofje aan de weegschaal’. Hier spreekt de bijbel dus niet van
den mensch als van een koning, een heerscher der schep ping; niet als van ‘zijne
majesteit den mensch’ maar hij noemt hem als een in zichzelf onbeduidend wezen,
die wegzinkt in het niet.
Trouwens, dit zelfde woord enoosj komt meer in die beteekenis voor. Wanneer
in psalm 8 de dichter in bewondering opziet naar de zon, de maan, de sterren, die
in verbijsterende pracht en majesteit door Gods wijd heel-al rondvliegen, dan voelt
hij zich zoo onnoemelijk klein, zoo heel-niets in dat heel-àl, en vanzelf dringt zich
bij hem de vraag over de lippen: ‘O God, wat is de mensch, de kleine “enoosj”, dat
Gij zijner gedenkt?’ (vs. 5). Wanneer Job aan 's menschen kleinheid wil uitdrukking
geven,
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dan heeft hij het over ‘den enoosj, den geringen mensch, die een worm, een made
is’ (Job 25:6). En in psalm 90 klaagt de dichter, gedoken in zijn smart, ziende de
ontwrichting van zooveel men schelijk werk, de gebrokenheid van zooveel wrakke
levens, stil tot zijn God: ‘Gij doet den klienen mensch (enoosj) wedekeeren tot
verbrijzeling’.En als koning Asa, bang voor de oprukkende benden van Zerah, den
Ethiopiër, God zijn nood zegt, dan bidt hij tot dien sterken Held, dat toch die met àl
zijn militaire uit rusting maar zwakke mensch, Zerah, die sterveling, die enoosj, bij
God niets vermoge. (2 Kron. 14:11).
Genoeg om te doen zien, dat het in psalm 9 vers 21 juist gaat over 's menschen
broosheid en ‘ijdelheid’. Ja zelfs, zóó sterk leeft de gedachte daaraan in het geheiligd
besef, dat in de heilige linie van wie God vreezen de zwakheid van den mensch
bewust, opzet telijk beleden wordt, zelfs in den naam, dien men draagt. Want als
op zekeren dag in de tent van Seth, den godvreezende, een zoon geboren wordt,
hoe is dan de naam van den mensch, die het levenslicht aanschouwt? Welken naam
geeft hem de vader, in wien het godsdienstig besef levend is? Hoor, zijn naam luidt
ENOS (enoosj); en dus is die naamgeving een openlijke uitspraak, dat men in Seths
geslacht niet meedoet aan de menschvergoding. Men wil daar wel weten, dat men
‘maar’ een zwakke mensch is. En let op de tegenstelling! Want terwijl Kaïn, de
onheilige, de verheidende, de zondaar, zijn ‘steden’ gaat bouwen, zijn wallen gaat
opwerpen, om zich te verschansen tegen den indringer, en terwijl Lamech met zijn
zonen, ook al vertegenwoordigers van de lijn der zonde, het zwaard zullen gaan
scherpen en in brallenden hoogmoed zichzelf en hun pronkende kunst zullen
verheerlijken; is in Seths tent de verootmoediging aan 't woord, en noemt men zich
1)
een enoosj, een zwakke, een geringe bij God . Zoo wil men zelfs heeten. De naam
is hier een belijdenis.
Zoo hebben we dan den heidenen aan te zeggen, dat ze menschen zijn; en die
prediking, waarom psalm 9 bidt, moet dus hun voorhouden, dat ze slechts zwakke,
nietige stervelingen zijn. De eerste inzet van de evangelieverkondiging op het terrein
der zending moet dus zijn een vernedering van den mensch.
Maar wie nu goed gelezen heeft in de verschillende schriftwoorden, die we
aanhaalden, heeft kunnen zien, in welken zin de mensch, de enoosj, een zwakke
genoemd wordt. ‘Heere, laat de heidenen weten, dat ze menschen zijn; zwakke
menschen, enoosj’. Wil dat woord nu zeggen, dat de heiden een zwakke mensch
is in vergelijking met den medemensch? Ziet de dichter van psalm 9 soms op de
niet-Israëlieten uit de hoogte neer en

1)

Kains geslacht baart alzoo het ‘militairisme’, Seths heilige linie bereidt vóór de ‘Militia Christi?’,
den dienst van Christus als Koning, want wie zich 'n zwakke weet, vraagt om de wapenrusting
van Efeze 6.
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noemt hij ze zwakken, nietigen, omdat hij zelf gróóter meent te wezen dan zij?
Moeten dus ook onze zendelingen den Javaan en den Soembanees zeggen gaan,
dat ze zwakken zijn, omdat ze ‘maar’ kleurlingen zijn, die in beschaving, wetenschap,
cultuur, aanleg, beneden den Europeaan, onder den medemensch staan?
O neen, dat volstrekt niet! Als de zending in dien zin de zwakheid van den heiden
prediken ging, dan zou ze liegen. Men is wel eens geneigd, te denken, dat de
gekleurde rassen, de bewoners der oer-wouden van de verre overzeesche gewesten
in aanleg beneden den Europeaan zouden staan. Men ziet ze voor minderwaardig
aan en wil dus wel meegaan met de prediking, dat de heidenen slechts ‘zwakke
menschen’ zijn, indien die prediking haar verkondigers in de hoogte steekt. Toch is
niets minder waar. Onze geringschatting is gevolg van onze suffe onkunde. Wanneer
ge maar eens ziet de kunstproducten, die de heidensche volkeren geleverd hebben
(en in de kunst spreekt toch de volksziel?); wanneer ge slechts luistert naar hun
liederen, waarin hun bewogenheid zingt, hun sagen, die van hun hopen melden,
wanneer ge de heidenen, ook die van Java en Soemba, beluistert in hun waken en
gadeslaat in hun droomen, dan weet ge, dat, voorzoover den aanleg betreft, zij niet
onderdoen voor den pedanten blanke. Aan leg is er zeker; 't is maar de vraag, door
wat macht en door welke lokstem die sluimerende vermogens opgewekt worden
tot levende daad. Heeft niet Multatuli gewezen naar Java, ‘dáárheen, waar 't gemoed
zoo ontvankelijk is voor indrukken van reinheid, liefde, deugd, heiligheid,
1)
onsterfelijkheid......’?
Neen, de zending zij er nooit op uit, de inlanders te bejegenen, alsof ze menschen
zijn van minder allooi. En laat ons niet vergeten, dat in dezen door ons tegenwoordig
christendom nog iets goed te maken is. Heeft niet indertijd, in de dagen van de
Oost-Indische Compagnie, tot onze nationale schande, de zending zich gewillig
geleend voor hulpdiensten aan de geldmagnaten van Hollands koopsteden? Och,
maar al te lang heeft men op Java zoogenaamd het christendom durven prediken,
maar met geen ander doel, dan de Javanen te exploiteeren, uit te zuigen en aan 't
werk te zetten, opdat ze met hun bloedigen arbeid de Heeren gracht en de
Prinsengracht en de Keizersgracht van Amsterdam zouden sieren met paleizen en
de paleizen met weelde. 't Is langen tijd, althans in de praktijk, de leuze geweest:
wij geven den Javaan een weinig van ons Christendom, dan krijgen wij, wat
gemakkelijker zijn koffie en zijn rijst, zijn amandel en zijn dadel. Hebt ge wel eens
gelezen in dat bekende boek van Multatuli: Max Have laar? Ge zult u dan herinneren,
2)
hoe daarin voorkomt een zekere predikant, door den schrijver als caricatuur bedoeld,
die den min vleienden naam: Ds Wawelaar draagt. De schrijver fantaseert een

1)
2)

Brief aan Ds Francken, Elsevier-editie, X, 10.
Max Havelaar, Elsevier, I, 103.
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zendingsbidstond, waarin Ds Wawelaar voorgaat en legt dan den spreker een
zendingspreek in den mond ‘van welke de quintessence hierop neerkomt: 't is Gods
wil, dat wij, Nederlanders, de Javanen zoo hard mogelijk, tot onmenschelijkheid toe,
1)
laten werken en hun dan wat Bijbels, enz. toe zenden’. ‘Onder de plichten, die wij
ten aanzien van die arme heidenen te vervullen hebben’, laat Multatuli zijn Ds
Wawelaar o.a, noemen: ‘te gelasten, dat de Javaan door arbeid tot God worde
2)
gebracht’. Ge voelt wel, hier ligt een aanklacht. Deze preek dient als ‘type van den
geest en beschouwingswijze der zendingsvrienden’. Zou voor deze aantijging èlke
3)
grond ontbroken hebben? Althans voorzoover het verleden betreft?
In elk geval hebben wij ons thans goed te doordringen van onze roeping, om de
hatelijke caricatuur van Ds Wawelaar met onze daad te logenstraffen. Beginnen wij
met de erkenning, dat de Javaan en de Soembanees menschen zijn, van gelijke
beweging als wij. God heeft in die heidensche volkeren groote gaven gelegd; aan
ons dan de eere, die sluimerende krachten te stellen in dienst van Jezus Christus.
En daarom, als wij de zwakheid van den heiden prediken willen, dan beginnen we
met een paradox: eerst zeggen we: ‘menschenkind gevoel uw waarde’, en zoodra
dan de heiden, zijn wantrouwen opgevend, tot luisteren zich zet, gaan we een
anderen koers en spreken hem over zijn onwaarde. We noemen hem enoosj,
zwakkeling; maar dan niet tegenover de menschen maar tegenover God, die hem
schiep. Ons voorgeslacht leerde hem bukken voor ons; laten wij dan den gebukte
eerst gaan oprichten en hem dàn leeren bukken voor den eeuwigen God. Hij ziet
dan dat we samen willen bukken, willen knielen.
Maar misschien zult ge zeggen: is dat nu wel zoo noodig, den heiden te zeggen,
dat hij klein is en nietig tegenover den Sterke, dien wij God noemen? Dat de heiden
voor öns, blanken, niet behoeft te kruipen, dàt mag hun wel eens met de noodige
duidelijkheid aan het verstand gebracht worden; maar dat ze voor de oppermacht
der godheid in het stof moeten bukken, kom, zou dàt een heiden niet weten? Toch
wèl immers? Heeft men ons niet altijd verteld, dat de heidenen slaven waren van
hun godsdienst? Dat ze eigenlijk rusteloos de zweep van den drijver achter zich
voelen? Heeft men ons niet steeds gezegd, dat de heiden bang is voor zijn goden,
dat zijn godsvereering geen rust hem geeft, maar zijn leven een voortdurende
temptatie maakt, terwijl daartegenover

1)
2)
3)

Brief aan Ds Francken, Elsevier-editie, X, 10.
Max Havelaar, Elsevier-editie, I, 103.
In zijn brief aan Ds Francken heeft Multatuli later herroepen, en gezegd, dat hij inzag ‘onrecht
gepleegd te hebben, door het opwekken of dulden der meening, dat die Wawelaar de type
zou wezen van de voorstanders der zendingszaak’, Elsevier X, 7, Laten wij onzerzijds nu ook
onze gramstorigheid over deze woorden wat matigen, ziende op Neerlands verleden!
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ons vertoond werd de figuur van Jezus, die als Christus Consolator, als Trooster,
ons achter den sluier der toekomst iets doet aanschouwen en doorvoelen van de
rust der eeuwigheid, nu, in de jacht der tijden? Heeft men ons niet geleerd, dat
buiten 't geloof in Jezus Christus, dus ook in de heidenwereld, de vrees voor de
sterke goden den mensch zóózeer neerslaat, zóózeer afmat, dat zijn ‘Enoosj’ -zang,
d.w.z, het smeltende lied zijner zwakheid en ontkrachting, hem klagende ons toont:
Des drijvers geweldige roede
Jaagt rust'loos ons voort op ons pad;
Wij loopen en worden wel moede,
Wij wand'len en worden wel mat;

en heeft men niet daarbij ons gezegd, dat dat lied in monotoon refrein telkens weer
den buiten Christus staanden mensch afgeperst wordt bij zijn vergeefsche poging,
om voor die sterke goden genoeg in het stof te kruipen met in zijn woelen en
worstelen niets anders dan belijdenis van zwakheid, zwakheid, zwakheid, totdat hij
sterft als een verstootene, een paria der schepping? En is niet steeds in tegenstelling
daarmee de rust ons verheerlijkt van den christen, die verder gaan kan in zijn
levenslied dan de heiden en wiens refrein, tot vlak vóór het graf een ànder zijn kan:
Wij kennen en - kussen de roede
Die rust'loos ons drijft op ons pad,
Wij loopen en - worden wij moede Wij zoeken ook de eeuwige stad.
Geen rusteloos zwerven en smachten
Is 't leven; een Doel licht ons voor;
En worst'lende winnen wij krachten,
En dwalende vinden wij 't spoor!
Steek' de Zon, daal' de nacht, Gij, Algoede!
Zijt schaduw en licht op ons pad; Wij loopen en worden niet moede,
Wij wand'len en worden niet mat.

En als dàt dan de ervaring is van heiden ter eener en van christen ter anderer zijde,
moeten we dan den heiden nog gaan zeggen, dat hij, bij den Eeuwige vergeleken,
niets te beteekenen heeft? Kom, dat weet hij toch immers al lang? De heiden kènt
zijn naam wel: enoosj, zwakke, kleine mensch......
Vergis u niet! Want ja, 't is waar, de heiden brengt zijn offers, rusteloos, rusteloos,
't eene voor, 't andere na. Dat is onrust, zwakheidsbesef. Maar - zoudt ge niet
denken, dat de plattere geesten onder die offerende heidenen juist van die offefanden
ten slotte hun rustgrond maken en dat ze meenen, met
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die onrust, die offeranden, met de eerstelingen van hun bezitting, te koopen gunst
der goden? Zie, de heiden waant met al zijn onrust de rust te verdienen; en daarom
is heel zijn onrust niet anders dan druk beweeg, waaronder de onbewogenheid zich
verbergt van het rustig besef, dat hij toch komen zal, waar hij wezen wil: hij offert
immers het zijne, ja, zichzelf!
Zie, hier raken we het zwaartepunt. Hier dringen we door tot de kern der zaak.
De heiden, die zijn offerande brengt, belijdt zijn zwakheid, en zijn lippen prevelen
een gebed, waarvan de grondtoon luidt: enoosj, zwak, nietig, klein ben ik. Maar in
zijn diepste wezen is de drang van den Wil; hij gelooft in zijn Sterkte; kan hij niet
met zijn offers den hemel bewegen; is hij, die met zijn bezit, met zijn gave, den
goden tegentreedt, geen hemelbestormer en doet men daarboven niet, wat hij wil?
Begrijpt ge mijn bedoeling? De heiden moge nog zoo vaak als een worm kruipen
in 't stof voor de goden, hij moge zelfs zich verpletteren doen onder de zware wagens
van der goden Zege, toch is een heiden, als 't er op aankomt, een machtig brutaal
schepsel! Hij wil in het kleine wel den wensch der godheid volgen, maar in het groote,
het èène, het grootste zal hij zijn eigen wil doen gelden. Zwak, enoosj, wil hij heeten
in alles; doch in èèn ding gedraagt hij zich als de Sterke; en dat èène, dat groote,
het àllergrootste is - de vraag, hoe de mensch verlost zal worden! Wie zal de eere
hebben van de verlossing van den mensch? God of het schepsel? En als die vraag
gesteld wordt, dàn zegt de heiden: ik; en nogmaals: ik! En dat hij juist in dezen een
enoosj worden moet, een ontkrachte voor God, dat is hem de dwaasheid gekroond!
Want in zijn hart, in zijn verborgen leven wil de heiden zichzelf verlossen; hij wil
hemel en aarde zelfs bewegen, als het hem de zaligheid brengt; ten hemel wil hij
desnoods opklimmen, ook in den afgrond wel nederdalen. Dàt is het verschilpunt,
het groote onderscheid tusschen christendom en heidendom. Want het woord van
Jezus Christus en de gerechtigheid, die uit het geloof (niet uit de werken der
offerende ziel) is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart (veel minder met uw mond):
wie zal in den hemel opklimmen, dat is: Christus, den Held der hulpe, van boven
afbrengen; of: wie zal in den afgrond nederdalen, dat is: den Verlosser uit de dooden
opbrengen? Zie, dat is de wortel, waarop het christelijk belijden alleen kan opbloeien.
De heiden noemt zich enoosj, zwakkeling; maar hij trekt die leer niet door. Het
heidendom leert de belachelijke, eigenlijk de waanzinnige dwaasheid, dat men zwak
kan zijn in het kleine, zwak in het zaaien en oogsten, zwak in het oorlogen en
zege-vieren, zwak in de bewaring en de beveiliging van het brooze lijf, maar sterk
in het groote: de verlossing van de zondige ziel! In den strijd tegen een brullenden
leeuw moeten de goden helpen; een offer verzoene hen dus; in den kamp tegen
den brieschenden leeuw die Satan heet, is echter ter laatster instantie de leuze:
Help uzelf! Zelfverlossing! En
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daarom, van die machtig-ontroerende prediking van het woord enoosj heeft het
heidendom in al de eeuwen van zijn zichzelf ontledigend bestaan de hoofdzaak niet
verstaan! Heere, laat GIJ de heidenen weten, dat ze menschen, dat ze enoosj
slechts zijn! Maar die wetenschap kunnen ze dan alleen verkrijgen door de levende
verkondiging van den Christus der Schriften! Want als Jezus Christus u èèn ding
àfleert, dan is het de poging om uw rantsoen zelf te voldoen. De zendeling, die
Jezus Christus ‘voor oogen schildert’, zal hem steeds afmalen als den man van
vleesch en bloed, onzer een. Maar op zijn schilderij teekent hij de menschen alle
op den achtergrond, als de zwakken, de geringen; dàn slechts ziet het geloofsoog
Hem, die alleen de STERKE heeten kan, de Leeuw uit Juda's stam, God èn mensch,
Immanuël.
Waarlijk, de prediking van 's menschen kleinheid is niet overbodig in de wereld
der heidenen. Temeer, omdat bij al het genoemde nog dit verschijnsel valt waar te
nemen, dat het godsbegrip van de heidenen zoo kinderlijk, zoo gansch en al onwaar
is. Wij, die ons enoosj noemen, wij weten, dat God transcendent is, verre boven
ons staat; de grens tusschen den Eeuwige en onszelf leeren we reeds vroeg kennen.
Niet alzoo de godsdienstige heiden. Zijn goden staan niet zoo heel ver boven hem;
zijn gebed is daarom niet zoo afhankelijk als 't onze. Op Soemba vereert en aanbidt
men de geesten der voorvaderen; de goden worden dus getrokken in den kring van
het geschapene. En op andere plaatsen aanbidt men zon, maan en sterren. Alweer
een bewijs, dat de heiden het woord enoosj niet heeft verstaan in den zin der Schrift.
Want let eens op dit contrast: als in Psalm 8 de zanger de hemellichamen bewondert,
het sterrenveld Gods, dan zegt hij tot den HEERE. tot GOD: Wat is de mensch, de
enoosj, dat Gij hem gedenkt? Boven zon, maan, sterren staat hem de God, die ze
schiep en ‘die zijn troon op starren sticht’. Maar de heiden, die zijn oog naar boven
slaat, aanbidt de zon, de maan zelf! Dat God ze schiep weet hij niet. Dat een
menschenziel grooter is dan de zon, omdat de ziel zichzelve kent, terwijl de zon
onbewust is van eigen opgaande glorie, dat heeft hij niet begrepen. Dat zijn ziel
naar het woord van den Spreukendichter, een lamp des Heeren is in nòg hoogeren
zin dan de sterren, die de kindermond de lampen Gods, en die de geleerdentong
de lichten des hemels noemt, 't is hem onbekend. Zijn goden haalt hij in den kring
van het stoffelijke, van het vergankelijke; eigenlijk staan ze beneden den mensch,
die leeft en die aanbidt in den tempel van Gods natuur, waar 't àl orakels fluistert......
En als dàn 't christendom zegt: God is groot en wij begrijpen niet, en als dan Gods
Woord Hèm den sterke, òns de nietigen, de enoosj, noemt, dan is dat wat NIEUWS
voor het heidensch begrip. Overbodig is die prediking niet. ‘Heere, laat ze weten
dat ze menschen zijn!’
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En zie, wanneer de zending nu maar steeds blijft vasthouden aan deze gedachte,
en het fundament van haar christelijk ‘leergebouw’ nooit een ander doet zijn dan
dit, dan zal haar prediking onder de heidenen kunnen zijn wat ze wezen moet.
In de eerste plaats is de missionaire prediking alsdan getrouw. Want, nietwaar,
dàt beginsel, dat de mensch zwak is en klein tegenover God, dàt is tenslotte het
kenmerkend-typische in de christelijke religie tegenover elke andere beschouwing.
Hier hebben we de uitspraak van de Schrift tegenover de wetenschap. De
wetenschap, de filosofie, leert ons gelooven in den mensch; en dus prijst ze zijn
sterkte en zijn grootheid; de Schrift daarentegen maakt hem als geschapen wezen
in alles afhankelijk van zijn God. Hier ook ligt de scheidslijn tusschen de reformatie
en de revolutie, of, wilt ge, tusschen Calvijn en Rousseau; de eerste gaf God de
eere en Hem alleen; de laatste proclameert den godsdienst van de Rede, plaatst
den mensch op den troon, dien hij met eigen bloed en tranen immers zich heeft
opgebouwd, en lacht over allen godsdienst, wijl deze den mensch wil inperken in
grenzen, die het natuurlijk verstand, die de hooggeloofde Rede niet ziet en niet wil
zien. Hier valt eindelijk de beslissing, welke Kain en de zijnen scheidt van Seth en
zijn zoon, die Enoosj (Enos) genaamd wordt. - Want Kain wil zich een paradijs zelf
veroveren; zie het maar aan zijn steden en wallen; zie het aan de zonen van Lamech,
wier genie de wildernis reeds omschept in een lusthof, al kan dan ook het zwaard
daarin niet gemist. Maar in Seths lijn gaat men in de woestenij niet vooruitgrijpen
naar het paradijs der eigenwilligheid, maar men begint daar den naam des Heeren
aan te roepen; en welke mensch is zwakker in eigen oog, dan die sterk is in zijn
roepen tot zijn God? Kortom: het christendom erkent de zwakheid van den mensch,
maar daarbuiten aanvaardt ze niemand.
Het geschiedboek van het christendom laat dus overduidelijk zien, dat de kleinheid
van den mensch, welke in den naam enoosj haar belijdenis vindt, steeds door dezen
godsdienst slechts geleerd werd. Zoo kan dus de zendingsprediking slechts dan
aan het historisch christendom getrouw blijven, als ze ook van die gedachte tolk en
heraut wil zijn. Inzonderheid in onze dagen kan hierop niet te sterk worden
aangedrongen. Want onze moderne menschen hebben, zooal niet in theorie, dan
toch in de praktijk, zich geschaard achter de vaan van Nietzsche, den waanzinnige,
den man van het ijzeren kruis en van het kruisende ijzer, den profeet van de sterkte
des menschen!
In zijn dolle razernij riep hij uit, dat de mensch overwonnen moet worden door
den Opper-mensch; dat voor wat gróóts de mensch bestemd was en dat al het
zwakke uit de menschheid versterven moest, en, als het niet ter rechter tijd stierf,
dan maar met bekwamen spoed moest vertrapt worden. Boven zichzelf uitgroeien;
- dat is het doel, de verbijsterende leuze van dezen verdwaasden
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filosoof. Want sterk is de mensch en sterker zal hij worden!
En daarom, weg met Jezus Christus! Weg met den bijbel! ‘God is dood; aan zijn
medelijden met den mensch is God gestorven’. Aldus Nietzsche. Hij haat letterlijk
Jezus Christus, omdat er een lijdenstrek ligt om diens gesloten mond; en dat beeld
van ‘zwakheid’, waarachter Nietzsche de sterkte van de goddelijke kracht en van
het goddelijk geduld niet ziet, de blinde, het doet hem tandenknersen van woede,
wijl die Jezus van Nazareth niet de sterke scheen, die zijn duizenden versloeg. En
1)
zijn ‘Ecce Homo’ is, - hij zegt het zelf, - ‘een aanslag zonder eenig meedoogen, op
den gekruiste; het loopt uit op donderslagen tegen alles wat christelijk is of met
christendom besmet’.
Welaan dan, doe uw oogen open en zie, dat deze man, die in doffen waanzin
gestorven is. herleefd is en zijn waanzin als het beginsel der glanzende razernij den
volkeren heeft ingestort. ‘Weest hard’, zei Nietzsche. ‘Weest hard’, zegt de wereld
en ze giet kanonnen. ‘Oorlog en onverschrokkenheid hebben meer groote dingen
gedaan dan de naastenliefde’; aldus schamperde Nietzsche. ‘Amen, ja amen’, zegt
de wereld en ze strooit haar bommen als rattekruid. En waar tot zòò diepen afval
de menschheid gekomen is, daar is het dwaasheid, zelfs de mogelijkheid te
aanvaarden van de voorstelling, dat de prediking van 's menschen nietigheid en
kleinheid ook maar in uiterste aanraking zou komen met den geest van onzen tijd.
Neen; de tijdgeest gaat daartegen in met alle kracht; en dat we menschen, enoosj,
zijn, meer niet, dat weet ook Europa niet meer. Maar wanneer die prediking althans
door ònze zending gebracht wordt, dan blijven we minstens dezen troost behouden,
dat we wel ingaan tegen den stroom des tijds, die naar de eeuwigheid zich
voortspoedt, maar dat we dan toch getrouw blijven aan Jezus Christus zelf en niet
aan een schijn-christendom onzer dagen, dat daar roept ‘Vooruit met God’, als er
2)
tienduizenden vallen en dat de grootvorsten van den plompen krijg tooit met......het
grootkruis van de orde van den zaligmaker - of zoo iets......
Maar, nog een andere zegen ligt er in deze prediking: ze is ook een weldaad voor
wie ze aanhoort. Immers - wat is er weldadiger, dan 'n zwakke te zeggen, dàt hij
zwak is? Onbewuste zwakheid heeft tot bezoldiging den vrijwilligen dood; bewustzijn
van zwakheid wijst den weg tot het gekende leven; het redt den mensch. Zeg den
mensch, dat hij gróót is en sterk; hij zal het hoofd in den nek werpen en den afgrond
instorten. Maar leer hem de waarheid gelooven, de waarachtigheid van zijn kleinheid;
en weren zal hij zijn voet van alle gevaarlijke paden, uitstrekkend de hand naar het
eeuwige licht.
En wanneer ge soms nog twijfelen mocht, of die prediking

1)
2)

1Titel van een zijner geschriften: ‘Zie, de mensch’.
2Generaal Sarrail.
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wel vruchtbaar zijn zal, laat dan de Schrift u mogen terechtwijzen. Werkelijk, Gods
Woord belooft op die prediking een rijken zegen. Toen Enos geboren werd, ‘Enoosj’,
de ‘zwakke’ in eigen besef, de man, die van zijn zwakheid zijn belijdenis maakte,
TOEN juist ‘begon men den naam des Heeren aan te roepen’. (Genesis 4:26). Juist
in die dagen openbaarde zich de behoefte aan openbaren eeredienst, waarbij de
ontmoeting van God met zijn getrouwen te midden van den overlast der Kaïnietische
onbeschaamdheid, in gebed en offerande gezocht werd. Zou dan die prediking, die
toen reeds zóóveel vrucht afwierp, thans ongezegend blijven? Ik geloof het niet. Te
meer, omdat men in Enos' dagen tegenover die zwakheid van den mensch nog niet
in klare belichting kon plaatsen de figuur van dien Sterke, van Jezus Christus, die
zichzelf ontledigd heeft, om in onze zwakheid zijn kracht te volbrengen. Wij echter
kunnen dat wel. Als de prediking der zwakheid den gebukten heiden nog dieper
vernedert dan hij 't zichzelf reeds deed, als ze hem neerslaat, dàn moet op 't zelfde
moment de naam genoemd van hem, die de gebogenen opricht en het kranke heelt.
Die prediking zàl vrucht dragen. Want zij leert sterven en dus leven. Ons past
evenwel het gebed bij dit alles. Als onze zendelingen uitgaan, dan kunnen wij ze
niet vergezellen, tenzij dan met ons gebed. En gebed is noodig. Gebed om den
Geest. Als deze toch niet zijn onweerstandelijke kracht paart aan de prediking der
zending, dan zal ook hier het botte verstand van den mensch dwaasheid blijven
schelden wat toch de wijsheid is van God. In zooverre is deze zendingsdag ook iets
goeds; hij wekt ons op tot gebed: Veni, creator Spiritus; kom, levenwekkend, Heilige
Geest! Want dat het zonder Hem niet kàn, dat leeft reeds in het besef van den
dichter van psalm 9, die niet zegt, dat de mensch, dat de Israëliet, dat de
schriftgeleerde, dat de rede, dat de algemeene openbaring Gods in de natuur den
heiden kan doen weten, dat hij mènsch maar is, enoosj; maar die tot den Heere
zich wendt in den aanhef van zijn smeeking en dus het wezen dier prediking, de
kracht, die ze effectief doet zijn, alleen van Hem verwacht, ‘die een hoorend oor en
een ziend oog heeft gemaakt’ (Spr. 20:12).
En ten slotte: niet alleen voor de heidenen, maar ook voor het strijdende
christendom zelf is er een rijke zegen in de prediking. We zouden hier veel kunnen
noemen; maar thans willen we slechts aanstippen wat in rechtstreeksch verband
staat met onzen tekst. Ge weet, uit psalm 9:21 was die genomen. Maar wanneer
ge nu weet, dat de psalmen 9 en 10 oorspronkelijk èèn lied geweest zijn en bij
1)
elkander hebben behoord, dan gaat er nog een ander licht op over deze bede.
Immers, in psalm 9 is de grondtoon: dankzegging: God HEEFT de heidenen verdelgd,
Hij heeft ze beschaamd gemaakt. 't Verleden deed gróóte dingen zien.

1)

Evenals b.v. de psalmen 42 en 43.
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Maar psalm 10 (of beter, het tweede gedeelte van dit ééne lied)? Daarin spreekt
dezelfde mensch, maar in gansch anderen toon. Daar is de grondtoon: gebed. En
wel angstig gebed. Want het heden is zorgwekkend; vs. 2-13, voor de toekomst
heeft Israël dus zijn God noodig; vs. 14 en 15. Reeds ziet de zanger de machten
van het heidendom aanrukken tegen Israël, Gods verbondsvolk. Hij weet het, de
tijden worden zwaar, Israël komt in het nauw. De heidenen worden de geeselroede,
die 't heilige volk tuchtigt. En nu - nu treft het ons, op welke plaats ons gebed daar
staat: Heere, laat ze weten, dat ze maar beperkte menschen zijn. Die bede staat
vlak vóór psalm 10, waarmee ze één is; ze is dus een noodkreet vóór den strijd. Als
God de heidenen niet deemoedig houdt, als Hij ze niet laat weten,
‘dat zij, die Sions rampen wenschen,
geen goden zijn, maar broze menschen’,

wel, dàn is Israëls leed niet te overzien; dan zullen de goddeloozen komen en met
ijzeren voet plomp-weg Israël vertreden.
Wat dunkt u, als we aan onzen tijd denken, wordt dan ook niet dit zelfde gebed
onze noodkreet vóór den strijd? Of ziet ge nog niet komen die geweldige
worsteling?......Of hebt ge nog niet begrepen, dat Europa, 't ‘christelijke’ Europa,
bezig is, zichzelf uit te moorden en te ontkrachten en dat straks de machten van de
heidenen zich werpen zullen op onze matte volkeren, wanneer ze op de puinhoopen
van vroegere glorie beweenen hun dwaasheid. In die ure zal het christendom zijn
burchten en sterkten in Europa niet meer bezitten. Men kent en vindt hun standplaats
zelfs niet meer. Europa is zelf alsdan verheidend in wezen; zij het ook nog niet in
naam. Maar als de profetie van het ‘gele gevaar’ zich voltrekt en het loerende
heidendom van dezen tijd, dat van òns leerde hoe men een zwaard moet scherpen
en wáár de ‘vijfde rib’ is, zich met dankbetuiging voor dat onderricht, op ons zèlf
werpt, dan is er gevaar voor de kleine groep van dat ware Israël, 't welk in de breede
stroomen van razend en tierend heidendom dreigt verzwolgen te worden. Of merkt
gij nog niet op de teekenen der tijden? Of ziet ge nog niet, dat de oorlog onzer dagen
het evenwicht almeer verplaatst in de volkerenwereld, te midden van de deinende,
opschuivende massa's? Wat den dichter van ps. 9 en 10 benauwt, dat zal straks
het christendom drukken: de overlast van het zelfbewuste heidendom. En in dat
besef gaan we nu den troon der genade bestormen en we zeggen, we roepen: o
God, laat ze toch weten, dat ze menschen zijn! Houd ze toch terug! Breek toch hun
kracht! En ja, we weten het wel, dat wij met onze toch eigenlijk zeer beperkte
zendingsactie niet heel veel vermogen tegen den stroom van het verstervend
naamchristendom en het oplevend waarachtig heidendom. Maar het zal ons dan
toch een troost straks zijn, dat ook uit de tegenwoordige heidenen daar menschen
gevormd zijn die weten, dat ze mènschen
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zijn; die mee-lijden met de getrouwen, die Christus hun gepredikt hebben en nu
daar staan als enkelingen in de golvingen van het wereldwee. En als de strijd dan
komt dan zullen die bekeerden uit de heidenlanden broeders van ons zijn, wier
eenheid in Christus we niet willen missen.
En zoo troosten we ons! ‘Het is met de psalmen als met het leven der geloovigen.
Ook in dezen psalm (9 en 10) ziet men het. Hij begint in de hoogte en in de toekomst;
hij gaat door het heden, d.i. door de diepte, en hij eindigt op het niveau van het stille
1)
vertrouwen op God. Daar is het goed.’ Als wij de toekomst tegemoet zien, van uit
de diepte, waarin het heden ons geslingerd heeft, misschien zelfs ons baarde, wie
zou dan moed grijpen, als we geen gebed meer hadden? Komt, ook met het oog
op het woelen der volkeren zij ons gebed: ‘Heere, laat de heidenen weten, dat ze
menschen zijn’. Dat gebed geeft troost; het doet ons eindigen in stil vertrouwen: ‘De
Heer is Koning, eeuwig en altoos, Heere, Gij hebt den wensch der zachtmoedigen
gehoord, Uw oor zal opmerken.’ (Psalm 10:16-18).
Zoo gaan we dan verder. Wij weten, dat ook door onzen zendingsarbeid zich uit
de heidenen van nu een bolwerk zal vormen tegen het werkelijke heidendom, dat
in het moderne naamchristendom reeds zich afteekent. Onze ‘bruine’ broeders
hebben we ook straks noodig, straks in den strijd tegen onze heidensche BLANKEN!
Dat zal zijn ‘gemeenschap der heiligen’. Dàt zal zijn het wonder Gods, als velen van
Kaïn, den trotsche, overgaan naar Seth en - diens zoon Enos, d.i.z. zwakke, nietige
mensch! Van Seth velen naar Kaïn; helaas! Maar dan ook: Van Kaïn velen naar
Seth; gelukkig!
En nu gaan we weer werken. Multatuli, de hater van den godsdienst, heeft eens
in een eerlijk oogenblik gezegd (hij had er meer!) ‘O, àls ik geloofde, àls ik christen
was, zou ik niets meer, niets anders willen zijn dan ZENDELING: - Ik zou naar
Insulinde gaan, waar millioenen behoefte hebben aan de wetenschap van het ééne
2)
noodige.’ - Als Multatuli's dàt gezegd heeft, dan kunnen we gerust zijn. Want eens
zullen alle Multatuli's moeten zien, dat Gods Woord 't werkelijk bij 't rechte eind
heeft: God sterk; wij zwak; dat het ééne noodige tòch was de prediking van Jezus
Christus, die, sterk zijnde, nochtans zwak, enoosj geworden is, om het zwakke te
versterken in den Heere, zijn God; - en dat het christendom met de
dienstknechtsgestalte van Jezus Christus wel schijnt te beginnen met de
slavenmoraal; enoosj, enoosj; maar dat zijn triumfkreet in het laatst der dagen de
rechtmatige weelde zal zijn van Gods kinderen als de heerschers der schepping:
heerenmoraal. DAT ZIJ MENSCHEN ZIJN! Heerenkoraal!

1)
2)

Dr J.J.P. Valeton, De Psalmen 1.
Brief aan Ds Francken, Elsevier-editie, X, 10.
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1)

Geen tweeërlei zaad.

Uwen akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien.

Lev. 19:19.

Wie zich verwonderen mocht over het kiezen van dit tekstwoord voor een rede in 't
belang van het christelijk onderwijs, dien zij onmiddellijk toegegeven, dat het, gelijk
het daar staat, al heel weinig heeft uit te staan met het onderricht op onze scholen.
Moet dit als bezwaar worden aangemerkt? Of als bewijs van verlegenheid?
Men heeft dat beweerd. Meer dan eenmaal is reeds gezegd, dat er in den bijbel
zoo heel weinig teksten waren, die het christelijk onderwijs, de vrije school, aanprijzen
en bevelen. En o zeker, wie nog de kinderlijke voorstelling huldigt, dat de bijbel een
tekstenrol is, een verzameling van losse uitspraken, waarin ge voor alle mogelijke
onderwerpen en strijdvragen zóó maar de een of andere ‘bewijsplaats’ kunt opdiepen,
die zal niet veel vinden, dat hem ten slotte op het klare bevel Gods met zijn kinderen
uitdrijft naar de christelijke school.
Maar - wie een weinig minder oppervlakkig is, die weet beter. Die heeft leeren
verstaan, dat Gods Woord geen vragenbus is, die ge maar hebt te openen even,
om op een bepaalde kwestie het antwoord te weten; geen reglementenbundel met
artikelen en paragrafen; maar die begrijpt, dat het Woord Gods de beginselen
aangeeft. Beginselen, ordinantiën, grondgedachten voor het natuurlijk leven, en
voor het geestelijk leven.
Gods Woord is de uitdrukking van Zijn wil. En nu heeft die wil Gods zich
uitgesproken en gezegd wat Hij verlangt voor het leven der natuur en des geestes;
voor de wereld van het zijn en van het denken; voor de zichtbare wereld om ons en
de onzichtbare wereld in ons. Maar wanneer ge nu goed verstaat, dat het maar één
God is, één en dezelfde, die èn voor de natuurlijke èn voor de geestelijke wereld
Zijn ordinantiën gegeven heeft, dan begrijpt ge ook, dat dan noodzakelijkerwijze
overeenstemming moet bestaan tusschen die twee werelden; dat er 'n zekere
overeenkomst moet zijn tusschen wat in de natuur gezien wordt, als de wil van God
èn wat voor ons geldt op het terrein van het geestelijk leven. Want 't is één wil, die
ze heide geregeld heeft.
En nu zijn we waar we wezen moeten. Want thans leid ik u terug naar mijn tekst:
geen 2-erlei zaad zult gij werpen in uw akker. Nietwaar, ge voelt wel, dat is een
ordinantie Gods, bloot

1)

Toespraak gehouden in het belang van het christelijk onderwijs, gepubliceerd 16 en 23 Aug.
1919.
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voor het natuurlijk leven. Een beginsel, dat voor den landbouw gegeven wordt. Maar
- ge weet toch wel, dat hier het natuurlijk leven een beeld kan zijn van het geestelijk
leven? Heeft God de Heere in de natuur reeds gezegd: ‘gij zult niet vermengen;
weg met alle syncretisme: geen 2-erlei zaad op uw akker’. dan geldt diezelfde wil
ook voor het geestelijk leven. D.w.z. ook voor uw eigen ziel, en niet minder voor de
ziel van uw kind!
Verwondert u daarom niet, dat ik dit landbouw-voorschrift u voorleg als beginsel,
óók in de geestelijke en zielkundige opvoeding van uw eigen kind.
Immers, in de eerste plaats wordt het motief van het zaad, dat in den akker
gestrooid wordt heel vaak, zelfs heel den bijbel door, gebruikt als passend zinnebeeld
voor de bewerking der menschenziel. Ik behoef u slechts even te herinneren aan
het zoo sterk sprekend en daarom meest bekende voorbeeld van de gelijkenis van
den zaaier.
Jezus zegt, dat het Woord Gods is gelijk een zaad, dat de landman in den akker
werpt. Het zaad is het Woord, de landman is God; de akker is de wereld en in die
wereld ook de ziel des menschen. En de voorbeelden zijn schier in de Schrift niet
te tellen, de voorbeelden n.l. van de gewoonte des bijbels om het beeld van zaaien
en planten over te brengen op het geestelijk leven. De gemeente heet Gods gebouw
niet slechts, maar ook Gods akkerwerk! (1 Cor. 3:9). Israël is Gods wijngaard, dien
Hij bezaaid heeft en bewerkt (Jes. 5, Ps. 80). Het koninkrijk Gods wordt vergeleken
met een mosterdzaad. En zoo konden we wel voortgaan. Genoeg evenwel om te
doen zien, dat inzonderheid de verborgen wijze, waarop het zaad, het tarwegraan,
in de aarde valt en dan in de aarde sterft en ontbonden wordt om door die ontbinding
leven te geven en vrucht te dragen, dat inzonderheid die verborgenheid zei ik, in
Gods Woord afbeeldt het opwassen en ontkiemen van het geestelijk zaad in ons
hart.
Maar bovendien: de tekst zelf, dien ik U voorlas, is reeds een bewijs, dat het den
schrijver van Leviticus niet te doen is, om een enkelen regel te geven speciaal alleen
voor het boerenbedrijf, een regel, die alleen gelden zou voor een handleiding op
een landbouwcursus. Integendeel, het verband toont duidelijk, dat de regel, dien
onze tekst aangeeft, wel degelijk een algemeene regel wil zijn. De grondgedachte
toch luidt: geen vermenging van ongelijksoortige bestanddeelen! Geen tweeheid
op één grondgebied! Geen ondraaglijk dualisme! Geen tweeërlei zaad op één akker!
Laat uw land òf het een geven òf het ander: niet twee dingen tegelijk.
Welnu, die grondgedachte ‘geen dualisme!’ wordt in dit verband ook op ander
terrein uitgewerkt. Immers: in de heele physieke en moreele wereldorde geldt een
gebod: Hetgeen dan God saamgevoegd heeft scheide de mensch niet. Maar
evenzeer
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en niet minder ligt daar een gebod van God zelf: hetgeen dan God gescheiden heeft,
dat voege de mensch niet samen. Dit laatste gebod nu is de grondgedachte van
onzen tekst, van Lev. 19:19. Dat verbod van vermenging van hetgeen God
afzonderlijk wil laten, geldt allereerst voor de veeteelt. Vs. 19 zegt: gij zult geen
tweeërlei aard uwer beesten laten te samen te doen hebben. Bastaard-vorming is
dus voor de Joden in de veeteelt een zonde blijkbaar. Onnatuurlijke vermenging!
Daarna komt het verbod van òns tekstwoord: geen tweeòrlei zaad op één akker!
Onnatuurlijke vermenging! Dan volgt zelfs, en hier wordt het beginsel reeds op den
mensch toegepast, dat men geen kleed mag aanhebben, dat uit tweeërlei stof
gemaakt is. Onnatuurlijke vermenging! Geen wol en geen linnen in één kleed. Ja
zelfs, zóó sterk leeft in de wet de gedachte, dat men niet mag vermengen, wat God
gescheiden, apart, wil houden, dat we in Deut. 22 lezen, dat een man geen
vrouwenkleeren, een vrouw geen mannenkleeren dragen mag (vs. 5). Ook in den
wijngaard even goed als op den akker is 't verboden tweeërlei te telen of graan
tusschen de wijnstokken te plaatsen. Zelfs mag men niet ploegen met rund en ezel
tegelijk (Deut. 22:9, 10), d.w.z. aan één span.
Begrijpt ge wel, dat de grondgedachte van ons tekstvers: geen vermenging, maar
afzondering van wat afgezonderd blijven moet, in de gansche mozaïsche wetgeving
is doorgetrokken en op verschillende levensterreinen wordt toegepast?
Welnu, daarom zie ik in ons tekstwoord op het voetspoor der H. Schrift zelf een
opvoedkundigen regel van het allereerste belang. In één akker geen tweeërlei zaad!
In één kinderziel geen tweeërlei beginsel, geen tweeërlei woord, geen tweeërlei
gedachte, geen tweeërlei dienst, geen tweeërlei vreeze!
Dat ik hier het beeld van den akker op de kinderziel overbreng, dat is voorwaar
geen wonder.
De ziel van een kind is niet beter dan met een akker te vergelijken.
Gelijk de akker het ‘inbegrip’ is van onze hoop en verwachting, zoo ook de ziel
van het kind.
O zeker, ik weet wel, in zijn geheel gaat het beeld van den akker niet op. Want
immers: een akker, gelijk hij daar ligt, is neutraal, als ik het zoo eens zeggen mag.
Zoolang er geen zaad in gelegd is, zóólang zal er ook niets uit te voorschijn komen.
Ge kunt in zekeren zin en tot op zekere hoogte van dien akker maken wat ge wilt.
Dat echter is van de ziel van het kind niet te zeggen. Ge moet niet denken, dat
uw kind in de wereld kwam als een neutrale akker, als een mensch, van wien ge
kunt maken, wat ge wilt, die bij zijn geboorte noch goed, noch kwaad is. Neen aan
die pelagiaansche leer, die nog in onze dagen ingang vindt, doen we niet mee. Wij
gelooven, dat onze kinderen wel degelijk met een
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zaad in zich geboren worden. En dat is het zaad der zonde. Ze zijn reeds bevlekt;
het kwaad zal vanzelf uit hen voortkomen, gelijk het zaad, eenmaal in den akker
gelegd, vanzelf er uit opschiet.
Waarlijk, in dien zin noemen wij de ziel van het kind geen akker. Neutraal is zij
niet meer.
Om een andere reden evenwel is de ziel van den jongen, opgroeienden mensch
een akker te noemen. De akker is de plaats van het perpetuum mobile, van de nooit
rustende evolutie, van het doorgaande baren. Hij rust nooit. Hij werkt in stilte, al ziet
ge er niets van. Hij koestert het zaad, dat in hem gelegd is, en bij dag en bij nacht
ontwikkelt hij dat zaad, totdat het ontspruit en opwast, dat men zelf niet weet hoe.
En zie, zóó is het nu met de ziel van uw kind. Leg daar een zaadje in; leer het een
lied; spreek, soms maar losweg, over een of andere zaak; en na vele dagen ziet ge
de vruchten. De straatzang, eenmaal gehoord, wordt straks met wellust
meegezongen; dat is zaaien en oogsten. 't Kindergebedje, vroeg geleerd en toen
nog onbegrepen, is later het aanknoopingspunt voor den stillen omgang met God;
dat is zaaien en oogsten. Denk er aan - uw kind is een akker. Gelijk de akker altijd
‘werkt’, altijd in barensdrang is, en nooit stilzit, zoo uw kind. Er gaat veel meer in
om, dan gij vermoeden kunt. 't Kind zit niet stil. Het is bezig te groeien; te worden;
te veranderen; van de eene periode komt het in de andere. En gelijk de landman,
als hij 't zaad in den akker geworpen heeft, vraagt naar de toekomst, zoo vraagt de
mensch, die zijn kind wezenlijk bearbeidt, in de uren zijner meditatiën: ‘Wat wil toch
dit kindeke zijn?’
Begrijpt ge nu wel, dat deze gedachte, wanneer ze doorgedacht en doorgevoerd
wordt, ten slotte leiden moet tot een krachtig pleidooi voor de Christelijke school?
Ik spreek tot u christen-ouders. Ge zijt eenmaal met Uwe kinderen voor Gods
aangezicht getreden en ge hebt ze Hem gebracht. Dat gebeurde in de ure van hun
doop. Ge hebt toen plechtig beloofd dat ge ze den Heere heiligen zoudt. En daarom
brengt ge hen onder de prediking des Woords. Gij moeders, hebt ze immers vroeg
aan uw knieën hun gebedje leeren uitspreken? Gij hebt ze toch vertrouwd gemaakt
met de bekende klanken van Gods Woord? Ge wilt immers graag, dat het zaad van
Gods Woord, het zaad der religie, krachtig zal opschieten? Ge zult zelf erom bidden,
niet waar?
Maar begrijpt ge dan niet, dat dat gebed een leugen, dat uwe begeerte een
dwaasheid wordt, wanneer ge weigert uw kinderen af te staan aan de Christelijke
School? Geen tweeërlei zaad in één akker, ziedaar Gods eisch! En daarom is het
een openlijke verachting van dat gebod, en publieke schending van de belofte, bij
den doop door U afgelegd, wanneer ge uw kind zendt naar de openbare school.
Want daar zaait men in dien akker dat andere zaad!
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Ja, daar in die openbare school, daar is men bezig, het zaad des Woords te
verstikken en te dooden!
Of, zegt ook gij misschien nog, dat 't niet waar is? Dat die openbare school nog
zoo kwaad niet is? Gelooft ook gij nog aan het sprookje van de neutrale openbare
school?
Menschen, laat u toch niets wijs maken! Laat dan die school nu eens even neutraal
zijn, onzijdig; welnu, zou het dan goed zijn? Immers dan nog niet! Hebt ge niet
begrepen, dat in het godsdienstige alle neutraliteit afschuwelijke vijandschap is?
Dat Jezus nog liever openlijke vijandschap heeft, dan die lauwe neutraliteit, die zegt,
alles even goed te vinden? Weet ge niet, dat Christus juist de lauwen uit zijn mond
spuwt en klaagt, dat ze maar liever geheel koud moesten zijn......
Maar bovendien - die openbare school is niet neutraal. Neutraliteit is niets meer
dan een hersenschim; ze bestaat eenvoudig niet. Wie niet vóór is, zegt Jezus, let
wel - die is tegen! Krasser kan 't toch zeker niet. Voor onzijdigheid heeft Jezus geen
plaats. - En nu tracht men wel van de zijde van den staat, van de liberaliteit, van de
godsdiensthaters, die z.g. neutrale school te verdedigen, door de opmerking, dat
men verdraagzaam wil zijn; maar ik wil vragen, wat is die verdraagzaamheid anders
dan struisvogelpolitiek? Als we geboren worden in een wereld, waarin allerlei
beschouwingen en leeringen vierkant tegenover elkander staan, hoe zult ge dan
verdraagzaam zijn jegens de leugen? Want, als er twee beschouwingen zijn, dan
kan op zijn best slechts ééne waarheid bevatten; de andere MOET leugen zijn. En
nu wil men wel uw kind opvoeden tot ‘burgerlijke en maatschappelijke deugden’;
maar - is het soms een deugd, het met de leugen wel te kunnen vinden? Is het soms
een deugd te zwijgen over de waarheid? Heeft de maatschappij zelf behoefte aan
stroopoppen, die zich van niets wat aantrekken? Of moeten we MANNEN hebben,
mànnen voor het koninkrijk Gods?
Laat u niet verblinden door de dwaze leugen van dezen tijd. Men heeft gezegd,
dat de openbare school niet het christendom bestrijdt, maar alleen de christelijke
secten. Mooi gezegd, maar 't is onzin. Men gelieft iedere positieve uiting van 't
christendom maar een secte te noemen. Maar gij zult toch wel verstaan, dat 't
christendom zich moet openbaren in een kerk, die zichtbaar wordt door belijdenis
en wandel? De wereld wil graag onderschrijven het leerstuk van de onzichtbare
kerk. Dàt is nog eens de kerk! 't Geloof moet ge maar van binnen hebben, zegt ze.
Het is goed voor de binnenkamer, voor de oude mannen- en vrouwenhuizen, voor
uw biechtstoel of voor uw bidvertrek. Maar als 't u belieft geen geloofszaken in de
Tweede Kamer, in de politiek; geen kerk, die openlijk optreedt en haar grenzen
scherp afteekent. Want dat is een secte, zegt hier en daar een moderne onderwijzer.
Hij vergeet, dat de zichtbare kerk niets anders mag zijn, dan de openbaring van de
onzichtbare kerk.
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Wij weten 't nu wel; secteschool scheldt de wereld onze school. Het zij zoo. Wij
willen bukken voor het goddelijk bevel, om geen dualisme te kweeken; geen tweeërlei
zaad in één akker.
Niet een godsdienstige opvoeding eenerzijds en anderzijds weer ongodsdienstige,
anti-godsdienstige onderrichting. Zooiets moet verwarring werken. Het kleed der
waarheid is uit één stuk; en daarom - vervolgt onze tekst, - geen kleed van tweeërlei
stof zult gij dragen!
Schuldig staat aan dit gebod alzoo de man, die zijn kind thuis den bijbel doet
lezen en zijn psalmvers leert zingen, en den kerkgang doet maken, maar die het
toch zendt naar de openbare school.
Schuldig staat aan dit gebod evenwel óók de vader, de ouder, die zijn kind 5 uur
per dag zendt naar de christelijke school en die in zijn eigen huisgezin 't christendom
laat herleiden tot een minimum, of - nog erger - zijn christelijke belijdenis logenstraft
door zijn onchristelijken wandel. Ouders, aan de christelijke school hebt gij veel,
zéér veel, maar niet alles. Geen tweeërlei zaad! Als uw kinderen op school hooren
spreken van Jezus, die de farizeeën bestraft en in uw huis woont de schijnheiligheid,
het farizeïsme, dan is dat 2-erlei zaad in één akker! Wanneer uw kind op school
hoort zeggen, dat Jezus op een berg alleen bad, in stilte en met ernst en met
aandrang des harten en ze komen thuis, waar een gebedje afgeraffeld wordt, zonder
stilte, zonder ernst, zonder drang des harten, dan is dat 2-erlei zaad in één akker.
Als uw kinderen op school leeren zingen: ‘Waar liefde woont, gebiedt de Heer den
zegen’ en in uw woning vinden ze twist en tweedracht, dan is dat 2-erlei zaad in
één akker!
Kortom - God eischt menschen uit één stuk. Laat ons niet met de ééne hand
afbreken, wat de andere bezig is op te bouwen. En wie de christelijke school verzuimt
en veracht voor zijn kind, hij zegge niet, dat hij God vreest en dient: want zijn werken
weerspreken het.
En tenslotte: misschien zult ge zeggen: ja maar, aan dat 2-erlei zaad ontkom ik toch
niet. Ik kan de zonde niet bannen uit den gezichtskring van mijn kind; ik kàn ze niet
wegnemen uit mijn eigen leven, noch uit dat van mijn gezin.
Ik versta die klacht. Zelfs ga ik ze verscherpen. Ik durf zelfs zeggen: in zekeren
zin is er reeds 2-erlei zaad in den akker van uw kind gestrooid. Het zaad der zonde
zit er in; bij de geboorte reeds; maar ook dat zaad, dat Calvijn noemde het semen
religionis, het zaad der religie. Ook dàt zit in uw kind. Er is geen mensch ter wereld
gekomen of Art. 14 onzer belijdenis wordt in hem bewaarheid, dat er n.l. nog enkele
kleine overblijfselen zijn van het beeld Gods, welke genoegzaam zijn om hem alle
onschuld te benemen.
En één van die overblijfselen is: het zaad der religie!
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Tweeërlei zaad alzoo in één akker; zoo is het reeds bij de geboorte!
Dat is onze beschaming! Maar ook onze troost!
Onze beschaming! Want dat zaad der verkeerdheid brachten wij er in, door onze
moedwillige overtreding. 't Is de erfsmet, waarvoor wij ook schuldig staan.
Maar ook onze troost! Want nu weten wij het: dat semen religionis, dat zaad der
religie, is de belofte van geestelijken zegen. Althans is het bewijs, dat onder den
zegen Gods het christelijk onderwijs vrucht kan dragen. En vooral voor u is die
belofte geen ijdele klank. Want uw kind is door den doop de christelijke kerk ingelijfd.
De belofte is gegeven. En wanneer wij nu onzerzijds het kind onderwijzen (in huis)
en doen onderwijzen (ook op school) in de voorzeide leer, dan heeft God beloofd
dat Hij het goede zaad zal doen opschieten.
En daarom: geen tweeërlei zaad in één akker. Ligt daar reeds het zaad der
boosheid, laat ons daartegen ingaan, met alle kracht. Wiedt uw akker en neemt het
weg. Ge komt daar wel nooit mede klaar, maar dat ontmoedige u niet. Komt er wel
één landman ooit gereed met het wieden van het onkruid?
En dan weten wij het: of wij al zaaien en planten, of de akker al bewerkt wordt en
onze ploeg diep de voren trekt - dat alles is nog niets, als niet God den wasdom
geeft. Ten slotte is Hij de eenige, die door Zijn scheppings- en onderhoudingskracht
het zaad geeft den zaaier en het brood den eter.
Die zaaier, dat zijt gij, dat is de christelijke onderwijzer. Maar die eter, die
eter......dat is God zelf. Hij wil eten de vrucht uwer handen. Zijn lof doen verkondigen
ook door uw kinderen. De vruchten inzamelen tot Zijn eer in Zijn eeuwig koninkrijk.
De christelijke school is ten slotte de zaak van God zelf.
Onze hulp is daarom in den naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft!
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Kop of staart?

