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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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De auteur in den tijd, toen hij zijn studies ‘Om Woord en Kerk’ gaf.
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Maar het is soms, als zit de lezer op zijn kamer en hoort hem (Schilder)
redeneeren. Dan pakt hij dit boek of die brochure uit zijn blijkbraar wèl
voorziene kasten en zegt: nu moet je dit eens lezen ef dat eens zien! Uit
zijn courantenarchief komt dit artikel en die studie te voorschijn, die hij je
voorhoudt en waarvan hij je even inzage geeft ter bevestiging van zijn
betoog of als een staaltje van wat hij berispt en bestrijdt. Dan springt hij
op van zijn stoel en slaat door in een almaar voortbruisend betoog; sleept
je meê van dezen tijd naar dien tijd, van dit deel der wereld naar dat
andere deel, van dezen mensch naar genen, van genen die groep naar
de volgende; schiet een salvo van geestigheden, woordspelingen,
ironische patronen en sarcastische granaten af......tot je eindelijk je zoekt
te ontworstelen aan zijn redeneeringen en zegt: houdt nu op, want ik kan
niet meer; mijn hoofd wordt zoo moe ervan; het draait me alles voor mijn
oogen; ik ben allang overtuigd en moet noodzakelijk weg. Dan laat hij je
uit, echter niet zonder in de gang je nog een middel-eeuwsch versje, een
aanhaling uit van Eeden en een Latijnsche spreuk naar het hoofd
geworpen te hebben......
Ons Gereformeerde volk moge blijken de genadegave, die God het in
dezen propheet schonk, te waardeeren en Hem ervoor te danken.
Dan wordt gezegend èn de propheet die komt èn wie hem zijn loon eens
propheten weet te schenken.
Dr J.C. de Moor in ‘De Heraut’, 1424.
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Bouwend de Kerk....
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1)

Leerplicht.

Niet zoo heel lang geleden is uitgevaardigd de Leerplichtwet, die het onderwijs der
lagere school verplichtend stelde voor de ouders. Want de maatschappij verlangde
leden, die met haar konden meeleven.
De wet wordt geëerbiedigd. Want - anders volgt straf.
Maar......zeer veel ouders schijnen niet te weten, dat er een nog veel oudere
leerplichtwet bestaat. De wet die de ouders VERPLICHT hun kinderen ter catechisatie
te zenden.
Tusschen de school-leerplichtwet en die catechisatie-leerplichtwet bestaat
eenerzijds verschil en anderzijds overeenkomst.
Het VERSCHIL is o.m.:
1e. de eerste leerplichtwet is door menschen, de tweede door God uitgevaardigd;
2e. de eerste bedoelt tijdelijk welzijn, de tweede eeuwig heil;
3e. de eerste wet kan nog wel eens ontdoken worden zonder dat de wetgever het
ziet, de tweede kan men nooit overtreden, zonder dat Hij, die de wet gaf, het
weet;
4e. de eerste wet wordt door dwang u opgelegd; niemand behoeft te beloven, dat
hij de wet zal gehoorzamen; de tweede wet is echter welbewust en vrijwillig
aanvaard bij de doopbelofte, zoodat wie nalatig blijft, terwijl hij anders kan,
LEUGENAAR is voor God en menschen;
5e. de eerste leerplichtwet bedreigt de overtreders met geldboete of
gevangenisstraf, de tweede wil alleen met geestelijke wapenen gehandhaafd
worden. Vandaar het verschijnsel, dat de ouders zorgvuldig den onderwijzer
kennis geven van de noodzakelijkheid van schoolverzuim bij ziekte e.d., maar
dat een dergelijke beleefdheid en nauwkeurigheid tegenover den predikant
zeer dikwijls overbodig geacht wordt.
En de OVEREENKOMST tusschen beide leerplichtwetten is o.m. hierin gelegen:
1e. beide wetten zijn door een hoogere macht uitgevaardigd. De onderwijzer die
zijn leerlingen tot schoolgaan en tot leeren verplicht, mag niet anders, en de
predikant, die zijn catechisanten tot catechisatiebezoek en tot leeren (!) verplicht
mag niet anders. Zijn Zender beveelt hem;
2e. beide wetten gaan wel eens in tegen het onverstand en de kortzichtigheid van
sommige ouders, zoodat èn de onderwijzer, die zijn best voor de kinderen doet
èn de predikant, die probeert zijn leerlingen wat te leeren, wel eens ondervinden,
dat ze door de ouders als halve misdadigers worden aangezien en daarom.

1)

Geref. Kerkbode van Vlaardingen, 17 Februari 1917.
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hoewel niet door alle ouders, worden tegengewerkt, ook in de tucht over de
leerlingen;
3e. beide wetten gebieden iets noodzakelijks. Evenmin als een schoolkind zeggen
mag: ‘ik heb geen tijd voor schoolbezoek’, evenmin mag een catechisant kunnen
zeggen: ‘ik heb geen tijd voor de catechisatie’. Want de catechisatie moet
vóórgaan. ‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods’;
4e. van beide wetten wordt het nut eerst later ingezien. Gelijk menige volwassene
zijn ouders verwijt, dat ze in zijn jeugd aan zijn dwaze gemakzucht toegegeven
1)
hebben, zoo zal heel veel later, in de eeuwigheid, menigeen óók zijn ouders
verwijten, dat ze hun kind maar lieten begaan, en dan nog wel met de
vroom-klinkende, maar onvroom toegepaste leuze, dat ‘God ze toch immers
bekeeren moet’.
Kort samengevat beteekent dit alles dus, dat, wie de eerstgenoemde leerplichtwet
veronachtzaamt, een ‘brekebeen’ blijft voor de maatschappíj; en dat wie de tweede
leerplichtwet veracht, nog minder wordt dan een ‘brekebeen’ voor het Koninkrijk
Gods. De maatschappij duldt nog hen, die niet willen leeren; Gods Koninkrijk kan
ze niet dulden. Het werpt ze uit, als ze zich niet bekeeren.
En als iemand soms zeggen mocht: ‘dat weet ik allang’, dan is mijn antwoord:
‘des te treuriger, dat dit voor menigeen nog moet gezegd worden’.

2)

Simonie in nieuwen vorm.

Wat onder ‘Simonie’ verstaan wordt, zal misschien niet aan alle lezers bekend zijn.
‘Simonie’ is een woord, dat herinnert aan ‘Simon’. Simonie is de zonde van Simon,
en dan nader van Simon ‘den toovenaar’, den magiër, die in Handel. 8 genoemd
wordt. Handel. 8:18 v.v. verhaalt, dat Simon, die langen tijd in zijn woonplaats als
een soort Messias geëerd werd, na de intrede van het christendom in die stad van
zijn hoogheidszetel had moeten afdalen, omdat de wonderen, die eertijds door hem
alleen verricht werden, straks door de krachtige Geesteswerking in nog schooner
en verhevener vorm door ‘gewone’ menschen werden gedaan. 't Was nu uit met
Simons glorie. Gedaan was het met zijn wonder-monopolie. En om nu tòch zijn
vooraanstaande plaats te behouden en tòch de menschen van zich afhankelijk te
houden, vroeg hij, of niet de apostelen van het christendom, van de ‘nieuwe leer’,
hem de macht

1)
2)

Maar niet minder zichzelf!
Geref. Kerkbode van Vlaardingen, 16 Juni 1917.
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konden verleenen, den menschendoor handoplegging de wonder-doende gave des
Geestes te geven. Wie dan wonderen wilde kunnen verrichten, moest eerst bij Simon
terecht. Zijn ‘affaire’ zou op die wijze natuurlijk nog vooruitgaan; want gelijk de
kwakzalver, als hij 't wil, veel meer geld verdienen kan dan de wetenschappelijk
gevormde arts, omdat de arts 't werk alleen wil doen, terwijl de kwakzalver, echt
psychologisch, speculeert op 's menschen zucht om zichzelf te helpen, en dus van
zijn patiënten ‘dokters’ maakt, zóó zou Simon niet meer in eigen persoon zijn
genezingen verrichten, maar de burgers van zijn stad zelf aan het werk zetten. Nog
voordeeliger dus. En als nu de apostelen hem die ‘kunst’ wilden leeren, waardoor
hij, in steê van wonder-doener te zijn, wonder-doeners vormen kon als
opper-wonder-meester, dàn had hij daarvoor wel heel wat geld over! 't Kwam immers
toch wel terug? Zoo bood hij een geldsom voor......de gave des H. Geestes.
Sedert werd onder Simonie verstaan elke poging om voor geld een geestelijk ambt
te koopen, of door belofte van ‘wereldlijk’ voordeel een waardigheid te krijgen in de
kerk. Dit kwaad werd steeds voor een weerzinwekkende zonde aangezien. Reeds
in de 13e eeuw werden synodale bepalingen gemaakt, die dit kwaad tegengingen
en werd een eed tegen de simonie geëischt van wie een kerkelijk ambt begeerde.
Die eed tegen de simonie vóór de toelating tot het predikambt, is ook in Nederland
gewoonte geweest en was tot 1892 in zwang bij de Chr. Geref. Kerk. Den laatsten
tijd is hij in onze kerken niet meer gebruikelijk. Want handhaving zou geen zin meer
hebben. Vroeger waren er wel predikantsplaatsen, die zeer veel geldelijke en tijdelijke
voordeelen opleverden. Maar sedert is de toestand veranderd. Niemand loopt in
onze kerken gevaar minstens tien jaar te studeeren, met de bedoeling als predikant
zich te verrijken; want men kan met korter en soms gemakkelijker studie voor het
‘uitwendige’ een veel gemakkelijker positie zich veroveren. Ook wel zonder studie!
Voor de ambtsdragers is de Simonie dus thans geen op de loer liggende zonde.
Maar - meen nu niet, dat dit kwaad van ons kerkelijk erf gebannen is. O neen. In
nieuwen vorm komt dezelfde Simons-zonde maar al te vaak voor. En dan niet bij
dienaren des Woords, maar bij niet-predikanten. Alleen maar - men ziet het niet.
Want wat Simon positief deed, wordt nu negatief verricht.
Wat ik bedoel? Och, heusch geen orakeltaal spreek ik. Simon's zonde was - om
't kort te zeggen - dat hij geldelijk voordeel zocht en dat stelde boven geestelijk goed.
De H. Geest was hem middel; het geld was hem doel. Wel christen zijn; liefst zelfs
een vooraanstaand christen; zelfs nog 'n christen die het christendom financieel
vooruithielp, ziet ge, zoo met een rijke gift voor de zaak van Petrus òf Jezus - hoe
is 't ook weer, Simon? - maar: vooral op deze conditie: 't moet geen geld kosten!
Voor-

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

9
deelig moet 't zijn! Boven 't geestelijke ging Simon 't geldelijk voordeel!
Welnu - ik aarzel niet het te zeggen - die zonde komt in onze kerken nog vaak
voor. Hoe komt het, dat onze predikanten tegenwoordig voor 't meerendeel afkomstig
zijn van families die niet-wèlgesteld zijn? Waarom zijn de predikanten, die ‘rijk’
heeten, te tellen en waarom zijn ze iedereen bij name bekend, ook buiten het
belastingkantoor? Waarom? Omdat de rijkeren in onze kerken over 't algemeen
weigeren hun kinderen te geven voor het predikambt. Zeker, de dominee moet van
den kansel zeggen, dat dat ambt 't allerheerlijkst is. Als hij 't anders zegt, zullen ze
hem 'n hypocriet schelden. Maar hoevelen zijn er niet onder dezelfde menschen,
die nooit één woord spreken, dat hun kinderen aanspoort om óók dat heerlijk werk
op zich te nemen? Wie telt ze, de gereformeerde ouders, die schrikken, als zoon-lief,
naief, dominee zegt te willen worden? Hoeveel rijkere families zijn er in onze kerken,
waarvan de ouders heel gemakkelijk de studiekosten zelf kunnen dragen, maar-die
hun zoon niet graag predikant willen zien? Hij kan toch immers veel gemakkelijker
leven, als hij wat anders kiest? Dokter, advocaat, tandarts, of in vaders ‘zaak’?
Neen, onder onze rijkeren, zijn er heel weinigen, die de kinderen aansporen tot
de keuze van het predikambt. Fluistert men niet, dat er zelfs rectoren en leeraren
zijn aan christelijke gymnasia, die hun discipelen alles raden, behalve.........‘dominee’
te worden?
Dat God uit eenvoudige families jonge menschen wil zenden in Zijn kerk, dàt is
Zijn genade. Maar dat de studiefondsen aan de aanvraag niet kunnen voldoen en
't werk BIJNA ALLEEN moeten doen-dat is een aanklacht tegen de rijkere ouders!
Dat is het bewijs van Simonie, bij niet-ambtsdragers.
Niemand behoeft te denken, dat onder de rijkere gezinnen geen menschen met
'n ‘studiekop’ zitten. Pastorale aanleg zal er ook nog wel zijn. Maar-geld is geld en
zaken zijn zaken; daarom moet zoonlief zich niet ‘verminderen’ door dat ambt te
kiezen, dat......heerlijke ambt; - hoe zei de dominee 't ook weer Zondag?
En als dan 't zoontje naar 't gymnasium gaat of naar de H.B.S. om dokter te
worden, of zoo, of op vaders kantoor zijn intrêe te doen, dan leest vader weer een
weeklacht van 'n penningmeester van een studiefonds. ‘Kom, een “bankje” er heen.
Hoeveel, vrouw? Tien of vijf-en-twintig?’ En de postwissel gaat weg; - en vader
denkt: ‘mijn geld kunt ge krijgen’; maar hij vergeet er bij te denken: ‘mijn kind niet!’
En allerminst komt hij op de gedachte, dat die ‘vorstelijke gift’ voor 't studiefonds,
nog maar 'n heel geringe vergoeding is (lang geen tollenaars-restitutie van 't
vier-dubbele) voor wat de vader, die zijn gewillig kind de theologische studie ontraden
durfde, heeft......ontstolen aan de zaak van Gods koninkrijk.
Geld voorop; 't geestelijk ambt in de tweede plaats. Zóó is de waarheid. Als bij
Simon dus.
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Simonie - Simonie -......Wel nieuwerwetsch; maar toch: Simonie, Simonie......
En de toekomst?
1)

Lidwina van Schiedam.

Wie in Schiedam komt, kan in een der Roomsch-Katholieke kerkgebouwen onder
de vele zinspreuken, bijbelteksten, korte gebeden en liturgische formules, die reeds
aanstonds van de wanden den bezoeker toespreken, ook deze woorden vinden (als
ik me wèl herinner): ‘Sancta Liduina, tuere civitatem nostram’, dat is: ‘Heilige Liduina,
bescherm onze stad’. Men gevoelt, dat debedoelde Liduina (of Lidwina) een
bizondere heilige van Schiedam, althans van het roomsche Schiedam, is.
Juist daarom is haar historie minder goed bekend. Als gewone stervelingen
eenmaal 't ongeluk hebben, dat ze ‘heilig’ verklaard worden, wordt verdraaiïng van
de voorstelling van hun leven, ook onopzettelijk, een onvermijdelijk kwaad. Toch is
er wel iets van Lidwina van Schiedam bekend. Johannes Brugman, die in 1473
stierf, heeft (en dit teekent reeds) twee ‘levens’ geteekend en beschreven: het ‘leven
van Jezus’ en.........het leven van de heilige Lidwina van Schiedam. Deze laatste
neemt haar plaats in naast andere heiligen als Sara van Dordrecht en Margaretha
van Leuven. Lidwina werd 18 Maart 1350 in Schiedam geboren. Mag men Brugman
gelooven, dan werd ze om haar lieftalligheid reeds op haar dertiende levensjaar
met huwelijksaanzoeken overladen. Maar de liefde voor de kerk en de vereering
van Maria hadden haar jonge ziel zóózeer in beslag genomen, dat ze, zonder
eenigen innerlijken strijd, alle gedachte aan huwelijk en dergelijke ‘wereldsche’
zaken verwierp. Lidwina's vader nam dit evenwel ten hoogste kwalijk; hij zou een
goed huwelijk voor zijn welgestelde dochter niet erg dwaas vinden. En omdat Lidwina
niet graag haar vader wilde tegenstaan, terwijl ze toch niet kòn komen tot een
huwelijk, bad ze om uitkomst. En - zoo verhaalt de schrijver - er kwàm uitredding:
God maakte een huwelijk onmogelijk, zoodat de vader van Lidwina vanzelf zijn
dochter met rust moest laten. Want op lichtmisdag gleed ze uit op het ijs; brak een
rib; en leed sedert aan een abces, dat ondraaglijke pijnen veroorzaakte. Drie jaren
bracht ze door op 't ziekbed. En ook nadien trad een lijdensperiode in van 38 jaar,
waarvan ze 19 jaren lang bijna geen voedsel gebruikte en gebroken was naar het
lichaam. Verzweringen aan 't geheele lichaam maakten haar lijden een marteling;
alle mogelijke ziekteverschijnselen deden zich voor.

1)

Geref. Kerkbode van Vlaardingen, 23 Juni 1917.
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Straks werd ze half blind. Eindelijk werden gelaat en hoofd door een diepe wonde
‘in twee helften gespleten’ (zoo zegt Brugman). Geen dokter die helpen kon.
Trouwens, Lidwina begeerde hun hulp ook niet. De overpeinzing van de wonden
van Jezus maakte haar blijmoedig; in geduld oefende zij zich. En straks werd ze in
de lijdensschool zóó volleerd, dat ze voor allen een wonder begon te worden; vooral
toen ze gezichten en droomen kreeg. Van alle zijden stroomden de bezoekers toe;
niet alleen de lijdenden kwamen om voorbidding vragen, maar ook duizenden
gezonden kwamen om haar lijdzaamheid te bewonderen en zich te laten stichten
en versterken door haar blijmoedigheid. En 't was zelfs heerlijk (zoo verhaalt
Brugman) den glans op haar gelaat te zien. En onder dit alles zette zich in Lidwina's
hart de overtuiging vast, dat zij van christin 'n soort christus geworden was, want
God, zoo meende ze, had haar verkoren, om met haar buitengewonen lijdensweg
plaatsbekleedend anderer zonde te verzoenen. En toen ze eindelijk stierf in 1443,
was haar plaats onder de heiligen verzekerd; Schiedam kon op haar bógen. Haar
graf ('t is nu nog in Schiedams hoofdkerk) deed wonderen, De 14de April is haar
gewijd als feestdag.

Roomsch, zult ge zeggen, roomsch! Zeker. De roomsche mythologie en theologie
hebben saamgewerkt om dit verhaal te dichten.
En toch waag ik het, met deze door en door roomsche heiligen-legende in een
gereformeerde kerkbode voor den dag te komen. Want niet slechts in Schiedam
onder de roomschen, maar even goed daarbuiten onder vele protestanten, ook in
het nabije Vlaardingen, vinden we denzelfden gedachtengang, die, zoo heel
geleidelijk, Lidwina tot een heilige òmgetooverd heeft. Immers, dit is het
specifiek-roomsche in dit verhaal, dat die Lidwina juist om haar bizonderen levensen lijdensweg de vraagbaak werd der omgeving. Duizenden gingen naar haar. Vele
pastoors en priesters moesten 't aanzien, dat hun raad niet meer gevraagd, hun
voorbede niet meer begeerd werd; Lidwina, DIE moest raden, die moest voorbidden!
En het allertreurigste is nog wel, dat de persoon van Lidwina den Christus op den
achtergrond drong. Zij leed immers zelf een soort plaatsvervangend lijden? Echt
roomsch, gingen duizenden naar Lidwina; maar de echte Middelaar raakte op den
achtergrond.
Dacht ge, dat dit kwaad ook niet onder òns voorkomt, al zijn we geen
heiligen-vereerders? Kent ge ze niet, de menschen, die de bekeeringsgeschiedenis
van een bizonderen lijder-martelaar veel vaker lezen dan hun bijbel? Hebt ge ze
nooit gehoord, de velen, die over de benauwdheden van erkende christenen, en
hun vele ervaringen, dagen lang peinzen en spreken, terwijl ze de woorden van
Christus in zijn helsche benauwdheid veronachtzamen? Ontmoet ge ze nooit, de
christenen, die 't alleen vinden kunnen
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bij enkele bizonder geleide naturen, van wie elk woord als een orakel, elk gebed
als 'n voorspraak, die wel ‘helpen zal’, wordt aangenomen, maar die de kerk, waar
de dienaar des Woords bidt, voorbij loopen en zijn woorden, zooal niet van te voren
verdenken, dan toch onverschillig opnemen?
Brugman's ‘leven van Jezus’ werd slechts éénmaal gedrukt; maar zijn ‘Leven van
Lidwina van Schiedam’ beleefde de derde uitgave. Dezelfde verhouding vinden we
bij sommigen nog. Drie gesprekken over dezen en genen bekeerde, tegen één over
Jezus Christus. Drie bekeeringsverhalen tegen één bijbel. En soms is de verhouding
nòg bedroevender.
Lezer, als gij, zooals ik, in Schiedam de roomsche kerk binnenkomt, toe, lach dan
niet om die roomschen. Er zijn nog veel Lidwina's; en dàt hindert nog niet, zoolang
ze tenminste niet zelf Jezus Christus door hun verhalen willen vervangen of op den
achtergrond schuiven. Maar er zijn nog zoo veel Lidwina-vereerders! En dat is erger.
Vooral wanneer ze gereformeerd heeten.
‘ Want ik heb me voorgenomen, niets te weten onder u dan Jezus Christus, en
diere gekruist.’
1)

‘Eerlang biddag’.

‘ Eerlang biddag’. - Spoedig biddag, - Zondag biddag. Zondagmorgen - ge weet het
misschien reeds - zal in onze kerkgebouwen, op aandrang van de generale synode,
ook in gemeenschap met andere kerken, biddag gehouden worden voor den nood
der tijden.
Ik ben bang voor dien biddag. Want er bestaat gevaar, dat velen met een
schijnvertooning komen zullen voor Gods troon.
Petrus Broes heeft in zijn werk ‘De Peinzende Kristen’ twee meditatiën die een
biddag raken. ‘Eerlang biddag’, dat leest ge tweemaal als opschrift boven een
overpeinzing van den ‘peinzenden’ christen, dien hij schetst. Maar Petrus Broes liet
een christen peinzen, die verstandiger is dan 't tegenwoordige christendom (voor
een groot percentage). Want deze christen-peinzer legt verband tusschen dien
biddag en zijn andere levensdagen; de biddag is niet maar 'n aparte dag, los van
de andere, maar groeit op uit het verleden. De eerste der genoemde meditaties
luidt: ‘Onlangs overstrooming; eerlang biddag’. - De tweede: ‘Heden nachtmaal;
eerlang biddag’.
'k Wilde, dat wij, christenen naar de 20e eeuw, ook nog eens tijd hadden om te
‘peinzen’. We zouden dan nog kunnen na-

1)

Geref. Kerkbode van Vlaardingen, 6 October 1917.
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zeggen, wat Petrus Broes zegt: ‘Onlangs overstrooming, eerlang biddag! - Ik zal,
ja, bidden, dat de plage der overstrooming geheeld worde en niet wederkeere, maar
ik zal met groter' nadruk bidden, dat myn vaderland spoedig ontheeven worde van
den stroom der Deisterij, der verleiding, der losbandigheid’. Maar we kùnnen dat
niet zeggen, niet eens met een eerlijk gezicht na-zeggen; want de ‘deisterij’ - het
geloof, dat de Heere geen goed doet en geen kwaad, Zef. 1:12 - is bij veel
gereformeerden practisch in eere. Ze gelooven wel áán God, maar ze rekenen niet
met Hem. Dat is deisme. Anders zouden ze wel in de kerk komen, wanneer het tijd
is. En hun kinderen zenden ter kerk.
'k Wilde, dat we nog tijd hadden om ons voor te bereiden voor den Zondag! Dan
zouden we kunnen zeggen als Petrus Broes: ‘Ik zal voor mijn leeraren bidden om
een ruime mate van wijsheid, van voorzichtigheid’. Maar dat kùnnen zoo velen niet
nazeggen. Want ik mag toch zeker veronderstellen dat wie zijn ‘leeraren’ voor een
half gevulde avondkerk laat preeken en voor zijn onbezette plaats, nog niet voor
hen gebeden heeft.
'k Wilde, dat wij nog tijd hadden voor meditatie. We zouden Petrus Broes kunnen
verstaan, waar hij zegt (in zijn meditatie over nachtmaal en biddag): ‘Ik zal heden
voor my zelven schuilplaats by God in Kristus zoeken......Laat my, in het uitzicht op
een naderenden biddag, stof tot treuren verzamelen’. Maar die woorden stuiten àf
op zoo velen onzer; eerlang biddag, zeker; maar waar was de voorbereiding in den
tijd, die voorafging? Of was die misschien gelegen in het wandelen onder kerktijd,
j.l. Zondagavond nog? Hebben ze TOEN soms ‘stof tot treuren’ verzameld?
‘Heden nachtmaal, eerlang biddag! - Dierbare gelegenheid voor Gods kinderen,
om EER HET BIDDAG IS, plechtig te vergaderen, een liefdemaaltyd te
houden’,......zoo peinst de christen van Petrus Broes. We zullen het boek maar
dichtdoen. Alleen prevelen we nog eens na, woord voor woord: ‘gelegenheid - eer
het biddag is - plechtig te vergaderen, liefdemaaltyd te houden......’ Petrus Broes,
waart ge Zondagavond in de gereformeerde kerk geweest, ge zoudt, éér het biddag
was, wat anders gezien hebben. Leege plaatsen. Leege plaatsen. Leege plaatsen.
Petrus Broes, gij hebt gevoeld, dat een biddag niet zoo maar vanzelf opduikt; dat
die geboren moet worden; één moet zijn met het verleden waaruit hij groeide. Dat
hebben wij niet begrepen; velen onzer tenminste niet. Voor het eerlang hebben we
een mooi programma; biddag! Maar ons onlangs, ons heden? Hoe was, hoe is dat?
Onlangs leege kerken. Eerlang biddag.
Heden wandeldag. Eerlang biddag.
Ik ben bang voor dien biddag.
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1)

Kerkdienst en Séance.

De spiritistische kalender ‘Sursum Corda’ vergastte eens zijn pas ontwaakte lezers
op de volgende aardigheid, waarmee ze, gesticht, hun dagtaak konden aanvaarden:
2)
‘Vraag. Wat is het onderscheid tusschen een dienst in een orthodoxe kerk en
dien in een spiritistische bijeenkomst?
Antwoord. In de kerk valt de gemeente in slaap en blijft de predikant wakker. Bij
de spiritisten blijven de toehoorders wakker, maar de prediker valt in slaap! (trance)’.
Tot zoover de spiritistische aardigheid. Nogeens: die is te vinden op den kalender:
‘Sursum Corda’, wat vrij vertaald, zeggen wil: ‘Hoog, omhoog, het hart naar boven;
hier beneden is het niet’. Men ziet, de spiritisten meenen het. Toch schijnt de redactie
zoo af en toe om copie min of meer verlegen te zijn. In het belang der zaak bied ik
daarom bescheidenlijk de redactie de volgende proeve aan als vervolgstuk.
Vraag. Wat is het onderscheid tusschen een dienst in een orthodoxe kerk en dien
in een spiritistische bijeenkomst?
Antwoord. 1. In de kerk wordt aan de slapers niet de eerste, maar de laatste plaats
toegekend; op de séance bekleeden ze niet de laagste, maar de hoogste plaats.
2. In de kerk sluit de slaper zichzelf, maar niet de wakenden uit van contrôle over
wat gezegd wordt; bij de spiritisten sluit de slaper èn zichzelf èn de wakenden
uit van contrôle over hetgeen komen zal.
3. In de kerk, waar de prediker waakt, zegt men niets te kunnen bewijzen en alles
te moeten gelooven; op de occulte spiritisten-séances, waar de prediker slaapt,
zegt men alles te kunnen bewijzen en niets te moeten gelooven.
4. In de kerk gelooft men, maar men wil dat weten; onder de spiritisten gelooft
men, maar......men wil het niet weten.
5. In de kerk gelooft men aan het bestaan van booze geesten; en daarom tracht
men waakzaam te zijn, om ze te weren, bij de spiritisten gelooft men óók aan
het bestaan van booze geesten, en......men gaat slapen, zoodat men ze niet
weert, doch hun toelaat, hun werk te doen.
6. In de kerk wil men van het bestaan van God komen tot het bestaan van geesten;
in de séance tracht men uit het bestaan van geesten het bestaan van God te
bewijzen.
7. In de kerk gelooft men daarom in God; op de zitting der spiritisten gelooft men
aan den mensch.
8. In de kerk bidt men om te mogen waken en - dan nòg

1)
2)

Geref. Kerkbode van Vlaardingen, no. 46, 13 Oct. 1917.
Cursiveering van mij.
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9.

10.

11.

12.

te bidden; op de spiritistenmeeting ‘bidt’ men om te mogen slapen en dus niet
meer te bidden.
In de kerk gelooft men aan de Schrift, die door den Geest werd ‘ingegeven’,
terwijl de schrijvers zelf nog waakten (organische inspiratie); en de kerk wordt
uitgelachen door den spiritist. Bij de spiritisten wacht men urenlang op 'n lettertje
schrift dat door een geest ingegeven wordt, terwijl de schrijver absoluut moet
slapen (mechanische inspiratie); en de spiritist wordt boos als de kerk lacht......
Na de preek in de kerk zijn de hoorders bevredigd en de prediker is blij, zeer
blij; na de zitting der spiritisten zijn de hoorders nieuwsgierig, d.i. onbevredigd,
onverzadigd, en de prediker (het medium) is moe, zéér moe.
In de kerk moeten de menschen aan geesten wijsheid prediken (Efeze 3:10);
‘bontkleurige’ wijsheid Gods. Op de séance wil men geesten aan menschen
doen prediken; en men bracht 't nog niet verder dan tot ‘bontkleurige’ dwaasheid
en innerlijke tegenstrijdigheid.
In de kerk loopt dus een lijn van beneden naar boven; op de séance zoekt men
een lijn van boven naar beneden!

1)

Comisch of tragisch?

Onlangs gaf een kerkbode 't verhaal van een ouderling, die voor zijn gemeente een
preek moest lezen. De man, kenner van de volksziel, was listig. Hij wist, dat bij zeer
velen de prediking van den eigen predikant niet voldeed; dominee preekte niet diep
genoeg, er was zoo weinig voor het hart in, oordeelde men. En de ouderling, die
wel beter wist, nam voor den leesdienst ditmaal een gedrukte preek van de hand
van den bewusten plaatselijken predikant zelf, doch......'t dunne preekboekje was
gelegd in een dikken foliant van Bierman, zekeren ‘ouden’ schrijver, zoodat heel de
gemeente in den waan verkeerde, dat de eerwaarde Bierman in hoogst eigen
persoon aan 't woord was. En na den dienst was de lof uitbundig; die Bierman had
het toch weer zoo mooi gezegd. Die tegenwoordige dominees mochten wel eens
bij hem in de leer gaan, vond men......
Als we zulke dingen lezen, dan glimlachen we even. Och ja. Maar eigenlijk is hier
een stukje tragedie. Want dergelijke verhalen zijn met legio te vermeerderen. Zelf
hoorde ik eens van een vrouw, die niets moest hebben van Dr Kuypers werken.
Daarin stond ‘zoo heelemaal niets voor de ziel’......
De vrouw werd ziek; de predikant bracht haar ter lezing een

1)
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werkje van Dr Kuyper: ‘In de schaduwe des doods’, van welk boekje echter
(toevallig?) 't titelblad met den naam van den schrijver ontbrak. En bij het volgend
bezoek was 't oordeel van de kranke, dat die man, die dàt geschreven had, toch
wel zeker 'n ‘doorgeleid’ christen moest zijn; die wist zoo de ziel te troosten......
Ik voor mij vind hier meer tragedie dan comedie. En......de voorbeelden zijn nòg
aanwezig. Ik durf beweren en volhouden, dat in zeer veel gevallen de afkeurende
kritiek van de menschen, die zekeren predikant niet ‘zwaar genoeg’ vinden en hun
beschuldiging, dat hij geen voedsel geeft voor een ‘bekommerde’ ziel berust op
afwezigheid van het ware ‘bekommerd zijn vanwege de zonden’, of op eigenwijsheid
of geestelijken hoogmoed of vooroordeel. Men heeft één preek gehoord, waarbij
men in 't begin reeds ‘het mannetje’ kritisch opnam. Natuurlijk beviel 't toen niet en
sedert is 't voor altijd mis. En als een àndere mond dezelfde preek eens
uitsprak......men zou ‘smullen’. Gelukkig de prediker, die ook zijn preeken voor zijn
God heeft leeren brengen en dan bóven dergelijk gewriemel staat. Maar een ieder
zie toe, wat hij doet. Ook uw kritiek (!) komt in 't gericht.
1)

Allerzielen.

Dit blad verschijnt Vrijdag 9 November. Een week geleden was het ‘Allerzielen’.
‘Allerzielen’ is een min of meer ‘zielige’ benaming voor een feestdag van de
roomsche kerk. Rome heeft nu eenmaal het ongeluk, dat het van alles en nog wat
een feestdag maken wil. Dat dat een ongeluk is, blijkt dunkt me in niets met meer
duidelijkheid dan in de hybridische benaming van ‘feestdag’ voor ‘allerzielendag’.
Wie over zielen spreekt, raakt aan het onvaste, het onbelijnde; dien gaat het
schemeren; en daarom banne zich elke gedachte aan een feest uit zijn ziel, want
een feest is de vastlegging van het vaste en wel-belijnde; een feest zoekt niet de
schemering, doch de helle belichting. Maar 't is eenmaal zoo. Rome heeft een
feestdag gemaakt van den zielendag en daarin is nu niets meer te doen,
want......Rome herroept nooit.
De Allerzielendag beteekent op zichzelf wel iets goeds.
De kerk, die nog strijdt weet zich één met de reeds triumfeerende. En daarom
willen de levende christenen de doode gedenken. Foutief wordt echter de roomsche
feestviering, wanneer men de voorbede voor de dooden en de eucharistie voor hen
instelt. Naar ons besef mogen we niet bidden voor de dooden, omdat dat geen zin
meer heeft, tenzij dan dat we voor hen bidden: ‘Kom

1)
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Heere Jezus, ja, kom haastelijk’, want, als Hij komt, dàn worden die zielen weer
overkleed met het lichaam (2 Cor. 5). En daarnaar verlangen ze zelf.
Verder dan dit algemeene gebed kunnen we echter niet gaan; en immers dit
gebed is niet slechts voor de dooden, maar óók voor de levenden DE uiting van
geloovend zielsverlangen?
Verwonderlijk is het daarom niet, dat bij het opkomen der reformatie, deze
allerzielendag in onbruik geraakte. Luther, de groote kerkhervormer, heeft dan ook
niet nagelaten er tegen op te komen. In de zelfde preek, waarin hij den
Allerheiligendag (1 November) bestrijdt, dringt hij ook aan op afschaffing van
‘Allerzielen-dag’. Daaraan had hij gelijk; niet alleen om de roomsche idee, waarvan
‘Allerzielen’ uitgaat, maar ook omdat die dag door de geestelijken met allerlei
misbruiken ontwijd werd. Toch heeft Luther in die zelfde preek gezegd, ‘dat er ook
menschen zijn, die “Allerzielen” op een goede wijze weten te vieren’. En in verband
hiermee treft het ook, dat in de protestantsche kerken de gedachte aan zulk een
opzettelijk aan dooden-herdenking gewijde dag nooit geheel uitgebannen is. Luther
zelf heeft de afschaffing niet kunnen doorzetten in Keur-Saksen. Zelfs het
rationalisme, de meest dorre, koude, kille, starre richting onder de protestanten,
vroeg om een ‘doodendag’. De Hernhutters hebben hun doodenlitanie op
Paaschmorgen. In sommige roomsche streken kunt ge op Allerzielen ook
protestanten bezig zien met het versieren der graven. En Duitschlands ‘evangelische
kerk’ viert ook nog haar ‘doodenfeest’.
Voor ons heeft dit wat te zeggen. Wij hebben in reactie tegen Rome misschien
al te gemakkelijk weggenomen, en niet genoeg teruggegeven. De gedachte aan
opzettelijke herdenking van de dooden is zuiver christelijk. En dat vergeten wij.
Luther vergat het niet. Het ware gedenken geeft leven. De sprake van het kerkhof
is zoo rijk; ‘aller zielen’ historie, bezien bij het goddelijk licht, is zulk een rijk bezit
voor de nog levende strijders, die hun moeite en kruislijden hebben overgenomen.
Waarom gedenken wij niet opzettelijk onze dooden? Niet maar uw dooden vader
of moeder of man of vrouw of kind op hùn sterfdag, maar ònze dooden? Zou het
misschien hiervan komen, dat wij ze niet jubelend hebben zien heengaan en......dat
wij voor ons zelf nog verlegen staan tegenover het vraagstuk van den dood, die zelf
heelemaal geen vráágstuk is? Waar vraagteekens staan, daar gedenkt men niet!
O, een roomsche zekerheid, dat zij in den hemel zijn en wij er komen zullen,
begeeren wij niet. Maar zekerheid des geloofs, daartoe hebben wij de levenden op
te wekken, vóór ze dood zijn, en ons zelf eveneens. Opdat men òns ook gedenken
moge, gedenken durve, straks, als ook wij rusten daar in dat diepe leege, armoedige
graf......
Dat wij geen dooden-herdenking hebben, is onze armoede. Het is ook onze schuld:
wij hebben te weinig zekerheid des geloofs.
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En mogelijk ook te weinig innigheid in onze liefde. Laat ons nooit vergeten: aan de
levenden denken is geen kunst. Maar de dooden gedenken, dàt is liefde. Ze vragen
u niets, ze geven u ook niets terug. Als gij dan toch tot hen komt, terwijl zij tot u niet
komen, dan is dàt liefde. Allermeest als die liefde rust in de wetenschap dat zij leven
bij God, terwijl wij leven in God. Dat was het doel van hun leven. ‘Want DAARTOE
is ook den dooden (tijdens hun leven op aarde, in hun tijd) het evangelie verkondigd
geworden opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mensch in het vleesch,
maar leven zouden naar God in den Geest’ (1 Petr. 4:6).
1)

Gereformeerd Jodendom?

De joodsche natie - weet dat niet? - heeft altijd veel zich bewogen in de
‘zakenwereld’. ‘Zaken doen’ was den jood altijd even gewichtig als eten en drinken.
Men weet echter ook, dat in vroeger tijd het jodendom ‘nogal godsdienstig’ was.
Het is wel wat vreemd, het matigend ‘nogal’ te plaatsen vóór het ‘mateloos’ begrip
‘godsdienstig’; want wie ‘godsdienstig’ is, kan het, logisch geredeneerd, niet ‘nogal’
zijn; godsdienst wil àlles en is niet met iets tevreden. Maar - de menschen zijn niet
logisch; en de historie is niet logisch en de spraakmakende gemeente is niet logisch;
en zoo komt het, dat wij niet eens meer voelen, dat het onzin is, van ‘nogal
godsdienstige’ menschen te spreken. Den on-zin nu in die woord-verbinding voelden
de joden van Jezus' tijd ook niet meer tenslotte. ‘,Godsdienstig’ waren ze; niet ten
onrechte heeft Pierson de Grieken het volk van de kunst, de Romeinen de natie
van het recht en de Israëlieten de vertegenwoordigers van den godsdienst genoemd.
De joden waren godsdienstig, Maar ze werden ‘NOGAL’ godsdienstig; dat was hun
ongeluk.
En daar zaten ze nu. Godsdienstig - dat zouden ze blijven! Men zou ach en wee
roepen als oak maar één synagogedienst moest worden overgeslagen. Maar, weet
ge, als men van ‘godsdienstig’ eenmaal ‘nogal godsdienstig’ is gaan warden, en
men heeft dan ook zijn zakenleven, begrijpt ge, och, dan is 't wel eens wat lastig
om ‘nog al punctueel’ te zijn; in den godsdienst tenminste, want in het zakenleven
wordt men vanzelf wel ‘punctueel’.
Voor die moeilijkheid was het jodendom van de dagen vóór en omstreeks den
tijd van Jezus ook geplaatst; Nu ja, op den sabbath kon men wel naar de synagoge
gaan; dan was tòch iedere Israëliet vrij van ‘zaken’, de handel stond dan stil. Dan
was het ‘nogal’ doenlijk, de synagoge te bezoeken. Maar zie, er
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waren ook wel ‘week-godsdienstoefeningen’ in de synagoge. En in die week was
het ‘,nogal’ eens wat lastig, altoos op tijd de synagoge ‘aan te doen’. Die gebeden
duurden wel eens wat lang; en de samenstellers van de liturgie hadden zoo bitter
weinig met ‘zakenmenschen’ gerekend. Enfin, de mannen van 't vak begrijpen 't
wel; 't ging in de week zoo maar niet, altijd in de synagoge te zijn.
Toch zou niemand ervóór zijn, de synagoge te sluiten op werkdagen. Traditie,
weet ge? En dan de naam! Neen, een dienst was een dienst; en de liturgen (dat
zijn dan zoo ongeveer dezelfden als bij ons 'n dominee plus dan precies zooveel
ouderlingen en diakenen als nog net eventjes noodig zijn) hadden te zorgen op tijd
te zijn. Alleen moesten ze niet te hard van stapel loopen, als de synagoge wat al te
slecht bezet was, in de week! Zaken zijn zaken! En immers, als het minimum er
maar was! Dan was 't toch ook wel goed! Dan gebruikten de voorgangers hun stem
toch niet heelemaal voor niets bij het ‘zingen’ van de wetsgedeelten en dan
vermoeiden ze immers niet voor niets hun lichaam bij de voorgeschreven gebaren
en buigingen onder de lezing en het gebed?
Als er maar een ‘wettelijk minimum’ in de synagoge kwam, althans in de week.
Liturgen moeten ook niet zoo veeleischend worden, wel neen! En goed, het minimum
kwàm er. Bepaald werd, dat een heilige vergadering ter synagoge wettig was, als
er........tien menschen aanwezig waren, Tien; ‘zegge’ 10: (zoo ‘zeggen’ de menschen
't in de zakenwereld; in geldkwesties herhalen ze graag voor de duidelijkheid; jammer
dat de menschheid ook niet ‘zegge’ zegt inzake godsdienstige waarden.)
Derhalve: tien moesten er zijn, Nu, tien waren er gauw te vinden. Op een
bepaalden dag waren er wel eens tien, die niet bepaald verhinderd waren, de
synagoge met een bezoek te vereeren. Maar ja, altijd dezelfden ervoor aanwijzen,
dat ging ook niet. Ieder heeft zoo zijn zaken, is 't niet? 't Werd ook wel wat lastig
altijd goed af te spreken, wie die en die week aan de beurt was. Als men eens tien
vaste-synagoge-bezoekers kon vinden voor de weekdiensten? Natuurlijk zouden 't
menschen moeten zijn, die geen zakendrukte aan hun hoofd hadden. Liefst oude
menschen, die wat rentenierden, of die ‘toch niet’ ergens anders behoefden te zijn,
En waarlijk, men zocht ze. 't Werd straks een vaste gewoonte in het ‘na-talmudisch’
jodendom, tien zulke vaste week-synagoge-gangers aan te stellen. Men noemde
ze batlanin, en dit woord is afgeleid van batal, vrij van werk zijn, niets te doen hebben.
Welke categorie van menschen onder deze batlanin verstaan werd, kan begrijpen
wie weet, dat het werkwoord batal ook voorkomt in Prediker 12:3, waar sprake is
van de ‘maalsters’ d.w.z. de tanden, die (bij oude menschen) ‘stilstaan’, omdat ze
hun werk niet meer kunnen doen.
De batlanin-instelling werd spoedig algemeen. Vooral op de
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dorpen. In de groote steden waren allicht genoeg menschen voor de synagoge in
de week; maar in de dorpen alleen als men dezen maatregel nam.
Zoo was dan alles in orde. De synagoge kon dóórgaan. Om vooral te zorgen, dat
de zaak goed marcheerde, en de ‘nogal’ godsdienstige jood met een geruste
conscientie zijn waar verkoopen, of zijn winst berekenen of zijn balans opmaken
kon op het synagogeuur, bepaalde men erbij, dat die tien batlanin, de renteniers,
die goed genoeg waren voor de synagoge, omdat de synagoge goed genoeg was
voor hen, een vergoeding in geld zouden ontvangen. Dat kon wel àf van de winst,
die men tijdens de samenkomst in de synagoge maakte. En dan kon men ook
eischen, dat de tien menschjes op hun post waren; zaken zijn maar zaken, ook in
de synagoge!
Zoo liep alles vanzelf. Jahwe, de God der vaderen, zou toch wel tevreden zijn
met een synagoge, waarop wettelijk niets viel aan te merken. Die talmud was toch
een pracht-uitvinding; godsdienst en zaken waren zoo heel goed te vereenigen. En
van een Jezus die zeggen zou, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen
ingaat, had men immers nog niet gehoord?
Wij gereformeerden, hebben geen talmud, o neen. Wij hebben geen gebod op
gebod; maar we hebben onze ‘christelijke vrijheid’. We hebben geen letterknechterij,
maar we leven uit ‘beginselen’. Is 't niet zoo?
Ja, en toch loopen we gevaar, gereformeerd-joodsch te worden. Wij zien ook bij
ons een soort gereformeerd jodendom opkomen; o zeker, zonder die talmudische
letterzifterij en menschen-telling, en minimum-berekening; maar, omdat de geest,
die den talmud inspireerde, ook nog onder ons wel rondwaart, juist daarom is onze
verkeerde voorstelling van de ‘christelijke vrijheid’ de oorzaak dat we de joodsche
zonde óverdoen, nòg vrijmoediger dan zij, en zonder blozen en schromen. De joden
moesten tenminste nog een poosje schipperen en plooien voordat ze hun ‘zin’
konden doordrijven; wij doen 't nog wat gemakkelijker. Maar we vergeten, dat de
christelijke vrijheid begint met gebondenheid aan God en Zijn Woord.
Ik behoef zeker niet van a tot z de vergelijking tusschen de joodsche
batlanin-uitvinders en ons gereformeerde volk door te trekken. Ge begrijpt wel, dat
ik 't nu eens over de weekdiensten heb. De weekdiensten afschaffen, neen dat gaat
niet, vinden we. Dat ‘staat’ zoo niet voor een plaats als Vlaardingen, die ‘nogal’
eenige ‘nogal’ godsdienstige menschen herbergt. Maar altijd de weekbeurten
bijwonen - dat is ook wel wat véél gevergd.........
Ik vraag u beleefd, wordt nu niet eens boos. De zakenmenschen moeten niet
ontevreden worden, want ik bedoel àlle ‘exemplaren’ van die ‘soort’ niet en hen
alleen ook niet! Zelfs moet ik erbij voegen, dat ik niet speciaal over Vlaardingen
spreek, want in steden
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als Rotterdam b.v. worden de weekbeurten nog veel slechter bezocht dan bij ons.
- Dus, niet wrevelig worden s.v.p. Zegt liever zelf: - is de algemeenheid van een
zonde voor ons een vrijbrief? En zijn we met een verwijzing naar anderen, die nòg
meer zondigen dan wij, gereed?
Laat ons eerlijk zijn; het batlanin-stelsel bestaat ook bij ons, zij het ook slechts in
de praktijk. Als op 'n goeden donderdagavond eens een weekdienst met 'n àl te
onfatsoenlijk getal werd gehouden, dan zouden we opschrikken. Maar zoolang we
hooren, dat 't nogal gaat, dat we 't ‘decorum’ nogal bewaren voor God en de
menschen, zóólang mogen we wel thuis blijven, nietwaar? Zaken gaan voor, 't Genot
en 't gemak ook. Afschaffen - dat niet. Maar aanwezig zijn, dat willen zeer velen
evenmin.
En laat ons nu ook eens ophouden met onze afgezaagde argumenten. 'k Weet
best, zeer velen kunnen niet. Ze staan volkomen vrij. Maar ik spreek over hen, die
kunnen en niet komen. Die zich wel vertoonen, als 't nog een nieuwtje is, of als ze
eens de resultaten willen zien van 'n poging tot combinatie van weekdiensten, maar
die dan vervolgens maar wegblijven, zoolang de tien er maar zijn. Wie den tijd heeft
komen; maar de drukte, de drukte........
't Gevaar van een gereformeerd jodendom is niet denkbeeldig! Een gebed in de
synagoge is een gebed; en een gebed in 'n weekbeurt van de gereformeerde kerk
is een gebed. En een wetslezing in de synagoge is een zaak, die allen aangaat; en
een dienst des Woords, dien de kerkeraad, onder welks leiding we ons stellen,
organiseert, heeft iedereen wat te zeggen. En vrij zijn we niet; nooit.
In een zeker joodsch geschrift (Megille I. 3) wordt de wonderlijke vraag gesteld: ‘Wat
is een groote stad?’ Geantwoord wordt: ‘iedere, waarin tien mannen zijn, die zonder
zaken zijn (of, die batlanin zijn). Zoodra er minder van zulke menschen zijn, is er
sprake van een dorp’; - Ik waag de onderstelling, dat er plaatsen geweest zijn in
Palestina, die 's morgens op de markt op een groote stad wilden lijken maar die,
als 't op de synagoge aankwam en op den godsdienst, ineens in een dorpje
omgetooverd waren: te weinig menschen voor de synagoge, ziet ge? ‘'t Is maar 'n
klein groepje bij ons.’
Zou Vlaardingen ook niet, op de markt, in den handel, den naam van stad willen
dragen? Zie eens, hoedanige gebouwen! 'n Beursgebouw van zóóveel duizenden
guldens! Alleenlijk als het zoo 's avonds in de week kerk is, och dan zouden we, als
we op joodsche manier definieeren gingen, aan een dorpje moeten denken......stad
- in de beurs; dorp in de kerk!
Dit artikeltje is geschreven onder den indruk van het aspect van de laatste
weekdiensten. Ik bedoel niemand; ik denk aan
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geen mensch. Ik heb 't niet over A, en ik heb 't niet over B. Ik denk er alleen aan,
dat de weekdienst in 't algemeen opkomt, naar men zegt, uit honger naar Gods
Woord, en dat de vereenigde weekdienst dezen winter geboren is uit de behoefte,
die in beide kerkeraden gevoeld werd, om God in den nood der tijden aan te loopen
als een waterstroom! Als een waterstroom? Menschen, wrijft uw oogen uit! Als een
wa-ter-stróóm?? Als er hier en daar een zit in de bank? Laat ons waken voor
tempelpraal en voor leuzenschittering. Ik bedoel A niet, en ik bedoel B niet. Ik wou
alleen maar even zeggen, dat wij zoo gauw mooie woorden gebruiken, en zoo
gemakkelijk ons christendom opnemen, en een God meenen te hebben, die met
het stelsel van de tien batlanin tevreden is.
1)

Rekensommetje.

Motto: Cijfers en Feiten!
Het feit is zeker wel algemeen bekend, dat we in een tijd leven, waarin de menschen
in de kerk sóms nog meer aan te merken hebben op hun dominee dan degenen
die buiten zijn. De dominee doet dit niet en hij doet dat niet. Hier heeft men hem in
geen weken gezien en daar heeft hij zich in zóó lang niet vertoond. Al werkt hij ook
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat......daar zijn nu eenmaal menschen', voor
wie hij nooit genoeg doet. 'n Dominee heeft altijd geld genoeg en hij heeft altijd tijd
genoeg. Zelfs houdt hij geld over, en ook houdt hij steeds tijd over. Dat zijn zoo twee
axioma's, die voor meer dan één mensch vaststaan.
Nu wil ik niet klagen. Ik wist wel wat ik deed, toen ik een gemeente verliet, waar
ik minstens één maal per jaar alle gezinnen rondkwam, waar ik alle menschen
geregeld bezoeken kon, de meesten zelfs meer dan éénmaal, en ook nog wezenlijk
zoo iets had van een huiselijk leven. Klagen wil ik niet. Maar toch kan 't wel goed
zijn, eens 'n heel klein rekensommetje in de kerkbode te plaatsen; want daar zijn,
geloof ik, menschen, die zich 'n dominee den heelen dag duttende voorstellen.
Ik ben daarom zoo vrij, den lezers eens voor te leggen, wat ik in 'n normaal geval
zooal te doen heb in een week van 7 dagen. 's Maandags hulp bieden bij de telling
van de collecten Binnensingel ('n oude gewoonte): 1 uur. 's Maandagsavonds
kerkeraadsvergadering van 8-10 uur: 2 uren. 's Dinsdags catechisatie van 7-10 uur:
3 uren. 's Woensdags catechisatie van 6-10 uur: 4 uren dus. 's Donderdagsavonds
bespreking van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis: dat begint om 8 uur en eindigt
om 10 uur. En, wil de inleider op alle eventueele wijze en geleerde en zware vragen
'n antwoord gereed hebben, dan mag hij toch wel van

1)

Geref. Kerkbode van Vlaardingen, 10 Mei 1919.
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2-7 zich op de bespreking voorbereiden, om zich nog eens de zaken in te denken
en meer te weten, dan hij in zijn inleiding vertelt: dit maakt dan samen 7 uur.
Vrijdagsavonds van 8-10 uur catechisatie voor degenen die toegang gevraagd
hebben tot het heilig avondmaal (eigenlijk moest zoo iets een overbodigheid zijn,
als ieder, van z'n twaalfde jaar af geregeld voor de catechisatie wezenlijk geleerd
had); dat is dus weer 2 uur. Wanneer dan de dominee den Vrijdag van 9-1 en van
2-7 uur gebruikt voor studie, dan is dat niet te veel. Het komt er wel niet vaak van,
want gewoonlijk gaat die tijd weg voor anderen gemeentelijken arbeid; maar dat is
nooit mogelijk, zonder schade voor den predikarbeid. Zoo is dus de gansche Vrijdag
reeds weg en kan bij het lijstje nog de tijd tusschen 9-1 en 2-7, dat is saâm 4 plus
5 is 9 uur geteld worden. En wat den Zaterdag betreft, ook deze behoort aan de
studie gegeven te worden. 't Gebeurt wel niet altoos; want de tijd gaat wel eens weg
aan anderen arbeid in of voor de gemeente; maar op den duur kan dat niet
onnadeelig zijn voor den dienst des Woords. In elk geval moet de Zaterdag er voor
bestemd worden. Rekent men weer van 9-1 en 2-10, dan is dat samen 4 plus 8 is
12 uur. En den Zondag? Dan is de dominee bezig van half tien tot half twaalf en
van vijf tot zeven uur. Maar ook de daartusschen liggende tijd wordt gebruikt voor
gemeentelijk werk: hetzij dan om zich in te denken in den gedachtengang van de
catechismuspreek, hetzij om in Emaus te evangeliseeren, onderwijl de geëerde
lezer een middagdutje doet of met z'n vrouw en kinderen thee drinkt of wandelt of
'n ouden schrijver leest. Alles saâmgenomen is de dominee dan op Zondag bezig:
4 uur met preeken, en 5 uur om te evangeliseeren of na te denken over zijn preeken;
samen 9 uur. Rekent men bovendien met het feit, dat 's Woensdags onverbiddelijk
de bode van den uitgever van de Kerkbode komt aankloppen om copie en dat er
dan toch per se wat wezen moet voor dat blaadje, 'n artikeltje, dat men even lezen
en dan naar welgevallen aan den gemeentereinigingsdienst overleveren kan, dan
begrijpt men, dat daarvoor minstens twee en een half uur noodig zijn; een half uur
om te zuchten: waar moet ik het nu weer eens over hebben en 'n paar uur om eens
wat te schrijven. Dan later nog een half uur voor correctie (Ds Hagenbeek, die altijd
de heele voorpagina, de meest onnauwkeurig gelezene, in elkaar zet, of letterlijk in
elkaar plakt, heeft natuurlijk veel langer werk ervoor, al denkt geen menschenkind
ooit daarover!); hetgeen als totaalsom voor de Kerkbode 3 uur geeft.
Heb ik nu goed geteld - ge moogt het narekenen - dan kwamen we nu reeds tot
een getal van 52 UREN.
Maar nu verder! 'n Dominee is ook mensch. Derhalve moet hij slapen. Gun hem
het minimum; meer verlangt hij al niet meer. Dat is 7 maal 7 is 49 uur. Ook moet hij
eten. Geef hem daarvoor dagelijks 2 uur (3 maaltijden). En zeg dan niet: ja maar,
ik eet mijn boterham staande op of onder 't werk, want dat gebeurt dan
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ten koste van 't bijbellezen en van 't gemeenschappelijk gebed, en ge moest eens
wat hooren, als het predikantsgezin niet ordentelijk zichzelf en de dienstbode tijd
gaf voor wat, zooveel criticasters zichzelf wèl onthouden durven. Alzoo 7 maal 2 is
14 uur. Gun den weleerwaarde ook 1 uur per dag om zich fatsoenlijk te wasschen,
te kleeden, toilet te maken en 's avonds naar bed te gaan. Dat wordt dan 7 uur per
week. Weet dan bovendien, dat hij elken dag hooren moet, dat zijn prediking fris
moet zijn, dat hij de nooden der tijden moet verstaan, dat hij het ‘wereldgebeuren’
in z'n prediking moet laten doorklinken, en dan begrijpt ge, dat hij aan z'n ambt
verplicht is de courant te lezen. Geef hem dan maar niet de Nieuwe Rotterdammer,
- die is toch te duur voor 'n dominee, en ook moet hij de christelijke pers steunen
volgens zijn ouderling of diaken, die het blad wel leest, maar druk hem in de hand
de Rotterdammer en de Standaard; en geef hem daarvoor een half uur per dag;
dan is dat drie en een half uur in de week. Weet dan voorts, welwillende lezer, dat
'n dominee als ik altijd een kwartier moet loopen, voor hij in zijn wijk is. Voor ieder
oponthoud in mijn stadswijk gaat dan 2 maal een kwartier of te wel een half uur weg.
Kom ik nu 6 maal in mijn geliefd ‘Oud Vlaring’, dan ben ik dus 6 maal een half uur
is 3 uur kwijt, alleen maar met loopen (wandelen zeggen de menschen dan, die me
zien). Wanneer ge dan nog anderhalf uur per week toestaat voor het lezen van
Heraut, Bazuin en eenige ander bladen, die ik MOET nagaan voor mijn ambtelijk
leven, dan zijn bij de 52, reeds boven opgetelde uren, nog 78 uur gekomen. In totaal
zijn dus reeds 52 plus 78 is 130 uren weg.
Nu zegt men, dat een etmaal 24 uren telt. Zoo heeft dan een week 7 maal 24 is
168 uur. De dominee houdt dus over voor àndere dan de bovengenoemde
werkzaamheden, (als er niets in den weg komt, en als hij niet te lang slaapt en niet
met z'n kinderen speelt om ze wat te vertellen of te leeren) het geheel van 168 min
130 uur is 38 uur per week. In dien tijd moet hij, dan de zieken bezoeken,
ongeregelden vermanen, opdrachten van den kerkeraad volvoeren, vergaderingen
bijwonen, dwaze brieven met beleedigingen lezen, 8 kantjes liefst, omdat hij voor
de samensmelting is, z'n baard scheren, opdat hij niet al te onooglijk zij, zoo nu en
dan classicale vergaderingen bezoeken en notulen schrijven, bezoeken ontvangen
van dezen en genen, soms over gewichtige, soms over onbeteekenende dingen
En dan de keeren, dat hij iemand wil bezoeken, die niet thuis is, zooals verleden
week, toen hij nog juist anderhalf uur had, die restte tusschen een bezoek van
iemand die wat te vragen had en de catechisatie, en de verlangde persoon niet
thuis was! En dan de uren of gedeelten van uren, waarop hij niemand bezoeken
kan! Er gaan toch immers van deze 38 uren minstens 20 af, waarin niemand kan
bezocht worden (de 5 resteerende uren van den Zondag plus de morgenuren vóór
9 en de avonduren na 10). Is dus de predikant de heele week rusteloos bezig, en
komt
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er niets de orde verstoren, dan heeft hij op z'n hoogst 38 min 20 is 18 uren voor
bezoek; een cijfer, dat nog te hoog is, omdat deze tijd over verschillende dagen
verdeeld is en er dus restjes verloren moeten gaan. En wanneer ge dan bedenkt,
dat 'n dominee ook z'n familie heeft, die wel eens wat van 'm hooren wil zoo in een
klein briefje, dat hij toch ook wel eens wat meer lezen moet, dan hij precies noodig
heeft voor z'n preeken, wil hij niet over een paar jaar een krullejongen in den
wetenschappelijken timmerwinkel wezen, dat hij toch ook een roeping heeft voor
zijn gezin - hij heeft ook ja gezegd bij den doop! - dat zijn hoofd net zoo min altijd
bij de studie is als het uwe bij den brief, dien ge aan uw tante op haar verjaardag
schrijft, dat 'n dominee niet eens een rustdagheeft, zooals gij......zoudt ge dan
misschien met een weinig inspanning en goeden wil er toe kunnen komen, te
gelooven, dat uw dominee ook nog een geweten heeft, al ziet ge hem niet zoo vaak?
Heusch, beste menschen, daar zijn er, die dit niet goed vinden van hun predikant,
en d àt liever anders zagen, maar die al lang zenuwpatiënt waren geworden, als ze
doen moesten, wat een dominee in Vlaardingen doet. Daar zijn er, die ijveren voor
n 8- urigen werkdag en die den dominee beschuldigen van sollicitaties naar het
burgerschap van Luilekkerland. Daar zijn er die 's Zondagsavonds met vrouw en
kinderwagen zeulen door de straten, en den dominee vragen, of hij dan niet eens
wandelt, als hij ze vermaant om in de kerk 2 maal te komen! Wandelen! Stel u
voor......de wandelende dominee!
Werkelijk geëerde lezer, gij hebt voor uw gezin en voor u zelf meer tijd dan de
dominee. Ik klaag niet; ik heb geen medelijden met mezelf; alleen wijs ik Uw klachten
af. 't Was ietwat vervelend, zoo'n rekensommetje, niet? Och ja, men moet wel eens
vervelend worden, om de waarheid, cijfers en feiten, te laten spreken
Zoodat ik maar zeggen wilde, dat de vrouw van den dominee vaker alleen zit dan
de uwe en dat de predikanten nog wel een geweten hebben of iets van dien aard
er op na houden.
En dat ge maar eens beter moest nadenken, voor ge hen beschuldigt van
trouweloosheid in hun dienst. En dat rekenen goed is. En dat ik u allen minzaam
groet en mijn best voor u zal blijven doen.
1)

Atheensche ziekte.

In Athene leefden wijze menschen. Ze waren daar zóó bar wijs, dat de wijsheid ‘in
de mode’ kwam. En dan is 't natuurlijk al mis.

1)

Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, 25 October 1919.
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Want er zijn niet veel menschen, die op wijsheid ‘aangelegd’ zijn; en als dan toch
het groote publiek óók met de wijsheidsmode wil meedoen, dan wordt de wijsheid
een ziekte; een soort griep, die door de lucht waait en zich aan allen meedeelt.
Bepaald besmettelijk.
Dezelfde ziekte doet zich evenwel bij den één zóó voor, bij den ander weer anders.
De wezenlijk tot wijsheid geborenen van Athene zochten, filosofeerden, redeneerden
naar een nieuw stelsel. Altijd wat nieuws. Geen afgetreden paadjes op het terrein
van het hoogere denken; dat was hun wachtwoord. Doch de anderen, de stumpers,
die geen filosofisch elixer verdragen konden, en toch graag met de ‘mode’ mee
wilden doen, deden op hùn manier eraan. Ze zetten ook een ernstig gezicht en
speurden naar alle nieuwigheid en natuurlijk waren ze vol interesse en vol ‘heusche’
critiek! Ze hadden hun stelsel-tjes.
Van die Atheensche ziekte spreekt ook Handelingen 17:21. ‘Die van Athene nu’,
zoo heet het daar, ‘die van Athene nu allen en de vreemdelingen, die zich daar
onthielden’ (of 't ook besmettelijk was: ook de vreemdelingen!) ‘besteedden hunnen
tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te hooren’. ‘Iets nieuws’. Eigenlijk staat er: iets nieuwers. Dat nòg nieuwer was dan het nieuwe.
Haute nouveauté zooals op de staalkaarten van damesjaponnetjes staat. Vanzelf
sprekend is, dat de schrijver der Handelingen niet bedoelt te zeggen, dat de
menschen in Athene graag nieuwtjes hoorden; b.v. over een te groot kipei of een
verdronken kalf of van het laatste standje, dat de nieuwste Xanthippe aan den
allernieuwsten Socrates op straat gemaakt had, of over de stijging van den marktprijs
der Corinthische krenten of over een dreigend faillissement. Volstrekt niet. De
nieuwtjeskoorts vindt ge overal en altijd; dat is niet een bepaald Atheensch
verschijnsel. De Atheensche heeren en dames waren in eigen oog dáárboven
verheven; was niet de lucht geladen met neowetenschappelijke electriciteit? Neen,
neen, dat nieuwe, 't welk men zocht was deftige nieuwigheid; het droeg een
wetenschappelijk- wijsgeerig- godsdienstig stempel. Tenminste: zoo was de
bedoeling. Ook zelfs bij de klaploopers op de markt en de weerprofeten bij de brug.
't Was geen algemeene kwaal, doch een gansch bizondere. 't Was de Atheensche
kwaal, 'n eigenaardigheid van de hoofdstad. Bepaald een deftige kwaal. Men rook
de nieuwigheidjes met een gezicht als tegenwoordig van den fijnproever, die zijn
Havanageurtjes opkringen doet naar zijn neus; 't gezicht dat men zet, dàt verraadt
den kenner.
Deze Atheensche ziekte nu keert periodiek terug, zoo vaak de beschaving zich
overwerkt heeft. Soms is ze een poos van de lucht. Dan zegt men: scholastiek.
Later keert ze terug. Dan spreekt men van ‘renaissance’. In het eene tijdperk blijft
ze weg; de echte geleerden kunnen dan rustig denken en de
namaakwijsheidsmenschjes kunnen gerustelijk indommelen. Maar als ze terugkeert
in een volgende periode, dan worden de wezenlijk
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geleerden wetenschappelijke koortslijders; - en - de namaakstakker s, neen - die
hebben heelemaal geen leven meer, al voelen ze zich ook juist bizonder krachtig
levend; een gewoon verschijnsel immers, zoolang men in de hevigste koorts ligt,
als men wel levendig, maar niet echt levend is.
Ook wij zijn tegenwoordig in een periode van terugkeer der Atheensche ziekte.
De bewijzen zijn voor 't grijpen.
Over de geleerden - de echte, wel te verstaan, - spreek ik nu niet. Wat
gemeenschap is er tusschen de wetenschap en een gereformeerde kerkbode?
Maar ik wil u even wijzen op de anderen. De geleerden, die denken dat ze 't zijn.
En ook op diegenen, die in het moderne Athene der cultuur zich als stamgasten
van de markt slechts aandienen, doch niettemin ook al van de
nieuwigheidsnieuwigheid bevangen zijn.
De eersten......Hoevelen van die stumpers zijn er tegenwoordig niet. Ze hebben
eens 'n boekje gelezen, ze weten, dat een sonnet 14 regels tellen moet, ze doen
wat aan Couperus en ze kennen 'n paar twijfelregeltjes van Lena Lapidoth, eerder
Leentje Swarth genaamd. Bovendien hebben ze eens 'n lezinkje bijgewoond en
hebben ook eenmaal in 'n schemeruurtje met de hand onder 't hoofd gezeten, vol
van gewaande poëzie en van denkensdrang; en weliswaar was daar geen kracht
om te baren nòch een heusch lied nòch een gedàchte gedachte; maar toch hebben
ze zich cum laude den doctorsbul in de zoek- en denk- en peins- en twijfelkunde
uitgereikt; en spreek als-'t-u-blieft niet van artikel 8, want dat vinden ze een
beleediging. En daar gaat het. De doctor gaat doceeren. 't Begint met enkele
vrijwilligers, wetenschappelijke recruten uit zijn vriendenkring; franc-tireurs, die altijd
weten hoe de slag wordt gewonnen. En men doet aan alles, àlles, als 't maar niet
oud is. Spiritisme, spiritualisme, christian science, boeddhisme, theosofie, Annie
Besant, twee werelden, Isis ontsluierd, omhoog, opbouw, reconstructie, herleving,
nieuwe banen, litteratuur, 'n cursus, pessimisme, scepticisme, Multatuli, Tolstoy, en
nog veel, veel meer, dat zijn zoo de termen, die ze te grabbel gooien als het kort
begrip van hun dogmatiekje, waarvan het motto is: vooral geen dogmatiek meer!
De roes van de tollende en dollende jongere generatie, sollende met scheldwoorden
op de nuchterheid van de oudere, afgeleefde kerkmenschen.
De anderen......Ook zij hebben last van de Atheensche ziekte. Ze zweven van de
eene nieuwigheid naar de andere. Een nieuwe spreker beteekent voor hen voor de
zooveelste maal ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’, (want dezen versleten en
afgezaagden term nemen de heeren en dames nog altijd van Gorter over, ondanks
al hun nieuwigheden). Dies hebben ze altijd lentefeest, maar zomer wordt het nooit.
Er is geen vrucht, die zich zetten en rijpen kan.
Terwijl ze al wat oud is verachten, en van wat eigen kring
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biedt, volstrekt geen notitie nemen, vliegen ze op iederen nieuwen spreker, op elke
geruchtmakende brochure af. En natuurlijk is het dan niet om nieuw licht te doen,
ook niet om een nieuwe lamp, maar enkel om een nieuw gloeikousje.
Arme menschen intusschen, die altijd zoo'n prikkel behoeven, om zich dan toch
in vredesnaam te interesseeren en - interessant te vinden!
Ik weet het, de Atheensche griep heeft iets bekoorlijks. Altijd in hetzelfde schuitje
te varen met hetzelfde gezelschap langs hetzelfde dommelvaartje, och neen, dat
valt ook niet mee. Voor de scholastiek neem ik het niet op. Maar.........alle
waarachtige renaissance kost smart en pijn; want renaissance, - daar zit het woord
geboorte in. En alle barenssmart vindt haar einde in de vreugde of - in den dood.
Zoo is dan de waarachtige renaissance, de ware opstanding tot HET nieuwe, ver,
zeer ver van de sukkelaars, die veel praten over twijfel aan het oude of ontwaking
tot het nieuwe, zonder dat ze ooit waarachtig smart hebben gekend. Geboorte wringt
uit smart zich los, vooral geestesgeboorte.
En nog veel verder is ze van de menschjes, de kleinen, die liefhebberen op het
terrein van het pessimisme, die persé bedroefd er uit willen zien en vaal van
menschenwee. Want alle geboorte-smart streeft naar vreugd; dat streven is haar
hoogste kenmerk en kracht.
Wijze menschen probeeren het nog eens met het oude, zoolang daar
millioenenlegers zijn, om zijn deugdzaamheid voor geslachten te bewijzen. En ze
vliegen niet van het eene nieuwigheidje naar het andere - enkel en alleen omdat
het nieuw is. Want dat is even belachelijk, als - het oude in 'n glazen kastje van
piëteit zetten, alleen omdat het oud is.
Van de menschen die hengelen naar een nieuw ideetje met behulp van
spiksplinternieuwe, zeer moderne wormpjes, geldt wat Hildebrand van ‘den Leidschen
peuëraar’ zegt: ‘Het is zelden om den visch, dat men te Leiden vischt; het is om te
visschen’. Of ook: ‘Geloof nooit, dat het dezen lieden om brood te doen is’. Niet de
zieke, maar de gezonde mensch heeft smaak in brood en......werkt er voor. De
peupeuëraar werkt niet, noch in Leiden, noch in Athene, noch waar dan ook. Hij
doet zoo maar wat. Hij vischt niet, maar hij peurt, hij zeurt, hij neurt en geurt......met
zijn ziekte.
Atheensche ziekte!
En heeft u al gehoord van ‘de critiek der jongeren’? Dit stukje handelt niet over DE
jongeren, in de verste verte niet. Maar dat er onder hen een stuk of wat slachtoffers
van de Atheensche ziekte zijn, dat geloof ik eigenlijk wel. Meer wou ik niet zeggen.
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Rhetorica en eerbied

Dat Dr Is. van Dijk een fijne geest is, een man van zeldzame distinctie en van
prachtige zeggingskunst, dat weet ieder, die zijn werken gelezen heeft. Mij trof het
dezer dagen voor de zooveelste maal, toen ik las in zijn Vota Academia (A.
Academische Vorming, gezamenlijke geschriften, Groningen II, 96). Hij heeft het
daar over een passage uit de Confessiones (Belijdenissen) van den Kerkvader
Augustinus, waarin deze schrijft over het geheugen.
‘Augustinus - zegt Dr van Dijk dan - Augustinus wil ons inleiden in wat hij noemt
de wijde velden en paleizen, in de duistere holen en grotten, in het groot en onmetelijk
heiligdom van het geheugen. Dit is rhetorica, zal men zeggen; mijn antwoord is: het
is ditmaal eerbied.’
Deze laatste woorden troffen me door hun nuchtere en klare zegging van wat
ieder die niet al te grof is wel eens als een heimelijke vijandigheid gevoeld heeft:
dat er wel dikwerf een tegenstelling bestaat tusschen rhetorica en eerbied: dat de
rhetorica wel eens den eerbied, de waarachtige eerbied met zijn overweldiging vaak
de rhetorica, die zelf overweldigen wil, in den weg staat.
Dat voelt de man, die zelf van de rhetorica leven moet en die toch niet buiten den
eerbied kan, wil hij geen zelfmoord plegen naar den geest: ik bedoel den christelijken
prediker.
En dat voelt, bewust of onbewust, ook het kind der eeuw, als het zit onder den
preekstoel, waar de stem der rhetorica niet kan, de taal van den eerbied niet mag
gemist worden.
Voelt hij onbewust de rhetorica den eerbied onderdrukken, dan verveelt hij zich
als hij niet, of hij verschrompelt van binnen, als hij wèl den eerbied kent en zoekt.
En wordt de strijd tusschen rhetorica en eerbied in den prediker hem bewust, dan
maakt hem dat opstandig, indien hij wèl, of met zichzelf tevreden indien hij niet den
eerbied kent, den waar achtigen eerbied, die het geheim kent der onderwerping
aan God.
Rhetorica en eerbied......
Ge weet, wat rhetorica is. Het is de kunst van den rhetor, van den redenaar. Het
is het in toepassing brengen van de macht van het woord, niet door den stillen
ongeweten eenvoud, die kenmerk is van ongekunstelde waarachtigheid, maar
opzettelijk, met gewilde poging tot overmeestering van den hoorder.
Het is de strategie van wie het zwaard des woords hanteert; de redenaar wil
degenen die hem hooren gevangen nemen. En daarom oefent hij zich in de kunst,
om, het terrein verkennende en zijn publiek bespionneerende, te overleggen waar
de open plaatsen in het pantser hunner ziel, wat de Achilles-hiel in hun geestelijk
organisme is.

1)

Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, 8 November 1919.

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

30
Zoo wil hij ze onder zich brengen, aan zijn lippen kluisteren, ze nemen, dat hij ze
kan doen wat hij wil. Hij zoekt woorden.
Ge weet wat eerbied is. Dr Kuyper heeft in zijn drukste stomme-e-periode van
eerebiedinge gesproken. Schrap de twee overtollige en rhetorische stomme e's; en
ge weet, wat ge weten moet. Eerbied is het aanbieden van eer; het betoon van eer;
het is de vertolking van den zang der aanbidding, die zingt in het binnenste des
Eeuwigen glorie, wonderbaar.
Rhetorica en eerbied; die twisten altijd.
Rhetorica wil overwinnen; eerbied wil overwonnen zijn. Gene geeft, deze ontvangt.
De eerste is kunst, de tweede is natuur. De eene zoekt naar woorden, hoe meer
hoe beter; de andere weert af de woorden, en zoekt naar zwijgen, naar stilte.
Rhetorica roept op tot gebed; eerbied bidt. Rhetorica gaat in de donkere diepten
der mysteriën, ontsteekt er het licht en gaat heen; eerbied verwijlt er en dooft het
licht. Rhetorica maakt het heilige gemeen bezit; en dat is goed; eerbied maakt het
gemeen-goed weer heilig, dat is beter. Rhetorica is expressie; eerbied is impressie.
Ik hoop voor U, dat gij U maar dikwijls ergeren moogt. Er is zoo veel rhetorica,
die den eerbied gruwelijk hindert. Daar zijn menschen, die van 't heiligste, 't
eerbiedigste altijd rhetorisch oreeren kunnen. Vooral de predikant loopt gevaar den
eerbied te offeren aan de rhetoriek. In de preek en in 't huisbezoek. En onze kerkelijke
stijl......klinkklare profanie soms. Heilbede en broedergroete. Uw broeder, uw zuster
in Christus Jezus. D.V. voor en D.V. na. Gods naam wordt ontzaglijk vaak ijdellijk
gebruikt in de kerkelijke stukken. En ook de stomme e.
En zoo de leiders, zoo het volk. 't Is bij de eenvoudigsten niet beter. Ook al niet
bij de klagers over ‘Sions breuke’. Tref ze aan, waar en wanneer ge wilt; ze zullen
onmiddellijk, onder een kopje thee, u al de ervaringen van het intiemste
gemoedsleven opdisschen en uitstallen, met al de bekende termen der
gemoedelijkrhetorische fraseologie. Ze klagen. dat veel dominees en andere
christenen van de heiligheden Gods een theorie maken. En wie durft ze altijd ongelijk
geven? Maar wie kan ook anderzijds loochenen, dat heel het samenstel van
gemoedsleven en bevinding ook bij hen weer wordt een formuleering van geijkte
dogma's over des christens heilsweg? Hoeveel gemoedelijke menschen zijn er, die
hun gemoedelijkheid zonder eenige gemoedelijkheid laten aan 't woord komen?
Voor wie al het subjectieve een objectieve theorie wordt? Bij wie de eerbied óók
alweer opgaat in rhetoriek?
Ik wilde, dat de eerbiedige menschen wat meer rhetorisch, de rhetorische
menschen wat meer eerbiedig waren. Eerbied zonder rhetorica beweegt niet, en
rhetorica zonder eerbied doet het evenmin. Maar wie het heiligste eerbiedig zeggen
kan in rhetorischen eerbied en eerbiedige rhetoriek, die ontroert en beweegt, ontroerd
en bewogen. Hij spreekt in de woorden Gods (rhetoriek) over het Woord Gods
(eerbied) dat in den beginne was.
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Oók een gelofte!