Daar woont in deze stad, in Haarlem, een man, die, onder den schuilnaam
Charivarius, week aan week het Nederlansche volk dient met zijn puntige kritiek op
de taal van bekende schrijvers en sprekers. Meer dan één auteur werd reeds met
zijn fijn-critisch lancet bewerkt; en onvermoeid voert hij het pleit voor de rechten del
taal.
Ook over de beeldspraak laat deze criticus zijn aandacht gaan; en wanneer hij
ergens een voorbeeld van onzuivere of slecht volgehouden beeldspraak ontmoet,
is hij er aanstonds bij, om zulk een mislukt volzinnetje af te drukken, onder het
veelzeggende opschrift: ‘op de glibberige paden’. Nietwaar, de bedoeling is duidelijk.
Het pad der beeldspraak is ook waarlijk een glibberig pad; menige voet loopt gevaar,
er op uit te glijden.
Misschien zou deze Charivarius, stel eens, dat hij in de verte iets hoorde van een
rede, aangekondigd onder den titel ‘Kop of Staart’, daarop onmiddellijk reageeren
en direct de ooren spitsen, gedachtig aan ‘het glibberige pad’, waarop ook deze
beeldspraak ons voert. En ook is het niet onmogelijk, dat een enkele onder ons over
dezen beeldsprakigen titel min of meer bedenkelijk het hoofd schudt.
Toch kan ik, wat dat betreft, elke kritiek op de keuze van deze beeldspraak rustig
afwachten. Want - om maar direct te zeggen, waar het op staat - ze is niet van mij;
ze is geen vinding van mijn brein, doch ze is rechtstreeks ontleend aan den profeet
Jesaja. Wanneer ge diens profetieën leest, dan treft u in het 14de vers van het 9de
hoofdstuk de volgende merkwaardige uitlating: ‘de oude en de aanzienlijke is de
kop, maar de profeet, die valschheid leert, is de staart’. Daar hebt ge, wat ik
bedoelde: het beeld van kop en staart, het vraagstuk van kop of staart, door Jesaja
gevonden, en ook door Jesaja gesteld en beantwoord. En nu weten we al genoeg.
Want Jesaja - die naam waarborgt ons, dat zijn voet niet uitglijdt op het glibberige
pad. Is er één, die de dingen machtiger, fijner, voornamer en soms ook meer ironisch
zeggen kan, dan deze wel heel groote profeet?
Kop en staart; kop of staart; let er op, hoezeer deze beeldenrijkdom onder veel
andere woorden van Jesaja wegschuilt. Er is zoo heel niets pronkerigs, niets gewilds,
in de aanwending van dit beeld. Even slechts flitst de gedachte, die in deze
tegenstelling van ‘kop’ en ‘staart’ haar uitdrukking vindt, door het brein van den
profeet; en zonder nadere uitwerking, zóó maar, schrijft hij
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ze neer. Hij geeft dat woord niet uit als een pronkende leuze: want, al wil deze man
de gids zijn van zijn volk, ja, van heele natiën, een demagoog in den kwaden zin
van het woord, dàt is hij toch niet. Hij spint ook de fijnheid van zijn beeld niet uit met
litterairen wellust; want al is Jesaja kunstenaar, óók in zijn spreken, hij heeft toch
hooger doel dan kunst te geven. Ook werkt hij zijn beeld van den staart niet uit in
ridiculiseerende richting, of met een grofheid die verachtelijk maakt; want, al kan
Jesaja, de profeet, hartgrondig verachten, verachtelijk maken doet hij toch nooit
iemand, wie het ook is.
Toch is ze daar in zijn geschriften vastgelegd, de beeldspraak van den kop en
den staart. En - àl wat tevoren geschreven is, is tot ònze leering geschreven. Wij
zullen wèl doen, te vragen, wat in dit woord van Jesaja voor ons gezegd is; voor
ons, óók gelijk we vandaag hier bijeen zijn.
Om dat te kunnen, willen we eerst het woord lezen in zijn verband. Ik wees u reeds
aan, waar het te vinden is: Jes. 9:14. Daar, in dat hoofdstuk, geeft de profeet ons
een beschrijving van de gerichten, die komen zullen over het afvallige Israël. Met
grimmige wraak - zoo voorzegt hij - zal de Heere ontwaken over Efraïm en Samaria.
Redenen voor zulk een strafoefening zijn er veel, te veel, om thans hier te noemen.
Maar één van die redenen - en dan wel niet de minst schuldige - is gelegen in het
optreden van de valsche profetie.
De valsche profetie!
Als Jesaja daaraan denkt, dan ontwaakt zijn volle persoonlijkheid tot volle kritiek;
en die kritiek geeft zich lucht op alle manieren, die ze maar bedenken kan. Nu eens
kiest ze voor haar striemend woord den vorm van een vlammende boetpredikatie,
dan weer bedient ze zich van het verheven, fijn-ironisch hekelwoord.
En geloof het vrij, Jesaja hàd ook reden om tegen die valsche profeten zich te
weer te stellen. Zij waren overal ingedrongen; hun valsche profetie had het volksleven
zwaar geïnfecteerd. En hun invloed was even gevaarlijk als groot. Zij waren het, die
in de politiek aldoor dreven in de richting van aansluiting bij Egypte; alsof er geen
God meer was om te bewaren Zijn volk; alsof het paganisme al niet sterk genoeg
was binnen de grenzen van het land; alsof men heiden met heiden kon bestrijden
en verslaan! Zij waren het, die, dikwijls althans, voor geld ‘profeteerden’, gelijk dat
heette. En wie dan hun buidel stevig vulde, kon voor zijn lieve geld ook een lieve
profetie krijgen precies naar zijn smaak; wel ja; de wereld wil immers toch bedrogen
worden?
Dat dergelijke naturen ook niet afkeerig waren van minderwaardige praktijken,
als 't er op aankwam, zich ergens in te dringen, spreekt wel vanzelf. De feiten
bewijzen het trouwens. Als schoothondjes trippelen ze achter de voorname,
invloedrijke personages aan. In duizend bochten wringen ze zich, om toch
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maar in de gratie te blijven bij de groote heeren, die wat in de melk te brokken
hebben. Vandaar dan ook, dat zoowel Micha als Jesaja - twee tijdgenoote-telkens
in één adem spreken over die twee groepen: de aanzienlijken, de heeren van de
politiek, de hofkliek, aan den éénen kant - én de valsche profeten ter anderer zijde.
En ook in het hoofdstuk, dat ik u zooeven noemde, Jesaja 9, ziet ge ze weer in
bond, in trieste kameraadschappelijkheid: de aristocraten, de politieke
nummer-één-figuren en dan ook de kronkel-figuren van de valsche profetie. En ze
zijn niet van elkaar àf te slaan. De heeren van de macht èn de heeren van het
intellect, die zich den weidschen naam van ‘profeten’ laten aanleunen! Ja; en af en
toe werd de vriendschap nog beklonken ook. Dat was bij die niet zoo heel zeldzame
gelegenheden, waarop de zoogenaamde heeren profeten werden geïnviteerd tot
de drinkgelagen en ‘fuiven’ van de deftige heeren. Nietwaar, daar stonden ze ook
werkelijk niet kwaad; zoon godsdienstig ornament zette nog een cachet van
eerwaardigheid op de feestelijke samenkomst, en, onder ons gezegd, zoo fluisterde
men, ze zijn liberaal genoeg om de stemming niet te bederven. Resultaat van dat
alles was dan natuurlijk, dat deze profeten der valschheid straks nog meer aan den
leiband van hun deftige maecenassen moeten loopen. Zóó kwamen ze heelemaal
in het zog van de voorname heeren. Hun laatste greintje zelfstandigheid moesten
ze zóó wel inboeten.
Eerst waren ze begonnen, achter hun rijke ‘beschermers’ aan te hinken; en straks
konden ze vanzelf niets meer dan àl-door ja en amen zeggen. Nietwaar, dat gaat
toch niet anders, wanneer nog kort geleden de geld-aristocraat den
quasi-geestesaristocraat met minzaam gebaar een plaats aan zijn wijntafel gewezen
heeft? Alcohol heeft meer contracten er door gejaagd; en ook hier werden straks
bij drinkgelag en banket de zaken van het volk bedisseld door de politieke
eerste-viool-spelers, die dan altijd nog het goedkeurend: ‘zóó zegt de Heere’ uit den
mond van de valsche profeten te hooren kregen.
En Jesaja?
Jesaja, vond men, de man met zijn vrome zedemeesterij, was dan maar weer
prachtig weggewerkt Die man was ook altijd zóó onhandelbaar, zoo heelemaal niet
plooibaar. Men kon hem wel missen. Ondanks al zijn protesten werden hier de
besluiten genomen; en de zeloot Jesaja vischte zoo maar heerlijk achter het net.
1)
Zoo dacht men.
Maar Jesaja vischt volstrekt niet achter het net. Daarvoor doorziet hij het drijven en
woelen en kuipen van deze menschen te goed.
Niet zijn berekening zal falen, maar de hunne.

1)
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Want als Gods oordeelen komen, dan zal het strafgericht volkomen zijn. Het zal
niet alleen zich keeren tegen den grooten hoop, maar ook tegen deze bent van
leiders, die eigenlijk verleiders zijn. Niet slechts de machthebbers, doch ook hun
paranimfen, de valsche profeten, zullen de straf ondergaan. Niemand ontkomt. Ja,
de palmtak in de hoogte, de man, die vooropgaat, hoog-verheven, maar evengoed
de bies, die daar in de laagte, in het moeras opschiet, de man dus van het volk, zal
worden weggeslagen door Gods hand. Die voorgaat en die volgt; die leidt en die
zich laat leiden - allen liggen onder het vonnis besloten. En het gericht zal scherp
ontleden gelijk alle richten Gods doet.
Want in het uur der bezoeking zal ook dan nog onderscheid worden gemaakt
tusschen de twee groepen, die zich duidelijk afteekenen in de toonaangevende
kringen.
De eerste groep wordt door de aanzienlijken, de regentenpartij gevormd; de
grooten en de gunstelingen, die aan het hof in- en uitloopen. Aan hen geeft Jesaja
den naam van: kop.
En de tweede groep laat zich aanwijzen in de kringen der valsche profeten. Voor
hen heeft de profeet geen anderen naam over dan dien van: staart!
Kop en staart!
Ik denk, dat ge die beeldspraak van kop en staart nu al wel doorzien zult. De profeet
vergelijkt het volk hier met een log dierenlichaam. Er is nog beweging in dat groote
lichaam; o neen, zonder roering is het niet. Zie, de kop schudt zich en beweegt; en
die kop, dat is de regeeringsman, op het schild geheven. Hij is de man, die leidt en
stuurt en vooropgaat, evenals de kop van het dierenlichaam altijd vooropgaat. Waar
de kop zich heen wendt, daar moet achter den kop aan volgen heel het lichaam,
elk van zijn leden, en - en ook - de staart. Ja, ook de staart.
De staart, dat is toch wel het meest geringe, het meest verachtelijke van het beest.
Sla het dier zijn kop af, en 't is er niet meer. Maar neem zijn staart weg - en 't leven
blijft er even goed in. En dan - de staart, die altijd achteraankomt, die nooit iets
anders heeft te doen, dan maar gedwee zich te laten meezeulen, die almaar trouw
volgt en volgt, die altijd meemoet, waar de kop van het dier het lichaam hebben wil,
die staart, heeft hij niet de rol van de volmaakte passiviteit, al kan hij nog zoo druk
zich roeren?
Welnu, die staart van het dier - die is het passend beeld voor den valschen profeet.
O Jesaja, ge hebt het niet scherper, niet vernielender kùnnen zeggen. We zullen
niet smalen, dat hier ‘in cauda venenum’, in den staart het gif zit. Maar in den staart
der profetische rede is dan toch ditmaal wèl wat bijt en zeer doet, al is de pijn dan
ook heilzaam bedoeld.
Stel u voor - profeet te heeten en staart-mensch te zijn! Welk een tastbare hoon!
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En hoe zal vooral Jesaja zelf bij het daarheen werpen van die woorden het
vlijmscherpe van zijn taal hebben geproefd......Want deze Godsgezant, o, hoe heeft
hij voor profeten altijd de àndere rol gereserveerd, de rol, niet van den staart, die
achteraan komt, doch van den kop, die vooropgaat, die ziet, leidt, zèlf stuurt.
Profeten, vindt Jesaja, profeten moeten voor het volk de oogen zijn, waardoor
1)
het ziet, het hoofd, waarmee het denkt.
Dat is heilige profeten-roeping; daarin ligt hun eigen en hoog privilege.
Maar bij de valsche profeten blijft van die superioriteit geen zweem meer over.
Hun adelbrief hebben ze versnipperd, hun privilege met voeten getreden.
En nu zijn er twee mogelijkheden volgens den profeet.
De oogen, waardoor het volk moet zien, kunnen geblinddoekt zijn en het hoofd,
waarmee de natie moet denken, kan, als in den diepen slaap, overdekt zijn, diep
onder de dekens in vasten slaap rustig begraven. (Vgl. Jes. 29:10).
Dat is de eerste mogelijkheid.
En wie zich een voorstelling vormen wil van wat hier bedoeld wordt, moet maar
eens denken aan den profeet in Bethel, den man, die daar kalmpjes-weg woonde
in de dagen van Jerobeam, die daar zag gebeuren àl die gruwelen, van den
stierkalveren-dienst en van de publieke verguizing van Gods gebod en der vaderen
heilige zede, en die, hoewel ver er van, om van valsche profetie zijn beroep te
maken, tegen dit kwaad toch niet protesteerde, doch alles lijdelijk aanzag, zonder
dat zijn geest verscheurd werd van den ijver en de woorden van vlammend protest
naar alle kanten als vonken uitspatten. Dàt is de man, die in slaap gezonken is; daar
hebt ge nu de belichaming van het type van het geblinddoekte oog en het toegedekte
hoofd. Hij protesteert niet, maar in elk geval doet hij ook niet mee. Hij schreeuwt
niet tegen den drom in, maar hij zingt tenminste ook niet mee in het koor.
Doch zóó is het hier niet.
Hier treft ge de tweede mogelijkheid, die zich kan verwerkelijken, als de profeten
niet meer de kop zijn, de kop, weet ge? Ook nu gaan de valsche profeten, tegen
wie Jesaja 't heeft, niet voorop, maar men kan toch ook niet zeggen, dat ze als in
den slaap passief daar ter neer liggen. Neen, het beeld van het geblinddoekte oog
past op hen niet; dat is voor hen nog véél te mooi. Het lijkt er niet op, dat ze, als
een oog, een plaats hebben in den kop. De staart - dàt zijn zij! Slapen doen ze niet;
voor de passieve rol voelen de heeren zich veel te zelfbewust. Kijk ze maar eens
druk in de weer zijn. Er is bij de heeren werk genoeg aan den winkel; ze roeren zich
druk genoeg - precies als vaak de staart dat doet. Maar al zijn ze nòg zóó druk
bezig, al nemen ze
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ook het air aan van groote gewichtigheid, al loopen ze met de staatsportefeuille
onder den arm, precies als de groote heeren van de politiek, toch - toch......
Toch zijn deze zelfbewusten heelemaal niet bewùst.
Toch zijn ze met al hun veelbezigheid en schichtige activiteit de menschen van
de passieve rol, als 't er nu eens op aankomt.
Toch zijn ze, ze mogen dan altijd met de afgoden van het volk en de eersten van
het rijk op voet van familiariteit leven, beklagenswaardige stumpers.
Toch zijn ze de staart, de achter-aan-hinkers.
Want de aanzienlijke - die is de kop.
Maar de profeet, die valschheid leert, die is de staart.
Zoolang de wereld zal bestaan, zóólang zal dit vlijmend, priemend woord van Jesaja
Gods protest tegen profeten, die geen profeten zijn, branden in de conscientie van
zijn volk.
En dat is geen wonder.
Want zoolang de wereld staan zal, zóólang zal ook de historie met haar nooit
geflatteerde werkelijkheid getuigenis geven aan dit woord, dat het waarachtig is en
van God gesproken en gedragen.
Elke eeuw zal er zijn om te bewijzen, dat een volk, dat door zulke ‘leiders’ in schijn
geregeerd, doch in werkelijkheid verleid wordt, verloren is. Het snelt naar den
afgrond.
Als er geen profetie is, zegt een der spreuken, als er geen profetie is, wordt het
volk ontbloot.
En zulk een toestand kan intreden, al krioelt het in de straten van profeten; profeten
dan, wel te verstaan, van zùlk allooi. Want al wemelt het van profeten, de profetie,
de echte waarachtige, goddelijke profetie is dan weg. De profetie, die vooropgaat.
De profetie van den kop, weg is ze, onherroepelijk wèg.
En denk nu maar niet, dat dergelijke karikatuur-profeten, zulke staart-predikers,
alleen zichzelf ten val doemen. Ze sleepen het volk mee. Ze graven het graf niet
maar voor zich, doch ook voor hun volk. En, wonderlijk - als de profetie, de echte,
uit den kop verdwenen is, en de ondergeschikte rol van den staart gaat overnemen
- dan is de kop zelf ook niet meer te houden. Ook de kop-figuren slaan straks aan
't malen; ze kunnen tenslotte ook niet meer heerschen, prachtig en krachtig. Zoekt
ge bewijs? Denk dan maar aan Jesaja's eigen tijd. In Efraïm was de corruptie het
grootst, juist bij de hofkliek. Nu, onder Jotham, leek het nog wat. Maar later treedt
het verderf en de machteloosheid met rauwe openhartigheid aan het licht. Een eigen
politiek heeft men niet meer; een eigen geloof niet meer; een eigen God niet meer.
Egypte, Egypte...... dat moet helpen. En wat Juda betreft: daar vindt ge hetzelfde.
Leiders zijn geen leiders meer want de profetie is doodgezwegen, al snappen ook
de zoogenaamde profeten het honderd uit. Daar ziet ge een parvenu
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als Sebna op het kussen; een man, die, let wel, in kritieke dagen van dreigend
staatsgevaar, niet de handen uit de mouw steekt, maar op een mooien middag eens
buiten de stad gaat toeren, om eens te zien, hoe het staat met zijn mooie graf, dat
hij zich liet graven onder den deftigen adelstand van Jerusalem.
En dan Achas, de zwakkeling......Maar wat praten we nog langer? Als de profetie
naar den staart verhuist - dat ziet ge nu wel - dan hangt ook de kop slap neer. Als
de profetie niet het zelfbewustzijn wekt in Gods kracht, als ze niet het doel wijst,
ginds in de verte, ver vooruit, als de profetie niet is: kop-profetie, dan wordt het volk
ontbloot.
Want staart-profeten redden niet. Ze kunnen ook niet, de machteloozen. Niet
waar, ge weet het wel:
Wees u zelf, zei ik tot iemand,
Maar hij kon niet, hij was niemand.

En als we nu eindelijk ons afvragen wat dit pakkende beeld van Jesaja ons heeft
te zeggen, ons, gelijk we hier zijn, dan wil ik beginnen met een waarschuwing.
Een waarschuwing, om Jesaja's vergelijking van kop en staart niet verkeerd toe
te passen.
Zeg nu niet: dat komt er ook van, als menschen, die moeten profeteeren, zich
bemoeien met de dingen van de politiek, van het publieke leven; als de profeten
het gezelschap zoeken van de machthebbers in den staat en van de kringen der
regeering.
Nietwaar, dat is ook een soort van toepassing, die ge meer dan eens hoort ‘maken’
speciaal in de kringen, die het wezen van het gereformeerde zoeken in een lijdelijk
wegschuilen in de niet van alle zaligheidsgevoel verstoken rust der uit de wereld
wegvluchtende partij. Men zegt dan: profeten behooren de politiek maar de politiek
te laten. Want politiek is toch niet meer te redden. Politiek, dat beteekent: de bakens
verzetten naar het getij. Politiek dat wil niet anders zeggen dan: schipperen en
plooien naar gelang van het belang van het verlangen van den dag. Politiek, dat is
de huik al maar weer hangen naar den wind. En daarom moet men die
veranderlijkheden der politici, der aanzienlijken, der regeeringsaristocraten maar
ver van zich houden en zich terugtrekken in eigen kringetje met de onveranderlijke
profetie. Zet uw kerkdeur open, doch luid de klok maar niet; houd uw bijbel open,
maar houd hem van het licht af en doe vooral de luiken dicht! Anders - zoo heet het
- als ge den bijbel brengt in de politiek, als ge de profetie uitdraagt naar de markt,
wordt ge ook de staart, die achter den politieken kop aan-kwispelt.
Maar ge voelt immers allen, dat zoo iets wel zeer ver van Jesaja's eigen
gedachtengang verwijderd ligt?
Zie, dat profeten ook zich mengen met hun profetie in de kringen der regeering,
dat veroordeelt Jesaja in de verste verte niet. Dat heeft hij zelf ook druk gedaan.
Jesaja was zelf de aris-
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tocraat van geboorte, die bewust getracht heeft, ingang te krijgen en invloed te
winnen aan het hof.
Hoe kan dat trouwens ook anders?
Zal de profetie werkelijk kop- en geen staart-profetie zijn, dan moet ze juist trachten
in alle dingen het woord te spreken, haar woord, vóór het feit. Dan moet ze in alles
de eerste willen zijn. Dan moet zij zeggen, wat men spreken zal en waarover men
spreken zal en wanneer men spreken zal. O neen, niet daarover gispt Jesaja de
profeten der leugen, dàt ze vooraanstonden. Hij heeft alleen maar dit ééne tegen
hen: dat hun ‘vooraanstaan’ maar een houding was, een mooie pose, zonder dat
ze ook werkelijk den toon aangeven konden of ernstig wilden.
En het is juist deze grief van den profeet, die ons den plicht oplegt, zijn waarschuwing
tegen alle staart-profetisme zoo breed mogelijk op te vatten, om ons zelf tot
voorzichtigheid en tot nuchterheid op te wekken.
Want misschien hebt ge al gedacht: houd nu maar op met die staart-profeten.
Wij, jonge Calvinisten, lijken daar immers heelemaal niet op? Zie onze breede rijen;
zijn wij niet zelfbewust? Werken we niet druk? Stellen we niet, opzettelijk, veel
vraagpunten aan de orde en schijnt bij òns de profetie niet met haar heldere
schijnsel?
Zeker, zeker. Dat vind ik ook en ik ben er blij om, heel blij.
Maar - vergeet nu niet, dat men de rol van den staart kan aannemen en toch
tegelijkertijd in schijn o zoo onafhankelijk, o zoo volkomen in de rol-van-den-kop
kan zijn. Men kan meenen, kop-mensch te zijn en toch werkelijk niet meer dan
staart-mensch wezen. Bewijs, vraagt ge?
Wel, ik heb 't u reeds genoemd. Maar als ge nog niet tevreden zijt, omdat ge met
de laffe, weekelijke Jan-Salie-geesten uit Jes. 9:14 niets wilt te maken hebben,
goed, dan heb ik nog andere voorbeelden. Dan wil ik u herinneren, dat er ook valsche
profeten geweest zijn, die zóó vol waren van hun eigenaardig zelfbewustzijn, dat
ze voor hun valsche profetie den dood hebben getrotseerd. Men denke b.v. aan
Achab, den zoon van Kolajah en Zedekia, den zoon van Maäsejah (Jer. 29:21 sqq.);
mannen, die voor hun overtuiging hun leven over hadden. Ze hebben soms een
conflict met de heerschende staatsmacht aangedurfd; denk maar aan de
leugenprofeten, die in de dagen der ballingschap ‘profeteerden’, dat het juk van
Babel wel heel gauw zou worden gebroken; zulk een prediking - dat begrepen ze
1)
zelf ook opperbest - bracht hun hoofd in gevaar.
Vindt ge ook niet, dat valsche profeten op 't eerste gezicht en zelfs bij nadere
kennismaking óók wel eens wat anders kunnen lijken dan slappe, plooibare, pitlooze
lafaards?
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En tòch - toch zou Jesaja, ook zelfs als hij tegenover deze menschen van bonkig
graniet stond, niet aarzelen het beginsel der staartprofetie ook in hen aan te wijzen.
Want hun fout ligt in hun uitgangspunt. Ze bouwen niet een leer op het fundament
der openbaring Gods, ze durven niet desnoods absoluut eenlingen te zijn, ze leven
niet uit de inspiratie van boven die met geen mensch rekent; maar ze vormen zich
een gedachtenwereld uit zichzelf, uit de feiten, gelijk ze zijn, uit de wereld, gelijk die
zich aan hen voordoet, uit den toestand van het oogenblik.
En in dat uitgangspunt ligt hun fout. Dàt is niet: met de waarheid tot de feiten
komen: kop-profetie; maar dàt is: naar de feiten, naar de gegeven toestanden de
gedachten wringen en een systeem zich bedenken: staart-profetie.
En als ge dit alles nu bedenkt, zult ge mij toegeven, dat het nog geen beleediging
is van uw rechtmatig zelfbewustzijn, als ik ook u kom waarschuwen tegen alle
staart-profetie, zelfs in haar eerste opkomst.
Ik heb hier dan ook niet zoozeer het oog op een zeker profetisme van den staart,
dat ge in de verte reeds als zoodanig herkennen kunt; het staart-christendom, waar
b.v. Kierkegaard het zoo te kwaad mee heeft. Het gaat bij dezen man immers niet
tegen het christendom, doch tegen de verachtelijkheid van het staart-christendom,
wanneer hij afgeeft op den ‘zijden dominee’, die met veel gratie het lieve kindje, dat
men hem ten doop presenteert, driemaal met water besproeit, zonder dat hij verder
iets meer is dan een ‘ambtenaar’; de dominee van het slag, dat ‘opspringt als hij
een briefje van 5 thaler ziet, evenals een poppetje, dat, als men op een veer drukt,
uit een snuifdoos te voorschijn springt’; de dominee, die ambtenaar is geworden
van den staat en van den staart, en die zich verlaagt tot dienaar van de publieke
opinie; de man, in wien het Nieuwe Testament geen waarheid meer is; want het
Nieuwe Testament zegt, dat de weg smal en de poort eng is, doch de praktijk bij
hen is, dat de weg in alle opzichten breed en comfortabel en de poort zoo wijd
mogelijk is, de poort, waar men immers en masse kan doorgaan?
Neen, dat is een staart-profetie-vertooning, die zich vanzelf al komt aandienen in
haar wezenlijke armoedigheid.
Maar weet ge, wanneer wij, ook op andere wijze, en dan met behoud van den
schijn van zelfstandigheid en zelfbewustheid, staartprofeten kunnen worden?
Dit kan gebeuren in elk geval, waarin wij, onder de pretentie, dragers te zijn van
het Woord van God en van de woorden der profetie, loopen aan den leiband van
een andere macht, dan die in Gods Woord zelf tot ons komt.
Dat gebeurt, zoodra wij met ons profetisch woord achter vreemden aankomen,
vreemden, die bouwen op een ander fundament dan het onze, die planten op een
anderen bodem dan den onzen,
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die leven uit een ander beginsel dan wij het doen en moeten doen.
Indien wij door anderen in onze gedachtenwereld laten indragen, wat niet uit ons
beginsel opkomt, wat niet uit onze eigen belijdenis organisch opbloeit; en indien we
dan met een ernstig gezicht ‘ja’ -knikken; en dan ook, gansch behoorlijk, daarvoor
één of meer teksten gaan zoeken, en dan heusch ‘een tekst’ vinden of dwingen zich
te laten vinden; en als we dan zeggen tot den ander: ge hebt gelijk, zóó zegt de
Heere; zie - dan zijn we met al onze goede bedoelingen aan de staart-profetie
toegekomen.
Indien wij, al bedoelen we 't nòg zoo eerlijk, àl maar door naar anderen luisteren,
en alléén naar anderen luisteren, en intusschen het bouwen van ons eigen huis,
het verder-indenken van onze eigen belijdenis vergeten of zelfs maar onderbreken;
indien wij ons ik weet niet hoe druk maken voor alles en nog wat, alleen maar, omdat
een ander bij ons aanhangig maakt, wat hem het meest interesseert: dan zijn we
bezig naar anderen ons te richten, dan gaan we niet voorop, maar dan volgen we,
dan zijn we niet de partij van den kop, doch de kliek van den staart.
Dan zijn we ontrouw geworden aan de hoogheid onzer roeping.
Dan zijn we eigenlijk geen kerk meer, doch op weg naar de secte, de groep, de
partij.
Dan hebben we geen profetie meer en geen banier, die de ònze is. Maar wij
marcheeren achter de anderen aan.
En werkelijk, het gevaar voor zulke, soms goed bedoelde staartprofetie ligt op de
loer, en staat voor de deur.
Behoef ik nog te wijzen op de verschijnselen, die ook in onzen tijd ons beroeren?
Is het niet waar, dat aan alle kanten op de markt der geesten de menschen staan,
die hun geestelijke waar aanprijzen? En is het ook niet waar, dat wij soms gevaar
loopen, stil te gaan staan en onze waar van die marktventers te betrekken, terwijl
we toch zelf de machtige roeping hebben, om uit eigen beginsel en naar eigen
methode Gods waarheid in te denken, àl dieper, en dan zelf te gaan staan op de
markt met wat wij, wijzelf, den menschen en de wereld kunnen aanbieden: Koop
de waarheid en verkoop ze niet?
Zie, zegt de een: onze tijd roept om zielsontleding. De ziel van den mensch moet
weer luisteren naar zichzelf; ze moet in zelfattentie het schoone lied zichzelf
toezingen van ziele-schoonheid en ziels-intimiteit. Ziels-ontleding is hier een soort
van soms zieligen wellust geworden. En men wil ook òns dat aanpreeken. Men zegt
tot ons: Uw preeken moeten meer de zielsintimiteiten van prachtig menschenleven
voor ons etaleeren; uw meditaties moeten meer de fluisteringen zijn van de ziel, die
luistert naar de ziel. En zoo wil men ons leeren, aan de ziel heel onze aandacht te
schenken. Maar als we dat doen, alleen maar omdat die ander het zegt, alleen maar,
omdat de mode het zoo voorschrijft, alleen maar, omdat de heerschende strooming
zoo wil, en niet omdat wij zelf
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voelen, waarom en in hoeverre de ziels-attentie haar intentie mag worden, dan zijn
we ons stuur kwijt geraakt; dan loopen we achter anderen aan, zelfs als zouden we
ik weet niet hoeveel mooie en ware dingen zeggen. Dan zijn we vervallen tot
staart-profetisme.
Hoor eens, zegt een ander: ge moet in uw eeredienst, in uw liturgie, in uw
zelfontwikkeling, in uw breede levenshouding wat meer aan de kunst gaan doen.
En nu komen ze opzetten in breede golf: de geestelijke dandy's, den mond vol van
cultuur en problemen van kunst en aesthetiek. Maar als wij het vraagstuk van
schoonheid indenken, alleen omdat het bij deze sinjeuren in de mode is en als wij
op de hier gestelde kwesties geen antwoord zoeken te vinden uit ons eigen beginsel,
doch hun antwoorden zoeken te dekken met een tekst en een tirade uit de confessie
- wel, dan zijn we weer bezig, achter anderen zielig aan te hinken. Dan zijn we het
stuur kwijt, al zeggen we ik weet niet hoeveel mooie dingen. Dan zijn we vervallen
tot staart-profetisme.
En zoo kunnen we voortgaan. Hier prijst iemand aan de synthese, de fusie, het
samengaan, zooveel het kan met anderen. Ginds poetst er een zijn reclamebord
op voor het christendom van den grootsten gemeenen deeler. Elders heeft er weer
een in den zin een stormloop op onze gelederen voor de sociale kwesties; en de
sociale machtsleuzen worden dan de stormrammen, waarmee men onze poort wil
openbreken. Maar ik zeg tot al die dingen en tot veel meer andere: als we daarnaar
luisteren en dan tot den één zeggen, u kon wel eens gelijk hebben, ik zal direct
erover gaan studeeren, en dàn den ander het vriendelijk bescheid geven, dat óók
zijn redeneering een element van waarheid kan bevatten en dat we onmiddellijk het
vraagstuk aan de orde zullen stellen, en als we dan al die elementen van waarheid
hebben ‘aangevoeld’ en zorgzaam hebben gedekt al die vreemde ladingen met
onze eigen gereformeerde vlag, een tekst erin - dan zijn we met al onze waarheden
de waarheid kwijt; dan zeggen we misschien duizend goede dingen en we zijn toch
valsche profeten; dan is er een hysterisch kloppen op alle deuren, gelijk eens iemand
zeide, en niet een ingaan door de deur, de ééne deur, door welke wij moeten ingaan
tot het huis der waarheid Gods; dan zijn we slaafsche navolgers van de mode des
tijds en van de gril der anderen. Dan zijn we staart-profeten.
Verstaat mij nu niet verkeerd.
Let wel: ik predik hier geen calvinistischen hoogmoed.
Ik zeg niet: we zijn er al.
Ik beweer nooit: ons huisje is al af.
Ik zou niet graag loochenen, dat we van anderen kunnen leeren, o zoo veel.
Zeker, zeker, de ander kan ons wijzen op eenzijdigheden, onvolmaaktheden,
onjuistheden, onvolledigheden. Wij geven ieder het recht, om, als hij 't kan, ons de
onderwerpen te noemen, die wij niet òf niet goed hebben behandeld en die toch
van Godswege onze aandacht moeten hebben.
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Maar àls wij dan gaan luisteren àls we dan onze houding gaan herzien en opnieuw
bepalen, dan moeten we dat niet doen, nooit doen, omdat de ander het zoo wil,
mààr: omdat we hebben leeren zien, dat God het van ons verlangt. Dan moeten we
niet een ‘uitbouw’ geven van ons geestelijk huis, die bij ons huis als een ‘,nieuwbouw’
aangeplakt is, en niet met heel dat gebouw rust op ons eigen fundament. Dan
moeten we niet in onzen tuin bloemen planten gaan, die niet uit onzen eigen bodem
groeien. Maar dan hebben we uit eigen beginsel te leven, uit eigen denkarbeid te
opereeren, op eigen fundament te bouwen; dan willen we de dingen niet mechanisch
van buiten af importeeren, doch organisch uit ons eigen geestelijk bezit laten
opgroeien.
En op die voorwaarden, en op geen enkele andere conditie, willen we dan wel
eens praten over ziel en over kunst, over schoonheid en mystiek, over saamwerking
en broederzin, over de kwesties van den dag. Wij willen zien door onzen eigen bril.
Wij willen de kop zijn en niet de staart.
Neen, nog eens, wij prediken den hoogmoed niet. Wij zeggen niet, dat de kerk,
ook onze kerk, geen onbetaalde rekeningen heeft. Maar wij laten ons niet van de
wijs brengen door de menschen, die ons achternaloopen met onze onbetaalde
rekeningen. Hoogmoed, zegt ge? Of pedante onaandoenlijkheid? Ik antwoord:
zelfbehoud!
Want ik wijs u op de historie, die spreekt; ik herinner u het opkomen en het kwijnen
der SECTEN.
De secten, zoo is herhaaldelijk gezegd; de secten zijn de onbetaalde rekeningen
van de kerk. Daar is iets, daar is soms zeer veel van aan. Maar met dit argument,
dat bedoelt de secten te verdedigen, is het sectewezen juist geoordeeld. Kijk, zei
de man van de secte, zie nu eens aan, hoeveel rekeningen de kerk nooit betaald
heeft! Schande! Naar uwe tenten! Wij gaan de onbetaalde rekeningen van de kerk
voldoen, onmiddellijk! En zoo maakte men de ééne schuld van de kerk los van de
andere, en dat gaat nooit, want al de schulden zijn één en de plicht tot betaling is
ook één. Men betaalde de rekeningen, die men vond, maar de andere schulden,
die de kerk ook had, die ze moest hebben, die ze altijd zàl hebben, de àndere
schulden liet men onvereffend. En zoo leefde men eigenlijk van eens anders
onbetaalde rekeningen; zoo kwam men aan-sukkelen niet achter de deugden, maar
achter de ondeugden van de kerk. Zoo leek men uiterst zelfbewust, doch in
werkelijkheid had men niet anders dan pure, zielige negatie; men had niet een eigen
beginsel en niet een eigen geestelijke huishouding en niet een eigen prijs om te
betalen. Men bouwde leer op leugen, men kwam door het negatieve tot het positieve,
men richtte zich naar de ondeugden van hem van wien men zich vrij maakte.
Laat zulk een dwang voor arts niet noodig wezen. Laat elke
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onbetaalde rekening ons in, het aangezicht mogen getuigen. Maar als ge er aan
begint te voldoen, blijf dan uzelf en word niet een ander. Betaal dan met uw eigen
munt. Blijf trouw aan Gods Woord en aan uw trouwe confessie. En laat vandaar uit
het licht schijnen over alle vraagstukken, die men u noemt.
Ten derden male: Wij prediken den hoogmoed niet.
Wij vragen alleen maar consequentie.
Wij vragen de consequentie van onze hooge pretentie.
Wij vragen de consequentie uit ons geloof niet in de volmaaktheid van ons grijpen,
maar wèl van Gods geven.
Wij vragen de consequentie uit ons geloof niet aan ons begrijpen, maar wel aan
Gods openbaren.
Wij zeggen niet: wij zijn er al.
Maar wij zeggen wel: God gaf ons genoeg. Wij hebben aan Zijn Woord genoeg.
En wij zullen de kracht van dat Woord al breeder ontplooien en den inhoud van dat
Woord al beter laten spreken ook tegenover de kwesties van den dag, doch dan
altoos alleen naar het Woord en om het Woord en door het Woord.
Zoo alleen zijn we kop en niet de staart.
En als iemand zegt: ik ben bang voor al dat geroep van consequentie en nòg
eens consequentie, dan zeg ik: ik ook.
Maar op één voorwaarde ben ik er niet bang voor. Het is op deze voorwaarde,
dat wij consequent zijn aan ons beginsel, niet alleen in onze dogmatische bepalingen,
die we gevonden hebben, maar ook in deze groote dogmatische erkenning, dat wij
Gods Woord nog niet hebben uitgeput en dus nog meer zullen moeten vinden;
vinden, niet uit de schatten van anderen, maar uit de schatkamer van Gods Woord
zelf. Dat is de consequentie niet slechts in de dogmatiek, maar ook in de ethiek. En
deze consequentie van onze pretentie wordt dan: dankbaarheid èn zelfbeschaming;
dankbaarheid omdat we al zóóver zijn; en zelfbeschaming, omdat we nog niet aan
't eind zijn, waar God ons hebben wil.
Ik zeg: God, en niet de menschen.
Ik zeg: God, en niet de mode.
Ik zeg: God, en niet de tijdgeest.
Zoo antwoorden wij den buitenstaander, dat wij elk mogelijk goed recht in zijn
klachten eerlijk zullen onderzoeken, maar dat we ons eigen huis bouwen. Dat is
geen farizeïsme; het is zelfbehoud.
Dat is niet een geestelijk-arm flaneeren op ons eigen wegje, het is geen strompelen
op ons eigen-gekozen afgebakend paadje, maar het is een wandelen op GODS
WEG. Dat is niet gelooven, dat wij zoo goed zijn in ons reproduceeren; maar wèl
gelooven, dat God oneindig goed is in het geven van Zijn openbaring, die Hij ons
schonk om daaruit alles, àlles te halen, wat er in zit. Om het er uit te halen, even
goed, al was er geen mensch en geen tijdgeest, die het van ons zou vragen.
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Mijne vrienden, tracht dan hoog te houden deze roeping.
Niet de staart, maar de kop!
Grijpt naar het Woord en, onvermoeid, haalt er uit, niet slechts wat de ouderen
willen, niet slechts wat de jongeren verlangen. Want dat is in beide gevallen achter
anderen aankomen; staartprofetie. Tracht al wat er in ligt, er uit te vinden.
Steekt niet, waar 'n ander 'n lichtje van devotie brandt, ook uw dogmatisch kaarsje
op. Houdt Gods Woord en uw confessie hoog, zóó hoog, dat alles, wat u tegemoet
treedt, onder het licht valt van dat te voren door u òp den standaard geplaatste licht.
Natuurlijk zal dat u den smaad bezorgen van menschen. Misschien ook wel eens
van menschen, die heel dicht bij u staan. Misschien, wie zal 't zeggen, ook wel eens
van menschen, die met u optrekken in hetzelfde gelid.
Want, het is altijd waar, wij zijn wel eens voor het oog van de menschen de partij
van den kop, terwijl we voor God de fractie van den staart zijn. Dan worden we druk
bewierookt, maar......niet een iegelijk dien de menschen prijzen, maar dien God
prijst, die is beproefd.
En het kan ook zóó zijn, dat God ons wel prijst, maar dat ons de menschen laken.
Dat is zoo vaak, als wij dragers zijn der profetie, profeten zijn van den kop, doch
door de menschen de staart gescholden worden.
Ook Jesaja is daaraan niet ontkomen. Zijn vijanden dachten: wij de kop en hij de
staart. En, van den buitenkant gezien, hadden ze ook voor het moment gelijk. Zij
stonden in de eerste rijen, en Jesaja kon dikwijls toezien en kreeg geen gehoor. Zij
bedisselden met de groote heeren en Jesaja kreeg niet gedaan wat hij wilde. Jesaja,
smaalden ze, gij in de achterhoede, gij bij de achteraankomers, gij de staart, wij de
kop.
Maar o, indien ge perspectief ziet in de historie!
Wat wordt het dan anders!
Dan is de spreuk waarachtig, ook in deze dingen: vele laatsten de eersten, en
vele eersten de laatsten! Want toen straks de heidenen kwamen, en de ballingschap
kwam en de ellende kwam, toen kreeg Jesaja gelijk, en de valsche profeten, die
met looze kalk hadden gepleisterd, moesten nu de feiten nemen, gelijk ze waren;
nu waren ze dan toch de staart. En toen straks uit de ballingschap het volk
terugkeerde om opnieuw den tempel te bouwen en de tijden te voldragen, de tijden
der belofte, toen kreeg weer Jesaja gelijk en de valsche profeten hadden het niet
gezien, althans niet naar z'n diepen, geestelijken, messiaanschen kern. Nu waren
ze weer de staart. En toen eindelijk de Christus Gods verscheen, toen uit het gevallen
Israël zich de Messiaansche heerlijkheid ontplooide, toen kreeg Jesaja toch weer
gelijk en de anderen, de leugenprofeten, ze hadden er niets van gezien, niets van
begrepen. Toen bleek het: Jesaja, die niet in de mode was, de kop. En de anderen,
die zeer in de mode waren: de staart!
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Durven wij zóó den tijdgeest en zijn grillen trotseeren in het fiere en ootmoedige
bewustzijn, dat wij, niet door onszelf, maar door het in ons levende Woord, de kop
zijn en de staart nooit?
O, laat ons bang zijn voor alle staart-profetie.
Ze kan, ze moet altijd een oordeel van God zijn.
Herinner u slechts dat schrikkelijk tafereel van al die leugenprofeten voor Achabs
troon. Ze zeggen hem precies, wat hij wil,......ze zijn de staart, ze laten zich overal
heen leiden. Maar daarboven in den hemel is, naar Micha profeteert, de stem, die
verkondigt, dat die staartprofetie niet omgaat buiten des hemels beleid. Achab zal
sterven; Gods oordeel wordt aan hem voltrokken en de leugen van zijn prof eten
wordt een oordeel van God, en het oordeel ontwaakt tot grooter oordeel. Zoo zal
het nog altijd zijn. De leugen - die is ook straf op de verwerping der waarheid. Het
vraagstuk van kop en staart gaat buiten God niet om.
Laat ons dan altijd voorzichtig zijn en ook in onze methode van denken en zoeken,
ook in ons stellen en bespreken der kwesties ons ver houden van de profeten van
den staart.
Dat zal wel eens wrijving geven, en strijd ook naar binnen. Want niet ieder zal het
dan met ons eens zijn. Ook in ons midden zijn ze er wel, die meenen het goede,
verlossende woord te spreken, en die toch aan den leiband van den altijd zeer
wispelturigen tijdgeest loopen. En als ge u dan verzet, dan komt de botsing, de
verdenking, soms het barsche gezicht en het plompe woord.
Zullen we dien strijd ontloopen?
Zullen we om dien strijd onze kerken verketteren?
Zullen we, beu van al dat gehaspel, alles er maar aan geven?
Neen, dat zullen we niet.
Want de strijd mag wel eens onverkwikkelijk zijn, toch zeggen we: duizendmaal
liever een onverkwikkelijke schermutseling of een heftig debat, dan voor deze dingen
onverschilligheid of schouderophalend cynisme!
Als we om de kwestie van kop of staart niet meer warm kunnen worden, wel, dan
is God ons kwijt en wij zijn Hem en ons zelf kwijt! Alleen waar die strijd blijft spannen
de geesten en blijft scherpen het wapen, alleen daar is de waarachtige, zuivere
profetie nog in leven.
Als ge daaraan nog twijfelen mocht, dan wil ik u herinneren, de mooie opmerking,
1)
die Professor Aalders maakt in zijn boek over de valsche profetie onder Israël.
Daar toch wijst hij er op, dat ook buiten Israël de eene valsche ‘waarheidsverkondiger’
den ander tegenspreekt; dat ook daar de voorzeggers zijn, die hun orakel dienstbaar
stellen voor ieder, die maar betalen kan, en die, al naar gelang men beter betaalt,
ook te beter ‘gods-

1)

A.w. blz. 203.
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spraak’ geven. Maar de orakels van Rome en Griekenland, van Babel en Egypte,
ze mogen elkaars concurrenten zijn, elkaar bestrijden, zóó heftig als Jesaja de
valsche profeten het doet, dàt was bij hen een onmogelijkheid. Bij de heidenen
staan de orakels naast elkaar, niet tegenover elkaar. Ze zeiden allen: zóó zegt da
hemel, zóó spreken de goden; maar ze geloofden zelf niet aan hun godsspraken.
En de leugen kan uit zichzelf geen kracht putten tot zelfstandigheid en tot
vlammenden ijver. Dat kan alleen de waarheid, als zij botst tegen de leugen. En
juist omdat Israël de waarheid Gods stelde tegenover de leugen der profeten der
valschheid, daarom kàn Jesaja niet zwijgen; daarom is de kwestie van kop of staart
nooit een bagatel; daarom mòet in deze worsteling het pleit worden uitgevochten
tot het bittere einde. Want de heidenen hadden hun pretentie niet. Jesaja heeft ze
wel. Het is zijn God, die ze hem geleerd heeft.
Zoo willen wij den strijd om het: zóó zegt de Heere.
Zoo willen wij de worsteling om kop te zijn en niet de staart.
Zoo willen wij niets en niemand ontzien, als wij maar vreezen onzen God.
Zoo willen wij onze rekeningen voldoen, niet op gezag van een vreemde, maar
op gezag van God.
Zoo willen wij verder gaan en profeteeren, profeteeren.
En wij willen aan Mozes gedenken. Toen Mozes sterven ging heeft hij zijn volk
vermaand. Indien - zoo sprak hij, indien gij de geboden van uw God verwerpt en
Zijne woorden niet meer gedachtig zijt, dan,......zal de vreemde, de barbaar, de man,
die uw leven niet kent, die uw God niet dient, die met u niet staat in het Verbond
van uw God, dan zal die vreemde tot een hoofd zijn en gij zult tot een staart zijn.
Maar: indien gij hooren zult naar de geboden des Heeren uws Gods, die ik u heden
gebied te houden en te doen, dan - Israël, hoor naar Mozes' woord - dan zal niet
Mozes, dan zult niet gijzelf, maar dan zal de Heere u tot een hoofd maken en niet
tot een staart.
1)

En gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn
Uw weg zal dan, maar ook dàn alleen, niet aldoor hellen naar beneden, doch
stijgen, naar boven, àl naar boven.
Zóó vindt men het pad naar de hoogte.
Zóó wordt het: Excelsior.
Niet de staart.
Maar de kop.