In N.-Holl. Kerkblad plaatste Dr J.C. de Moor onlangs een stukje onder den titel:
‘Geloften’. Daarin werd gewezen op het plechtig karakter en de verbindende kracht
van alle ‘geloften’, die in de kerk voor Gods aangezicht worden uitgesproken.
Geloften, die, wijl ze opzettelijk voor Gods alwetendheid worden afgelegd, reeds
daarom de kracht hebben van den eed, zoodat wie zijn gelofte schendt, eigenlijk
meineedig is. Zooals daar zijn: de gelofte van de ouders bij den doop, de gelofte
van den gedoopte bij zijn toelating tot het avondmaal; de gelofte, in een plechtig ‘ja’
bij het huwelijk, enzoowoort.
Aan dat artikel dacht ik dezer dagen, toen ik 't verdriet had, meterslange notulen
te schrijven van een classicale vergadering, waarin het ging over de
predikantstractementen......voor den zooveelsten keer. Enkele dwazen zeggen wel
eens, dat een dominee te geestelijk moest zijn om over geld te praten. Onzin
natuurlijk. Toch zou, meen ik, iedere predikant tevreden zijn, als de kwestie van zijn
levensonderhoud ook eens geestelijk werd bezien door zijn kerkeraad en gemeente.
Geestelijk??
Ja zeker! Want hier ligt ook een gelofte. Nog wel niet eens van een individueel
lid der kerk, maar van den kerkeraad, die zelf geloften afvraagt en ze daarom moet
houden ook. Nog wel niet eens een gelofte, die maar éénmaal gegeven wordt,
(zooals bij den doop etc.) maar die om de drie maanden steêvast, plechtig, herhaald
wordt. Nog wel niet eens een gelofte, die vluchtig in een los gesproken ‘ja’ mondeling
afgelegd wordt, maar die, nota bene, zwart op wit op papier staat, plechtig
onderteekend door wat men noemt ‘weleerwaarde en eerwaarde heeren’.
Kijk, de zaak zit zoo.
Daar is op verschillende classes, en zoo ook in de classis Gorinchem, den laatsten
tijd gesproken over de predikantstractementen. Dat was goed, al kwam 't wat laat.
Men heeft toen met algemeene stemmen en na veel geredeneer een algemeene
opinie uitgesproken en gezegd, dat ZOO, naar een in cijfers genoemd bedrag, het
minimum moest zijn van het tractement van den dominee. Later is daar weer eens
over gesproken en - het besluit bleef gehandhaafd. 'n Derden keer precies hetzelfde.
Dat classicaal besluit staat nog recht overeind.
En de uitvoering??
Zeker, daar zijn kerken, die gedaan hebben, wat dat besluit van ze eischte. Maar
de meeste kerkeraden hebben 't niet gedaan. Die keeren soms nog meer dan
duizend gulden te weinig uit.
Dat is schending van een GELOFTE, plechtig onderteekend.

1)

Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, 14 Febr. 1920.
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Neen, ik zal 't nu niet hebben over de gelofte in den beroepsbrief, dat de kerkeraad
zal zorgen, dat de predikant ‘zonder zorg’ van het evangelie leven kan. Maar ik heb
't over de gelofte, die telkens op den lastbrief staat, welken de afgevaardigden
meebrengen ter classicale vergadering. Daarop staat heel ostentatief: dat de
kerkeraad ‘BELOOFT’, niet maar sommige, doch ‘ALLE besluiten der Classis
BINDEND te zullen houden, tenzij eenig besluit bewezen worde te STRIJDEN’ niet
tegen ons persoonlijk inzicht, of tegen de gesloten deur van onze brandkast of tegen
het vooroordeel der gemeente, maar ‘tegen Gods Woord, of niet in overeenstemming
mocht zijn met de artikelen der kerkorde’.
Dat belooft men en vervolgens gaan de belovenden in gebed terwijl ze ‘der
vergaderde classis de leiding des H. Geestes’ toewenschen. Zoo staat het er.
En voorzoover men een andere formule heeft, komt ze toch op hetzelfde neer.
Wat dunkt u nu van het afleggen van zulk een belofte, die om de drie maanden
vernieuwd wordt en maar niet wordt nageleefd?
Is dat gelofteschennis, is dat woordbreuk of niet?
Ja, maar, zoo zegt ge misschien, dat komt, omdat op de classes de dominees maar
alles doordrijven. Pardon, de ouderlingen zijn verreweg in de meerderheid.
Ligt het dan soms ook aan de officieele taal, die zoo'n eerwaarde classis bezigt,
zware kanselarij-stijl met deftige dikke-boeken-termen? Kan die ook de oorzaak
zijn, dat velen stemmen, zonder goed te begrijpen, waar het om gaat? Al evenmin,
want de classis praat heel gemoedelijk, en de eerwaardigheid is soms meer zoek
dan dat ze er duimen dik op ligt.
Zou 't dan niet zóó komen, dat die paar afgevaardigden, die op zoo'n vergadering
mee ja knikken, 't zelf wel goed bedoelen en zelf met vlammenden ijver, om 't nu
ook eens uit te voeren naar huis gaan, doch dat de thuisgebleven kerkeraadsleden
ze ontvangen met een koudwaterbad van weleerwaarde en eerwaarde afkeuring?
Dat weiger ik ook te gelooven, want we hebben nu al drie keer dit besluit
gehandhaafd en dus zijn op de meeste kerkeraden alle ouderlingen aan de beurt
van afvaardiging geweest. Daar was er niet een, die 't besluit later strijdig verklaarde
met Gods Woord en de Kerkorde. Ze hebben weer ja-geknikt en vòòr-gestemd. 't
Besluit bleef wettig; de lastbrief-gelofte behield alzoo haar geldigheid.
Ik kan deze zonderlinge houding niet anders verklaren, dan uit gebrek aan nadenken
over de zwaarte van die vrijwillig afgelegde belofte.
Maar daarom mag er wel eens op gewezen worden, dat ook deze gelofte voor
Gods aangezicht is neergelegd. De kerkeraden
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MOETEN zoo'n wettig genomen besluit helpen uitvoeren. Tenzij...
Tenzij ze voldoen aan één voorwaarde.
En die is: de eerste de beste maal protesteeren in duidelijke taal tegen het
genomen besluit, en BEWIJZEN (dat is beloofd) dat 't gruwel-geld-besluit STRIJDT
tegen Gods Woord en de Kerkorde.
Gebeurt dat niet - dan verwachten we van de kerkeraden als weldenkende
colleges, dat ze royaal zullen beginnen uit te voeren wat ze beloofd hebben.
De lastbrief, de lastbrief!
Of ze maar geen anderen lastbrief voortaan schrijven zullen? Dat moeten de
broeders zelf maar uitmaken. Maar voor dit geval helpt het niet, want in dezen is
hun belofte zwart-op-wit te lezen in 't classicaal archief.
De lastbrief en de belofte! De onderteekende lastbrief en de plechtige gelofte!
Welke kerkeraad kan de gemeente binden aan haar gelofte, als hij telkens,
voortdurend, zijn eigen beloften schendt?
1)

Kerk en Kunst.

Tot de vele klachten, die de ‘Jong-Gereformeerden’ den laatsten tijd hebben geuit,
behoort ook deze, dat in de Gereformeerde kerken de kunst te veel ontbreekt. De
liturgie is niet aesthetisch genoeg.
Hebben ze geheel ongelijk?
Ik zou 't niet durven beweren. Integendeel is mijn overtuiging, dat ze in het
formuleeren van die klacht een waarheid uitspreken, al zouden we misschien over
de oorzaken van het verschijnsel en den weg tot verbetering eenigszins moeten
verschillen.
Kerk en kunst......
We zouden over dit geding breed kunnen handelen, want nieuw is het volstrekt
niet en opgelost nog nooit.
Trouwens, de meeste menschen weten niet wat ‘kerk’ is en evenmin wat ‘kunst’
is. Terwijl heel vaak de menschen, die wèl van de ‘kerk’ een definitie kunnen geven,
absoluut niet weten, wat nu eigenlijk ‘de kunst’ is en ook omgekeerd de kenners
van de ‘kunst’ vreemd zijn aan alle inzicht in het wezen van ‘de kerk’. Bedenken
moet men dan bovendien nog, dat zoowel kerk als kunst twee machten zijn, die niet
gekend maar beleefd moeten worden, of: m.a.w. dat 't geval zich denken laat, dat
men wel precies, volgens de jongste mode van ‘kerk’ en ‘kunst’ een begripsbepaling
geven kan, terwijl men toch aan haar wezen innerlijk vreemd is;
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dat men 't wel weet, maar niet voelt. Al deze factoren en heel veel andere hebben
dan ook er toe meegewerkt, dat de kerk met de kunst en de kunst met de kerk leelijk
in haar maag zitten; men vergeve mij het beeld, dat nòch in de kerk, nòch in de
kunst gewild is.
De kwestie is nog nooit opgelost. Wèl is ze - hetgeen ook altijd 't makkelijkst is afgemaakt. Met een groot woord, een klinkende, pakkende leus, voorgoed in den
doofpot gestopt. Wat natuurlijk te betreuren is, want wie de kunst in den doofpot
stopt, die stopt zichzelf er ook in; de kunst immers is het duurste maar ook het
goedkoopste excitament van ons menschelijk leven; wie haar dooft, dooft zichzelf.
En aangezien nu onze gereformeerde vaderen en helaas ook derzelver
gereformeerde zonen altijd krachtmenschen geweest zijn in het onderdrukken van
de kunst, vooral de kerkelijke kunst (want heusch, de beste gereformeerden laten
nog heden ten dage Dr A. Kuyper met zijn: ‘De gemeene gratie en de kunst’ maar
praten), daarom waag ik de stelling dat er verband bestaat óók tusschen het
kunst-looze, vaak zelfs het anti-aesthetische van onzen eeredienst, en het vaak
besproken en betreurde intellectualisme in onze kerken; dit n.l., dat men het verstand
wat al te veel, en het gemoed wat al te weinig laat spreken.
't Is 't beste, dat men, aangezien het wezen der kunst nog altijd een vraagpunt blijft,
alleen maar in dit geding op haar uitwerking let. En die uitwerking is altijd geweldig.
Van alle kunst. Zeker, wel is het waar dat er van het verhevene tot het belachelijke
maar één schrede is; wel is het waar, dat wie nuchter-prozaïsch de kunstuiting en
hetgeen ze veroorzaakt of bemiddelt ontleden gaat, soms smakelijk lachen kan.
Want van de kunst geldt in ruimeren zin hetgeen van de poëzie in engeren zin kan
gezegd worden: ‘'t is de vraag maar, wie ze al, wie ze niet kan vinden’. Daar zijn nu
eenmaal geestelijke pachydermen, dikhuidigen, die niet zoo gemakkelijk in hun
zieleleven te raken zijn door de scherpe pijlen der kunst. Maar toch, toch is geen
mensch absoluut ongevoelig voor de kunst. En als de kunst van haar zijde zorgt,
dat ze niet is de egoïstische uiting van iemand, die alleen zichzelf wil zoeken en
vinden in zijn kunstenaarsdictie, dat ze niet is de allerindividueelste expressie van
de allerindividueelste emotie, maar dat ze eigen doorvoelde schoonheid ook aan
anderen wil doen zien, dan zal die kunst nooit nalaten, zielen te raken. Dan zal ze
‘de smert, wanneer de rampen raken, de wonde in 't hert, de wonde in 't hert
vermaken.’ Op haar manier natuurlijk.
Nu is geen kunst in zóó goeden zin sociaal altijd geweest als kerkelijke kunst. De
kerkelijke muziek, de kerkelijke schilderkunst, de kerkelijke bouwstijl, ze hebben
niet de individuen maar de wereld bekoord. En waarom moet nu bij ons,
Gereformeerden, de kunst
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altijd en altijd en nog eens altijd in een hoekje geduwd worden met het bekende
dood-doenertje, dat de kunst alleen maar ‘dienen’ mag, dat ze ancilla, niet regina,
oftewel, dat ze maar 'n dienstmeisje, geen koningin zijn mag? Of ik 't er niet mee
eens ben? Natuurlijk. Waar het Woord is, daar is heerschappij. En daar moet dus
al het andere dienen. Maar ik vraag u: wat is dienen? Dienen - dat is dan toch iets,
dat van belang is. Dienen - dat onderstelt toch dat de dienares, in dit geval de arme
Hagar der kunst, actief optreedt.
Gebeurt dat bij ons?
Ik geloof het niet. Het ‘dienstmeisje’ der kunst wordt bij ons niet bepaald met werk
overladen. En had ze nog maar ‘huiselijk verkeer’......Onze kerken zijn meerendeels
smakeloos. We meenen met een gekleurd glaasje al wonderen te doen. Ons
orgelspel is meestal - ik spreek natuurlijk over 't heele lieve Nederland - banaal;
krukkerig; slecht. Soms heelemaal geen orgelspel, omdat er wel een
pijpenverzameling, maar geen orgel, wel een vingerbeweging, maar geen spel is.
Onze liturgie is zeer eentonig; en al zijn we calvinisten, we nemen heel weinig
liturgisch besef van Calvijn over, want die had in Straatsburg iets anders dan wij,
zonen van dien man, wien toch geen enkel mensch gebrek aan strengheid of
degelijke stroefheid verwijten kan. Calvijn begon den dienst met het votum van
Psalm 124:8; iets wat tegenwoordig sommige menschen zóó verschrikkelijk vinden,
dat ze daarom heengaan......Zelf beleefd......! Hij stelde de gewoonte van
schuldbelijdenis door de gemeente vast, die de publieke absolutie daarna staande
of geknield ontving. Hij liet DAAROP de wet des Heeren lezen om goed te doen
uitkomen, dat de wet hier geen verkondiger der ellende aan een buiten de verlossing
staande groep menschen is, maar de regel van dankbaarheid voor de gemeente
van Jezus Christus! Hij liet dan de 1e tafel der wet zingen, vervolgens na een kort
gebed, de 2e tafel, daarna het Onze Vader uitspreken. En zoo meer. Men kan critiek
oefenen, maar kwalijk loochenen, dat er gedachte, leven, beweging, dogmatisch
en óók aesthetisch besef zit in die liturgie. Kunst, die toch slechts ‘dient’.
Ja, wanneer dient de kunst nu eigenlijk? Men zegt, dat Rome's kerken de aandacht
afleiden door haar al te weelderige, drukbonte kunst. Toegegeven voor wie er
éénmaal komt. Maar als men gewoon is daar te komen? Dan draagt en steunt de
kunst wel, maar ze beheerscht niet meer; ze dient. - Men zegt, dat orgelspel, als 't
langer duurt dan een paar seconden, niet thuis hoort in de kerk. Als we 't versje
maar op kunnen slaan, dan is 't al tijd om te beginnen! Alsof daarvoor de muziek is!
Wij gereformeerden, zullen heusch ons niet oververzadigen aan kunst; ons
tegenwoordig rantsoen is nog veel te karig. Laat onze kerken wat beter, onze muziek
wat opzettelijker, onze liturgie wat aesthetischer zijn. Laat ons niet zoo bang zijn,
om eens 'n keertje heelemaal stil te zijn in de kerk. We vinden geloof ik, niets
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zoo verschrikkelijk, als 'n pauze in het drukke beweeg van onzen eeredienst. Toch
zou ik voor mij ontzaglijk veel voelen voor een kort en teer orgelspel na de preek.
Stilte! En ik wilde dat wel, omdat ik wel wil weten, dat ik maar een mensch ben; en
dus klein, afhankelijk van de vormen, van het uitwendige. Jezus klom ook op een
berg - alleen maar om te bidden. Maak eens in uw gedachten een voorstelling van
zoo'n urenlange bergbestijging. En wees dan eerlijk: Zou één gereformeerde dat
niet bespottelijk vinden, als iemand van zijn medekerkmenschen zoo'n langen weg
aflegde alleen maar voor 'n gebed? 't Kan toch evengoed in de schuur? Ja......en
toch was het dezelfde Jezus, die gezegd heeft, dat men aanbidden kan op alle
plaatsen, immers: in geest en waarheid, d.w.z. nieuwtestamentisch, niet in
oudtestamentische beperking en schijn-dienst van type en schaduw.
Ik weet het wel, dat Schleiermacher ongelijk had, toen hij de liturgie noemde een
handeling, waarmee we alleen willen zeggen, uiten, het godsdienstig gevoel, dat in
ons leeft. Maar ik weet óók, dat onze ‘kunst’ meestal heelemaal geen kunst is. En
àls ze dat is, nog lang niet aan 't dienen toe is.
Gun daarom om te beginnen onzen goeden organisten wat tijd en wat spel. Van
onze architecten en onze synode zwijgen we nu maar.
Maar laat, wie 't orgel bespeelt, ook zorgen, dat hij kunst geeft. Geen knaleffecten
van altijd 't zelfde fluitgeluidje met 'n tremolo of zoo iets, maar kunst, kunst. Laat
men niet altijd fantaseeren, maar toch stukken spelen van menschen, die muziek
hebben geleverd. Waarom een schat voorbijgegaan, en altijd in eigen kring beperkt
gebleven? Als de dominee in de consistorie al hooren kan, welke organist-componist
weer aan 't improviseeren is, dan is dat ook een bewijs van kunstafwezigheid. Wie
groote meesters laat spreken, die vindt altijd 'n dankbaar gehoor. Die zal bij
fijngevoelige zielen ook wat bereiken. Want nog altijd zijn er die 't gevoelen:
Gij badt up eenen berg alleen
en......Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna
al waar ik ga
of sta
of ooit mijn oogen sla....

Laat dan de kunst ook ons althans eens stil mogen maken. Jezus zocht een
stemming; zijn wij daar te hoog voor?
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Geprikkelde stemming.

De onrust is geslagen in het hart van onze kerken. De stemming is ietwat geprikkeld;
en wie de kerkelijke bladen leest, ontmoet er telkens de uiting van.
Nu is die onrust te begrijpen. Wat den jongsten tijd gebeurd is, was ook een soort
openbaring. We hebben dingen zien gebeuren, die we misschien niet eens mogelijk
zouden geacht hebben. Daar was trouwens meer dan al wat zich aan het geval van
Ds Netelenbos verbonden heeft, toen we een kerkeraad van een provinciale
hoofdstad eerst zagen ingaan met veel ostentatie tegen een classicaal besluit, toen
we een classis een tuchtmaatregel zagen nemen, die nog geen tuchtmaatregel
wilde zijn, toen we een geschorsten prediker hoorden zeggen, dat hij 't eigenlijk
roerend eens was met hen, die zijn afwijking in zijn tegenwoordigheid geconstateerd
hadden. Ik zeg, we hebben meer ontmoet dan dit alles. We zagen predikanten
heengaan, den een om afwijking van de belijdenis, den ander wegens geldgebrek.
We hooren zeggen dat er meer zijn die uit financiëelen nood aan 't opgeven van
hun pastoralen arbeid denken. We hooren de stem van de critiek der jongeren, en
daarnaast natuurlijk niet minder die van de critiek der ouderen; en iedere predikant
in een gemeente die eenigszins meeleeft, krijgt 't af en toe (als hij wat zenuwachtig
is) òf met de een òf met de andere critiek te kwaad; soms ook wordt hij door de
beide critische vuren bestookt. Zelfs wordt reeds ‘consequentie gevraagd’ van het
standpunt der jongeren, welke consequentie dan zou moeten bestaan in het
wachtwoord ‘heengaan’. Voeg daar nu bij, dat de liberale pers stookt, en behalve
de exegetische hakkelarij van zekere kerkbode, die b.v. waarlijk meende te kunnen
bewijzen uit den bijbel, dat 't eten van bloedworst bedenkelijk is, haar lezers ook
voorzet al wat op roering en gisting in de Gereformeerde kerken wijzen kan en ook
dat sommige oude gereformeerden-haters in hun bladen en tijdschriften zonder
nader bewijs komen ‘smoezen’ van gereformeerde hoogleeraren en andere
vertegenwoordigers der ‘hoogere regionen’ die ook niet meer zuiver zouden zijn in
de leer......en zie, ge begrijpt, dat de stemming in de kerkelijke wereld wat geprikkeld
en gejaagd is.
Zelfs kan die onrust in de gemoederen het bewijs leveren van liefde voor ons
kerkelijk leven. Alleen wie lief heeft, trekt zich de dingen aan op zulke wijze.
Toch kan die overprikkeling der gemoederen meer kwaad doen dan wij denken.
En dat ook thans het gevaar dat ze meebrengt, aanwezig is, kan ieder zien.
Men vertrouwt elkaar niet genoeg.
Wie in onze dagen pleit voor uitbreiding der belijdenis-

1)

Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, 3 April 1920.
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schriften en voor formuleering van ons geloof tegenover nieuwe dwalingen, die krijgt
het al spoedig te kwaad met openlijk uitgesproken of verborgen verdenking van
onrechtzinnigheid. Dan sissen er door onze kerkelijke pers enkele
onvriendelijkheidjes; men spreekt van ‘arminiaansch’, men mompeit iets van al te
groote ‘rekkelijkheid’, en van een al te gemakkelijk toegeven aan den wensch van
‘een paar jongelieden’. En weer een ander waarschuwt tegen overhaasting; een
derde constateert geestelijke onmacht in onze kerken, die zelfs geen enkel artikel
van een uitgebreide confessie scheppen kan; een vierde klaagt, dat men al te veel
hooi op zijn vork neemt en spreekt van ‘onbescheidenheid’, wanneer iemand eens
kort en bondig zegt, wat hij zoo al zou willen plaatsen op zijn der synode aan te
bieden verlanglijstje; zoo'n ‘mandje-vol’ verlangens moet men immers op de synodale
tafel niet durven neerzetten?
Zou 't niet beter zijn, te oordeelen, ook in dezen, ‘naar den aard der liefde’? Laat
men over de practische uitvoerbaarheid van hetgeen verlangd wordt, onderling
mogen verschillen; dat behoeft toch nog geen verdenking mee te brengen van
elkanders goede trouw? Want zoolang iemand op den bodem van de bestaande
belijdenis aandringt op een opnieuw belijden, zoolang heeft niemand het recht,
daarvan kwaad te spreken of het wapen der verdachtmaking te gebruiken om tegen
te houden wat men zelf, om welke reden dan ook, niet verlangt. Men gebruike geen
dum-dum-kogels bij de op zichzelf wel eens ‘frissche en vroolijke’ kerkelijke
schermutselingen.
Is het werkelijk arminiaansch, als men de bestaande belijdenis tot uitgangspunt
wil nemen, voor een kerkelijke uitspraak over aanhangige dwalingen? Ik meen, dat
de Arminianen wat anders wilden. Of is het corps van vragers, (ik bedoel de eerlijke)
nog niet groot genoeg? Kan men altijd vrede hebben met een leerboek op de
catechisatie dat over de sacramenten niet minder dan zes zeer wijdloopige
Zondagsafdeelingen geeft, en over de tegenwoordig brandende kwestie van het
‘Woord Gods’, de Schrift, zoo goed als geheel zwijgt? En gaat het wel aan, bij de
behandeling van het 3e gebod breed uit te meten de voor 350 jaar in geding zijnde
kwestie van den eed en bij het 5e gebod met geen enkel opzettelijk woord aan te
raken de kwestie van overheid en onderdaan, van revolutie en wetseerbiediging?
Als het zonde is, te ijveren voor meer opzettelijk belijden tegenover opkomende en
tegenwoordig heerschende dwalingen, dan zijn alle belijdenisschriften in zonde
ontvangen en in groote ongerechtigheid geboren.
Men bespreke de dingen rustig en vooral - eerlijk. En wat onze onmacht betreft,
en onze geestelijke inzinking, och, de tijden vóór Dordt en vóór Heidelberg waren
ook zoo rooskleurig niet. Ervaring leert, dat rust en geestelijke opgewektheid wel
de kinderen, maar nooit de ouders zijn van de kerkelijke belijdenisschriften. En
ja......het ‘mandje-vol’ verlangens lijkt ook wel wat onbescheiden;
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maar wie weet niet, dat we, om één ding te krijgen, er wel eens tien met veel nadruk
moeten verlangen?
Laat ons elkander helpen. Maar vooral niet afbreken.
Laat ons sterk staan tegenover wie de belijdenis aantast. Maar beginnen met te
vertrouwen, hem, die ze zóó liefheeft, dat hij ze ook aan onze kranke wereld wil
voorhouden, als het symbool, dat ook tegenover de moderne leuzen het alleen
bevrijdende woord spreekt. Dat is geen grillige modezucht. Want wie de dwaasheden
van de mode werkelijk aan de kaak wil stellen, die moet toch eerst gaan zien naar
de étalagekast van het geestelijk modemagazijn. Wie naar de voor het front der
denkende wereld paradeerende geestelijke ‘mannequins’ kijkt en ze dan daarna
hartelijk uitlacht, die heeft haar dwaze pakje wel bezien, maar nog niet aangetrokken.
1)

Ook een gevaar.

Men heeft het in onzen tijd druk over de ‘critiek der jongeren’. En terecht.
Maar daar zijn in onze kerken nog andere jongeren, die gevaar loopen critiek-loos
te worden, die dreigen voor onze kerken verloren te gaan. Die jongeren zijn de
slachtoffers van de ‘critiek der ouderen’, die ouderen n.1., die openlijk of heimelijk,
bewust of onbewust, met mond of met hart, zich verzetten met hun lang niet malsche
critiek, tegen al wat werkelijk gereformeerd is.
Ik behoef hier waarlijk niet de kerkelijke kaart van Nederland op te slaan, om u
te toonen, over wie ik het heb.
Gaat men bij ons vergeten, dat daar heele streken in ons vaderland zijn, waar
veel gereformeerde kerken zijn, die wel zoo heeten, doch die van het gereformeerde
leven en de gereformeerde leer weinig weten of - nog erger - weinig willen weten?
Ontgaat het onze aandacht, dat daar heele gemeenten dreigen verloren te gaan,
ik zeg niet voor de Gereformeerde kerken, maar voor alle kerkelijk leven, omdat de
jongelieden er worden afgeschrikt en afgestompt, dood-gelezen, worden geleid in
een richting, die ze van de kerk afvoert?
Weet men het niet, dat er Gereformeerde kerken zijn, die niet eens meer op het
standpunt staan van voormalig Werkendam B en van Oosterland, doch die zelfs
reeds dat stadium voorbij zijn en zóó versuft, zóó ingezonken zijn, dat ze maar bij
de Gereformeerde kerken blijven hangen, omdat 't nu eenmaal zoo is, doch die met
't zelfde gemak in een ander kerkverband, en des noods zonder eenig kerkverband
zouden willen leven? Kerken, die, mede door de ‘leiding’ van den z.g. kerke-raad,
nooit het beeld
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van het waarlijk-gereformeerde leven vertoonen, doch hoogstens een caricatuurbeeld
ervan?
Daar zijn kerken, welker leidende persoonlijkheden met wantrouwige oogen
gadeslaan al wat gereformeerd is. Kerken, waarin de preekenbundel Menigerlei
Genade nooit kan doordringen, doch waarin men preeken leest in de taal van de
17e eeuw, met a, b, c, d, e en met aa, bb, cc, dd, ee, enzoovoort. Kerken, wier
kerkeraden geen voet meer verzetten om een predikant te krijgen, omdat er toch
maar heel weinig bekeerde dominees zijn, omdat preeklezen toch ook wel aardig
staat en omdat 't geld toch ook wat is. Kerken, welker jongelingen en jonge meisjes,
als ze nadenken wel ‘beu’ moeten worden van dat week-in week-uit teemend hooren
voordragen van preeken, die ze onmogelijk kunnen volgen, omdat de woordenkeus
niet van onzen tijd is en de toepassing elke week steêvast dezelfde is; of die, als
ze niet nadenken, nooit tot eenige belangstelling geprikkeld worden, omdat ze van
het heerlijk-gereformeerde leven nog nooit iets verstaan hebben, mede tengevolge
van de richting hunner opvoeding, van de gesprekken die ze thuis aanhooren, van
het ‘zure’ christendom, dat hun wordt voorgepredikt door een kerkeraad, bij wien
alleen die enkele predikanten genade kunnen vinden, welke, soms met opzet, de
huik naar den wind hangen en waar men overigens met grauwe wantrouwigheid
gadeslaat de predikers, die durven preeken, ook daar, wat gereformeerd is?
Bij de jongeren, die de nieuwerwetsche herauten volgen, zijn soms destructieve
neigingen te bespeuren. Maar de jongelieden, die door deze minder dan
ouderwetsche (waren ze maar echt ouderwetsch!) ‘leiders’ (?) worden geleid, zijn
op zijn best later in de kerkelijke wereld menschen met obstructieve neigingen. Meer
dan één classis kent die obstructie. Bij de tegenwoordig zoo druk besproken jongeren
is oproer. Maar bij de hier bedoelde categorie is het stil; doch 't is dan de stilte van
den dood.
De jongeren, die critiseeren, hebben tenminste nog belangstelling. Maar de
anderen, de critiek-loozen, interesseeren zich voor niets meer. De gevreesde
jongeren met hun drukdoenerige critiek roepen: staken! Maar de anderen passen
straks, grooter geworden, lijdelijk verzet toe. En dat is erger, volgens Bijltje in de
Standaard van j.l. Zaterdag. Van de Jong-Gereformeerden komen velen wel weer
terecht. Maar van de jonge oud-gereformeerden komen velen nooit meer terecht.
Hun geestelijke horizont reikt straks niet verder dan de een of andere
plattelandsboerenkermis.
Sprekende critiek is niet half zoo gevaarlik als zwijgende critiek.
De Gereformeerde kerken mogen toezien, dat ze niet met den stok van valsch
conservatisme uit haar woning slaan velen, die met een eerlijke vraag begonnen
zijn, terwijl ze nooit eens wat doen aan de kerkeraden, van wie heel de wereld weet,
dat ze ziekelijk zijn en lijdelijk, en die men maar kalmpjes jaar in jaar uit rangschikt
onder de Gereformeerde kerken, terwijl de dominees er nog
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benauwder voor zijn, dan voor al de critiseerende jongeren tegelijk.
Gaat het u niet aan, gij Gereformeerde kerken, dat daar velen verloren gaan,
omdat ze nog nooit hebben begrepen, noch wat gereformeerd, noch wat ethisch,
noch wat ethisch-gereformeerd, noch wat gereformeerd-ethisch is? Velen, die
eenvoudig niets weten? Gaat het u niet aan, dat weliswaar sommige predikanten 't
te kwaad hebben met de roepende jongeren (die dus nog te bearbeiden zijn), doch
dat er heele streken zijn, die door alle predikanten gemeden worden, waar nooit
één gereformeerde predikant meer wil komen, omdat het martelaarschap van den
predikant daar een algemeen erkend en eenparig ontloopen gevaar is?
Gij, die de preeken van ‘Menigerlei Genade’ beschermt tegen de
mystiek-aesthetischreligieuse critiek zelfs uit Nederlandsch-Indië, wilt gij uw eigen
gereformeerde leer ook eens niet verdedigen tegen de wrang-zure mysticistische
critiek uit sommige Nederlandsche binnenlanden?
1)

Niet terug naar Pinksteren!

Het heden verdorven; dus weer naar het begin! Terug naar het Pinksterfeest! Zoo
roept menigeen. Maar hoe mooi dit ook klinken moge, het is pure dwaasheid. Met
allen nadruk stellen wij daartegenover onze leus: niet terug naar het Pinksterfeest!
Geen anachronisme, vooral niet in de bedeeling des heils, die toch altijd progressief
is, die altijd voortschrijden wil van vermogen tot daad, van laterite kracht tot patente
ontwikkeling, van knop tot bloem, van ochtend tot dag, van dageraadsschemer tot
middaghoogte en middagklaarte.
Want gaat het nu wel aan, terug te keeren naar het Pinksterfeest, naar den
toestand der Pinkstergemeente, zonder meer? Ik meen van neen. Pinksterfeest met
al zijn rijkdom van uitbrekend leven en van over-lichtend schoon was toch eigenlijk
nog maar zeer armoedig; het was zoo arm als alle begin, dat nog geen voltooiing
bereikte, als alle schoonheid, die nòg niet in vollen luister ontloken is. Zeker,
vergeleken met het Oude Testament is Pinksterfeest het daglicht, dat het oude
nachtpitje verre overtreft in helderheid en kracht. Maar men moet niet vergeten, dat
Pinksterfeest zelf ook weer aanvang is; dat weliswaar principieel God bij het feest
van den inslaanden bliksem des Geestes het leven der kerk heeft gebracht tot vollen
wasdom (zoodat nu alles wat een kerk hebben moet en zijn, in beginsel gegeven
is) maar dat de

1)

Dit en het volgende stuk zijn fragmenten uit een artikelenreeks, getiteld: ‘Los van de Kerk’,
verschenen in het kerkblad van de classis Gorkum, 12 Juni 1920.
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Geest van Pinksterfeest allerminst met dit zijn eigen feest zelf tevreden is, alsof nu
alles al gereed was.
Zie, men behoort niet te doen, wat de Darbisten hebben gedaan: men màg geen
misbruik maken van het feit, dat de Gods openbaring in de Schrift ongeveer een
punt zet achter het hoofd stuk van het Pinksterfeest en ons dan verder laat staan,
Want de bijbel zelf leert ons, dat God ons met zijn openbaring in de Schrift niet
verder brengt dan tot den ochtendstond, en dat wij nu, met Zijn licht in de hand, zelf
moeten doorgaan tot den vollen middag toe. God is altijd zuinig met Zijn woorden;
ze zijn ook zoo kostbaar. Hij heeft ons, kinderen der duisternis, Hij heeft ons, kinderen
van Adam, bij de hand gevat, toen het nacht begon te worden om ons heen. Hij
heeft ons gezegd: Ik zal u leiden door den donkeren nacht, totdat ge zelf weer zien
kunt. Hij heeft ons in dien stikdonkeren nacht van zonde en ellende een enkele ster
gegeven: de eerste evangelieverkondiging met haar allereerst genadeverschijnsel.
Hij heeft ons geleid door dat donker heen en de sterren der O.T.-ische beloften
werden meer en grooter; we zagen sterrenbeelden zelfs; we zagen den hemel
groeien in wijde koepeling, we zagen de bewogenheid Gods in vorm en gestalte,
maar niettemin, let was nog geen dag. En steeds leidde God verder de menschen;
voortschrijden deed de openbaring van het O. Testament, maar het bleef nog nacht.
Totdat - eindelijk - de dag begint te lichten. Het woord wordt vleesch. Met verrassende
snelheid openen zich de diepe verten aan den nooit ver moeden horizont der gratiën
Gods. En de H. Geest verschijnt 't wordt Pinksteren.
Nu is heel de bodem waarop we staan, overgoten met licht. Het is dag. Principieel
hebben we nu alles. En God zegt: nu sluit Ik den bijbel. Nu trek Ik in de bijzondere
hulp der bijzondere leiding in de bijzondere openbaring der Schrift. Ge kunt nu, o
mensch, uw wegen zien, uw gangen gaan. Maar vergeet niet: als de schemer komt,
dan begint de dag pas. Dan wordt het nog eerst meenens. Het licht moet voor u
nog sterker, uw arbeid nog intensiever, uw gang nog steeds vaster worden, van
kracht tot kracht moet stijgende zijn uw opgaande glorie.
Wie voelt nu niet, dat het dwepen met Pinkster en den Pinkstertoestand eigenlijk
is miskenning van de bedoeling Gods? Wie ziet niet, dat het terugroepen van
‘hetgeen in den beginne was’ niets anders is dan een roepen op klaren middag om
lieflijken ochtendschemer? Maar weet men dan niet meer, dat als Petrus in de
gevangenis gebonden ligt, de engel Gods geen andere taak heeft, dan de ijzeren
kettingen te breken en de wakers in diepen slaap gebonden te houden en door de
ijzeren poort Petrus heen te brengen en - hem dan te laten staan met zichzelf alleen?
God is immers zuinig op engelendienst, want die is kostbaar? De engel brengt Petrus
zoover, dat hij nu zelf alleen wel voort kan; geen stap verder gaat hij met hem mee.
Maar welke Rhodé zal Petrus
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terugsturen naar die plaats waar hem de engel verliet, en zeggen: daar is het laatste
engelenwoord gesproken, de laatste engelen groet gehoord, daar is dus het hoogste
goed genoten en de zuiverste hemeltaal beluisterd; daar moet ge dus blijven?
Immers niemand, tenzij dan - de Rhodé van anti-kerkelijke Darbistische moraal......
Maar tegenover deze goedbedoelde vergissing houden wij vol de betrekkelijke
armoede van Pinksterfeest en het onvolkomene van Petrus' toestand als hij daar
in het holle van den nacht midden op straat gezet wordt door een haastigen engel.
Pinksterfeest I S niet het einde van de wegen Gods. 't Is een feest in den hemel,
omdat de kerk op eigen beenen staan kan; maar verder reikt de feestvreugde
daarboven niet. Arme mensch, die de armoede in den Pinksterrijkdom voorbij ziet!
Neen - niet terug naar het Pinksterfeest!

Satanische tactiek en de eenheid der kerk.
‘Verdeel en heersch’! zou dat alleen de leuze zijn geweest van imperialisten en
usurpators? Zou alleen het militairisme en het wereldrijk, dat voor oogen is, er mee
gebaat zijn?
Dwaas, is, wie het gelooft.
‘Verdeel en heersch’, deze leuze is het wachtwoord der hel. een vondst van
satanisch vernuft. Van satanisch vernuft, zeggen we; want alle ontbinding van wat
God heeft saamgebonden is 't groote doel van den duivel. Maar dan ook van
satanisch vernuft; de duivel toch schrijft niet in plompe pompositeit 't geheim van
zijn, zegevierende oorlogstactiek in zijn vaandel, doch houdt het stillekens voor
zichzelf alleen. Dat is 't beste oorlogsgeheim; dat is de krijgslist, die niet achter de
feiten aankomt, doch eraan vooraf gaat; en die bij Satan methodisch ingedacht is;
dat is de krijgslist niet voor een keer, doch voor altijd. Tot zijn ingewijden zegt hij:
verdeel, zaai twist en vorm secte op secte; maar tot wie hem niet begeeren, tot wie
hem zouden schuwen in zijn naaktheid, houdt hij, - en in zijn handen heeft hij de
1)
twee staven, die den naam voeren ‘liefelijkheid’ en ‘samenbinding’ redevoering
over de eenheid. Een redevoering, ook over de eenheid der kerk en over de
(toekomstige) kerk van eenheid. En met zijn fijne logica brengt hij in zijn redebeleid
een opzettelijke logische fout, natuurlijk gemaskeerd achter vrome argumentatie,
en hij tracht het zoover te brengen, dat ook de kerk verdeeld en verbrokkeld wordt
in naam der eenheid, dat satan heerschen kan,

1)
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straks op haar puinhoopen ten troon geheven, zonder dat ze dat wilden, mede door
hen, die meenden te voeren den heiligen oorlog van den strijd tegen Satan.
En zoo maakt hij vele slachtoffers. Slechts zij kunnen zijn tactiek onderkennen,
wier vernuft en wier perversiteit het duivelsche raken, òf...die afgedaald zijn tot de
grondgedachten van het Woord van God, d.i. van Hem, wiens vernuft dat van den
Satan in schaduw stelt.
Slachtoffers van die duivelsche logica zijn daarom altijd respectabele menschen.
Ze behooren niet tot de ingewijden van Satan; hij weet, dat hij zijn tactiek voor hen
verbergen moet achter schoonen schijn en dat ze het goede zoeken voor de
gemeente van alle eeuwen. Hun fout is alleen, dat ze niet genoeg zijn doorge
drongen tot de grondgedachte der Schrift; dat hun logica niet evenredig is aan hun
goeden wil.
1)

Preekstoelrariteiten.

In de Haagsche Post van 3 Juli 1920, komt onder den titel ‘dominee Symbolius’ (de
schrijver is zeker zijn Latijn en Grieksch zoo ongeveer vergeten) een artikel voor
van den ‘theologischen medewerker’, waarin deze vertelt van een preek van een
dominee, die zoowat alles vergeestelijkt en - volgens den schrijver - over 2 Kon. 6:6
‘En hij deed het ijzer boven zwemmen’ aldus stond te zeuren:
‘Wie ziet niet in het krachtige, zware, scherpe ijzer, dat op het water drijft het
heerlijk symbool van den op de stormachtige wateren van het Galileesche meer
wandelenden Christus? Het krachtige, zware, sterke ijzer! Zeldzaam zinnebeeld
van den sterken Christus, die al de zonden eener geheele wereld draagt. Het scherpe
ijzer, dierbaar symbool van den Christus, wiens woord was als een scherpsnijdend
zwaard......En het ijzer drijft op het water! Christus wandelt op het water! Dierbaar
Symbool! Christus, de sterke, laat zich niet door de stormen des levens neer slaan,
hij zinkt niet weg. Neen! hij verheft zich er boven en overwint den rampspoed in zijn
hart. Is hij dan niet de voorganger dien wij behooren te volgen? En is het drijvende
ijzer alzoo niet werkzaam symbool dat ons, menschen der 20ste eeuw, prikkelen
moet tot standhouden op de diepe, stormachtige wateren des levens?’
Niet ten onrechte steekt de schrijver den draak met dezen dominee ‘Symbolius’.
Jammer toch, dat er nog altijd predikanten zijn, die op die manier de liberale dames
en heeren vermaken met niet geheel denkbeeldige bespottelijkheid.

1)
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Eigenaardig ook dat in dezen de uitersten elkaar soms raken. Onlangs toch las ik
een werkje van Wilh. van Eenhoorn, met 'n vreeselijk langen titel; Wel-leven zullen
we het boekje maar kortweg noemen. Daarin wordt op deze wijze gezeurd over het
mooie woord van Psalm 39:6, dat onze leeftijd maar een handbreed is: ‘Een
handbreet, dat is, de breette van vier vingeren, teld ieder vinger voor twintig jaar,
maakt samen 80 jaar’. Maar daaraan wordt dan toegevoegd, dat er toch ook een
andere verklaring mogelijk is. En wel aldus: ‘Warom bestaat een handbreet niet uit
4 Vingeren en een Duim? En dan teld men na de kunst van Aristoteles, 10 op ieder
vinger, wil men 80 hebben, moet de Duim......zo veel toegeschreven worden, als
alle 4 Vingeren samen, enz.’ Daarop volgt een vreeselijke redeneering over den
duim, een betoog vol Grieksch, Hebreeuwsch en Latijn; 'n overweging van de vraag
of de duim nu ook wezenlijk bij de breedte van de hand behoort; de bewering, ‘dat
de Duim alleen ten minsten zo veel kracht heeft, en doed als de 4 Vingeren samen’,
waarna, op deze duimredeneering voortbouwend, de volgende ‘verklaring’ van het
prachtig-eenvoudige psalmwoord ‘uit den duim’ gezogen wordt: ‘Reekend men dan
ieder Vinger op 10, maakt 40, en de Duim op even zo veel, zal 80 zijn en dat is de
80 jaar, welke wij bereiken, zo wij zeer sterk zijn, volgens Psalm 90:10’. Ons
tegenwoordig geslacht lacht om dergelijke exegese. Men loopt immers uit naar de
predikers van het nieuwe licht? Maar wat nu te denken van het feit, dat indertijd in
(ik meen de Nieuwe Kerk) een Hervormde Kerk van de hoofdstad Amsterdam,
‘centrum van cultuurleven’, Dr de Hartog predikte over Lukas 1:26: ‘En in de zesde
maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd
Nazareth’, en dat toen de zesde maand werd verklaard als de maand van het
zwoegen, want zes is het getal van het zwoegen, van de zwoegers; immers: een
paard heeft 4 pooten en 2 oogen! Ook waren er 6 vaten op de bruiloft te Kana. Hier
is alzoo de 6e maand van de zwoegers; en toen de engel Gabriël kwam, was het
de 6e ure van de zwoegende menschheid. Zoo ongeveer de exegese van ‘de 6e
maand’. Verstaat ge? Vier pooten en twee oogen: dat is te samen zes; niet zes
pooten, of zes oogen, weliswaar, maar goed, dan toch zes! Hoe het paard met de
oogen zwoegt, is me nog niet duidelijk. Maar dat zal aan mij liggen. Is er een keer
later sprake van de achtste maand, men neme gerust de twee ooren erbij. Een
negende maand kan door optelling van den staart dan ook nog wel in een wonderlijk
licht komen te staan. Voor de elfde maand kunnen de snuivende neusgaten nog
dienst doen. Op die manier kan men iedereen altijd wel laten zwoegen, ook de slak.
Ik zou nog verder kunnen gaan, maar ik wil liever niet: men wordt gauwer profaan
dan men wil.
Ds van Eenhoorn en Dr de Hartog! 'n Tegenstelling. Oude en nieuwe schrijver.
Eenvoudig man van de praktijk èn diep
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afdalend, hoog-opvarend filosoof. Oude theologie en nieuwe. Maar hierin
overeenkomende, dat ze beiden met getalletjes tooveren op 'n weeë manier.
Gelukkig meenen we, niet zonder reden, te mogen constateeren, dat in onze
Gereformeerde kerken dergelijke onzin niet meer verkocht wordt, en dat proponent
‘Symbolius’ bij ons geen beroep meer krijgt. Zouden de jongeren, die van onze
Gereformeerde preeken alles en nog wat weten te zeggen, niet eens bedenken,
dat tot zelfs in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, als nog wel lang niet de eerste de
beste preekt, soms wel eens negatieve argumenten voor meerdere waardeering
van de prediking der Gereformeerde kerken zijn op te doen? Misschien komen ze
zoo van negatieve nog eens tot 'n tikje positieve waardeering.
1)

Het raadsel van de gewaande o.

De dichter Guido Gezelle heeft ons nagelaten het volgende viertal regelen:
‘Gij winden, kunt o - o
o-o-o-oo-o-o-oik bidden kan.’

Over deze vier regels is al veel geschreven. De merkwaardige opeenvolging van
de letters o, zoo was de redeneering, moest natuurlijk een diepen zin hebben. Er
zijn er dan ook geweest, die over al die o's gefantaseerd hebben dat het 'n lust was.
De o was hun de uitroep van verwondering uit den mond van den mensch, die als
in najaarsstorm de kracht van den gierenden, beukenden, stormenden wind
ondergaat. En men probeerde het vers voor te dragen: de o's werden dan met
toenemende kracht uitgestooten, gedragen op aanzwellenden ademstroom, totdat
de laatste o een langgerekte, hoog uitgedragen angstkreet werd, want o, die wind,
die sterke wind, o, o! Totdat ten laatste na korte pauze, zachtkens in smeltende
teerheid de laatste regel volgde: ‘ik bidden kan......’. Erg diepzinnig dus; wie 't niet
begreep, had geen begrip van poëzie en was dus volstrekt niet dichterlijk!!
Totdat echter o.a. Dr J.v.d. Valk in ‘Ons Tijdschrift’ (Juli-Augs 1911) de
veronderstelling waagde, dat die o eigenlijk heelemaal geen o was, maar door den
dichter in z'n handschrift bedoeld was niet als letter, maar als een boogje, zóó .
Men weet, dat dichters dat boogje gebruiken om een korte, toonlooze lettergreep
aan te duiden en dat het streepje - dient ter aanduiding van een lange lettergreep
die den klemtoon ontvangt. Zoodat dus
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Guido Gezelle in zijn aanteekenboekje niets anders deed dan 'n invallende gedachte,
die hij later in versvorm wilde weergeven, vastleggen, waarbij de nog ontbrekende
woorden alvast aangeduid werden door de teekens
en -, die de maat moesten
aanduiden. Door het haastige, ietwat slordige schrift van den dichter, zou dan het
open boogje hier en daar op een gesloten o geleken hebben, tengevolge waarvan
men bij vergissing later in zijn hand schrift al die boogjes voor o's aanzag en ze ook
als o's liet drukken. Deze aannemelijke conjectuur lost dus het raadsel op en snoert
allen voordragers van de wondere o voor goed den mond. Voor mij althans is deze
oplossing de ware; ze is me als het ei van Columbus: men schaamt zich bij de
gedachte, dat die eenvoudige zaak niet eerder begrepen is.
Wat ik nu eigenlijk vragen wilde is dit: zouden wij niet, evenals die o-voordragers,
soms tot 'n vreeselijke merkwaardigheid opvijzelen wat, nuchter bezien, 'n had
gewoon iets is? Zouden ook wij niet meer dan eens met veel ophef redeneeren en
filosofeeren als over 'n heele merkwaardigheid over een zaak, die, goed bezien,
nuchter is en eenvoudig? Ik zou hier allicht als bewijs kunnen aanvoeren dien
voorganger in Zeeland, die eens een heele preek hield alleen over het woordeke
o, dat hij, om dan toch een schijn van een tekst te hebben, ‘voorlas’ uit Jesaja 55:1,
en waarin hij een aanduiding en zinnebeeld zag van de eeuwigheid, omdat de letter
o geen begin heeft en geen eind en omdat ze volkomen rond en afgesloten is, en
zuiver harmonisch. De man wist blijkbaar niet, dat Jesaja voor dat woordje o in zijn
eigen handschrift een drietal letters heeft, waarvan de eerste vierkant en open, de
tweede een lange streep, de derde een klein streepje is, zoodat dus alle gedachte
aan afronding, harmonie, afgeslotenheid, eeuwigheid, vanzelf wegvalt.
O, die o!
Maar we kunnen wel dichter bij huis blijven. Er zijn zooveel voorbeelden ook van
overigens ernstige menschen, die soms 'n heele redeneering opdisschen, waaraan
elke schijn van wezenlijk recht ontbreekt. Ge vindt dat b.v. bij hen, die 'n halve
meditatie vullen met een redeneering over den vorm van het kruis: een horizontale
lijn, evenwijdig aan de aarde, een verticale, opstijgend ten hemel, en dan dat snijpunt:
symbool van de eeuwigheid alweer, of van iets anders, ik weet niet wat; wie
fantaseeren kan, moge zelf maar invullen. Jammer, dat de vorm van het kruis, ook
dat van Jezus, nog niet eens goed bekend is......Jammer ook, dat gelijke kruisvorm
gebezigd werd voor moordenaars, die op Jezus in niets geleken.
Ge vindt dezelfde speling van valsch vernuft bij menschen b.v. als Dr de Hartog,
die in zijn Nieuwe Banen met getallen toovert, dat het u schemert. B.v. wanneer hij
de oude Anna in den tempel (Lukas 2) heel breed weet te teekenen enkel en alleen
reeds met behulp van het schriftuurlijk gegeven, dat ze omtrent 84 jaar oud
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was. Immers: 84 is 12 maal 7, 12 is 't ‘getal der aardsche volheid, vermenigvuldigd
met het zeven-voudig licht der hemelsche verheugenis’. Hoe zou het volgens deze
wijsheid staan met een 84-jarigen boef?
Hoeveel voorbeelden zouden er wel niet te noemen zijn van ‘voorgangers’ die de
menschen bederven en bedriegen door inlegkunde, welke met alle uitlegkunde
spot?
't Lust me niet verder te gaan. Alleenlijk moge men er aan denken, dat ‘de
gewaande o’ al menigeen parten gespeeld heeft. Niet onmogelijk, dat hier en daar
iemand op een reciteer-wedstrijd een prijs verwierf door het naar de regelen der
kunst declameeren van de o's in Gezelle's onvoltooid gedichtje. In elk geval heeft
reeds menigeen een groot publiek bij den neus gehad (laat ons voor z'n eerlijkheid
hopen: óók zichzelf) door ‘uit’ den bijbel met veel gewicht iets te ‘halen’, wat er
volstrekt niet ‘in zat’. De historie van de gewaande o leere ons nuchterheid en
eerlijkheid, vóóral tegenover het Woord Gods.
1)

‘Vaders en Broeders.’

Nu de Generale Synode weer samenkomt, duikt hier en daar in 't een of andere
officieel op haar tafel neergelegd stuk de vroeger zeer druk gebezigde, maar
tegenwoordig almeer verdwijnende aanspraak: ‘Vaders en Broeders’ op. Eerwaarde
Vaders en Broeders!
Me dunkt, dat we met dat ‘vaderen’ maar eens moesten ophouden. Allereerst
omdat vermoedelijk niemand weet, wie bedoeld zijn met den naam ‘vaders’. Zijn
dat de professoren? Vermoedelijk niet, want 't zou wel onbeleefd zijn, als de
‘broeders’ mochten beslissen, en de ‘vaders’ alleen maar mochten adviseeren. Zijn
dat de oude, eerbiedwaardige, grijsharige Synodeleden? De vaderlijk-uitziende,
volbaardige partij der senioren? Maar dan vraagt men zich af, wanneer de
leeftijdsgrens bereikt werd, die van het broederschap naar het vaderschap
promoveert en niet zonder bezorgdheid slaat men achter dezen officieelen glimp
van dubbele-eer-waardig-achten den niet te verhelen zucht gade, om bij afvaardiging
en benoeming vele vaders te passeeren en menschen van een leeftijd, die aan
geen geestelijk ‘vaderschap’ zelfs laat denken, te laten voorsnijden bij de opdissching
en verorbering van de Synodale gerechten.
Maar voorts: is die onderscheiding van vaders en broeders wel schriftuurlijk? Ik
wil wel verklappen, dat ik zooeven mijn Trommius, den hooggeloofde, vader
Trommius, heb opgeslagen,
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maar hoe ik zocht, ik heb bij hem geen voorbeeld kunnen vinden van een bijbelplaats,
waarin het begrip ‘vader’ voorkomt in den synodalen zin. Niemand zal hier durven
wijzen op den zichzelf wederrechtelijk tot priester promoveerenden en zich al even
wederrechtelijk doenden promoveeren leviet, die bij Micha, den Efraïmiet, thuiskwam
en zich ook, als de eigengemaakte weleerwaarde heer, den mooien term ‘vader‘
liet aanleunen (Richt. 17:10). Met zulk een ‘exemplaar’ kunnen de alleen maar te
raden vaders der synode moeilijk in zee gaan. En de vadersprekers, als ze dan met
alle geweld van hem leeren willen, zouden tenminste nog dit van hem kunnen
overnemen, dat 't zelfs bij Micha niet zoo vaderlijk-eerwaardig toeging; want hetzelfde
jonge, ambtelooze mannetje, dat als ‘vader’ zijn deftige entree bij Micha maakte,
was hem toch straks ook weer als een van zijn ‘zonen’. Hierarchie was daar in
Micha's caricatuur-tabernakeltje niet bekend, ook niet in terminologie.
Of wil men soms wijzen op Elisa, die tot Ella zei: ‘Mijn vader, mijn vader’, of op
den koning van Israël, die Elisa aansprak met den naam ‘vader’? (2 Kon. 2:12, 6:21).
Of erop wijzen, dat Elisa zelf vóór zijn dood door Joas begroet werd met hetzelfde
woord, waarmee Elisa Elia had vaarwel gezegd bij diens hemelvaart: ‘mijn vader,
mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren’ (2 Kron. 13:14). Maar, zelfs al zou de
naam ‘vader’ voor profeten als Elia en Elisa algemeen gebruikelijk zijn geweest,
dan is toch nog een verhouding als tusschen Elia en zijn discipel en opvolger Elisa,
of ook als die tusschen Elisa, den profeet en Joas, den koning, gezien naar het licht
der oudtestamentische rangorde der profeten, iets, dat men - gelukkig - tevergeefs
zoekt in onze kerkelijke samenleving, ingericht naar nieuwtestamentisch voorschrift.
Neen, onze Synode kent geen Elia's, die Elisa's doceeren en opkweeken en geen
onderdanige koningen, die met den vadernaam op de lippen bij profeten op audiëntie
gaan. En evenmin leven we in de dagen, waarin Paulus met zijn medezendelingen
zich als vaders konden beschouwen van de door hen ‘gestichte’ gemeente. Wie
onverhoopt den ‘vadernaam’ wil verdedigen met 1 Cor. 4:15, die ga dan daarmee
naar Soemba en Java en importeere hem daar; maar de ‘vaders’ op de Generale
Synode - stel, dat er zijn, die dezen vocatief op zichzelf betrekken - zullen toch niet
kunnen zeggen, dat zij die hooggeleerde en weleerwaarde en presbyterale zielen
hebben gewonnen naar den trant der zendelingen voor 't christendom.
Neen, de bijbel verklaart me ook al niet dat wonderlijke ‘vaders en broeders’. En
wie hier een bijbeltekst noemen wil - ik doe 't niet - die vinde 't dan op zijn standpunt
ook maar billijk, dat ik hem verwijs naar Matth. 23:9: gij zult niemand uw vader
noemen op aarde; in verband met het gebod, om niemand rabbi te noemen (vs 7,
8) is dit beroep op den bijbel toch minstens even gemotiveerd, als dat van de
vader-groeters.
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Onbeteekenende kwestie? Goed. Maar op de Synode moet alles beteekenis hebben.
En dit hierarchische smetje mogen we om der synodale waardigheid wille, wel
probeeren af te wasschen.
1)

‘De’ wereld over ‘den’ dominee.

Op de jaarvergadering van den Bond van Predikanten, te Utrecht op 28 April 1919
gehouden, heeft Dr K.E. Proost een blijkens het courantenverslag zeer interessante
causerie gehouden over ‘de dominee in onze moderne litteratuur’. Verschillende
dominees-typen uit moderne romans werden naar voren gehaald en ontleed en 't
resultaat was, dat bijna alle moderne schrijvers zich den dominee voorstellen als 'n
onmogelijk mensch, die al het menschelijke zich vreemd acht en die vooral geen
verstand heeft van het léven. En de ‘theologische medewerker’ van de ‘Haagsche
Post’ (u weet wel, dat rosekleurige blad, met al die aardige posthoorntjes en
Haegschen geur en kleur, het blad met cosmétique tusschen de regels) tracht voor
zijn haegsche lezers en lezeressen de positie van den dominee te redden door een
gansch niet onaardige nabetrachting over het woord van Dr Proost te geven; welke
nabetrachting hij aldus waardig en afgemeten besluit:
‘Natuurlijk ben ik als theoloog niet de man, die een openbaar oordeel over mijn
standgenooten zou mogen uitspreken. Ook ik zou bevooroordeeld zijn als ik zeide
(wat ik méén) dat ik zeer veel dominees en ook zeer veel andere menschen ken,
en dat ik de dominees precies als andere menschen vind. Er zijn edele en ijdele,
er zijn vriendelijke en bokkige, er zijn er van alle soort. Maar het echte
“dominees-type” is onder hen even zeldzaam als het “gulle, ronde zeemanstype”
onder de zeelieden en het buitengewoon opofferende onder de zendelingen en
verpleegsters. Ach, wij zijn allen mènschen. Maar het blijft opmerkenswaard, dat
knappe auteurs elkaar in zoo erge mate nàschrijven. De zeeman is bij hen steeds
“rond”, de predikstoel “duf”, de kerk “vervelend”, de preek “zalvend” en de dominee
natuurlijk “dominees-achtig”.’ Tot zoover de H.P.
Ik ben het voor dezen keer, hoewel niet in alles, dan toch in hoofdzaak, met de
Haagsche Post eens. 't Is ook belachelijk, dat onze tegenwoordige auteurs en acteurs
altijd weer van elkaar den grondvorm leenen, die dienen moet om de domineespop
aan te kleeden voor het grinnekend, gniffelend gichelpubliek, in boudoir of
tooneelzaal. Voor al dat gegeneraliseer moesten de heeren toch wat te hoog staan.
Maar ze zullen de gewenschte hoogte in dezen niet bereiken. Want met de kerk
hebben ze afgedaan. Sedert
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De Genestet ‘een kind der eeuw onder een preekstoel’ klagen liet:
‘Gij Prediker, daar in de lucht
Hebt gij dan geen woordje voor mij?’

sedert dàt moment heeft men van dit klaagliedeke gemaakt den uniformen zeurdeun
van ‘het kind der eeuw onder den preekstoel’ en met dat kleine, maar gróóte verschil
hebben ook onze Nederlandsche volksverlichters en volksbeschavers eens voor àl
uitgemaakt, dat DE kerk en DE dominee geen ‘natuur en waarheid’, maar alleen
een ‘preektoon’ en wat dogmatiek hebben overgehouden. Waarmede ze klaarlijk
bewijzen, dat De Genestet nog te bescheiden was, toen hij deze en meer andere
flauwiteiten den naam ‘leekedichtjes’ gaf. Want niet de leeken, maar de moderne
volksverlichters en schrijvers graaien en gruilen erin en - verknoeien ze; gaat niet
de leerling altijd verder dan de meester?
Intusschen zij het de kerk gezegd, dat ze niet al te kwaad moet worden op die stoute
menschen van ‘de’ ‘waereld’, die zoo geniepig lachen over ‘haar’ dominee. Want
de kerk is zelf wel 'n klein beetje de schuld ervan. Zoodra de dominee zelfs maar
in 'n kleinigheid mènsch probeert te zijn, heeft hij 't bij velen voor altijd verkorven.
Zijn taal moet gespeend zijn van alle nieuwe woorden; liefst spreke hij in de
terminologie van Petrus Curtenius of zijns gelijken; anders schrijft hij van ‘die rare
stukjes’. Zijn kleeding zij gestaag de gekleede jas, al is die eigenlijk ook veel te lastig
en te duur. Het Protestantisme is in dezen immers een weinig met zichzelf verlegen?
Het heeft - en terecht - nu eenmaal gebroken met de roomsche idee van een aparten
geestelijken stand, die streng gescheiden bleef van de overige menschheid en
parmantig riepen de protestantsche leiders uit, dat ze menschen waren onder de
menschen. Maar het protestantsche volk - schoon in andere opzichten vrijmoedig
gebruik makende van de leer, dat 'n dominee niets meer is dan 'n ander - het is nog
niet geheel bevrijd van den roomschen zuurdeesem. Het heeft het ambtsgewaad
afgeschaft uit principe en zelfs de toga uitgescholden. Maar toch moet de dominee
weer 'n soort ambtelijk jasje aan hebben, letterlijk en vooral figuurlijk!
En als we eerlijk zullen zijn, dat moet er nog iets bij: De menschen buiten de kerk
scheren alle kerkmenschen, getypeerd door dominee en ouderling, over één kam.
Maar generaliseeren wij ook niet al te veel? Ik heb dezer dagen nog eens enkele
gedrukte preeken onder de oogen gehad. Wat een beweringen over ‘de wereld’,
‘den wereldmensch’ en zoo voort. En toch is er niet maar één kind der eeuw, maar
onze eeuw heeft tientallen typen voor haar kindertjes. Alleen als wij dat begrijpen,
kunnen wij met recht protesteeren tegen hen, die maar van één domineestype of
ouderlingenslag willen weten.
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1)

Ds Wisse.

Een kerkboderedacteur behoeft tegenwoordig niet uren lang op zijn pen te knauwen
om over een onderwerp te peinzen. Ze zijn er meer dan hem lief zijn.
Ds Wisse heeft ook veel stof geleverd. Ik zou liefst zwijgen willen over de daad
van den man, die, toen hij in mijn geboorteplaats stond, mij persoonlijk van groot
nut is geweest en dien ik, bij zijn vertrek naar Bodegraven, niet kon laten gaan
zonder de opzettelijke en dankbare verzekering hem mee te geven, dat hij voor veel
filosofische en cultureele vraagstukken, voor quaesties van oude en nieuwe religie
mijn aandacht gewonnen had. En de bitterheid blijve uit mijn woorden geweerd.
Maar zoo zacht als we hier den persoon bespreken, zoo scherp veroordeelen wij
de daad. Ds Wisse kan niet eischen, dat de gereformeerde pers zwijgt. Zijn daad
is een sociale daad: ik zie ze b.v. al loopen in Vlaardingen naar de Christelijke
Gereformeerde Kerk, zoodra de kerkeraden in gehoorzaamheid aan Gods Woord
besluiten een eind te maken aan de zondige gedeeldheid tusschen A en B; ik zie
ze al: Ds Wisse heeft 't immers ook gedaan: hij moest het immers doen?
Ds Wisse heeft zijn heengaan uit de Gereformeerde Kerken verdedigd met een
beroep op persoonlijke overtuigingen, in hem gewekt of liever plotseling gerijpt door
zeer intieme geestelijke ervaringen. Dat is altijd minder aangenaam voor wie van
hem verschilt; het gaat niet gemakkelijk teere weefsels van intiem zieleleven
indiscreet uiteen te rafelen. Maar als dat gebeurt, dan is ds Wisse daarvoor zelf
verantwoordelijk: hij heeft den publieken preekstoel er voor gebruikt. En wat hij
gezegd heeft, is m.i. niet in het minst een argument ter verontschuldiging. ‘Hoog
bezoek in geheimnisvolle uren’ was den spreker de goddelijke aanwijzing, die hem
veroorloofde heen te gaan. Maar afgedacht nog van het feit, dat Ps. 17:3 niet naar
de bedoeling van den tekst is gebruikt voor de bediening des Woords, hier blijft,
zelfs op het subjectivistisch standpunt van Ds Wisse zelf, plaats open voor de vraag,
of God Zijn eigen woorden terugneemt bij Zijn hoog bezoek. Was het ‘ja ik van
ganscher harte’ dat Ds Wisse herhaaldelijk heeft uitgesproken dan soms geen
bewust gehoor geven aan de stem van ‘hoog bezoek’? Geeft God het recht om te
breken met de belofte, den eed, dat men opkomende bezwaren kerkelijk en in
wettigen weg aan de orde zal stellen? Heeft Ds Wisse gedaan wat hij met zijn ‘ja ik
van ganscher harte’ als zijn roeping van Godswege heeft erkend: te zoeken het heil
voor die kerk, waarin hij stond? Of doet hij als de man, die de gebreken ziet, maar
er over zwijgt?
't Is waar, zwijgen doet Ds Wisse niet. Hij heeft op het
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bezadigde stuk van de Classis Utrecht verklaard, nu te zullen gaan spreken in
lezingen en spreekbeurten, voor anderen dan de Gereformeerde kerken. Maar wat
zou men zeggen van den man, die nooit u zelf zegt wat hij tegen u heeft, maar die,
als ge daarop hem na zijn publieke breuk zijn zwijgen verwijt, verklaart nu tot anderen
te zullen spreken, over u maar altijd zonder u?
En de man, die gedrukte briefkaarten noodig had, om voor aanvragen van
spreekbeurten te bedanken, behoeft toch zeker niet te zeggen, dat in de
Gereformeerde kerken niemand naar hem luisteren wilde?
Prof. Bolland heeft, met merkwaardige ostentatie van zijn vaardigheid in 't
nabootsen van orthodoxen spreektrant, beweerd, dat wij ons van den domme hielden.
Dat is een hooggeleerde vergissing. Als daar sprake is van zoo iets - ik zeg het
zonder bitterheid - dan was het bij Ds Wisse, die tot op de kerkvisitatie voor enkele
weken deed als gewoon, die in Driebergen vergrooting van het kerkgebouw voorstond
nog zeer onlangs, en die meer dingen deed, die het vermoeden wettigen, dat hij in
de Gereformeerde Kerken wel kon ademhalen.
Het lust ons niet mee te helpen aan een klein pers-schandaaltje. Maar wie, gelijk
ik, een prediker ziet heengaan zonder vorm van proces, zonder ernstige vermaning
zelfs tot de dolende Gereformeerde kerken, die herinnert zich met weemoed, hoe
dezelfde man hem bij zijn eigen openbare geloofsbelijdenis het ‘welkom in den strijd’
in een machtige preek over den lijdenden Christus voor Pontius Pilatus, den in
onschuld zijn handen wasschende, heeft toegeroepen, en die vraagt zich af, of deze
leermeester nu den strijd wel heeft gestreden voor zijn Koning.
In elk geval worde, uit oprechte liefde voor de Gereformeerde kerken, uitgesproken
dat een zóó heengaan de wettigheid der aanklacht in twijfel stelt zelfs voor wie, hoe
ongereformeerd of anti-gereformeerd hij voorts zijn moge, prijs stelt op trouw aan
een gegeven belofte, in dit geval de onderteekeningsformule voor dienaren des
Woords. Men weet het: de waarheid boven Plato en boven zijn discipelen.
En voor wie uit gereformeerd oogpunt deze zaak beziet, ligt in dit alles een
ernstige, welkome les. Ds Wisse heeft, precies als Ds Netelenbos, eigen persoonlijke
ervaring, eigen subjectief beleven verheven tot norm en maatstaf van objectieve
waarheid. En daarbij heeft hij Schrift en historie en belijdenis en doorgaande
openbaring Gods op zij gezet. Dat is niet gereformeerd, ook niet officieel
Christelijk-gereformeerd. Dat is, blijkens de keuze van Ps. 17:3 en de exegese
daarvan, louter subjectivisme. En heb ik Ds Wisse niet zelf in een lezing over ‘het
subjecte en psychologische element in de prediking’ hooren waarschuwen voor
subjectivisme, in een lezing indertijd voor het Studentencorps ‘Fides Quaerit
Intellectum’, waarvan ik nog vier folio-bladzijden aanteekeningen bewaar?
Wie op wetenschappelijke of meer gemoedelijk-bevindelijke
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wijze eigen ervaringen verheft tot objectieven waarheidsnorm, die moet afglijden
van het gereformeerde standpunt. Het spijt me oprecht, dat ik, ter verdediging van
de Gereformeerde kerken, dit moet zeggen in betrekking tot iemand, die filosofisch
èn dogmatisch zóó scherp weet te onderscheiden als Ds Wisse, mijn altijd
gerespecteerden filosofisch-dogmatischen cursus-leermeester; die zelf me eens op
zijn studeerkamer vermaande de periferie te bezien van uit het centrum, niet
omgekeerd.
Als Ds Wisse dat eens gedaan had in deze dagen......
1)

Tweeërlei weegschaal.

Eigenaardig is, dat er nog steeds een breede groep van christenen is, die zoo weinig
weet te waardeeren den prediker, die zich om harentwille inspanning getroost, terwijl
anderzijds maar al te vaak vergoelijkt, ja, nog erger, bewondert in den prediker, dien
een goedkcop ‘succes’ (‘zegen’ toch niet?) te beurt valt, wat ze met geen mogelijkheid
zou dulden in den ander, die nu eenmaal haar lieveling niet zoo makkelijk wordt.
Met vele voorbeelden zou dit beweren te staven zijn. We zouden over veel
terreinen, die de prediker betreedt, onzen blik kunnen laten gaan, waarop dingen
aan te treffen zijn, die tot bewijs kunnen dienen voor de stelling, dat den een als lof
wordt aangerekend, wat den ander als blaam treft, en dat ook het op ‘keuren’
gestelde en op ‘kenmerkend’ prediken aandringende deel van sommige gemeenten
den eersten regel voor alle ‘keuren’ en ‘kenmerkend’ waardeeren vergeet: dat
tweeërlei weegsteen den Heere een gruwel is.
Ik weet van een prediker op den Gereformeerden kansel, die zich den volgenden
dialoog al preekend veroorloofde:
- Mart?
- Ja, Marie, wat is er?
- Toe, kom 's gauw uit de keuken. De Heere Jezus is 't er.
En ik herinner me, dat vele menschen, bij dit - overigens door dezen prediker
volstrekt niet kwaad bedoelde - staaltje van een vallen uit den bijbelstijl, zaten te
genieten, hoewel ze nog pas geklaagd hadden over een anderen prediker, die soms
de dingen nog al nuchter zei, maar toch altijd met reverentie.
Ik herinner me een geval van recenten datum. Op een christelijk-gereformeerden
kansel - 't was niet Ds Wisse, hoor! - staat iemand, die van alle kanten toeloop krijgt.
Ook van menigen Gereformeerde, want in hun eigen kerk is de warmte weg. dat
weet u langzamerhand nu wel. De man staat iets te betoogen,
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en haalt voor zijn bewering bewijsplaatsen aan. Eén uit Mozes, één uit Paulus; naar
den goeden trant, dat op één morgen ongeveer het heele Oude en Nieuwe Testament
moet doorloopen zijn. En plotseling neemt dominee zijn Bijbel, klapt dien open,
ergens voorin, slaat er goedmoedig met zijn handen op, brengt zijn hoofd in scheeve
houding, overgebogen naar links, houdt den Bijbel vlak voor zijn thans horizontaal
staand linkeroor, en vraagt aan Mozes, den doode, wiens graf niemand geweten
heeft tot op dezen dag:
- Zeg Mozes, vertel es, wat zeg jij d'r van? Hoe is 't ook weer?
En daarna, met precies dezelfde ceremoniën, alleen maar nu het hoofd naar
rechts gebogen en den achterin opengeslagen Bijbel onder het rechteroor:
- En jij, Paulus, kom, kom, wat zeg jij d'r van?
En ik bedenk, dat er velen zijn, die klagen dat de Gereformeerde dominees zoo
preeken als ze zich kleeden, d.i. dat ze zoo oneerbiedig omgaan met het heilige en
wel eens profaan maken wat God heilig gemaakt heeft. Ik wil van dien bewusten
predikant geen kwaad spreken. Maar ik wil wèl over de menschen klagen, die in
tweeërlei weegschaal, tweeërlei keur, óók dominees-keur, nog geen gruwel hebben
gezien.
Ik bedenk, hoe ik meer dan eens een prediker gehoord heb, die vóór de toepassing
zóó ontzaglijk mooi, maar ook zóó ontzaglijk geleerd stond te preeken, dat
theologische studenten elkaar zaten aan te kijken met de hopeloosheid in hun blik:
daar begrijp ik nu niets meer van. Dat gaat ons brein ver te boven. (Ik herinner me
b.v. een preek over den Heiligen Geest, Zondag 20). Ik roep me levendig voor den
geest al de vreemde woorden, die deze predikêr bezigde: Schopenhauer,
Uebermensch, cultuur, experiment, de porté van het verhaal, en voorts allerlei termen
uit de philosofische en cultureele en theologische woordenboeken, altemaal vóór
den tusschenzang, dat is: vóór de toepassing. En al die termen werden gretig geslikt
op den koop der toepassing toe: want dan kwam het minder geleerde gedeelte; dan
kwamen de verkleinwoorden: ‘o die lieve traantjes uit de oogjes van Gods kinderen’:
dan kwamen de vergelijkingen: ‘heilige hulptelegrammen naar den hemel zenden’
of ‘koopen op de markt van vrije genade’; en - elke week ongeveer 't zelfde - de
beschrijving van het ‘standelijke’ leven, of het nu al met den tekst te maken had, ja
dan neen.
En ik roep me voor den geest, al de menschen in verschillende gemeenten, die
graag aan 's heeren straten vertellen, dat hun eigen dominee te geleerd preekt en
wel eens vreemde woorden gebruikt, en dat hij toch alleen maar voor de
intellectueelen optreedt; ook al heeft de man nog nooit over Schopenhauer en den
Uebermensch gesproken en zich nog nooit bezondigd aan een uitlegging voor de
geleerden en een toepassing voor de ongeleerden; hoe zouden ze toepassen zonder
die hun uitlegt?
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Ik herinner me een preek van een dominee over den tekst: En hij (Jona) betaalde
de vracht daarvan. Hetgeen natuurlijk zeggen wil, dat Jona 't passagiersgeld
betaalde, toen hij scheep ging; iets, wat hij ook zou hebben moeten doen als
fatsoenlijk mensch, als hij niet van plan was geweest, Gods bevel te veronachtzamen,
en dat ook zou gebeurd zijn als Jona's schip een prachtreis gemaakt had. Maar de
prediker maakte ervan, dat Jona de vracht moest betalen, dat hij dus den prijs moest
geven voor hetgeen zijn eigen verderf zou zijn; dat dus die reis, die zondige reis,
van Jona niet goedkoop was, dat dus Gods volk niet goedkoop zondigt. En dat bij
alle zonde de vracht, dat is de ellende wel komen zal (dat Jona vooruit betalen
moest, werd wijselijk niet ‘geestelijk overgebracht’).
En ik herinner me, hoe diezelfde menschen, die hun dominee (een ander dan
deze gunsteling) kwalijk nemen, dat hij over andere teksten spreekt dan die in het
middelpunt van 't evangelie liggen, of al duizend maal bepreekt zijn, van dezen
volksprediker dezen wel zeer buitenissigen tekst gaarne accepteerden en met
onverholen bewondering zijn uitvinder en inlegger prezen; hoe dezelfde menschen,
die een meer IN WAARHEID tot hen afdalenden prediker zoo gauw komen
aandragen met de een of andere passage uit de een of andere ‘bron’, waarmee
dominee in strijd kwam, na deze preek al hun Henry's en Dächsel's hebben
dichtgelaten, of 't moest zijn, om nog eens te bewijzen, dat zulke schrijvers er toch
maar niet zooveel uit wisten te halen als deze dominee, die bij het volk in de gratie
stond, ondanks deze nog al gedurfde tekstverdraaiïng.
En nu versta men mij niet verkeerd.
Ik bedoel niet te lasteren. Wat ik hier gezegd heb is waar, maar namen heb ik
niet genoemd en niemand die 't niet weet, kan uit mijn artikeltje de namen van de
predikers in kwestie opdiepen.
Ik wil evenmin generaliseeren. Dankbaar erken ik, dat van ons gereformeerde
volk zeer velen nauwkeurig aanvoelen paren aan rechtvaardige oordeelvelling.
Ik bedoel nog veel minder te vermaken. Ik schrijf dit stukje niet glimlachend en
niet om curiositeiten te verhalen.
Ik schrijf eigenlijk met weemoed. Zijn die vele klagers, na zoo langdurige opvoeding
nög niet in staat om beter te onderscheiden?
En is het ‘keurende’ publiek nog niet zóó eerlijk, dat het rechtvaardig keurt en niet
den eenen dominee in de hoogte steekt ter oorzake van wat bij een ander de punten
van aanklacht zijn?
Is het niet schandelijk, dat de een alles mag, de ander niets? Dat de balk van een
lieveling niet eens een splinter is, en de splinter van wie zijn best in eenvoudigheid
doet een balk wordt? Dat vooroordeel in de plaats treedt van het oordeel en dat
menigen dominee de vracht al afgenomen wordt vóór hij van wal steekt?
En dat de eene predikant komt tot hetgeen de oude schrijvers
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neemden: het ‘non posse peccare’ en de ander altijd zuchten blijft onder zijn vonnis
van ‘non posse non peccare’?
Hetgeen, vrij vertaald, ongeveer dit inhoudt, dat Ds A. altijd geliefkoosd wordt
ondanks vele gebreken, om welker wezenlijke of vermeende aanwezigheid, geheel
of gedeeltelijk, Ds B. altijd en altijd in den hoek moet staan?
1)

Groote woorden.