1)

Deut. 29:44, 13.
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Delvend uit de Schriften...
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1)

Wat sterft, dat sterve.
Wat sterft, dat sterve.
Zach, 11:9.

Onze God kan vaderlijk-teer zijn in zijn erbarming, maar Hij kan ook meedoogenloos
zijn als de onverstoorbare rechter, in zijn rechtspraak.
Wat sterft, dat sterve......Maar staat er dan niet, dat de Heere geen lust heeft in
den dood des zondaars, maar daarin, dat hij leeft? En is niet de dood vijand van
God, omdat hij dienaar is van Satan?
Zeker. En toch zegt God hier, door zijn profeet Zacharia, en Hij zegt het telkens
weer door zijn openbaring in de historie der wereld, en Hij zegt het ook in deze
dagen tot de krimpende menschheid, die bezwijkt onder het slagzwaard van den
krijg: ‘Wat sterft, dat sterve’......Er zijn tijden, die door hun sprake van den dag deze
Godsspraak als het onheilswoord over de wereld doen hooren en die ze wreed en
bitter illustreeren door het onheilsfeit. En dat niet slechts in dezen tijd, nu in
duivelsche woede de wereld tegen zich zelf verdeeld is, maar eigenlijk altijd, want
geen oogenblik is de dood uit de wereld; geen oogenblik nog is het vrede geweest,
volle vrede op de grauwe aarde. Vernieling en ellendigheid is in haar wegen, en ze
blijft er ook, want óók vóór Augustus 1914 gold het:
't Is oorloge, oorloge is 't
daar menschen zijn en dieren;
't gevecht zit al, dat leeft,
geboortevast in 't been.
't Is oorloge, oorloge is 't
daar menschen zijn; de dieren
verscheuren ondereen
malkanderen; de dood
tot in de wolken zit
en spiedt mij......!

En nu? We roepen reeds meer dan een jaar; smeeken doen we dat de God des
vredes moge ingrijpen in het al sneller voortrollende rad van den krijgswagen van
den god des oorlogs; maar God antwoordt niet Hij hoort alles, ziet alles, weet alles,

1)

Dit stuk is de eerste door Schilder gepubliceerde meditatie, tevens het eerste stuk dat van
zijn hand in de Gereformeerde pers verscheen. Het is te vinden in het Geref. Kerkblad van
Drenthe en Overijsel van 16 Oct. 1915.
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en Hij zegt onverstoorbaar-strak tot hen, tot ons: ‘Wat sterft, dat sterve......!’ God
laat den dood begaan.
Hoe dat nu mogelijk is, vraagt ge nog eens?
Hoe dat mogelijk is? Wel, let maar op de plaats, waar dit woord geschreven staat.
We lezen het in Zach. 11, maar in Genesis 1 kan het niet staan. Dit woord is geen
scheppingswoord, maar 't is een vonnis, dat, uitgaande van den bestaanden toestand,
dezen bestendigt en handhaaft.
De woorden zelf toch bevatten hun eigen verklaring. Er staat niet: ‘Het sterve!’,
en dan als gevolg daarvan: ‘het sterft’. Maar omgekeerd, eerst wordt de toestand,
die reeds bestaat, geteekend: ‘Het sterft’. En dan volgt: ‘Zoo sterve het’.
Andere taal spreekt Genesis 1. Dáár, waar God zijn levenswoord spreekt om de
wereld tot aanzijn te roepen, daar zegt God eerst: Er zij licht! àn klinkt het: en er
was licht. En zoo gaat het verder. God zegt eerst: Het zij zoo! En dan is het zoo.
Eerst zijn scheppingswoord, dan als gevolg daarvan de bestaande toestand. Vóórdat
God spreekt, is er niets. De scheppende God kan niet zeggen: Wat leeft, dat leve!
want er leefde nog niets buiten Hem. Maar heel Genesis 1 is juist omgekeerd in dit
ééne woord saam te vatten: ‘En God zeide: Er zij! even! En er was leven!’
Hebt gij het nu begrepen?
Wat sterft, dat sterve! Dood is niet Gods werk, maar dood is juist 't
tegenovergestelde van Gods werk. Was dood Gods schepping, dan zou het bevel:
‘Het sterve’, voorop staan. Maar nu staat het op de laatste plaats in Zacharia's
woord; de dood is dus alreede in de wereld, als God dit woord hooren doet; en
daarom is de dood niet Gods schepping, maar duivelsproduct, menschenwerk.
Zwijg daarom, menschenkind en wees stil! Al wil God de eeuwen door repeteeren:
‘Wat sterft, dat sterve’; en er nooit, nóóit een eind aan maken, dan moeten wij nog
bevend uitroepen:
Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, Heer!
Uw oordeel rust op de allerbeste wetten,
Uw loon, uw straf beantwoordt aan Uw eer.

Want is niet òns werk de dood? Zijn wij het niet, die ze in den hof der wereld
ingedragen hebben, de kiemen van dood en verderf, de zaden van vernieling en
verstoring? En nu schiet òp dat zaad, en het wordt onkruid; neen, meer: het wordt
gifplant, bitter als alsem, schrijnend als distelen. En nu is 't uit met onze vreugd, en
we krimpen ineen, als we eten moeten, eten van den boom der verstoring, van de
vrucht des doods. En dan komen we weer terecht bij onze dogmatiek, en we weten,
dat van den hof der wereld God de ontwerper, God de schepper, God de
onderhouder is. En dan willen we God verwijten gaan, dat Hij, de
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landman, voor een doorn geen ‘denneboom’, voor een distel geen myrteboom gaf.
We klagen God aan, Maar we vergeten, dat de dood daar in Genesis 1 in Gods
scheppingsprogram niet genoemd wordt; en dat daarom niet Hij, maar wij zelf de
doodskiemen in onzen hof indroegen. En als wij het kwaad van het onkruid erin
brachten, kunnen we Hem dan wel verplichten, onzen levenshof te wieden? Kunnen
wij eischen? - - ‘Wat sterft, dat sterve’, zegt de Heere. ‘Hij doet, wat goed is in zijn
oogen’, antwoorde de mensch.
En dan gaan we verder op die dogmatiek in. Of, wilt ge dat niet, ga dan verder
de levenswet na, en ge weet, dat elk onkruid een wortel heeft. En die wortel is hier
de zonde. Dood hangt saam met zonde. En die wortel moet eerst weg; anders helpt
geen strijd en het blijft zoo, eeuwig en altoos; ‘Wat sterft, dat sterve!’
Dan komt er belijdenis, erkentenis van schuld. Dan weten we: we zijn gelijk Israël,
dat Zacharia teekent: menschelijke verachting van goddelijke verzorging was hun
ziekte en zonde, en ook de onze! En daarom is het, dat God den dood tegen ons
keert, als tegen hen.
En zie, daar gaat het licht gloren in den nacht van dood.
Waar óó beleden wordt, daar wil God teruggeven het leven. Niet als ons product,
maar als zijn genadegift. Dan brengt Hij ons bij het kruis van Christus, die den dood
verwon, en ook den vrede verwierf.
Daar moeten we heen. Dat eischt vernedering. Maar het moet. Van nature houden
wij vast den dood, want door eigen werk een streep halen, och, dat valt niet mee.
Een bewijs? Onlangs verscheen in Duitschland een oorlogs-‘preek’, onder den titel:
‘Mars Consolator’, d.i. de oorlogsgod, onze trooster. Geen weeklacht over, maar
een verheerlijking van den oorlog. Ziedaar een der meest krasse uitingen van
handhaving van eigen werk. En die zelfhandhaving is ons allen van nature eigen.
Maar de Schrift kent maar één uitweg: ‘Christits Consolator’, d.i. Christus, die ons
troost. Hij brengt vrede, leven.
En nu verstaan we het:
't Is oorloge, oorloge is 't
daar menschen zijn; de dieren
verscheuren ondereen
malkanderen; de dood
tot in de wolken zit
en spiedt mij......! Goedertieren
Verlosser, vrede zijn,
waar zal 't? - In uwen schoot!

Om onzentwil: Wat sterft, dat sterve.
Maar om zijnentwil: Wat gestorven is, dat leve.........een leven tot in eeuwigheid.
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1)

Gaan als de blinden.

En ik zal de menschen bang maken, dat ze zullen gaan als de
blinden.
Zefanja 1:17.
De bekende schrijver Maeterlinck heeft in een treffende allegorie eens geteekend
de ellende der geestelijke blinden. In zijn parabel: ‘De Blinden’ laat hij u aanschouwen
den somberen gang van een sombere menschengroep; 't is een gezelschap van
blinden, wat ge daar ziet. Schuifelend met tastenden voet, verstard in dofheid van
kleurloos leven, ziet ge ze gaan. Moeizaam is hun gang; - maar toch: ze gaan nog.
Want een geleider hebben ze, een ouden priester, die met de aanvoeling van zijn
hand, met de zekerheid van zijn stap, met de vervroolijking van zijn stem hun
voorgaat, hen leidend op hun paden.
Totdat op zekeren dag het droeve reisgezelschap weer zijn tocht heeft gedaan
onder voorgang van den priester en nu uitrust. Gedoken zijn ze in doffe
zwaarmoedigheid; spreken doet niemand. Ook de gids zwijgt; de oude priester
schijnt geen woorden meer te hebben, die boodschap van blijdschap zijn. Dat schijnt
zoo; maar, wat erger is......het is ook zoo. Stil, ongemerkt, is de oude priester den
dood ingeslapen en uitgestrekt ligt zijn dood lichaam op den grond. En wat nu het
allerergste is......zijn blinde volgelingen weten dat niet; hunne oogen waren als altijd
gesloten geweest, toen de oude man de zijne had toegedaan in de schemering des
doods. En nog steeds zwijgen de blinden.
Maar hoor - daar in de verte komt rumoer aanzetten. Eerst onzeker, vaag en
aangrommend uit wijde verte; maar langzaam komt het dichter bij. Het zijn beukende
golven, die aan komen ruischen. Het water komt opzetten; de zee verheft zich. En
de arme blinden......ze weten het gevaar nabij, maar is niet hun gids daar, die ze
leiden zal, die ze wegvoeren zal, weg van het opdringende water?
Hoor, ze roepen hem......maar hij antwoordt niet. Ze dringen aan met smeekende
stem, inkrijschend tegen golvengeklots. Maar de doode man, dien ze levend wanen,
antwoordt niet. En als de golven nabij komen, dan staan ze op, in onzekere
beweging. En ze tasten en ze zoeken de warmte van des priesters hand, maar in
hun radeloosheid waggelen ze tegen elkander aan; ze worden verstrooid als schapen
zonder herder; ze ‘,gaan als de blinden’, onste ē en onvast: en als de golven komen,
worden hun schuifelende voeten gelicht en ze verzinken in de kille omarming van
de aanzwellende zee.

1)

Geref. Kerkblad voor Drenthe en Overijsel, 8 Juli 1916.
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Weet ge nu, wat het zeggen wil: ‘te gaan als de blinden’. Geen gelijkenis, die beter
dan Maeterlinck's parabel al de ontzetting van den gang der blinden u schilderen
kan.
Zie, die blinden, dat zijn de arme menschen. Die zee, dat is de oneindigheid. Die
priester-gids, dat is het geloof. En nu begrijpt ge de bedoeling der gelijkenis: de
mensch, die zijn geloof verloren heeft, gaat onder in de omknelling der oneindigheid;
hij gaat als de blinden; hij verliest het spoor der lichtende rede en wordt rede-loos;
en hoe meer de indruk van het gevaar hem kwelt, des te angstiger tast hij naar een
uitweg, dien hij niet vindt; hij wordt door zijn redeloos-heid radeloos; en eindelijk ziet
ge hem in zijn reddeloosheid verloren gaan.
Ongetwijfeld is die parabel van Maeterlinck diep-gevoeld en in menig opzicht
wáár. Maar - meen nu niet, dat in deze gelijkenis het wereldbeeld juist geteekend
is. Waan niet, dat de moede menschheid onzer eeuw, die haar geloof verloren heeft,
zóó is, als u daareven geteekend werd. Neen - al heeft de wereld haar geloof
verloren, ze is niet bang, zooals de arme blinden van die gelijkenis bij 't opdringen
der golven. Want de wereld van beschaving en cultuur ziet de zaak juist precies
andersom, als die schrijver, als gij en ik. Deze gelijkenis, die u is weergegeven,
zeide: de mensch is zonder geloof blind en het geloof zelf ziet. Maar weet ge wat
de wereld denkt en zegt? Dit is het: de mensch is zonder geloof verlicht, dat wil
zeggen ‘ziende’; en het geloof zelf is blind. De moderne mensch lacht wat om die
gelijkenis; dien zij blind noemt, heet hij ziende; dien zij als ziende aanwijst, scheldt
hij blind.
En juist daarom is het, dat die gelijkenis van dien schrijver ons niet bevredigen
kan. Want de menschen dezer eeuw zijn niet bang, als die tastende blinden; neen,
ze zijn o zoo zeker en gerust en veilig in hun eigen waan. Blind zijn ze wel; maar
ze gaan niet ‘als de blinden’, Rechtuit gaan ze, onbeschroomd, naar het doel van
hun verdorven hart.
‘Gaan als de blinden’, dat teekent Maeterlinck en dat teekent Zefanja. Oogenschijnlijk
is Maeterlinck's thema gelijk aan dat van onzen tekst. Maar wezenlijk is het toch
niet zoo. Bij Maeterlinck was het deze volgorde: ze gaan als de blinden, en daarom
worden ze bang. Bij Zefanja is het juist omgekeerd: ze worden bang, en daarom
gaan ze als de blinden! Voelt ge de tegenstelling?
Bij dien schrijver buiten de Schrift: eerst blindheid; dan vrees. Maar de schrijver
in de Schrift teekent eerst vrees, dan de verlorenheid der blindheid.
Daarin nu zien we de bevestiging van wat we boven schreven. Al is de mensch
ook van nature stekeblind; hij gelooft dat niet. ‘Zijn wij dan ook blind?’ vragen de
Farizeeën aan Jezus. En de toon van hun vraag zegt, dat ze dat niet gelooven.
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De mensch jubelt: ik zie. En juist omdat zijn ‘geloof’ weg is, meent hij weer vrij te
zien. En daarom is hij NIET BANG; ook niet, als 't gevaar opdoemt, en de wateren
der' oneindigheid op hem aandringen.
Dat weet Zefanja beter dan Maeterlinck.Want Zefanja spreekt: zoo zegt de Heere:
Ik zal de menschen bang maken! Zij zijn 't nog niet; maar Ik zal ze 't maken. Ja dat
is de droeve noodzakelijkheid: God moet ze eerst bang maken. Want ze zijn zoo
gerust; zoo kalm; zoo zeker in hun blindheid; en dat heeft Maeterlinck niet begrepen.
‘Ik zal ze bang maken’, dat is: Ik zal ze radeloos maken. Dat ze geen raad meer
weten. En dan pas zullen ze gaan als de blinden. Gelijk blinden loopen zonder stuur,
zonder plan, zonder vastheid, zonder leidend principe, zonder rede, zoo zal God
zijn haters bang maken, dat ze gaan als de blinden. Dat ze ook in redeloosheid zich
den dood tegemoet voeren. Dat ze ook ondergaan, waggelend in ongezochte
aanraking tegen èlkander; zoekend een weg, dien ze niet vinden kunnen. Hun
verstand zal ze begeven; een uitweg zullen ze niet vinden. In den oceaan der
oneindigheid zal Ik ze als blinden laten verzwelgen, spreekt de Heere der
heirscharen!
Luistert ge nu naar dit woord? Als gij in uw natuurlijk licht blijft roemen, wijl ge meent
te zien - God zal u bang maken! Maar dan zal het te laat zijn.
Want vergeet dit niet, dit woord is een oordeels-profetie. Dit ‘bang maken’ leidt
ten doode.
Er is óók een ‘bang maken’ ten leven! God kan ook de menschen bang maken,
dat ze gaan als de zienden. Zie het aan Paulus. Die heeft het daar bang, benauwd
gehad in Damascus; maar hij gaat er uit straks als ziende, niet als de blinden. En
waarom? Omdat hij heeft leeren zien, dat hij blind was. Omdat hij begreep, dat hij,
juist toen hij niet bang was, bang moest zijn; en dat hij, toen hij bang werd, niet meer
bang behoefde te wezen. Paulus zag in, dat hij vóór zijn bang-worden blind was en
toch niet ging als de blinden. En daarom liet God het niet bij die bangheid; hij heeft
Paulus ziende gemaakt.
Maar wie niet gelijk Paulus, heeft leeren zien, dat hij van nature blind is, die wordt
niet bang uit zichzelf. En als hij blijft in dien eigenwaan, dan zal God hem eens bang
maken, dat hij gaat als de blinden, in radelooze redeloosheid.
En zoo ontkomt niemand aan dat bang maken Gods. De Paulussen kennen in
dit leven hun blindheid en worden bang......maar dan ten leven. De anderen, die
voor hun blindheid hier niet bang worden, zullen straks worden bang gemaakt.
Ja, straks. Lees maar even de profetie van Zefanja's eerste hoofdstuk, en ge voelt
aanstonds, dat zijn profetisch vergezicht, hem van de benauwing, die in dezen tijd
valt, den blik straks
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richten doet op die andere, die groote benauwing, die zal komen ten jongsten dage!
Op den dag des Heeren, dan zal God bang maken, met groote verschrikking,
degenen, die hier aan hun blindheid niet gelooven wilden. Dan zullen ze gaan als
de blinden, in groote verwarring. Dan zal het zijn in dien dag.
wanneer de spotters, moe gespot,
te recht staan voor 't gericht van God,
en vragen: Bergen valt en dekt
onze arme zielen, vuil geplekt
met schande en oneer, en belaân
met 't geen wij hebben dwaas gedaan!

En van dat oordeel zien we soms, maar dan bij uitzondering, op aarde reeds een
voorafschaduwing. Reeds nu zijn er menschen, die bang geworden zijn, en die in
hun vertwijfeling gaan als de blinden, in redeloosheid. Zoo is Judas, die grijpt naar
den strop. Zijn waggeling ten doode is een voorspel van de groote verwarring in
den dag der dagen. Zoo is de bijgeloovige wereld onzer dagen, die onder den indruk
van de werkelijkheid eener onzichtbare geestelijke macht bang wordt, en nu gaat
als blinde menschen, even verward, even doelloos, even onvast, tot ze terecht komt
bij waarzegsters, geestenbezweerders en al de machten eener occulte wetenschap!
Wees daarom gij met ‘bang zijn’ alleen niet tevreden. Sommige menschen zijn dat
wel. Als ze maar ontroerd zijn, maar bang zijn, vinden ze 't goed. Dat lijkt hun al de
volkomenheid der genade te zijn. Maar zoo is het immers niet. Ontroering is nog
geen bekeering; ‘bang zijn’ kan ook leiden tot verderf; want ‘gaan als de blinden’,
wat is het anders dan een uitweg zoeken en dien niet vinden?
Als uw bang-zijn niet geboren is uit de werking van den Geest, die uw blindheid
u ontdekt, is niet Paulus uw voorbeeld, maar Judas.
Dan zijt ge gelijk aan den man, die op het zinkende schip, ‘bang’ geworden, niet
in de reddingsboot afdaalt, maar ‘als de blinden’ een uitweg zoekt in de woedende
golven, waar hij toch den dood vindt.
Maar als uw ‘bang zijn’ door Gods Geest is gewekt, dan zal de Schrift u verder
den weg wijzen. Maeterlinck laat de menschen bang worden en - verloren gaan.
Datzelfde dreigt de Schrift aan de ongeloovigen. Maar den geloovigen wijst ze een
weg, die uitnemender is; als zij hier eerst hun blindheid leeren belijden, dan zien
ze!
Daarom, bid dat de Geest ‘uw oog verlicht, en 't donker (der blindheid) op doe
klaren’. De wereld is, naar het woord eens dichters ‘het onspeur ingeblonden’, d.w.z.
in het verkeerde spoor versukkeld, ‘als de blinden’. Maar zij weet dat niet; zij is nu
niet bang. zooals Maeterlinck droomt. Maar eens zal zij
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het worden, zooals Zefanja profeteert. En dan zal ze ‘gaan als de blinden’, d.w.z.
in het verderf storten, onherroepelijk; en dat oordeel is rechtvaardig, want God maakt
ze wel bang, maar blind heeft Hij ze niet gemaakt; God kan niet blind maken, want
Hij is de Vader der lichten. 't Eenige wat Hij kan, is......blind laten.
Maar wat Hij òòk kan, wil, zàl, dat is: ziende maken. Kom, belijd dan uw blindheid.
Geef het maar toe, wat (met eenige wijziging) die dichter zeide, die ook gegaan
was als de blinden, welke zoeken zonder vinden, en die nu, beleed:
1)

Ik heb zoo lang, zoo erre gegaan,
gezocht, en niet gevonden;
ik ben, eilaas, te verre gegaan,
en 't onspeur ingeblonden!
En had daar niet uw sterre gestaan,
o God, eer vele stonden,
zoo bleef ik in de werre, in den waan,
en in den dood verslonden!

Ja, als de blinden!
Maar, als ge dat ook weet, dan zult ge zien! Dan zult ge bidden:
O Eeuwig licht, verschijn; wij wachten
naar 't wenden van deze aardsche nachten:
waar hapert gij, zoo lang verbeid;
Gij, 't licht alleen, die aller zonnen
zijt oorsprong; Gij, die, onbegonnen,
noch dag en kent, noch duisterheid!

En dan zult ge, zelfs als uw aardsche oog de blindheid van den dood ingaat, belijden
en jubelen:
Vergeefs gepoogd, aan blinde en doove lampen
u ergens vast te klampen;
Vergeefs om falend licht uw dierbaar zelf betaald......
God licht u, o mijn ziel en......onbevreesd, te dwalen
In 't eeuwig licht, zoo zult ge onfeilbaar zegepralen!

Hoort ge? Onbevreesd. Niet ‘bang’. - ‘In 't eeuwig licht.’ Als de zienden!

1)

Erre gaan is ronddwalen (als de blinden).
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1)

Niet aangedrongen.

Ik heb toch niet aangedrongen.
Jeremia 17:16.
De tijden veranderen; en wij met hen. Wat blijft, dat is het Woord van onzen God.
En dat Woord heeft niet gelogen. Het zegt ons, dat bij het voortschrijden der
eeuwen opkomen zal de macht van beneden, òpgolven zal de stormloop der hel
tegen het koninkrijk Gods. En wat voorspeld is, zien we gebeuren.
Al feestloozer wordt onze tijd. En daarom valt het niet mee voor hem, die het
Woord gelooft, feest te vieren.
Inzonderheid voor den gereformeerden dienaar des Woords is een jubileum in
dezen tijd - waarom dat te verbloemen? - een moeilijke zaak. Een ambtsjubileum
in 1918 is, als we bloot menschelijk redeneergin, een marteling. Het zal over 100
jaar nog grooter marteling zijn.
Want ja, de moderne geesten mogen al jubelen over de beschaving, die met haar
zegen ons verblijden komt; - hij, die zijn bijbel gelooft, ziet achter dien flikkerschijn
der cultuur de zwarte macht opkomen van het Beest. En dat Beest geeft zijn
‘merkteeken’ ook aan de geborenen in Christus' kerk. Groot wordt allerwege de
afval. Wie zou daarin grooter benauwenis zien dan de dienaar des Woords? Vergeet
het niet, de zaak van de kerk is, menschelijk gesproken, ook zijn zaak. Hij staat op
zijn post, als heraut van den Geest, en hij heeft te strijden tegen het Beest. Zal hij
het winnen? Zal hij zijn kudde kunnen bijeenhouden? Ach, zie maar om u heen.
Kom maar, waar ge wilt; ge ziet ze gaan, openlijk, of - sluipen, heimelijk, naar het
kamp van den vijand. Dat is een marteling voor den dienaar van Jezus Christus. En
als hij dan jubileum viert, in dezen benauwenden tijd, dan ziet hij er velen, van wie
hij dikwijls gezegd heeft en nu ook weenende zegt: dat ze zijn vijanden van het kruis
van Christus. Den geheelen dag heeft hij zijn handen uitgestrekt óók tot een
wederstrevig volk.
En nu zou hij zijn God willen smeeken, willen persen schier, den tijdgeest toch te
stuiten in zijn wereldgang. Hij zou willen aandringen bij God, dat toch het boekske,
waarin dat schrikkelijke staat, dat schrikkelijke óók van den afval, dat schrikkelijke,
óók van de velen, wier liefde verkouden zal, niet zoo bitter mocht zijn in den buik
(Openb. 10:9, 11). Wie verlangt nu bitterheid op den dag zijner zoete verheugenis?
Is de prediker dan ook geen

1)

Meditatie geschreven naar aanleiding van het gouden ambtsjubileum van Ds W. Sieders van
Vlaardingen, in: Geref. Kerkbode van Vlaardingen, 12 October 1918.
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mensch? Mag hij dan nooit de resultaten van zijn werk als een wel-getelde som
God en menschen aanbieden? Mag hij nooit eens jubelen in dezen ijzeren,
beestachtigen, demonischen tijd? O, hij zou wel willen geweld oefenen op Gods
troon, wel willen aandringen, dat God toch grijpe, wat nog gegrepen kan en stuite
den afval; aandringen bij God, dat Hij toch Zijn raad verandere en Zijn gemeente
make een bloeienden hof, een sterke vesting, een ondoordringbare linie.........
Stil, niet aandringen, zegt de profeet Jeremia. Ik heb ook niet aangedrongen.
Jeremia leefde in een tijd, die met den onzen veel gemeen had. Het oorlogsgerucht
was niet van de lucht. Ontrouw was er bij Gods volk. 'n Heulen met de wereld. In
de gemeente zoo velen, die Jeremia's strengen ijver niet verdragen wilden. Toen
had hij het oordeel aangezegd en erbij verkondigd, dat dit oordeel beginnen zou
van het huis Gods, dat de beker van Gods gramstorigheden het eerst zou gereikt
worden aan het volk, de stad, die naar zijn naam genoemd was (Jer. 25:28, 29; vgl.
49:12a en 1 Petr. 4:17). En het was gekomen, gelijk hij gezegd had. Straks kwamen
de rampen, de zorgen, de moeiten, het oordeel. Toen dorsten de laffe tegenstanders
van den profeet, die hem altijd gedwarsboomd hadden, te zeggen, dat hij een
landverrader was. Eigenlijk vond hij 't wel goed, dat God zoo meedoogenloos de
roede tegen het volk hanteerde, zoo smaalden ze: Jeremia grijnsde in nauw verholen
leedvermaak, dat hij dan toch gelijk had gehad met zijn zwarte
oordeelsvoorspellingen!
En Jeremia? De menschen kunnen in zijn hart niet lezen; daarom brengt hij voor
God zijn zelfverdediging. ‘Heere’, zoo roept hij, ‘Gij weet het; wat uit mijne lippen is
gegaan, is voor Uw aangezicht geweest; ik heb toch niet aangedrongen bij U’. Dat
is de taal van den Godsgezant, die God zijn woorden voorlegt en nu zeggen durft,
dat hij niet heeft gedaan als Jona; want Jona wilde Gods raad wel ànders hebben,
dan hij te zijn bleek; Jona begeerde eigenlijk wèl den dag des verderfs; Jeremia
niet. Hij moest profeteeren; de Heere Heere had gesproken, wie zou dan niet
profeteeren? Maar hij had de uitkomst God overgelaten. Wilde God zijn volk laten
vergaan - Hij wist, wat goed was. Wilde Hij het behouden en zijn kudde bij één doen
blijven - groot was Zijn genade! Jeremia boodschapte maar; en op Gods raad wilde
hij geen inbreuk maken. Hij wilde niet afdwingen van zijn God, wat door den Eeuwige
niet was besloten. Zijn wenschen wilde hij God niet voorschrijven. God mocht doen,
wat goed was in Zijn oogen. Niet aandringen, noch ten goede, noch ten kwade.
Niet aandringen; dat is nòg steeds het eenige geheim van de rust van den
ambtsdrager Gods. Niet aandringen; alleen zóó kan een dienaar van Christus feest
vieren, ook in 1918 feestvieren,
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ook zonder tastbare resultaten, ook zonder de tropeeën van zijn levensstrijd ten
toon te stellen.
Wèl aandringen bij de menschen: wij bidden u, laat u verzoenen! Wetende den
schrik des Heeren bewegen wij tot het geloof. Aandringen bij de menschen; maar
niet aandringen bij God.
Althans - geen aandringen, dat indringen zou worden. Abraham drong ook wel
aan bij God, toen Sodom bedreigd werd met zwavel en vuur: Heere, als er nu eens
vijftig, vijf en veertig, veertig, dertig, twintig......tien zijn (Gen. 18). Maar toen hem
het zwijgen werd opgelegd, was hij stil. Mozes heeft ook aangedrongen bij God:
delg mij maar uit uw boek (Ex. 32:32), maar toen God hem afwees, toen was hij stil
(vs. 34). Ja, ook Jeremia zelf heeft sterk aangedrongen bij God, om, indien 't mogelijk
ware, zijn raad ten kwade te verkeeren in een besluit ten goede. Maar toen de
Eeuwige hem het gebed ontzeide voor dat volk en het aandringen verbood (Jer.
7:16, 11:14, 14:11) toen was hij stil. Niet aandringen, dat te ver gaat in Gods oog;
geen eigenwilligheid.
Wij hebben in 1918 een dienaar des Woords in ons midden, die jubileert. En wij
wenschen hem de kennis van het geheim van Jeremia toe; beter kunnen we voor
hem niet hopen. Er is voor den gezant van Christus geen grooter zelfkwelling, dan
dat dwaze, dwingende aandringen bij God. Als hij de vruchten ziet van zijn werk,
zoo pover vaak; als hij naar de herinnering vraagt aan z'n woord, zoo schromelijk
arm dikwijls; als hij de kracht van Gods belofte, door hem vertolkt, vergeefs zoekt
aan menig krankbed, en - vooral dàt tegenwoordig - als hij ondanks zijn vermaning,
den grooten afval ziet in de gemeente van Christus, dan kan hij wel zóó bitter worden,
dat hij voor dankbaren jubel geen plaats meer vindt......Totdat hem rust geeft
Jeremia's woord: de uitkomst voor God overlaten. Niet vragen naar 't verborgene.
Niet barmhartiger zijn dan God; ook niet strenger dan de Rechtvaardige.
Zóó kan men jubileeren ook in bloedjaar en zonde-eeuw. En zoo komt de rust.
Brand van Ibsen wilde, wat Jeremia niet wilde: àfdwingen de vrucht van zijn God;
aandringen bij God. Maar toen zijn feest kwam, toen was het geen feest voor hem.
Hoor hem mokken:
En mijn pastorie loopt vol,
Iedereen wil mij begroeten......
Prijkt mijn naam daar niet in 't goud?
Nog een uur, dan gaat 't beginnen;
Allen denken slechts aan mij nu,
Mijn naam is op aller lippen!
itO hun loflied gaat verkillend
Als een ijsstroom door mijn hart heen.
Kon 'k, a k òn ik als een roofdier
In een hol mijn hoofd verbergen,
In vergetelheid mij hutten!
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Zijn feestdag was geen feestdag; want één ongeluk had hij: hij had zijn vruchten
willen tellen, willen grijpen. En toen men later hem onder steenworpen den nacht
der eenzaamheid injoeg, toen was zijn leven gebroken. Dat is het einde van wie
aandringt bij God, van wie de hand aan den ploeg slaat en de vruchten tellen wil.
Zóó stellen de menschen teleur en - God ook!
Onze jubilaris zal wel geen steenworpen meer beleven. Maar zijn opvolgers wel.
Gods trouwe knechten worden straks gelyncht, verscheurd, vertrapt, vertreden. Ze
gaan in den kuil als Jeremia: landverraders! En enkele Ebedmelechs zullen er ook
straks nog wel zijn, maar.........zij hebben zelfs geen ‘oude, versleten lompen’ meer
over dan om te helpen (Jer. 38:11). Bang wordt de tijd; een jubileum wordt àl
moeilijker voor de gemeente, naarmate de wereld haar jubeltoon sterker inzet en
bruter.
Maar voor die getrouwen van de laatste dagen èn voor Gods dienaren in onzen
tijd is er maar één waarachtig middel tot zielerust op herdenkingsdag: niet
aandringen, niet aandringen, maar hopen en stille zijn op het heil des Heeren. Predik
het Woord en laat God de uitkomst.
En eens zult ge zien! Dan is het toch jubileum, eeuwig en rijk.

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 1

176
1)

De strijd om de banier.
(Ter herinnering aan de nationale synode van Dordrecht, geopend
13 November 1618).
Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien; Gij hebt ons gedrenkt met
zwijmelwijn. Maar nu hebt Gij dengenen die U vreezen een banier gegeven
om die op te heffen vanwege de waarheid.
Psalm 60:5, 6.
Het lijkt er veel op, of de oorlogswaanzin van de slagvelden der wereld is
overgeslagen op de kerken. Verleden jaar hadden we ons krijgshaftig
Hervormingsfeest; en wat hebben we toen onze wapenen laten blinken! En dit jaar
is 't al weer een glorieeren in behaalde zege na lange worsteling; daar komt nu deze
week de herdenking van de nationale synode van Dordrecht, die haar zittingen
aanving 13 November 1618; dus voor 300 jaar.
Toch zoeken wij den oorlog niet òm den oorlog. Ook de slagvaardigheid, die wij
in de Dordtsche synode willen bewonderen, is geen uiting van militairisme geweest,
dat vechten wil òm te vechten. Maar het ging in 1618 om 't behoud van 1517. Het
jaar 1517 - de hervorming - had ons den bijbel weergegeven. En 1618 heeft hem
behouden. Anno 1517 was men wat haastig: de buit is toen wel gegrepen, maar
niet veilig genoeg belegd; dàt deed nu 1618. In 1517 is het goud naar boven gebracht
door den (ook geestelijken) mijnwerkerszoon Maarten Luther; maar de gouddelver
had geen tijd om het fijne goud te zuiveren van het grove zand; dat deed 1618. Toen
is het goud van de Gereformeerde leer - die eigenwijze menschen niet eens kennen,
al schelden ze er op - gelouterd en naar voren gebracht. In 1517 kwam de stroom
van het ‘leven uit vrije genade’ zich losbreken; en 't werd een prachtig gezicht van
'n geweldig bruisenden waterval; maar in 1618 ging men dien stroom in zijn bedding
leiden; toen is de bedding verdiept, uitgegraven en - de stroom der vrije genade
bood toen het aanzien van in stille majesteit vervlietende rivier.
Maar: dat ging zóó maar niet. Onze psalmdichter weet het ook wel heel goed, dat
de banier der waarheid niet vanzelf wordt opgericht. Vóór het zoover komen kon,
moest er eerst ellende worden doorstaan. ‘Gij hebt, o God, uw volk een harde zaak
doen zien; Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn’, zoo zegt hij. Dat is dus dubbele
ellende. De ‘harde zaak’ die van buiten af; de ‘zwijmelwijn’, die, in ons opgenomen,
van binnen uit ons deren komt. Wat de dichter bedoelt, zegt het opschrift van het
lied. Strijd was er geweest met tweevoudige vijandige macht; met de
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Syriërs in de eerste plaats, daarop met de Edomieten, De Syriërs, toen een machtig
volk, waren overwonnen. Maar nauwelijks was de strijd beslecht, of de zoete waan,
dat het nu eindelijk eens demobilisatie en - vrede worden kon, werd wreed verstoord;
daar berichtten ineens de boden, dat, terwijl in het noorden de Syriërs verslagen
werden, in het zuiden de Edomieten verraderlijk waren ingevallen. En op dat bericht
moest het leger onmiddellijk zich wenden en toen Israëls krijgsmacht weer uittrok,
1)
nu Edom tegemoet, toen werd deze psalm gedicht.
Nietwaar, dat was hard; 'n bittere pil om te slikken: zwijmel-wijn. Te denken, dat
het nu eens afgeloopen zal zijn; en dan toch weer te moeten vechten. Maar - was
het eigenlijk niet precies zóó in de dagen vóór de Dordtsche synode? In 1609 was
na jaren lang vechten tegen Spanje eindelijk 't twaalfjarig bestand verkregen en de
vereenigde gewesten der Nederlanden waren, ook namens Spanje, erkend als
onafhankelijke landen. Eindelijk dan toch eens stilstand in het oorlogsbedrijf! Eindelijk
dan toch eens vrede - en - op adem komen! Ja, zoo dacht men. Maar de rust keerde
niet; want de remonstrantsche beroeringen brachten minstens even groote ellende
over het land als de pas gestaakte oorlog.
Maar nog in een ander opzicht is Psalm 60 in deze Dordtsche week ònze psalm.
Israëls vijanden, wie waren dat? Allereerst de Syriërs; nu, dat was te begrijpen. Die
waren heidenen van de meest heidensche soort. Maar dan ook: Edom. Die was de
tweede vijand. En dàt was zoo in-droevig; want Edom was immers het broedervolk?
Edom, dat is hetzelfde als Ezau. En: - Jakob en Ezau - die tegenstelling is een
blijvende antithese geweest! Ze waren in één tent geboren; broeders waren ze van
één vader. Maar de twist rees tusschen die twee broeders. En die twist was in het
wezen der zaak het geding over de uitverkiezing. ‘Jakob heb ik liefgehad en Ezau
heb ik gehaat’; dat verklaart alles. Jakob is Gods verkorene, ondanks zijn zonde.
En Ezau is dat niet, ondanks zijn robuste, impulsieve natuur. En dat kan Ezau niet
verkroppen, hij de hemelbestormer, de verpersoonlijking van de eigen kracht! En
die worsteling tusschen Jakob en Ezau is geworden een wereldbeeld; de broeder
bestreed den broeder; de kamp werd door de nakomelingen voortgezet en steeds
bleef het, voor wie zien kan, de worsteling tusschen geestelijk en ongeestelijk zaad,
tusschen uitverkiezing Gods of vrij-werkenden, zelfbewusten wil van zijne hoogheid
den Mensch! Die strijd nu werkte ook na in den inval van Edom binnen Israëls
grenzen. 't Was de oude erf-veete.
Soortgelijke ervaringen deden onze vaderen op. Eerst tegen Syrië, toen tegen
Edom. Dat wil zeggen: eerst tegen Spanje,

1)

Het opschrift dat den afloop van de worsteling tegen Edom reeds meedeelt, is natuurlijk eerst
later zoo volledig toegevoegd aan den psalm.
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tegen de Roomschen, tegen de inquisitie, tegen Philips II en zijn bende. Dat was
erg. 'n Harde zaak. Zwijmelwijn. Maar harder was het, toen men tegen de
Remonstranten strijden moest, want die waren Edom, het broedervolk! Ook zij waren
met ons zonen van één vader; geboren mèt ons in één tent; ze waren toch immers
óók kinderen der Hervorming van 1517? Ja, dat waren ze; maar gelijk in Izaks tent
zich de splitsing voortzet, zoo is het ook in het kamp van der Hervorming zonen;
dàt was het geding tusschen de Gereformeerden en de Remonstranten. En - weer
liep het over de uitverkiezing. Weer kwam daar het oude verzet opduiken van alle
edomietische wijsheid, die 't maar niet billijken kàn, dat Jakob niets humaner is dan
Ezau in zichzelf, en dat toch God den een aanneemt, den ander verwerpt.
'n Harde zaak. Zwijmelwijn.
Maar de VERLOSSING is gekomen. ‘Gij hebt o God, dengenen, die U vreezen,
een banier gegeven’. De heidenen hebben een spreekwoord: ‘Wien de Godheid
verdelgen wil, dien maakt ze dol, radeloos, dien geeft ze......zwijmelwijn’. Maar dat
zegt het christendom niet. Juist om te behouden, om te louteren, gaf God den
zwijmelwijn; en van de verwarring, van het waggelen door den zwijmelwijn ging het
tot de zekerheid, de vastberadenheid van de banier! De banier, nietwaar, dat is het
kort begrip van des strijders weten en willen. De banier, met haar wapperend juichen,
haar kort-kernachtig opschrift of zinrijk symbool is de band, die de strijders vereent.
Zóó ziet ook David zijn strijders oprukken; vooruit! En de banier dragen ze uit; maar
als ze uitgaan, dan jubelt zijn ziel, dat God zijn dappere strijders zelf voorgaat, dat
God ze opnieuw zelf de banier in de vuist heeft gedrukt.
Zoo was 't ook in de Dordtsche dagen. De banier is ontrold; hoog-uitgedragen de
standaard der Hervorming; sola fide; alleen door het geloof. Maar dat geloof dan
ook weer geen verdienste; want als dàt waar is, zooals de Remonstranten zeggen,
dan is de Hervorming toch weer verloochend; dan heeft Rome met zijn
verdienstelijkheidsleer immers tòch weer gelijk.
Neen, zei Dordt; in onze banier staat, dat alleen door genade de mensch zalig
wordt. Zoo kan dan óók zijn geloof NIET zijn gerechtigheid voor God zijn.
1)
Ge ziet het, 't was niet een nieuwe leus; geen nieuwe banier. De oude was het,
maar dan opnieuw in den strijd geworpen; en zijn leuze, de leer van vrije genade,
is consequent doorgedacht tot de groote gedachte der uitverkiezing toe. Eerst zóó
krijgt God alleen de eer; en dat schreef immers Luther reeds in de banier der
Hervorming?
God heeft die banier zijn strijders opnieuw gegeven; daarin ligt het verlossende
element ook voor Davids besef. Hij ziet ze
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uitgaan met leeuwenmoed; want God zelf is het, die ze aanvoert. Nu was het ook
goed. Toen Israël zelf de ark in het leger haalde, werd de slag verloren; maar toen
God de banier gaf, toen kwam de victorie! GIJ hebt dat gedaan; dat is de jubel van
den tekst. Dat was ook de gedachte van Dordt. Want de Remonstranten wilden op
voet van gelijkheid hun leer laten onderzoeken; maar de kerk is voor dien drang
niet geweken. Ze wist, dat de banier van het Woord door God zelf was gegeven in
de hand; daarom konden onze vaderen niet de Remonstranten, die dat Woord en
zijn gezag aantastten, op voet van gelijkheid behandelen. Dat zou geweest zijn: de
banier weer achter een scherm zetten.
Welnu, daarin lag ook hun DANKBAARHEID. Ze hebben de banier, met Davids
knechten, opgeheven, of, zooals beter kan vertaald worden, ze hebben zich er om
1)
heen geschaard . De strijd is gestreden in het gezicht van de banier en van haar
wachtwoord: het beginsel van 1517. Toen hebben ze wonderen gedaan. Wij, die
jaren lang sukkelen over één zinnetje in artikel 36, wij staan verstomd over zulk een
werk als de Dordtsche leerregels, in zóó korten tijd gesteld. Ze hebben Gods
souvereiniteit uitgeroepen, maar ook zijn ontferming; zijn onweerstandelijken wil,
maar ook zijn ernstige roeping tot het evangelie; zijn onafwijsbaren raad, maar ook
onze verantwoordelijkheid; zijn alleen-werkende kracht in de wedergeboorte, maar
toch ook onze vernieuwde werkzaamheid. En de verklaring van dat wonder? Wel,
2)
ze hieven de banier op: VANWEGE de waarheid . De waarheid zelf was hun
drijvende, dwingende, stuwende macht. Ze konden niet anders. En wij, zonen van
Dordt? Wij vergenoegen ons vaak met het armoedige spel van: de banier opheffen
voor de waarheid. Maar dat is gemakkelijk genoeg: strijden voor een dogma, voor
een leus, voor een partijwoord. Lezer, kent gij het geheim van Dordrechtsch kracht?
Het uitdragen van de banier vanwege de waarheid, omdat gij zelf gegrepen door
haar zijt? Juist de nalatenschap van Dordrecht, de leer der verkiezing, legt zoo
klemmend de vraag u voor, of gij ook heel eigen, heel innig, persoonlijke godsvrucht
kent. Zoo dan, laat ons staan naar die macht, die innerlijke sterkte. Alleen dan kènt
gij de zoete weelde van wat Dordt in zoo stroeve taal bepleit heeft: niet uit u, niet
uit den wil desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Alleen zoo zijn wij
kinderen van Dordrecht.

1)
2)

Om verschillende, hier niet te noemen redenen, verwerpen wij de vertaling: om te vluchten.
Evenzoo kunnen wij op verschillende gronden niet vertalen zooals velen willen: (om te vluchten)
voor den boog. Heel het verband bestrijdt die smakelooze opvatting.
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1)

Brandende harten.

Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en
als Hij ons de Schriften opende?
Lukas 24:32.
De verzoeking van het Paaschfeest is groot.
Want op het Paaschfeest zoekt het oog der Maria's en der Simons den gescheiden
Meester in Zijn lichamelijke verschijning en zij mogen Hem vinden; doch als zij Hem
gevonden hebben, dan moeten ze Hem weer gaan verliezen, om opnieuw te gaan
zoeken, te zoeken nu den Meester in Zijn geestelijke verschijning. Op den dag Zijner
verrijzenis is zwaar hun lot; want ze willen grijpen van Hem, wat voor oogen is; en
Hij onthoudt zich hun niet, want Hij weet, wat maaksel ze zijn, zij, bij wie de weg
naar het oog der ziel loopt door het oog des lichaams. Doch niet zoodra hebben ze
Hem voor oogen gehad, of Hij brengt ze met het ‘raak Mij niet aan’ tot het martelend
bewustzijn, dat ze den gegrepene moeten loslaten, die voor oogen is, en den
onbegrepene moeten grijpen, die niet voor oogen zijn kan. Brandende harten hadden
ze; brandend van onrust, en van vertwijfelende smart. En nauwelijks was de brand
des harten gebluscht en het hijgen naar den zienlijken Jezus gestild, of opnieuw
brandden de harten van dat eeuwiglaaiende vuur, dat de zielen verteert, welke zijn
getrokken tot den onzienlijken Christus.
Het eene vuur gedoofd, maar het andere daarna geworpen in het hart; dat is
zwaar. Dat is strijd. Dat is de moeite van het Paaschfeest voor de Maria's en de
Simons.
Maar grooter was de verzoeking en sterker de benauwdheid voor de reizigers naar
Emmaus. Bij hen volgde Jezus Christus, die het vuur in ons werpt, nog weer een
dieperen weg. Aan de anderen ontdekt Hij zich eerst als Jezus, die leeft en pas
daarna als Christus, die opgaat in de harten. Bij die Emmausgangers evenwel blijft
Hij de vreemde onbekende en als zoodanig predikt Hij hun Christus. Tot de anderen
keert Hij eerst terug om dan weer heen te gaan, als ze Hein gezien en gekend
hebben. Maar bij hen keert Hij wel in, doch Hij keert voor hen niet terug als de
verloren vriend, want ze kennen Hem niet; en zoodra ze Hem kennen, is Hij weg
uit hun oogen. Bij de anderen dooft Hij eerst het vuur van de smart over het
lichamelijke gemis en ontsteekt slechts daarna het brandende vuur van het verlangen
naar den Christus, niet hunner gedachten, doch den Christus der Schriften. Doch
bij deze twee
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eenzamen ontsteekt Hij het eene vuur, als het andere nog niet eens gedoofd is.
Hij laat ze in den waan, dat ze den lichamelijken omgang met Jezus zullen blijven
missen, iets wat de anderen al beter hadden verstaan; en als die smart nog niet
eens geweken is, dan vraagt Hij plaats in hun hart voor die groote vreugd, dat de
weg hun openstaat niet tot den Vriend van enkelen, doch naar den Christus van
allen.
O vrienden op den weg naar Emmaus, wat hebben uw harten gebrand! Brandende
harten! Tweeërlei vuur! O machtige tegenstrijdigheid.........
Voor ons, die hun beeld voor oogen ons willen stellen, is toch hier de Paaschvorst
een wijs opvoeder geworden. Hij behandelt ze allen naar onderscheiden behoefte.
Hij geeft kracht naar kruis, maar Hij geeft vooral kruis naar kracht. Want ziet ge het
niet, dat die Emmausgangers meer kracht hadden dan de anderen op dezen dag
van verstoorde harten en brandende zielen? De anderen hadden elkaar wel wat
gezegd, maar niets gevraagd; zij echter zeggen elkaar weinig en vragen elkander
veel (vs 15). De anderen zeggen: zóó is het! Zij vragen: hoe is het? De anderen
spreken uit hun stelling! Zij stellen een vraag! Dus steken ze af naar de diepte; ze
spinnen uit de raadselen van Golgotha; ze verlaten de oppervlakte en ze komen tot
die donkere schuilhoeken des harten, waar alleen sterke menschen verwijlen. Ze
hebben grooter kracht en dies ook zwaarder kruis. Want tweeërlei vuur is zwaarder
dan één brand in het hart. De anderen staan aan de oppervlakte met hun stelling;
en dus is er geen plaats voor de tegenstrijdigheid; het is bij hen òf zoo òf anders;
dies is er bij Jezus de groote liefde, die hun niet meer dan één vuur schenkt van
binnen. Maar de Emmausgangers met hun elkander ondervragen, ze zien de
tegenstrijdigheid onder de oogen; ze durven ze aan; daarom wacht hun ook de
onrust van den tweeërlei brand in het ééne hart op hetzelfde oogenblik.
Hoe dieper zin, hoe hooger vlam.
Bij den kruisweg der gedachten ook een kruisvuur des harten. Kruis naar kracht;
zóó is de wet; want anders zien we den Christus niet.
Doch God zij geloofd, en gezegend zij de Leeraar van het Paaschfeest, daar is
ook kracht naar kruis.
Ze meenden den lichamelijken omgang met Jezus te zullen missen; toch hebben
ze den troost mogen genieten van de geestelijke gemeenschap met Christus! Toen
Hij de Schriften opende, toen zagen ze achter Jezus den Christus, achter de
saamknooping van menschelijke gruwelen op Golgotha, de saamknooping van de
draden van Gods eeuwigen heilsraad. Toen was het goed.
Kracht naar kruis; kruis naar kracht; ja voorwaar, dat kan
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ook. Want alle kruis geeft en is ook kracht; hoe grooter kruis, hoe grooter kracht.
Dat zien we ook hier. Voor de Maria's en de Simons en de vrouwen, voor de anderen
was het de bekende Jezus, de Jezus van vroeger, dien ze herkenden, welke hun
den Christus predikte naar de Schriften. Die vleeschelijke, uitwendige Jezus was
hun verzoeking, de steen des aanstoots voor hun nog vleeschelijke gedachten. O,
als ze Hem eens wilden aanraken, wilden zien, wilden houden met handen des
vleesches? Ach, juist Hij, dien ze verliezen moeten, staat voor hen; de prediker, die
de ergernis des kruises voor hen ontvouwt en wegneemt, is voor hun vleeschelijk
denken en zinnen juist die ergernis zelve.
Doch de Emmausgangers? De leeraar, die hun den Christus naar de Schriften
predikt, is voor hen een groote onbekende. Van den vleeschelijken Jezus ontdekten
ze geen spoor en de geestelijke rijkdom van Christus licht in hun ziel met vrije
klaarheid, ongebroken en onverhinderd. De ergernis van het evangelie werd hun
gepredikt, doch voor hun besef niet door die ergernis zelf!
Zoo doet God! Zoo voedt op de Paaschvorst. Waar de onheilige brand des harten
gedoofd is, daar kan de heilige zielebrand toch niet opvlammen, zonder dat in de
asch van het gedoofde vuur opnieuw gerakeld wordt door de beproevende hand.
Zoo is het bij de Maria's, zoo bij de Simons, zoo bij de anderen, de vrouwen. Doch
waar hij de vrienden ontmoet, die naar Emmaus vragend gaan, daar laat hij den
tweevoudigen brand der ziel toch niet verteren het hart in innerlijken tweestrijd. Want
hetgeen overblijft, en uit de verzoeking naar boven stijgt, dat is de vlam van het
brandende hart, dat in heilig vuur naar den hemel tracht, naar den onzienlijken, den
mystieken Christus der Schriften.
Daar is geen kind van het Paaschfeest, of God plaatst hem voor den brand van
vleesch en van geest. Maar de geest zal het winnen van het vleesch, altijd en overal.
Dat is de jubel van allen, van Emmausgangers en van Maria's, en van Simons en
van alle trouwe vrienden, als ze samen vereenigd zijn tot het heilige feest der
brandende zielen.
Want brandende harten, die door Christus in vlam zijn gezet, dat zijn ten slotte
toch altijd weer lichtende harten.
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1)

Bedekking en dienstvaardigheid.
(Nieuwjaar)

Een iegelijk had zes vleugelen, met twee bedekte ieder zijn aangezicht,
en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
Jesaja 6:2.
Wanneer Jesaja in zijn visioen den geopenden hemel inziet, dan ontdekt zich aan
zijn geest de verbaasdheid der aan Gods aanschouwing wel gewonen, maar niet
gewenden. Het zijn de serafs, de verheven engelen, welke hij ziet bereid tot den
dienst, maar dan bereid in vreeze en beven, in ootmoed en eerbiedige bevangenheid.
Hetgeen hier overheerscht, dat is de bereidheid tot den dienst van God. Waar
serafs zijn, daar is het klimaat der gehoorzaamheid. Zoo aanschouwt ook Jesaja in
zijn hemelsch gezicht, dat de serafs vleugelen hebben, waarvan wel sommige in
rust, doch andere ook altijd in beweging zijn.
Met twee vloog elk van die hemel-serafs. En dat vliegen is niet de dienst nog,
want als Jesaja's geest in visioen den hemel ingaat, dan ziet hij daar op dat moment
niet de groote daad, maar de groote aandacht. En in die aandacht is een vragen,
een wachten naar het woord van bevel, dat God geven zal. Op dat bevel zullen de
serafs vliegen, en doen wat hun gezegd is in rappen gang van dienst. Maar nu is
alles nog in afwachting: alles spelt niet den dienst, doch de bereidheid tot den dienst.
Geen vliegen nog; en evenmin stilstaan; doch zweven is het wat Gods troongeesten
doen. Met twee zweefde elk, luidt eigenlijk de vertaling. Er is geen overhaasting,
als wie zich spoedt en vliegt zonder het zendend goddelijk woord. Er is evenmin
traagheid, als van wie roerloos staat en dus eerst de vleugels strekken en zich
bereiden moet, vóór hij het bevel kan volvoeren. Maar er is bereidheid, die aanstonds
kan komen tot de daad van den dienst. De àldoor zwevende serafs gáán nog niet,
want ze wachten, wat antwoord God hun geeft; maar klinkt het bevel, dan zijn ze
reeds in beweging en zullen aanstonds gáán.
De zwevende seraf is ons het beeld van de eindelooze attentie tot God, van de
zuivere verzoening tusschen gewilligheid en opmerkzaamheid. Tot haast bereid is
de eerste, doch van overhaasting vrij is de tweede.
Zoo moet ook voor u in den nieuwen jaarkring de bereidheid

1)

Geref. Kerkbode van Delft, 6 Januari 1923.
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zijn tot den dienst. Gods geopenbaarde wil, zijn doorgaand gebod is u gegeven,
gelijk ook aan de serafs. Doch daarnaast heeft elk jaar zijn nieuwe, bizondere
bevelen, zijn eigen wegen en wezen van dienst, zijn aparte werk, zijn afzonderlijke
taak. Wat het zijn zal, weet gij niet. Wacht u, mijn ziel, dat gij de liefde niet opwekt,
eer het haar nut en God een lust zij. Laat op den eersten dag van het jaar niet de
overhaasting er zijn, die reeds aan het werk gaat, eer zij van Gods gebod zich
bewust worden zag; en ook niet de traagheid van geest en de slapheid van hand,
die zoo làng den afstand maakt tusschen hooren en doen. Maar ook voor u zij de
zwevende houding der serafs het lokkende beeld. Wachten tot God spreekt; maar
dan ook aanstonds doen. Wie zweeft, kan aanstonds vliegen; en zie, hij gaat uit tot
zijn dienst, tot zijn Goddelijke liturgie (Hebr. 1:14).
Doch deze geesteshouding wordt slechts in ootmoed tot haar werkzaamheid gewekt.
Dat bewijzen ook de serafs.
Want bij de bewegende vleugels, komen de beweeglooze; hen siert het zweven
der bedekten, de bereidheid der in ootmoed gehoudenen; die toch niet weerhouden
zijn. En die bedekking is dubbele zelfbedekking.
Met twee vleugels bedekt ieder zijn aangezicht. Hij kan niet verdragen God te
zien.
Met twee bedekt ieder zijn voeten (Ez. 1:11). Hij kan niet verdragen van God
gezien te worden.
De oogen bedekt en de voeten bedekt.
God niet zien zonder het bedekkende kleed.
Van God niet gezien worden zonder het bedekkende kleed.
Want het eerste zegt: Wie kan God zien en leven? Te groot, te geweldig is God
voor het schouwende schepsel, dat maar schepsel is, eindig en beperkt.
Alle Eng'lenkennis
En uitspraak, zwak en onbekwaam
Is maar ontheiliging en schennis......
U zulks te kennen, als gij waart,
Der eeuwigheden glans en ader,
Wien is dat licht geopenbaard?
Wien is der glansen glans verschenen?
Dat zien is nog een hooger heil
Dan wij aan uw genade ontleenen,
Dat overschrijdt het perk en peil
Van ons vermogen.