Ds G. Wisse, beroepen Christelijk-Gereformeerd predikant, houdt een rondreis door
het land en vertelt overal kwaad, veel kwaad, van de Gereformeerde Kerken. Hij
doet dat buiten haar eigen terrein, want onder gereformeerden spreekt hij niet. En
hij gebruikt zeer groote woorden: methodisme, formalisme, farizeïsme, fanatisme.
Om van de rest maar te zwijgen.
Nu zijn het meestal de beste tijden niet voor iemand, als hij groote woorden gaat
bezigen.
Het was niet de beste tijd van Simon Petrus, toen hij begon zich te vervloeken en
te zweren: ik ken den mensch niet.
2)
En het is ook thans de beste tijd voor Ds Wisse niet, nu hij, blijkens de bladen
ongeveer hetzelfde doet en zegt, dat, indien hij hier stond te liegen, hij waard was,
dat God hem hier doodde. 'k Denk, dat Simon Petrus ook zoo gesproken heeft...
Ik weet, dat ik hier verschrikkelijke dingen neerschrijf.
Maar men kàn niet eischen, dat onze pers zwijgt.
Want niet alleen hebben wij den plicht, ons te verweren tegen den man, die zijn
daad verdedigt niet met argumenten uit de Schrift, doch door ze te hullen in een
stralenkrans van vroomheid en verborgen beleving; doch, ook wie niet in den strijd
gewikkeld is, moet wel komen tot een protest tegen een dergelijke handelwijze.
Een protest om Gods wille.
Een protest om den wille van den Heiligen Geest.
Want in zijn ijver streeft Ds Wisse zichzelf voorbij. En hij gebruikt gróóte woorden.
Ook in de verloochening van wat hij vroeger uitgaf voor het werk van den Heiligen
Geest.
Want hetgeen vroeger volgens Ds Wisse de Heilige Geest hem leerde, dat werpt
hij nu van zich als ‘oude plunje’.
Ds Wisse verloochent niet Ds Wisse. Hij doet erger. Hij zegt: ‘ik ken niet’. Dat is
zijn groote, zijn verschrikkelijk groote woord.

1)
2)

Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, 5 Maart 1921.
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Toen Ds Wisse in Leiden gereformeerd predikant was, heeft hij gewerkt voor de
plaatselijke vereeniging met de kerk, die uit de doleantie ontstaan was. Blijkens een,
1)
in waardigen toon geschreven artikel van Ds Laman, heeft Ds Wisse toen verklaard,
dat de Heilige Geest hem had doen zien, dat hij moest ijveren voor de ineensmelting.
Dat was hem van boven geopenbaard. Trouwens, Ds Wisse heeft in die dagen zelf
laten drukken, dat hij, als hij naar het vleesch oordeelde, geen sterk voorstander
was van de samensmelting; maar: dit was hem tot schuld geworden. Om des
beginsels wil durfde Ds Wisse niet langer zich verzetten. Gods eisch woog hem nu
zwaarder dan al het andere. Nietwaar, zulke taal zegt ronduit: mijn ijveren voor
ineensmelting is ‘naar den Geest’.
En als Ds Wisse nu, waar hij precies den tegenovergestelden kant uitgaat en die
ineensmeltingsdaad publiek herroept, maar eenvoudig zei: ik ben van meening
veranderd, nu, misschien zouden we dan zwijgen. Een karakter is zeer
gecompliceerd.
Maar Ds Wisse gebruikt groote woorden, die benauwen.
Hij zegt nu in Apeldoorn, (waar onder zijn gehoor zitten de mannen, die de
ineensmelting den grooten jammer voor de kerk gevonden hebben) dat men in de
Gereformeerde kerken hem bestrijdt met zijn ‘oude plunje’. Maar die oude plunje
aanvaardt hij niet. Hij rekent alleen met het heden. Wat hij vroeger schreef, is niet
2)
meer dan ‘oude plunje’.
In deze woorden is helaas één ding maar al te waar: Ds Wisse rekent alleen met
het heden.
Toen hij in het heden stond van den ineensmeltingsijver, was het de Heilige Geest;
die hem leidde.
Thans, nu hij afbreekt, wat toen gebouwd werd, is het weer de H. Geest, die hem
leidt. En het voorgaande is oude plunje.
Ik zeg niet: Ds Wisse liegt.
Ik zeg ook nog niet: Ds Wisse herinnert ons aan Simon Petrus, door zijn zeggen:
ik ken dien Heiligen Geest van toen niet; een zeggen met onnoodig zweren.
Maar ik zeg, dat Ds Wisse, als dat werkelijk zijn ervaring is, toch eerlijk bang
moest durven zijn.
Bang voor een tweede vergissing.
Want op zijn standpunt heeft hij toch aangezien voor Geestesdaad, wat nu niet
meer is dan ‘oude plunje’. De Geest Gods sprak in Leiden: bind samen. En dezelfde
Geest sprak in Driebergen: ontbind? En wie waarborgt nu Ds Wisse, dat hij na
zooveel jaren, wat hij thans als openbaring Gods uitgeeft, niet opnieuw met een
beroep op dienzelfden openbarenden Geest als oude plunje verwerpt?

1)
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De Bazuin, 26 Februari 1921.
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 2e blad, 25 Februari 1921.

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

59
Ds Wisse zei in Leiden: mijn ernstig gebed, mijn eenzame worsteling met God heeft
me geopenbaard: zóó moet het.
Thans zegt hij: het moet precies andersom.
Toen: de Heilige Geest kwam tot mij.
Nu: oude plunje.
Tusschen toen en nu liggen vele jaren. Maar voor God, voor Wien duizend jaren
als één dag zijn, gebeurde dat alles vandaag.
Zie, als ons dergelijke dingen gebeuren, dan is het tijd niet voor een spreekreis,
maar voor zelfinkeer. Dan komt de vraag, niet naar groote woorden, want die
mochten den Geest eens te kort doen, doch naar een objectieven maatstaf van
waarheid en leugen, van Geestestaal en eigen fantasie.
Ik weet, dat als ik over die dingen schrijf, misschien weer enkele personen boos
zullen worden. Ik weet, dat ik de kans beloop, opnieuw op de een of andere
Christelijk-Gereformeerde meeting met Jan Rap en zijn maat te worden
tentoongesteld als spotter; want Ds Wisse heeft, zonder ooit een woord met mij te
wisselen, beweerd, dat mijn meditatie over Psalm 17:3 in deze Kerkbode een spotten
was met zijn preek over dienzelfden tekst.
Ik waag het erop. Onze lezers kunnen trouwens weten, dat ik, wanneer ik
glimlachen wil, geen bijbelteksten gebruik.
Het zij zoo.
Want tenslotte spreek ik over Ds Wisse alleen, omdat ik wel iets geloof van zijn
triomfantelijk beweren, dat er in onze kerken menschen zijn, die worstelen met
hetgeen hem bezighoudt.
Ik schrijf voor die menschen.
Ik wil ze, zonder eenig leedvermaak, wijzen op Ds G. Wisse en zeggen: als gij
worstelt, doe het dan met andere wapenen. Ga naar de Schrift. Doe niet mee met
hen, die spotten met den Heiligen Geest. Heilige Geest - dat is een geweldig woord.
Dat is een naam om voor te huiveren. Belijd, dat die Heilige Geest in alle waarheid
wil leiden, maar nooit buiten Zijn Woord om. Erken, dat gij, indien Hij in u wonen
wil, staat voor een wonder. Het wonder van de indaling des Geestes. Want toen
Gods Zoon inging in de menschelijke natuur, toen was die menschheid van Christus
zondeloos. Maar als de H. Geest ingaat in uw hart, dan blijft uw hart zondig,
leugenachtig, verkeerd. Dan is daar dus de aanraking van Waarheid en leugen, van
Geest en vleesch, van Heiligheid en onheiligheid. En daarom moet er geschift
worden. Gij moet naar het Woord terug. Want om te weten of de Heilige Geest in
mij getuigt, dien ik te weten of Gods Woord daarmede overeenstemt, Anders komt
het tot verwarring. Dan dankt men vandaag voor een openbaring des Geestes en
morgen werpt men ze in den hoek als oude plunje! En de H. Geest is geen middel
om kritiek te ontgaan. Hij is één.
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1)

Jeugdouderling.

Ik heb hem gezien. Voor 't eerst van mijn leven; maar dat is geen wonder, want: hij
leeft zelf nog maar kort. Maar ik hèb hem gezien.
Ik heb den jeugd-ouderling gezien.
En de manier, waarop ik hem gadegeslagen heb, heeft me versterkt in mijn
overtuiging dat de jeugd-ouderling òf 'n heel groote zegen, òf een heel ernstig kwaad
is.
Ik haast me, hier onmiddellijk de verklaring af te leggen, dat de vertegenwoordiger
van het nieuwe instituut, dien ik heb mogen ontmoeten, een zeer groote zegen is
voor zijn omgeving.
Ik zal niet zeggen, waar ik hem gezien heb. Ik zal ook den door mij bedoelden
presbyter geen exemplaar zenden van dit blad, want al weet ik bij ervaring, hoe
noodzakelijk voor een menschenkind een tikje waardeering soms is, ik moet vandaag
dezen presbyter te veel prijzen, zooveel, dat hij mij zelfs minder beleefd zou vinden,
als ik hem dit artikeltje toezond.
En nu ik weet, dat de persoon in kwestie zelf deze regelen niet lezen zal, kan mijn
ode veilig van wal steken. Ik verklaar, dat deze jeugd-ouderling van zijn soort een
pracht-exemplaar was. Men heeft in de liberale pers met deze nieuwe gereformeerde
uitvinding den draak gestoken, maar dat doen ze tegenwoordig van dien kant met
alles, waar ze bang voor zijn; dus is de veelvuldige bespotting van den
jeugd-ouderling een krans om zijn slapen. En hij, dien ik heb ontmoet, was dan ook
wel waarlijk iemand om bang van te worden, als men liberaal is, natuurlijk, of
gereformeerden-hater. Had hij niet in zeer korten tijd het aantal leden der
Jongelingsvereeniging van nauwelijks een half dozijn opgevoerd tot ongeveer dertig?
Na-aperij, aapt u na? Mode? Dat zij verre. Want ik heb gezien, dat die plus-minus
twee dozijn nieuwe recruten der vereeniging alles behalve bij de haren erbij gesleept
waren. Ze glunderden van genoegen. Ik heb gezien, hoe ze elkaar de hand gaven:
deze hun handdruk immers was het kort begrip van de confessie der vriendschap
en der reverentie. En ik heb gezien, dat die jeugd-ouderling in ontwikkeling ver
boven al zijn jeugdmenschen uitstak, Ik bedoel niet, dat hij meer Fransche thema's
van zijn leven gemaakt had of vlotter een engelschman op straat den weg zou
kunnen wijzen, want we waren daar wel degelijk in een cultuurstreek, waar heusch
wel Fransche thema's gemaakt en Engelsche woordjes afgedraaid worden. Neen,
daar zat het 'm niet in. Ik bedoel alleen maar, dat de man, dien ik ontmoette, een
man was van beschaving en fijne manieren; een man, die door zijn zeer artistieken
geest, zijn wel zeer algemeene ontwik-
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keling en zijn uiterst gemakkelijke conversatie zóó ver boven zijn jonge menschen
stond, dat ze hem allen respecteerden en hem dadelijk de leiding van de
jongelingsvereeniging aanboden. Maar die ook anderzijds zóó echt,
ongekunsteld-vriendelijk was, (‘minzaam’ zou men vroeger gezegd hebben of in
een advertentieblad nóg zeggen), dat de omgang allesbehalve stijf was, Daar was
niemand ‘verlegen’ bij hem. Zelfs wie geen letter Fransch geleerd had, voelde zich
bij ‘mijnheer’ op zijn gemak.
Al deze dingen heb ik gezien.
En nog veel meer zag ik.
Ik zag hoe daar een meisje was, dat een inleiding maken moest voor haar
vereeniging, en hoe toen deze jeugd-ouderling, die niet alleen voor de jongelingen
oog had, doch ook de vrouwelijke jeugd verzorgde, onmiddellijk een boek had, dat
haar helpen kon; aanstonds een gesprek beginnen kon over dat onderdeel der
historie, waarover ze 't hebben moest, juist genoeg, om tot zelfstandig nadenken
op te wekken en toch ook te verhoeden, dat de komende ‘inleiding’ enkel en alleen
weergave zou zijn van cijfers en feiten en jaartalletjes, zonder de lijnen te doen zien
in de historie. Ik hoorde den ouderling der jeugd met den een praten over kunst, en
met den ander over bijbelvertaling en met een derde over de bijbelsche
oudheidkunde. En heusch, hij had zich niet ‘gepraepareerd’, want 't was zóómaar
een gesprek en heelemaal geen officieele vergadering.
En toen ik dat alles gezien had en gehoord, toen ben ik heel blij geworden en ook
heel bezadigd.
Heel blij. Ik vind het een zegen, dat wij in onze kerken mannen hebben van zóó
hoogstaande ontwikkeling, die zich willen geven voor dit mooie werk. En dat in veel
gevallen die arbeid noodzakelijk is, wie zou het loochenen? Prof. Hoekstra heeft
nog onlangs in De Reformatie geschreven, dat ‘een predikant, die in zijn volle kracht
staat en een gemeente of wijk van duizend zielen heeft, zijn werk haast niet af kan’.
En dan schrijft dezelfde hoogleeraar vlak daarvoor, ‘,dat geestelijke arbeid vermoeit;
meer afmat dan werk met de handen; en dat een dienaar des Evangelies over den
noodigen rusttijd moet kunnen beschikken; dat er gelegenheid moet zijn om te
studeeren en te mediteeren’. Volkomen juist. Alleen maar, de gemeente voelt dat
niet altijd. Ze beschouwt soms de pastorie als een kolonie van Luilekkerland; ze
weet niet, dat de rusttijd, dien Professor H. haar dominee gunt, meestal minimaal
is en dat de tijd voor het studeeren en vooral voor het mediteeren zich dikwijls tot
eenige uren inkrimpt. Gevolg is, dat in veel gevallen er weinig nota zal genomen
worden van des professors raad, dat in zoo'n geval de eenige oplossing moet gezocht
worden in vermeerdering van het aantal dienaren des Woords. Deze weg is trouwens
ook voor den voet van den kerkelijken financier bezaaid met voetangels en klemmen.
In zulken toestand is de arbeid van een jeugd-ouderling een heerlijke uitvinding,
zoowel uit ethisch als
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uit financieel oogpunt. Hij is dan vaak reeds meer dan voorzorgsmaatregel.
Maar als ik over al die dingen nadenk, word ik toch ook al meer bezadigd. Ik heb
den jeugd-ouderling lief; maar liefde is niet blind. Ik ben in extase over de soort,
maar ik zou niet aan ieder exemplaar der soort een ode kunnen wijden. Wil men
een jeugd-ouderling, men zoeke hem en make hem niet. Zulke menschen moeten
geboren worden, niet enkel benoemd. Want als hij geen hoogstaand mensch is,
wanneer hij alleen wat dogmatiek kent en daarboven met Van Veldhuizens
woordenboek wil tooveren, en dan voor het overige hoogstens een product is van
Dubois en Ten Bruggencate en Kreukniet en Oosthoek of Vivat,.....ik zeg het u, dàn
bederft hij meer, dan hij goed maakt. Dan kunt ge beter nog niet benoemen.
Een oud-ha-bé-ès-ser dus?
Mij goed. Maar 't kan me niet schelen.
Desnoods hebbe hij geen H.B.S. ook maar uit de verte geroken. Als hij maar de
wereld kent en de menschen kent en den scheurkalender kent, als hij maar weet,
wat in de wereld te koop is en hoe laat 't in die wereld is. En als hij dan daarbij maar
mensch is, met een liefhebbend hart.
Wie zóó'n jeugdouderling gevonden heeft, heeft een nuttig mensch gevonden.
Maar hij zij dan ook gevonden. De jeugd-ouderling blijve een gave. Onze jeugd
komt het beste toe. En het bederf van het beste is het slechtste.
Pas op voor zoo'n jeugd-ouderling, tot wien de jeugd zou kunnen zeggen, met
Warenar van P.C. Hooft:
‘Wat zegh je? Ik ziet an foci neus wel, jy bint glen logenaer’.

Want werkelijk, deze geestelijke vader zal van zijn pupillen later een ander getuigenis
moeten hebben, dan Ritsert aan Warenar van zijn vleeschelijken vader gaf:
‘Jy hebt myn vader wel gekent, gis ik, Dirk in de drie dreggen,
Die een van de oude wet was, effen en goedt,’

om dan, na Warenars verzekering:
‘Zoud' ik niet? Wy zyn in een buert opgevoedt,
1)
Doe hy dusken jongen was, droegh hij al kammelotte aepsrokken’

niet zonder eenige zelfverheffing te verzekeren, dat hij van dezen eerzamen,
degelijken, ouderwetschen en deftig aangekleeden vader is
- - - een eenigh kint,
‘Zoo datje voor mijn staet niet behoeft te vrezen.’

1)

Een nauwsluitende rok met korte panden.
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Want als de vader der jeugd niet MEER eigenschappen in zich vereenigt dan deze,
op zichzelf niet te verwerpen, beeltenis van Ritserts papa verraadt, dan zou ik aan
den goeden grond van soortgelijke geruststellende verklaring uit den mond van
onze toekomstige zonen met evenveel recht mogen twijfelen als in het geval van
gezegden Ritsert in hoogst eigen persoon; deze was ook de beste nièt en deed zijn
degelijken vader niet veel eer aan. Want met al de drie dreggen bleef hij toch
geestelijk een drenkeling.
Kies zoo noodig uwen jeugd-ouderling, maar kies hem met groote zorgvuldigheid.
Kies hem met vreeze en beven.
1)

De straf der werkers

Er schijnen nog steeds menschen te bestaan, die meenen, dat werken een
strafwaardige zaak is.
Zulke menschen zijn er bij het volk. Ze zijn er helaas ook nog wel onder de leiders
des volks.
Wanneer iemand zich geeft ook voor anderen arbeid dan die het meest voor de
hand ligt, tien tegen één, dat hij van hetzelfde volk, waarvoor hij het doet, af en toe
'n snauw krijgt. Wie te middernacht of in den vroegen ochtend, als andere
weleerwaarden te bed liggen, schrijft voor een blaadje, dat eenigermate de menschen
herinneren wil, dat ze tot de kerkelijke gemeenschap behooren, en dat dan niet
precies doet naar den zin van de massa, of daarbij niet altijd het juiste woord grijpt,
die ziet grimmige aangezichten; maar zijn collega is de bovenste beste; hij lag ook
om half elf te bed en inspecteerde 's morgens om 9 uur de aardbeien in z'n tuin.
Wie af en toe zoo in 'n preek eens roept om reformatie van dit en reformatie van
dat, en met veel vuur betoogt, dat de onuitputtelijke rijkdom van de genade Gods
in Jezus Christus ons steeds weer met heilige verwondering moet vervullen, die is
de beste dominee en drinkt zijn welverdiende koffie straks uit. Maar wie dan ook
eens met reformeeren beginnen wil en eens wat op papier zet, dat ernst met de
zaak maakt, die krijgt kritiek op kritiek, die wordt voor nieuwlichter uitgemaakt of
voor albediller; of, als hij bij 't verklaren van den tekst werkelijk en opzettelijk poogt
te beantwoorden aan het. voorzoover mij bekend, vaak ondoordacht en dikwijls
onoprechte consistoriegebed, dat hij oude en nieuwe dingen mag voortbrengen,
die wordt met Nissen en Stock-Renkema bewerkt en als hij niet boven de 50 jaar
is, hier en daar 'n Netelenbassiaan genoemd!
De prediker, die verkondigt, dat we de eeuwigheid noodig

1)
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zullen hebben, om al de schatten in Christus in nieuw licht al-door te zien, roert de
harten van het volk. Maar hij, die in preek of geschrift, dan alvast den tijd ermee
vult, en wat anders probeert dan klakkeloos napraten, wat al duizend maal gezegd
is, krijgt zijn straf voor die zonde tegen vrome inertie.
Wie in grootere of kleinere pers, als de medewerkers de redactie maar laten
werken. noodgedwongen, copie levert van zichzelf, omdat anderen op de thee zijn,
die krijgt 'n. hoofdschudding tot belooning, omdat hij - zeker niet zonder
zelfvoldaanheid! - zoo maar kranten volschrijft.
De straf der werkers naar de logica des volks!
En soms gaan ook de leiders in de jury zitten.
Wanneer we af en toe eens zeggen, dat onchristelijke litteratuur zoo gruwelijk is,
en zoo eens in de ‘toepassing’ den ouders en den kinderen eens flink 't oordeel
aanzeggen - dan vindt de vrouw van den dominee haar man misschien erg ‘getrouw’.
Hij vindt het zelf ook. Maar als dan iemand werken gaat, lijnen gaat uitstippelen en
men kan er iets in vinden, dat men zelf anders voelt, dan wordt 't onbarmhartig
uitgeschreeuwd. Of als een ander zich geeft voor den in onzen tijd onmisbaren
persarbeid, ook in het verzorgen van een leestafel-rubriek, niet naar de wijze der
vaderen, dan wordt hij voor de volkstribune 'n weinigje als doctor criticus niet zonder
eenige onvriendelijkheid tentoongesteld en fijntjes geknepen.
En zoo ware er meer te noemen.
't Wonderlijkste is wel, dat men dan nog als verklaring aanvoert: Wie aan den weg
timmert, heeft veel bekijks. Toegegeven. Maar wie aan den weg gaat staan en
ànderen maar láát timmeren.......hoe staat 't met hem?
Men late de werkers met rust. En als men dan werkelijk méént, dat er fouten
gemaakt worden dan herinnere men zich het zeer wijze woord van het Geref.
Jongelingsblad van voor enkele maanden:
Alleen wie werkt, maakt fouten.
1)

Reisindrukken.

Wie op reis is, kan verhalen.
Nieuwe indrukken verrijken den geest.
Van die reis-impressies wil ik er drie meedeelen aan de lezers van ons blad.
Niet meer dan drie. Want anders zou ik den vacantie-rusttijd
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weer gebruiken voor arbeid. Nu is 't maar een beetje keuvelen.
En ook: geen andere dan juist deze drie. Niet wijl ze de belangrijkste zijn. Maar
omdat ze voor 't kerkelijk leven hun belang hebben.
De eerste indruk, dien ik ontving, was een Zondagsche.
De jongste Zondag was voor mij zeer buitengewoon. Ik heb dien dag niets gegeven
voor de bediening des Woords en tweemaal zooveel ontvangen als in normale
gevallen een predikant 's Zondags geeft. Ik heb n.1. vier predikanten gehoord in
vier dienstien.
Maar 't merkwaardigste was dat nog niet. Dat lag voor mij gewone normale
menschen en éénmaal een dienst voor krankzinnigen. Ik heb opgemerkt, dat onder
de krankzinnigen meer eerbied was, dan onder de menschen, die bij hun verstand
waren. Bij de normale hoorders gehoest, geschuifel, gesnuit en gedraai. En bij de
abnormale hoorders stille eerbied, tweemaal slechts een heel bescheiden kuchje,
geen gehoest en geen geschuifel en geen gesnuit en geen gedraai.
Het speet me, dat de vergelijking voor de gezonde menschen zoo ongunstig
uitviel. En ik hoop, dat ze zich beteren zullen, uit dankbaarheid voor hun gezond
verstand, dat God hun gegeven heeft en gelaten.
De tweede reisimpressie is een maandagsche.
Ik was, gelijk dat betaamt als men vacantie heeft, op de fiets gestapt, die me
brengen moest van Ermelo naar Putten en van Putten naar Nijkerk en van Nijkerk
naar een studievriend, Gereformeerd predikant in de buurt.
Even buiten Ermelo komt iemand achter me aan fietsen, vlak op mijn hielen.
Natuurlijk ging me dat vervelen, want als men vacantie heeft, wil men graag
aangenaam bezig gehouden worden. En gezelligheid is 't meest soms gewaarborgd
als men alleen is. Daarom besloot ik den heer, die zijn vaart precies naar de mijne
schikte, uit die slaafsche navolgingsdrift te bevrijden en hem zijn zelfstandigheid
terug te geven. Ik stapte daarom a f en ging - om hem een flinken voorsprong te
geven - aan den kant van den weg wat lezen.
Ik heb toen doorgewerkt de post, die ik pas in ontvangst genomen had. Eerst een
brief van een dominee, die natuurlijk lang ophield, want normale dominees schrijven
abnormaal slecht. Daarna de copie van het 6e artikel voor de Unie ‘Een School met
den Bijbel’, dat de lezers in dit blad vinden. Vervolgens de Geref. Kerkbode van
Vlaardingen, Watergraafsmeer, Groningen en Schiedam en toen de Heraut (omdat
't beste altijd achteraan komt bij wijze van dessert). Ik kan in gemoede verklaren,
dat ik die lectuur werkelijk alle aandacht geschonken heb, die ze, naar de
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mate van elk artikel in 't bizonder, verdient. Dit hield dus een poosje op. En ik
vermoedde dat mijn eerzame achtervolger nu wel zoover vooruit zou zijn, dat ik
hem niet weer zou zien. Maar in Putten haalde ik hem weer in. Blijkbaar reed de
man zeer langzaam, als hij aan zichzelf overgelaten was; dat hij dat deed, had ik
kunnen constateeren, omdat ik op den kaarsrechten weg hem reeds lang in 't oog
gekregen had. Ik heb hem een tijdlang laten fietsen met z'n slakkegangetje maar
tenslotte werd 't me al te langzaam en ik fietste hem weer voorbij. En toen kwam
het wonder. Nauwelijks was ik den heer voorbij of hij ging weer vlak achter me rijden.
Mijn tempo was zijn tempo, mijn remmen was zijn remmen. Eerst in Nijkerk raakte
ik den slaafschen stumper kwijt.
Toen dacht ik aan een oud friesch paard en vele gereformeerde menschen.
Het oude friesche paard liep eenmaal den weg van Buitenpost naar
Surhuisterveen. Het beestje ging altijd 'n slakkegang en was ongevoelig voor zweep
en bevel. Maar als een ander paard hem inhaalde, dan ging het dier er ook van
door. Met dezelfde vaart. Zijn eigenaar had ook maar één hoop, naar hij me vertelde:
'n ander paard en 'n ander rijtuig.
De mensch tusschen Putten en Nijkerk.
En het dier tusschen Buitenpost en Surhuisterveen.
En dan de gereformeerde menschen.
Waarom gaan we met onze inteekenlijsten altijd naar de rijksten of naar de
bekende veel-gevers? Omdat 'n ander ons moet vóórgaan met 'n flink vaartje en
anders - als de eerste inteekenaar niet zoo hard van stapel loopt, de wanhoop komt
over de ziel van den man, die 't geld verzamelt, omdat velen alleen maar te prikkelen
zijn tot 'n weinig activiteit, als 't er op aankomt, niet voor 'n ander onder te doen.
En soms helpt dat nòg niet.
Mijn tweede reisimpressie was dus een gevoel van spijt over gevers, die te
vergelijken zijn met mijn lanterfanterenden fietscollega, en nog meer over het feit,
dat die toch al niet zoo heel vleiende vergelijking soms dan nog uitvalt ten gunste
van het oude, magere, luie paard ergens in Buitenpost of Surhuisterveen en zijn
menschelijken collega, dien ik in Nijkerk verloor.
Mijn derde impressie is een van eiken dag.
Het is die van dankbaarheid over 't sterke rneeleven van ons gereformeerde volk
met zijn dorminees, maar te gelijk van 'n bescheiden wensch, dat die belangstelling
niet ontaarde in zenuwachtigheid.
Want ik heb gemerkt dat 't halve gereformeerde vaderland weet, dat ik met vacantie
weg ben. En dat 't halve vaderland daarover verrast was, nu, dat waardeer ik zeer;
want dat is 'n erkenning van 't feit, dat vacantie in mijn leven een uitzondering is.
Zulk een reisje was ook het eerste, na mijn optreden als predikant. Maar als men
nu tegelijk erbij vertelt, dat de dominee van Gorcum
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rust hebben moet en dat een ander daaraan toevoegt, dat hij dan wel overwerkt zal
zijn - nu, dat waardeer ik niet.
Onlangs sprak ik een vriend, die één keer eens niet gepreekt had in 'n avonddienst,
omdat hij niet frisch was. En de mare was, 50 K.M. verder, dat hij overwerkt, en 100
K.M. verder, dat hij krankzinnig was.
Nu, dat laatste is me ook al eens toegedicht in de belangstellende omgeving van
mijn eerste gemeente. Ik kreeg er een bezorgden brief over, juist toen ik heerlijk
aan 't werk was.
En ik heb van meer collega's gehoord, wien 't ook zoo gegaan was in de publieke
belangstelling.
Als men predikanten, die niet zoo heel vaak vacantie-nemen, voor dien enkelen
keer dan nog straft met het bericht, dat ze niet heelemaal meer in orde zijn, dan is
't eenige middel, dat ze VEEL vacantie nemen of anders, het vaderland maar laten
praten.
Want als men werkelijk hard werkt, zegt de een: dat is te druk; en de tweede: dat
was te druk; en de derde: dat bleek te druk, en de vierde: dat leidde tot overspanning.
En zoo voort.
Dominees zijn dankbaar voor belangstelling. Maar men gunne hun hetzelfde recht
als zijn dokter of zijn advocaat, die niet vacantie gaat. Die worden daarvoor ook niet
gestraft met meewarigheid, die misplaatst is.
Intusschen dank voor de belangstelling.
1)

Woordenspel - meer niet.

In Utrecht heeft Ds Wisse van Arnhem gezegd, wat hij vermoedelijk in Arnhem van
Ds Wisse nog wel eens weer zal zeggen, dat het onderscheid tusschen
gereformeerden en christelijk-gereformeerden hierin ligt, dat de gereformeerden
den nadruk leggen op de onderstelling van de wedergeboorte en de
christelijk-gereformeerden op de wedergeboorte van die onderstelling.
Ik schrijf dit althans in de onderstelling, dat de man, die de hand heeft in het
verslag van deze onderstelling in de courant, niet door eigen onderstelling omtrent
de onderstelling van Ds Wisse in een mogelijke onderstelling van ons omtrent de,
werkelijke onderstellingen van Ds Wisse de hand zou hebben door zijn verslag in
de courant.
Is alzoo de werkelijkheid van deze onderstelling gewaarborgd en bij Ds Wisse
wezenlijk deze onderstelling omtrent de werkelijkheid werkelijk te onderstellen, dan
is daarover nog wel iets te zeggen. Ik geloof, dat Ds Wisse, indien hij - wat ik werkelijk
onderstel - het ernstig meent met de taal der wedergeboorte ernstig zoeken
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moet naar de wedergeboorte van zulke taal; men vergunne mij nu eens critiek op
de taal van Ds Wisse overeenkomstig de taal van Ds Wisse's critiek.
Want wanneer Ds Wisse bedenkt, dat de onderstelling van elk begrip, zelfs in het
begrip van ‘onderstelling’ is: de omschrijving van het onbepaalde, dan zal hij het
onbepaalde van deze omschrijving moeten erkennen. De waarde van de rede van
1)
Ds Wisse ligt voor ditmaal niet in de woorden omtrent de ‘Umwertung’ maar
hoogstens alleen in de speelsche ‘Umwertung’ der woorden bij hem. Slechts dan
toch spreekt iemand woorden van beteekenis, indien hij de beteekenis der woorden
te voren uiteenzet en alzoo - om bij dit geval te blijven - door een zuivere bepaling
van ‘onderstelling’ en van ‘wedergeboorte’ te geven, een onzuivere onderstelling
omtrent zijn bepaling van de wedergeboorte voorkomt. Inzonderheid de dominee
van de logica, dien ik ten volle als zoodanig eeren wil, moest niet zoo lang naar de
logica van den dominee laten zoeken.
Het begriplooze van zulke booze begrippen is echter het ergste nog niet. Want
al kan zulk een speling van den man den geest vergeven, een man van geest kan
zulk een speling nog wel vergeven. Wie de jacht kent van den gevleugelden geest
van den man van het woord, zal niet, direct, geprikkeld, in het woord van dezen
man den prikkel zien van de jacht naar het gevleugelde woord. Welke redenaar van
professie, die ook wel eens het redelooze in eigen booze rede opmerkte, zal de
professie van dezen redenaar niet kunnen door de vingers zien voor een keer?
Maar toch - de luchtigheid van den indruk over dit geklaag van den wijze verdwijnt,
omdat de wijze van dit geklaag den indruk van luchtigheid wekt. Ik geef uitdrukking
aan mijn indruk van gebrek aan ernst in deze al te levendige rede, omdat de
gewraakte uitdrukking den indruk van den ernst van dit gebrek maar àl te levendig
houdt. Waarlijk, zulk een klagen over onze luchtigheid maakt àl te duidelijk de
luchtigheid in dit klagen! De argumenten voor zulk een wegen en meten wijken,
zoodra men met het wegen en meten van die argumenten begint, Neen, ik zal niet
een vervolg geven op de historie van onze ‘Wisse-vervolging’; maar ik wil alleen
maar wijzen op de historie van Ds Wisse's vervolging van ons. Terwijl hij begint met
't heelen van de breuk van de kerk, eindigt hij met het heelen van de kerk van de
breuk. En terwijl hij klaagt over de verdraaiïng der waarheid heeft hij de bewijzen in
handen voor de waarheid van zijn verdraaiïng. Zoo is het ergste, niet, dat Ds Wisse
niet weet, wat hij zegt; maar dat hij niet zegt, wat hij weet.
Het is maar een onderstelling, o Ds Wisse, over die onderstelling der
wedergeboorte, die ge aanneemt bij ons. Wij nemen ze niet aan van u. Als ge
werkelijk u gedrukt toont in uw lezing om het ‘gedrukte’ in onze preeken tengevolge
van onze onder-
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stellingen, begin dan eens aan de lezing van hetgeen van onze preeken gedrukt is.
Citeer ze, uwe geciteerden!
Ik heb nu genoeg van dit spel van woorden. Hebt gij genoeg aan uw woorden
van spel - het zij zoo. Maar de christelijke lezing van de gereformeerde preeken is
voorloopig het eenige medicijn tegen de christelijk-gereformeerde lezing over onze
preeken.
Weerlegging van de uitspraken in de Utrechtsche lezing van Ds Wisse over de
‘ligging’ der gereformeerden is er reeds in de lezing van de Utrechtsche uitspraken
van 1905.
De lezing in Utrecht 1921 geeft een onderstelling van de werkelijkheid.
Maar de lezing van Utrecht 1905 geeft de werkelijkheid over die veronderstelling.
Schijnende lichten blijken zoo een enkelen keer wel eens lichten van schijn.
1)

Openbare voorbede.

Een ervaring van ruim 7 jaar heeft mij de overtuiging geschonken, dat in onze
Gereformeerde kringen nog wat beter moet gerekend worden met de beteekenis
en het karakter der openbare voorbede of dankzegging, door een lid der kerk
aangevraagd als onderdeel van het openbaar gebed bij den dienst des Woords.
Voor alle duidelijkheid voeg ik erbij, dat ik met het volgende niemand in 't bizonder
bedoel, dat er velen zijn, die met de teedere zaak van het gebed ook alleen teer
omgaan en dat dus wat ik zeggen ga, gansch in het algemeen bedoeld is.
Ik meen, dat men meer dient rekening te houden met het volgende:
1. Vraag geen publieke voorbede of dankzegging, als gij zelf niet oprecht hebt
gebeden of gedankt. Vraag alleen dàn zulk een openbaar gebed, als uw hart u ertoe
dringt met groote kracht. Men zal zeggen: dat spreekt vanzelf. Ik geef dat toe. Maar
ik heb menschen gekend, die 'n kind of 'n buurvrouw stuurden met een briefje,
inhoudende verzoek om in het gebed gedacht te worden, en die zelf niet in de kerk
waren, al waren ze springlevend. Ik heb ze gekend, die 's morgens b.v. voor een
behouden thuiskomst uit stormweer van zee ‘lieten’ danken en die 's avonds met
vrouw en kroost plus kinderwagen over de straat zeulden ônder kerktijd. Ik heb
verzoeken om publieke voorbede gehad van menschen, die mij later beleden, zelf
nooit God te hebben betrokken in de aanhangige zaak, niet eens in hun denken,
laat staan in hun bidden.

1)
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2. Gebruik den predikstoel niet voor een soort advertentiebureau. Ik zeg het
opzettelijk heel raar, omdat ik anders toch geen gehoor krijg. Rare dingen moet men
trouwens óók zeggen naar hunnen aard. Natuurlijk weet ik geen enkel voorbeeld,
want ik ben gelukkig geen harte-kenner en ik kan in gemoede verklaren, nooit iemand
‘erop aangekeken te hebben’. Ik weet, dat er onder de aanvragers oprechte en
hartelijke bidders zijn, die uit behoefte het gebed van de gemeente vroegen. Maar
toch - ik herinner me een gemeente, waar, sedert de namen van de aanvragers van
het openbaar gebed bekend gemaakt werden vóór het gebed, het aantal verzoeken
eerst even sterk verminderde (vanwege de nieuwigheid) doch daarna met 100%
toenam. Bijna iedere schipper ‘liet’ nu bidden v‘‘r en danken na zijn zeereis; bijna
elke geboorte werd ‘herdacht’ al liet de doop ook 2 maand of langer op zich wachten;
van elk familielid, al had niemand in de gemeente hem ooit gezien of gehoord, werd
de dood op verzoek van ook zeer verre bloedverwanten in den gebede gedacht. Ik
heb uitnoodigingen tot voorbede in verband met een overlijden gehad van menschen,
bij wie ik ter begrafenis geen zweem van ontroering ontdekte. Ik heb het verzoek
gehad om te danken voor huwelijksfeesten en andere jubilea, zelfs voor jaardagen,
die nog komen moesten, waarbij dan blijkbaar Jacobus 4:14 en 15 niet al te sterken
indruk maakten.
Nog eens: ik weet niet één voorbeeld, waarvan ik de bedoeling om den preekstoel
als gratis-advertentiebureau te gebruiken, kan bewijzen. Maar ik heb wel
vermoedens, Ik zeg niet: vraag geen gebed of dankzegging in gevallen als ik
daareven noemde. Ik zeg alleen maar: als gij het doet, doe het als in de
tegenwoordigheid Gods.
3.Bedenk dat een gebed, ook een publiek gebed, nooit een officieele franje mag
zijn aan een officieele plechtigheid. Ik denk hier vooral aan het gebruik om ‘den
rouw in de kerk te brengen’. Ik voor mij vind die uitdrukking al zeer ongewenscht.
Waar God Zijn blijde boodschap brengt, daar hebben wij den rouw niet te brengen.
Maar ik geef toe, dat men het niet zoo bedoelt, als het gezegd wordt. Maar dan zeg
ik nog: wees spaarzaam met uw tranen, als ge zelf er eerbied voor hebt; houd hoog
uw smart, en loop er niet mee te koop; en - houd nòg hooger uw gebed. Breng geen
deftig verzoek om de ‘rouw IN de kerk te brengen’, als de rouw nit uw huis, uw hart,
al lang weg is. En zijt ge bedrukt, welnu, God is een hoorder der gebeden en de
gemeente wil wel oefenen de gemeenschap, maar ook hier zij elk verzoek een
conscientiezaak. Ik weet, dat de gewoonte om ‘den rouw in de kerk te brengen’ in
meer dan één geval de laatste plechtigheid is, die achter den officieelen rompslomp
van advertenties, begrafenishoeden, aansprekers-toespraken en rouwkleeren
aankomt. En ga vooral, als gij een familie hebt, die over één of meer kerken verdeeld
is, toch geen debat beginnen, welke kerk gij nu de eer
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zult aandoen van ‘rouw in de kerk te brengen’, de Hervormde of de Gereformeerde
of een andere. Heusch, ik spreek geen dwaasheden; die dingen komen voor. Ze
bestaan: de familie-optochten, allen tegelijk naar een kerk, waar een gedeelte der
familie niet behoort en nooit weer komen zal, waar men alleen den rouw en......iets
in 't zakje gebracht heeft (waarvan - in kleine gemeenten - de collecte-tellers nagaan
of de ‘rouw’ in de kerk ook voordeel bracht aan de kerk). Zoo iets is dan de
allerlaatste eer, na de laatste eer, den overledene bewezen. Neen, glimlach niet;
zoo iets is om te schreien. Als gij verdriet hebt en troost begeert, ga dan naar de
kerk, waar ge hoort. God is een God van orde, ook als niet gij den rouw in de kerk,
maar Hij den rouw in uw hart en de vertroosting in de kerk brengt. Een openbaar
gebed is geen familie -, maar een gemeente-zaak.
4. Bedenk, dat een gebed geen magische kracht heeft, omdat het van den preekstoel
af klinkt. Vele menschen - werkelijk ik zeg het met droeven ernst - zouden er niet
aan denken voor een bepaalde zaak het openbaar gebed te vragen, als ze niet
geloofden, dat het een beetje meer hielp. Hen bekoort het openbare gebed niet
omdat zij de waarde er van zien in het meerdere getal van degenen, die met hen
dezelfde begeerte overnemen, niet om de daarin sprekende gemeenschap der
heiligen, niet om het verband tusschen het gebed en den dienst des Woords, waarin
God Zijn volk ontmoet, maar alleen omdat zij denken dat het wat meer helpt, als 'n
dominee bidt. Ik heb ze gehad, die me vroegen voor hen te bidden, maar dan
speciaal 's middags. Waarom 's morgens niet? Ja - dan was 't maar leesdienst,
omdat ik 'n vacaturebeurt had, en dus was 't ‘maar’ een ouderling. 's Middags was
het de dominee zelf. O de onkunde, o de vrijwillige armoede!
5. Houd steeds vast, dat de gemeente moet kunnen inleven in den inhoud van het
door u begeerde gebed; vraag anders niet. Grenzen trekken kan hier niemand; maar
ieder voelt dat ze er zijn. Ik heb briefjes gekregen in die 7 jaar om voorbede voor
ziekte, voor operatie, voor uitredding, terwijl me niets van het geheele geval verteld
was. Maar zoo iets gaat toch niet, Er staat nog steeds in Zondag 45, dat wij om te
bidden, onzen nood en ellendigheid recht en grondig moeten kennen. Wij moeten
dus ook de gelegenheid daartoe geven aan iemand die voor ons bidt. En zijn er
gevallen, waarin de gemeente (om welke reden dan ook) met geen mogelijkheid
weten kan, voor wien of voor wat ze bidt, houd dan uw aanvrage terug. Niet de
dominee bidt als particulier, maar de gemeente, van wie hij de tolk is.
6. Houd in uw verzoek om publieke voorbede altijd voor oogen, dat zulk een gebed
alleen dingen mag noemen, die voor uw leven van groot belang zijn en ook als
zoodanig in uw ziel leven. Want,
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nietwaar, alle bizonderheden van uw leven brengt ge daar toch nooit; voor
persoonlijkheden is de preekstoel de plaats niet. Welnu, het heeft me getroffen, dat
ik in de 7 jaar van mijn predikantschap honderden verzoeken gehad heb om te
gedenken aan lichamelijken nood, maar (afgedacht dan van geboortevreugd en
stervenssmart) slechts éénmaal een verzoek kreeg, om voor zielestrijd het gebed
aan te wenden. Ik zeg dit niet, omdat ik meen dat persoonlijke teere zielsemoties
in het openbaar gebed thuis hooren. Wij bidden daar voor de gemeenschap en de
tijd is er nog niet (omdat de hemel er nog niet is) waarin ook het allerintiemste direct
bij andere zielen contact vindt. Ik noem het alleen maar, om te bewijzen, dat wij zoo
vaak het mindere indragen in het gebed, omdat we voor het meerdere geen oog
hebben; dat dus ook ons vragen om publieke voorbede nog geen bewijs is van een
staan op hooger geestelijk niveau. En daar moet het toch heen. Want het gebed is
het voornaamste stuk der dankbaarheid.
En het hoogst staat dat gebed, dat in de samenkomst van God met Zijn volk plaats
vindt. Ik wil niemand iets opleggen en niemand iets ontzeggen. Ik zeg alleen maar:
wat gij doet, doe het met vreeze en beven, met ernst, als voor God. Doe het en richt
uw leven er naar in. En in het godsdienstige geen modedienst!
Er zou reeds veel recht gezet zijn, als in de zaak van het openbare gebed de
regel gold: doe wat gij niet laten kunt; als 't hart ti dringt. En er zou nog meer
gewonnen zijn, als het in dezen heette: doe, wat gij niet laten moogt; omdat God
het van u vraagt.
1)

Kerkgezang.

We hebben indertijd in ons blad melding gemaakt van het vooral door Dr J.C. de
Moor kenbaar gemaakte verlangen om de psalmmelodieën in den kerkelijken
eeredienst weer te gaan zingen, zooals vroeger gebeurde: op heele en halve noten.
In het jongste nummer van Geref. Theol. Tijdschrift (Febr. '22) komt de heer E.D.J.
de Jongh tegen dit denkbeeld zijn bezwaren indienen. Het is hier niet de plaats, en
ik ben er niet de man voor, om op het meer muziek-theoretisch gedeelte van het
goedgedocumenteerde en belangrijke artikel in te gaan. Maar over een bepaald
practisch onderdeel ervan willen we toch wel iets zeggen, dat ook aan de practijk
ontleend is. De heer De Jongh schrijft o.m.:
Ik begrijp ook niet goed de oppositie tegen het koraalgezang, zooals dit
in onze kerken in zwang is. Als Händel, Bach en andere
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corypheeën op muzikaal gebied in hun oratoria koralen invoeren voor
godsdienstige liederen, welker melodieën geheel in den trant zijn van
onze koraal-psalmwijzen, moeten wij ons dan zoo afkeerig toonen van
het gebruik van koraalgezang voor onze psalmen? Ik meende, dat de
koraalvorm juist bijzonder paste voor godsdienstige liederen, voor gewijde
zangen, en dat die vorm zóó vasten wortel geschoten had, dat we dien
niet gaarne zouden inruilen tegen de toonzetting met heele en halve noten
in den trant van Bourgeois c.s. Andere tijden, andere zeden. Wat goed
was voor Straatsburg en Genève in de XVIe eeuw hoeft daarom nog niet
geschikt te zijn voor ons in de XXe eeuw! Bovendien, kan men zich
statiger, plechtiger, hartroerender zang denken dan b.v. psalm 42, 68, 84
en zoovele andere, gezongen als koraal-melodie?
Maar - het spijt me dat ik het zeggen moet, doch het woord moet me van
het hart - velen van onze predikanten kennen de schoonheid van onzen
psalmbundel niet en laten een groot aantal psalmen ongebruikt. Ik heb
indertijd in ‘De Bazuin’ een artikel geschreven over ‘Verwaarloosde
Psalmen’, en op grond van statistische gegevens nagegaan hoe weinige
psalmen er maar in onze kerken gezongen worden. Het Ware te
wenschen, dat onze predikanten naarstiger opgroeven de schatten, die
onze psalm bundel bevat, en de gemeente daarvan deden genieten.
Tot zoover de heer De Jongh.
Dat inderdaad vele psalmen stelselmatig worden overgeslagen, moet men den
schrijver onmiddellijk toegeven. Ik zelf heb ook eens een dergelijk statistiekje
aangelegd. Bij mijn komst in Gorcum vond ik op het orgel nog alle psalmbriefjes,
niet alleen over een groot gedeelte van den tijd, dien mijn voorganger hier had door
gebracht, maar ook over de periode van de vacature, die toen al een aardig tijdje
had geduurd (Aug. 1918-28 Sept. 1919). Ik heb toen, om alle eenzijdigheid te
vermijden, van mijn voorganger alleen het laatste en van mijzelf slechts het eerste
psalmbriefje bewaard en de rest van hem en mij buiten beschouwing gelaten. Zoo
hield ik dus over een verzameling van psalmbriefjes, die uitgereikt waren door jonge
en oude dominees, door professoren en candidaten, door muzikale en niet-muzikale,
door oud- en jong-gereformeerde voor-gangers. En dan psalmbriefjes, uitgereikt bij
alle gelegenheden: afscheid, avondmaalsbediening, huwelijksbevestiging, intree,
bid- en dankuur, oud-, nieuwjaar, lijdensweken, feestdagen, etc. En toen ik de
gegevens rangschikte, moest ik ook onmiddellijk erkennen, dat sommige psalmen
zeer vaak en andere zeer zelden worden gezongen.
Ik heb lang dit verschijnsel betreurd en ik betreur het nog. Maar ik kom toch op
voor de dominees, die de schrijver hier in staat van beschuldiging stelt. Ik zelf heb
lang getracht aan het euvel te ontkomen, en ik heb dan ook-het zij met trilling van
ootmoed en niet zonder eenige rilling van martelende herinnering gezegd-in mijn
predikantsjaren alle mogelijke psalmen opgegeven. Er waren dikwijls woorden in,
die ik prachtig vond soms ook
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was de berijming maar zeer matig, maar wanneer het zoo te pas kwam bij de preek,
lette ik niet op de wijs. Alle psalmen zooveel mogelijk zingen - was ook toen mijn
leus.
Maar ik heb me betrapt op een verschijnsel, dat de heer De Jongh als
achteruitgang zou brandmerken, en dat ik zelf ook vroeger zoo zou genoemd hebben.
Ik schei er zoo ongeveer mee uit. Ik geef den strijd op en ik wil graag bekennen dat
ik met al mijn goede voornemens radikaal verslagen ben. Ik heb het vaak vreeselijk
gevonden:de zeurige wijzen, de slepende, trekkende melodieën. En dan - hier een
gemeente (denkt er aan, o Gor cummers! dat ik àlles bezie, ook vroegere gemeenten,
ook den dienst in classisbeurten en vacantie-Zondagen!) die eenvoudig voor
ongeveer de helft kalmpjes staakt als de wijs niet aanstaat; ginds een organist die
haspelt; elders een, die trekt als een versleten sleeperspaard; ginds een orgel, dat
niet de onbekende melodie duidelijk kan doen uitkomen of een organist, die daarvoor
de registratie niet weet of een dusdanig orgel en een dusdanige organist bij elkaar
er aan gewaagd; elders een gekrijsch en geschreeuw dat bij de bekendste melodieën
toch al ongenietbaar is, maar dan bij dergelijke onbekende heelemaal een bedreiging
met een slapeloozen nacht wordt. Werkelijk, ik heb me vaak afgevraagd: wat ben
ik begonnen? En ik heb, wanneer ik in een andere gemeente preekte, heel vaak
mijn psalmbriefje nog eens gewikt en gewogen en in mijn eigen gemeente zoek ik
tegenwoordig psalmen op, zóó, dat ik me in l kleiner kringetje beweeg. En nu ben
ik nog wat aan den jongen kant. Ik geloof zeker, dat ik over een paar jaar zal
behooren tot die soort van predikanten, die den heer De Jongh en ook mijzelf in
vroeger tijd vaak reden tot kritiek gaf door de eenzijdigheid der psalmkeuze. Maar
ik zal bewust dien kant uitgaan. Want in een niet al te groote gemeente is het zingen
van onbekende melodieën bij den tegenwoordigen stand van de muzikale zaken
onder ons vaak een temptatie en een afschrik voor wie in den eeredienst eerbied
zoekt.
Gedeeltelijk ligt dat aan de muzikale onmacht van ons volk. Maar toch ook voor
een groot deel aan de melodieën, die tot wanhoop voeren gelijk ze nu gezongen
en ‘gespeeld’ worden. Ik heb in de stad, waar de heer De Jongh woont en ik geboren
ben, eens hooren zingen in de Roomsche kerk. 't Was er stampvol en heel de
gemeente zong voor ditmaal mee. Men weet, dat de Roomsche leeken niet vaak
zingen in de kerk en dat ze dus nog minder ‘geoefend’ zijn dan onze menschen.
Bovendien was het orgel niet eens zoo sterk en kon het in elk geval die massa
menschen niet beheerschen. Maar de melodie was vlug en levendig; ze was nog
iets meer gebroken dan een zang op heele en halve noten. En 't was eenvoudig
overweldigend. Ik hoor het nog:dat op bruisende: Ave Maria.
En nu weet ik:de vergelijking gaat mank. Zet zooveel Roomschen bij elkaar als
in onze dorpskerkjes, en 't hartverheffende
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zal ook wel afwezig zijn. Maar toch-hier was een geval, waarin door de levende,
sprekende en toch statige melodie het bezwaar van muzikaal onvermogen werd
overwonnen. De melodie doet niet alles, maar wel veel.
En wat de koralen betreft, die door Bach en Händel in hun oratoria zijn ingevoerd,
ja......de melodieën waren er dan ook naar en de accoorden ook en die ze uitkozen
vooral. Maar wie heeft onze zangwijzen uitgekozen voor koraalzang? Bach niet, en
Händel niet. Niemand, want men heeft ze allemaal bij elkaar verkoraliseerd, tientallen
zonder onderscheid tegelijk!
Bourgeois en Pierre, die de melodieën schonken, hebben ze anders gegeven,
dan wij, ze zingen. En Bourgeois heeft eens in de gevangenis gezeten omdat hij
zijn eigen melodieën had gewijzigd. Calvijn heeft hem er toen weer uitgehaald.
Jammer, dat Calvijn juist de Calvinisten nu in de gevangenis zou moeten zetten. 't
Zal niet gebeuren, maar als 't gebeurde, zou 't niet kwaad zijn, ze alleen vrij te laten
op belofte van melodieën-schennis te zullen vermijden. Laat ons eerst eens boete
doen over de gevangenschap in Genève, vanwege den Raad der stad, van een
vader onzer Psalmwijzen.
Voorloopig zwijgen we over vierstemmigen zang, zoodat de latere verbanning
van Bourgeois, toen hij daarover begon te praten, nog niet behoeft te bezwaren,
noch te worden gewroken.
1)

Tal-misère.

Dr J.C. de Moor gaf onlangs aan een predikant, die nog al moeite had met de
beslissing over een op hem uitgebracht beroep, den raad - als ik me goed herinner
- te zorgen, dat zijn naam niet zoo dikwijls onder, kerknieuws’ voorkwam. Ik vind dit
advies volkomen juist. Men behoeft heusch niet te denken dat 't voor predikanten
altijd zoo plezierig is, ineens te ontdekken dat ze op een twee-of drietal staan. En
tegenover een verhaal, dat onlangs de ronde deed in de pers, van een dominee,
die een gat in de lucht sprong toen hij op een ‘tal’ stond, stel ik met evenveel recht
't verhaal van anderen, die zoo'n vriendelijkheidje uit de verte in veel gevallen zeer
onplezierig vinden. Dit gevoel van antipathie wordt dan niet zelden gewekt door de
zonderlinge manier waarop kerke raden met predikantsnamen omspringen.
Het advies van Dr de Moor gaat - als ik het juist heb weer gegeven - uit van de
gedachte dat een predikant er zelf wel iets aan doen kan, of zijn naam op een ‘tal’
voorkomt. Meestal is dat waar, Maar soms toch niet. In bepaalde gevallen is het
een predikant onmogelijk zich de rust te gunnen, die Dr de Moor hem
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aanbeveelt. Dan doet zoo'n predikant zijnerzijds zijn best van de eer verschoond te
blijven, maar buiten zijn wil komen dan toch sommige kerkeraden hem erbij sleepen.
Welnu, als dit een ernstige, zorgzaam-voorbereide, eerlijke daad is, zal daar geen
mensch tegen hebben, al tuimelt hij van zoo'n talletje af; dan is daar nog zoo iets
als een olympisch lachen mogelijk over gewriemel in het dal der stemmingen. Maar
wanneer de eerste vormen van ernst en bedachtzaamheid en van goede manieren
veronachtzaamd worden, dan is zoo iets prikkelend en ergerlijk.
Er zijn tegenwoordig veel predikanten, die niet preeken in vacante kerken.
Sommige kerkeraden zeggen:dan krijgt u hier geen kans. Dat is een maatregel, die
voor de roepende gemeente mij schadelijk lijkt, doch in elk geval voor de predikanten
zeer veilig. Maar er zijn ook andere gevallen. Ik weet van een kerk met een vacature,
die een predikant uitnoodigde, eenmaal en ander maal om te preeken. Dominee
bedankt en blijft dus voor de gemeente 'n onbekende. Toch staat op zekeren dag
zijn naam in de krant:tweetal. Tegenover hem iemand, die in dezelfde plaats zeer
sterk bekend was. Ra-ra. In zijn eigen gemeente had hij zelfs nooit een schaduw
van ‘hoorders’ ontdekt. Toch wordt door den kerkeraad ‘gerapporteerd’ over beide
predikanten. Wederom: ra-ra! Kijkt die kerkeraad uit eigen oogen, ja of neen? Gevolg
natuurlijk:de onbekende valt af, de bekende wordt gekozen. 't Olympische glimlachje
ontbreekt nog niet. Maar een paar maan den later weer 't zelfde gehaspel. Weer 'n
bedankje om te preeken. Nog geen zweem van ‘hoorderir’. Nu 'n drietal, weer met
den onbekende van daareven plus een dominee, die in die kerk heel kort geleden
gepreekt had, plus nog zoo iemand. Gevolg natuurlijk weer als boven, met
uitzondering echter van 't olympische glim lachje, dat natuurlijk door ergernis
verdreven wordt. En die erger nis kan ik begrijpen. Ze is gewekt niet omdat de
persoon in kwestie graag een benoep wilde (dan was 't alvast een klein kunstje
geweest te gaan preeken), maar omdat men ginds speelt met namen, en daardoor
niet alleen den persoon in kwestie onnoodige belang stelling in zijn eigen gemeente
bezorgt (waar men achter elke deur, die hij binnenkomt, praat over 't in zijn oog toch
wat kein wriemelend gebeuren) maar ook de verkiezende gemeente zelf onrecht
doet door ze te dwingen tot vergelijking met ongelijken maatstaf, met tweeërlei mate
van bekendheid; tot vergelijking die haar niet goed mogelijk is.
Kerkeraden, die het beroepingswerk ernstig voorbereiden, moesten dunkt me,
vóór ze één naam noemen, eerst afspreken dat ze de gemeente alleen zullen laten
kiezen uit 'n tal, waaruit die gemeente KAN kiezen. Dat wil zeggen:of 'n tal van
predikanten, die even bekend, of van hen, die even onbekend zijn in de plaats, die
roept.
Maar in een geval als het bovengenoemde (en zulk een tal

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

77
formatie van 'n ergens overbekenden en zeer onbekenden predikant komt meer
voor) kan ik met den besten wil niets anders zien dan beuinsellooze wispelturige,
slecht voorbereide handelingen. Beroepen is niet werken met een kegelspel. En
over dominees, die men nooit ‘gehoord’ heeft in eigen kerk, moet men niet zwaar
wichtig ‘rrrapp'r-teere’. Den predikant, die met rust wil gelaten worden, gunne men
die rust. En wil men toch hem onrustig maken, dan moet dat niet zoo ondoordacht
en grillig gebeuren, als in het hier besproken en mij bekende geval, dat ik hier geef
óók als bij drage ter illustratie van de onlangs door Ds Kunst bepleite nood
zakelijkheid van reformatie in beroepingswerk.
1)

Meewerken

Men weet, dat onze hoogleeraren begonnen zijn met het werk van een nieuwe
bijbelvertaling. Prof. Grosheide gaf reeds voor enkele jaren practisch werk, en
onlangs kwam Prof. Ridder bos, gelijk men weet, met een vertaling en verklaring
van Jesaja, eerste gedeelte.
Deze werken zijn nog maar beginselen der vreugde. Wanneer het voorgenomen
werk doorgaat, zal op den duur een nieuwe bijbelvertaling langzaam maar zeker
groeien. En eindelijk zal het dan zoover gekomen zijn dat van alle bijbelboeken een
vertaling verschenen is, die, met gebruikmaking van de tegenwoordige gegevens
der wetenschap en met handhaving (niet alleen defen sief, maar ook in den opzet
der zaak) van de gereformeerde opvatting over Schrift en Schriftinspiratie, ons volk
in handen gegeven kan worden.
Nu kan natuurlijk niemand zeggen, hoe het gaan zal met de invoering en
algemeene, bruikbaarstelling van zulk een nieuwe vertaling. Het zal wel niet zoo
heel gemakkelijk gaan. Als liefde consequent was, dan zouden onze menschen op
zoo'n nieuwe bijbelvertaling van gereformeerde menschen van wetenschap haastig
afvliegen; want de Schrift is waard dat we het beste er voor zoeken en de meeste
inspanning er voor over hebben; en zoo moest dan ook elke vertaling, die de Schrift
handhaaft in haar autoriteit, en tevens het meerdere licht aanwendt, dat God ons
gaf in de 3 eeuwen die verloopen zijn na de Statenvertaling, ons als gereformeerden
een welkome gave Gods zijn, niet minder. Maar we zullen wel wat moeten preeken
om de menschen hun eigen rijkdom te leeren waardeeren en gebruiken. Al wat
nieuw is, ook waar 't oude er door gediend wordt, ontmoet nu eenmaal
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Geref, Kerkbode Classis Gorinchem, 16 September 1922.
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wantrouwen bij velen. En zoo zal ook de populariseering van een nieuwe
bijbelvertaling heel wat voeten in de aarde hebben.
Maar juist omdat de zaken er zóó voor staan, moet m.i. ieder, die leiding heeft te
geven en in wijderen zin ieder, die meeleeft met de gereformeerde beweging en
den gereformeerden arbeid, zijn best doen om de nieuwe bijbelvertaling voor te
bereiden, het adventslied er van te zingen en op alle mogelijke wijzen mee te helpen
mét de mannen, die zich aan dit toekomstwerk geven. En de moeilijkheid, die in
deze dingen meekomt, zal straks in de praktijk wel zóó groot zijn en blijken, dat men
geen jaar te vroeg behoeft te achten voor dezen voorbereidenden arbeid. Heden is
het de tijd.
Ik denk hier allereerst aan onze predikanten. Op hun schouders rust in de
voornaamste plaats de taak, de voorbereiding eener nieuwe bijbelvertaling
bevorderlijk te zijn.
Zij kunnen dit doen allereerst door maatregelen te nemen die hen zooveel mogelijk
bewaren voor aanhaling van teksten naar de gangbare vertaling, waar deze in strijd
is met de bedoeling van den grondtekst. En onder grondtekst verstaan we hier den
meest ‘grondigen’ tekst; den tekst niet der overlevering of masora, maar zooals men
hem langs text-critischen weg ook in onze kringen tracht te reconstrueeren. Het is
gebleken, dat al onze hoogleeraren den plicht en dus het recht der tekstcritiek
erkennen en dat ook Prof. Ridderbos in zijn Jesaja-kommentaar ervan gebruik
maakt. Welnu - zoolang onze eigen ‘deskundigen’ nog niet klaar zijn, moet, dunkt
me, uit liefde voor de Schrift en voor het volk, dat we hebben op te voeden ook met
het oog op de in voorbereiding zijnde bijbelvertaling, iedere rechtzinnige dominee
zorgen voor een flink stel door en door moderne kommentaren. Vooral inzage van
de moderne kommentaren, die knoeien en knippen naar hartelust, werkt heilzaam
op iemand, die zijn eigen overtuiging heeft en dáármee komt tot de Schrift. Hij zal
om het moderne radicalisme behoorlijk glimlachen, maar tevens gewaarschuwd
worden voor 't klakkeloos overnemen van onjuiste vertalingen, die straks ook door
onze eigen gereformeerde wetenschap worden verworpen.
Een practisch voorbeeld valt hier te noemen van recenten datum: In Ex. 13: 18
staat dat Israël ‘bij vijven’ uit Egypte toog. Dat wil natuurlijk niet zeggen, volgens de
geestigheid van raadseltjes-opgevers, dat zoo en zoo laat, tegen vijf uur, het volk
begon te vertrekken, maar de bedoeling, althans van de vertalers, is: in rijen van
vijf of in 5 groepen: ‘gevijfd’.
Over dat ‘bij vijven’ las ik onlangs in een kerkbode deze volzinnen:
‘Wij lezen: De kinderen Israëls nu togen BIJ VIJVEN uit Egypteland.
BIJ VIJVEN.
Is dat niet iets heel merkwaardigs?
Kunt gij uwe oogen hier gelooven?
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In de grootste kalmte en heel geregeld trekken drie millioen menschen Egypteland
uit, mannen, vrouwen en kinderen.
Is dit niet een machtig wonder?
Mozes weet hier in een enkel oogenblik onder een grooten troep ongedisciplineerd
volk een orde te scheppen als de knapste veldheer zelfs niet bij 't meest geoefende
leger.’
En blijkbaar meent de schrijver het heusch ernstig met zijn getal: bij vijven, want
hij schrijft verder:
‘Daar staat Mozes als een rots in de branding.
Hij kent geen onrust.
Hij heeft niets gejaagds.
Hij haast zich geen oogenblik.
Kalm telt hij.’
En later heet het:
‘Waarlijk, die beide woordjes: ‘BIJ VIJVEN’ zijn voor vele kinderen Gods DIEP
BESCHAMEND.
Toch ligt in deze beide woordjes ‘BIJ VIJVEN’ nog een diepere gedachte.
Egypte is in de Schrift dikwijls beeld van den toestand onder de wet.
‘Doe dat’! Zietdaar Egypte.
En het ‘doe dat’ jaagt en zweept en drijft een mensch voort.
Maar ach, zoo komen wij tot geen vrede.
Altijd is ons werk te kort of te smal.
Welgelukzalig nu echter de ziel, die door den Heiligen Geest een oog krijgt voor
een ander dan het eigen werk, namelijk het volkomen volbrachte middelaarswerk
van Christus Jezus.
Welgelukzalig de ziel, die wordt uitgeleid uit het Egypte der zondeduisternis.
GELOOFSRUST door GELOOFSKRACHT.
O zalig dan de ziel, die van dit heilsmysterie ‘BIJ VIJVEN’ iets mag verstaan door
Gods genade, want zulk eene ziel mag zingen met den Psalmist:
‘Nu stap ik rustig aan
'k Betreed een effen baan’, enz.

Men ziet, deze schrijver haalt heel wat uit de woorden ‘bij vijven’. Hij brengt ze bij
den lezer erin; hij maakt, dat ze ze nooit weer vergeten; er is iets suggestiefs in de
hoofdletters ook. Maar wanneer de nieuwe bijbelvertaling nu eens komt en de
woorden ‘bij vijven’ staan er dan heelemaal niet in, wat dan? Ik vermoed, dat
niemand, die zich tot bijbelvertalen zet, hij zij modern of orthodox, die vertaling
handhaven zal. En dat zou dan gebeuren, niet zoozeer, omdat in 1917 de heer A.
Dorst, die tegenwoordig nog al eens van zich hooren laat, geschreven heeft:
‘Heeft de schrijver’ (van Exodus) ‘zich een idee gevormd van zijn mededeeling,
dat die grootti menschenmassa “bij vijven”
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uit Egypte toog, zooals wij lezen in Exodus 13:18? Dat zou ongeveer een rij zijn
qeweest van Groningen tot Brussel’: want men zou daar nog op kunnen antwoorden,
geloof ik, wat ik in 1918 hem heb geantwoord:
‘Over de lenqte van een colonne van 2 à 3 millioen menschen nu kan ik niet
oordeelen. In zooverre dus kan de heer Dorst gelijk hebben. Maar voor het overiqe
kunnen we niet met hem meegaan. Want, waneer het waar is, dat ‘bij vijven’, d.i. in
rijen van vijf, Israël uit Egypte trok, dan zal toch vermoedelijk wel alleen sprake zijn
van de strijdbare mannen en niet van de vrouwen en kinderen. Die mannen waren
600,000 in getal. De afstand Groningen-Brussel krimpt zoo al aardig in.’
Doch het bezwaar tegen de vertaling, ‘bij vijven’ zou ik nog aldus willen
formuleeren, gelijk ik het indertijd gedaan heb tegenover den heer A. Dorst:
‘Maar wat de deur dicht doet, is het feit, dat de vertaling ‘bij vijven’. of ‘in rijen van
vijf’ geheelverkeerd is. Het woord, dat in den grondtekst gebruikt wordt, is wel wat
onzeker; maar de vertaling, ‘bij vijf teqelijk’ is in elk geval onhoudbaar gebleken.
Misschien moet vertaald worden: ‘goed uitgerust’, n.1. voor de reis, zoodat de uittocht
niet den indruk maakte van een overhaaste vlucht. Wil men het bedoelde woord
door ‘strijdvaardig’ vertalen, wat ook mogelijk is, dan blijkt met zekerheid, dat alleen
sprake is van de weerbare mannen. In elk geval, bezwaren als deze kunnen op
dergelijke gronden wel ‘bij vijven’ worden ingebracht, maar ze kunnen ook ‘bij tienen’
worden omver geredeneerd,’
Ik zeg dit niet am den schrijver van dit artikel hinderujk te zijn. Hij is een heel goed
vriend van me, en ik ben er zeker van dat hij mij dit verschil van opinie geheel ten
goede houden zal. Uitdrukkelijk constateer ik zelfs, dat de hoofdgedachte van den
auteur ook blijft gehandhaafd als men ‘bij vijven’ opgeeft; want hij stelt de rust van
Israël tegenover de onrust van Egypte, Neen. ik wijs op dit artikeltje niet uit vitzucht.
Want niet alleen is het best mogeJijk dat de schrijver bewust deze vertaling gekozen
heeft; maar oak nog in het tegenovergestelde geval zal ieder predikant moeten
erkennen: zoo iets kan, door te haastige lezing, ons allen overkomen. Ronduit zelfs
erken ik althans. dat iets dergelijks mij ook wel gebeurd is. Ik noem diedingen dan
oak alleen daarom, omdat m.i. bij onzekere vertaling of in gevallen van tekstcritische
moeilijkheden, men òf een tekst moet laten liggen. òf, àls men hem toch aanwenden
wil in preek of geschrift, dit dan zoo moet doen, dat de betere vertaling opzettelijk
genoemd wordt. Want als nu straks eens Exodus door onze gereformeerde vertalers
opnieuw werd bewe:rkt en een lezer van bovengenoemd artikel trof daar niet die
twee woordjes in, waarover zoo met nadruk gesproken werd, dan zal de moeilijkheid
voor dien man nog grooter zijn dan wanneer de prediker nu reeds een andere
vertalmg aangeeft. En als 't iemand is, die geen moeilijkheden zien wil, dan
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zal de nieuwe vertaling het met wie ze bewerkte, moeten bezuren. Stel u voor: een
vertaling, die zoomaar een ‘heilsmysterie’ wegwerkt!
Werkelijk, ik geloof, dat wij allen de gevaren van het aanwenden en populariseeren
van op verkeerde vertaling berustende zegswijzen moeten erkennen en in rekening
brengen. Hoe vaak hebben we 't allen niet over ‘de oude palen, die men niet terug
moet zetten’; en hoe dikwijls wordt iets nieuws niet met dien tekst bestreden, al is
het op zichzelf ook nog zoo best en goed. (Spr. 22:28; 23:10).
Toch is in dien tekst de bedoeling geen andere, dan dat men niet eigen weiland
of akker moet vergrooten door de afscheiding tusschen eigen en buurmans erf
stilletjes te verzetten. Met reformatie- of revolutieplannen heeft die tekst niets te
maken; en als de nieuwe vertaling van ‘grenzen’ of ‘grenspalen’ spreken zal, moeten
wij alvast op die vertaling negatief voorbereiden door niet er tegen te zondigen. En
zoo staat het b.v. ook met: ‘die gelooven haasten niet’. Honderd malen halen wij
dat woord uit Jesaja 28:16 aan; wij doen er allen aan mee; we zingen en reciteeren
er zelfs versjes van; en toch moet de vertaling anders luiden, dan wij met ons
‘haasten’ bedoelen; de een vertaalt: haastig wegvluchten, de ander geeft: beschaamd
worden: die gelooven, worden niet beschaamd. En zoo staat het ook met ‘den
wensch aller heidenen’; telkens hoort men Christus zoo noemen, hoewel de tekst
heel iets anders zegt, als hij verklaart, dat de gewenschte dingen aller heidenen,
hun rijkdommen en schatten dus, zullen komen tot Israël (Haggai 2:8). Sion wordt
door recht verlost, zoo zeggen we allen elkaar nà en anderen vóór; en de gedachte
is ook volkomen juist; maar de goede vertaling luidt: door gericht (zie o.a. Prof.
Ridderbos): en onze heele theologische redeneering, aan dien tekst vastgeknoopt,
wordt daardoor reeds van hem losgemaakt (Jes. 1: 27).
Deze enkele voorbeelden zijn met tientallen te vermeerderen. En daarom kunnen
en moeten wij ook in dezen ons zelf onder de tucht plaatsen, teneinde den afstand
tusschen ons spraakgebruik en onze preeken èn de nieuwe vertaling zoo klein
mogelijk te maken. Dan wordt straks de verrassing van het volk minder hevig en
het verzet zal in heftigheid afnemen.
Voor het wegwerken van onze opinie onder bedekkende woorden voel ik daarbij
niet veel. Soms hoort men een voorganger, die niet rechtstreeks zegt: deze vertaling
deugt niet, doch bescheidenlijk iets opmerkt als: ‘we zouden ook kunnen zeggen’;
‘misschien kan men ook overzetten’; ’in het oorspronkelijke wordt eigenlijk een woord
gebruikt, hetwelk wil zeggen’ enz. Laat men gerust de dingen bij hun naam noemen.
Ik heb een gereformeerd hoogleeraar hooren preeken, die eerst de statenvertaling
voorlas en toen direct zei: ‘bij nadere bestudeering van mijn tekst is mij gebleken,
dat de vertaling van dit gedeelte van Jesaja eigenlijk
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aldus moet luiden’, enz. De menschen schrokken even; maar 't voordeel was, dat
ze direct houvast hadden; dat ze de preek begrepen, en dat ze onthouden hebben,
dat een nieuwe vertaling geen overbodigheid of neo-calvinistische aardigheid is. 'k
Heb 't zelf ook eens zoo gedaan - en ik geloof, dat 't resultaat opleverde voor de
memorie en de helderheid van voorstelling in het brein der hoorders.
En voorts ligt hier een taak voor iedereen. Laten onze jongelingen en meisjes, zonder
zich nu Jos te maken van onze statenvertaling, die allen eerbied waard is, toch ook
bij hun Schriftonderzoek met de nieuwe vertaling rekenen zoo vaak die ons van
gereformeerde zijde voor een gedeelte der Schrift bereikt. Laat men bij de huiselijke
godsdienstoefening gerust eens een tijdlang Jesaja lezen in de vertaling van Prof.
Ridderbos (van andere, ook door een gereformeerd hoogleeraar vertaalde gedeelten
zwijg ik hier, omdat ze niet onder het bereik van het volk liggen). Laat ieder koopen,
wat in nieuwe vertaling tot ons komt en zijn statenvertaling er ter vergelijking naast
leggen. Laat men onze hoogleeraren en met hen medewerkende theologen, die
handelen op verlangen ook van de kerken zelf, niet alleen laten werken. Want dan
zal de invoering van wat ze ons brengen groote moeite kosten. Maar als het lezend
publiek en wie er aan leiding geven, steeds erop bedacht zijn, dat een nieuwe
bijbelvertaling langzaam moet inburgeren en dat de gastvrijheid voor ieder moet
beginnen bij eigen huis, dan kan dit groote, moeilijke werk de aandacht van ons
volk spannen en te zijner tijd ons de Schrift beter ontsluiten. Daartoe kan ieder, ook
die geen hebreeuwsch of grieksch kent, op deze wijze al vast van harte meewerken.
Hij helpt daarmee zichzelf en anderen.
1)

Meeleven.