En het tweede: de bedekking der voeten, is de betuiging van een schuchterheid,
die zelfs in den hemel, waar geen zonde ooit een tegenstelling maakte tusschen
God en schepsel, voor Hem
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niet onbedekt zich stellen durft; die immer weet, niets te zijn voor de geweldigheid
van Hem, wiens zoomen den tempel vullen.
Dat is de deemoed; en zalig zijn de deemoedigen want alleen zij zullen grootmoedig
zijn tot sterken dienst.
Valsche zelfbedekking, onzuivere ootmoed, onwaarachtige kleinheidsgedachte
maakt tot dienst onbekwaam.
Maar de waarachtige laat zich zien aan de dienstvaardigheid.
Bedekking en dienstvaardigheid, ze hebben elk haar vleugelen, doch alle die zijn
één. Wiekende vleugelen zijn er nooit zonder bedekkende. Maar de bedekkende
houden nooit den slag der zwevende in.
Zóó worde óók in u de groote daad geboren in ootmoedigheid.
Gij kunt God niet in de oogen zien. Vermetelheid slaat wel breed de vleugels uit;
doch háár opstijgen is hoogmoed, zelfdienst. Want engelen, die bij God zijn, kunnen
alleen in neerwaartsche Richting vliegen, als ze uitgaan van Hem. Slechts de
volbrachte dienstverrichting kan ze mèt hun werk weer stijgen doen tot God. Zoo
kan wie God zag, alleen dàn stijgen, als hij immer heeft geweten, zich voor Hem
niet anders dan in daling te kunnen bewegen. Bedek uw oogen; gij vermoogt niet,
God te zien gelijk Hij is.
En gij schroomt ook, van God in het hart gezien te worden. Al weet gij, dat Hij het
altijd doet, toch is daar uwerzijds het bedekkend gebaar: Heere, ik ben te gering.
Zelfs moet uw klacht zijn, wat de seraf nooit te zeggen behoeft Heere, ik ben een
zondig mensch.
Vernedert u, broeders, onder de krachtige oogen Gods. Zijt bedekt voor Hem.
Dàn zùlt gij Hem kunnen dienen en het ongekende van Zijn voor u weggelegde
woorden zal u niet ledig noch onvruchtbaar vinden.
Want ook uw bedekking is gevonden. God is voor u bedekt in Christus, in Wien
Hij in verberging tot u treedt. En gij zijt voor God bedekt in Christus, in Wien Hij
alleen u aanschouwen wil. De vleugelen der engelen zijn voor de menschen
geworden tot vleesch en bloed en ziel van den mensch Christus Jezus.
Wie in Christus nooit onbedekt is, die zal zijn immer bedekten God ontdekken in
het genadewonder der zelfontdekking uit die vrucht der liefde, welke uit God hem
is gevonden.
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1)

Eerste apologie.
(Pinkster)

Want dezen zijn niet dronken.
Handelingen 2:15.
Het Christendom, de Christelijke Kerk heeft vele apologeten gekend, menige apologie
geschreven. Een apologie is een rede, waarin men zich verdedigt tegen den boozen
aanval van vijandigen kant. En een apologeet wordt hij genoemd, die een dergelijke
pleitrede opstelt of uitspreekt.
Welaan, ook op Pinksterfeest verheft zich de apologeet en het eerste woord, dat
de eerste Pinksterpredikatie na de aanspraak doet hooren, is een apologie.
Petrus is het, die als apologeet voor den dag treedt. Hij, in alles de eerste, de
eerste in het verloochenen, is ook de eerste in het verdedigen van Jezus' naam en
goede zaak. En, actueel als altijd, inzonderheid thans door het in hem brandende
Geestesvuur, sluit hij zich in zijn improvisatie onmiddellijk aan bij het laatste woord,
dat hij opgevangen heeft. ‘Ze zijn vol zoeten wijn’ - zoo had met een
schouderophaling de massa zich willen afmaken van de Pinksterteekenen en de
Pinkstertalen. Neen - stuift Petrus op - dat is niet waar! Dezen zijn niet dronken.
Wàt ge ondernemen moogt, ge zult het toch niet zóóver kunnen brengen dat ge het
Pinksterwonder kunt bagatelliseeren. Het zal den duivel niet gelukken, deze
ontzaglijke Geestesdaad als een akte, een fragment uit een bespottelijke
dronkemansklucht opzij te zetten en de massa zich onverschillig te laten
voortschuiven en òpdringen naar een ander evenement, dat dan als volgende
dagvulling voor deze nietsdoende feestgangers hen eveneens voor een tijdje beroert
om ze dan ook weer los te laten voor altijd. Ge moogt vandaag vloeken of bidden,
lasteren of zegenen, ge moogt God of den Satan er bij te pas brengen, maar ge zult
niet zeggen - verstaat ge - ge zult niet zeggen, dat hier iets is, dat voor nette,
denkende menschen niets heeft te beteekenen en het toezien niet waard is.
Dit woord van Petrus is opgeteekend in de Schrift, ons ter leering. Voor hemzelf
beteekende het niet veel meer dan een onmiddellijk ter opening van het debat
opnemen van een scheldwoord, dat alle debatteeren had willen afsnijden. Maar na
zooveel eeuwen mogen wij in dit merkwaardige woord toch een opmerkelijke
uitspraak vinden, die voor alle toekomst wat te zeggen heeft. En deze hooge waarde
krijgt dit korte, flikkerende volzinnetje vanzelf

1)

Geref. Kerkbode van Delft, 19 Mei 1923.
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voor ieder, die weet, dat hier voor het eerst de christelijke kerk haar getuigenis aflegt
in de wereld; en dat nu dat eerste woord een apologie is, en dan zùlk een apologie.
Allereerst legt de H. Geest hier in dit woord voor ons vast Zijn diepe zelfbedekking,
op den dag Zijner heirkracht. Stel u voor, dat aan die discipelen gevraagd was, van
te voren een Pinksterpreek op te stellen en dat ze dan bij dat voor-uit-bedenken
van die straks uit te spreken Pinksterpreek, hetzelfde inzicht zouden gehad hebben
in de beteekenis van het Pinksterfeest als ze nu hebben! Vermoedt ge ook niet, dat
het eerste woord wel anders zou geklonken hebben? Dunkt u ook niet, dat het
prachtig en weidsch en hoog-verheven zou hebben geklonken, één loflied, één
plechtige inzet op de verkondiging van de groote werken Gods? Maar nu - Petrus
heeft niet over deze rede nagedacht; en nu ze uit zijn mond losbreekt als een regen
van vuur - nu is het eerste woord een verdediging van des Geestes werk tegen het
allerbanaalste, dat die leelijke spotters wel konden uitdenken. Zou zooiets op
Kerstfeest mogelijk zijn geweest? Is daar niet ieder die het ziet, onder den indruk,
tot de heidenen in het Oosten, tot de hofhouding van Herodes, tot de bedienaars
van den tempel toe? En op Paaschfeest - is er wel één die spotten durft en de
schouders ophalen? Welneen - ze worden als dooden! Maar op Pinksterfeest komt
de H. Geest en de menschen zien het wonder van nabij en de eerste indruk, die
zich van hen meester maakt is die van het bespottelijke, het belachelijke. De uitersten
raken elkaar in hoog-schrikkelijken zin. Geestesvervoering neemt voor sommigen
den vorm aan van platte bedwelmingswaanzin.
Dat is nu de H. Geest. Hij kàn wel komen en Hij kan wel werken zóó, dat niemand
zich aan zijn geweldigheid te onttrekken vermag, maar Hij doet het niet. Hij laat zich
niet bewijzen, wèl gelooven. Hij komt met Zijn teekenen en Zijn talen, maar daar
zijn er ook, die ziende niet zien, en hoorende niet bemerken.
Pinksterfeest - dat is Geesteskracht, maar die nog ingehouden wordt, die zich
nog bedekt, die niet anders overtuigt dan door de wet van het gelooven zonder zien.
Van die Pinksterwet heeft het eerste apologetische woord der Christelijke Kerk
getuigenis afgelegd voor de eeuwen die kwamen en komen.
Er is nog iets, dat treft in deze eerste korte apologie. Het is dit, dat ze niet den Geest,
niet het werk van den Geest, niet Jezus Christus of de zaak van Jezus Christus
beschermt, doch alleen de discipelen van Christus, de dienaren van dien Geest.
Ge vindt in heel die Pinksterpreek niet èèn woord, dat tracht de zaak van Christus
en den Geest van Christus te verdedigen en op goede gronden te bepleiten. Christus
heeft geen advocaten noodig, vindt Petrus, en de Geest behoeft geen apologie; die
eischt eenvoudig geloof en beveelt zonder meer onderwerping.
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Ja zelfs zóó zeer is Petrus, die toch óók wel weet dat Jezus nog veel meer is
gesmaad dan zij het heden zijn, vervuld van de gedachte, dat Jezus geen apologie
noodig heeft, dat hij juist omgekeerd, tegenover de Joden bewijst, dat Jezus hun
eigen eenige apologie is. Want als Jezus Christus niet is opgewekt, dan is Davids
graf een wanhopig ding; dan is de zaak der Joden en de trots der natie en de hoop
van het volk voor eeuwig verloren, uitgebluscht, reddeloos. Neen, Jezus heeft geen
argument noodig. Hij is het groote argument. Maar wat Zijn dienaren betreft, ja - die
willen wel op smaadredenen antwoorden. Die hebben in zichzelf geen geloof te
eischen. En als Satan dan hun persoon wil bekladden, om zóó Christus' zaak tegen
te staan, dan komt de apologie. Maar dan is ook die apologie niet op zichzelf bedoeld;
zij is er alleen om Christus en den Geest. Het blijft niet bij de apologetische houding;
de defensieve stelling wordt spoedig verlaten. Alleen in zóóverre antwoordt Petrus
op de lasteringen, als ze Christus' rijk willen stuiten in zijn loop en het offensief van
den Geest willen smoren in zijn eerste opkomst.
Zóó moeten ook wij nog, niet trachten ons geloof te verdedigen op allerlei gronden
en dan denken dat we daardoor den Pinkstergeest al aardig hebben geholpen. Wij
hebben geloof te eischen voor Christus en Zijn Geest. Maar wij hebben ook geen
middel onbeproefd te laten, dat verhinderen kan, dat men Jezus en Zijn wonderen
met een schouderophaling voorbij loopt. En hoe vaak laten wij dat middel onbeproefd!
Ja, heeft niet meer dan één aan onzen wandel reden genomen, om, wijzend op
ons, zich van het christendom niets meer aan te trekken? En hoe vaak heeft ons
dat volstrekt niet zeer gedaan? O, daar schreit geen gekwetste hoogmoed, doch
alleen maar bange vrees, dat men den preekstoel Gods voorbij zal loopen in Petrus'
apologie. Niet dronken, niet dronken, niet wegloopen als ik U bidden mag!
Petrus' apologie is vaak onze beschaming. Want wij kunnen soms zoo met mooie
woorden Jezus' leer een apologie bezorgen, doch onze sierlijke apologie stuit bij
de wereld maar al te vaak af op het argument aan onzen slechten wandel ontleend,
of aan onze verachtering, of aan de tegenstelling tusschen ons heilig ideaal en onze
onheilige praktijk, onze banaliteiten en grofheden.
Laat ons leeren van Petrus. Een apologie van Jezus is niet noodig, als we maar
die van Zijn dienaren altijd kunnen uitzeggen, frank en vrij - naar waarheid.
Van deze Pinksterroeping heeft het eerste apologetische woord der christelijke
kerk getuigenis afgelegd voor de eeuwen, die kwamen en komen.
En tenslotte.
Petrus' apologie is het begin van haar eigen einde. Hij opent den mond tot een
rede, die straks met geweld hem den mond snoeren zal en sluiten in den dood.
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Petrus, ge weet het toch wel, dat de Joden Jezus niet willen? Ge weet toch wel
Petrus, dat de vijandschap nog wroet in het donker en dat de autoriteiten van Joden
en heidenen niet zullen willen dat aan Jezus Christus getuigenis, goede getuigenis
gegeven wordt? Petrus, ge weet wel - dat kan u het leven kosten dat ge het opneemt
- op het feest - voor Jezus Christus, dien men uit den weg wilde ruimen - niet op
het feest - en die toch gestorven is op het feest, zoodat de strijd, eenmaal ontketend
en publiek gemaakt, niet meer is te verdoezelen.
Het zal hard zijn voor den Gekruiste op te komen!
En zie nu, hoe gemakkelijk het u toch eigenlijk wel gemaakt wordt; u en den uwen!
De menigte spot en der menschheid scharen willen zich, onverschillig,
voortspoeden, Satan wil van Christus en van den Geest en van Geestesfeest een
bagatel, een onschuldige komedie, een klucht maken. Als ge nu zwijgt, Petrus, wie
kan u dan iets verwijten? Ge zult argumenten bij de hand hebben: tot de discipelen
kunt ge zeggen: geen paarlen werpen voor de zwijnen; en tot God: ze hebben niet
gewild. Laat ze praten, Petrus: ze zijn 't niet waard, dat ge uw argumenten aan hen
verspilt en gij, gij komt er gemakkelijk af.
Maar neen.
Petrus zwijgt niet. Hij ontketent den strijd. Hij roept: staat stil; ik heb wat ernstigs
heden: ik kom u den oorlog verklaren; ik werp u den handschoen toe, en gij, neemt
hem op. Hoor nu, gij gansche huis Israëls! Gij hebt uw Koning gekruist; uw God
gehoond.
Zoo roept en schreeuwt Petrus het uit, opdat niemand Petrus valsch-zachtmoedig
en het Evangelie onschadelijk vinde voor een krom en verdraaid geslacht. Zoo
ontketent hij den geweldigsten oorlog, door met zijn eerste apologie den strijd te
openen, dien men wilde ontloopen zonder meer. Zoo gaat Petrus den dood tegemoet
en de geeselslagen en de martelingen en den hoon, Petrus en de anderen, alleen
maar, omdat hij niet zoo wijs was, zich niet te verdedigen; alleen maar, omdat hij
zijn vijanden niet in den waan wilde laten, dat Jezus' discipelen geen kwaad meer
konden doen.
O, onze apologieën, kunnen die ons óók zooveel kwaad doen·? Of plooien wij
ons en wringen wij ons in bochten, om toch maar niet met de wereld in onmin te
leven? Schaam u, en doe met Petrus' apologie mee. Want deze mensch is zoo
bang, dat iemand zou kunnen zeggen: hij is niet waard om van zijn meester te
getuigen. Hij begeert alleen maar, dat niemand zegge: deze menschen zijn te laf
om aan te pakken, te vadsig en te klein voor een ernstigen strijd. En de menschen
- ze zijn stil blijven staan. Satan heeft niet aan Petrus zijn Pinkstergehoor kunnen
onthouden.
De oorlog tusschen Geest en Beest is van dit eerste apologetische woord af
ontketend. Het bloed der Kerk heeft gevloeid. De eerste
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apologie hééft vele apologeten in 't strijdperk geroepen en hun mond is al sprekende
en getuigende met geweld gesnoerd. Zéé hebben nog wij onze pleitredenen op te
stellen; niet om zoolang mogelijk Christus en wereld, Geest en Beest, te vereenigen
en te verzoenen; maar om Gods oorlog te brengen tot klaarheid en tot daad - hoe
het ook gaat.
Dan zal onze apologie bij de menschen geen gehoor vinden, zoodra ze daar
achter beluisteren de apologie van Christus.
Doch de hemel zal nooit zwijgen tot uw spreken en eens zal hij zelf van u een
goddelijke apologie geven voor aller oor.
Ook van dezen Pinksterstrijd en deze Pinksterzege heeft het eerste apologetische
woord der christelijke kerk getuigenis afgelegd voor de eeuwen, die kwamen en
komen.
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1)

Wel Davids luit, niet Davids lied.

Die op het geklank der luit kwinkeleeren, en Bedenken zichzelven
instrumenten der muziek Gelijk David...maar bekommeren zich niet om
de verbreking van Jozef.
Amos 6:5, 6.
Een volk, dat alleen het lied heeft en niet de luit, wel den psalm maar niet de harp,
wel het wezen maar niet den vorm, wel de schoone gedachte maar niet den
schoonen klank, is arm. Zijn armoede is ook schuldig, want Gods volk kan nooit
arm zijn of het heeft den rijkdom laten liggen dien God het biedt.
Maar daar is nog een ding, dat armer is dan de armoede. Dat is de dood. En niet
maar arm, doch dood is een volk dat wel de luit heeft, maar niet het lied, wel de
harp maar niet den psalm, wel den vorm maar niet het wezen, wel den schoonen
klank maar niet de zuivere, schoone gedachte. Dat volk is dood.
En zoo waren ze arm, de kinderen van Jozef, in hun verbreking, toen ze aan de
stroomen van Babel in de ballingschap, de harp aan de wilgen hingen. Want ze
misten de harp, de harp van David. Doch het lied werd weer geboren, het lied, de
psalm van David......indien ik u vergete, o Jeruzalem!......
Doch dood waren de gerusten te Sion, die Amos aanspreekt. Ze hadden van
David niet de heele erfenis overgenomen. Wel namen ze uit Davids nalatenschap
de luit, de harp, het schoone geluid, de muziek, de kunst over. Maar ze misten zijn
lied, zijn psalm, zijn heilige gedachte, zijn vroomheid. En toen was het einde
verschrikkelijk. De harp, de lier, de muziek is nooit zonder inhoud. Ze wordt altijd
gedragen door een gedachte. En toen Davids gedachte was verbleekt bij Israëls
kinderen, toen konden ze niet meer bidden als David, niet meer belijden als David,
niet meer om genade srneeken als David, niet meer God verheerlijken ook door het
lied als David. Toen werd Davids harp behouden, de kunst bleef wel; maar Davids
psalmen werd bij dit nageslacht kwinkeleeren; de heilige muziek week voor
dansmuziek, het instrument dat David had gevonden, ging over in de handen van
vreemde, profane zielen en het ‘wereldsche’ lied vermeesterde de heilige kunst van
David. Want David zingt en bidt en beeft om Israëls zonde en Gods recht. Maar
deze luit-en harpspelers bekommeren zich niet om de breuk van Jozef en weenen
niet om de zonde van Israël.
Toen lag in elk wereldsch deuntje dat Amos' tijdgenooten
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aanhieven, een aanklacht over de zonde van hen, die Davids harp uit handen
gegeven hadden, omdat Davids gedachten in hun ziel verbleekt waren. Gelijk voor
ons de wereldsche muziek nog altijd een aanklacht is. Gij kerk, hebt de muziek, de
kunst uit uw handen gegeven. Davids harp kreeg bij u vacantie, want Davids
gedachten stonden bij u stil.
En tegelijk komt Amos ons zeggen: elk Davidisch lied zoekt naar den schoonen
vorm, naar den schoonen klank, ook in den eeredienst - als David. Doch als de
vorm u bekoort en boeit, waar is uw wezen?
Gij, die een nieuwen vorm zoekt, of ook, gij, die aan den ouden krampachtig
vasthoudt, waar is bij u de gedachte van David? Waar uw weenen over Israëls
zonde? Alleen wie Davids gedachten kent, mag grijpen naar zijn harp, om met de
snaren ervan te doen wat in zijn oogen goed is. Houdt uw gedachte zuiver en laat
uw hart zijn als van den man naar Gods hart, en uw lied, uw kunstvorm, zal even
vanzelf opkomen en even frisch altijd blijven als bij David. Reformatie van de lier
begint bij de bekeering van het hart - tot den God van David. Doch ook: al zoudt ge
Davids harp onveranderd in haar ouden vorm bewaren en ge zoudt Davids gedachten
niet meer denken, zie, dan zijt ook gij, die bij de harpe Davids zweert, een luidende
schel en een klinkende cymbaal geworden.
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Bloed en lied.

Gij zijt geslacht en hebt ons Gode gekocht met uw bloed.
5:9.

Openb.

Bloed kan alleen op aarde vloeien. Het wordt door de aarde ingedronken, en, gelijk
tot David eens een wijze vrouw gezegd heeft, het is als water, dat door de aarde
geslorpt wordt; men giet het uit en niemand kan het weer bijeenbrengen.
Toch blijft het bloed niet in de aarde besloten. In het bloed is ziel, zegt de offeraar
onder Israël. In het bloed is een stem, zegt God. Het bloed van Abel roept. En daar
is nog een ander bloed, dat ook spreekt. Dat is het bloed van Christus, dat betere
dingen spreekt dan Abel.
En al wat spreekt, vindt bij God gehoor. Zoo komt er een weg voor het bloed, een
weg van de aarde naar den hemel, van het altaar naar het heiligdom, waar het wordt
ingedragen voor het oog van God. Daarnaar roept Job, als hij de aarde bezweert,
dat die zijn bloed niet mag bedekken. En daarvan zingt de hemel, als hij lofzeggend
vrede verkondigt door het bloed. ‘Gij zijt geslacht. Gij hebt bloed gegeven: Uw eigen
bloed. En dat bloed was prijs. Het was de prijs, die voor ons betaald is. En omdat,
o Lam van God, Uw bloed niet door de aarde gesmoord is, doch het hemelsch
heiligdom ingegaan is, daarom is de roep van Job en van wie met hem geleden
hebben, verhoord. Verhoord, niet door de gratie van hun bloed, met zijn zwakke
stem, doch door de stem van Christus' bloed, dat recht had, dat recht handhaafde,
dat recht pleitte voor al wie in Hem begrepen is.’ Zoo zingt de hemel.
En als het bloed bezongen wordt, dan zien wij, dat in den hemel niet maar zaligheid
genoten wordt, doch bewuste zaligheid. De hemel weet, wat bloed is, waarom bloed
vloeien moest, waarom er gekocht moest worden. Dus is de hemel de zonde niet
vergeten. Denk u een oogenblik in, dat deze zalige zangers niet meer weten zouden,
wat zonde is, en dit lied is een schijnvertooning geworden; de ziel is dan eruit.
Doch alle zangers van bloed, ze weten wel, waarom zonder bloedstorting geen
vergeving kon geschieden. En zoo gaat de hemel voor ons open. Niet slechts de
werken Gods worden daar gezien en verheerlijkt, doch zeer bepaald ook de werken
Gods in de genade. Niet slechts de Almachtige Schepper, maar vooral de genadige
Vader wordt er verheerlijkt. Neem de wetenschap der zonde uit den hemel weg, en
de grootste deugd van God en het heerlijkst
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werk, dat Hij wrocht, is uit zijn gezichtsveld verdwenen. Dan zou de hemel geen
hemel meer zijn. Al wat God wrocht zal juichen tot Zijn eer. En zou het werk der
genade dan niet in zijn volle diepte daar gezien en bewonderd worden?
Neen, dat is onmogelijk. Zondebewustheid behoort tot het wezen van den hemel.
Maar daarboven uit leeft in eeuwig-onmiddellijke vastheid van wetenschap, de
rijkdom der genade, die den prijs vond en hem betaalde.
‘Wij de zonde.’ En daarom bloed.
‘Gij de genade.’ En daarom het koopen door Uw bloed.
Zoo zal de hemel eeuwig zeker zijn in de bewuste overwinning van de genade
over de zonde. De schilder, die het donker brengt op het doek, staat zelf in het licht.
Maar het donker wil hij teekenen, om het licht te beter te prijzen.
En alleen de mensch, die ook staat in het licht, kan de duisternis zien op het
schilderij en er de vreugde aan ontleenen van den roem, dien het licht heeft
tegenover en boven de duisternis.
Zoo schildert, zoo aanschouwt de hemel. Gelukkig wie reeds op aarde van den
hemelzang de beide elementen, zonde en genade, heeft ingedragen in zijn lied.
Het vervolg zal in dat lied niet ontbreken.
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Belijdenis.

Belijdt elkander de misdaden.
Jacobus 5:16.
Wij zijn gewoon, van de Roomsche kerk veel af te keuren; en onder de dingen, die
wij in Rome verkeerd achten en ten sterkste verwerpen, behoort ook de Roomsche
biecht. Wij willen er niet aan. Wij houden niet van den biechtstoel. Zelfs kan af en
toe de opmerking onder ons gehoord worden, dat een ander, ook als hij komt
krachtens zijn kerkelijk ambt, met ons persoonlijk leven zich niet heeft te bemoeien.
Al zijn de menschen, die deze zienswijze huldigen schaarsch, ze zijn er toch en hun
opvatting vindt verdediging.
Nu moet men dit verschijnsel niet zwaarder opnemen, dan het is. Het valt niet te
loochenen, dat veel koelheid in de houding tot wie tegenover ons spreken wil over
onze verborgen zielservaringen, tenslotte samenhangt met de meerdere of mindere
ongeschiktheid van de weinig zielkundige manier, waarop geestelijke onderwerpen,
zelfs al dragen ze een intiem karakter, onder ons worden behandeld.
Maar wie in dezen zonder zonde is, die werpe den eersten steen. Het ‘klimaat’ is
bij ons vaak zoo ongeschikt, voor intieme bespreking van geestelijke ervaring en
bevinding. En dat is geen kwestie van ouderling of dominee. Dat is ook geen gevolg
van de afwezigheid van de ouderwetsche ‘gezelschappen’. Want zoo iets is een
zaak, die van ons allen afhankelijk is. En bovendien: geestelijke intimiteit kan op
den duur niet tegen den vergaderingsstijl. Het ‘gezelschap’, hoezeer zijn bedoeling
vaak uitnemend moge geweest zijn, heeft maar heel weinig gedaan voor het intiem
spreken over het geestelijk leven. Het leek gemoedelijk, maar het wàs vaak
voorwerpelijker dan de grootste ‘letterknecht’, op wien men hooghartig afgaf. De
dominee kon een voorwerpelijke beschouwing geven over het werk van Christus,
maar het gezelschap heeft zich vele malen verzadigd aan een bloot voorwerpelijke
(en dan nog vaak onjuiste) beschouwing over het werk Gods in den Christen. Of ik
nu een ‘theorie’ geef over het werk van God vóór de ziel, dan wel een ‘theorie’ over
het werk Gods in de ziel, het komt tenslotte op hetzelfde neer. De vraag, of iemand
‘voorwerpelijk’ dan wel ‘onderwerpelijk’ spreekt, hangt tenslotte niet af van het
besproken onderwerp, doch van de wijze van behandeling. En aangezien aan de
zielkunde onder ons nog heel weinig gedaan is, daar is de stelling te verdedigen,
dat de waarachtige ‘onder-
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werpelijkheid’ het meest op de gezelschappen heeft gekwijnd. Men gaf er slechts
een voorwerpelijke, zeer algemeene, nooit zuiver persoonlijke bespreking van dat
deel der (voorwerpelijke) geloofsleer, dat handelt over de orde des heils. De spraak
maakt hier openbaar. Het ging niet over een ‘ik’ of een ‘gir’, maar altijd over een
‘hij’. Dat is de zuiverste voorwerpelijkheid. Men zou wat de gezelschappen
behandelen, ook op een examen kunnen zeggen; en vele gezelschapsmenschen
hebben vaak gewenscht, dat de letterknechtjes van hun tijd maar eens examen
zouden moeten afleggen in de bij hèn doorgegeven wijsheid. Wie weet niet, hoe
juist die gezelschapsmenschen altijd de houding van den man, die examen afneemt,
plegen aan te nemen? Men kan van examens een warm voorstander zijn, en toch
meenen, dat het daar niet de plaats is voor intimiteiten.
En nu keer ik naar Rome terug. Als het waar is, dat de ouderen en de jongeren,
de leiders en de geleiden, de ‘Schriftuurlijke’ en de ‘gemoedelijke’ christenen, de
‘zwaren’ en de ‘blijmoedigen’, de ‘preciesen’ en de ‘rekkelijken’ onder (en ook
rondom) ons, als het erop aankomt, heel weinig doen aan waarachtige intimiteit in
het geestelijke, hebben wij dan het recht, Rome uit de hoogte te veroordeelen,
zoolang wij zelf niets beters ervoor in de plaats hebben te stellen? O neen, wij
denken geen oogenblik aan een pleit voor den Roomschen biechtstoel. Maar wij
willen niet voorbijzien, dat het groote argument, dat wij tegen de Roomsche biecht
hebben in te brengen, bij ons alleen in theorie leeft. In de praktijk komt er weinig
van terecht, om het te beleven.
Want tegen Rome brengen wij in, dat niet de leek aan den priester moet belijden
zijn zonde, omdat de hiërarchische lijn in de gemeente van Christus aan het recht
der geloovigen te kort doet. Maar als wij dan daartegenover stellen, dat de kerkleden
onderling tegenover elkander het recht hebben van de mondigheid, wat komt daar
dan ten aanzien van deze dingen van terecht? Niet de leek aan den priester, doch
de geloovige aan den geloovige belijde het kwaad, zoo zeggen wij. Maar waar is
onze werkelijkheid? Hoe vaak laten we elkander lezen in onze zielediepten? Hoe
vaak zijn wij zelf de schuld ervan, dat men ons verkeerd beoordeelt, omdat we nog
nooit een ander lieten blikken in onze ziel met haar verborgen strijd en moeite?
Ach, we moeten niet maar protesteeren tegen Rome, doch onze praktijk er
tegenover stellen. En niemand zal hier een pleit voeren voor de wellustigheid,
waarmee sommige menschen hun zondeverhalen opdisschen, die niemand stichten
kunnen. Maar is er geen binnenkamer achter onze salons? Bestaat er geen
mogelijkheid van een sfeer van rust en vertrouwen? Zou er geen rijkdom van
geestelijk verkeer, van waarachtige gemeenschap der heiligen voor ons opengaan,
als wij meer elkaar lieten zien, hoe moeilijk het is, christen te zijn, hoe zwaar het is,
iets van Christus' ontzaglijke eischen na te komen?
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Och, als wij spreken over de gemeenschap der heiligen, dan rekenen we eerst uit,
hoeveel klanten onze deur voorbijloopen, die ook van de kerk zijn. Maar wie vraagt
er zich af, wat hij gedaan heeft, om de kwijnende zielen van haar zelfrantsoeneering
te genezen?
Als wij intiem gaan doen, dan hebben we gewoonlijk maar één woord bij de hand:
de gebedskamer. Laat er plaats komen voor nog een andere kamer: de kamer van
het onderling verkeer der kinderen van God, die, zonder pralenden biechtstoel, maar
in blanke eenvoudigheid elkander willen dienen met het verhaal van den strijd der
eenvoudige zielen, die hun Vader hebben gezocht, en die elkander zeggen, hoe
zwaar het is, dien Vader te verstaan en te groeten met de liefde, waarmee Hij ons
heeft liefgehad. Hun uitwisselen van de eerlijke schuldgedachte zal hen straks in
gemeenschappelijkheid uitdrijven naar dien Vader, die in de oogenblikken van
waarachtige gemeenschappelijkheid ons ook den zegen schenkt van den meest
persoonlijken omgang. Zóó is trouwens de hemel alleen te gelooven. En zoolang
wij daar nog niet zijn, mogen we ons ook in dezen oefenen tot godzaligheid. Want
met zware woorden, of dreunende preekstoelen, met protestantsche argumentaties
maken we ons nog niet af van dit woord van Jacobus, den dienstknecht des Heeren:
Belijdt elkander de misdaden.
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Bewezen onbekeerlijkheid.

......opdat zij ziende niet zien en niet bemerken en hoorende niet hooren
en niet verstaan, opdat zij zich niet te eeniger tijd bekeeren en hun de
zonden vergeven worden.
Marcus 4:12
‘Opdat zij ziende niet zien.’
Opdat.
Men heeft zich over deze woorden verwonderd, en, wat meer is, zich er aan
gestooten. Wat klinkt die ‘rede’ ‘hard’ Wie kan ze hooren?
Laat ons beginnen, het woord te laten staan in zijn verband. Men kan het slechts
naspreken in het klimaat van Goddelijke heiligheid en van profetischen ijver.
Jesaja heeft het woord over het volk, dat ziende blind, en hoorende doof is en
zijn eigen gedachten gretig ontsnapt, vernomen, toen hem Gods heiligheid en
heerlijkheid in een visioen getoond werd (Jes. 6, vgl. Joh. 12).
Zoo vaak dit woord dan ook later wordt aangehaald in de Schrift, wordt het steeds
met het visioen van Jesaja in verband gebracht (Matth. 13:14, 15; Luc. 8:10; Joh,
12:40; Hand. 28:26, 27). Daaruit blijkt overtuigend, dat men aan den inhoud van dit
getuigenis alleen dàn recht kan doen, als men het laat staan in zijn verband.
Want zóó alleen komt men er toe, met deze gedachte vrede te hebben.
Wanneer in Jesaja's gezicht de hemel opengaat, dan aanschouwt hij God zelf in
zijn blinkende majesteit, Waar God is, daar is de souvereine, daar is het alles
gehouden in den stijl der voorbeschikking en der voorwetenschap. Daar wordt dan
ook het profetisch woord ‘gezonden’ tot Israël, niet in de zwakheid van den mensch,
die het woord in vergeefsch trachten wil aanwenden om te verwringen wat hem
tegenstrevig dunkt, doch in de kracht van den Eeuwige, die het Woord ‘zendt’ met
majesteit, opdat bij hen, tot wie het komt, de verborgen gedachte moge openbaar
worden; opdat er uit kome wat er in zit.
Als Jesaja gaat profeteeren, dan zullen ze allen partij moeten kiezen. Verdwalen
is een vergissing, als er geen wegwijzer staat; het wordt tot zonde, als de wegwijzer
zich aan den wandelaar zóó duidelijk opdringt, dat hij den weg wel moet weten. Wie
den wegwijzer voorbij geloopen is en op den verkeerden weg
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aangetroffen wordt, die is bevonden een onwillige te zijn; geen onwetende. Het
‘gebed van den onwetende’ is hem voor eeuwig ontzegd.
Zoo doet de wegwijzer het kwaad openbaar worden.
De man, die den wegwijzer daar neer zet, weet dat. Hij weet dat van te voren. Hij
rekent zelfs van te voren op dat effect. Hij zet dien wegwijzer er neer, opdat zij, als
ze niet willen, zien, toch eerst moeten gezien hebben. Als een onwetende dwaalt,
is dàt: ‘blind zijnde niet zien’. Maar als de wetenden dwalen, zullen zij ‘ziende niet
zien’.
Ziende niet zien. Hoorende niet hooren. Opmerkende niet verstaan.
Waar deze dingen bevonden worden in de ziel der tegensprekers, daar zal het
oordeel rechtvaardig zijn. Juist door het aan het licht brengen van hun verborgen
onwil, die zonder den wegwijzer altijd zou verborgen gebleven zijn, heeft de rechter
zich den weg gebaand om tot het vonnis te komen, dat voor aller oog zich
rechtvaardigen wil. Had die wegwijzer niet gestaan op dat kruispunt der levenswegen,
zij zouden onkunde hebben kunnen voorwenden en geroepen hebben: wij dwalen,
wij zijn vermoeid; breng ons weder en genees ons. Dan zou na een leven van
verborgen onwil een poging tot afwering van het vonnis de leugen kunnen
aanwenden van het huichelachtige beroep op onwetendheid. Dat wil de rechter
voorkomen. Is hij nu meedoogenloos? Is het een misdaad, iemand den rechten weg
te wijzen? Ieder weet beter. Den weg aanwijzen is een weldaad. Maar het heeft
voor den onwillige schrikkelijke gevolgen. Dat hij onwillig IS, dàt heeft zijn Rechter,
dat heeft zijn God niet gedaan; dat is van hem zelf. Maar dat hij onwillig BLIJKT,
dat heeft God WEL gedaan. Dat is niet van hem zelf.
‘Verre zij God van goddeloosheid, de Almachtige van onrecht.’ God wil de zonde
niet. Maar Hij wil wèl de waarheid met betrekking tòt de zonde.
Daarom die wegwijzer. Daarom dat Woord. Daarom de zending van Jesaja.
Zij moeten allen gekeurd zijn aan dat profetisch woord, allen, tot wie het komt.
Zóó ook alleen is Jezus' woord te verstaan als. Hij zich beroept op Gods woord aan
Jesaja.
Jezus spreekt in gelijkenissen. Hij maakt gebruik van raadselen, waarin Hij zijn
leer voorstelt.
Zeg nu niet, dat dit precies het omgekeerde is van wegwijzerzijn. Zeg niet, dat
daarom die raadselen, die moeilijk te vatten gelijkenissen, de schuld dragen van
het dwalen in de duisternis van ook maar één ziel.
Want in het openbaar maken van de verborgen gedachten van het hart, kan soms
de raadselachtige rede en de moeilijke
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gelijkenis nog meer effect hebben dan de ronde, open uitspraak: zóó is het.
Als Jezus vierkant in uw gezicht zegt: zóó is het, dan zult gij u aan hem stooten.
Dan kunt gij nog zeggen: de rede was te hard; de leeraar viel mij zoo onvoorbereid,
zoo rauw, aan, met zijn onderricht; meer was het, dan ik verdragen kon. Gij zoudt
uw onwil om te hooren nog eenigermate kunnen pogen te verontschuldigen.
Maar nu snijdt Jezus ook die mogelijkheid van valsche zelfbedekking àf, door in
gelijkenissen te spreken, of ook in raadselspreukige woorden.
Dan moet gij voor den dag komen gelijk gij zijt.
Als gij dan hooren WILT, dan zult ge nog wel niet direct begrijpen; ook discipelen
moeten vaak nog vragen: verklaar ons deze gelijkenis. Dàn zal uw vraag u openbaar
maken.
Maar - als gij niet hooren wilt? Als ge den spreker in elk geval bij voorbaat
verwerpt? Als gij van te voren reeds hem met onwil tegemoet treedt?
Dan dwingt hij u door de ‘gelijkenissen’ voor den dag te komen, gelijk ge zijt.
Verschillende gevallen kunnen zich daarbij voordoen.
Gij neemt b.v. de kans waar, die het raadselachtige woord u geeft, om het ‘uit te
leggen’ in een zin, die den spreker der gelijkenis in ongunstig daglicht plaatst.
Gij haalt uit dat woord een gedachte, waarvan ge niet met zekerheid kunt bewijzen,
dat de spreker zelf die gedachte in zijn raadsel heeft gelegd. Maar ge geeft die
onzekere uitlegging toch haastig uit voor de echte, en ge zegt triomfantelijk tot de
menschen: wie zóó spreekt, is geen profeet, maar een ketter. Dan is uw vijandschap
niet gemaakt, maar wel gebleken door die raadselspreuk.
Of ook - gij hebt al uw levensdagen gezegd ik zoek naar de waarheid, ik zoek en
onderzoek, en ik kón maar niet vinden, ik, arme ziel. Ge kondt dat gemakkelijk
zeggen, zoolang niets opzettelijk op uw tafel werd neergelegd, met bevel om dat
nu eens uit te pluizen en te ontleden; dat heette immers uw lievelingsbedrijf? Welnu
- de Christus komt en legt u een woord voor, dat o zoo vreemd is. Het is te
merkwaardig om zoomaar op zij te schuiven als onbelangrijk; en het is toch zoo
vreemd, dat het niet aanstonds zich laat doorgronden; het is geen gesneden koek,
zegt ge. Kom aan, gij onderzoeker van beroep; kom aan, gij dorstende naar
wetenschap; kom aan, pluizer, ontleder, die zoo'n medelijden hebt met uw
vruchteloos zoeken, begin nu eens aan dit raadselwoord! Ge hebt weer werk, ge
moet wel blij zijn! Maar zie - gij begint er niet eens aan? Gij werpt dat woord achter
uw rug? Of gij maakt u er van óf met een al te gemakkelijke uitspraak: zóó is het?
Maar dón heeft dit ééne geval bewezen, dat uw heele bewering van levensernst en
van een eerlijk ingaan
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op de dingen, maar een praatje was, een mooie houding die ge hebt aangenomen,
om uw zatheid van ziel te bedekken en God de schuld te geven van uw verderf.
Zoo zijn de mogelijkheden te vermenigvuldigen. Maar telkens weer blijkt het, dat
God, en Christus en de profetie niet schuldig staan aan de onbekeerlijkheid, doch
dat ze alleen het naakte wezen der zonde open leggen. Dat is de bedoeling van
den Vader der geesten, die zijn Woord zendt. God wil uw zonde niet. Maar wilt gij
de zonde, - Hij zal u dwingen het masker af te werpen, opdat geen mond eens durve
zeggen, dat God verplicht was, den zieke te genezen, die het leven niet gewild heeft,
doch den dood.
Voor alle hoorders van het Woord is dit een machtige prediking. Het dwingt tot
zelfopenbaring. Men moet partij kiezen, overal waar het Woord is, En de keus moet
blijken ook.
En de predikers?
Laat ze de waarheid brengen; dan kunnen zij gerust zijn. Hoe ze ook prediken,
altijd maakt de prediking openbaar. Dat doet Jesaja's klare profetie (Jes. 6); dat
doet Jezus' raadselwoord (Mt. 13, Lc. 8, Mc. 4); dat doet het wondervolle teeken
(Joh. 12:40); dat doet Paulus' exegetisch redeneerend betoog, met bijbelteksten
doorspekt (Hand. 28: 26, 27).
Profetie is altijd het licht, dat niet maar het [itbuitenste overstraalt, maar ook het
binnenste doorstraalt.
En zóó ver is het er van af, dat Jezus de koele prediker zou zijn, die er op rekent,
ja, die het er op aanstuurt, dat de menschen door zijn vorm van preeken toch maar
zullen voortgaan in hun onbekeerlijkheid, ik zeg: zóó ver is het dáárvan af, dat hij
zelfs zich heeft verwonderd over hun ongeloof. Anderen verbazen zich over geloof
en vinden het heel gewoon dat gij een verdoemelijk zondaar zijt. Maar Jezus
verwondert zich over hun ongeloof. En daarom - hij wil de leugen nooit. Maar wel
haar ontmaskering. ‘Opdat zij ziende niet zien’.
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Alle dingen blijven.
(Nieuwjaar)

......dit eerst wetende, dat in het laatst der dagen spotters zullen komen,
die......zeggen: Waar is de belofte zijner toekomst? want van dien dag,
dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzóó, gelijk van het
begin der schepping.
2 Petr. 3:3, 4.
Dat weer de tijd zijn loop herneemt, en dat wederom de kringloop der dingen zich
voor onze oogen inzet, is voor den een een oorzaak van groote vermoeienis, voor
den ander een aanleiding tot luchtigen spot.
Het eerste vindt ge bij den Prediker. Dat zich alles wéér voegt in den tredmolen
van den tijd, dat wéér de zon op- en ondergaat, dat wéér de beken naar de rivieren
en de rivieren naar de zee stroomen, het is voor hem vermoeienis van den geest.
Maar er zijn er ook, die er bij lachen kunnen. Wanneer de christenen van de eerste
eeuw zich tegenover de vermoeienis van den Prediker troosten met de gedachte
dat de wederkeer der dingen geen eeuwige wederkeer is, dat er eens een eind aan
den cirkelgang gesteld wordt, doordat de komende Christus den kringloop der natuur
zal omzetten in een opvaart in rechte lijn tot den God van hemel en aarde......dan
lachen die spotters erom. En met wat den Prediker moe maakt, loopen zij te koop;
zij maken er hun argument van, om te bewijzen dat Christus niet wederkomt; want,
zoo smalen zij, anders zouden de dingen niet zoo onveranderlijk weerkeeren. Zoo
willen zij de gegrondheid van den troost over de smart van het menschenhart
ontkennen, door het enkele gegeven van de smart zèlf zonder meer. Dat is alleen
mogelijk voor de platte zielen, die niet hoog genoeg staan, en niet scherp genoeg
luisteren, om ook te verstaan, dat de Prediker gelijk heeft in zijn klacht, dat waarlijk
de wederkeer der dingen vermoeit elken mensch, die, zoo graag het raadsel zich
zou zien ontknoopen, het raadsel, wat dit korte leven zij.
Men behoeft nog niet hoorbaar mee te grijnzen met de spotters uit Petrus' dagen,
om toch van hen familie te zijn.
Wie zijn er, die in den wederkeer van alle dingen op den nieuwjaarsdag iets zien,
waarmee ons hoofd en hart het te kwaad moet krijgen, totdat het rust vindt in God?
Wie zijn er, die niet zoozeer bij den ondergang van het leven, niet zoozeer bij een
begrafenis en op een oudejaarsavond, als wel bij 's levens opgang

1)

Geref. Kerkbode van Delft, 31 December 1924.
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en wederopgang en vooral bij's levens om-gang te doen gekregen hebben met dat
martelende: dat het doel der dingen, dat de uiterste doelmatigheid van al het
wordende en wisselende in dit leven, wel kan geloofd, maar niet kan bewezen
worden? Alle dingen blijven......en zoo velen hebben er volmaakten vrede mee.
Maar het jonge christendom zeulde niet langs de straten van Klein-Azië en van
Europa op de maat van de hela-hola-muziek, als waarmee wij hier in deze landen
het nieuwe jaar hooren inluiden. Het vond den wederkeer der dingen nog meet
vermoeiend dan de Prediker. Want die stond op den bodem van het Oude Testament;
maar het volk dat in duisternis zat en in schaduw des doods, het eenmaal heidensch
volk van Klein-Azië en Europa, het had een groot licht gezien. Toen was het zeer
begeerig geworden naar het groote licht, dat nooit meer ondergaat. En omdat het
van het licht meer gezien had dan het kind van het Oude Verbond, daarom verlangde
het ook sterker dan de Prediker naar een Dag van eeuwige jeugd, een
Dag-zonder-avond. Zong het niet zijn morgenlied: ontwaak, gij die slaapt, en sta op
uit de dooden, en Christus zal over u lichten? Zoo heeft dat jonge Christendom
uitgezien naar de groote verandering der dingen. Het heeft op oudejaarsavond meer
kunnen lachen, dan het op nieuwjaarsmorgen anderen zag doen. Maar op den
eersten dag van het keerende jaar heeft het alleen moeten weenen. Slechts zijn
toekomstgeloof kon toen die tranen drogen.
En wie van dat christendom een epigoon wil zijn, heeft zich niet af te vragen,
hoeveel geslachts- en tijdrekeningen hij gemaakt of gecontroleerd heeft, waarmee
het adventisme te koop loopt: want van ‘vermoeienis’ zijn die onvermoeide
berekeningen ook al geen bewijs. Hij heeft zich slechts te vragen, inhoeverre het
hem op den eersten dag van het jaar waarlijk verwonderd heeft, dat de wederkeer
der dingen nog niet is stilgezet, dat Christus nog niet kwam; om den tijd zijn oplossing
te geven.
Alleen wanneer hij den terugkeer van het oude in het nieuwe iets gevonden heeft
om onrustig over te worden, alleen dan kan hij zich stellen tegenover hen, die de
eerste brieflezers van Paulus en Petrus en Johannes hebben beleedigd door de
spotvraag: Waar blijft de dag van Zijn toekomst?
Want dat alle dingen zoo blijven, is niet een overwinning van den angst, dien het
christendom den ongeloovigen mensch, naar hij zegt, inboezemt, den angst over
het komende gericht, doch het is zelf de groote angst, dien alleen hij overwinnen
kan, die het gericht ziet komen tot overwinning; het gericht, dat aan het eind der
geschiedenis staat, om haar kromme wegen recht te maken door de genade en de
waarheid van Jezus Christus. Want dat alle dingen wederkeeren, het is tenslotte
alleen daarom, opdat God plaats zou maken voor dat gericht, dat de wereld eenmaal
behouden zal door, sterkte en waarheid te gronden op de aarde, als de tijd zal zijn
voldragen. Tijd is lank-moedigheid van God.
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Verklarend het Woord...
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De lastering tegen den Heiligen Geest.
Kloos heeft eens gezegd:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij-zelf en 't al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.

Over deze woorden, vooral die van den eersten versregel, is die dichter meer dan
eens ter verantwoording geroepen.
Voorzeker niet zonder reden, want er spreekt een zelfverheerlijking in, die, wijl
ze mensch-vergoding is, onchristelijk genoemd moet worden. En wel moge Kloos
later zelf verklaard hebben, dat in die regelen niet meer lag uitgesproken, dan ‘dit
ware geloof aan die achteraffe Essentie van ons zelf, dit geloof aan de geheimzinnige
diepte van ons bestaan’, - toch moeten wij christenen zijn woorden afwijzen, omdat
de diepten van òns hart nooit anders dan menschelijk kunnen zijn en de mensch
ook in het diepst van zijn gedachten nooit een God wezen kan.
En toch ligt er in deze woorden een kern van waarheid. Deze n.l. dat wij niet zoozeer
ons ware wezen toonen in onze werken, ook niet zoozeer in onze woorden, maar
in onze gedachten. In onze gedachtenwereld wordt ons menschelijk leven gekeurd.
Met onze gedachten komen we 't dichtst bij God; met onze gedachten ook benaderen
wij het allernaast den duivel. Zeker, het is waar:
De weg des innerlijken levens loopt
In aldoor dieper perspectief naar binnen,
Tot 't Eén, die àl veelvuldigheid verknoopt,

zooals Frederik van Eeden zegt. Dàt nu mogen we van Kloos wel onthouden. In
onze gedachtenwereld komt de ware godsvrucht tot haar schoonsten bloei; maar
in diezelfde gedachtenwereld ontvangt ook de zonde haar meest intensieve
krachtsoefening.

1)

Geref. Kerkbode van Delft, 17 Mei-9 Aug. 1924. Men heeft mij gewaagd, eens te schrijven
over de ‘zonde tegen den Heiligen Geest’. Ik heb er geen bezwaar tegen, enkele artikelen,
die ik voor eenige jaren daarover in de Geref. Kerkbode van Vlaardingen gaf, hier door te
geven. Wel zou ik nu de zaak een beetje anders aanpakken, dan ik toen deed, maar de tijd
ontbreekt mij voor algeheele herziening van wat ik toen schreef, en al zou de uitwerking en
de behandeling anders zijn, wanneer ik nu over de zaak opzettelijk handelen ging, toch neem
ik zakelijk den inhoud van die artikelen uit de oude doos nog wel voor mijn rekening.
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En daarom, al is het waar, dat Kloos zich vergiste, toen hij zeide:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten

toch kan het wèl zoover komen, dat de mensch zeggen moet: ‘ik ben een duivel in
't diepst van mijn gedachten’, Want God is ongeschapen, eeuwig; Zijn wezen kan
dus nooit in ons gevonden worden. Maar de duivel is slechts schepsel; tusschen
hem en ons ligt niet die kloof, die Schepper en schepsel scheidt. Daarom kàn de
mensch in 't diepst van zijn gedachten duivels worden; een duivel die in 't binnenst
van zijn ziel zelfs den Eeuwige durft aanranden, ja, die ook tegen den Heiligen Geest
durft lasteren......
De lastering tegen den Heiligen Geest! Wie daaraan schuldig staat, die is een
duivel geworden in 't diepst van zijn gedachten.
De kwestie van deze lastering tegen den H. Geest, is nog steeds van belang.
Want deze zonde is de ééne onvergeeflijke zonde. En nu is de vraag naar vergeving
altijd actueel; daarom is ook het onderzoek naar wat niet vergeven wordt, actueel.
Ik merk dat opzettelijk op, omdat ik voornemens ben, over dit onderwerp nog eens
te handelen. Daarvoor behoeft men nog geen pardon te vragen, zooals wel eens
gezegd is. De bekende ethische hoogleeraar. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye
zegt in zijn boek ‘Het Christelijk Leven’, deel I, blz. 170, dat de zaak, die ik noemde,
voor onzen tijd eigenlijk geen belang meer heeft. ‘Wat de onvergeeflijke zonde
aangaat’ - zoo schrijft hij - ‘die volle stralen des Heiligen Geestes, welke noodig zijn
om haar te kunnen bedrijven, die evidente kracht is schaars aanwezig......'t Is de
dag der kleine dingen in 't Koninkrijk Gods......Zoo zal men nauwelijks ontmoeten,
wie voor de zonde tegen den Heiligen Geest erg bang is......Misschien wordt zij door
tobbende zielen genoemd, maar zonder besef van de zaak......Neen, de zonde
tegen den H. Geest is niet actueel; predikanten behoeven nog geen arsenaal van
argumenten tegen haar aan te leggen.’
Wij wagen het in dezen met den ethischen hoogleeraar te Verschillen. Allereerst
betwisten wij de waarheid van zijn gezegde, dat de H. Geest zoo ongeveer alleen
nog in de stilte der binnenkamer en in de gebedseenzaamheid arbeidt. Maar ook
al ware dit zoo - zouden dan die tobbende zielen’, waarvan hij gewaagt, niet een
woord van vertroosting waard zijn? Inderdaad, daar zijn er zoo velen, die zich
afmatten met de vraag, of zij niet zelf schuldig staan aan deze onvergeeflijke zonde.
De zaak is dus nog wèl actueel. Misverstand dient hier te worden weggenomen. En
daarom zullen we over deze zaak ook hier enkele opmerkingen maken.
Wanneer we nu vragen, wat dan eigenlijk verstaan wordt onder die onvergeeflijke
zonde van de lastering tegen den Heiligen Geest, dan spreekt het vanzelf, dat we
de Schrift openslaan.
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Immers, alleen daar wordt over dit ontzettend kwaad gesproken.
Maar dit is de eenige reden niet. Ook hierom raadplegen wij de Schrift; omdat
buiten haar om niemand kan uitmaken, welke zonden vergeeflijk en welke
onvergeeflijk zijn. Als we den Bijbel niet hadden, dan zouden we bij zuivere
redeneering moeten komen tot de gedachte, dat alle zonden onvergeeflijk zijn. Maar
de mensch, die de Schrift niet eerbiedigt, redeneert nooit zuiver. En vandaar, dat
hij bij al zijn zonden nog aan deze zonde bovendien zich schuldig maakt, dat hij de
eene zondige daad wel vergeeflijk acht, maar voor de andere vergeving hem
onmogelijk schijnt. Dat dit een zonde is, springt van zelf in het oog. De mensch die
zóó, door eigen redeneering, op eigen gezag, schifting maken durft tusschen zonden
tot den dood en zonden, die niet tot den dood leiden, stelt zich daarmee op het
standpunt van den rechter......en hij is maar aangeklaagde; die mensch heeft nog
niet begrepen dat alle zonde in zichzelf de hoogste straf waardig is en dat voor de
vergeving der zonden niet door hem zelf, maar alleen door God de regelen en
ordinantiën kunnen warden afgekondigd.
De historie heeft dan ook uitgewezen met pijnlijke duidelijkheid, dat de menschheid
in haar tasten en zoeken, in haar zuchten en weenen, in haar onderstellen en
vermoeden vergeefs gepoogd heeft, de wetten op te sporen, die op het terrein der
zonde (d.i. onwet-tigheid) gelden. Bij het nagaan van de verschillende trappen en
graden in de zonde, ging ieder zijn eigen weg. En wanneer de vraag gesteld werd,
welke zonden nu absoluut elke genade uitsluiten, dan was ook weer het antwoord
verschillend. Dit kan trouwens niet anders. De aan zichzelf overgelaten mensch,
die geen ander schijnsel heeft dan het smeulende pitje van zijn gedoofde ‘rede’ licht, zal de zonde bezien uit zijn eigen standpunt; en hij zal juist datgene het scherpst
veroordeelen, wat tegen de zeden en gewoonten van zijn omgeving strijdt, zonder
te bedenken, dat voor God, die alleen vergeven kan, geen menschelijke
fatsoenlijkheidsbegrippen eenige autoriteit hebben kunnen, maar dat God alleen
met zichzelf te rade gaat.
Waarlijk, 't is geen wonder, dat het phantoom der onvergeeflijke zonde voor het
beneveld oog der menschen nu eens die, dan weer deze gedaante aannam; dat
het hier zoo, ginds weer anders genaamd wend. Om slechts een enkel voorbeeld
te noemen: dezelfde lijkverbranding, die tegenwoordig als eisch van beschaving,
als beleefdheidsbetoon tegenover de levende menschheid beschouwd wordt, gold
indertijd voor een onvergeeflijke zonde voor de oude Perzen. En wie de geschriften
van Kierkegaard leest, dien treft het, dat dezelfde wanhoop en vertwijfeling, die voor
sommige menschen het eenige voorspel voor den koraal der religie is, door hem
en door geestverwanten als Wikner voor de ‘innigste zonde in de zonde’ voor de
‘bron’, maar ook voor den ‘top’ van alle kwaad gehouden wordt.
Dat wij dus de Schrift alleen laten spreken als gevraagd wordt,
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welke de onvergeeflijke zonde, de voleinding van alle kwaad is, spreekt voor ons
van zelf. Zoo alleen komen we tot vastheid.
Een van de meest gewichtige plaatsen nu, waar de bijbel deze lastering tegen
den H. Geest ter sprake brengt, is ongetwijfeld Matth. 12:31 en 32. Zakelijk vindt
men de uitspraak van dezen tekst terug in Marcus 3:28, 29 en Lucas 12:10. Bij
Mattheus echter is het verband, waarin de woorden van Christus omtrent deze
zonde voorkomen, het duidelijkst en volledigst aangegeven.
En wie nu slechts Matth. 12 inziet, voelt reeds aanstonds waar het om gaat. Dit
hoofdstuk herinnert u, of ge wilt of niet, aan de volksvergadering, die ge mogelijk
wel eens bijgewoond hebt, waar een op ‘succes’ beluste spreker of debater bedelt
om de volksgunst, en terwille van dien trek tot populariteit zich niet ontziet, van de
meest inferieure praktijken zich te bedienen, zoodat hij het niet beneden zich acht
dingen te zeggen en beweringen met veel gerucht, te verkonden, waarvan hij de
onjuistheid en de leugenachtigheid zelf wel toegeeft. Matth. 12 is dan ook ‘naar het
leven’" geteekend. Ook hier vindt ge een volksoploop, die met spanning het gebeuren
volgt. Ook hier vindt ge, als in elke volksvergadering, de intuïtieve spontaan zich
uitende bewondering voor wat als daad van kracht en moed en - ja dat vooral! - van
wonder-doend vermogen respect afdwingt en daartegenover den giftigen nijd, die
in sluipenden blik zich laat herkennen en straks in sissend gemompel een uitweg
zoekt, tot hij in autoritair optreden met valsche oneerlijkheid de schare wil aftrekken
van den held, dien de nijd zijn ‘heldenvereering’ niet gunt, zijn populariteit ontrooven
wil.
Wat was er gebeurd? Jezus Christus had een wonder verricht. Dat wonder vroeg
respect. En dat wonder was tegelijk een genezing geweest van een kranke, de
bevrijding van een ten doode gebondene. Die genezing vroeg liefde. Ja, eerbied
en liefde, werden die niet afgedwongen door de uitwerping van den duivel uit dien
blinden en stommen stumper, wiens ‘wrakke leven’ nu ineens door Christus'
machtsdaad tot de blijdschap van de gezondheid was heengebracht? Zie, hij die
stom was, spreekt; en hoor, hoe zijn eerste uitroep is de kreet der verwondering,
der verwondering, die nu weer ziet, en die, naar men zegt, de moeder is van alle
kunst, van alle blijdschap, van alle levensvreugd. We lezen, dat ‘de blinde en stomme
beide sprak en zag’, en de blijde verrassing, die in de omwisseling van zien en
spreken, spreken en zien (in vers 22) reeds zoo echt menschelijk zich uitspreekt,
bracht ook in het hart van de volksmenigte verborgen snaren aan het trillen. De
scharen ontzetten zich! En met de haastigheid, die de volksoordeelen steeds in hun
geboorte kenmerkt, zeggen ze - en ze meenen 't ook! - dat deze mensch van groote
kracht en van goeden wil, deze held in 't werk van den wil en in dat van de liefde,
wel moet zijn de Zone Davids! (vs. 23). En dat is te veel voor de Farizeeën!
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De Farizeeën toch konden niet dulden, dat Jezus' naam door de scharen met
bewondering genoemd werd, omdat hij den bezetene genezen had. En we moeten
dan ook toegeven, dat hun positie àl bedenkelijker werd. Almeer scheen de kracht
van hun argumenten tegen Jezus door het volk geloochend te worden. Zooveel was
ten minste duidelijk: de strijd tusschen Jezus en de Farizeeën verliep meer en meer
in het nadeel van de laatsten. Vergelijk toch maar even wat ge leest in Matth. 9 en
Matth. 12. In Matth. 9:32 wordt ook een duiveluitwerping verhaald; maar daar wordt
een bezetene genoemd, die stom was; in Matth. 12 evenwel is sprake van een, die
behalve stom, ook blind was. Sommigen achten zelfs waarschijnlijk, dat de laatste
bezetene doofstom was. In elk geval is dit duidelijk: in hoofdstuk 12 was een
toonbeeld van nòg grooter ellende dan in hoofdstuk 9 geschilderd werd; en daarom
was ook nòg grooter de bewondering der ‘scharen’. - Bovendien: de genezing van
den bezetene uit Matth. 12 droeg veel meer een publiek karakter, dan de uitwerping
van den duivel uit den kranke, dien hoofdstuk 9 noemt. Blijkens Matth. 9:28 had
Jezus de eerste maal het wonder in huis verricht; slechts weinige getuigen waren
daarbij tegenwoordig geweest. En nu was wel veel ook over die genezing gesproken,
en het verhaal had wel overal de ronde gedaan; maar toch - we weten allen, dat
een wonder veel dieper indruk op ons gemoed maakt, wanneer wij zelf er bij
tegenwoordig zijn geweest, dan wanneer we het van anderen vernemen. En dáárom
was de genezing van Matth. 12 zoo bizonder geschikt om de woede en de afgunst
der Farizeeërs tot het uiterste te prikkelen. Immers, wat hier ons verhaald wordt,
n.l. de genezing van den stommen en tegelijk blinden bezetene, heeft niet plaats
gevonden in een particuliere woning, maar geschiedde aan den openbaren weg
1)
(Matth. 12:15). De indruk was dus des te sterker en de beweeglijke passie van het
wispelturig volk vond hier dus veel gereeder aanleiding tot jubelend huldebetoon
dan toen het in Matth. 9 verhaalde plaats had. Trouwens: we hebben maar weer
even te vergelijken. In Matth. 9:33 luidt het, dat de menschen zich verwonderden;
maar Matth. 12:23 teekent, hoe men zich ontzette! In den eersten tekst is sprake
van ‘de scharen’ zonder meer; de tweede plaats echter noemt uitdrukkelijk: al de
scharen.
Kortom: het begon voor den farizeeuwschen ‘Anti-Jezusbond’ er minder gunstig
uit te zien. Blijkbaar won de profeet uit Nazareth aan invloed. En dat duldt hun
afgunst niet. Vandaar, dat ze nog een poging wagen om Jezus voor de oogen van
het volk ‘zwart te maken’. Ze mengen zich in het debat. Maar de manier, waarop zij
dat doen, getuigt van bittere vijandschap!
Vijandschap!

1)

De uitdrukking ‘zij kwamen in huis’ in Marcus 3:20 strijdt hier tegen niet.
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Daarop leggen we den nadruk, omdat dit element heel deze onverkwikkelijke historie
beheerscht. De haat der Farizeeën was niet pas opgekomen na de hulde, die
spontaan uit den volksmond Jezus werd toegebracht. Hun betuiging, dat Jezus niet
den lot verdient, dien men hem toezwaait, maar dat men, in plaats van hem te
bewierooken, hem als. gevaarlijk mensch, als een volleerde in duivelsche practijken
moet beschouwen; - deze betuiging, zeg ik, is geen uiting van drift, geen
verlegenheids-uitvlucht; ook geen onmiddellijke opwelling van den trek tot
zelfverdediging, die in haastige noodleugen uitkomst zoekt, maar het is een bewering,
die wel-overwogen is; een argument, dat opzettelijk gekozen en uitgedacht is. Want
de vijandschap wàs er reeds vóór het wonder, dat de scharen in verrukking bracht.
En het onzinnige, maar niet minder lage praatje, dat Jezus den duivel kon uitwerpen,
omdat hij juist een duivelskunstenaar was, was reeds eerder opgedoken en straks
gretig verspreid. Reeds in Matth. 9:34 lezen we, dat de Farizeeën de warmte van
het volksenthousiasme voor Jezus, den wonderdoener, bekoelen met hun koude,
1)
cynische, giftige woord: ‘hij werpt de duivelen uit door den overste der duivelen’
En dezelfde bewering, reeds toen uitgesproken, doet nu weer opgeld. Van drift, van
zichzelf vergetenden nijd is hier dus geen sprake. Reeds dit mogen wij veilig
constateeren, dat de woorden van de Farizeeën gevolg zijn van opzettelijke,
welbewuste, berekenende, bittere vijandschap; een vijandschap, die niet slechts
inwendig in het hart mort en mokt en wrokt, maar die opzettelijk, systematisch
Christus openlijk bestrijden wil.
Dit laatste, n.l. de vooropgestelde bedoeling, Jezus openlijk afbreuk te doen, blijkt
overtuigend, wanneer we naast Mattheus ook het verhaal van Marcus raadplegen.
Marcus toch vermeldt expres nog, dat Jezus' bestrijders schriftgeleerden waren,
‘die van Jeruzalem afgekomen waren’, en deze korte opmerking is niet zonder
gewicht (Mc. 3:22). In verband met de mededeeling uit Mc. 3:6, dat er een geheim
complot tegen Jezus gesmeed was door de Farizeeën in gezelschap van de partij
van Herodes Antipas, komt deze verschijning van de Farizeeuwsche propagandisten
in een ander licht te staan. Er zat opzet achter. Men had zich voorgenomen, op alle
manieren Jezus te bestrijden en het volk tegen hem op te ruien. Met dat doel is men
Jezus gevolgd van Jeruzalem uit. En als we hier deze farizeeën en schriftgeleerden
hooren spreken, dan mogen ze op het eerste hooren wel argelooze toeschouwers
schijnen, die ook toevalligerwijze bij den volksoploop gingen zien en zoo heel vanzelf
het hunne ervan zeiden; maar - in werkelijkheid zijn ze spionnen met de geheime
opdracht, Jezus naar het leven te staan; en dit kon natuurlijk het best geschieden
door het volk tegen hem aan te hitsen! Vijandschap dus!

1)

Sommigen willen dezen tekst schrappen met de bewering, dat hij in Matth. 9:31 later is
ingevoegd; doch wij gaan daarin niet mee.
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En wie er nog aan twijfelen mocht, die denke maar een oogenblik na over de
zeldzaam laffe, laaghartige manier, waarop ze tegen Jezus in debat gaan. Als de
‘scharen’ na de uitwerping van den duivel op Jezus' machtwoord hem als den zoon
van David huldigen, dan gaan zij daartegen in met de verdachtmaking, dat 't juist
omgekeerd is; die wonderdoener daar is zelf een compagnon van den duivel! ‘Deze
werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, den overste der duivelen’, ziedaar
hun verklaring van het niet te loochenen wonder. De Zone Davids, die Jezus?? 't
Mocht wat! Met al zijn schoonen schijn is hij niet dan een bedrieger; 't zijn duivelsche
praktijken, die hij in een mysterieus waas van heiligen ijver hult, om het volk te
betooveren en zichzelf te verheerlijken! Aldus spreekt openlijk het koor der farizeeën
en schriftgeleerden; en - nietwaar? - dat zijn toch ook niet de eersten de besten!
Neen, dat zijn ze ook niet! En dàt maakt juist hun vijandschap des te schuldiger;
hun lastering des te afschuwelijker. Waren ze maar onnoozelen, die niet beter wisten:
hun woord zou nog te verontschuldigen zijn. Maar nu is dit, hun woord, zulk een
ontzettende openbaring van duivelschen haat, dat de zwartste schildering nog niet
te donker is. Want wel poogt een der nieuwere uitleggers deze woorden een weinig
onschuldiger voor te stellen, door er op te wijzen dat ‘zelfs een Abraham en een
Salomo verkeer met de booze geesten en uitoefening van tooverkunsten toegedicht
werd’, maar hiertegen kunnen wij opmerken, dat dit slechts een vage herinnering
van onzekere traditie was. Hier evenwel was geen in nevelen zich hullende traditie,
die om opheldering vroeg, maar het gold hier een feit, waarbij ieder der aanwezigen
tegenwoordig was geweest. En bovendien: afgedacht nog van de vraag, in hoeverre
de farizeeuwsche lastering door het volk als beleediging opgenomen werd, blijft de
groote vraag, hoe ze door de schuldigen zelf bedoeld werd. En dan handhaven wij
met klem, dat ze niet anders beoogde, dan giftigen tegenstand uit bitteren nijd. Want
- en dit beslist voor ons - ze geloofden zelf geen woord van wat ze zoo bot-weg
uitspraken.
Dat de Farizeeën zelf geen geloof slaan aan de lasterlijke uitspraak, dat Jezus
de duivelen uitwierp, doordat Hij zelf met een boozen geest in verbinding en
gemeenschap stond, is duidelijk. Niet alleen wijst daarop hun vooropgestelde
bedoeling om Jezus' invloed tegen te gaan en zijn naam te lasteren, maar ook uit
Jezus' eigen woorden blijkt dit zonneklaar.
Vooreerst kunnen we er op wijzen, dat Jezus in dit verband telkens spreekt van
lasteren. Niet van ongeloof, nog minder van onkunde of vergissing hooren wij spreken
hier, maar van lastering.
En nu wordt het woord laster in den grondtekst, op plaatsen als deze, in meer
bizonderen zin gebezigd voor hen, die opzettelijk onwaarheid spreken van God of
goddelijke zaken. In overeenstemming hiermede wordt laster door Prof. Geesink in
zijn werk
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‘Van 's Heeren Ordinantiën’ II, 407, aldus omschreven, dat laster is ‘de leugenachtige
bewering waardoor de eer van den naaste met opzet geschonden wordt’.
Deze definitie van den hoogleeraar sluit dus uit de mogelijkheid, dat wie lastert,
zelf zou gelooven aan zijn beweringen. Prof. Geesink haalt in dit verband nog een
uitspraak aan van Multatuli, die eens opmerkte, dat onder lasteraars de regel geldt:
‘Wat uitsteekt, moet geknot’. Dezelfde regel wordt blijkbaar door de Farizeeën hier
op Jezus toegepast. En nu blijkt voor ons tevens de dwaasheid van een andere
bewering van Multatuli in zijn ‘Ideeën’ (Elsevier, III, 94, 95) als hij in een vlaag van
overgroot zelfmedelijden zich zelf grooter lijder vindt dan Jezus Christus, en dan
ook vragen durft: ‘Lezen wij ergens, dat men hem (Jezus) uitschold, lasterde?’ Of
ook, als dezelfde Multatuli heel apodictisch verklaren komt: ‘Er is steeds harmonie
tusschen hem en zijn omgeving......In 't geheele leven van Jezus komt geen enkele
redetwist voor......Nooit verplaatsen de zoogenaamde vijanden van Jezus de
behandelde kwestiën, door van algemeene onderwerpen over te gaan op z'n persoon,
op z'n huiselijke omstandigheden, op z'n inborst, op z'n bizonder leven’. Wie maar
even de historie van Matth. 12 met aandacht leest, die lacht om dergelijken onzin.
Me dunkt, venijniger kan men nooit iemands ‘persoon, inborst en bizonder leven’
gaan belasteren en in het debat betrekken, dan door de uitspraak, dat hij een verdrag
met den duivel gesloten heeft. Multatuli, die den bijbel overigens wel tamelijk goed
en nauwkeurig doorvorscht heeft, en meer gedaan heeft, dan losweg er in bladeren,
heeft Matth. 12 blijkbaar niet gelezen of in dit opzicht genegeerd.
Wij gelooven dus, - en hierop komt het in dit verband aan - dat de Farizeeën tegen
beter weten in gesproken hebben. Trouwens, hun bitter-vijandig gezegde was zoo
doorzichtig, dat de ongerijmdheid ervan reeds den boozen opzet verraadt. Dwazer
stelling had men moeilijk kunnen vinden. Jezus merkt dan ook aanstonds op, dat
reeds hierom onmogelijk waar kon zijn, wat zij hadden gelasterd. dat toch de duivel
waarlijk niet zoo dwaas zijn zal om zijn eigen werk af te breken!
Iedereen voelt de gegrondheid van deze tegenwerping.
Wanneer het waar geweest zou zijn, dat Jezus den duivel uit den bezetene
uitgeworpen had met behulp van den duivel zelf, dan zou dus de booze macht
moedwillig zichzelf hebben tegengewerkt. Want - en hierin lag juist de vijandschap
- de voorstelling van de Farizeeën was geweest, dat Jezus in complot met den duivel
stond. Maar waar ter wereld is de mensch, die bij eenig doordenken dat hier bewezen
vindt? De duivel zal toch geen compagnon zoeken die hem uit zijn stellingen werpt,
en dat nog wel voor de oogen van het volk? Maar daar is meer. De Farizeeën
meenden, dat hun machtspreuk die het volk verblinden moest, Jezus treffen zou,
maar......hun wapen keert zich tegen hen zelf.
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Een bekend exegeet merkt op, dat hun lastering niets anders was, dan een
‘gevechts-manoeuvre, zonder overleg, waardoor zij den tegenstander in de oogen
des volks meenden te kunnen afmaken, maar zichzelf in den vinger sneden’ (Zahn
op Mt.). Want immers, Jezus vraagt, welke verklaring ze dan geven voor de
duivel-uitwerpingen, die door de farizeeuwsche duivelbezweerders zelf verricht
werden. 't Was toch een feit van algemeene bekendheid, dat ook onder de
farizeeuwsche zeloten, zelfs in de kringen der overpriesters, duivelbezweerders
(exorcisten) waren. Als het nu waar is, dat de duiveluitwerpingen bewijs zijn van
duivelsche inborst en alleen uit occulte samenwerking met de machten der hel
kunnen verklaard worden, durven dan de farizeeuwsche heeren uit het deftige
Jeruzalem ook de conclusie aanvaarden, dat hun eigen duivelbezweerders met de
hel een verdrag gesloten hebben?
Natuurlijk zullen de tegenstanders van Jezus dit niet durven zeggen; ze hebben
trouwens deze vraag niet verwacht. Maar uit alles blijkt nu wel, dat hun gezegde
een opzettelijk bedriegelijke leuze geweest is. De gemakkelijkheid, waarmee Jezus'
argumenten de tegenstanders ontwapenen, is reeds van dit opzettelijk bedrog een
krachtig bewijs.
In onmiddellijke aansluiting nu aan de korte, maar krachtige wederlegging van de
bittere aanklacht, die Jezus in plaats van Messias als duivelskind durft voorstellen,
laat de Heiland thans deze waarschuwing hooren: ‘Daarom zeg ik u: alle zonde en
lastering zal den menschen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest
zal den menschen niet vergeven worden. En zoo wie (eenig) woord zal gesproken
hebben tegen den Zoon des menschen, het zal hem vergeven worden; maar zoo
wie tegen den Heiligen Geest zal, gesproken hebben, het zal hem niet vergeven
worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende’ (Matth. 12:31, 32).
Deze woorden zijn het dus, die de bedoelde zonde met name noemen. Voor we
evenwel nu nauwkeurig vast stellen, welk karakter volgens Matth. 12 en de parallel
daarmee loopende hoofdstukken uit de evangeliën aan deze lastering tegen den
Heiligen Geest moet worden toegeschreven, dient eerst nog een andere vraag
beantwoord te worden, en wel deze: hebben de tegenstanders van Jezus, zooals
ze in Matth. 12 en overeenkomstige hoofdstukken den Heere tegentreden, daarmede
reeds zelf deze onvergeeflijke zonde bedreven, ja dan neen? Of, om het met andere
woorden te zeggen: is de lastering der Farizeeën zelf reeds een geval van lastering
tegen den Heiligen Geest, òf......zijn ze, door zóó te spreken nog slechts op den
weg tot, zij het dan ook misschien reeds op de grens van die schrikkelijke
overtreding?
Over die vraag loopen de gevoelens uiteen. Hierover zijn echter allen het eens,
dat de lastering tegen den Geest in elk geval een zonde zijn moet, die in
schrikkelijkheid en diepte van satanisch
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karakter niet onderdoet voor het ongoddelijk bedrijf, waartoe het in deze phase van
den farizeeuwschen oorlog tegen Jezus reeds gekomen was. Deze opvatting is dan
ook volkomen gewettigd voor wie maar even den tekst inziet. Hoe men ook over de
zwaarte en den graad van der Farizeeën zonde denken moge; - dit staat vast, dat
zij in elk geval tegen den Zoon des menschen gelasterd hebben. En aangezien nu
Jezus zelf de lastering tegen den Heiligen Geest nòg gruwelijker en daemonischer
overtreding vindt dan de lastering tegen den Zoon zijn kan, weten we, dat de
onvergeeflijke zonde, hier bedoeld, in elk geval reeds die mate van vijandschap en
duivelschen haat tegen den Christus moet bereikt hebben, als waartoe de Farizeeën
blijkens het verhaal van Matth. 12 reeds gekomen zijn.
Derhalve mogen we, als resultaat van al het voorgaande, nu reeds vaststellen,
dat de lastering tegen den H. Geest in elk geval reeds deze elementen in zich bevat:
a. vijandschap, die inwendig woont en die niet wil overtuigd worden;
b. openbaring van die vijandschap in openlijke bestrijding;
c. handhaving van die bestrijding tegen beter weten in.
Want deze drie elementen vormen saam de diagnose, waartoe we boven, hij
ontleding en onderzoek van de farizeeuwsche, tegen Jezus gerichte, woorden,
gekomen zijn.
Maar nu - nog eens de vraag: is nu de zonde tegen den H. Geest nòg schrikkelijker
dan het bedrijf, dat Matth. 12 ons in de houding der Farizeeën en Schriftgeleerden
te zien geeft, òf - blijft ze daarbij staan? M.a.w. hebben de Farizeeën c.s. reeds door
zóó te spreken de onvergeeflijke zonde begaan of niet?
Dat voorzichtigheid in het beantwoorden van deze vraag reeds een eerste eisch
is, blijkt wel hieruit, dat mannen als Prof. Bavinck (Geref. Dogmatiek III 2, 156) en
Prof. Geesink (Van 's Heeren Ordinantiën II-I, 385) in deze kwestie geen partij kiezen
en dus de zaak in 't midden laten. Hiertegenover verdient het de opmerkzaamheid,
dat Dr. A. Kuyper (Het werk van den H. Geest III, 264) wèl gelooft, dat de Farizeeën,
die hier optreden, zich aan deze zonde schuldig gemaakt hebben. Dr. Kuyper toch
zegt, na herinnering aan het feit, dat de farizeeuwsche opponenten van Jezus ‘die
heerlijke dingen zagen en hemelsche woorden hoorden’, waarvan ons verhaal
spreekt, letterlijk het volgende: ‘En toen, op dat oogenblik, heeft Jezus dit gruwbre
zeggen’ (n.l. dat Jezus de duivelen uitwierp door daemonische machten) ‘beantwoord
met zijn ontzettende verklaring, dat deze menschen hiermeê de zonde tegen den
Heiligen Geest begingen’.
Wij voor ons kiezen de laatste opvatting en gaan dus niet mee met enkele
uitleggers van den laatsten tijd, die de Farizeeën nog niet schuldig verklaren aan
deze ontzettende zonde. Ons standpunt in dezen is in twee opmerkingen weer te
geven:
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1e. Op zichzelf zou het nog mogelijk zijn, zóó te spreken als de Jeruzalemsche
vijanden van Jezus gedaan hebben, zonder nog de ééne, groote zonde tegen den
Geest te bedrijven. Wie alleen oppervlakkig kennis maakt met dit farizeeuwsche
drijven van aan Jezus vijandige propaganda en dus de lasterlijke woorden van
Matth. 12 alleen van den buitenkant beschouwt en keurt, die kan nog meenen, dat
de Farizeeën wel vergeving ontvangen kunnen. Immers, uitwendig bezien, gaan ze
niet verder dan tot lastering van den Zoon des menschen. Hun woorden alleen
deden 't nog niet. Hadden ze werkelijk geloofd wat ze zeiden, of was er slechts in
drift gesproken, dan zou deze lastering van den Zoon nog vergeven kunnen worden.
2e. Wat evenwel deze zonde verscherpt tot een lastering tegen den Geest, dat
is de bedoeling, de opzet, de gedachte! Ze wisten beter! Daarop wijst dan ook de
herinnering van Matth. 12:25 en Lucas 11:17, dat Jezus dit alles tegen hen zei,
1)
‘kennende hunne gedachten’. Hun woorden schenen voor het volk, dat niet zien
kon achter hun schijnheilige strakheid van in de plooi gehouden gelaatstrekken, de
conclusie van diepzinnige, meer dan oppervlakkige schriftgeleerde wijsheid. Maar
hun gedachten, die Jezus peilde, waren voor hem bewijs van tegen beter weten
ingaande en eigen wijsheid verloochenende valschheid.
En zoo wil Jezus dan zeggen: dat gij mij lastert, is 't ergste niet. Maar ik weet, dat
gij in uw gedachten den Geest lastert; en daarom is vergeving voor u ten eenen
male uitgesloten.
‘Kennende hun gedachten!’ Zoo zien we dus, dat de lastering, hier bedoeld, niet
zoozeer haar satanisch wezen vindt in wat de mond zegt, als in wat het hart daarbij
denkt. Ja, waarlijk, zoo zien we, wat we begonnen te zeggen, hier bewaarheid, dat
n.l. in onze gedachtenwereld ons zedelijk pleit beslist, ons zedelijk leven gekeurd
wordt. In onze gedachten zijn we aan God verwant, of anders - aan den duivel!
Vraagt nu iemand, waarom dan Jezus de lastering, die zich tegen den Zoon
keerde, ook een lastering tegen den Geest genoemd heeft, dan is het antwoord niet
moeilijk te geven. Immers, de Schriftgeleerden en Farizeeën, die zelf ontwikkeld
genoeg waren om te weten, dat er achter de zichtbare wereld nog een onzienlijke
macht bestaat, begrepen heel goed, dat het wonder van de duivel-

1)

Sommigen, o.m. J. van Andel in zijn verklaring van Luc. 11:17, zien in deze woorden een
bewijs van de gedachte, dat de beschuldiging der Farizeeën niet luide uitgesproken zou zijn.
O.i. spreekt hiertegen echter heel het verhaal. We hebben reeds eerder deze voorstelling
van den gang van zaken zijdelings afgewezen. Trouwens, de herinnering aan het complot,
dat tegen Jezus gesmeed was en ook aan de woorden van Matth. 9:34 doet reeds vanzelf
vermoeden, dat de uitdrukking: ‘ze zeiden’ in Matth. 12:24, Marc. 3:22, Luc. 11:15 NIET ziet
op een fluisteren der Farizeeën onderling (wat hadden ze daaraan?) maar op een OPENLIJK
in debat treden.
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uitwerping, dat door Jezus verricht was, niet anders kon geschied zijn dan door
rechtstreeksche inwerking van den Geest van God. Hadden ze eerlijk voor den dag
willen komen, dan zouden ze zelf Jezus genoemd hebben ‘de groote kracht Gods’;
een naam die zelfs Simon ‘de toovenaar’ blijkens Handel. 8:10 dragen kon, zonder
protest van Joodsche orthodoxie. Dan zouden ze Jezus verheerlijkt hebben als den
begenadigde, dien God Zijn Heiligen Geest gegeven had. Want als ooit de kracht
van den Geest gezien was met meer dan gewone duidelijkheid, dan was het hier
geweest, bij de genezing van den bezetene.
Neen, we zeggen nog niet, dat elke duiveluitwerping op zichzelf zonder meer een
bewijs is, dat de duivelbanner in direct verkeer mèt en onder onmiddellijke inwerking
vàn den Heiligen Geest staat. Als dat waar was, dan zouden we ook al de exorcisten
uit farizeeuwsche kringen vol van den Heiligen Geest moeten noemen; zegt Jezus
zèlf niet, dat ook uit die hem vijandige omgeving menschen opstonden, die werkelijk
duivelen uitwerpen konden? (Matth. 12:27, a 1 ). Men heeft dan ook volkomen
terecht opgemerkt, dat Jezus niet het minst afdingen wil op het feit van de
duiveluitbanningen, door leerlingen en aanhangers der Farizeeën verricht. Trouwens,
onder de toelating Gods kan ook wel iemand, die zelf niet ‘vol des Heiligen Geestes’
is, wonderen verrichten, die van de ‘groote kracht Gods’ spreken. Zelfs de ‘tooverij’
is goed beschouwd, niet een bewijs van het bestaan van menschelijke tooverkunst,
maar van de kracht Gods, die de natuur beheerscht en al het geschapene
onderhoudt.
Daaraan tornt Jezus dus volstrekt niet. Maar - daarom staat Hij juist sterk. Waarom
meten de Farizeeën met tweeërlei maat? Waarom geven ze hoog op van de kunst
hunner eigen partijgenooten, terwijl Jezus' doen onmiddellijk wordt gebrandmerkt
als duivelswerk? Oneerlijk is dat in hooge mate. Maar die oneerlijkheid wordt
verscherpt tot laaghartigheid en valschheid voor wie weet, dat Jezus' wijze van doen
bij genezing van bezetenen nog veel duidelijker sprak van inwerking van den Geest
Gods dan de manier, waarop de farizeeuwsche duivelbezweerders optraden bij de
uitoefening van hun bedrijf.
In de eerste plaats toch, mogen we uit de buitensporige opwinding der enthousiaste
menigte wel opmaken, dat de farizeeuwsche exorcisten bij zóó zware doorwerking
van de duivelsche macht, geen raad konden schaffen. Jezus evenwel had dat wel
gekund, ook in het zeer moeilijke geval van ons hoofdstuk.
Bovendien was Jezus' heele doen veel reiner, veel geestelijker dan van zijn
vijanden. Wanneer de gewone exorcisten duivelen gingen bestrijden, dan was het
telkens weer een reeks geheimzinnige manipulaties, die hun doen in een waas van
tooverachtige geheimzinnigheid hullen moest. Dan werden daar allerlei
bezweringsformules uitgesproken. Een interessant voorbeeld daarvan wordt b.v.
door Josephus vermeld ( Ant. VIII, 2, 5, Par. 46 enz.). Deze
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verhaalt van een bezweerder, dat hij den bezetene een ring voorhield, die onder
zijn zegel een van de kruiden, welke door Salomo als geneeskrachtig waren
aangeduid, bevatte. Door de werking van dat kruid werd de duivel uit den bezetene
getrokken als met magnetische kracht. De bezetene viel op den grond en de
bezweerder beval den duivel niet weer terug te keeren. De verzekering, dat Josephus
zelf hij het geval tegenwoordig geweest is, moet heel het verhaal de kroon van
waarheid opzetten. Reeds dit ééne voorbeeld wijst er dus op, welke zonderlinge
praktijken, welke toovenaars-kunst door de bezweerders van farizeeuwsche origine
gebruikt werden.
Trouwens, ook uit andere bron weten wij, dat ‘de joodsche exorcisten allerlei
materieele middelen, wortelen, kruiden, damp en water aanwendden’ (Zahn op Mt.)
en dat vooral Salomo gehuldigd werd als de uitvinder van de tooverformules en
bezweringsleuzen, die op zijn naam geschreven stonden. - En hoe eenvoudig, hoe
ongekunsteld, hoe geestelijk was nu tegenover al dit druk en geheimzinnig gedoe,
het optreden van Jezus! Uit zijn mond hoort ge geen tooverformule, geen
bezweringsterm, maar een eenvoudig bevel, kort-af, krachtig, getuigend van wil en
macht. Bij Jezus geen breedheid van gebaar, geen geheimzinnigheid van beweging,
geen strooien van kruiden, geen zich buigen boven opstijgenden damp uit kokenden
ketel, geen watersprengen, geen enkel gebaar, dat aan het materieele herinnert,
doch slechts een enkel woord! (vgl. Mt. 8:16).
Maar was het dan niet klaar als de dag, dat die Jezus vol was van den Heiligen
Geest? Was er dan wel iemand aan te wijzen, die zóó machtig beschikte over de
werking van den Geest, als Jezus van Nazareth? Immers neen? Mocht daar nog
een ongeloovige aan twijfelen, een die sceptisch stond tegenover alle geloof aan
geesten en aan geestenbezweringen, dit ware nog te verstaan. Maar de Farizeeën
zijn zoo sceptisch volstrekt niet. Als zij reeds bij gewone bezweringen spreken van
de kracht Gods, als ze reeds in de simpele gevallen, die ze zelf vroeger geleid
hebben, het volk er op wijzen, dat slechts de goede geesten staan tegenover de
booze geesten en dat dus alleen de Heilige Geest den duivel kan uitwerpen; waarom
zouden ze dan hier, nu het Jezus geldt, andere taal gaan spreken?
Hebt gij nu begrepen, waarom achter de lastering van den Zoon in dit geval een
lastering tegen den GEEST school? Krachtig had de Geest zich geopenbaard; geen
Farizeeër, die dat loochenen kon, of zelfs er aan dacht, dat bij zichzelf te ontkennen.
Daarom hadden ze den Geest gelasterd, toen ze op het zien van diens evidente
kracht en werking, begenadigd met zóó groot openbaringslicht als in Jezus
verschenen was, toch hun vijandschap aan het woord lieten komen en wat vrucht
was van den Heiligen Geest tegen de uitspraak van eigen conscientie vrucht van
de macht des Boozen durfden schelden.
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Uit al het voorgaande is nu wel gebleken, dat de zonde der Farizeeën niet bestond
in gewoon ongeloof, maar dat haar duivelsch karakter juist hierin gelegen was, dat
tegen beter weten in gesproken werd, met opzettelijke loochening van de krachtige
werking des Heiligen Geestes.
Dit herinnert ons vanzelf aan een ander schriftwoord, dat ons bewaard is gebleven
in Hebr. 6:4-8. Verreweg de meeste theologen zien in de zonde, welke door dezen
tekst genoemd wordt, een soortgelijke overtreding als de lastering tegen den H.
Geest. Hetzelfde geldt van de ‘zonde tot den dood’ die in 1 Joh. 5:16 bedoeld wordt.
Wel zijn er enkelen (o.m. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, Chr. Leven I, 168) die
meenen, dat in daze beide plaatsen van iets anders sprake is, maar nadere
overweging moet wel leiden tot dezelfde conclusie, als waartoe Dr. H. Bavinck komt
(Geref. Dogm. III, 2, 158) als hij zegt: ‘In beide deze plaatsen hebben wij dus te
doen met zonden, die den mensch volkomen verharden, en dus zelve onvergefelijk
zijn. Feitelijk en zakelijk vallen deze met de lastering tegen den H. Geest samen’.
Nu zou een meer uitvoerige bespreking van deze beide tekstwoorden ons veel
te ver voeren. Daarom zullen we slechts enkele korte aanduidingen geven in verband
met deze tekstwoorden, om dan te komen tot een saamvattend oordeel over karakter
en wezen der onvergeeflijke zonde.
Allereerst dus Hebr. 6:4-8. De woorden van dezen tekst zijn verre van dubbelzinnig.
De schrijver van den brief spreekt hier van christenen, die gedeeld hebben in de
gezegende gevolgen van een bizonder krachtige Geesteswerking en toch weder
tot afval komen, zelfs in zóó gruwelijken vorm, dat ze den Zoon Gods, als ware deze
een bedrieger, met voeten treden, zijn bloed onrein achten en den Geest der genade
smaadheid aandoen (Hebr. 10:29). En dat alles, zeggen we, niettegenstaande de
meer of min sterke beïnvloeding van den Geest en diens werking, die in hun leven
was waar te nemen geweest. Immers, ze waren, gelijk Hebr. 6:4 zegt: eens verlicht
geweest. Deze ‘verlichting’ is natuurlijk de vrucht van de algemeene genade,
voorzoover deze verstand en geweten, ook van niet waarlijk wedergeborenen, kan
verlichten met objectief zuivere kennis van God en Christus en het Woord. Bedoeld
zijn dus zij, die door de prediking van het evangelie tot de overtuiging gekomen zijn,
dat het christendom de ware godsdienst, Jezus Christus de eenige Zaligmaker,
Gods Woord de waarheid is. Kortom: er is een centraal-inzicht in de genade van
Christus niet alleen, maar ook een meer dan alledaagsche kennis van het evangelie.
Weliswaar is het niet de ware kennis, die vrucht is van wederbarende actie van
Gods Geest; maar toch een ‘historisch geloof’, dat zoowel intensief als extensief
groot mag genoemd worden.
Voorts lezen we, dat de menschen, die de schrijver van den Hebreeërbrief op het
oog heeft, ‘de hemelsche gave gesmaakt
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hebben’. Het voorrecht, hun geschonken, was dus nog rijker dan de verlichting,
zooeven genoemd. Door die ‘verlichting’ kregen ze oog voor de hemelsche gave;
maar nog verder ging hun privilege: ze hadden ook gesmaakt de hemelsche gave.
Ze hadden de vrucht van den boom der genade niet maar gezien, maar ook
gesmaakt, proefondervindelijk ervaren, dat het een vrucht was, begeerlijk en goed.
Of, wat hetzelfde is, ze vertoonden het beeld van allen, die, als in tijdgeloof, wel met
opgewektheid kunnen spreken over den dienst van God, en wel iets gevoeld hebben
van de vreugde, die er ligt in het ‘nabij God te zijn’, maar bij wie het nog niet gekomen
is tot waarachtige zelfovergave, die de vrucht is van wedergeboorte en bekeering.
Teekenend is ook, wat vervolgens als door hen genoten algemeene genade-gave
genoemd wordt: ze zijn den Heiligen Geest deelachtig geworden. Bedoeld wordt
met deze aanduiding, dat ze de kracht van den Heiligen Geest getoond hebben.
We weten, dat vooral in de eerste christengemeenten er bizondere gaven des
Geestes gezien werden. Zoo b.v. het spreken in vreemde talen, de profetie en meer.
Nu moge hier al niet direct sprake zijn van dergelijke tentoonspreiding van
Geestesgaven met charismatischen rijkdom, toch heeft de schrijver blijkbaar het
oog op hen, die, zij 't ook op andere wijze, voor hun medemenschen hebben
uitgeblonken door bizondere verlichting. Ze waren iedereen ten voorbeeld. Ze
hebben gezegd, zóó dat ànderen er door getroffen werden: ‘smaakt en ziet, dat de
Heere goed is’ (Ps. 34:9); een woord, dat van hun lippen te meer indruk maakte,
omdat ze zelf hadden ‘gesmaakt’ (de hemelsche gave) en ‘gezien’ (eens verlicht
geweest zijnde). Kortom: zij vonden hun beeld in het glas. Glas toch laat de warmte
wel door zich heen gaan; want de zon schijnt door het venster in uw kamer en
verwarmt die kamer ook; maar - het wordt zelf niet verwarmd; de warmtestralen
gaan door het glas heen, maar worden niet erdoor opgenomen. Evenzoo deze
menschen. De warmte en den gloed van het vuur des Geestes hadden ze wel
doorgelaten; door hen kwam het zelfs tot anderen. Maar zelf bleven ze koud;
verwerpelijk. Ze waren als de klokkeluider, die de klok in beweging brengt, zoodat
wijd en zijd de menschen stil staan onder de wijdende bekoring van het serene
klokgelui,......terwijl de man, die het touw in beweging brengt, zelf niets gevoelt van
de poëzie, met wier streeling hij anderen zegent.
Ja zelfs, zóó zeer waren deze menschen door Gods Geest aangegrepen als zijn
instrumenten, dat de schrijver van den brief veilig getuigen mag, dat ze ‘gesmaakt
hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw’ (vs. 5). De
inhoud van het gesproken woord Gods was ook door hen opgenomen in hun
bewustzijn en had ze aangenaam aangedaan. En bovendien waren zelfs krachten
van de toekomende eeuw in hen getoond. Want de wonderen, die ze deden door
de buitengewone werking
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van den H. Geest, waren, goed bezien, niets anders dan een profetie vàn en een
anticipatie òp den toestand der heerlijkheid, die eenmaal aanbreken zal, als de
‘gedaante’, het schema, de orde van deze wereld zal zijn voorbijgegaan.
Heerlijk en grootsch was dus de openbaring van den Heiligen Geest geweest,
die zich in deze personen had getoond en zich om hen had geconcentreerd. Des
te schrikkelijker is het dan ook evenwel, dat ze dan toch ‘afgevallen zijn’. Let wel niet van een afval der heiligen is dus sprake hier. Want hoezeer ook de gedaante
van deze afvalligen in hen eertijds mocht nabij gekomen zijn aan de teekening van
het waarachtig geloof en de oprechte bekeering tot God, toch zagen we, dat, bij
veel voortreffelijks, het voornaamste ontbrak. Dit neemt echter niet weg, dat die
afval een schandelijke en opzettelijke loochening is van de genade Gods; een frivool
spelen, neen, spòtten met God; een uitlaaiing, plotseling, van het nog niet gedoofde
vuur van den haat tegen God; zóó fel, dat ze de bitterheid van de om Jezus' kruis
joelende Joden evenaart en daarom in 't wezen der zaak een ‘opnieuw kruisigen
en openlijk te schande maken van den Zoon Gods’ mag genoemd worden (Hebr.
6:6).
Ge voelt: ook hier is weer alle nadruk gelegd op de vijandschap, die tot het
hoogtepunt is opgevoerd waartoe een mensch geraken kan. Ook hier weer is
aanwezig een handelen ondanks groote bevoorrechting en met bewusten tegenstand
van de werking des Geestes. Ook hier weer een smaden van den Zoon (6:6) dat in
10:29 een smaden van den Geest wordt genoemd.
Tenslotte is er nog één Schriftwoord, dat onze aandacht vraagt in verband met
het onderzoek naar de bijbelsche gegevens omtrent de ééne onvergeeflijke zonde.
1)
En dat ééne woord is te vinden in 1 Joh. 5:16.
Johannes toch spreekt in dit verband over de voorbede voor den zondigen
medemensch. ‘Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den
dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven, dengenen. zeg ik, die
zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood: voor dezelve zonde zeg
ik niet, dat hij zal bidden’. Eén geval is er dus, waarin Johannes de voorbede voor
den schuldige niet voorschrijft, en dit.