Het zijn wijze menschen, die ook van hun vijanden willen leeren.
Zulk een vijand is voor ons Multatuli. En ik dacht aan hem toen ik in Delft het van
onze kerk uitgaande evangelisatie-werk met belangstelling voor het eerst gadesloeg.
Multatuli schrijft in zijn Ideeën ergens o.m. het volgende over een straatprediking,
die een evangelist in een volksbuurt hield op een voor 5 cent gehuurden stoel,
ergens in Den Haag:
En hij preekte! Er was iets lieflijks in zijn stem. Z'n voordracht muntte uit
door eenvoudigheid. Waarlijk, 't lag niet aan
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Geref. Kerkbode van Delft, 4 November 1922.
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hem, dat z'n woorden geen indruk maakten. Ik herinner me niet, ooit een
predikatie te hebben gehoord, die beter beantwoordde aan den zin dien
sommigen gewoon zijn aan 't woord ‘evangelisch’ te hechten. De man
bracht inderdaad 'n blijde boodschap......aan ieder die gelooft. Voor mij,
die niet geloof, was 't 'n treurig staal van welmeenende krankzinnigheid.
Ik had medelijden met hem en verfoeide de duizenden en duizenden van
z'n geestverwanten, die hem daar zoo alleen lieten staan op z'n gehuurd
stoeltjen in den kring van een paar dozijn morveuse jongens. Ik voelde
iets als neiging me daarbij te voegen...........
En na een sterk gekleurde teekening van de groote moeite, die deze alleenstaande
straatprediker deed, om zich verstaanbaar te maken onder het gejoel van dronken
lotelingen, disputeerende buurvrouwen en baldadige kwajongens, besluit Multatuli:
Vromen te 's Gravenhage......gij die mij verdoemen zult over wat ge verkeerd lezend! - profanatie noemt......ik verdoern U! Niet ik bega de
zonde ‘tegen den Heiligen Geest’, ik die vervuld was van deernis met den
mishandelden apostel, ik die 't betreurde, niet 'n oogenblik te kunnen
gelooven als hij, om daarvoor 't recht te koopen mij aan z'n zij te stellen,
en de helft te dragen van z'n smaad. Gij zijt lafhartige huichelaars, die
wel God, Christus, en zaligheid met 'm deelen wilt, maar hem
onbeschermd overlaat aan vuil straatgrauw, zoodra hij doet wat gijzelf
zoudt doen als er oprechtheid was in uw geloof, zoodra hij aan de ‘hoeken
der straten’ de blijde boodschap komt verkondigen der verlossing........of
hoe dat ding dan heeten moge.
Wat Multatuli in zijn dagen tot de ‘vromen van 's-Gravenhage’ beweerde, is gelukkig
niet van toepassing op Delft. Hier wordt niemand op z'n eentje weggestuurd om te
preeken, hier behoeft niemand, die preeken wil, voor 5 cent een stoel te huren, hier
is het publiek over 't algemeen meer welwillend òf radicaler in zijn onverschilligheid,
dan de menschen, die Multatuli begluurde. Neen, ik denk er niet aan te zeggen, dat
dit geschrijf ook maar in de verte op ons van toepassing is.
Maar toch: wijs is, wie van zijn vijanden leert. Deze schampere christenhater voelt
toch met meer dan gewone scherpte, dat evangelisatie niet moet worden overgelaten
aan de liefhebberij van een paar welmeenende broeders, die daarvoor tijd en lust
en gaven hebben, doch dat ze een zaak is van het christendom, van de kerk, van
al de geloovigen samen. Zoodra wij van onze evangelisatie een comité-zaakje
maken en een sube-commissie-praat-uurtje er net goed genoeg voor vinden, en
niet meer doen, zijn we weg. Ik beweer niet, dat wij sub-commissies en comité
kunnen missen. Maar achter hun werk moet uw gebed, uw belangstelling, uw
meeleven staan. Anders heeft Multatuli gelijk in zijn vonnis over ons.
Neen, we behoeven 't niet alleen te zoeken, gelijk hij meent, in een soort eerewacht
of lijfwacht rondom den stoel of de ‘kist’ van den man, die op straat te preeken staat.
Er kan óók belang-
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stelling zijn, die wat ànders offert dan 'n uurtje van den tijd, om er bij te staan; - al
is dan ook een volksoploopje, dat voor 50 pCt. of meer door onze eigen menschen
gevormd wordt, van waarde door zijn suggestieve kracht. Maar in elk geval: de
evangelisatie, ook hier, is niet iets van een comité, doch van U. Dat gevoel mag niet
verslappen. Ieder heeft hier mee te doen op zijn manier.
Evangelisatie en zending......we doen aan die beide nog al veel. Over 't algemeen
brengen we voor de zending grooter offers dan voor de evangelisatie. En ik denk
weer even aan Multatuli:
Ik zal u zeggen waarom gij wegblijft van de straatoefening. Daar wordt
niet gemoord. Men lacht er slechts. Op 'n afstand......ver, zeer vèr, in
vreemde landen, laat gij door anderen verkondigen wat ge beweert van
ziel en zaligheid te weten. Dit is dramatisch en veilig. Gij pronkt met de
lijsten der tot de gemeente ‘toegebrachte leden’. De onuitsprekelijkheid
der namen der Nieuw-Zeelanders, Hottentotten en Moluksche
bergbewoners, zet de zaak gewicht bij. En bij mislukking zooals
herhaaldelijk in Japan, op Sumatra, op Borneo, ja overal voorkomt, blijft
gij buiten gevaar.
Hij voegt er nog meer moois aan toe, dat ik hier niet wil herhalen. O, ik weet het
wel, de man snapt er niet veel van; hij kent òns tenminste niet, hij kent onze zending
niet. Maar......is er geen gevaar voor een zielehouding, als hier geteekend wordt in
de onderscheiden manier van belangstelling voor zending èn evangelisatie, langs
psychologischen weg te beredeneeren? Ik geloof het wel.
De messteek en de klewanghouw in het lichaam van een zendeling en de brand
in zijn pastorie doen vaak meer dan de rustige dagelijksche arbeid. Dat is te
begrijpen, want de romantiek zit ons allemaal in 't bloed en de sensatie-zucht is er
ook bij andere menschen dan die van de bioscoop, en de zending zal wijs doen,
als ze daarmee rekent. Maar het is niet te verontschuldigen. Als de arbeid op zichzelf,
de arbeid, ontdaan van alle schokkende bizonderheden en concrete voorstelling
voor ons de hoofdzaak was, dan moest de proef op de som er zijn in een geweldig
meeleven met de evangelisatie. Want die doet nu eens vlakbij, onder uw oogen,
wat de zending zoo heel ver weg doet. Maar een zendeling komt zoo maar eens
om de zooveel jaar in 't land, en onze straatpredikers gaan onder ons op en neer.
Dat maakt ook verschil. Doch, hoe het zij - uw meeleven hebben we noodig! Elken
dag weer.
Laat Multatuli ons dat eens 'n keertje zeggen. Als we 't de moeite waard vinden
naar hem te luisteren, komt er ook wel weer eens geld. En er moet meer komen,
want men wil nu ook beginnen onder studenten. Dat is nog niet eerder gedaan.
Maar dat kost erg veel geld. En op raad van Multatuli en volgens het goed recht van
wie meeleven wil, wilde ik u dat maar even vertellen. En voorts - den weg weet gij.
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Multatuli vond, dat iemand, die in Christus' naam anderen uitzond om door
menscheneters opgegeten te worden, Christus niet waardig was. Nu kunnen we
niet allen gaan. En ook niet allen preeken. Maar als hij beweert, dat zending en
evangelisatie nooit anders wezen moet, dan ons aller persoonlijke zaak, dan zouden
we hem haast 'n hand geven, om hem voor z'n flinke gereformeerde opmerking
stevig te bedanken.
1)

Rome en wij.

Ik herinner me een gesprek met een jongen man, die beweerde, dat de Roomschen
toch eigenlijk veel meer bij de pinken waren dan wij. Rome hield tegenwoordig in
alle plaatsen van beteekenis voordrachten, geleerd en toch bevattelijk, om zijn geloof
naar buiten te dragen en te verdedigen. De kwesties werden er breed besproken;
aan de vragen van den nieuwen tijd werd ernstig de aandacht gewijd en zoo werd
de weetgierige mensch in staat gesteld, apologetische en thetische voordrachten,
lezingen, cursussen te volgen over het Roomsche geloof. Maar wat deden de
Gereformeerden in die richting? Ongeveer niets. Allemaal kerkgaan,
catechismuspreeken hooren, zoo taai als leer en daarbij vreeselijk dogmatisch en
ouwerwetsch, en dan daarbij de catechisatie en dan was 't afgeloopen. Je kon van
de Roomschen nog heel veel leeren en wij, Gereformeerden, haalden niet bij hen.
Zoo ongeveer beweerde mijn jonge vriend.
Nu zou ik niet graag beweren, dat wij van de Roomschen niet kunnen leeren.
Integendeel: zeer veel zelfs, geloof ik.
Maar toch geef ik in dit opzicht aan een kritiek, als die ik daareven aan 't woord
liet komen, volstrekt ongelijk. Rome schijnt barmhartig tegenover zijn weetgrage
menschen, maar onze kerken zijn het veel meer. Rome is snugger en wapent zich
als de vijand nieuwe wapenen opdoet, óók op andere manier dan vroeger. Maar
onze kerken hebben iets, dat, wanneer het goed gebruikt wordt, een wapen kan
zijn, beter dan van Rome.
Ik bedoel de ouderwetsche, vaak verachte, door sommigen stelselmatig verzuimde
catechismusprediking.
O, die is veel barmhartiger, veel wijzer, veel tactischer ook, dan alle
hedendaagsche Roomsche cursussen en lezingen bij elkaar. Als men 't maar zien
wil.
Want Rome zoekt met zijn voordrachten allereerst de vreemden. Onze
catechismusprediking zoekt allereerst ons eigen volk. Rome spreekt zoo nu en dan.
Wij willen wekelijks thetisch uiteenzetten wat ons geloof is. Rome komt met zijn
apologetische voordrachten

1)
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slechts hier en daar, vooral in grootere plaatsen; de kleinere missen het genot. Maar
onze kerken, den catechismus handhavend in de prediking, brengen ook in de
kleinste gemeenten den zegen van de ontvouwing van het gereformeerde inzicht.
Rome heeft eerst zijn eigen menschen dom gehouden en houdt zijn eigen leeken
nòg altijd min of meer dom; wat het fijne in de Roomsche leer is, weten de menschen
daar niet. En nu de schare voorbijgaat, trekt Rome die schare door voordrachten,
waarbij zooveel mogelijk de accommodatie, de aanpassing van het geloof bij de
denkwijze der buitenkerkelijke menschen, bedoeld wordt. Komen de bekeerlingen
in, dan strijkt Rome erg vaak de hand eens over 't hart en doet de vingers voor de
oogen (b.v. in de bekeering van Fr. van Eeden, die nog niet goed Roomsch is) en
zoo draagt Rome in zijn kerk de vruchten van zijn apologieën in, vruchten, die wel
eens schadelijk konden werken voor het eigen leven der Roomsche kerk. Maar wij,
gereformeerden, hebben getracht, aan onze menschen telkens weer te preeken,
wat de objectieve inhoud van hun geloof is; want den vreemde, dien wij ook te
zoeken hebben, begeeren wij niet ten koste van ons eigen volk.
Voorwaar, daar zit in die oude, vaak versmade catechismusprediking een heel
sterke liefde en vooruitziende wijsheid en tact.
Misschien zegt iemand: best mogelijk. Maar als onze dominees net zoo interessant
den catechismus bepreekten als de Roomschen hun apologetische voordrachten
houden (b.v. deze maand in een kerkzaal te Rotterdam des Zondags over: den
paus, de Mariavergoding, de Roomsche onverdraagzaamheid), dan was het nog
wat ànders.
Ik zou willen vragen of hij, die zoo spreekt, wel eens nuchter nadenkt.
Wordt bij de Roomschen iedereen belast met dergelijke voordrachten? Neen,
alleen enkelen. Maar bij ons is iedere predikant krachtens zijn ambt tot
catechismusprediking verplicht. Die Roomsche apologeten hebben natuurlijk allen
tijd van voorbereiding, en hun speech wordt niet altijd na den eersten keer
opgeborgen, doch doet nog vaak dienst. Maar onze predikanten moeten twee keer
per Zondag uitkomen met 'n preek, waaraan men de hoogste eischen stelt, ieder
voor zich dan, wel te verstaan. Rome heeft veel meer menschen dan wij voor den
geestelijken arbeid, en het heeft meer geld dan wij en daarom kunnen zijn menschen
zich geven voor dàt werk, waarvoor ze het meest geschikt zijn; het overige is dan
voor een ander. Zoodoende belast Rome zijn werkers niet boven hun draagkracht
en het werk kan er beter door gedaan worden. Maar bij ons is iedere predikant van
alles en nog wat; ook wat hij krachtens aanleg minder goed kan - ieder heeft zijn
eigenaardige gaven en men kan voor het één zeer goed en voor het andere soms
zeer ongeschikt zijn - ook dàt behoort tot zijn werk. Zoo lijdt bij ons allen, geloof ik,
als we eerlijk willen zijn, het een onder het ander, juist door de overlading.

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

87
Neen, wie Rome met ons vergelijken wil, moet eerst de hoofden tellen van de
geestelijke werkers. En als hij dan nog wat aan te merken heeft, moet hij maar eens
een veldtocht openen voor verdubbeling van het kerkelijk inkomen en zóó voor
verdubbeling van het aantal werkers.
Natuurlijk zal ieder toegeven, dat de catechismusprediking zoo goed mogelijk
moet zijn; actueel, frisch, en ook met de bedoeling, om verdedigend op te treden,
tegenover de aanvallen. Maar dat moet dan gebeuren niet zooals Rome doet, dat
zich de onderwerpen laat voorschrijven door de bestrijdende vijanden (b.v. Paus,
Mariavergoding, ‘Katholieke’ verdraagzaamheid), want dat is achter de anderen
aankomen, en dus toch weer een barmhartigheid, grooter voor den vreemde, dan
voor de eigen menschen. Doch heel onze geloofsinhoud, bewust uiteengezet, als
één samenhangend geheel vastgehouden, en die dan niet fragmentarisch (met
slechts losse onderwerpen) doch in zijn geheel belicht óók naar de vragen van
onzen tijd - zie dàt is, jonge vrienden, de groote Gereformeerde barmhartigheid, die
niet zoo wreed is als die van Rome. Een moeder, die regelmatig uw boterham
verzorgt, elken dag maar weer, doet meer voor u dan een kameraad, die u af en
toe eens trakteert op wat fijns, omdat hij anders van uw vriendschap in den
concurrentiestrijd met anderen niet heelemaal zeker is.
1)

Eigen werken des duivels.

Er is in Nederland - dat weet ieder, die in Gereformeerde kringen thuis is - altijd nog
een zekere strooming, die men met een verzamelnaam aanduidt als
oud-gereformeerd.
De aanhangers van deze strooming trekken zich òf in kleine kerkelijke kringetjes
samen, òf zitten thuis en ‘stichten’ zich daar op eigen manier. Ze zijn ontevreden
met den gang van zaken; ze vinden de tegenwoordige preeken en dominees niet
goed en ze houden het bij hun oude schrijvers. Een beschrijving van deze kringen
behoef ik niet te geven. Ten deele is dit onmogelijk, omdat er zooveel hoofden,
zooveel zinnen zijn, en ten deele is het ook niet noodig, want al zijn ze in het positieve
erg onbelijnd en verdeeld, in 't negatieve kent iedereen hun grondstelling: de
tegenwoordige dominees preeken niet goed, de oude schrijvers doen 't beter en de
kerk is in verval. Met die oude schrijvers komen dan ook nog als enkele
begenadigden ‘op de lijst’ enkele, heel enkele predikers van den jongen tijd van
oud-gereformeerde richting.
Over deze menschen wordt onderscheiden oordeel uitgesproken. De een zegt:
ik ben het niet met hen eens, maar het zijn toch

1)
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vaak vrome kinderen Gods: hun redeneeringen, hun klachten zijn soms eigen werken
des Geestes. Er zijn er ook, die daarachter een vraagteeken zetten, omdat de vrucht
des Geestes toch altijd openbaar moet worden, en die zeggen: dat er eigen werken
des Geestes in die menschen zijn, is mogelijk; maar dat ze eigen werken des duivels
doen, en nog al eens vaak, dat is zeker. Want onder die eigen werken des duivels
rekent de catechismus ook: allerlei liegen, allerlei lichtelijk en onverhoord oordeelen
of helpen veroordeelen, het verdraaien van iemands woorden. En ‘verklager der
broederen’ zijn, dat is wel een heel eigen werk des duivels.
Niemand mag generaliseeren. Maar dat in zulke eigen werken des duivels velen
van deze menschen het bedroevend ver gebracht hebben, dat leert de praktijk. Laat
ons eens nader zien.
Een van de meest vernomen klachten is: de nieuwere dominees preeken te
geleerd; ze dalen niet genoeg af tot het eenvoudige volk. Dan de dierbare oude
schrijvers! Maar wat is er aan van deze bewering? Lees de oude schrijvers zelf. De
meesten krioelen van vreemde woorden, niet alleen worden Grieksche,
Hebreeuwsche en Latijnsche aanhalingen ook in voor het volk bestemde geschriften
druk gegeven, maar ook is er bij velen een drang om veel deftige Latijnsch klinkende
termen te bezigen, vaak met het brave Hollandsch er achter, of nog erger, er vóór.
Bewijzen behoef ik niet te geven. Op het oogenblik liggen voor me o.m. Brakel,
Eenhoorn, Comrie, Hellenbroek, en ik heb de bewijzen voor het grijpen. En als men
praat van geleerdheid: welnu, ik kies een van de besten: Comrie, en ik neem iets
uit een preek, die toch altijd voor het volk is. Wat dunkt u van de volgende regelen
uit een preek over Hooglied 1:3:
Wat de vertalinge betreft, achten wy het onnodig om veele en
verscheide thans te voorschyn te brengen, de zeer geleerde Professor
Mark dit gedaan hebbende: en uit de Hebreeuwsche zinscheidinge heeft
die zeer geleerde Man beweert, dat onze vertaling de beste is, ook
allereigentlykst overeenkomende met de Hebreeuwsche spraak. Hij
meende, vermits het Soph Pasuk of Punctum in het voorgaande tweede
vers gevonden wordt: Uwe uitnemende Liefde is beter dan de Wyn! dat
in ons Textvers eenen nieuwen zin begint, waarin wy twee voorname
Hoofdtdelen zouden hebben: het eerste is in onze woorden, Uwe Olien
zijn goed tot reuke, daer de Saheph Katon dit, na zijne meninge, eenen
volkomen zin uitmaakt; en het twede deel in de volgende woorden, tot
den Silluk met het Soph Pasuk, daar de uitstortinge van Christus naam
gestelt wordt als de reden, waarom de maagden Jezus lief hebben. Hierin,
gelyk doorgaans, volgt de Heer Hellenbroek den Heer Mark hier na, en
wy zouden er niets tegen hebben, indien de Atnach, die de grootste
Zinschneider is, niet gevonden wierdt in dit vers, gelijk ze in het
voorgaande niet gevonden wordt.
Onze geachte Taalsmannen hebben ook dit nauwkeurig onder het oog
gehadt, en stellen de grootste halte naast het punctum in
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het laatste van die woorden Uwe naam is een Olie uitgestort, gelijk het
in de Hebreeuwsche spraake gevonden wordt, dus met Piscator, Junius
en Tremellius aanwijzende, dat al het voorgaande van de Colon in dit
vers tot elkanderen behoort, en afgescheiden is van de volgende woorden,
daarom (Gnal Cheen) hebben de maagden U lief. Zo dat de zin vol is van
het eerste gedeelte van ons Text-vers volgens de grondtspraak, onze
Taalsmannen en Piscator, daar de Colon geplaatst worde vs. 2. Uwe
Olien zyn goedt tot reuke (Semicolon) Uwe naam is als een Olie uitgestort:
(Colon) en het tweede gedeelte, tot den Silluk behelst een nieuwen zin,
eeniger mate van den voorgaande onderscheiden.
Voor wie geen Hebreeuwsch kent, klinkt dit toch wel wat heel geleerd; en voor
wie wèl die taal machtig is, is duidelijk dat de Eerw. Comrie dan óók nog hier vele
blunders slaat.
En dit voorbeeld is nog het ergste niet uit dezen preekbundel. Ik weet zeker, dat
geen predikant uit dezen tijd de menschen meer met dergelijke geleerdheden lastig
valt. En toch - o die nieuwerwetsche geleerdheid van dominees die het ongeluk
hebben dat ze nog in levenden lijve op een preekstoel staan, gelijk eens de ouden!
Een tweede grief is deze: men krijgt niet meer een toepassing achter de verklaring.
Verklaring en toepassing loopen door elkaar heen, en 't is toch veel aardiger, als
vóór den tusschenzang het ‘historieele’ gedeelte en dan na dat ‘versje’ het
toepasselijk gedeelte komt om daarmede tot onszelven in te keeren. Vroeger vroeger was dat beter. 't Is waar, o ontevredenen, vroeger preekten sommige
dominees eerst zoolang; daarna zong men z'n versje, zóó laat, vervolgens heette
het: nu komt de toepassing, en dan kwam er nog wat, dat precies als 't andere was.
Comrie zegt: ‘wy hebben in onze Verklaringen zoeken practicaal te zyn, hetgeen
de reden is, dat onze Toepassingen kort zyn; want wy geloven, dat al toepassende
te verklaren de beste wijze is’ (Verz. Leerr. onveranderde uitgave nr. 1758, le stuk,
Voorreden). Comrie zegt precies, wat tegenwoordig de meeste predikanten zeggen
en doen. Comrie is het troetelkind en de tegenwoordige dominees deugen niet. Kijk,
het woord toepassing laten drukken of dreunen, dat gaat gemakkelijk genoeg. Maar
papier is zoo geduldig en 't ongeduldige volkje van critiek is ook zoo geduldig, al
naar gelang, ziet u. Ik heb met volkomen ernst bestudeerd verschillende preeken
van tegenwoordige oud-gereformeerde voorgangers, o.a. A. Janse te Tholen, dien
ik onlangs al aanhaalde of E. Fransen, vroeger te Kampen. Ik durf met ieder
debatteeren over deze stelling, dat de redeneertrant vóór of na de z.g. toepassing
in principe geen haar verschilt. Dat drukken in groote letters van het woord
TOEPASSING - ach neen, ik noem het geen bedrog, het is alleen maar zieligheid,
onkunde van den prediker met zijn dommelend gehoor, het is hoogstens bedrog in
passieven zin. Ze weten niet beter.
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Men zegt in de derde plaats: het is bij de jongere predikanten alles maar
voorwerpelijk, zóó is het; doch bij de ouderen klinkt alles meer onderwerpelijk; geen
theorie is daar, maar levende praktijk; dáár wordt meer op den man af met u
gesproken. Ik betwist die stelling in haar algemeenheid. Er zijn er - natuurlijk - onder
de oude schrijvers, die zielkundig spreken, recht op den man af, maar er zijn er ook,
die 't volstrekt niet doen en die zijn in de meerderheid. Spreken over den mensch,
dat is nog niet spreken tot den mensch. Over zielservaringen van een ‘hij’ spreken,
dàt is nog niet spreken tot de menschen, die daar in de kerk zitten. Al put ik me uit
in beschrijving van den heilsweg, gelijk die, naar ik meen, zich in de ziel afteekent,
dan ben ik daarmee nog niet wat men noemt een onderwerpelijk prediker. Men kan
een bloot voorwerpelijke beschouwing over den christen geven, evengoed als over
den Christus. En beide zijn verkeerd. Christus is het, die tot den mensch moet
worden gebracht. Velen zien voor ‘practikaal’ aan, wat alleen maar is theorie over
het praktikale leven. Met die theorie preekt men de menschen evengoed dood.
Maar in de kringen, die we op het oog hebben, is het al-door redeneeren over
den mensch tenslotte kenmerk van hun eigen overprikkelde belangstelling in zichzelf.
Niet de Christus is het voorwerp van bewondering en dank en attentie, maar de
mensch zelf. En daarom zal er ook altijd zoo weinig aan die menschen te doen zijn.
Hoogmoed, die zichzelf tot middelpunt stelt en dat onder een woordenvloed, welke
's menschen nietigheid zoo quasi-bevindelijk preekt, is moeilijk van den stoel der
eere te praten. Maar het blijft ontzettend: eigen werken des Geestes te verheerlijken
en in naam daarvan jaar in jaar uit zich schuldig maken aan - eigen werken van den
duivel!
1)

Orgelspel.

Waarschuwing vooraf:
Ik schrijf hier over Nederland; niet over een plaats in Nederland.
Het orgel is over 't algemeen bij ons niet in eere.
Ik weet, dat die stelling bij veel lezers verzet zal uitlokken.
Men wil er mij natuurlijk aan herinneren, dat de afkeer tegen orgelspel in de kerk
vroeger wel groot is geweest en langen tijd het ‘pijpen met pijpen’ buiten de kerken
gehouden heeft, doch dat in onzen tijd, naar zelfs door buitenstaanders erkend
wordt, de Gereformeerde kerken veel fraaie orgels gebouwd hebben en dikwijls met
groote vrijgevigheid er voor geofferd hebben. De

1)
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‘orgelnis’ behoort, zoo zegt men terecht, tot de vaste onderdeelen van een gebouw
voor den Gereformeerden eeredienst; en met dit pium votum zal elk architect te
rekenen hebben.
Goed.
Maar daarmee zijn we er nog niet.
Want een orgel hebben is nog niet een orgel eeren.
Als men fraaie orgels, dure orgels, tweeklaviersorgels bouwt in onze kerken, maar
men zet er kwajongens op, of men laat ze door zomerzonnebrand of door
regenvalgesijpel of door stof en spinneweb bederven, nu ja, dan is er 'n orgel, maar
het Orgel is er niet.
En wie kan zeggen, dat al onze orgels waarlijk geëerd worden?
Vaders en zonen, voor- en nageslacht bij ons, herinneren aan Proudhon en Marx.
Proudhon schreef indertijd eerst een boek: Philosophie van de Misère. En Marx
antwoordde in 1847 met een werk: Misère van de Philosophie.
Zoo zetten onze vaderen in met hun lange betoogen over de filosofie van de
misère van 't orgel. Maar de zonen antwoordden met hun beschouwing over de
misère van deze orgelfilosofie.
Toen scheen alles goed.
Maar 't was nog niet goed.
Want gelijk Proudhon en Marx 't allebei mis hadden, zoo leden ook bij ons vaders
en zonen ieder aan een eigen eenzijdigheid.
Bij de vaderen was de filosofie over de orgelmisère. En de zonen hebben daarmee
hartgrondig gebroken. Met de filosofie n.l.. Maar niet met de orgelmisère. En toen
hielden ze over orgelmisère zonder orgelfilosofie. En dat is nog erger dan orgelmisère
met orgelfilosofie. Want filosofie kan zich nog wijzigen en met zich ook de misère.
Maar misère zonder filosofie loopt gevaar stereotiep te worden: een gansch behoorlijk
ding.
Onze vaderen kenden alleen maar het orgel van de misère.
En vele zonen - loffelijke uitzonderingen natuurlijk daargelaten - hooren elken
Zondag niets anders dan de misère van het orgel.
Ik zal dus, naardien ik leef in 1921 (thans 1923), ongetwijfeld sympathie ontmoeten,
wanneer ik de filosofie der vaderen over het orgel van de misère alleronbarmhartigst
afwijs.
Nu, dat is ze ook wel waard. Chrysostomus vond de muziek een Joodsche gave,
door God alleen om der Joden zwakheid hun gegeven en Theodoretus wist zich
van de lastige teksten over luit en tiensnarig instrument alleen af te maken door de
altijd gemakkelijke goochelkunst van vergeestelijking. Filosofie van de misère. Maar
dan ook miserabele filosofie en bijbelschennis. En wel is de natuur telkens boven
de leer gegaan, ook in dezen, maar in tijden van oplevend leerbesef en van
reformatie kon men toch telkens weer zien, hoe graag men voor zijn orthodoxie
argumentatie
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naar buiten zocht ( en ook wel eenige demonstratie) in scheldpartijen op de muziek
in de kerk. Zelfs de roomsche kerk heeft, hoewel ze de kunst verheerlijkt en
verdienstelijk beoefent, aan de filosofie van de misère van 't orgel meegedaan en
alleen de wereldlijke keizer Ferdinand kon het geestelijk, streng-orthodoxe concilie
1)
van Trente van afschaffing van 't orgel terughouden waarvoor we hem nog dankbaar
zijn.
Begrijpelijk is dan ook het verzet tegen orgelspel na de reformatie. En merkwaardig
ook de wijze, waarop dit schelden op de ‘verleidende Sireenenstemmen’ van deze
‘invertie van den Vorst der duisternis’ werd ‘verdedigd’ met de Schrift. Men kan soms
immers overal een tekst voor vinden? Hier werd 1 Cor. 14:19 ervoor gebezigd. Want
in de kerkeordening van de synode van Dordrecht in 1574 werd in artikel 50 het
2)
volgende gezegd:
Aengaende het speelen der Orghelen in den Kercken houdt men dat het
gantsch behoort afgheset te worden, volghende de leere van Pauli 1 Cor.
14:19. Ende hoe wel men het alsnoch in sommigen deer Kercken alleen
int eijnde der predicatiën gebruijckt opt scheijden vanden volcke, soo
dienet nochtans meest om te doen vergheten, wat men te voren ghehoort
3)
heeft, ende is te besorg hen dat het hiernae tot superstitie ghebruijckt
sal worden, ghelijck het tot lichtuardicheijt dient; twelck soo het afgeschaft
ware, men soude don aelmosen bequamelicker aen de deuren int uijtgaen
des volx veisarnelen dan daimen sulcx int midden der predicatie tot groote
hindernisse des dients Gods doen moet.
Wat zal ons in dit artikel het meest verwonderen?
De tegenstrijdigheid, tusschen reformatiedrang en reactiezucht? De drang naar
reformatie toch is er, wanneer men, precies als wij, 20e eeuwers, de collecte uit den
eeredienst wil wegwerken met het oog op de kunstzinnigheid in de liturgie; en de
reactiezucht is er ook, die de artisticiteit in den eeredienst wil vermoorden voorzoover
het orgel er aan meewerkt? Is dat contrast hier de grootste eigenaardigheid?
Neen, daarover moogt gij u niet verwonderen, gij Calvinisten van 1921 (thans
1923) zoolang gij zelf nog een andere tegenstrijdigheid duldt, die tenminste aan dit
artikel vreemd is; zoolang gij mooie woorden wijdt aan de kunst en liturgische
verlanglijstjes maakt, terwijl ge toch de muziek gebruikt als middel tot
overeenstemming van 't rumoer, bij 't in- en uitgaan van de kerk, of, - wanneer ge
al heel ver gevorderd zijt in ordelijkheidsbesef - als dienstige gelegenheid voor uw
neus- en keelreiniging. Zoolang gij

1)
2)
3)

Schotel - Roggem, De Openb. eeredienst der Ned. Herv. Kerk, 2e uitgave, Leiden, blz. 57.
P. Biesterveld en Dr H.H. Kuyper, Kerkelijk Handboekje, Kampen, Bos, 1950, blz. 75
Vreezen.
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nog een ‘versje’ opgeeft, als daar een juffrouw flauw valt en het orgel alleen weet
te prijzen, wanneer het een maat aanvult, ontstaan door de laatste collecte, die nog
niet klaar was vóór den slotregel van het laatste ‘versje’, zóólang hebt gij uw vaderen
in dezen niet te verwijten, uw vaderen, die althans begrepen, dat muziek en
kerkzakgerinkel niet behooren saam te gaan.
Neen. Het meest verwonderen we ons over deze aanwending van Paulus' woord
in I Cor. 14:19. Noch de Synode van Dordrecht in 1578, die den predikanten opdroeg
‘te aerbeyden, dat de Orghelen metten eersten ende op het aldervoeghelickste
wegh ghenomen worden’, noch die van Middelburg in 1581, die eveneens het
‘ghebruyck der Orghelen in de tempelen’ ‘niet voer ghoet gehouden’ heeft:
1)
‘insonderheyt voer die predicatie’ , hebben zich op dezen tekst beroepen; hoewel
ze het Schriftbewijs vaak gezocht hebben.
Het was ook waarlijk àl te vreemd, zulk een beroep op de Schrift. Want in Corinthe
ging het over het uitstooten van klanken of spreken van woorden, die oningewijden
niet begrepen; maar het orgel geeft in zijn muziek geen alleen voor een individu,
noch ook slechts voor een bepaalden kring of natie verstaanbare taal, doch het
spreekt wereldtaal. Men kan Bach spelen ook in de zendingskerken van Zoeloe's
en Hottentotten en hoe minder moeite men dan doet, à la Johannes de Heer, om
Bach te populariseeren, hoe beter Bach er in gaat, Bach zelf natuurlijk. In Corinthe
ging het hierover, of men al dan niet uitlegging geven zou van wat anders niet
begrepen werd; maar orgelspel is zelf uitlegging, wanneer het goed is. Een goed
organist zal de gedachte van het lied leggen in zijn voorspel, zijn tusschenspel, zijn
naspel, ja, in heel zijn begeleiding.
Trouwens, als onze vaders op die manier hun filosofie van de misère van het
orgel willen gronden op Schriftgezang, dan kunnen ze waarlijk wel verder filosofeeren.
Dan kunnen ze ook wel filosofeeren over de misère van de mooie kerken, van de
mooie liturgie van Calvijn, van de architectuur, van de decoratie in de kerk. Velen
begrijpen het orgelspel niet, zoo klaagt Dordrecht in 1574, daarom schaffe men 't
af, en spreke, en geve geluid op een wijze, die voor allen begrijpelijk is. Maar
begrijpen alle menschen de symboliek van de zingende torens, van de prachtige
kerkgewelven; hooren allen wel wezenlijk de taal der naar God strevende stilte in
de schoonheid van de van Rome overgenomen kerken? Men mocht immers
beeldstormen, zooveel men wilde; zelfs na den beeldenstorm blijft daar in de
gehavende kathedralen de sprake der kunst, die den naam Gods spelt in onze oude
kerken, die er de aanbidding draagt, den mensch tegemoet. Consequentie van 1
Cor. 14:19 volgens deze Dordtsche opvatting is een kerk zonder eenige symboliek;
een kerk naar het recept van vier muren

1)

Biesterveld-Kuyper, a.w., blz. 119. 167/8.
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en een dak met ramen en stoelen. En toch hebben onze Dordtsche vaderen de
roomsche kerken gebruikt voor protestantschen eeredienst, een innerlijke
tegenstrijdigheid, niet slechts op zichzelf, maar ook in verband met dien tekst van
Paulus.
Voorzeker, het nageslacht met zijn cultuurwaardeering, kan wel zeer gemakkelijk
reeds met immanente kritiek de Dordtsche vaderen met hun filosofie van de
orgelmisère veroordeelen......
En toch - - - - Toch blijft daar in ons Calvinistisch Nederland plaats voor de vermaning om niet
met deze filosofie over het orgel alle orgelfilosofie overboord te werpen.
Want alleen het filosofeeren over het wezen van orgelspel en van muziek en van
eeredienst kan ons over de nog bestaande orgelmisère heen helpen.
Want daar is nog veel misère.
Misère bij de spelers.
Misère bij de hoorders of (want niet iedereen hóórt het orgel) bij de bijwoners, die
de klanken passief zich over 't hoofd laten rollen.
Er is bij de spelers nog te veel orgelmisère en te weinig goede orgelfilosofie.
In ons Calvinistisch Nederland kunnen we bijna van elken organist zeggen: hij is
een goede organist. Want bijna ieder speelt voor weinig geld of voor niets en
verdraagt veel kritiek ook van totaal onbevoegden. Organisten, die volhouden, zijn
daarom wanneer zij althans niet zichzelven weiden daarboven, bijna zonder
uitzondering beste vriendelijke menschen. Maar niet van elken organist in Nederland
kan men op zijn diploma zetten: hij is een goed (zonder e) organist; hij verstaat de
kunst. O, de fiedelaars, de tierelierders, o, de nooit vermoeiden van de eindelooze
repetitie van hun eigen ééne simpelheidsthema! Nederland is er nog niet van verlost.
Ik mag dat zeggen, want ik heb in zeer vele kerken gepreekt. Ze zijn er bij dozijnen
in de Gereformeerde kerken, die het geheimenis van eiken psalm meenen te openen
met één passepartout. O, de orgelmisère!
Nu redde ons de filosofie van het orgel. Nu worde over ons vaardig de geest van
Dr de Hartog, die zijn best doet om door te dringen tot het wezen van de muziek.
Nu worde onder ons het oor geleend aan den muzikalen Dr J.C. de Moor, die in De
Reformatie (is u al abonné?) enkele gedachten heeft ontwikkeld ‘over de wijze,
waarop onze organisten hun taak tot leiding van het gezang der gemeente hebben
te verrichten’. Nu dringe tot ons door de stem van Dr J. H. Gunning, die in Pniël
verklaarde dat alle genieën op het orgel mogen fantaseeren. Want al ben ik het
daarmede niet eens, als 't zóó gezegd wordt, toch is er in zijn redeneering een
ontzaglijke waarheid.
Nu redde ons de orgelfilosofie.
Want daar is misère bij vele hoorders, bij de bijzitters der kerkmuziek. Wordt er
slecht gespeeld, dan vinden ze 't mooi of
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een middelmatige zaak. En wordt er goed gespeeld, dan vinden ze 't wederom ȏf
een ook al middelmatige zaak ȏf een aanstoot en een ergernis. De goeden natuurlijk
niet te na gesproken. O goede Constantijn Huygens, waren wij om te beginnen
alvast maar de menschen, die ge met verwijten, in uw dagen, overladen moest!
Want gij hadt bezwaar tegen orgelspel na den dienst, immers, dat scheen u, ‘een
nieuwe tafel te dekken voor gasten, die opstaan en wel doorvoed (van de spijze der
prediking) scheiden’. Maar als in onze kerken werkelijk wat moois gegeven wordt,
dan loopen wij de verleiding van dezen disch zonder eenige verzoeking voorbij;
want thuis zijn sigaren en koffie, En eerst als wij de mogelijkheid van de
rechtmatigheid van uw bezwaar, o Huygens, gezien hebben, kunnen we over de
werkelijkheid heenkomen.
Neen, de misère en het orgel zijn bij ons nog niet gescheiden.
Het best lijkt me voorloopig deze oplossing, dat onze goede organisten zóó spelen,
dat in vredesnaam het bezwaar van 1 Cor. 14:19 bij de menschen weer gaat leven.
‘Ik begrijp het niet’, dat is voorloopig nog de beste getuigenis, die men den bekwamen
organist geven kan. Wee den organist, die dcor allen begrepen wordt, of bij wien
men het begrijpen niet noodig vindt. En als dan de voorgangers die leiding kunnen
geven in de vraag van het orgelspel, onze menschen op populaire wijze geven de
filosofie van het orgel, van de misère van het orgel en ook van den rijkdom der
muziek en van haar heiligheid, nu......dan zal er nog veel miserabels blijven in de
dingen, die des orgels zijn. Maar dan zal de niet-begrijper tenminste zijn filosofie
over 1 Cor. 14:19 't zwijgen opleggen met een zucht van volgzaam dulden. En de
begrijper, de genieter, de man die Gods naam en Zijn aanbidding hoort óók in de
muziek, hij zal vele malen getroost zijn in stillen vrede.
1)

Galilei en Geelkerken.