1)

Natuurlijk willen we hiermee niet ontkennen, dat er nog wel andere plaatsen in den bijbel zijn,
die met dit onderwerp in verband staan of althans meer van ter zijde licht er op laten vallen.
Zoo zou men nog kunnen wijzen op het feit, dat de mozaïsche wet geen zoenoffer toeliet
voor zonden ‘met opgeheven hand’, dat is met klaarbewust boos opzet, bedreven. Num.
15:30, vgl. Hebr. 10:26-29. En ter vergelijking met 1 Job. 5:16 zou men nog kunnen wijzen
op Jer. 7:16, 11:14, 14:11, terwijl ook Hebr, 12:15-17 nog eenige toelichting zou kunnen
vragen. Maar toch laten we deze teksten rusten, omdat ze slechts zijdelings ons onderwerp
raken en te groote uitvoerigheid te lang zou ophouden.
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geval doet zich voor daar, waar de ‘zonde tot den dood’ is bedreven. Voor wie ook
maar een weinig den gedachtengang der Schrift kent, is het niet moeilijk te verstaan,
waarom dat gebed niet geboden wordt. Immers, het gebed van wie God vreest,
moet altijd zelfbeheersching kennen, in zooverre, dat de bidder niets anders begeert,
dan wat met Gods raad kan ‘bestaan’. Alleen dàt wil hij, wat God besloten heeft;
immers: de wil van het kind wil dien van den Vader niet weerstreven. Maar, zoodra
men zich beweegt op het terrein der niet-geopenbaarde dingen, staat men aanstonds
voor de open vraag, wat die verborgen raad Gods dan wel besloten heeft. Op die
vraag geeft God geen antwoord. En derhalve, al heeft de bidder het recht, ja zelfs
den plicht, om voor God zijn ziel uit te storten en ‘zijns harten binnenst overleg’ voor
Hem neer te leggen, toch moet hij blijven belijden, dat hij tastende, zoekende slechts
is naar den wil van zijn God en daarom uitspreekt, dat hij zijn wenschen alleen onder
deze voorwaarde God voorlegt, dat GODS wil geschiede, Zijn voornemen zich
vervulle. Zoodra men dus weet, dat gebedsverhooring in een bepaald geval door
God niet zal gegeven worden, is het gebed ten einde. Anders zou het zijn een
dóór-willen drijven van eigen zin en van eigen wil.
Dat Johannes het gebed voor den man, die zondigde tot den dood, niet beveelt,
is dus alleen hieraan toe te schrijven, dat hij verhooring van dergelijk gebed
uitgesloten, onmogelijk acht, God wil niet verhooren in zulk een geval. Dat wil zeggen:
God wil hier de zonde niet vergeven. Vergeving was toch immers de vraag van het
priesterlijk voorbidden. Want, als Johannes zegt, dat het gebed van dengene, die
zondigt niet tot den dood, zal verhoord worden door de gave van het ‘leven’ aan
den zondaar (‘en Hij zal hem het leven geven’), dan kan ‘leven’ niet beteekenen:
geestelijk leven, of: het leven der heiligmaking, maar: het eeuwige leven, dat den
zondaar wordt toegekend bij de rechtvaardigmaking. Voor wie zondigde niet tot den
dood, zal het leven de genadegave Gods zijn, die op het gebed verkregen wordt.
Maar voor wie tot den dood gezondigd heeft, past het gebed niet, omdat God niet
het eeuwige leven toekent. Die zonde is dus tot den dood. Dat is: ze voert tot den
eeuwigen dood. Van gratie is geen sprake meer. Gods recht wordt eenvoudig
voltrokken in de handhaving van de straf.
Ook hier dus wordt op het onvergeeflijke van die zonde nadruk gelegd. En tevens
blijkt, dunkt me, uit dezen tekst zeer duidelijk, dat die onvergeeflijke zonde tot den
dood dikwijls te herkennen valt. Sommige menschen (vooral vele vromen, die dikwijls
met angstvallige nauwgezetheid een onderzoek bij zichzelf instellen in de meening,
dat ook zij wel eens die zonde zouden kunnen bedreven hebben) schijnen uit te
gaan van de gedachte, dat men die overtreding zoo goed als niet kan onderscheiden
van de vergeeflijke zonden. Ze meenen, dat er maar één schrede ligt tusschen
iedere zonde en deze zonde. Maar wie Johannes' brief naleest, komt
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wel tot andere gedachten. Men behoeft niet altijd lang te studeeren over de vraag
of iemand aan die zonde tot den dood schuldig staat, ja dan neen. Althans, Johannes
gaat uit van de gedachte, dat zijn lezers 't heel goed kunnen weten, of in een bepaald
geval dit kwaad is bedreven of niet. Wat zin zou het anders hebben, zulk een grenslijn
te trekken ter onderscheiding van deze ééne zonde in tegenstelling met de andere
overtredingen? Wanneer die zonde volstrekt niet, òf alleen met uiterste fijnheid van
waarneming en ontleding te kennen is, hoe zullen dan de eenvoudige lezers van
den brief weten, of ze in een bepaald geval nog mogen bidden voor een overtreder,
dan wel het gebed moeten opgeven in de overtuiging, dat de schuldige toch voor
eeuwig verloren is en onherroepelijk de bekeering afgesneden is? Trouwens,
Johannes zegt zelf: ‘indien iemand zijn broeder ZIET zondigen een zonde niet tot
den dood, die zal God bidden’. Hij gaat dus uit van de veronderstelling, dat ook
gewone gemeenteleden konden zien, of een zonde nog viel onder die categorie
van misslagen tegen de wet, welke vergeven kon worden.
Opzettelijk wijzen we op deze gedachte, wijl die karaktertrek van gewicht is ter
kenschetsing van de zonde tegen den Heiligen Geest. Het moet een zonde zijn,
zóó grof, zóó door en door vijandig, zóó driest, zóó openlijk, zóó brutaal alle masker
of schijn van vroomheid afwerpende, dat iedereen, die nog ijzen kan voor de zonde,
onmiddellijk voelt, dat hier iets vreeselijks gebeurt, dat hier de verharding een macht
ten doode is geworden.
Dus: de zonde tegen den Geest is uiterlijk wel waarneembaar. Dat is geen zonde,
waarbij men als met scherpe analyse ‘kenmerk’ na ‘kenmerk’ moet opsporen om
tot juiste diagnose te komen.
En eindelijk, dat hier onder de zonde, die tot den (eeuwigen) dood voert, wel moet
bedoeld zijn de lastering tegen den Geest, d.i. dezelfde zonde, waarvan ook Matth.
12 spreekt, dàt is duidelijk voor wie een gereformeerde schriftbeschouwing heeft.
Want volgens deze moet ‘de Schrift de Schrift verklaren’; moet de eene plaats in
het licht van de andere bezien worden. En als wij Jezus nu in Matth. 12 uitdrukkelijk
hooren uitspreken, dat alle zonde en lastering zal vergeven worden, behalve de
lastering tegen den Geest, dan verklaart hij daarmede, dat er dus maar één
onvergeeflijke zonde is. Eén - en niet meer. En als dan later in een ander
schriftgedeelte sprake is van een onvergeeflijke zonde, dan moet hier wel DEZELFDE
‘uitgieting van boosheid’ bedoeld zijn, die in Matth. 12 met name genoemd wordt.
Deze uitlegging is dan ook door de Gereformeerden steeds vastgehouden en reeds
aanstonds door Calvijns exegetisch instinct als vanzelf gegrepen.
Hebben we dan nu de Schrift laten spreken, dan kunnen we thans er toe overgaan,
de gegevens van den Bijbel te rangschikken om dan onze conclusies te trekken.
Natuurlijk zal ook thans nog wel eens de eene tekst den anderen verklaren moeten.
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Dit geldt tenminste al aanstonds, wanneer we nu de vraag stellen, waarom nu
eigenlijk die zonde onvergeeflijk is?
Natuurlijk is er niemand, die op deze vraag een afdoend antwoord geven kan.
Want de vergeving der zonden is niet door ons te regelen, maar hangt alleen af van
de vrijmachtige beschikking Gods. Wij, menschen, hebben volstrekt niet het recht,
de zonde in te deelen naar den maatstaf van meer of minder vatbaarheid voor
vergeving en genade. 's Heeren ordinantiën mogen alleen hier gelden.
Dat dus God deze zonde onvergeeflijk genoemd heeft, hangt samen met een
goddelijke taxatie van zonde en met een diepte van goddelijk denken, waarvan de
gronden aan ons doorzicht en inzicht ten eenenmale ontgaan. Maar daarover later.
Voor ons is thans de vraag, of we dan ook achteraf zekere evenredigheid kunnen
zien tusschen den aard dezer gruwelijke overtreding en de bizondere strengheid
der strafbedreiging Gods. En dan antwoorden wij: ja. Deze eene zonde gaat den
laatsten band aan God doorsnijden; ze is eigenlijk niet eens meer menschelijk, maar
- ze is duivelsch.
Dat de lastering tegen den Geest een overtreding is, welke reeds het karakter
van duivelsche zonde draagt, is een niet te krasse uitspraak.
Immers, allereerst trekt het de aandacht, dat die zonde zoo systematisch is. Het
is een overtreding, niet van onberedeneerden hartstocht; het is geen toegeven,
schier onder hypnose, aan lokkende macht van zondige bekoring en bekoring der
zonde. En dat maakt het kwaad nog erger. Een bekend uitlegger, ‘met een pen zoo
fijn als de punt van een naald’, heeft eens opgemerkt, dat één en dezelfde zonde,
des morgens bedreven, zwaarder soms is, dan wanneer ze uw avonduur ontwijdt
(Bengel). Want 's morgens is de mensch gewoonlijk nuchterder dan 's avonds. De
morgen is voor meer dan één het moment van 't klaar verstand; de avond is de tijd
van 't nevelig gevoel. Men spreekt van de nuchterheid van den morgen, maar van
den roes van den avond. En daarom, als die schrijver in het in den morgen zondigen
zeer dikwijls een verzwarende omstandigheid ziet, dan ligt daarin de gedachte, dat
een zonde schandelijker wordt, alnaarmate men haar met meer koelbloedigheid en
nuchterheid van overweging bedrijft. En dàt is nu juist het satanische in den satan.
Als de duivel zondigt in bond met zijn volgelingen, dan is het juist het booze opzet,
dat hen kenmerkt. Heel de worsteling van de ‘zwarte bende’ des duivels kenmerkt
zich door het systematisch uitvoeren van een wèloverwogen plan. En dat maakt de
zonde gevaarlijker. Systematisch handelen is geen minderwaardig iets; het systeem
is niet te verachten als een hulpmiddel van belachelijke armoede voor kleine, zwakke
geesten. Dat is wel eens gezegd; zoo b.v. door Kierkegaard (Nieuwe Keur uit de
werken van Sören Kierkegaard, 1911, bl. 323), als hij zegt: ‘De persoonlijkheid is
het aristocratische - het
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systeem is een plebeïsche uitvinding; met behulp van het systeem (die omnibus)
komen allen mee......’ Maar, al lijkt die uitspraak op 't eerste hooren waar, toch is
ze ondoordacht. Systeem is eenvoudig onmisbaar. 't Is ook niet een hulpmiddel van
lager allooi. God zelf is de God van orde, van systeem; niemand handelt meer
systematisch dan God zelf; dat is de korte samenvatting van de leer van den raad
Gods. En ook de duivel zou niet zoo gevaarlijk zijn, ware hij niet een systematisch
aangelegde geest; en een zoo systematische geest zou hij niet zijn, ware hij niet
oorspronkelijk door God geschapen als een licht-geest, toegerust met schoone
gaven en heerlijke talenten.
Systeem is op zichzelf iets goddelijks. Maar - daarom is het ook des te gevaarlijker,
wanneer het staat in den dienst der zonde. Dat nu vinden we bij den duivel allereerst
en allermeest; maar dàt zien we ook zoo duidelijk bij de lastering tegen den H.
Geest. Wie zich maar even herinnert, wat we schreven over het systematisch,
voorbedacht optreden der Farizeeën uit Matth. 12, vraagt geen verder bewijs. En
daarom zeiden we niet te veel, toen we de zonde, hier bedoeld, duivelsch van aard
noemden.
Derhalve is die zonde niet een misdrijf van domme menschen. Ze gaat - al klinkt
dat wat paradoxaal - boven hun bereik. Want al zijn we tot alle boosheid geneigd
van nature, dat wil nog niet zeggen, dat ieder zondig individu tot elke zonde in staat
is. Deze zonde getuigt van systeem, koel verstand, wel-overwegend inzicht; en wijl
dit alles buiten het bereik van onontwikkelde, klein-aangelegde, beperkte geesten
ligt, daarom komen ze niet aan deze zonde toe, al zijn ze overigens nòg zoo
verdorven. Een klein verstand - men ziet het - kan in zeker opzicht nog wel eens
een privilege zijn. Dat is juist 't gevolg van het kwaad in de wereld. Althans, volgens
de oppervlakkige beschouwing.
Bovendien, nog een andere trek, dien de Schrift ons teekent, toont, dat er meer
dan middelmatige kennis en inzicht zijn moet voor het begaan der Geesteslastering
in engeren zin. We hebben reeds boven gezien, dat die zonde dáár bedreven werd,
waar een krachtige, bizondere Geesteswerking zich openbaarde voor het verwonderd
oog. Denk maar aan het wonder van Matth. 12. Ook daar was een duidelijke
manifestatie geweest van de kracht des Geestes. En die openbaring - dit toonden
we reeds - was niet slechts ontvangen, maar ook inwendig erkend. Dat Gods Geest
hier optrad, dat werd wel degelijk geloofd. Ook wat Hebr. 6 ons deed zien, laat
hieromtrent geen twijfel over. Bij hen, die zich aan dit kwaad overgeven, is aanwezig
niet slechts objectief een groote helderheid van openbaring, maar ook subjectief
een meer dan alledaagsche duidelijkheid van inzicht in de openbaring.
Ook dit is van belang. Er blijkt toch uit, dat b.v. een heiden, die nooit van Jezus
Christus en zijn Geest gehoord heeft, deze zonde niet kàn doen, al is hij overigens
nòg zoo verlicht, nòg zoo systematisch, ja, geslepen in het ‘gieriglijk zondigen’.
Evenmin
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kan zich aan deze zonde schuldig maken de mensch, die, hoewel levend in een
‘Christenland’, van Christus niets, of althans heel weinig, weet. De kellner uit een
hotel in Den Haag b.v., dien voor enkele jaren een evangelist vroeg, of hij Jezus
ook kende en die toen antwoordde ('t moet historisch zijn!) dat voorzoover hij zich
kon herinneren, die genoemde Jezus nog nooit in dat hotel gelogeerd had - die man
met zóó bedroevend geringe kennis van Christus en Christendom, zou werkelijk
heel lang moeten catechiseeren voor hij deze zonde zou kunnen bedrijven.
Neen, wilt ge weten, wie dit kwaad kunnen doen? Dat zijn de menschen, wier
beeld in Hebr. 6 u voorgehouden is. Dat zijn zij, die zeer van nabij met het
christendom en den bijbel en de kerk in aanraking zijn geweest of nog zijn, die
krachtens opvoeding, omgeving, aanleg, talent enz. in den kring der christenen zelfs
een vooraanstaande plaats ingenomen hebben; die met bijzondere gaven gesierd
zijn, maar......bij dat alles nog missen de wederbarende werking van den Heiligen
Geest. 't Moeten nog ‘schriftgeleerden’ zijn. Maar dan tevens zulke schriftgeleerden,
die nog geen daders des woords geworden zijn. Bij wie de zondige zelfzucht nog
niet gebroken is. Die nog zichzelf handhaven tegenover God. Die heimelijk niet
willen weten van dat onvoorwaardelijk bukken voor den absoluten God, waarvan
zij toch de redelijkheid en ‘vanzelfsprekendheid’ zelf wel toegeven, ja, ook prediken.
En natuurlijk, het zal lang duren, voordat de zelfzucht, die in zelfhandhaving wel
moet vijandig gaan staan tegenover den alles eischenden God, komt tot de lastering
tegen den Geest, d.i. de meest opzettelijke openlijke uitbarsting van haat tegen den
Eeuwige en Jezus Christus. 't Proces zal lang duren. Maar komt het eens, dan is
dit het bedroevende, het kwetsende, dat die schrikkelijke verwaandheid, (die toch
geen waan is) juist van zulke menschen komt, die zich door allen een plaats der
eere zagen toegewezen in het gestoelte van de eersten onder de volgelingen des
kruises.
En wie dan een ‘engel’ der gemeente genoemd is, die wordt nu een ‘engel’ des
satans!
Duivelsche zonde dus! Want gelijk de duivel niet zondigt uit navolging, niet
overtreedt, omdat hij bezwijkt voor verleiding, maar omdat de zonde uit hem zelf
opkomt en in hem origineel is, zoo is ook bij deze overtreders de verleiding tot een
minimum teruggebracht en de zonde zoo ontzettend oorspronkelijk! Hier is de man,
die op aarde zich een voorportaal der hel geschapen heeft; die reeds nu op den
duivel is gaan gelijken. Slechts één ding heeft de duivel nog op hem voor: het
duivelsche hart kan tenminste nog sidderen als Gods naam genoemd wordt (Jac,
2:19) en daarom noemt de Koran den Satan den ‘Voortvluchtige’, die vliedt, bij
aanroeping van Gods naam. Maar deze menschen noemen dien naam en ze beven
niet, en blozen niet, en verbleeken niet, en vlieden niet. Dat is de diepte van hun
zonde, duivelsch, duivelsch, duivelsch......
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Eischt dus deze zonde een scherp verstand, ze veronderstelt tevens nog iets anders;
en dat andere is een grof gevoel. Want waar al wat we tot nu toe van dit ontzaglijke
kwaad gezegd hebben, eindelijk zich toespitste in de conclusie, dat we hier met
duivelsch kwaad te doen hebben, daar is het tevens een uitgemaakte zaak, dat de
lastering tegen den H. Geest alle berouw uitsluit; de laatste uitspraken van het
geweten onderdrukt; den zondaar verhardt ten doode en elke opwelling van neiging
ten goede onmogelijk maakt. Een ijskorst is hier om de ziel geslagen; zelfs de minste
schijn van berouw is hier uitgesloten.
En hier kom ik meer in 't bizonder tot hen, die zoo dikwijls, in de gemeente levend,
met angst in de ziel zich afvragen, of ook zij niet aan die zonde schuldig staan. Er
zijn zoo veel van die menschen, die Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye in zijn
Christelijk Leven I, 170 wel wat meewarig ‘tobbende zielen’ noemt, wier verborgen
leven vaak gepijnigd wordt door het schrikbeeld van de onvergeeflijke zonde. Ze
meenen zelf er aan schuldig te staan. Reeds doemt de dag van eeuwigen ondergang
voor hun gezichtseinder op. Ds G. Wisse begint in zijn geschrift ‘Sexueele zonde
en de zonde tegen den Heiligen Geest’ met de opmerking, dat meermalen de
gevallen zich voordoen van dergelijke aanvechting en, al is het m.i. niet geheel juist
gezegd, toch raakt hij de waarheid, als hij zegt: ‘dat is de hel in den boezem
ronddragen; dat is een foltering, onzeggelijk wreed; dat doet uitroepen:.........vervloekt
zij de dag, waarop ik geboren ben’. Welnu, juist voor zulke menschen behoeft de kwelling geen Tantalus-plaag te
wezen. Dat wil zeggen: de troost ligt niet ver, als ze maar rekening houden met wat
de Schrift ons leert. Al hetgeen we uit de Schrift naar voren hebben gebracht,
rechtvaardigt de stelling, dat bij 't bedrijven van dit groote kwaad van berouw en
inkeer en zelfverwijt geen sprake is. Zoo vaak dus ‘een tobbende ziel’ voor de vraag
zich stelt, of er voor haar nog wel genade is, en het ontkennend antwoord, dat ze
zelf op die vraag geeft, met schrik haar vervult en met angst, zóó vaak is juist het
bewijs aanwezig, dat dáár dit kwaad niet kàn gedaan zijn. Het berouw, die angst,
is juist bewijs, dat het tot dezen graad van verharding nog niet gekomen is.
Ja maar, zal iemand tegenwerpen, juist dit is het, wat mij hindert en beschuldigt
- mijn leedgevoel is nu juist niet zoozeer berouw, omdat die zonde God vertoornt,
maar 't is slechts een gevoel van spijt, omdat ik nu mezelf voorgoed benadeeld heb;
mijn leedgevoel over deze zonde is alleen een gevolg van vrees voor straf; en van
de ware boete, die de zonde in de stilte der eenzaamheid door Gods wet heeft zien
veroordeelen en nu om Gods wille de beleediging van Zijne majesteit beweent, is
nog geen sprake bij mij.
Deze redeneering is te verstaan. En natuurlijk - de mogelijkheid van onzuiverheid
in zulk leedgevoel over het kwaad, dat
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bedreven werd, geven we aanstonds toe. Maar toch - volgehouden moet steeds
worden, dat ook bij wie zoo spreekt, als daareven aangegeven werd, de
aanwezigheid van de lastering tegen den Heiligen Geest nog uitgesloten is. Wie
deze zonde doet, mist meer dan de ware boete; hij kent ook geen vrees voor straf
meer. Elke gedachte zelfs aan op-zijn-schreden-terugkeeren is afgesneden bij dezen
zondaar, door het al doldriftiger voorthollen op het zondepad; de verharding heeft
hier tot volslagen haat, de haat tot volstrekte verharding geleid.
En nu moge het waar zijn, dat zoo dikwijls een eenigszins nauwkeurige zelf-kritiek
ons wijst op zonden, die we tegen beter weten in verrichten. Hoe vaak zijn niet de
gevallen aan te wijzen van overtreding, terwijl de conscientie ons tegenspreekt?
Maar toch - laat ons niet elke moedwillige overtreding direct een lastering tegen den
H. Geest noemen. Want ware dit geoorloofd, dan zou niemand, zonder die lastering
te ontmoeten, zijn levensdagboek kunnen opslaan. Niemand, ook de allerheiligste
niet.
En tenslotte - is dan die zonde onvergeeflijk, dan is voor ons bovenal te
eerbiedigen de vrijmacht van onzen God. Maar dat niet alleen, ook onzerzijds is er
harmonie te zien tusschen de wet Gods, die hij gesteld heeft voor de toerekening
der schuld en de wet der zondige evolutie, waaraan de boosdoener zelf onderworpen
ligt.
Want wij behoeven hier niet in te dringen in het mysterie van Gods vrije
beschikking. Al zulk pogen is dan ook steeds in zijn eigen onmacht doodgeloopen.
Wij hebben onzerzijds slechts hierop te letten, dat God ieder geeft naar zijn wil; de
lasteraars tegen den Geest willen geen genade; zij ontvangen ze ook niet; ze willen
geen bekeering, zoo blijven ze dan ook in hun onbekeerlijkheid voortleven.
En overigens - ‘die staat, zie toe dat hij niet valle’. Natuurlijk is de zondige natuur
van iederen mensch op zichzelf ook tot deze zonde geneigd. Eén ding weten we
zeker, Gods kinderen worden door Hem bewaard voor dit gruwelijk overtreden. Is
de genade Gods een onverliesbaar goed, dan zal God zelf zorg dragen, dat deze
lastering in Zijn verkorenen zich niet voordoet. Dit te loochenen ware dwaasheid.
Wie aan voorzienigheid gelooft, moet ook een uitverkiezing aanvaarden; en wie
deze beide in onderlinge eenheid en samenhang beschouwt, zal moeten gelooven,
dat ook de zondige ontwikkeling des menschen, het zondeproces bij de ongeloovigen
en de zonde-nawerking bij Gods kinderen niet buiten Gods bestuur staat.
Maar - telkens weer valt hierop de nadruk - wij hebben van onzen kant met den
verborgen raad Gods niet te rekenen. Voor ons is het genoeg, te vernemen, dat
deze zonde juist in den kring van de gemeente zich voordoet. Dit besef moge ons
strijdende en wakende houden. Laat ons nooit met bewustheid zondigen. Want
immers: ‘Indien wij willens zondigen......’, och, lees het

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 1

228
zelf maar na in Hebr. 10:26; misschien blijft dit, ontzaglijke woord dan vaster in uw
geheugen gegrift. En mocht ook gij u zelf te beschuldigen hebben van willens
zondigen - welnu, weet dan, dat bij oprecht berouw vergeving beloofd is. Ann die
ééne zonde behoeft ge nog niet schuldig te staan, want zij veracht alle toenadering
tot God en wil zelfs van een ‘compromis’ met Hem niet weten.
En daarom - tot IEDEREN mensch klinkt nòg de eisch: ‘zoekt’ en de belofte: ‘en
gij zult vinden’, - ‘klopt en u zal opengedaan worden; bidt en gij zult ontvangen’. Dat
mogen we prediken aan iedereen. Alleen maar - wie deze zonde doet, die zal noch
zoeken; noch kloppen; noch bidden; maar wie wijs is, zet zijn hart er op en - hij zal
verhooring vinden. ‘En straks zal hij uit de jammerlijke kleinheid van zijn bestaan
tot aan Gods drempel treden en het Hem zeggen, hoe al zijn pogen verdacht, al
zijn arbeid ten ondergang was, maar hoe hij zich aan Hem blijft toevertrouwen,
onwankelbaar’ (J. Jac. Thomson).
Een laatste woord moge thans dienen om onze ‘opmerkingen’ over de besproken
zonde te besluiten.
De eerste gedachte, die, bij eenigszins overzichtelijken terugblik op het voorgaande
invalt, is deze, dat misschien meer dan één lezer zich onvoldaan zal gevoeld hebben.
En dat wel hierom, wijl bij de conclusie, die getrokken werd, meer negatief dan
positief werd gesproken, en veel vaker werd gezegd, wat nu niet onder dit kwaad
is te verstaan: dan wat het wel is. Ik zal hier niet tegenspreken. En zelfs zou ik niet
anders willen dan dergelijke aanmerking op de gedane opmerkingen. Want er zijn
zoo veel gevallen, waarin een eerlijke belijdenis van onvolkomenheid in ons weten
méér overeenkomstig de waarheid is, dan het groot-sprekend woord, dat in een
allesbehalve benijdenswaardig gevoel van rust met nauwkeurige definities en scherpe
omschrijvingen komt. Zulk een geval doet zich ook hier voor. Laat mij dit mogen
vaststellen als eindresultaat, dat wij niet precies kunnen zeggen, waarin nu eigenlijk
de lastering tegen den H. Geest bestaat. Wel kunnen we algemeene omschrijvingen
geven; wel kunnen we stellig zeggen, dat in sommige gevallen van dit kwaad geen
sprake is. Maar een scherp-omlijnde definitie heeft nog niemand gegeven.
En dat is voorwaar geen wonder. De zonde is niet een verschijnsel ‘dat, van den
dader geïsoleerd, op de vingers geteld of in de weegschaal gewogen kan worden’
(Bavinck). De zonde is een macht in den mensch; een boos beginsel. En de
uitwerking van dat beginsel zal telkens weer verschillend zijn al naar gelang van
den dader, die zondigt en de omstandigheden, waaronder dit kwaad verricht wordt.
Niet anders is het met deze ééne zonde. Bij den eenen mensch zal de lastering
tegen den Geest zich in heel anderen vorm voordoen dan bij den anderen. De
Farizeeën uit Jezus' dagen en de boosdoeners, die Johannes op het oog heeft
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in zijn eersten brief, zullen misschien heel ver van elkander gestaan hebben; niet
onmogelijk is het zelfs, dat de ééne groep zich bij de andere niet zou hebben kunnen
vinden. Toch ontmoeten we bij beide de lastering tegen den H. Geest.
Niemand verwachte dan ook van mij een omschrijving, zóó precies, dat men maar
even behoeft na te gaan, wat de definitie zegt, om te weten, of het in een zeker
geval tot deze zonde gekomen is, ja dan neen. De zonde is geen chemisch
praeparaat, geen product van scheikundige samenstelling. Een apotheker moge
door scheikundig onderzoek op zijn laboratorium kunnen uitmaken, of een bepaald
mengsel genoegzaam beantwoordt in zijn samenstelling, percentsgewijze, aan
zekere eischen om den gewenschten naam eraan te kunnen geven; - maar: wie
zóó de zonde wil bestudeeren en meten en wegen, die......heeft van de zonde zelf
nog maar bitter weinig begrepen.
Wat we echter wèl weten, is dit, dat aan elk bepaald geval van Geesteslastering
één algemeene karaktertrek gemeen is; en die algemeene kenschetsing is deze,
dat de lastering tegen den Geest bestaat in een ‘bewuste, moedwillige, opzettelijke
lastering van de klaar erkende, en roch uit haat en vijandschap aan den duivel
toegeschreven openbaring van Gods genade in Christus door den Heiligen
Geest;.........in een met moedwil verklaren, dat de Heilige Geest de Geest uit den
afgrond, dat de waarheid de leugen, dat Christus Satan zelf is;.........in een
loochening, die tegen de overtuiging des verstands, tegen de verlichting des
gewetens, tegen de inspraak van het hart ingaat.........Haar wezen is het zondige in
zijn hoogste openbaring, de voltooide, de voleindigde revolutie’ (Bavinck, Geref.
Dogm. III, 2, 156. 157).
Verder gaan kan niemand. Gelukkig ook maar, dat de zonde altijd een
onverklaarbaar iets blijft......
Hoe men die zonde naderen kan? Och, ook hierin neme niemand een beslissing.
Men heeft al zoo vaak getracht de zonden in te deelen naar haar zwaarte en naar
de mate van haar nadering tot daemonischen wellust,......maar inzonderheid hier is
het einde der wijsheid geweest: ‘zooveel hoofden, zooveel zinnen’. Ik voor mij geloof,
dat men geen ‘zondeladder’ teekenen kan, die bij iedere sport weer een anderen
naam te lezen geeft. Want zonde hangt saam met karakter, levensontwikkeling, en
zoo voort; en daarom zal de gang van het zondeproces weer bij iederen mensch
verschillend zijn.
Wij voor ons hebben slechts dit te weten, dat het opzettelijke, het tegen beter
weten ingaande verzet tegen God uit bewuste vijandschap DE trek is, die dit kwaad
kenmerkt. En dat met deze zonde dus iets heel anders bedoeld wordt dan sexueele
misslagen, dat behoeft voor wie onze artikelen met instemming gevolgd heeft, geen
betoog meer.
En eindelijk: gelukkig de mensch, die God heeft leeren
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danken voor de wijze, waarop in de H. Schrift over deze dingen gesproken wordt.
De Eeuwige heeft het woord Zijner liefde voor ons opengelegd en van die liefde zijn
de vruchten ons getoond als met duidelijke vingerwijzing bij helder zonnelicht. Maar
als van de ééne zonde gesproken wordt, welke die eeuwige liefde Gods voor goed
afwijst, dàn wordt, ja, daarnaar wel gewezen, maar niet meer dan de richting, waarin
dit kwaad te zoeken valt, wordt ons aangeduid.
Waarom?
Hierom, menschenkind, opdat gij niet zoudt dartelen in uw zondespel. Als het
schemeren gaat, dan worden we voorzichtig. Dan verzetten we voet voor voet. En
wie waarlijk wéét, dat in zwarten nacht een zwarte steen ligt, die zal in schemering
de struikeling mijden en wijden zal hij zich voor den dag die komt.
Gelukkig de mensch, die in het besef van de zonde zijns harten niet vraagt naar
definities. Hij heeft verleerd zich te troosten met de God onteerende gedachte, dat
er nog dieper afdaling zijn kan en bij anderen ook is; dieper afdaling in den nacht
der zonde. Als God hem in't donkere woud zijner omzwervingen iets influistert van
een gróót gevaar, dat daar ergens zijn moet, dan zal hij, Gods sprake verstaande,
Hem antwoorden door in klaar bewustzijn van't onzekere van zijn gang voorzichtig
te gaan......Maar straks zal hij uit de donkerheid uittreden naar het licht, dat wenkt;
en in dat licht wandelend, kan hij zeggen:
‘Nu stap ik rustig aan;
'k Betreed een effen baan;
Mijn God verhoort nu mijn gebed!’
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1)

De aanschouwing.

En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den
hemel, dat de herders tot elkander zeiden; Laat ons dan henengaan naar
Bethlehem en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de
Heere ons heeft kond gedaan. En zij kwamen met haast, en vonden Maria
en Jozef en het Kindeke, liggende in de kribbe.
Lucas 2:15, 16.
Ze zijn toch wel duister, de aanvangen van het christendom.
Hemellicht laat God vallen over de velden, de velden van Efrata. Maar onder dat
licht plaatst hij de herders; een paar, meer niet. En dan van de armsten, beteren
niet. Herders zijn ze van het slag, dat naar den stal der schamele armoede den weg
zóó wel weet; en om te gaan, behoeven ze hun kleed niet te plooien; al gaan ze
een Koning groeten, ze groeten hem in een stal. Die den groet brengen, zullen niet
zeggen: u groeten, die sterven gaan; en die den groet ontvangt, zal eerst later, later
aan menschen kunnen zeggen, dat hij de Koning is, die tot knechten zegt: weest
mij gegroet; u groet, die voor u sterven gaat. Als het kind, dat nu ligt in de kribbe,
dàt eenmaal zeggen zal, dan zijn de herders dood misschien. In elk geval zijn ze
dan weg uit het gezicht; weg van het plan van het Evangelie der verlossing, dat
geschreven is.
Ja, duister zijn de aanvangen van het christendom. Rome en Efrata, wat hebben
die met elkaar gemeen? In Rome de Caesar; Divus Augustus, zegt hij, is zijn naam.
Hem groeten, die voor hem, voor hun keizer, sterven gaan. Moèt ook niet het mindere
in de wereld sterven voor het meerdere? Laat Bethlehem die wet mogen willen
veranderen en den meerdere doen sterven voor den mindere; - laat het den Koning
doen groeten den knecht, voor

1)

Uit ‘Kerstboek 1924’. Dr de Moor schreef in ‘De Heraut’ van 7 December 1924 over dit stuk:
‘Dr K. Schilder heeft ons verheugd met een pracht-stuk, vol van de fijnste gedachten in den
meest schitterenden stijl. Gemakkelijk te lezen is het zeker niet, maar rijk van inhoud wel. Het
is waarlijk de moeite waard, die ge zult besteden aan de bestudeering ervan. Paradoxaal is
hij weleens tot aan de grens toe, en soms even bijna dronken van woordenpraal; doch dat
vergeeft ge hem gaarne, omdat het geen leegheid is, die zich er achter verbergt en zich tooit
met dit sierlijk gewaad. Neen, ge bemerkt achter dit alles de diepe studie, den rijkdom van
gedachten en de oprechte begeerte om de Schrift te laten spreken. Daarom heb ik mijn
aanteekeningen verscheurd, want het zou niet goed zijn, die aandacht af te leiden van het
opmerkelijk schoone van dit geheel. Ook de zon heeft vlekken, maar alleen kleine menschen
redeneeren daarover’.
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wien hij geeft het leven: de wereld kan dat nog niet zien; en als zij het eenmaal
hooren zal, dan zal ze deze omverwerping van de wet der eeuwen den man van
Bethlehem nooit vergeven.
Zoo zijn dan dit de aanvangen van het christendom: Een stal, een krib, een kind,
een troepje herders, een groet, die niet voorbereid, een lied, dat niet voorbedacht
is, en dat lied niet eens op de harp. En duisternis van rondom. Verstaat gij ook,
herders, wat gij prijst; kent gij wel, dien gij groet? Och, uw ziel kan het niet verdragen.
Het is te veel, omdat het zoo benauwend weinig is. Om het eenvuldige lijden zielen
het meest, ook als in smart verwondering wordt geboren uit geloof, dat tot
aanschouwing dringt.
Ja, duister zijn deze aanvangen van het christendom.
Of, eigenlijk gesproken, is hier nog geen christendom.
Want, het is toch in den diepsten grond niet waar, wat eens iemand gezegd heeft,
toen hij meende, dat men het persoonlijke onpersoonlijk maakte, als men het
christendom noemde de religie van de verlossing. De man, die dit zoo zag en zoo
1)
zeide , heeft ons willen doen gelooven, dat het jonge christendom alleen maar met
zijn vereering van den Verlosser het persoonlijke element in zijn aanbidding gegrepen
had; en ook, dat het alleen daardoor krachten had kunnen doen en harten heeft
kunnen veroveren.
Niet als religie van zaligheid, doch slechts als cultus van den Zaligmaker, heeft,
volgens deze redeneergang, het christendom de zielen geleid in zijn zachte
gevangenschap.
Indien naar dezen maatstaf de herders en hun aanbidding bij de kribbe moesten
worden beoordeeld, dan zou de wanhopigheid nergens grooter zijn dan hier.
Want, al kunnen wij ons van de schemerende gedachten in de ziel van deze
herders kwalijk een voorstelling vormen, zooveel is toch wel zeker, dat het
persoonlijke, de historische verschijningsvorm, van den aangekondigden Zaligmaker
hen meer boeit, en meer vragen voorlegt aan hun hoofd en hun hart, dan de zaak
zelf van de door hem te verwerven zaligheid.
Wordt het geheim der verlossing, de diepte van de religie van verlossing, in de
stilte door de ziel gehoord en geleerd en aanvaard? Maar deze herders komen uit
het groote rumoer, uit de verbazing van het sterke geluid: ze hebben hooren zingen
door een menigte van het hemelsche ‘heirleger’.
Daalt de vrede in het hart, dat zijn zaligmaking leert gelooven? Maar deze herders
hebben in de sfeer van het krijgshaftige adem gehaald: er was een menigte van het
hemelsche ‘heirleger’; en wie geeft ons het recht, het verschrikkelijke, het
transcendentale, het souvereine, in de hun opgelegde engelenverschijning te
verdoezelen, om dit tafereel van hemelsche krijgshaftigheid te bedekken achter
zachten woordenval van ‘stille nacht, heilige nacht’? Zoo

1)

Adolf Deismann, Licht vom Osten, Tübingen, 1923, S 332.
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‘stil’ wàs de nacht niet, die een ‘heirschare’ uitzond tot herders, om de heiligheid te
verkondigen van Hem, die een lijn trekt dwars door de geschiedenis van eeuwen,
een lijn van den groot-koning David tot de plaats, waar nu de schapen grazen.
Is het waar, dat in het uur der geboorte van zielevrede in zaligheidservaring het
actueele eeuwig wordt, de tijd keert tot de eeuwigheid en het feit, zooal niet
verslonden, dan toch voor het zielsoog geborgen wordt in Hem, Die het gemaakt
heeft? Maar dan staan de herders van dat uur nog wel zeer ver af: op het actueele
is tot nu toe de aandacht gevallen; en het eeuwig maken van wat actueel is, dat
schijnen zorgelooze engelen aan de herders over te laten. De hemelsche boodschap
legt den nadruk op het uiterlijke: en reeds het eerste woord ontneemt aan de herders
de gelegenheid, om het feit van den kerstnacht te beleven in de richting van eigen
zielediepte of het op te sluiten in de engte van eigen ziele-attentie; want niet ‘voor
uw zielen’, zegt de eerste engelboodschapper, maar ‘voor al het volk’ is de zaligheid,
de groote blijdschap, heden gekomen. Dat zou menig hoorder van deze eeuw dezen
hemelschen krijger-boodschapper kwalijk hebben afgenomen; want een boodschap
als deze, ontzegt de zalige verzinking in zich zelf den hoorder, en wijst hem voor
de diepte der individualiteit de breedte van ‘al het volk’. Hier wordt de reflectie
geschoven vóór de intuitie; de redeneering vóór de meditatie; het overzicht vóór het
inzicht; de uitgang tot de massa vóór den inkeer tot het hart. Dat is het actueele in
een nuchterheid, die òns de kerststemming zou bederven. Maar de herders moeten;
er is dan ook een ‘heirleger’......
En weder is daar het vooropschuiven van het actueele feit: ‘U werd heden geboren
1)
een Redder, die Messias-Heer is’. Hier is niet gezegd: dat DE Redder geboren is,
die met volstrekte zekerheid reeds van vóór de schepping der wereld door God is
gekozen en gekend; maar ‘een’ redder is geboren; hij wordt getoond in de omlijsting
van de vele redders, die de eeuwen gebaard hebben; en als de geborene zóó
gewezen is op het plan der tijdelijke dingen, als hij gezien is onder de machten en
menschen, die beneden zijn, dan eerst wordt van Hem gezegd, dat over Zijn tijdelijke
verschijning de eeuwige raad ligt van God. Zoo wordt niet Christus getoond als
Jezus, maar Jezus gepredikt als Christus. Van Christus hadden ze mogelijk iets
begrepen, maar van Jezus niets. Niet het eeuwige wordt actueel, maar het actueele
wordt eeuwig gemaakt. En zoo gaat heel de boodschap verder. Het kind is geboren,
daar en daar, zoo en zoo. Gij kunt het hieraan herkennen en daar- en daaraan kunt
gij bewijzen......ja, wat? Dat het Woord van God vleesch geworden is? Neen! Dat
woorden van engelen niet liegen! ‘En dit zal u het teeken zijn:

1)

Ten onrechte heeft de Statenvertaling geschreven: U is heden geboren de Zaligmaker.
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gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe’.
Ziet ge wel, dat niet de inwendig verscholen gedachte van de ‘religie der
verlossing’, maar de uitwendig waarneembare verschijning van den persoon des
Verlossers, de herders drijft naar den stal en straks gekluisterd houdt aan de kribbe?
En nu herhaal ik het: indien het waar was, dat niet de religie der verlossing, maar
de vereering van den Verlosser de groote stuwkracht van het jonge christendom
geweest is, dan zou het er om en bij die herders somber uitzien voor de zaak van
het christendom. Want wat blijft er straks over van den nacht van Bethlehem? Welke
veroveringen maakt God, door de oogen der herders te weiden aan de armoedigheid
van Zijn geboren Zoon? Is er iets meer gebeurd, dan dat de herders komen zien
en leeren zwijgen voor God? Zeker, ze hebben gesproken tot de menschen; ze
hebben God geprezen voor wie Zijn lof wilde hooren uit den mond van
schapenhoeders-zonder-ambt. Maar ze hebben niet één hart kunnen veroveren.
En dat maakt klein, maakt stom voor God. Zeker, de wijzen komen straks ook; en
Anna is er eveneens; en niet minder Simeon. Maar die allen waren, zonder zien,
zonder aanschouwing, al veel langer en veel intensiever bezig met het geding, dat
tusschen God en Israël lag en zich bewoog om den Messias, dan de herders. En
voor het overige moet het nu geboren kind màn zijn geworden, en woorden hebben
gesproken, zóóveel, dat de wereld de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten
(Joh. 21:25), en moet Jeruzalem om hem beroerd geweest zijn, niet bij zijn geboorte,
doch bij zijn dood, en moet de Pinkstergeest geblazen hebben in den tempel van
Israëls volk, voordat er harten zijn gebracht binnen den kring van het ‘jonge
christendom’; harten, die zóó sterk en zóó vol zijn van geloof, dat zij de tong kunnen
vaardig maken van de kruisvaarders der nieuwe religie.
En wie weet, hoe velen er enkele tientallen jaren verder, gestaan hebben voor
Gabbatha, hoe velen, die het verhaal van de herders en van hun grooten levensnacht
uit hun eigen mond gehoord hebben, en die toch geroepen hebben: ‘Zijn bloed kome
over ons en onze kinderen’?
Maar nu, wàt wil God dàn met deze aanvangen van het christendom, met deze
eerste ritselingen van den nieuwen levensdag?
Wat wil God met die herders?
Dit wil God, dit wil Hij althans naast veel andere dingen: Hij wil aan de eeuwen
doen zien, dat de heilige dagen, die Hij ons tot feestdagen bereidt, hun wezen vinden
niet in wat voorbijgaat, maar, schoon het eeuwige zich in het tijdelijke aandient, in
dat eeuwige, onvergankelijke zelf.
Dit wil God: Hij zal in den kerstnacht toonen, dat de grootste zegepraal van het
christendom, ook reeds in zijn allereerste trek-
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kingen naar het kind van Bethlehem, niet ligt in de vereering van den Verlosser,
maar in de beleving van de verlossing.
Op vierderlei manier heeft heden God daarvan het bewijs gegeven.
Allereerst doet Hij dat door het verhaal zonder meer. Het verhaal van de herders,
en hoe zij getrokken zijn naar de kribbe en den stal.
Het benauwende immers in dat verhaal, zonder meer, is juist, dat het een
verhaal-zonder-meer is; dat het maar fragment is; dat het schijnt genoeg te hebben
aan zichzelf.
Gelooft gij aan de eenheid der heilige geschiedenis? Gelooft gij, dat al, wat God
doet, overgang is naar wat Hij daarna zal werken? Maar waar is dan het vervolg op
deze geschiedenis? Is het niet radicaal ‘uit’ met de vertelling, wanneer we in 't lest
de herders zien heengaan en keeren en prijzen? Want zij prijzen, nadat ze gezien
hebben, doch niet, omdat ze gezien hebben; de lof, die achter de feiten komt, is
naar de wet van het geloof, dat vóór de feiten uitging. Hebben zij gezegd: laat ons
heengaan, en zien, òf het woord, dat gesproken is, geschied is? Neen; simpel en
eenvoudig bonden ze hun kleed op en zeiden tot elkander: laat ons heengaan en
zien het woord, dat geschied is. Toen gingen ze, geen onderzoekers, maar
bezoekers. Zoo is nu ook hun lof betamelijk geweest, niet omdat zij het feit der
aanschouwing zelf alleen te prijzen hadden; want wie prijst, prijst ook áán; maar tot
wien kunnen de herders zeggen: kom, ga met ons, en doe als wij......; tot wien,
indien alleen de uiterlijke aanschouwing het wezen van hun blijdschap is? Ach, naar
Egypte heeft God zijn zoon geroepen. Toen Hij hem weer deed keeren, zond Hij
hem naar Nazareth. Voor de leerlingen der herders, indien zij er nog geweest zijn,
beteekende dit een vraag, voorgelegd door den God der herders, den God, die het
apostolaat der herders wilde, maar die het tevens beperkte tot
zeggen-zonder-vertoonen. Waarom laat God zien aan slechts enkelen wat Hij
verbergt voor de begeerigen, die velen zijn straks? Waarom zendt Hij herders, die
prijzen moeten, dat de hemel hun zelf, den predikers, het onderricht der
aanschouwing gaf te genieten, doch het hun, die hen hooren, onthoudt?
Golgotha en de Pinksterzaal eerst konden later op die vraag antwoord geven.
Want van daar klinkt de boodschap van God, die vrede verkondigt voor allen, die
niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebber. Maar zóó wordt daardoor
tevens dit verhaal-zonder-meer, deze beschrijving van de bedevaart der herders,
verdedigd tegen de begrijpelijke beschuldiging van louter fragmentarisch te zijn. De
Bijbel schrijft geen fragmenten; allerminst op de dagen van feest, die dringen en
dwingen en persen tot de voleinding der energieën Gods, welke in de feiten des
heils uitstroomen tot de wereld. Wilt gij, christen, wilt gij daarom op
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uw scheemrig kerstfeest met zijn zachten verteltrant, de groote heilswaarheid
vasthouden, worstel dan ook zóólang met die herders en hun aanbidding, totdat gij
die eene geschiedenis hebt teruggeleid tot DE groote Geschiedenis, die Heilige
Historie werd. Gaat het alleen om de aan het uiterlijke zich hechtende vereering
van den Verlosser hier: waarlijk, het verhaal der herders is fragment, brokstuk,
schets zonder vervolg en geen geschiedenis. Gooi weg dat fragment: een schetsboek
is geen evangelie; duizend mooie geschiedenissen maken niet de ééne heilige
geschiedenis, die alle tijden en eeuwigheden omspant in hoogste eenheid. Maar
voordat ge het verhaal der herders zoudt wegknippen uit uw bijbel, om daarna stuk
voor stuk alles weg te werken, moogt ge u bezinnen over deze vraag, of God u niet
wil zeggen, dat het vervolg van de geschiedenis der herders er wel waarlijk is, doch
dan alleen - in het onzichtbare. Is zoo de werkelijkheid, dan ligt de kern van de
aanbidding der herders ook in het onzichtbare. Dan ligt het wezen van dezen
bedevaartgang naar Bethlehem in de beleving van de verlossing meer dan in de
verbazing over den Verlosser, die zijn naam nog moet ontvangen en het recht van
dien naam nog moet bewijzen door het te veroveren bij God.
Hebt gij zoo het verhaal gezien, dat heeft het u behouden. Het heeft u nu geleerd,
dat de herders niet voor niets gegroepeerd zijn om stal en kribbe, om Jozef en Maria
en het kind. Want door den Eeuwig en Geest heeft dit Kind zich hier gegeven aan
de wereld. Door den Eeuwigen Geest heeft Jozef het geheim aanvaard en Maria
haar hart gesterkt tot bewaring van al wat zij zag en hoorde. En door dien Eeuwigen
Geest hebben ook de herders geloofd in de groote Blijdschap, die daar lag in een
groote Ergernis en een groote Dwaasheid. Zoo werden zij lofzeggers van God om
een Kind, dat het vleesch behoudt door den Geest, dat den tijd verovert door de
Eeuwigheid, dat in de woorden zin legt alleen door het Woord, dat vleesch geworden
is.
En door dit hun geloof en deze hun bekwaammaking, hebben de herders toch
hun vervolg gehad op dezen nacht, die wel zeer heilig, maar in het geheel niet stil
was. Zoo hebben zij een plaats gekregen in dat evangelie, dat alleen op deze
voorwaarde het scheldwoord van het fragmentarische ontkomen kan, dat het niet
zijn lezers aan het uiterlijke doet hangen, maar hun hart opwaarts in den hemel heft.
Neem voorts die herders zelf als kinderen van hun tijd, als zonen van hun volk, als
leerlingen van hun priesters, en ook zoo voelt gij het wonder van God in dezen
Kerstnacht, die hen opvoedt, meer tot de beleving der verlossing dan tot de vereering
van den Verlosser.
Wat is sedert eeuwen door de leeraars van Israël gepredikt aan de schare? Hoe
hebben zij de verschijning van den Messias geloofd en gezien?
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O, ze hebben gezegd, dat God dien Messias beladen zou met geboden en met
smarten als met molensteenen......De lijdende Messias, zegt ge? Stil, ook van het
volk Israël' roemen zij, dat God aan dat volk veel geboden en inzettingen heeft
gegeven, opdat het ook veel zou kunnen verdienen. Zoo is, volgens de beste leeraren
van Israël, - de besten, omdat ze althans nog aan een lijdenden Messias denken,
- zoo is de hand, die den Messias slaat tegelijk die, welke Israël streelt. De Messias
heeft wel deel aan Israëls privileges, want hij kan verdienen bij God; maar Israël
heeft geen deel aan de slagen van den Messias; het deelt alleen met Hem den
signoralen arbeid van het verdienen bij God. Zulk een volk zal nooit kunnen schrijven
als Paulus over den plicht der zielen, om te vervullen ‘het overblijfsel van het lijden
van Christus’. Zoo kan de leerling der rabbijnen het hoofd wel omhoog houden bij
zijn Messias......wat zou die Messias zaaien als zijn volk niet voor hem
ploegde?......Maar de herders, nedervallende, hebben het kind gegroet en het
aangebeden. Vraagt ge nog, wat God met die herders wil? Hij heeft hen bevrijd van
alle rabbi's in een ondeelbaar oogenblik; en Hij deed dat in een stal.
O ja, Israëls leeraren hebben geleerd, dat de Messias eenmaal zou zitten aan de
poort om zijn wonden te verbinden.........De lijdende Messias, zegt ge? Stil, die poort
zou zijn de poort van Rome. Wat zou die Messias, als zijn volk hem geen dienstorder
verleende, die hem gelegenheid opende om zich vooruit te wringen tot in de eerste
gelederen van de strijders op het slagveld der wereldgeschiedenis?......Maar de
herders hebben aan Rome niet gedacht, doch een verlossing hebben zij van verre
gezien en geloofd, die haar werk begon in een pand van het stadje, waar straks
hun schapen het smalle straatje langs moesten. Vraagt ge nu nòg, wat God met die
herders wil? Hij heeft hen niet doen vragen, of de poorten van Rome zich zelf zouden
gevangen geven aan een Held, wiens doodelijke wonde zou genezen worden, maar:
of de poorten der hel niet zouden overweldigen de muren, waarachter twee of drie
vergaderd zijn in den naam van dit Kind.
Ja, vraag u af, wat in de dagen van de herders en het Kind de oogen geboeid
1)
heeft van de leerlingen der rabbijnen, van de smeekelingen der priesters onder
Israël. Is het niet telkens weer de uiterlijke verschijning? Voor de magiërs van het
Oosten zullen sterren den koepel moeten sieren, dien God boven het hoofd van
den Messias welft. Voor de wereldbestormers van het Westen zullen gouden scepter
en diadeem de ornamenten zijn, welke door menschen met schroom den goddelijken
keizer der wereld worden aangeboden: want Julius Caesar, Keizer Augustus,
Claudius, Vespasianus, Titus, Trajanus, Hadrianus en andere Romeinsche keizers
hebben den eerenaam van ‘wereld-heiland’ onder velen

1)

Vgl. Schürer, Gesch. d. Jüd. Volkes, 4e Aufl. II, 582, 649, passim.
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1)

gedragen, eerder dan Jezus Christus. En tusschen Oosten en Westen zijn de
Joden gelegen. Helaas, de geografische ligging verklaart ook de geestelijke; want
de Messias-verwachting van het Jodendom is aan die van Oosten en Westen
verwant. Zeker, den ‘middelmuur des afscheidsels’, die Joden en barbaren scheidde,
dien muur, zeg ik, heeft Christus eerst recht afgebroken. Maar de Joden zelf hadden
hem reeds ondergraven, al bleven zij, de dwazen, hem naar boven stutten, om hem
recht op te houden. Weggegraven hebben zij het fundament onder dien muur: want
óók voor de Joden is de Messias een Held, die in het uiterlijke, in hetgeen voor
oogen is, alleen blinken kan. Zóózeer is de messiaansche verwachting bij de zonen
van Abraham, bij deze uitvoerders van Davids harpzangen, deze grafbewaarders
der profeten, deze epigonen van Zerubbabel, afgedwaald van haar geestelijke
beginselverklaring, dat een man als Flavius Josefus orthodox kan heeten en toch
2)
den Romeinschen Keizer Vespasianus als Wereldheiland kan proclameeren. Laat
het nu waar zijn, dat ook het Jodendom de gedachte van het lijden in zijn
Messiasbeeld heeft ingedragen, - maar, zoolang de wonden van den Messias niet
anders zijn dan de litteekenen van den groeten generaal, zóólang is de proloog van
1)
Jesaja's hoofdstuk over den lijdenden ‘knecht des Heeren’ ook de epiloog: ‘Wie
heeft onze prediking geloofd? En wien is de arm des Heeren geopenbaard?’
Maar in Bethlehems nacht begint de apologie van den waren epiloog, dien Jesaja
schreef op zijn lied van den man van smarten. ‘Hij zal zaad zien’. Vraagt ge nòg,
wat God met die herders wil? Wel, ze hebben geloofd, dat hun heden een Heiland
geboren was, die waarlijk de Messias-Heer was. Ze hebben dat geloofd, toen geen
goud blonk, toen geen krijgslied daverde, toen geen pijlen van den vijand snorden
om den krijgsheer roemruchtig te wonden. Ze hebben dat geloofd in een stal, bij
een kind, dat geen vereering kon beantwoorden, dat in doeken gewonden was en
liggende in de kribbe. God heeft hen bevrijd van alle rabbi's; de vrijmaking der
profetie begint haar victorie in een stal, buiten een voorhof zelfs der meest orthodoxe
profetenschool van het Joodsche volk. In dien nacht hebben de profeten gezwegen;
maar toen de herders knielden en geloofden, is de profetie weer opgestaan uit haar
graf. Dat heeft God gedaan en het is wonderlijk in onze oogen. Zij hebben de
verlossing geloofd ondanks deze verschijning van den Verlosser, schamel en bloot.
En zalig zijn zij, die aan dezen Verlosser niet zijn geërgerd.
Let op die herders daar in den stal in de derde plaats óók,

1)
2)
1)

Deismann, 311.
W. Weber, Josephus and Vespasian, Stuttgart, 1921, S. 40 sqq., 88; zie Deismann, 312, 7.
Hoofdstuk 53.
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in zooverre zij onderdanen zijn van het wereldrijk dier tijden: het rijk van Keizer
Augustus.
Wie zijn het, die in den tijd van het Romeinsche keizerrijk hun namen zien
vereeuwigd door de woordvoerders der eeuw? Een catalogus van groote mannen
uit den eersten tijd van het christendom geeft op die vraag het antwoord. In die
opsomming van klassieke namen vinden wel Antonius, maar niet Johannes de
Dooper, wel Apollonius van Tyana, maar niet Jezus van Nazareth, wel de
rooverhoofdman Bulla Felix, maar niet Saulus van Tarsen, wel Flavius Josefus,
1)
maar niet Lucas, de evangelist, een plaats Wat buiten dezen catalogus bleef, werd
gerangschikt onder ‘het plebs’; den antieken geest, zegt men, hebben die kinderen
van het naamlooze ‘plebs’ der keizerlijke dagen niet helpen vormen. - Het moge
zoo zijn. Maar de overwinning òp den antieken geest gaat dan toch maar uit van
de eenvoudige zielen, aan wie straks Paulus zijn groeten doorgeeft in zijn
zendbrieven, aan wie de apostelen hulpdiensten opdragen in het werk der
wereld-missie voor den Gekruisten Nazarener, aan wie Lucas zijn evangelie en
Johannes zijn brieven opdraagt. En dat ‘plebs’ heeft God uitverkoren tot groote
daden. Welnu, waar begint het zijn stormloop op den antieken geest? Hier in dien
stàl, bij de herders Want zie, zij knielen omdat zij den Geest gelooven en zien; den
Geest, die het vleesch niet streelt en het ook nog niet eens gekruisigd heeft. Vraagt
ge, wat God met dit ‘plebs’ voor heeft? Het zal de wereld overwinnen. Want:
Hier is de wijsheid ongeacht:
Hier geldt geen adel, staet noch pracht:
De hemel heeft het cleen vercoren,
Al wie door ootmoed werd herboren,
2)
Die is van 't hemelsche geslacht .

Ja, tegenover den antieken geest van de dagen van het groot-Romeinsche keizerrijk
zijn de herders van Bethlehem door God gesteld als getuigen van een klaarheid,
die profetisch is voor volgende geslachten. Uit de lucht gegrepen is die legende uit
3)
de nieuwtestamentische apokriefe geschriften, welke Jozef laat zoeken naar een
vroedvrouw voor Maria in een nacht, die zóó stil is van eerbied voor den geboren
Koning der Joden, dat het hemelgewelf wordt stilgezet, en de vogelen zich niet
verroeren, en de menschen onbewegelijk blijven in de houding, die ze juist hebben
aangenomen en de schapen in het veld doodstil blijven staan of liggen, waar ze
waren. Maar niet uit de lucht gegrepen is het andere element, dat in de nadere
4)
uitwerking van die legende Selma Lagerlöf heeft aangebracht, toen zij één man
zag schrijden

1)
2)
3)
4)

Deissmann, a.w. 247/8.
Joost van den Vondel.
Protevangelium van Jacobus, tweede eeuw na Chr.
De wonderen van den Antichrist.
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door dien zwijgenden nacht; een man, die het waagde zijn stilte te breken. Die man,
die, toen zelfs de Tiber niet murmelde, zijn paleis verliet met enkele getrouwen, was
keizer Augustus in Rome. Naar het kapitool ging hij, om te zien, of men daar een
tempel kon bouwen voor ‘Divus Augustus’, voor Augustus, den god. Selma Lagerlöf
zegt nog, dat de keizer deze voorgenomen aanbidding niet durfde doorvoeren; dat
het ontzag van den geboren wereldgod, daar in het verre Bethlehem, hem deed
verstijven van schrik. Maar de historie spreekt anders. Reeds in het jaar 48 vóór
Christus heet Caesar, de dictator, in een officieel stuk van den raad van Efeze: de
god, de al-behoeder van het menschelijk leven. In het eerste jaar van keizer Augustus
noemt een eedformule den keizer: ‘God uit God’; een inscriptie van 17 Maart 24
vóór Christus geeft hem denzelfden eeretitel dien, drie en een halve eeuw daarna,
het concilie van Nicea voor den Christus Gods zal vaststellen. Nog in 9 vóór Christus
wordt de geboortedag van keizer Augustus eenvoudig-weg de geboortedag van
1)
den God genoemd.
Zoo is de keizer-cultus reeds bekend, als de herders de boodschap der engelen
vernemen; en de Caesar van Rome, die ‘de geheele wereld liet beschrijven’, en
wiens edict Maria en Jozef dreef naar Bethlehem, hij wordt als God verheerlijkt.
Deze aanbidding van den pronkenden, blinkenden mensch van Rome, zal later
Johannes op Patmos de grondtrekken van zijn anti-christelijk beeld leenen; ze zal
het groote schrikbeeld zijn voor de Nazareensche paupers, die het Lam, dat geslacht
is, hun God noemen. Ze is nu reeds aanwezig en ze werd tot gebod.
Vraagt ge nu nog, wat God met die duisterlingen, die naamlooze herders, wil?
Wel, zij hebben in eenvoud geknield in een stal, en daar is geboren het protest tegen
de ziekte, de zonde, waaraan het heidendom zou sterven, waaraan eens de wereld
zal bezwijken: de zonde van menschvergoding, van de aanbidding van den
prachtmensch, die voor oogen is en die voor het aangezicht der wereld heengaat,
de aanbidding van den keizer, de eeredienst van den Antichrist. De cultuur van het
heidendom wordt topzwaar in zijn paleizen; maar de nieuwe cultus van het
christendom is bij herders opgekomen in den stal, dien zich God besproken heeft,
toen Hij Zijn Zoon openbaarde in het vleesch: waarachtig God en waarachtig mensch.
De herders? Zie, zij bidden; en:
Sie volgen Christum stadelick;
Oer cleder sijn zeer reine,
2)
Sie singen al te suetelic
Een nije liet - alleine
Met herpenspel in hemelrijc;
3)
Oer croen is niet gemeine.

1)
2)
3)

Deissmann, 292, 293.
Al te-zeer.
Dirk van Herxen (Overl. 1457).
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Neen; de kroon op het hoofd van wie hier knielen, is niet ‘gemeine’; zij is niet als
die van de anderen. Hier is in schemerende zielen opgegaan het licht, dat van boven
is; en de wijsheid is hier gegrepen, die beter is dan robijnen. Hier is uitgeroepen het
koninkrijk, dat komt, niet met uiterlijk gelaat; hier is de ziekte van den tijd overwonnen
door het leven, dat is in eeuwigheid. Heden is in Bethlehem beleden, dat Rome den
mensch laat opklimmen tot God, doch dat in de kribbe God is nedergekomen tot
den mensch. Bidt, herders, bidt en knielt; gij zult eens verstaan, dat gij beleefd hebt
in eenvoudigheid, wat later Paulus schreef aan de christenen, die te Rome zijn: ‘zeg
niet in uw hart: wie zal ten hemel opklimmen? want dat is: Christus van boven
afbrengen! Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart’ (Rom. 10). Want deze
belijdenis is in de ziel der herders in den wortel aanwezig; en zij is gericht tegen den
geest van hun eeuw. Deze belijdenis is levend in gebeden van schapenhoeders en
in apostolische woorden en in alle zielen, ook nu, die bij de herders knielen en
zeggen:
1)

Ic wil mitten herdekens tiden
Te Bethleem, ter siden.
Daer vindic dat lieve kijnt
Met sijnre moeder seer gemint.
2)
Sijn voetkens wolde ic oepen
In minen tranen doepen,
Sijn hertken vol der Godlicheit,
Dat wold ic kussen al bereyt.
Wold hy syn handekens reicken,
Een minlic, vreudelic teyken,
So waer mynen noot verwonnen:
Wat sold my deeren konnen?

En nu, ten laatste, wat wil God met die herders?
Zet die menschen eindelijk alleen tegenover hun Heiland en Heer en denk u dan
de Joden weg en denk ook die Romeinen weg; breng ze in de pure eenzaamheid
met hun Verlosser, zoo gij de eenzaamheid kent; hebt gij ooit schooner iets gezien?
O, nu keeren wij tot ons uitgangspunt terug: God heeft het dezen discipelen der
eenvoudigheid, dezen hoorders van maar ééne boodschap, wel zeer moeilijk
gemaakt: Hij heeft hun de verkondiging van het allerinnerlijkste, van de verborgenheid
der zielen die vreezen (Ps. 25:14), gebracht in uitwendig-aanschouwlijken vorm; hij
heeft hen tot de mystische ervaring van verlossing opgevoed, door hen te wagen
aan de zintuigelijke waarneming van een Verlosser, die wilde, dat de Ergernis een
stal en de Dwaasheid een kribbe zich den lof lieten zingen.

1)
2)

Trekken.
Kussen.
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Toen zijn de herders weggegaan, ze hebben hun schapen geweid, ze zijn naar
Egypte niet meegetrokken en zijn gestorven. Niemand heeft in later eeuw hun graf
geweten.
Dat is dan nu hun eenige taak geweest, de praedestinatie van hun leven: ze zijn
uitgekozen, om ons te zeggen, dat de aanschouwing van den Verlosser het mindere
en de uitwerking der verlossing het meerdere is. Zij hebben daarom moeten knielen
en heengaan en plaats maken voor anderen, om te bewijzen in deze hunne
gehoorzaamheid, dat feest bij God daar is, waar niet Jezus Christus, maar God het
einddoel aller dingen is.
Kerstfeest heeft gepredikt de geboden door het Evangelie, want Evangelie is de
richting der wereld naar wat haar alleen kan behouden: het gebod, de Wil van God.
En het groote gebod is:
- Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
En wederom:
- Gij zult u geen gesneden beeld, noch eenige gelijkenis maken.
Ook Jezus Christus mag onze afgod niet zijn. Want het gaat in den diepsten grond
niet om Jezus. Het gaat ten leste alleen om God. Middel is Christus, doel is God.
Van het Kerstfeest moeten wij, zoo haast als het kan, verlost worden. Want de dag
moet komen, waarin Christus het koninkrijk aan den Vader overgeven zal, opdat
God zij alles en in allen. Geen haastiger ding, dan de feesten, en de feiten op de
feesten. De feesten zouden in rouw veranderd worden, als de feiten niet persten,
niet drongen naar de eeuwigheid. En Christus ware een vervloeking, als Hij ons niet
bracht tot God, en niet alle dingen, óók die in den hemel zijn, tot God verzoende.
God uit God is Christus; maar als Knecht des Heeren hebben hem in schamelheid
de herders gezien. Wie den Knecht zòò liefheeft, dat hij den Heer van den Knecht
vergeet, die heeft zijn zending niet begrepen, die heeft zijn ziel geweld aangedaan.
En daarom zegge niemand, zooals we in het begin gehoord hebben, dat het
christendom dàn voornamelijk krachten doet, wanneer het de eeredienst van den
Verlosser wordt, meer dan wanneer het wil wezen de beleving der verlossing.
Verlosser en verlossing, - ze zijn niet te scheiden. Maar de eeredienst van den
Verlosser is zelf een stuk der verlossing. En wie van den stillen nacht, den heiligen
nacht, zóó lang en zoo intiem zingt, dat hij niet met het knechtelijk Kind opklimt tot
den Heer der Heeren, tot den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, die
is rechtstreeks ingegaan met zijn ongoddelijke gedachten tegen den zin van het
Kerstfeest. Die heeft afgoderij bedreven met het kind van de kribbe.
Aan die afgoderij maakt onze eeuw zich weer schuldig. God is ook zoo ver; en
voor oogen was het kind.
Maar wie zijn leven liefheeft, hoore de boodschap der herders.
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Zwaar is het hun gevallen, verkorenen Gods te zijn, gepraedestineerden om te zien;
om te komen, te zien en verslagen te zijn. Doch God, die ook aan herders geen
rekenschap geeft, al hebben zij engelen opgehouden, God heeft dáárom de
geschiedenis van de aanschouwing hunner oogen tot een der meest abrupte dingen
gemaakt, opdat het kind ook van deze eeuw zou zien, dat alle vervolg in Zijn
Koninkrijk ligt in hetgeen diep wegschuilt in de ziel, in de verborgenheden van het
diepe hart. Keerende herders worden zoo tot profeten: zij zeggen u, dat de kerstnacht
wel schooner is dan de dagen, maar dat alle nachten, alle dagen roepen om den
grooten Dag, waarin God alles is; den Dag, waarin het werk der Bemiddeling zal
voltooid zijn, waarin de oorspronkelijke dingen zullen hersteld zijn in volkomenheid.
Waarom, o prijzers van de herders, waarom vindt gij uw kerstlied niet moeilijker,
waarom vindt gij de kerstprediking de heerlijkste? Omdat gij niet haast maakt, omdat
gij neigt tot de afgoderij met den Knecht Gods. Aanschouw het kind, maar verheug
u met beving. Zijn eer geeft God geenen ander. Ook aan den Middelaar niet.
Zingt het lied der engelen. Maar zingt het met beving. Want het reikt tot in de
hoogste hemelen. Vrede op aarde......dat klinkt intiem, dat is het presente, dat is de
gave van den immanenten God. Maar: heerlijkheid in de hoogste hemelen......daar
rekt de straal der gedachten tot in den hemel, daar is het geweldige, daar is de
adventsgedachte, daar is de boodschap van den transcendenten God.
Wij moeten weer kunnen verdragen de smart der herders, zullen wij hun vreugde
deelen. Alleen, wie mèt hen de verzoeking van het Kerstfeest doorstaan heeft, de
verzoeking van de bekoorlijkheid van den Middelaar, kan de doxologie van dien
Zender met de engelen aanheffen.
......Geen andere goden voor Mijn aangezicht; dat is óók Kerstverkondiging.
En het tweede gebod, daaraan gelijk, is:
- Gij zult u geen gesneden beeld maken.
Christus nu is God. Maar hij is ook Beeld van God.
Alle beeld, dat God maakt, is goed. Want de beelden, die wij maken, zijn een
afwijking van de Idee, die is naar de Werkelijkheid van God. Niet alleen zijn onze
beelden onvolkomen, maar onzuiver zijn ze ook.
Doch van den Christus kunnen wij niet zeggen, dat hij een onzuiver beeld van
God is. God heeft dat beeld gemaakt; geen oog heeft gezien, geen oor gehoord,
geen hart bedacht, wat in Christus God, in Zelfopenbaring, ons bereid heeft. En wat
dit aangaat, weidt vrij, o herders, uw oogen aan den Zaligmaker der wereld, kust
zijn handen en zijn voeten. Want alle openbaring Gods is zuiver; waarheid spreekt
ze, zelfs in stallen.
Máár alle openbaring Gods is: niet adaequaat. Het beeld,
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dat God maakt, heeft met de beelden, die wij maken, niet gemeen, dat het onzuiver
spreekt. Maar het is toch óók onderworpen aan de wet, dat het niet volkomen spreekt,
dat het niet alles uitdrukken kan, wat in God en in Zijn gedachten opgesloten ligt.
Daarom mogen wij het Beeld liefhebben: knielen mogen wij met de herders, en
verlangen, onze oogen open te doen in den dageraad, die ons Hem ook lichamelijk
zal geven te zien in zijn schoonheid.
Maar wij mogen niet met het Beeld tevreden zijn. Wij moeten het Beeld en ons
hart opwaarts in den hemel heffen. Wij moeten verder, vooruit.
En de herders zeggen, dat dat kan. God heeft met hen het waagstuk van het
Beeld in zijn meest raadselvollen vorm aangedurfd, omdat de Geest de exegeet is
van Hem, die ons God verklaard heeft. Die dat met de herders gewaagd heeft, waagt
het ook met u. Maar gij, weerstreeft niet. Dring ook bij de kribbe door tot het kruis,
tot den troon, tot de Pinksterzaal, tot de wederkomst, tot geloof, wedergeboorte,
bekeering. Het verhaal der herders is, voor wat de aanschouwing der oogen betreft,
fragmentarisch. Dat is zijn zwakheid voor de kinderen, zijn kracht voor de
volwassenen in de genade.
Vier nu uw Kerstfeest. Maar bid om het fragment voor uw zinnen, opdat er ruimte
kome voor aanschouwing van de eenheid der conceptie van de goddelijke gedachten
in uw geest. Eerst als de geest van de veelheid tot de eenheid der wonderen Gods
is doorgetrokken, eerst dan zal ook het lichaam weer zien mogen den Christus naar
het vleesch. Eerst in dien dag der eeuwigheid worden de herders van het
fragmentarische verlost. Tot zoolang verbergt God Zijn Zoon bij Zich, opdat wij
zonder hen niet zouden volmaakt worden.
Vier nu uw feest en lijd smarten en arbeid om voort te brengen de vrucht der
gedachten, de offerande der lippen, die Zijn naam belijden, in, en door, maar ook
boven de verberging van dien naam op Kerstfeest uit. Want gij weet meer dan de
herders. Zij zijn in schemering gedreven naar een stal. Maar u doet in Zijn tempel
God het licht der openbaring opgaan. Tot u is reeds gezegd: zie, ik kom haastelijk.
Wat God met die herders wil?
Vraag wat Hij met u wil.
Dan weet gij het lot der herders ook, want de gemeenschap der heiligen reikt over
de eeuwen.
En heb het beeld niet lief boven den Werkelijken, Waarachtigen God. De duivel
is daarom de leugenaar van den beginne, omdat hij al minder geeft voor het oog
der ziel (komt hij niet in verberging tot haar, als een engel des lichts?)......en al meer
voor het oog van het lichaam. Daarom zal zijnerzijds ook de wereldhistorie eindigen
in ‘de wonderen en teekenen van den Antichrist’.
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Maar God is de Waarachtige. En daarom gaat Hij van de aanschouwing der oogen
tot de aanschouwing der ziel. Daarom laat hij Christus tegenspreken van de dagen
van Herodes af tot die van den Antichrist toe. Maar alle teekenen en wonderen van
schijn bij den Anti-christus bij elkaar, zullen niet de rij kunnen onderbreken van hen,
die achter de herders komen om nederig te knielen. Want het grootste ‘wonder’
behoudt. God zich. Dat grootste wonder is: de wedergeboorte der zielen, die als de
herders, hun Herder hebben gevonden in gebondenheid, in doeken van kribbe en
van graf. En ze zullen allen komen ter aanschouwing, allen, die God over de ergernis
van de aanschouwing van zulk een Zaligmaker heengebracht heeft door de beleving
der zaligheid.
En als de verlossing hen bracht tot den eeredienst, en het leven tot het belijden,
en de geboorte in het rijk van God tot de zelfherkenning in deze nieuwe schepping,
dan zullen zij God danken, die in het teere verhaal van de herders hun predikte de
geweldigheid van den Sinai, die over Bethlehem heen roept tegen afgoderij en
beelden-dienst, en die Christus bracht in de wereld, opdat Hij alle dingen zou
verzoenen tot God.
Wie zóó het verhaal der herders gelezen heeft, die groet zijn Koning en zijn God
daar boven in de hoogste hemelen. En hebben de herders tot zichzelf moeten
inkeeren en tot God moeten opklimmen, ver van der, stal, wel, hij wil niet
achterblijven. Hij zegt, ook op Kerstfeest:
1)

O waerlike minne krachten,
Ic moet mi keren in;
Ic hoor in minen herten
So vriendelicken stim:
Dat ic soude opwert climmen
Boven alle dese eertsche dingen
Ende staen in sinen wil.
Hier en is gheen langher beiden,
Wi moeten opwert gaen,
Willen wi jubileren
Al in den hogen troon,
Daer wi sijn toe geschaepen;
Die schepper die ons maecte
Sal sijn onse ewighe loon.

Wie zóó spreekt, zal veel zachtheid en intimiteit verliezen. Maar na den diepgang
der ziel zal God voor den arbeid der ziel hem dubbel wedergeven.

1)

O waarachtige krachten der minne.
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1)

Kerstfeestviering en heilshistorie.

Een feest is altijd een moeilijk ding.
Een christelijk feest is haast een onbereikbaarheid.
Wie feest viert, die wil graag ‘uit’ zijn evenwicht zijn. Het evenwicht lijkt hem het
‘alledaagsche’, nu zal het feest hem uit het alledaagsche opheffen, en hem bereiden
de vreugde, die daar is in de uitzondering en het uitzonderingsgeval. Zoo zet de
feestganger zijn lippen aan den beker der buitengewone, niet-ordinaire dingen. Hij
drinkt en zegt zichzelf: dat is maàr voor één keer: de uitzondering moet niet tot regel
worden. En toch - begint daar zijn nederlaag. Want wat is feestelijker dan een regel
maken van, en de regelmaat vinden in hetgeen de ziel verblijdt? Door het feest te
willen zien als de exceptioneele daad, belijdt de feestganger z'n onmacht, z'n
onbekwaamheid om te eten de spijze der alledaagsche verheuging. Hij kan het
vervroolijkende ding niet aan; en daarom is het feest meestal niet een eten, maar
een nippen aan de spijze, die het waarachtige of gewaande leven geeft. Het is niet
een positie nemen in den cirkel der verheugende dingen, doch het is: de raaklijn
trekken, althans, een poging daartoe wagen, - in het beste geval. Ach ja, geprobeerd
te hebben, dat is al het beste geval. Een feest hier beneden is een glimp van rijkdom,
die alleen te waardeeren valt met en door de volledige erkenning van de prediking
onzer groote armoedigheid. Wij zijn - zoo leert ons feest, - wij zijn nog niet in die
andere wereld, waar het gewone, het alledaagsche een wonder is en het wonder
het alledaagsche; die andere wereld, die ons waarlijk kan doen eten, wat God ons
geeft.
De verzoeking van elk feest, reeds - om een bekende onderscheiding te volgen
- reeds op het terrein der ‘gemeene gratie’. Wat zal het dan wel zijn als wij
opgeroepen warden tot een feest, dat ons vereenigt rondom een wonderding en
een wonderwerk op het terrein der bizondere genade en der bizondere openbaring?
Wij willen niet vergeten, dat God ‘weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde,
dat wij stof zijn’. En daarom willen wij, daarom mogen wij niet onszelf of anderen
lasten opleggen, die God ons niet te dragen geeft. Wij willen geen feestganger op
christelijke ‘vierdagen’ vermoeien met den onvervulbaren eisch: wees op aarde,
maar haal feestelijk adem in het klimaat van den hemel. Wij komen op het christelijk
feest, en vooral op het Kerstfeest tot God en tot Zijn gezonden Kind Jezus precies,
zooals wij zijn; en, wij zijn menschen van beneden, die niet alles tegelijk aan kunnen;
die niet kunnen over-zien heel het veld van zijn openbaringswerkzaamheid, waardoor
Hij in Christus Jezus zichzelf handhaaft in de wereld, en die wereld handhaaft door
en tot Hem.

1)

‘Op den Uitkijk’, Kerstnummer 1927.
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Maar, al geeft de gedachte, dat God weet, wat maaksel wij zijn, ons een heerlijk
gevoel van rust en van vertroosting, - dit mag toch niet een oorzaak zijn van
geestelijke traagheid. Wij mogen Gods groote geduld niet, beleedigen, door passief
te laten blijven, wat is. Christen-zijn beteekent eenmaal: altijd trachten naar hetgeen
alsnog onmogelijk is, altijd op de teenen staan, omdat de ruif zoo heel erg hoog
hangt; de beeldspraak worde mij vergeven, want ze is bij uitstek populair, en - ze
sluit zich aan bij de parabel van Joh. 10: van den herder, en het schaap, en de
kudde.
Daarom aanvaarden wij op het Kerstfeest óók het feit van onze machteloosheid
in het feestvieren; want met dit feit voor oogen neemt God ons heden aan.
Maar - om dezelfde reden zeggen wij ook tot onszelf en tot elken feestganger,
die nadert tot de kribbe, dat hij wel te bedenken heeft, dat ook boven den ingang
der feestzaal staat het ijzeren, het vreeselijke woord: Wees dan volmaakt, gelijk
Mijn Vader in de hemelen volmaakt is. Want dat volmaakt zijn, wat is dat anders,
dan tot het feest, het waarachtige, bekwaam zijn? En, onder aanvaarding van die
onmogelijke, opdracht, ons in vreeze en beven aan Gods feesttafel zetten, - wat is
dat anders, dan ons hier beneden opworstelen tot het feest daarboven.
Dus komt ook op het Kerstfeest het evangelisch bericht van den geboren Koning
tot ons, niet in de zachte fluweelige verpakking van onze leutige Kerstgeschenken,
doch met dit ultimatum voorzien: ‘Eet, vat Ik u geef’. ‘Eet, wat Ik u geef’, zegt de
Heere de Almachtige. ‘Eet de rol, zij zal in uw mond zoet zijn als honig, doch in uw
binnenste bitter’. Bitter. Neen - de invitatie tot het feest is niet op ons mooie
feestpapier gedrukt.
Kunnen wij loochenen, durven wij het ontkennen, dat onze Kerstfeestviering toch
eigenlijk in het algemeen zeer weinig heeft van het eten der spijze Gods, en veel
meer van een eventjes nippen aan den beker der wellusten Gods? Panis angelicus
fit panis hominum, - men kan dat gemakkelijker zingen, dan beleven.
Ja, wij houden allemaal erg veel van het Kerstfeest.
Het ‘spreekt van zelf’, vinden wij.
En dat laatste is het juist. Een feest, dat God bereidt, verdrinkt ons in een rivier
van openbaringswerkelijkheden, die voor onze ‘natuur’ ‘ergernis’ zijn, en ‘dwaasheid’
voor ons ‘vleesch’. Kan dat zoo geläufig gaan? Of moest het ons meer in vreeze
zetten? Wij spreken graag (en zeer stichtelijk) over de rivier, die Ezechiël zag; een
rivier, waar men eerst nog door waden kan, doch die tenslotte u meesleurt, omdat
ge geen bodem meer voelt. Als de dominee daaraan toe gekomen is, dan vinden
de menschen het pas goed en dierbaar worden. Ik laat de exegese nu daar. Maar
ik wilde wel, dat zij, die het pas recht stichtelijk gaan vinden, als de preek toekomt
aan dat ‘wegzinken’ in den stroom, nu eens ernst maakten met deze hun eigen
proeve van exegese, als het
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op feestvieren aankomt. Want ik geloof, dat zij soms nog nauwelijks aan het wonder
toe gekomen zijn; ze voelen nog heel goed grond onder de voeten, en de knieën
zijn nog niet eens nat geworden.
Komaan, kijk onze kerstétalage eens aan. Ik bedoel niet, dat ge winkels gaat zien;
ik heb het oog op de étalage van onzen eigen geestelijken winkel. Wij vieren
Kerstfeest; eten kerstkransen; hooren kerstmuziek; doen kerstvertellingen; bekijken
ons geïllustreerd kerstnummer. En we gaan voldaan ter ruste. Maar als wij in de
Sahara gegeten hadden? Zonder de huiselijkheid, zonder de entourage, zonder de
muziek, zonder het gezelschap? Neen, neen, dat is geen geplaag met
onwezenlijkheden. Het is evenmin een ontkenning van de waarheid, dat al die mooie
dingen óók waarlijk kerstgeschenken Gods zijn, die niemand mag verachten. Maar
het is wel een aandringen, van deze vraag: of wij ons feest hebben gevierd zóó, dat
het eigenlijke, waar het op aankomt, ons het alles overheerschende moment
geworden is?
Wie durft er gerust op zijn? Het Kerstfeest met al zijn zachtmoedige vriendelijkheid,
en zijn stichtelijke verpakking, is gewoonlijk niet genoeg ‘geladen’ met
eeuwigheidsgoed. Men behoeft nog niet een prediker te zijn van de ‘spanning’ of
van ‘de paradox’ of van de ‘crisis’ om zichzelf te plaatsen voor de vraag, of z'n goede
werken in het algemeen en dus ook zijn feestviering in het bizonder, en zijn
kerstgenot in het allerbizonderst, niet bloot en schamel worden, als men daar eens
af ging trekken: zóóveel procent huiselijkheid, zooveel procent aesthetisch genot,
of gewoonte, of suggestie, of wat dan ook, dat......precies in dezelfde mate kleur en
rhythme geven aan elk ander, zelfs elk bloot ‘natuurlijk’ feest. ‘Eet, wat Ik u geef’;
maar eten is moeilijk aan Gods tafel, want de spijze zelf is onvermengd, en de wijn
is toch beroerd. En God wordt pas feestelijk gekend als Feestbereider in de spanning
der werkzame liefde en der waakzame kennis. En het is zeer moeilijk, bij Hem te
gast te gaan. Want wij moeten breken met onze gewone taxatie der dingen. Wij
moeten begrijpen, dat het alledaagsche bij Hem, die ‘te allen dage toornt’ (Ps. 7)
en die ‘Zijn goedertierenheid (gelijk Zijn toorn) allen morgen nieuw’ maakt,
(Klaagliederen) het wonder is. En dat het feest geleerd wordt niet dan, als ik ter wille
van de blinkende ‘uitzondering’ Hem zijn regel stichtelijk, maar goddeloos, cadeau
doe, (dit is, meen ik, gezegd naar den aard, en daarom laat ik het zoo maar staan),
doch dàn alleen, als ik Hem dank voor het alledaagsche in Zijn gerechtigheid en
Zijn genade. Want het feestelijke feit is maar een feit; doch achter het feit, ligt de
toestand; achter de uitzondering de regel; achter hetgeen maar éénmaal gebeurd
is, de wil, die alle dingen stuwt van raad tot daad, van alpha tot omega, van Genesis
I tot Openbaring XXII. En onder dit licht gezien, is de geboorte van den koning der
Joden een moment in de geschiedenis, dat abrupt schijnt, en abrupt is voor wie de
heilsgeschiedenis niet kent, noch daarin opgenomen is door de liefde, die hem
draagt
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in schuldvergiffenis en rechtvaardiging des levens. Doch daarom moet ook hij, die
de feesten viert uit, en daarna met God, van de kribbe in Bethlehem terug tot het
heilsplan Gods, dat omvat heel de geschiedenis, den loop aller tijden, dat ons
terugleidt tot de bergen der eeuwigheid. Wie een vrucht ziet (de uitzondering, een
bepaalde verschijningsvorm van het leven) die moet het leven zien (het alledaagsche,
dat in alle vormen van de levende verschijning zich geldend maakt). Pas als hij dat
leven kent en inziet in zijn volmaakte wet, heeft hij de vrucht gezien. En zóó eerst
kan hij bewust eten: niet de vrucht, afgedacht van het in haar werkende leven, doch
dat leven zelf.
En zoo nu staat het ook op de heilige, liturgische feesten van God. Hij wil ons
laten eten. En feestvieren wil zeggen: eten met bewustheid; niet in den (altijd kwaden)
roes.
Eet, wat Ik u geef, zegt de Heere, de Almachtige. En als Hij het accent laat vallen
op dat woord eten, dan staan wij reeds verlegen voor den drempel, waarachter Hij
ons noodigt tot het feestmaal.
Evenwel, nog op een ander woord kan de klemtoon liggen. Het accent kan óók
vallen op het woord: àl wat Ik u geef. Ik mag niet kiezen uit Zijn aangeboden schatten;
want het kleed der feestelijke werkelijkheden is uit één stuk geweven; de ommegang
zijner barmhartigheden tot behoudenis der wereld is zonder caesuur; de fuga van
zijn openbaringswerk is één ongebroken jacht van één en hetzelfde thema.
Is, voor wie het zoo ziet, het eenzijdig, eigenwillig accentueeren van het ééne
heilsfeit niet een overtreding? Een overmoedige selectie uit Gods feestelijke gaven?
Religieus eclecticisme - het zit ons in het bloed, maar het is dan ook onze groote
ongerechtigheid. Ik bedoel nu dezen keer niet, dat wij een keuze doen uit verscheiden
valsche religies; maar: dat wij met behoud van de ware religie, een keuze ons
permitteeren uit haar zegeningen, haar wonderen, haar feiten, haar momenten.
De saecularisatie van ons christendom begint niet bij schouwburg of bioscoop;
die vangt gewoonlijk aan bij de stichtelijke uren, waarin wij accenten zetten, waar
God ze niet plaatst; of - wat altijd het gevolg is - het wiel, dat Hij vooruit wentelt, in
een terugwaartsche beweging willen dwingen. God plaatst geen accent boven het
kerstwonder, alsof het wat meer beteekent dan Goede Vrijdag, Hemelvaart,
Pinksterfeest. Wie zijn wij, dat wij het wèl doen? Ach ja, de winter, en de kachel, en
de vacantie, en de gezelligheid, ach ja. Maar de eeuwigheid, die is er ook, brave
stichtelijke broeder! Ach ja, de mooie ster, en de krib, en de schaapjes, en de
herderkens, en de leutige, gemoedelijke kerstverkleinwoordjes, ach ja. Maar de
krijgsmuziek, en de donder der openbaring, en de menigte des hemelschen heirlegers
(een oorlogsterm!) die is er allereerst, genoeglijk zusje van weldadigheid!
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Ja, God is er, en Hij is één; en de duivelen gelooven het en zij sidderen - vanwege
de eenheid Gods.
Laat dan bij ons ‘alle stroomen vroolijk zingen, de handen klappen naar omhoog’,
doch alleen, omdat wij hebben gezien en ondergaan, wat de sidderende duivelen
hebben gezien en ondergaan: de eenheid van God. Die eenheid, die van Kerstfeest
voortgaat tot Paaschfeest en vandaar tot Hemelvaart en Pinkster en Christus' profetie
uit den hemel en Zijn voorbede daarboven en Zijn wederkomst, om het koninkrijk
den Vader over te geven, opdat God in allen alles zij!
Ik kan 't niet helpen, dat ik 't zoo zie.
Ik geloof, dat onze stichtelijkheid wel eens behoefte heeft aan een spelbreker,
opdat wij leeren spelen voor Gods aangezicht. En ieder moet, met Gods
openbaringswoord voor zich, zichzelf een spelbreker worden.
Als het om de ster te doen is, die zoo heel mooi blinkt, en om de jeugdherinnering,
die zoo gemoedelijk stemt, dan is het alles zwakheid. Dan krijgen we misschien een
christelijk feestthema, doch op heidensche manier verwerkt (ik zeg niet eens:
bewerkt). Want het blinkende wonder is wel het begin, doch niet het einde. Het einde
is, een anti-christelijke wereld, zonder blinkende sterren voor pelgrims van God,
doch overrompeld door de blinkende, pronkende sieradiën van den Antichrist
(‘wonderen en teekenen’ der leugen; maar wonderen en teekenen dan toch).
Niettemin: Gods einde is beter dan het begin; Zijn avondzegen meer dan Zijn
ochtendgroet; Zijn omega voller dan de alpha, waarmee Hij de onderwijzing begint.
Die blinkende ster en die mooie engelenzang (was 't wel zoo mooi, of was 't meer
ontzettend?) en die zachtmoedige oogen van Maria - het is maar het begin. Alle
begin is moeilijk. Maar hoe verder God komt met zijn heil, hoe minder het blinkende
wonder Zijn voetstappen vergezelt. Goede Vrijdag is duisternis en dood; hemelvaart
is afstand maken en pijn doen, en wegstooten in de woestijn het ‘zaad der vrouw’,
en pinksteren, dat is een dag zonder engelen, maar met tergende
visschers-vrijmoedigheid en voorts zwaar geladen van begrippen, intellectueele
begrippen, te veel voor ons intellectualisme-vervloekend geslacht, om te dragen.
Niettemin: Kerstfeest is veel; maar dat andere is veel en veel meer. Het is de
verhouding van: knop tot bloem; van begin tot vervolg; van middel tot doel; van
vruchtbeginsel tot rijpwording.
Zullen wij nu het accent leggen op dien éénen bepaalden levensvorm, waar God
het leven ('t alledaagsche) ons wil doen onderkennen? Zullen wij, volwassen
geworden, mannen en vrouwen in Christus, terugverlangen naar de eerste
hulpmiddelen waarmee God onze onwetendheid aangegrepen heeft, toen Hij ons
voor het eerst in de leerschool bracht van de heilsgeschiedenis?
Laat ons den moed hebben, midden uit onze kerstkransjes en
zondagsschoolboekjes en jeugdherinneringen en zachte kleur-
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dingetjes op te gaan staan en te zeggen: o God, Gij zijt een vreeselijk God! Wie is
een groot God gelijk Gij?
Dan zullen we Kerstfeest vieren. Op hoop van zegen. En zegen is: Van het
Kerstfeest zoo gauw mogelijk verlost worden. Dan zullen we zingen op hoop van
zegen. En de zegen is: niet het sensueele van den aanvangstijd, doch het geestelijk
inzicht van den rijpen mensch Gods.
Dan zijn de sterren voor de onwetende magiërs, maar het is beter: het te kunnen
doen met het Woord. Dan zijn de ontroeringen groot over dat heel kleine kind; doch
meer is er in de profetie van den Verheerlijkte, d.i. van God in het gelijk gestelden,
Profeet daarboven. Met dien maatstaf gemeten is een gezicht op de kribbe minder
dan het goed hooren van een preek; want het kind was er, doch keert niet terug;
maar het Woord, dàt is: hetgeen Christus (tot vervulling gekomen) vandaag nog
profeteert. Dan is niet de emotie om de alarmklokken en de mooie lichtjes (waarmee
God kinderen en heidenen lokte en boeide) ons het een en het al; want al deze
dingen kùnnen zoeken, (zeg het maar): ook de heidenen. Maar grooter zegen (wijl
door Kerstfeest en wat daarop volgde verkregen genadevrucht) is dan: een
belijdenisartikel, een dogma, een kerkreformatie, een schudding in het Koninkrijk
der hemelen, een rijp-overwogen christelijk werkprogram, een uitzicht op den
jongsten dag. Dan zal ons Kerstfeest geen moratorium zijn op de slagvelden van
Europa en in de loopgraven van den kerkelijken strijd, een moratorium, dat ons in
slaap wiegt, omdat we toch nog zoo stichtelijk kunnen zijn met mekaar, maar waarbij
we vergeten, dat een stemming zonder inhoud is; maar we zullen op Kerstfeest ons
hart reinigen van doode werken, èn: van minstens even doode werkeloosheid. Het
zal dan zóó zijn: wij beleedigen den Profeet, die verhoogd is boven alle hemelen,
niet langer, door tot Hem te zeggen: wat de overweging van uw profetie, uw
koningschap, uw Priesterheerschappij niet vermag, dat kan wèl een sentimenteel
gezicht op uw kribbe, o klein kindeke teer.........van weleer.
Want Christus zal ons toeroepen: het kind wordt uit den man, de aanvang uit de
vervulling verklaard, en een andere wet is er niet. Een verbroedering (moratorium)
voor een oogenblik ter wille van dat lieve kerstkind, is hol en leeg en zonder
geestelijken inhoud, wanneer het geen duurzaam betoon van gehoorzaamheid is
aan den Verheerlijkte, die in alle eeuwigheid heerscht en leeft. En omgekeerd: elke
actie, elke synthese, elke antithese, elke verbroedering, elk schisma, dat men
aandurft met een beroep op Christus' heerlijkheid, ze moeten niet verdoezeld en
verdroomd worden en vervaagd worden om een vroom aspect te hebben op vasten
kalenderdatum op dat lieve, kleine kind. Want het kind wordt eerst uit den Man, den
Koning, den Leeuw verstaan en verdiend.
Laat niemand zeggen: dit is intellectualisme en het hoort niet
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bij een zachtmoedige feeststemming. Want alle feest is waarheid. En eerst de
gekende en bij haar naam genoemde werkelijkheid kan mystisch worden doorleefd.
Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.
Op dien harden regel maakt de stichtelijkheid van onze Kerstfeestviering geen
inbreuk.
En alle accentueering van het begin, daar, waar God jaagt naar het einde; alle
teruggang naar het middel, daar, waar God perst naar het doel; elke lentehymne
als herfstvruchten haast vallen in den schoot, het is niet uit het geloof. Een protest
tegen Gods heilsgang en zijn tempo kan zacht zijn, mystiek aangediend, in een
gebedsvorm voorgedragen; maar het komt toch niet te pas op een feest, dat God
bereid heeft.
Ja, een feest is wel moeilijk. Het vraagt den heelen mensch in beweging te komen,
met ziel en geest, met hoofd en hart en hand. Het wil laten eten, niet maar proeven.
Het wil inzicht, maar ook overzicht en uitzicht naar boven.
God geve ons veel feestgangers, die de repetitie van Kerstfeest even vermoeiend
vinden als de man, die Prediker I geschreven heeft. Uit deze keurbende zullen ze
opstaan, die het kerstwonder zetten in verband met heel de heilshistorie. Zij hebben
met den Prediker vernomen het hijgen van den tijd, die nu waarlijk al weer Kerstfeest
inluidt, en ach, nog is het einde niet. En alleen dan zullen zij zingen; want de zon
der natuur gaat op en gaat onder over onze kerstemoties, elk jaar weer van voren
af aan; maar - de Zon der gerechtigheid is opgegaan, doch gaat in eeuwigheid niet
onder. En dat weet en doorleeft slechts, wie de heilsfeiten kent uit de
heilsgeschiedenis.
Zing uw morgenlied, maar doe het alleen, omdat ge leeft uit den middag. En sla
niet de verzenen tegen de prikkels, alsof dat zoo feestelijk is. Dat is te zeggen: zeg
tot Gods klok niet: sta stil, en tot Gods zon niet: laat me even de oogen dicht doen.
Kom Heere Jezus, ja kom haastelijk, want Maria met het kind, dat is veel - Maria
zonder het kind, alleen in de pinksterzaal, dat is meer. Het kind, voleindigd, is het
meest. En alles - dat is God.
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1)

Over het getal 666.

Een van onze abonné's vraagt mij iets te willen zeggen over de bewering, die nog
altijd opgeld doet, dat volgens Openb. 13:18 de Roomsche paus de Antichrist moet
zijn, omdat zijn naam overeenkomt met het getal van het beest, welk getal, naar
men weet, 666 is.
Laat nu niemand zeggen, dat het onnoodig is, om nog eens deze bewering te
weerleggen. Als den dag van gister herinner ik me, hoe voor enkele jaren in een
gereformeerde kerk een ouderling was, die nog aan deze beschouwing, dat de Paus
de Antichrist was, met hand en tand vasthield. Erg kwalijk te nemen was dat niet,
want het catechisatieboekje van vader Hellenbroek beweerde het, en de alom
bekende (en om vele andere dingen terecht geprezen) vader Brakel zei het ook.
Toen nu op een avond de jonge leden der kerk, die toegang gevraagd hadden tot
het Heilig Avondmaal, door den kerkeraad onderzocht werden, beweerde één der
catechisanten, die vader Hellenbroek op haar duimpje kende, van achteren naar
voren en van voren naar achteren, dat de Antichrist de Paus van Rome was. In die
vergadering waren ook enkele predikanten, van wie bekend was, dat ze op dit punt
met gezegden Hellenbroek van meening verschilden. En de president-predikant
van die vergadering, die een guitig oogenblik had, zei, op het getrouwe
Hellenbroeksche antwoord van de catechisante, waarbij de Paus van Rome als
Antichrist te kijk gezet werd, bij wijze van interruptie tot den bedoelden ouderling:
Hoor je 't, broeder X?
Maar broeder X, die niet zóómaar een overtuiging prijsgaf, antwoordde slagvaardig:
Hoor jullie 't, dominees?
Hiermee was het incident gesloten, maar de Paus ongetwijfeld nog niet van zijn
blaam ontheven.
En dat is de man, wiens zitplaats of stoel volgens vader Brakel het zevenbergig
2)
Rome is, nog niet. Heeft nù nog niet, onmiddellijk na de jongste Kamerverkiezingen ,
ds Vreugdenhil, Kamercandidaat van de Geref. Staatspartij, preekende te
Giessendam, beweerd (letterlijk citaat): - Babel staat vlak voor de deur. Ik weet niet
wat voor Babel 't zijn zal: Rome of het socialisme. Maar - we komen al dichter bij
Babel - let er op, volk!......?
En was ook daarin niet ronduit de mogelijkheid erkend, dat Rome het Babel kan
zijn, dat gelijke kansen biedt, in zijn tegenwoordige ontwikkeling, voor zijn
antichristelijke ontpopping als het socialisme? M.a.w. wordt daar ook niet den volke
verkondigd, dat

1)
2)

Geref. Kerkbode van Delft, 26 Mei en 2 Juni 1923.
Ik plaatste dit artikel in de Gorcumsche Kerkbode van 5 Augustus 1922.
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't christendom evenveel gevaar te duchten heeft van den Paus als van de Russische
kerkdieven en priestermoordenaars?
‘Let er op, volk!’
Nu, het volk let er ook op. En wat zou het volk letten op zijn eigen manier er op
te letten, als niets zijn voorgangers let, om onverlet met het volk mee te letten?
Het volk let op. En zoo komt het, dat in meer dan een plaats nog altijd de
antichristelijkheid, neen, meet: het anti-christ zijn van den Paus ook al in den tijd
der verkiezingen wordt ‘bewezen’ uit de volgende berekening, waarover dan mijn
oordeel gevraagd is.
Men gaat n.l. uit van de gedachte, dat het getal 666 bedoeld is als een soort
geheimschrift. Rekenend met het feit, dat in 't Grieksch (en ook in 't Hebreeuwsch)
de cijferteekens door letters werden aangeduid, zocht men naar een woord of een
reeks van woorden, waarbij, als men de letters verving door de overeenkomstige
cijfers, als uitkomst verkregen werd: 666. Aldus probeerde men dat voor de
Nederlandsche taal: a 1, b 2, c 3, d 4, e 5, f 6, g 7, h 8, i 9, j 10, k 20, l 30, m 40, n
50, o 60, p 70, q 80, r 90, s 100, t 110, u 120, v 130, w 140, x 150, y 160, z 170.
Schrijft men nu op:
d

e

r

o

o

m

s

c

h

e

p

a

u

s

4 + 5 + 90 + 60 + 60 + 40 + 100 + 3 + 8 + 5 + 70 + 1 + 120 + 100
dan moet ieder erkennen, dat maakt, welgeteld, 666.
1)
En met deze uitkomst heeft men ook bij ons langs de dijken geloopen om alzoo
in den jare 1922 te bewijzen, dat men niet moet stemmen op de antirevolutionnairen,
want die hadden wel eens indertijd met de Roomschen, dat is, met het Beest,
samengewerkt. En dat Beest is toch maar de Antichrist en dus de macht van de
grootste revolutie, van de verwerping van Gods gezag, ja van alle gezag, behalve
het zijne.
Nu moet ik beginnen met de opmerking, dat niemand moet lachen om deze
antipapale wijsheid van enkele eenvoudigen. Want wat zij op hun manier doen,
doen andere, zeer verlichte lieden, weer naar hùn methode. De een heeft er nu
eenmaal belang bij, den Paus dwars te zitten, de ander, in een vlaag van
anti-militairisme, heeft het b.v. weer op den Duitschen Keizer begrepen. Zoo was
b.v. op den gedenkwaardigen Zaterdag 12 Mei 1917 op de achterzijde van den
spiritistischen kalender ‘Sursum Corda’ te lezen, dat de Duitsche Keizer (in 't Duitsch:
Kaiser) de Antichrist was, zulks in aansluiting aan een correspondentie van ‘The
two worlds’. De berekening luidde: ‘Geef iedere letter zijn alphabethisch rangnummer,
A is 1, B is 2, C is 3, enz. Plaats achter ieder cijfer nog zes (zijnde het aantal letters
van 't woord Kaiser); voeg dan alle uitkomsten bij elkaar en men krijgt:

1)

Rondom Gorinchem liggen dijkdorpen, lezer, waar men soms evenveel beleven kan als in
Delft, soms nog meer.
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K = 11,

schrijf 6 er rachter = 116

A = 1,

schrijf 6 er rachter = 16

I = 9,

schrijf 6 er rachter = 96

S = 19,

schrijf 6 er rachter = 196

E = 5,

schrijf 6 er rachter = 56

R = 18,

schrijf 6 er rachter = 186
Samen 666’.

Zoolang geleerde heeren, of die het air ervan aannemen, zulke berekeningen in
ernst uitgeven, mag niemand het volk belachen, dat met soortgelijke becijferingen
gehoorzaamt aan den oproep: let er op, volk!
Intusschen zal het toch niet veel moeite kosten, de dwaasheid van deze
berekeningen aan te toonen.
Allereerst zou men zeggen, dat de Paus wel sterk vóór de spelling Kollewijn mocht
zijn, want die is zijn redding, omdat ze schrijft: de Roomse Paus, d.w.z. 666 min ch
of 11 = 655. Men zij op zijn hoede voor die spelling aan den antipapalen kant!
Voorts herinneren we er aan, dat de willekeurigheid van deze cijferkunstjes in 't
oog springt. De vernuftige vinding, die tot dit artikeltje aanleiding gaf in de jongste
dagen, is niet anders dan een nieuw toevoegsel aan de vele berekeningen waarop
men zich suf gedacht heeft in den loop der tijden. In zeer veel talen is al een
‘oplossing’ beproefd, en ook de Nederlandsche werd, behalve in de bovengenoemde
oplossing, er voor aangewend. Zoo is er in 1789 (tijd der Fransche revolutie) te
Antwerpen een boekje verschenen, waarin als de Antichrist werd voorgehouden
(door iedere letter haar cijfer in het alfabet te geven):
Willem (23, 9, 12, 12, 5, 13) de (4, 5) Vijfde (22, 9, 10, 6, 4, 5) Prins (16, 18, 9,
14, 19) van (22, 1, 14) Oranje (15, 18, 1, 14, 10, 5) Stadhouder (19, 20, 1, 4, 8, 15,
21, 4, 5, 18) van (22, 1, 14) de (4, 5) vereenigde (22, 5, 18, 5, 5, 14, 9, 7, 4, 5)
Nederlanden (14, 5, 4, 5, 18, 12, 1, 14, 4, 5, 14).
En wie tellen kan, moet toegeven, dat het sommetje precies uitkomt. Maar het
wordt hem tevens duidelijk, dat al deze vondsten van valsch vernuft, toch niets om
't lijf hebben: men kan zich natuurlijk zelf ook een middagje in 't rekenen opfrisschen,
om dan eveneens een woord te vinden van iemand, aan wien men 't land heeft,
teneinde dien mensch dan maar met deze argumentatie als Antichrist te doodverven.
Zoo zijn dan ook bekend de volgende oplossingen (verkregen door optelling der
letters naar rangorde in het alfabet):
Christopher Bernhart van Gaalen, Bisschop to Munster in Westvaalen; of in de
Latijnsche taal (soms door optelling van alle letters naar alfabetische rangorde,
soms door optelling van alle letters, wier vorm ook voor Romeinsche cijfers werd
aangewend):
Alexander VII (met een heelen Latijnschen zin er achter)
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(paus); VICarIUs fILIIDeI; en ook: qUI est VICe fILII DeI (in beide gevallen wordt
het pausdom in 't algemeen bedoeld) of wel: epIsCopUs papa aLeXanDer (een
bepaalde paus, n.l. Alexander); en ook weer de reeds genoemde ChrIstophorUs
bernharDUs Van gaLen.
Uit later tijd dateeren dan de volgende Latijnsche uitkomsten:
a. Door de letters van het Latijnsche alfabeth van a tot i voor de 9 eerste cijfers
te nemen, die van k tot s voor 10, 20, enz., en de t tot z voor 100, 200 enz.:
Pontifax, 60, 50, 40, 100, 9, 6, 1, 400 (paus);
Jesuistica Catena, 9, 5, 90, 200, 9, 90, 100, 9, 3, 1; 3, 1, 100, 5, 40, 1 (de
Jezuieten);
P. Ignatius Lojola, 60; 9, 7, 40, 1, 100, 7, 200, 90; 20, 50, 9, 50, 20, 1 (stichter
van de orde der Jezuieten).
b. Door weer alleen de letters, die bij de Romeinen getalwaarde hebben, op te
1)
tellen (M, D, C, L, X, V, I), b.v.:
DoCtor et reX LatInUs, 500, 100, 10, 50, 1, 5 (de geestelijke leeraar en wereldlijke
gezaghebber te Rome, de paus dus);
VULgI seDUCtor, 5, 5, 50, 1, 500, 5, 100 (verleider des volks, de paus dus weer);
InnoCentIo XI rIgIDae LegIs papae (een bepaalde paus: Innocentius XI);
DIoCLes aUgUstUs (keizer Diocletianus).
Ook in het Grieksch is men aan 't rekenen gegaan. 't Meest bekend (en dan ook
voor Brakel, Hellenbroek en de meeste anderen gezaghebbend) is de naam Lateinos,
in 't Grieksche alfabeth (30, 1, 300, 5, 10, 50, 70, 200), waarmee dan de paus wordt
aangeduid. Ook bekend zijn de Grieksche namen voor: de Italiaansche kerk, de
Latijnsche kerk, de overlevering (paradosis, 80, 1, 100, 1, 4, 70, 200, 10, 200) waarop
Rome zich beroept naast de Schrift; Genserik (Genserikos, 3, 5, 50, 200, 5, 100,
10, 20, 70, 200), de wreede vandalen-koning, geb. 406; Titan (Teitan, 300, 5, 10,
300, 1, 50) een geweldenaar; de paapsche mis; de paus (Papest).
Het Hebreeuwsch droeg ook zijn aandeel bij. In het Hebreeuwsch geschreven,
geven de volgende woorden precies het verlangde getal: Papa Romànis (de paus),
Romiet (de Romeinsche vrouw, de hoer uit de Openb., gedacht te Rome, de paus
dus), Romanus (de Romein), Bellarminus Jesuita (een bekend Jezuiet). Er zijn er
meer. 't Meest bekend is: Keizer Nero.
En in het Duitsch of Nederduitsch vond men de volgende resultaten: Römischer
Papst (80, 50, 30, 9, 90, 3, 8, 5, 80; 60, 1, 60, 90, 100) de paus; of Pabstums Ehr
(eveneens tegen den paus); de Paavvest (4, 5; 60, 1, 1, 200, 5, 90, 100). Bekend
zijn de volgende spreuken:
DIe teUffeLs ChoreszUnfft zU bergen;

1)

V en U zijn daarbij gelijk.
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Der pabst VVar abgefaLLene babyLonIsche hUre;
pabst Ist VerfUhrer Des VoLCKs (de K als X te lezen); en wie Duitsch lezen kan,
bemerkt, dat in al die spreuken en woorden de pauselijke stoel het weer ontgelden
moet.
Opzettelijk noemden we enkele (niet alle nog) van de in den loop der eeuwen
gegeven oplossingen. En me dunkt, afgedacht van enkele, Grieksche en
Hebreeuwsche, (die Johannes, den schrijver der Openb. konden bekend geweest
zijn) zijn ze alle bij elkaar een bewijs tegen elkander; want waar zooveel oplossingen
te geven zijn (en voor wie wil en den tijd heeft om te rentenieren het getal gemakkelijk
te vermeerderen valt) daar springt de willekeurigheid der becijferingen in het oog.
Bovendien is het geen al te gewaagde bewering, dat Johannes op Patmos geen
Hollandsch, geen Duitsch, geen platduitsch gekend heeft. En over de opvatting van
den aard der profetie, en der apocalyps, die in deze optellinkjes zich verraadt,
zwijgen we maar geheel. Men moet zich werkelijk van alle studie over profetie en
apocalypse niets hebben aangetrokken, om dergelijke voorbeelden te geven.
De bezwaren, die tegen de ernstige becijferingen in te brengen zijn (ik bedoel
die, welke ook Johannes kàn bedoeld hebben) hangen m.i. vooral samen met het
feit, dat alle getallen in de Openbaring zinnebeeldig zijn. (Er zijn er heel wat, b.v. 4
paarden, 4 dieren, 24 ouderlingen, 1000 jaar, 144000 gekochten, 1260 dagen, 3½
jaar, 42 maanden, 7000 gedooden, 12 poorten, 12 paarlen, 12 fundamenten, 12000
stadiën, 144 el - voor dezelfde muren, een bewijs dat de getallen symbolisch moeten
zijn, omdat ze anders zeer ongelijke maat opgeven - 10 hoornen, 7 hoofden, 3
onreine geesten, 7 zegelen, 7 bazuinen, 7 fiolen, 1600 stadiën, 2 getuigen, 2
olijfboomen, 2 ✕ 10000 enz, ruiters, 7 geesten enz.) En te midden van al die
symbolische getallen zou een letter-cijfer getal wel wat heel zonderling staan;
afgedacht nog van het feit dat een geheimschrift wel wat kleinen dunk geeft van
den moed van een apostel, die voor keizers en koningen niet vreesde en dus ook
den naam van den Romeinschen keizer (Lateinos of Nero) niet zal hebben angstvallig
verborgen achter geheimtaal.
Het beste is nog altijd de opvatting, die dit getal behandelt als alle andere in de
Openbaring, d.w.z. volgens zinnebeeldige verklaring (daarvoor is toch Openbaring
een boek van visioenen). Rekent men als grondgetal 6 (dat dan in alle verhoudingen
van 1 ✕ 6 en 10 ✕ 6 en 10 ✕ 10 ✕ 6 gegeven wordt, dus in alle verhoudingen
doorgaat) dan kan 6 worden beschouwd als bijna 7 (evenals ter elfder ure beteekent
bijna 12 uur). Is nu 7 het getal der goddelijke volmaaktheid, dan zou in 6 de gedachte
uitgesproken zijn van het bijna-goddelijke; en het getal 666 zou dan willen zeggen,
dat de antichrist in alle levensverhoudingen een macht ontplooien zal, die bijna het
goddelijke nastreeft, doch vóór haar volle ontplooiïng in zondige almacht wordt
afgebroken.
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Natuurlijk weet ieder ingewijde, dat de moeilijkheden hiermee nog volstrekt niet alle
verdwenen zijn. Maar in elk geval moge het bovenstaande strekken ten bewijze,
dat men den Roomschen Paus met rust kan laten. Afgedacht nog van de
willekeurigheid, waarop we boven wezen in de gegeven becijferingen, mag toch
steeds worden bedacht, dat de antichrist openlijk zich plaatst tegenover Christus,
terwijl de Paus juist verklaart zijn macht alleen te ontleenen aan Jezus Christus;
een belijdenis, die de antichrist nooit zou willen overnemen. En heeft onze tijd niet
bewezen, dat, toen in de revolutielanden de geest van het antichristendom greep
naar de zetels der christelijke kerkedienaren, juist de aanhangers van den Paus
van Rome de eerste martelaren waren van den antichristelijken geest? Als de Paus
de antichrist was, dan zou de antichrist een koninkrijk hebben, dat tegen zichzelf
verdeeld was. En zulk een koninkrijk kan, naar Jezus eigen woord, niet bestaan.
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1)

Voor en tegen

Wie tegen ons niet is vóó ons.
Wie mèt mij niet is, die tègen mij.
Wie mèt mij niet vergadert, die verstrooit.
Luc. 9:50b, Marc. 9:40, Luc. 11:23,
Matth. 12:30.
De lezer zij gewaarschuwd: wat hier volgt, is volstrekt geen meditatie. En neemt
ook niet den schijn daarvan aan. Maar het probeert wèl de Schrift te lezen.
Aanleiding tot het schrijven was ditmaal een brief, dien ik hier opneem voor een
gedeelte: de lezer kan dan weten, waar de moeilijkheid over loopt.
‘Op één van mijn reizen hierheen, kreeg ik een bundel meditaties. In één
van die meditaties trof me, wat de schrijver daar zegt over Lucas 9:50 b:
“wie tegen ons niet is, die is voor ons”. Het komt hierop neer, God is
tenslotte barmhartig, en wie dan niet tegen Hem is, wel, die is voor Hem.
Nu maak ik hier (de schrijver van dezen brief woont in Oostenrijk, K.S.)
met heel veel menschen kennis, waarvan ik zou willen zeggen: Zij zijn
niet tegen Hem, dus voor Hem. En dan verder redeneerend, zooals de
schrijver van de bewuste meditatie deed: als ze voor Hem zijn, dan zullen
ze niet verdoemd worden. Deze tekst kwam mij erg goed van pas, want
't is toch wel heel wreed te moeten denken, dat al die menschen, die “niet
tegen Hem zijn”, verloren zullen gaan. (Zie ook Marcus 9:40).
Nu staan daar andere teksten tegenover: Lucas 11:23: “wie met mij niet
is, die is tegen mij”, en Matth. 12:30. Nu wilde ik U het volgende vragen:
Zou U in “De Reformatie”, het eenige kerkelijke blad, dat ik hier ontvang,
eens willen schrijven over Lucas 9:50b en zoo mogelijk in verband met
de twee andere teksten uit Lucas 11 en Matth. 12?’
Tot zoover de schrijver.
Zijn vraag heeft mijzelf ook meermalen beziggehouden. En uit gesprekken weet
ik, ook uit lectuur, dat velen redeneeren zooals hij. Hetgeen ik dan ook verstaan
kan.
Toch lijkt de redeneering mij onjuist. Hetgeen ik trachten zal, aan te toonen. Om
dan vervolgens te zeggen, wat ik zelf van dien tekst of van die tekstenreeks meen
te moeten verstaan.
Schrijver van den bovenstaanden brief, daarmee met zeer velen in wat men noemt
‘goed gezelschap’ zijnde, betrekt één

1)

‘Delfsh. Kerkbode’, 9de jaarg., No, 459, 460, 461, 462, 14, 21, 28 November en 5 December
1931.
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van de hierboven afgedrukte bijbelwoorden dadelijk op de vraag van eeuwige
rampzaligheid of eeuwige zaligheid.
Maar dat lijkt me al vast onjuist.
Daarvan staat in den tekst geen woord.
Ja, maar, zal de schrijver mij dadelijk tegenwerpen, het ‘vóór’ of ‘tegen’ Christus
zijn, beslist toch immers over ons ‘eeuwig wel of wee’?
Ik antwoord daar weer op: voor ons besef moge het geen open vraag meer zijn,
of inderdaad ‘de beslissende’ keus ook tevens zou ‘beslissen’ over ‘eeuwig wel of
wee’, maar toch komt de vraag dadelijk op: is die beslissende keus inderdaad
bedoeld met dat ‘VOOR’ of ‘TEGEN’ zijn, waarvan de tekst hier spreekt?
Om dat te weten, stellen we twee vragen:
a. wat is toch eigenlijk de ‘beslissende keus’?
b. is hier wel spárke van die ‘beslissende keus’?
Inzake vraag a. zou ik willen zeggen: de meeste menschen spreken van de ‘besliste’
keus; niet, zooals hier zooeven gebeurde, van de ‘beslissende’. Maar in dat woord
‘beslist’ zit al dadelijk een groote moeilijkheid. Hoevelen, die wij toch onmiddellijk
rekenen tot Gods wedergeboren kinderen, (voor wie dus God ‘beslist’ heeft) zijn
voor zichzelf toch niet ‘beslist’? Aan den anderen kant: hoevelen dènken niet, dat
zij ‘beslist’ hèbben voor eeuwig, en hèbben toch feitelijk niet beslist voor eeuwig?
Er is nog een derde mogelijkheid: dat niemand eigenlijk goed weet, of in of door
iemand reeds ‘beslist’ is. Denk aan Paulus, op den weg naar Damascus, straks in
Damascus. De eene theoloog (Dr Kuyper) zegt: hij was toen al wedergeboren: God
had in hem beslist, maar hij moest zelf nog beslissen met bewustheid (in de
bekeering), hoewel hij toch ook eigenlijk zich al principieel had overgegeven aan
den God der vaderen. De andere theoloog (Ridderbos, leerling van Kuyper) zegt:
hij was nog niet wedergeboren. Beiden, hoezeer verschillend, zeggen: als ge het
aan Paulus zelf gevraagd had, zou hij vóór Damascus gezegd hebben: ik heb beslist,
ik ben wedergeboren, en in Damascus gezegd hebben: ik ben volstrekt
onwedergeboren......wee mij, ik verga, ik zal mijn Rechter om genade bidden.
M.a.w. wat wij ‘beslist’ noemen, is meestal een subjectieve meening omtrent onze
al-of-niet-beslistheid.
Maar die subjectieve meening is nooit vertrouwbaar. Al wordt ze dan ook in de
verslapte kerk doorgaans met reverentie behandeld, en zorgvuldig gekweekt. Demas
met Paulus nog op reis zijnde, had volgens hemzelf, volgens Paulus, volgens de
tijdgenooten, de ‘besliste keus’ gedaan. Later bleek: 't was toch niet zoo geweest.
En van de later gedane keus der ‘tegenwoordige wereld’ kan Demas ook best
teruggekomen zijn.
Om al deze redenen spreek ik hier liever van de ‘beslissende keus’. D.w.z. van
die radicale, inwendige, vernieuwing in het hart, die wedergeboorte heet, voorzoover
deze dan voor het eerst be-
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weging brengt in het wilsleven. Want wedergeboorte is Gods werk; en zij beweegt
van binnen uit den geheelen mensch.
Maar de moeilijkheid is hier nu weer: dat de mensch, als hij wedergeboren wordt,
daarbij geheel lijdelijk is, m.a.w.: in dat uur van ‘beslissing’ kiest hij, actief, heelemaal
niet. En wel komt straks die wedergeboorte, als kracht van vernieuwing, hem, dien
mensch, met al wat in hem is, aangrijpen, omzetten, bewégen, doch: een eerste
‘beweging’, ‘neiging’, ‘toekeering’ tot God is nog niet een den wil bekende keus.
Dat laatste woord blijve hier nu maar verder onbesproken, anders komt er nog heel
wat ‘zielkunde’ bij te pas.
Maar dit is toch wel duidelijk: een ‘keus’ is doorgaans een daad, wil men: een
zelfbinding, een zelfbepaling, waarbij de wil, niet zonder bewuste werking van het
verstand, en in samenwerking mèt dat verstand, zich strekt naar een doel; of ze is
een door het verstand uit nadenken veroverde bewust geformuleerde uitspraak vóór
een bepaalde waarheid, de aanvaarding van een ‘stelling’, waarvóór het verstand
zich uitgesproken heeft.
Maar zulk een keus is nu weer niet voor altijd vast te leggen. Integendeel, ook mèt
die keus zullen verstand en wil nog altijd weer op- en neergaan. Petrus, toen hij
bitter weende om zijn verraad, zou op de vraag: hebt gij de ‘beslissende keus’
gedaan? -, geantwoord hebben: houd op, ik niet, ik niet. Toch hàd hij gedaan, wat
de meeste menschen noemen: de besliste of beslissende keus. Kennen wij de
‘onberouwelijke’ KEUS? Zeker: er is sprake van een ‘onberouwelijke’ keus van God
als gever en als herschepper (Rom. 11:29). Maar Gods keus van mij is wat anders
dan mijn keus van Hem. Het laatste is gevolg van het eerste. En wat dan dit laatste
(van mij) betreft: wèl lezen wij van een ‘onberouwelijke bekeering tot zaligheid’ (2
Cor. 7:10); maar daar is sprake van ‘bekeering’ des verstands, waarover dat verstand
nooit BEROUW zal krijgen, zoo vaak het zich wezen en doel der bekeering maar
recht voor oogen stelt. Maar aan dat laatste mankeert het nog al eens. Wij
GELOOVEN (ik herzeg: wij gelooven, hebben dus geen uitwendig-dwingend bewijs
ervoor) wij gelooven de volharding der heiligen: wij gelooven dus, dat in den wortel
van hun wezen, in hun persoonlijkheidskern, de keus, de neiging van den wil tot
God, nooit kan ongedaan gemaakt worden; en tevens, dat de vrucht daarvan steeds
openbaar zal worden. Maar dezelfde belijdenis, die ons dit voorhoudt, bewijst tevens,
dat aan de oppervlakte die innerlijke vastheid lang niet altijd blijkt.
Moeten wij dus spreken van een ‘beslissende keuze’, dan is dat eigenlijk alleen
mogelijk, als we aan Gods ‘keuze’ denken. Want datgene wat in ons beslissend is,
is tenslotte geen keuze, maar een geboorte. Een wedergeboorte. Een geboorte ‘van
boven af’. Er zijn er, die deze (weder)-geboorte hebben, en nooit een
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keus doen (vroegstervende kinderen van godzalige ouders, Dordtsche Leerregels
I, 17). Er zijn anderen die wel van binnen vernieuwd zijn, maar de keuze nooit op
een gegeven oogenblik ‘doen’, en àls ze die heden doen, dan vaak weer morgen
twijfelen aan haar gedaan-zijn, aan haar goed-gedaan-zijn. In elk geval is het
duidelijk, dat, waar zulk een ‘onberouwelijke keus’ gedaan wordt, deze altijd iets
anders is, dan de wedergeboorte zelf. En altijd later komt.
Nu kom ik toe aan vraag b.: is in de geciteerde teksten wel inderdaad sprake van
een besliste of beslissende keuze?
Ik meen, dat de teksten, daarmee niets te maken hebben.
Nog duidelijker: dat zij met de vraag van wedergeboorte of waarachtige bekeering
niets te maken hebben.
Ik wijs er al dadelijk op, dat de in den brief geciteerde uitspraak: ‘wie dan niet
tegen Hem (God) is, die is vóór Hem’, of de andere: ‘Zij zijn niet tegen HEM, dus
vóór Hem’, nergens in den bijbel staat.
Laat ons eens zien.
1. De naam ‘God’ staat in den tekst niet. Zelfs de naam ‘CHRISTUS’ ontbreekt.
Hier spreekt telkens: JEZUS de Nazarener. En dat maakt een groot verschil. Want
Jezus Christus is wel God, doch Hij is tevens waarachtig mensch. En hier spreekt
Hij als Messias, in zijn historisch optreden onder zijn volk, in zijn eerste periode. Dat
optreden brengt onder de menschen beroering en schifting. Er zijn er, die in Jezus,
den Nazarener, den Messias erkennen. Anderen doen dit niet, of nog niet. De een
spreekt dus ‘vóór’, de ander ‘tegen’. De één loopt ‘met’ Jezus van Nazareth, de
ander weigert dat, want hij verklaart zich ‘tegen’ dien Jezus. Maar is dat nu besliste
keuze? Een beslissende keuze? Wees nuchter: toen Christus deze woorden sprak,
was Judas nog altijd een vóór-stemmer. Hij zei en meende positief: Jezus van
Nazareth is de Messias. In die overtuiging preekte hij, deed wonderen, wierp ook
duivelen uit. Hij was dus vóór, op dat oogenblik. Later evenwel was hij tegen. Dit
neemt niets weg van zijn oogenblikkelijk vóór-zijn; want hij was ‘mèt’ Jezus, en
‘vergaderde’ dan ook met Hem, hij vergaderde INDERDAAD de kudde, bracht velen
toe. Toch ontbrak de beslissende keuze van het hart, waarvan de uitgangen des
levens zijn, vóór God, den God des Woords. Men moet den ‘historischen Jezus’ wel
niet scheiden, doch niettemin altijd onderscheiden van den eeuwigen God. En het
vóór of tegen den ‘historischen Jezus’ zijn, dat kan - denk aan Judas - gevolg zijn
van misverstand. Het kan ook - denk aan de andere discipelen - vrucht van geloof
zijn.
2. Helderder wordt de kijk op deze eenvoudige werkelijkheid nog, als men let op
het meervoud: ONS. Mijn briefschrijver en ettelijke menschen met hem citeeren
steeds: wie tegen MIJ niet is, die is vóór MIJ. Tweemaal enkelvoud. Maar er stáát:
meervoud: ONS. Bedoeld is dus de officieele kring van Jezus en zijn vol
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gelingen, zóó, als die kring zichtbaar zich vertoonde in een voor ieder te tellen
gezelschap. Onder die ‘ons’ is - men moet niet knoeien - óók Judas begrepen. Als
Judas ergens preekte in Jezus naam, waren er menschen, die vóór dien nieuwen
preeker-zendeling-wonderdoener waren; en anderen zeiden: niet van gediend.
3. Weer duidelijker wordt alles, wanneer men er op let, dat de uitdrukking ‘VOOR
ONS’ wordt afgewisseld met de andere: ‘MET MIJ’. Nu zal men mij tegenwerpen:
hier vervalt uw opmerking van zooeven, toen op dat meervoud (‘ons’) zoo sterke
nadruk werd gelegd; want hier is toch maar het enkelvoud gebruikt (met MIJ)! Toch
handhaaf ik hetgeen gezegd werd; immers: men moet ook letten op de wisseling
van vóór en mèt. Ik kan in mijn hart vóór iemand zijn, dien ik nooit gezien, nooit
persoonlijk ontmoet heb. Dan ben ik wel ‘vóór’ hem, doch niet ‘met’ hem. Zoodra ik
evenwel ‘met’ iemand ga, vormen we een....GEZELSCHAP. Dan ‘trekken we samen
op’, en doen dat nu, ook al zou later tusschen ons beiden een breuk geslagen
worden. Iemand, die op een gegeven moment ‘tegen Jezus’ was, zou, desgevraagd,
natuurlijk weigeren, publiek ‘mèt Hem’ te gaan; hij sloot zich dan niet bij diens
gezelschap aan. Maar zóó was hij dus tegelijk ‘tegen ons’ - tegen het officieel
gevormde gezelschap.
4. De gedachte, dat men onder de woorden ‘voor’ en ‘tegen’ zou moeten verstaan
een beslissende levenskeus, of een voor eeuwig staan binnen, dan wel buiten den
cirkel der verkiezing Gods, vervalt absoluut. als men maar eens nuchter zich afvraagt:
wie worden in het Nieuwe Testament zooal gezegd ‘met Jezus’, den historischen
Jezus, te zijn?
Het antwoord is gemakkelijk. Uit vergelijking van Marc. 3:14, Joh. 15:27, Matth.
26:51 blijkt, dat van de 12 discipelen zonder onderscheid (Judas inbegrepen) gezegd
wordt, dat ze ‘met Jezus’ waren. ‘Met’ een rabbi, een leermeester, te zijn, was een
vaste uitdrukking voor: in het gezelschap van dien meester zijn, Matth. 26:71, Luc.
22:59, Joh. 18:26. Er waren soms wel menschen, die Jezus als Christus liefhadden,
en toch niet de kans hadden of kregen ‘met’ Hem te zijn, maar bij wie de wil gold
voor de daad; die dus, geestelijk genomen, toch Zijn discipelen wilden wezen, b.v.
Marc. 5:18. Zulk een ‘met iemand zijn’ kan beteekenen: een publieke uitspraak doen
ten gunste van iemands optreden of leer; zoo is Jezus ‘met’ Johannes, Joh. 3:26.
Ja, nog ruimer en algemeener kan de uitdrukking worden opgevat: ‘met’ Jezus toch
waren heel wat menschen, die later Hem loslieten of hielpen verwerpen; de ‘schare’
was met Hem, Joh. 12:17: en de schare, enfin, die is - de schare. ‘Mèt iemand’ zijn
in het algemeen de menschen, die hem begeleiden, en in zijn publieke werk, al of
niet met het rechte inzicht, de behulpzame hand bieden; zoo heeft David van zulke
menschen Matth. 12:4, Marc. 2:25, Luc. 6:3, en Paulus, Hand. 20:34, Titus 3:15;
men zou dan ook Demas dien naam (met P.) kunnen geven, en tevens den man.

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 1

264
met wien David ‘brood at’, maar die ‘de verzenen tegen hem grootelijks heeft
verheven’.
5. Tenslotte wijkt heel die suggestieve aanwending van de bekende tekstenreeks
gelijk wij die plegen te hooren, als men maar eens op gelijke manier zich afvraagt:
wat beteekent nu eigenlijk ‘tegen’, en wat ‘vóór’ in dit verband?
Indien eens ‘tegen’ niet meer inhield dan: ‘in het nadeel van’ en ‘voor’ niet meer
(en niet minder) dan: ‘in het voordeel van’ (zooals b.v. een ‘bij ongeluk’ op een
bepaalden candidaat uitgebrachte stem in diens ‘voordeel’ is, zonder dat evenwel
de stemmer in zijn hart aan dien candidaat ‘verbonden’, of zelfs maar in partij-verband
‘met’ hem is), wat dan??
Maar laat ons laatste artikel die vraag onder de oogen zien, om dan conclusie te
trekken.
We stelden dus de vraag: wat is in onze tekstenreeks bedoeld. met: ‘tegen’ en
wat met ‘voor’? Kon ‘tegen’ misschien niet meer willen zeggen dan ‘in het nadeel
van’ en ‘voor’ niet meer dan ‘in het voordeel van’?
Indien dit juist zou blijken, dan vervalt de probleemstelling, die den schrijver van
den brief zooveel moeite bezorgd heeft, geheel en al, dat is duidelijk.
Welnu - ik geloof inderdaad, dat we hier den sleutel ter verklaring moeten zoeken.
Reeds heb ik gewezen op de beteekenis, die ‘met’ (in de verbinding ‘met iemand
zijn’) in het Grieksch van het Nieuwe Testament heeft.
Zoeken we op dezelfde manier eens voorbeelden uit het Grieksche Nieuwe
Testament van het gebruik van ‘tegen’ en van ‘voor’.
a) Inzake ‘tegen’ (of ‘tegen’ iemand of iets of een groep menschen zijn) valt te wijzen
op een uitspraak, die ons dadelijk interesseert, omdat er dezelfde twee voorzetsels
in gebruikt worden, als hier (‘voor’ en ‘tegen’): n.l. 2 Cor. 13:8: Wij vermogen niets
tegen de waarheid, maar vóór de waarheid. Hier is alleen bedoeld dat wij den loop
der waarheid niet kunnen tegenhouden, remmen, ook al zouden wij dat bedoelen;
integendeel; de waarheid zal zich altijd rechtvaardigen; wij kunnen niet anders zijn
dan instrumenten, waaraan zij haar kracht, desnoods tegen onzen wil, demonstreert
(denk eens aan Bileam).
‘Tegen’ beteekent: ‘ten nadeele van’, ‘voor’: ‘ten voordeele van’. En de kwestie
van iemands ‘keus’ of ‘hart’, zelfs van den indruk, dien hij op anderen maakt, blijft
buiten beschouwing (vgl. vs. 7).
Meer van zulke uitspraken zijn er. B.v. Rom. 8:31: Zoo God vóór ons is (weer
hetzelfde voorzetsel), wie zal ‘tegen ons zijn’? Natuurlijk zijn er velen, die in hun
‘hart’ wel degelijk tegen ons zijn: ja - dat wij God ‘vóór ons’ durven noemen, zal vele
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vijandige gedachten openbaar maken. Toch is niemand tegen ons, d.w.z.: niemand
zal ons kunnen beschadigen, in ons wezenlijk nadeel werken......Weer is de ‘besliste
keuze’ buiten beschouwing gebleven hier.
Zoo is het ook in Marc. 14:55; de Overpriesters en het Sanhedrin zoeken (een
tijdlang achtereen, blijkens den tekst, m.a.w. ze zoeken zonder oogenblikkelijke
vertering door ‘hartstocht’, alleen als diplomaten), getuigenis tegen Jezus, getuigenis
in Zijn nadeel, à charge (vgl. Matth. 26:59, Marc. 14:55, 56).
Hoe bitter weinig de gezindheid van het hart soms in rekening gebracht wordt in
dit nieuw-testamentisch ‘tegen zijn’, en hoe sterk de aandacht soms geconcentreerd
wordt alleen op het resultaat van iemands openlijk optreden, blijkt wel zeer sprekend
uit 1 Cor. 15:15. De Statenvertaling heeft hier het woord ‘tegen’ weggewerkt; doch
het Grieksch zegt zeer levendig: (als Christus niet opgestaan is) dan worden wij
bevonden valsche getuigen, want wij getuigden dan tegen God (in) dat Hij Christus
opwekte, dien Hij (dan tóch feitelijk) niet opwekte, indien althans de dooden (in het
algemeen) niet opgewekt worden (gelijk beweerd wordt). Hier stelt Paulus dus de
mogelijkheid, dat iemand heel ‘mooie’ dingen zegt van God, bepaald lofzingende
dingen, met de beste bedoelingen: maar ja, als het niet waar is, dan is het toch maar
tegen God in; het resultaat wordt hier weer gezien, los van de subjectieve bedoeling
(vgl. voorts nog Joh. 19:11, Hand. 21:28 en 25:3).
b) En nu het woordje ‘voor’.
In den grondtekst staat iets, dat zooveel zeggen wil als: in het voordeel van, in
het belang van, ten gunste van. Wie dus vóór iemand is, handelt daarmee in diens
voordeel, begunstigt hem in zijn werk, helpt hem vooruit, staat practisch aan zijn
kant.
Laat weer enkele voorbeelden spreken:
Reeds wezen we op Rom. 8:31. Ook op 2 Cor. 13:8. Daarnaast valt te noemen
Filipp. 4:10: gij zijt verwakkerd, om ‘aan mij te denken’; eigenlijk staat er: om te
bedenken datgene, wat in mijn belang, wat mij tot voordeel is; Paulus had n.l. de
opbrengst van een flinke collecte thuis gekregen. In gelijken zin bidt de Geest in het
voordeel der geloovigen, ‘ten hunne gunste’. Rom. 8:26, bidt Christus in het belang
der Zijnen, Rom. 8:34, Hebr. 7:25, is Christus ons ten voordeel, te onzen bate,
verschenen voor 's Vaders aangezicht, Hebr. 9:24, mag Paulus (in een
zelfverdediging) spreken in zijn eigen belang, Hand 26:1, moeten de leden van een
lichaam in elkaars belang werkzaam zijn, 1 Cor. 12:25, waken de voorgangers ten
bate van de leden, Hebr. 13:17, gelijk ze ook zoo in hun belang voor hen strijden
in 't bidden, Col. 4:12, eveneens als het omgekeerd geschiedt, Rom. 15:30. We
noemen niet meer, en volstaan met de mededeeling, dat mijn woordenboek op 't
Grieksche Nieuwe Testament nog in dezelfde beteekenis 44 voorbeelden aangeeft,
zonder nog volledig te willen zijn.
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Slotsom van dit alles is nu m.i., dat wij zóó mogen interpreteeren: wie niet meedoet
met Mijn zendingswerk, die werkt feitelijk in het nadeel daarvan. Immers, de
boodschap heeft haast; de crisis komt, Israël wordt topzwaar, het moet tot beslissing
komen, ten aanzien van het Messiasbeeld. Wie daarom niet meedoet aan het openen
van de oogen, aan het scherp en zuiver stellen van de kwestie, aan den heilzamen
dwang, om tusschen ‘ja’ en ‘neen’ nu toch eens te kiezen, wel, die werkt tégen. Die
houdt het Rijk maar op, die werkt het doorbreken van de crisis (Joh. 12:31) maar
tegen. Al is hij nòg zoo verdraagzaam, en zoo coulant, hij is een sta-in-den-weg.
Judas heeft inderdaad meegehòlpen, om de kwestie te stellen, de crisis te
verhaasten, hij is tenslotte zelf door de crisis geweldig aangepakt. Hij was tegen
den geopenbaarden Christus, maar hij was toch ‘met Jezus’. Hij heeft het rijk dus
effectief gediend, al bleek het dan later geschied te zijn in definitieve zelf-handhaving.
Maar de bourgeois satisfait, die het nazareensche ‘geval’ ‘eens’ ‘aankijkt’, die werkt
tégen. En zoo wordt ons de bedoeling doorzichtig van die eerste tekstenreeks: wie
niet ‘met’ Mij is, die is tegen Mij, en die niet ‘met’ Mij, in Mijn gezelschap als leerling
opgenomen, bezig is met, deelneemt aan, het (messiaansche) werk van de
bij-een-brenging der (verstrooide) schapen van het huis van Israël, welnu, die
belemmert dat werk van de bijeenbrenging der kudde, het werk van den goeden
Herder, en helpt dus practisch mee aan het door Satan gewilde uit elkaar jagen van
de kudde, die immers in Israël reeds aan het uiteenvallen toegekomen was. M.a.w.
hij wordt zelf aansprakelijk voor de dóórwerking van het ontbindingsproces in het
volksleven; niet voor de opkomst, wèl voor het verloop ervan, zoodra hij maar met
de verschijning van Jezus van Nazareth te doen gekregen heeft en gedwongen is,
door diens optreden, kleur te bekennen.
Op dit laatste tekstelement leggen wij dan ook nadruk. Zoowel uit Luc. 11:23, als
uit Matth. 12:30 blijkt, dat het daarom te doen is, en dat ook de beteekenis der
woorden daardoor bepaald wordt. In beide teksten gaat onmiddellijk vooraf het beeld
van een burchtheer, die tot een tweestrijd gedwongen wordt, en daarbij verslagen
wordt. Dit is niet te vergeten: men moet Jezus' woorden niet uit hun verband rukken;
zij zijn altijd gedateerd, en geen mensch heeft het recht, die datums af te krabben
van de berichten. Zoo ook hier. Jezus' woord geldt heel bepaald van den tijd, waarin
door Zijn openlijk optreden de crisis verscherpt wordt. Er zijn tijden, zegt Hij, waarin
alles blijft bij het oude: als n.l. de sterke burchtheer, welgewapend, zijn kasteel, met
wat er in is, ‘bewaart’. Satan, liever gezegd Beëlzebub (heer der woning, burchtheer)
is hier bedoeld. Er zijn dus tijden, waarin op Satans rijk geen offensief geopend
wordt;......dàn is de dwang om partij te kiezen, er niet, en dàn wordt een woord als
van onzen tekst niet gesproken; immers, dit woord is geen algemeen bevel, doch
constateert een feit; en dat is héél wat anders; het raakt ook niet de ‘wereld
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van het hart’, dat mysterieuze meditatie-ding, maar dood-nuchter het publieke
optreden. Men leze maar eens kalm, vooral kalm (!) Luc. 11:21. Beëlzebub zit eerst
op zijn kasteel, er is geen vijand in de buurt, geen mensch komt hem bevechten,
‘binden’ (Mt. 12:30). En, zooals het in zulke tijden gaat, de boeren, die om dat kasteel
van dien roofridder wonen, mogen grommen, of slapen, of kruipen, of onverschillig
doen, een crisis is er niet, alles gaat zijn gang, scherpe afteekening is er niet. Ja
zeker, er is nog wel degelijk een in-of-buiten-'t-rijk-zijn, een ‘alles’ -of- ‘niets’- hebben
in het ‘hart’, er is wel degelijk verkiezing en verwerping, maar daarover handelt de
tekst niet. Het publieke optreden wordt bezien. Vandaar de openbaarwording, straks,
van den anderen kant: op zekeren dag (Christus kwam in een bepaald punt des
tijds, Hij komt niet door langzame evolutie) verschijnt daar ineens een gewapend
man. Hij komt met een leger (de discipelen) naar dat kasteel van dien roofridder,
Beëlzebub, toe; de strijd zal beginnen. Nu moeten al de boeren in de buurt partij
kiezen. Wie niet een hooivork grijpt, of een zoon beschikbaar stelt, of het leger
proviand en inkwartiering bezorgt, wie dus niet ‘met’ den aanval op ‘Beëlzebubs
veste’ meedoet, die werkt practisch tegen. Die hindert en wordt straks door de
andere partij gedwongen tot kleur-bekennen. Hij werkt echter dadelijk reeds in het
‘nadeel’ van het ‘offensief’ (daarop komt het aan) van den held, die het roofnest
uitroeien wil, en hij hèlpt het monster, dien roofridder, in diens mishandeling van de
daar boven wederrechtelijk gevangen gehouden broeders van de bevolking rondom
't kasteel (de schapen, die de goede Strijder, wijl Hij de Goede Herder is, door strijd
bevrijden, en dus vergaderen wil). Die dus in de hitte van den strijd niet meedoet,
die werkt tegen: als er een crisis is, ‘doet’ ieder wat; precies zooals nu nog bij de
stembus. Het geheele verhaal wordt nog duidelijker, als men weet, dat het (vooral
in Matt. 12) hier met zóóveel woorden gaat over de vraag van het exorcisme, de
duivelbanning. Ook de farizeeërs deden daaraan mee (Mt. 12:27); zij schijnen dus
eveneens den roofridder te bekampen. Maar nu komt Jezus met een àndere
strijdwijze, en een ànder dóel; Zijn strijd gaat (anders dan die der farizeeërs) niet
slechts tegen de ziekte, maar éérst tegen de zonde; niet om enkele zieke (bezeten)
individuën, doch om het geloovig bestaan der kudde Israëls bekommert Hij zich;
niet eigen ‘voordeel’ beoogt Hij daarbij, doch Hij geeft zich als Messias. Daarom
zullen die farizeeërs partij moeten kiezen; want als zij hun ‘bedrijf’ van duivel-banning
blijven uitoefenen met bewuste verwerping van Christus' krijgsmethode en -doel,
dan zullen zij toch de arme schapen daadwerkelijk helpen verstrooien; immers: een
strijd tegen het kwaad enkel als ziekte, laat de zonde bestaan; en de zonde, het
ongeloof, het nietmessiaansche Israëlietendom, dàt verstrooit toch de kudde. Het
‘eind’ van ‘dit geslacht’ zal dan ook onder farizeeuwsche leiding zijn zevenmaal
erger dan het begin: de duivel-roofridder komt,
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als men Christus niet in Jezus eert, niet met hem mee-werkt, tock terug met
7-voudige versterking (Matt. 12:45). In dezen nauwen samenhang alleen kan men
den inhoud van Jezus' op bepaalden datum en in bepaalde omstandigheden
gesproken woord verstaan en de algemeene gedachte, die in die bepaalde uitspraak
1)
den zin logischen inhoud waarborgt, verstaan.
En zóó wordt ook die andere reeks verstaanbaar: wie na kennismaking niet gelijk
de farizeeërs ‘tegen’ ‘ons’ (tweemaal meervoud en in deze reeks alleen meervoud)
is, die is ‘in ons voordeel’. Evenals de voorgaande reeks slechts 't uitwendigzichtbare
optreden betrof - natuurlijk met waarschuwing tot een ieder, om voor zichzelf toe te
zien, dat zijn innerlijk met zijn uiterlijk zou overeenstemmen, maar daar gaat het nu
niet om -, zoo is het ook in deze tweede reeks, die de keerzijde van den penning
doet zien, en meteen het opschrift aan die keerzijde helpt vertolken. Ook in Luc.
9:50 en Mc. 9:40 gaat het over dat aanrukkend leger van Jezus (in elk leger kunnen
soldaten zijn, die later deserteeren, denk aan Judas; maar vandaag vechten ze
mee). Er was een man, die zich had gemengd onder de practische exorcisten. Die
man had blijkbaar van Jezus gehoord, want hij gebruikte publiek Jezus' naam
(wondergeloof, om dien onvolledigen, niet steeds typeerenden naam nog maar eens
te gebruiken). Maar hij sloot zich (nog) niet aan bij den kring, die met Jezus van
stad tot stad trok. Nu wil Johannes, dat Jezus den man zal dwingen, zich aan te
sluiten, of ànders hem verbieden zal, den naam van Jezus te noemen. ‘Verhinderen’
staat er. Dàt weigert de Heiland. Laat men bedenken, dat die man de groote
beweging in elk geval practisch steunt; afgedacht van zijn eigen ‘hart’. Hij maakt
Jezus' naam bekend, roept dus indirect ieder op, zich over Jezus te beraden, partij
te kiezen; en dàt reeds is in het ‘voordeel’ van de zaak, welke Jezus voorstaat.
Men moet eigenlijk zijn hoofd schudden over het misbruik, dat van die woorden
gemaakt is. Onlangs las ik van een christelijk-gereformeerden voorganger (die dus
het samen-leven met ons weigert in het kerkelijke, d.w.z. op dàt terrein, waar het ‘'t
meest erop aankomt’, waar de druk het sterkst, de spanning het hevigst is). Hij had
in ander opzicht echter enkele (misschien uit ‘verdringings-complexen’ psychologisch
verstaanbare) aspiraties voor ‘samenwerking’ op ‘ander terrein’ (sommigen kunnen
de

1)

Men lette ook op de beschuldigingen, tegen Jezus ingebracht door de farizeeërs, die den
roofridder practisch reeds hielpen door Jezus in zijn aanrukken tegen het roofnest met hun
verdachtmakingen op te houden, te remmen, tegen te werken, Luc. 11:15, 18. Ook op den
ernst, waarmee Jezus tot menschen, die hem met mooie, maar nog niet practisch helpende
woorden verwelkomen (vs 27), dat hun loftuitingen ‘goed en wel’ zijn, maar dat het toch
vandaag maar aankomt op wèrken, op doèn; dat kasteel van Beëlzebub moet er aan gelooven.
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wereld zoo aardig in stukken knippen en zijn zoo bijster knap in het uit-elkaar-houden
van terreinen, die in de practijk elkaar altijd raken); en zei nu heel gemoedelijk: wees
toch zoo onverdraagzaam niet, want Jezus zei: niet verhinderen. Toepassing: leve
de interkerkelijke samenwerking! Ik heb toen in een ander blad - het ging tegen de
gereformeerden - geantwoord: u moet dat tot de politieke groep van Ds Kersten
zeggen (lezer, u weet: een meditatie met stippeltjes......heb ik niet beloofd, maar de
weg Gods loopt dwars door de concrete werkelijkheid heen en dus is 't toch stichtend,
wat ik zeg, als het maar waar is). Nog eens: ik zei: zeg dat tot de groep van Ds
Kersten; deze immers wil (zonder evenwel concreet de methode aan te geven) de
overheid hier een dwingende verhinderingsmacht laten oefenen (zonder de limièt
ook maar aan te duiden). Maar wie wil onder òns met geweld iemand ‘verhinderen’,
iemand die ‘onder een deksel’ of ‘zonder’ met ‘ons’ op te trekken, Jezus' naam
gebruikt? Bovendien: als de Heiland van dien man zegt, dat hij, als hij vandaag
Jezus' naam publiek gebruikt, vast en zeker niet - al was het alleen maar terwille
van zijn eigen menschen - kort daarop op farizeeuwsche manier kwaad van Jezus
zeggen kan, nu, - dan is dat zoo'n aanbeveling niet......
Niet-kwaad-kunnen-zeggen. Dat is enkel negatief en 't beteekent niet eens een
niet-kwaad-willen-zeggen, in het hart. Moet men nu met zulke menschen positief
samenwerken? Maar Jezus laat die samenwerkings-gedachte juist los. Johannes
drong erop aan, maar Jezus zegt: ophouden daarmee.
En laat men nu ook niet zeggen op vergaderingen etc.: alle kerken zijn dus ‘even
goed’, en ‘het komt er niet op aan, waar je bent, als je maar......enz.’, en ‘er zal in
den hemel niet naar gevraagd worden’; - want Christus heeft aan dien
exorcist-op-zijn-eentje volstrekt geen goedkeuring gegeven; Hij heeft hem alleen
laten staan, de man maakte geen ‘kerk’ trouwens, en de Heiland heeft alleen negatief
gesproken, dat hij niet-haastig-kwaad zou-kunnen-spreken. Als dàt de ‘eere’ van
een ‘kerk’ of ‘actie’ moet zijn, staat het er treurig voor. Heeft Christus soms niet méér
gezegd? Heeft Hij de bergrede niet gesproken, ieder daarin verplichtend voor zichzelf
en in zijn situatie te komen tot de uiterste spanning van gehoorzaamheid, niets
toevallig of neutraal latende?
Ik hoop hiermee mijn vrager tevreden te hebben gesteld.
Wat zijn vraag betreft, of het niet ‘wreed’ is, al die menschen, die ‘niet-tegen-zijn’
te beschouwen als ‘verloren’, hij zal verstaan, dat de tekst daarover niet handelt,
doch over de ‘toekomstige roeping der discipelen’ (Van Leeuwen), in hun naar buiten
tredende werk. Op dien arbeid naar buiten legt Christus het volle accent.
Zoo gaat de ‘toepassing’ dezen keer tenslotte precies den anderen kant uit, dan
waar velen ze zoeken. Christus zegt ons eenerzijds, dat wat iemand naar buiten
doet zien nog lang niet steeds zijn ‘binnenste’ getrouw openbaart. Hij komt echter
ander-
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zijds òns eigen en ons àller geweten belasten met de zware gedachte van
verantwoordelijkheid, om in dat werk naar buiten te aanvaarden den vollen eisch
der gehoorzaamheid, omdat - nadat de tegenstellingen scherp gesteld zijn - wie
niet positief mee vergadert, ten slotte helpt verstrooien, en aan den anderen kant
er een heilige ironie ligt in het objectieve feit, dat wie niet positief tegen kiest, maar
ook niet positief mee-doet, wel zijns ondanks gebruikt wordt tot den dienst van het
koninkrijk, doch zelf daarin geenszins gerechtvaardigd wordt (wij vermogen niets
tegen, maar voor de waarheid: ook Noach's tegenstanders bouwen de ark). Elk ja,
en elk neen, elke keuze van blijven of heengaan, elke aansluiting en elk isolement
stelt gelijke verantwoordelijkheid. Daarom zet de besproken tekstenreeks ons àllen
aan het even zware werk; vraagt in het werk óók van kerkvergadering uiterste
consequentie, want onze daad doet altijd wat, juist bij onze omgeving, en geeft
niemand voor zijn conscientie een vrijbrief om op zijn lauweren te rusten en niet
verder te zwoegen voor de kerk-kwestie. Zoo meet, inplaats van valsche lijdelijkheid,
onze publieke ‘keus’-van-een-‘kerk’ de sterkste inspanning en zelf-binding aan de
wet der ‘gehoorzaamheid’ achter zich hebben.
En als mijn correspondent in een omgeving woont, waar velen ‘niet tegen’, maar
ook niet ‘vóór’ zijn, dan preekt de tekst - en wat geluk is dat - geen enkele noodzaak,
om ‘curieus’ (Calvijn) te vragen, of er veleen dan wel weinigen behouden worden,
doch stelt hèm ginds, en òns hier, voor den eenvoudigen plicht, om dat ééne ding
te doen: de kwestie scherp stellen, de menschen te plaatsen voor de keus, en dan
niet te leeren inslapen bij een bleeke neutraliteit of slappe probleemstelling, doch
met ijzeren consequentie te zeggen, dat àlles nu eenmaal erop áánkomt Dan zal
mijn correspondent ginds, en dan zullen wij hier, wel menschen tegen ‘ons’ krijgen
(‘wie met Jezus niet vergaderen’) en aan den anderen kant zal God hem en ons
arbeidsmogelijkheid laten, omdat velen toch blijven luisteren, ook al krijgen wij hen
niet dadelijk heelemaal mee (die ‘tegen ons niet zijn’) en zóó blijft er werk tot den
jongsten dag. En dàt is dan tevens het werk ‘van’ den jongsten dag; want de
tegenstellingen markeeren (iets anders dan ze eigenwillig máken), dat is bij uitstek
‘eschatologisch’ werken; het is: den kalender bijhouden van het messiaansche werk,
dat nog altijd aan den gang is, omdat de Vernederde thans de Verhoogde is, gister
en heden dezelfde in het uitrichten van het ééne werk, dat God Hem en ‘ons’ op de
handen zette.
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