Een lezer heeft in ‘Noord-Hollandsch Kerkblad’ een artikel van Prof. Grosheide
gelezen, waarin deze verwijst naar een artikel van mijn hand, dat ik in ‘De Bazuin’
schreef over Galileï, voorzoover deze in ‘Woord en Geest’ met Dr Geelkerken
vergeleken wordt. Hij vraagt mij. dit artikel ook in de Leidsche Kerkbode te geven
en voor dezen keer heb ik daar geen bezwaar tegen. Tegen dwaze beweringen
strijden kan in deze dagen zijn nut hebben, vooral wanneer ze een glimp van
wetenschappelijkheid schijnen te vertoonen.
De kwestie is deze.

1)

Leidsche Kerkbode, 22 October 1926.
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In ‘Woord en Geest’ zoo schreef ik, is iemand aan het woord, òf een dame, mevrouw
D. geboren Z., òf een heer, die D. heet en woont te Z. of ook Z. heet en woont te
D. Het kan ook een pseudoniem zijn, zooals dit blad er maar al te veel heeft.
Het artikel van ‘D.-Z.’ bevat een herinnering. Aan Galileï wordt herinnerd en aan
de martelingen, die de kerkelijke (roomsche) ‘machthebbers’ den man hebben
aangedaan.
's Mans naam is al eerder gebruikt om het geding tegen Dr Geelkerken eenigszins
grimmig te typeeren. Thans geschiedt het in een hoofd-ar-ti-kel.
Men kent de redeneering: Galileï zei: ‘de aarde beweegt zich’. De kerk van dien
tijd zei: ‘de aarde staat stil’.
Zij beriep zich ‘op de letter’ der Schrift, en nu heet het in ‘Woord en Geest’: ‘de
kerk had haar opvatting van de klaarblijkelijke bedoeling der door haar letterlijk
genomen uitspraken des Bijbels’. (‘Zon, sta stil’ enz.). Dies veroordeelde de kerk
Galileï, kwelde en beïnquisiteerde denzelven. En na zooveel jaren zeggen nu alle
menschen: de kerk vergiste zich en Galileï had gelijk. En nu de toepassing: ‘Zoo
zal het ook nu gaan......de waarheid zal zegevieren’. De twee G's hebben gelijk.
Galileï - Geelkerken; en alle concilies en synodes, die bij de letter en bij de
klaarblijkelijke bedoeling zweren, zullen eens zich beschaamd zien.......
Een collega merkt op, dat de vergelijking ietwat geflatteerd is.
Hij schrijft: ‘Copernicus (die door Galileï gevolgd werd) solied in zijn wetenschap
en Geelkerken met niets dan opgevangen klanken uit het moderne kamp’; de collega,
die dit schrijft, is doctor in de theologie.
Inderdaad ligt hier voor een deel de sleutel tot rechte waardeering van de conceptie
van een dusdanig hoofdartikel. Galileï had wat, hij had heel wat. Hij zei niet alleen:
dit heeft de kerk (plus mijn heele tijd plus het heele overheerschende
wetenschappelijke college) mis, maar hij zei ook: dit heb ik gevonden: ik weet wat,
en dat staat volstrekt niet disputabel.
Maar Dr Geelkerken had wel de overtuiging, dat de kerk het niet goed wist
(onderteekening van haar formule was iederen gereformeerde onmogelijk), maar
hij had overigens geen enkele opinie verdedigd. Cursief liet hij drukken: ik heb geen
exegese.
Men moet in ‘Woord en Geest’ zóó maar schrijven, om aan de vrijmetselarij
methoden te leeren (en aan ‘De Dageraad’) in de ‘argumentatie’ tegen de kerk. Dat
de kerk zich, toen Galileï leefde, over wetenschappelijke vragen het oordeel
aanmatigde, en dat zij den steun en het applaus van de groote massa achter zich
had, mag echter niemand vergeten, die de kerk ook wil beoordeelen naar haar tijd.
De kerk heeft Galileï veroordeeld in naam der ‘massa-overtuiging’; en zij vergiste
zich. Het geloof van de massa, en de hulde van de ‘wetenschap’ van onderscheiden
kaliber was dezen keer (in 1926) evenwel niet aan de kerk, maar aan
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Dr Geelkerken gegund. Indien men een “herinnering” geven wil ten bewijze, dat
iemand, die tegen de meerderheid en tegen den tijdgeest inging, gelijk hebben kan,
dan geve men die. Ik ben dan zoo vrij, ze toe te passen, met een eeresaluut, niet
op Dr Geelkerken, maar op de Asser Synode. Die heeft de meerderheid, d.w.z. de
massa, tegen. Dr Geelkerken heeft ze niet tegen. De synode ging in tegen den
tijdgeest met zijn holle leuzen; Dr Geelkerken kreeg van dien kant applaus en
bloemen. Galileï moest zijn mond houden. Dr Geelkerken is gesmeekt: wilt u
alstublieft nu eens zeggen wat u nu eigenlijk wilt? Galileï is ‘gefolterd’. Dr Geelkerken
is per auto afgehaald en de menschen van Assen kregen er van langs. Galileï heeft
in den door ‘Woord en Geest’ bedoelden zin met Dr Geelkerken geen zier te maken.
Hij wist: ik heb gelijk en ik ga in tegen mijn kerk. Dr Geelkerken dacht: ik heb gelijk,
maar mijn kerk heeft het tot nu toe ook gehad en onze opinies zijn best met elkaar
te verbinden.
Zal men nooit de kwestie stellen zooals ze is? Tenslotte loopt het niet eens over
de vraag, of Dr Geelkerken ‘de waarheid’ heeft. Hij heeft altijd gezegd: een
belijdeniskerk erken ik. Het liep allereerst hierover of voor zijn gevoelen plaats was
in de belijdenis. Als hij het anders ook zelfs maar vermoed had, dan zouden zijn
brochures vóór afloop van het geding, nog scherper af te keuren zijn geweest.
Men moet niet de ‘kerk’ van toen op één lijn stellen met die van heden. Even goed
als ‘Woord en Geest’ niet moe wordt. den volke te verkondigen: trek u niets aan van
al die oude processen tegen dominees, want toen was de kerk met de overheid in
één schuitje en wij hebben andere toestanden, evengoed had het blad tot mijnheer
of mevrouw of mejuffrouw D.-Z. moeten zeggen: houd dat artikeltje over Galileï in
portefeuille, - want wat de kerk toen deed, dat was voor een groot deel de daad van
den tijd en van de overheid en van de meerderheid.
Maar ach - wat tegen een synode als argument aangevoerd wordt, dat wordt
haastig verloochend als ‘Woord en Geest’ last krijgt van een vergelijkingsbevlieging,
ten gunste van Dr Geelkerken.
En dan tenslotte: D.-Z. doet zelf wat door hem (of haar) aan anderen verweten
wordt. Het heet: Rome gaf van het proces tegen Galileï geen zuiver beeld. D.-Z.
doet het ook niet. Het is onzin, te beweren, dat het alleen maar liep over de aarde
en over de beweging of stilstand daarvan. Het liep ook over allerlei andere,
wijsgeerige en theologische kwesties, die met de vraag van Galileï samenhangen.
Galileï hééft ook inderdaad dingen gezegd, die niet door den beugel kunnen voor
ieder, die meer doet dan naar de maan kijken en zeggen: de zon van Assen staat
stil, maar de aarde van Dr Geelkerken beweegt zich heerlijk vrij (behalve dan naar
deze zon). Ieder die daarover eens wat naleest in een eerlijk boek, kan dat
narekenen.
Maar wat moet een vergelijking anders doen dan suggereeren?
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Doch ook over de suggestie, en ook over de zelfsuggestie (want D.-Z. is waarschijnlijk
ook een heel goed mensch) gaat het oordeel van God.
Het is weer de oude historie. Tusschen Dr Geelkerken en de synode ging het
over ‘diepe problemen’ (Dr Geelkerken zei het zelf). Maar de massa onthoudt alleen
zoo iets als een slangen een boom. En daaraan knoopt ze de waarheid van de
diepe problemen dan genoegelijk op. Precies hetzelfde doet vrijmetselaarspolemiek
en Dageraadswijsheid en helaas ook dit hoofdartikel, zoo vaak gesproken wordt
over Galileï en de Jezuïeten. Het ging óók toen over diepe problemen, over de
vragen van wording en van vergaan, van de verhouding van geheel en deelen en
over heel veel meer. Maar de ‘massa’ weet alleen dit: dat het ‘liep’ over het loopen
van de zon en dat alles ‘draaide’ om het draaien van de aarde.
Maar Dr H. Bavinck zegt (Geref. Dogm. II, 512): ‘Het was volstrekt niet de kerk
en de orthodoxie als zoodanig, welke tegen de nieuwere wereldbeschouwing zich
verzette (Copernicus-Galileï) ‘gelijk men het zoo gaarne voorstelt. Maar het was het
Aristotelisme, dat op ieder terrein, zoowel op dat van wetenschap als van godsdienst,
van kunst als van kerk, tegen den nieuwen tijd zich zocht te handhaven’.
Het is jammer voor ‘Woord en Geest’, dat dezelfde hoogleeraar op wien men zich
bij voorkeur beroept, hier een streep haalt door een hoofdartikel van dit ten onrechte
naar hem genoemde blad. Bavinck was te voorzichtig voor zulke uilendragerij naar
de loge en naar de zaal van Constandse. Hij zei: dit zegt ‘men’ maar. Ja, ‘men’ zegt
in ‘Woord en Geest’, dat alleen de kerk zóó procedeeren kon tegen Galileï en dat
dit haar ‘schande’ is......Arme Bavinck.
En het is wel een zeer bizondere tegenstrijdigheid, dat ‘Woord en Geest’ hier de
kerkelijke orthodoxie verwijt, dat zij zich vermeet, wetenschappelijke critiek te
oefenen, terwijl terzelfder tijd voorstanders van het blad de Synode van Assen lastig
vallen met allerlei vragen over zuiver wetenschappelijke kwesties. De synode houdt
zich die menschen van het lijf; en daarmee bewijst zij, dat zij zich wacht voor de
principieele fout waarmee vroeger Rome scheef ging en vele liefhebbers van ‘Woord
en Geest’ haar nog scheef willen doen gaan. Die menschen lijden eigenlijk aan de
fout, die ze in de rechters van Galileï veroordeelen. Vandaag sturen ze een petitie
naar de synode over wetenschappelijke kwesties en morgen vragen ze een
studiecommissie en overmorgen komen ze bij de kerk redeneeren over het antieke
wereldbeeld en een dag later over ik weet niet wat. En telkens denken ze: laat de
kerk zich nu eens bezig houden met de wetenschap of met wat er naar riekt. Maar
terzelfder tijd schrijft hun lijf-orgaan, zich van al deze dingen geen zier aantrekkend,
een hoofdartikel, waarin de kerk last krijgt en schande over zich hoort roepen over
haar bemoeienissen met de wetenschap en zelfs over veel wat de kerk
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als kerk eigenlijk niet eens gedaan heeft. Als de synode naar die menschen luisterde
en hun gaf wat zij wilden, dan zou de kerk bij lieden van het slag als de schrijver
van dit hoofdartikel in ‘Woord en Geest’ er een is, ‘het toch weer gedaan hebben’,
zoodra ze kans zagen, een uitspraak der kerk te rangschikken onder de traditie en
zich heel wijs af te maken van een “vergissing” die de kerk op hun vereerend verzoek
zoo vriendelijk zou zijn geweest te begaan.
1)

‘Alhier’.

Het is een voorrecht, in deze dagen van kerkelijke twisten af en toe de historie te
mogen hooren aan 't woord komen. Zij kan zooveel verklaren en werpt licht over
vraagstukken, die allang aan de orde kwamen in anderen vorm dan wij tegenwoordig
weten, maar toch met vaak dezelfde worsteling van stroomingen en ideeën.
Dezer dagen trof mij, in verband met den kerkelijken strijd van 1926 een historische
herinnering, die prof. Biesterveld geeft in zijn werk ‘Het Gereformeerde Kerkboek’.
De kwestie die thans opgeworpen wordt, vraagt eerst de aandacht. Zij betreft de
weigering van den doop aan een kind van iemand, die te Baarn lid was van de
gereformeerde kerk, maar algemeen bekend stond als ‘bezwaard’. De vader vroeg
den doop, maar de kerkeraad weigerde.
De bijzonderheden van die weigering weten wij natuurlijk niet; het zij daarom verre
van ons, die hier trouwens buiten de zaken van Baarn staan, een nadere uitspraak,
zelfs maar een vermoeden ons te veroorloven over de motieven, die den kerkeraad
hebben gebracht tot zijn weigering. Uit officieele briefwisseling blijkt wèl, dat de
voorstelling: de doop van het kind is geweigerd, niet geheel juist is; want de toegang
tot de sacramenten is geweigerd; en daaruit vloeide voort, dat, althans zonder nadere
voorziening met betrekking tot de doopbelofte, de doop niet geschieden kon. Tevens,
dat de mogelijkheid bestond, dat de doop toch geschieden zou, indien voor het
beantwoorden van de doopvragen (door getuigen) een voldoende en den kerkeraad
bevredigende regeling ware getroffen.
Dat dit geen praatje in de lucht is, blijkt uit het feit, dat de grootvader van den
kleine zelf in het openbaar op die mogelijkheid gewezen heeft; dit bewijst wel, dat
in den eersten opzet van het geschil de voorstelling van zaken onjuist is als men
botweg zegt: de kerkeraad weigert den doop van het kind.
Maar zooals het meer gaat zoo ook hier. Is er een geschil,

1)

Leidsche Kerkbode, 3 December 1926.
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dan hebben sommige menschen neiging om alle beperkingen die van ‘de overzijde’
gesteld worden, straks eenvoudig te negeeren, te doen alsof zij niet bestaan, Men
kan dan het conflict scherper stellen, dan bedoeld is door den man of het lichaam,
waartegen men iets heeft; en de rol van den martelaar wordt te gemakkelijker.
Sommige menschen houden van die martelaarsrol; dat zij een gruwelijk kwaad voor
God is, wordt al te vaak vergeten.
Evenwel, er komt nog iets bij. Zoodra men min of meer bewust de formuleering
van het geschil scherper stelt dan de tegenpartij bedoeld heeft, krijgt men ook
gelegenheid het oog dicht te doen voor de waarheid, dat men zelf ook voor het
bestaan van het conflict verantwoordelijkheid heeft. Zoo ook nu. In ‘Woord en Geest’
is eerst erkend: de mogelijkheid van den doop (onder getuigen, die de belofte voor
hun rekening nemen) bleef bestaan. Vervolgens echter werd de kwestie in dezen
vorm kortweg gesteld: een van de ergste fouten van den kerkeraad is: de weigering
van den doop van een kind. Zelfs de advertentierubriek moet deze mededeeling
helpen verbreiden; en in twee-kleurendruk scherp aan de aandacht opdringen.
Nu heb ik tegen deze manier niet alleen het reeds genoemde bezwaar, dat men
zoo het verschil tusschen kerkeraad en doopvader onjuist weergeeft; maar ook deze
andere bedenking, dat men de rol van den passieve speelt, terwijl naar mijn meening
men moet beginnen bij het begin. Het begin is niet bij den kerkeraad, maar bij den
vader. De kerkeraad weigert nooit een doop, tenzij hij meent, dat in de ouders de
reden van verhindering ligt. En nu is dit wel duidelijk: ook al meent men, dat de
kerkeraad volkomen ongelijk heeft, het gaat niet aan, de kwestie dood te zwijgen,
die met betrekking tot de ouders van kerkeraadswege gesteld is. M.a.w.: de vraag
komt eerst: Kan de doopvader doen wat bij den doop vereischt wordt? Als de
kerkeraad zegt: neen, dan moet men eerst naar dat begin terug.
En nu meen ik, dat de kerkeraad voor het oogenblik buiten beschouwing blijven
kan. We kunnen den vader, die zelf zijn zeer intieme zaak op de publieke markt
heeft laten brengen, de vraag stellen: kunt gij werkelijk doen, wat gij begeerdet te
doen; kunt gij het doen in deze omstandigheden, met behoud van uw ‘bezwaar’
tegen Assen?
Voor mijn besef concentreert zich hier alles op de vraag: of de vader de
beschouwing deelt en de voornemens koestert, die de kerk, als zij doopt, in hem
aanwezig zien wil en waarnaar zij met nadruk en openlijk onderzoek doet.
Bij den doop wordt gevraagd: ‘of gij de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament
en in de artikelen van het Christelijk geloof begrepen is en in de Christelijke kerk
alhier geleerd wordt, niet bekent, de waarachtige en volkomene leer der zaligheid
te wezen?’
Op deze vraag antwoordt men: Ja.
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En daarmee spreekt men een oordeel uit over de plaatselijke kerk. Want het woordje
‘alhier’ wijst daar nadrukkelijk op.
Reeds Datheen formuleerde zijn 2e doopvraag in dezen zin (1566): ‘of ghy dese
leere, die HIER geleerd wert.........niet bekendt de waerachtige ende volkomene
leere der salicheit te wesen?’
Later heeft men dit woordje ‘hier’ geschrapt en in de editie van 1611 is sprake
van de leer, die in Oud en Nieuw Testament en in de artikelen van het Christelijk
geloof begrepen is, en ‘dien volghende’ in de Christelijke kerk geleerd wordt.
Maar na 1618 is het woordje ‘alhier’ weer opgenomen in de doopvraag.
En dat was geen toeval, doch opzet.
Het is leerzaam, de geschiedenis na te gaan.
Prof. Biesterveld zegt ervan in zijn bovengenoemd werk:
Vooreerst is er over getwist wat de bedoeling van Datheen is geweest met het
woordje ‘hier’. Sommigen meenen, dat hij alleen bedoelt de leer van den Doop gelijk
die te voren in het formulier is uiteengezet. Zoo was het feitelijk de bedoeling in de
vragen van à Lasco. Maar Datheen noemt er het Oude en Nieuwe Testament en
de Twaalf Artikelen bij. Duidelijk genoeg wordt hier dus de geheele leer bedoeld,
gelijk zij door de kerk in wier midden de Doopsbediening plaats heeft, wordt beleden.
Over dit woord is veel getwist in de dagen van de Remonstrantsche troebelen.
De tweede vraag was gelijk wij zagen, reeds in de editie van 1590 veranderd. Of
deze verandering op de Synode van 1586 te 's-Gravenhage is gesanctioneerd, valt
niet met zekerheid uit te maken Trigland ontkent het.
De aangebrachte verandering had ook weer haar oorzaak. En wel een soortgelijke
als het verschil over de beteekenis van het in Christus geheiligd zijn. De alleroudste
gereformeerde doopspractijk, zooals b.v. te Londen was, om alleen kinderen te
doopen van ouders die leden dier kerk waren en dus van gereformeerde belijdenis.
Later vielen velen hier te lande den Doop toe, ook al waren de ouders van andere
confessie. Voor zulke ouders leverde het ‘alhier’ bezwaar op. Zoo schreven zelfs
de kerkenordeningen van Holland's Staten in 1583 en 1591 voor, dat de woorden:
‘de leer, die alhier geleerd wordt’ moesten vervallen.
Toch waren er vele predikanten, die aan de oude redactie getrouw bleven. Zoo
de meeste Amsterdamsche predikanten in dien tijd. Daar rees een conflict, dat
aanleiding gaf tot de vraag van de Synode van Noord-Holland op die van Dordt
gedaan, om het woord ‘alhier’ weer tusschen te voegen. In het jaar 1613 was
Uytenbogaert, de bekende leider van de Remonstranten, naar Amsterdam gekomen
om als getuige den doop van zijn kleinkind bij te wonen. Petrus Plancius, de ijverige
Contra-Remonstrant, had den Dienst des Woords te vervullen. Hij predikte tegen
het Arminiaansche gevoelen van de algemeene verzoening. Na de
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prediking had de Doopsbediening plaats. Plancius stelde de vragen naar de
Amsterdamsche gewoonte, dus in de vraag ook het woord ‘hier’.
Uytenbogaert antwoordde met de andere doopvaders en getuigen.
Al spoedig liep nu het gerucht door de stad, dat hij hiermede zijn dwaalleer
herroepen had. Later gaf hij voor niet goed verstaan te hebben wat Plancius vroeg,
en dus te hebben gemeend dat niet ‘hier’ maar ‘dien volgende’ gelezen was.
Kort na dit geval werd ook Episcopius verzocht te Amsterdam als getuige te staan
bij den doop van het kind van zijn broeder Jan Egbertsz. Bisschop. Op een
Dinsdagmorgen had de doopsbediening plaats in de Nieuwe Kerk. Ds Caspar van
der Heyden predikte. De vraag werd gedaan gelijk Plancius die gesteld had.
Episcopius ‘mommelde’ enkele woorden, éér hij antwoordde, verhaalt Trigland. Men
verstond alleen het woord ‘dien volgende’. Ook Van der Heyden had het niet
verstaan. Hij kende Episcopius niet en riep van den predikstoel: ‘Jonghman, wie
ghy syt ick en kenne u niet: Maer het en past u niet hier openbaerlijck in de kerck
te wederspreecken. Ghy weet waer ick woon, hebt ghy op mijne Leere wat te
segghen, komt bij mij te huys, ick sal u contentement doen’.
Na afloop van den dienst werd Episcopius door het volk ‘bestraft over zijn openbaer
wederspreecken’ en gezegd dat hij nu naar de predikanten gaan moest, die in hun
bank zaten. Hallius, Trigland en Joh. Ursinus waren n.1. ook bij de
godsdienstoefening tegenwoordig. In het gesprek dat volgde, verhaalt Trigland
verder, werd Episcopius ‘de mont ghestopt’. Ook had hij zich nog op het
Amsterdamsche stadhuis te verantwoorden.
Trigland nu deelt verder mede, dat de Dordtsche Synode besloten heeft het
woordje ‘alhier’ weer in te lasschen. Na dien tijd is dan ook de formuleering van
deze vraag in de uitgaven der Liturgie algemeen zoo ingericht.
En zeker moet deze redactie blijven!
Zoo alleen gaat de kerk vrijuit. Geen wonder, dat de Remonstranten bezwaar
hadden! Maar dat bezwaar is voor de Gereformeerden juist een baken in zee. Hier
geen verandering, die de poort voor allerlei wind van leer in de gemeente open zet.
Tot zoover prof. Biesterveld.
Wat blijkt nu uit dit alles?
Mij dunkt o.m. wel dit: dat de Remonstranten en het ‘gemeyne volcksken’ in de
dagen van de Dordtsche Synode scherper de kwestie stelden, dan de redactie van
‘Woord en Geest’, in den tijd der Asser Synode.
Want in 1613 begreep zelfs het volk, dat iemand die de doopvraag (met 't woord
‘alhier’) bevestigend beantwoordt, daarmee uitspreekt, dat de Kerk, die den doop
bedient, Gods Woord op
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zuivere wijze vertolkt en belijdt. Wie ‘ja’ zegde, hield op, tegen die kerk ‘dogmatische
bezwaren’ te hebben. En omgekeerd - men begreep dat iemand, die tegenover zijn
kerk stond met een principieel afwijkende overtuiging inzake de leer, op die
doopvraag nog geen ‘ja’ zeggen kon.
Zonder nu verder in beoordeeling te treden van bestaande feiten, en met
opzettelijke herinnering aan de bereidwilligheid der kerk om de verbondslijn ruim te
nemen (en door getuigen toe te laten dat te bewijzen) merken wij op, dat in 1926
de leiders van ‘Woord en Geest’ zoo consequent niet denken.
Wanneer er iemand is die openlijk verklaart dat de invectieven van ‘Woord en
Geest’ juist zijn, dat dus de gereformeerde kerken, gelijk het officieel verklaard is,
ontrouw geworden zijn aan de drie formulieren van eenigheid (zoo zegt het ook Ds
Smelik, die nu het kind heeft gedoopt), dan kan volgens de logica der bezwaarden
van voor 1618, zoo iemand niet ‘ja’ antwoorden op de vraag, of de gereformeerde
kerk (binnen het kerkverband), de kerk ‘ALHIER’, de waarachtige en volkomene
leer der zaligheid bewaart en verkondigt.
Want hij heeft gezegd en is van plan te blijven zeggen, dat die kerk ‘alhier’ - nu
spreekt weer het orgaan ‘Woord en Geest’ - menschelijke uitspraken stelt boven
Gods Woord, Roomsch geworden is, en zoo voort. Men kent den termenvoorraad.
En nu zwijgen we nog van het feit, dat iemand zijn kind wil gedoopt zien in de
gereformeerde kerk, onder belofte, dat hij dat kind in die kerk (alhier) zal doen
opgroeien en naar de leer van die kerk (alhier) zal onderwijzen, terwijl hij ieder laat
vermoeden, dat de kans bestaat, dat hij de gereformeerde kerk den rug toekeert met zijn kind.
Waarom stelt men de kwestie niet zoo?
Waarom probeert men dien kerkeraad naar voren te schuiven en niet den vader
zelf? Als de bezwaarden nu werkelijk meenen wat ze zeggen, eerlijk en bewust,
dan moeten ze toegeven dat zij de doopvraag, uitgelegd naar haar historische
beteekenis, niet kunnen beantwoorden.
Iemand, die in dit jaar, in deze maanden zijn kind ‘laat’ doopen in de gereformeerde
kerk, kan niet tegelijkertijd het eens zijn met het weekblad ‘Woord en Geest’.
En wie het er wèl mee eens is, en met alles wat daar maar beweerd wordt over
de ontrouw der gereformeerde kerken aan de drie formulieren van eenigheid, die
kan zijn kind niet laten doopen zonder dat er iets gebeurt, dat zijn bezwaren
wegneemt.
En het zou heel wat meer de verheldering der begrippen in de hand werken, als
‘Woord en Geest’ de advertenties, en de ingezonden stukken, die nu den kerkeraad
te lijf gaan, verving door de historie van dat woordje ‘alhier’ eens te bespreken en
te doen zien, hoe de bezwaarden vóór 1618 meer werkelijkheidszin hadden, dan
die van 1926.
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De kerk van Christus moet de waarheid hebben. Een doop is niet een plechtigheid,
met een dominee en 'n zijen jurkje en een psalmversje. O Kierkegaard! Bij den doop
moet wie de belofte aflegt zijn eeden doen. D.w.z. hij moet zich voor God beraden
over de vraag, of de doemvonnissen van Woord en Geest waarachtig zijn of niet.
En dat zelfde geldt eigenlijk voor iedereen.
Ook voor wie geen kinderen krijgt, of niet meer krijgen kan. Voor iedereen. De
kwestie wordt niet pas nijpend als we voor den doop moeten komen met ons kind.
Zij is er ook, als wij anderen hooren zeggen: ja, als de tweede doopvraag (alhier)
gesteld wordt. Ze is er ook bij 't avondmaal. Ze is er elken Zondag, als we ons
voegen bij de gemeente. Ze is er altijd. Men leeft in de kerk niet van plechtigheden.
En ook niet van toevalligheidjes.
Uytenbogaert draaide nog zoo'n beetje om de kwestie heen, maar erkende
tenslotte, dat ze bestond. Maar voor ‘Woord en Geest’ bestaat de kwestie niet eens.
Men mag vandaag zeggen: de gereformeerde kerken zijn roomsch, en aan de drie
formulieren ontrouw, en men mag morgen bij den doop zeggen: de gereformeerde
kerken zijn gereformeerd en aan de drie formulieren trouw.
En wee den kerkeraad, die zegt: wat u zoo graag verklaren wilt op den Zondag
na de geboorte van uw kind, meent u dat ook van heeler harte?
Zulk een kerkeraad komt in de advertentierubriek.
En toch heeft hij iemand alleen maar gevraagd, zich eens de portée van zijn eigen
woorden in te denken.
Ik moet alweer concludeeren, dat de leiders van de tegenwoordige bezwaarden
hun eigen consequenties niet aandurven en dat zij het ‘absolute standpunt’ vreezen.
Maar men moet nu eenmaal kiezen of deelen. En beginnen bij het begin, d.w.z.
niet bij den kerkeraad, doch bij zichzelf.
1)

Enkele opmerkingen inzake ‘Woord en Geest’.

Aan het weekblad ‘Woord en Geest’ heb ik in dit blad niet te veel aandacht gewijd.
Wel deed ik dat in het begin, toen het me noodig leek voor enkele belangstellenden
in den kring dezer classis, en dan in verband met toen aanhangige kwesties. Maar
voor het overige bewaarde ik, wat ik noodig vond te publiceeren, voor andere bladen,
met name Reformatie en Bazuin.
Het kan evenwel zijn nut hebben, soms op een enkel ding

1)

Leidsche Kerkbode, 5 Augustus 1927.
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in te gaan, ook in dit blad. Rekenschap van de reden geef ik daartoe niet anders
dan aan mijzelf; het zou den lezer onnoodig ophouden, als ik hem er mee vermoeide.
1)

Ik moet iets zeggen over ‘Oom Jan’ en over ‘Opmerker’. Twee schrijvers, wier
naam niet genoemd, maar wier schrijven wel gepubliceerd wordt.
Wat ‘Oom Jan’ betreft, ik zie, dat hij in het nummer van 24 Juni j.l. een
waarschuwing tegen ‘het voortschrijden der wetenschap, die ons al verder van de
eenvoudigheid des geloofs dreigt af te voeren’ met enkele minder juiste voorbeelden
illustreeren wil.
In het algemeen ben ik niet bang voor de wetenschap. Echte wetenschap voert
niet van de eenvoudigheid des geloofs af, maar leidt er altijd weer heen. Wat van
die eenvoudigheid afleidt, is geen wetenschap geweest. Tusschen wezenlijke
wetenschap en wezenlijk geloof kan nooit strijd bestaan; beide zijn uit God.
Maar daarom is het mij thans niet alleen te doen. Ik wil over de voorbeelden, die
Oom Jan te berde brengt, iets zeggen.
Oom Jan zegt:
‘Eens hoorde ik - 't was tegen Kerstmis van het jaar zooveel - een prediker over
een tekst, waarvan hij eerst een betere, althans een andere vertaling gaf en toen
ging spreken over infra en supra.’ Dit verhaal interesseerde mij sterk. Niet omdat ik in het geval van Oom Jan
verkeerde; ik heb tenminste nooit zoo'n dominee gehoord. Maar ik herinner me, zèlf
eens tegen Kerstmis over een tekst gepredikt te hebben, waarin ik eenigermate
deze kwesties aanraakte.
In zoo'n geval luister je altijd graag, want men kan steeds van zijn collega's leeren.
Ik weet nog best het geval. 't Was een preek over Job 33:23, 24. Ik gaf daarvan de
vertaling, die in het reeds oude (1905) eerst in Geref. Theol. Tijdschr. (ook voor
ontwikkelde gemeenteleden, vooral intellectueelen bestemd) opgenomen en later
bij den uitgever Kok afzonderlijk verschenen geschrift van prof. dr C. van Gelderen
te vinden is; ik bedoel het boekje: De Hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job.
Natuurlijk achtte ik het mijn plicht, dit boekje te raadplegen; ik dacht nog zoo aan
een toespraak, die bij mijn intree in de gemeente, waarin ik die preek hield, gehouden
was, in welke toespraak ik opgewekt werd, het licht van dezen tijd te, gebruiken,
aangezien er zelfs wel oude menschen waren, wien het niet gauw te jong kon wezen.
Geen wonder, dat ik dus gespannen las.
Nu moet ik toegeven, dat Oom Jan het met zijn dominee dien morgen al heel
slecht trof. Volgens het artikel gebruikte die dominee alleen de termen ‘supra’ en
‘infra’. Ik vind dat een heel raar

1)

‘Oom Jan’ medewerker van ‘Woord en Geest’ was de heer J.C. Wirtz Czn, ouderling bij de
Geref. Kerk te Oegstgeest - C.V.)
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ding van dien dominee; en ik ben achteraf maar blij, dat ik dien morgen dat niet zoo
raar gedaan heb. Inderdaad, het schijnt wel eens vreemd te gaan.
Maar, al ben ik het tot zoover met Oom Jan eens, dat die dominee het zeker niet
goed gedaan heeft, in het vervolg kan ik niet geheel met hem meegaan. Immers,
een dominee, die alleen over ‘supra’ en ‘infra’ praat, kan niet gezegd worden te veel
aan ‘wetenschap’ te geven; eerder een beetje te weinig. Hoe tenminste iemand
door zoo'n termen-gehaspel van de eenvoudigheid des geloofs afwijken kan, is mij
niet duidelijk. Ik zou graag dien dominee eens spreken willen; misschien kan hij het
mij duidelijk maken, temeer, omdat Oom Jan zegt, niet meer te weten, wat die
dominee dien morgen ‘er alzoo van vertelde’.
Maar nu het vervolg dezer geschiedenis. Die dominee zou gezegd hebben: ‘En
nu beweert men wel eens, dat het supra alleen beteekenis heeft voor de wetenschap’
- wat vreemd, dat mijn collega van ‘het supra’ praat, want wat is dat voor een taaltje?
- ‘maar ik zeg u, dat wie supra en infra niet weet te verbinden, nooit in waarheid
Kerstfeest kan vieren’. Zoo staat het in Oom Jans brief. Ik heb een klein vermoeden
(maar ik weet het natuurlijk niet, omdat ik nooit een dominee zoo heb hooren
preeken), dat die dominee zal gezegd hebben: en nu zegt men wel eens, dat de
kwestie van supra- en infralapsarisme alleen een kwestie voor de studeerkamer,
voor de wetenschap is, maar ik vind......en wat daar verder volgt. In dat geval zou
die goeie man dus ook al weer niet met ‘de wetenschap’ hebben willen werken,
maar de aandacht des geloofs op die vragen richten.
Maar ook dat is tot daar aan toe.
Wat me echter verwondert - en me een beetje voor dien dominee toch weer doet
voelen - is dit: Oom Jan zegt, dat het dien morgen hem door de ziel sneed, dit te
hooren. Immers: de vader van Oom Jan heeft vroeger wel eens gezegd, dat hij die
kwestie van supra- en infralapsarisme maar had opgegeven: ‘dat behoort stellig niet
tot die dingen, die God voor de wijzen en verstandigen heeft verborgen om ze aan
de kinderkens te openbaren’. En nu had dit Oom Jan pijnlijk getroffen: zijn vader en
moeder hadden die dingen nooit curieuselijk doorzocht en - zouden die nooit ‘in
waarheid Kerstfeest gevierd hebben’?
Ik ken Oom Jans dominee niet terug uit wat hij schrijft: zooals ik reeds zei. Maar
terwille van de eer der dominees in het algemeen zou ik zoo het vermoeden durven
uitspreken, dat Oom Jan dien morgen zijn ziel heeft laten doorsnijden zonder groote
oorzaak. Ik herinner me - 't is casueel - dat ik toevallig ook eens tegen Kerstmis
ongeveer iets dergelijks heb gezegd. Maar dat kwam nu net precies overeen met
wat Oom Jans vader en moeder praktisch bedoelden. Ik heb eerst weergegeven
wat prof. Van Gelderen in het genoemde boekje schreef: ‘Elihu's redenen’ (daarover
loopt het in den straks genoemden tekst) ‘vormen tegenover den door-

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

107
gaans supralapsarischen geest van dit boek (Job) het onmisbaar infralapsarisch
element’. Ik was het daarmee roerend eens; en heb die gedachte dan ook uitgewerkt.
In dit citaat wordt dus gezegd, dat het geloof zoowel de supralapsarische gedachte
als de infralapsarische aanvaardt; dat ze beide in de Schrift liggen en ook beide
praktisch in het geloof iets doen; denk maar aan den opzet van het boek Job en
aan Elihu's redenen. En ik ben nog steeds van die meening; gelijk ik trouwens vaker
gezegd heb - b.v. in een catechismuspreek of in een cursus - dat ik Bavincks
opvatting ten volle onderschrijf, als hij in zijn Dogmatiek opmerkt, dat beide
voorstellingen haar recht en haar schaduwzijde hebben, en dat de waarheid ligt in
de verbintenis van die twee.
Het spijt me voor Oom Jan, dat hij dien morgen zoo'n raren dominee gehoord
heeft. Tenzij - en in het algemeen is die onderstelling toch mogelijk - tenzij hij
misschien van de preek van dien dominee geen goede herinnering bewaard heeft.
Zou het ook mogelijk zijn, dat die dominee het net zoo bedoelde als wij het allemaal
van Van Gelderen en Bavinck gelezen hebben? Dan heeft die dominee den vader
van Oom Jan juist de hand gegeven: die deed ook geen kéus!
Al kan ik dus niet toegeven, dat het Oom Jan gelukt is, ons een goede illustratie te
geven van de kwade gevolgen van voortschrijdende wetenschap (immers, als Oom
Jan goed verslag gaf, dan deed die dominee al heel ònwetenschappelijk), er is nog
een tweede ‘voorbeeld’.
Wij lezen van een andere preek, die Oom Jan gehoord heeft. 't Was over den
tekst: Laat de kinderkens tot Mij komen. Weer treft het, dat ik ook eens dien tekst
bepreekt heb, en dus weer belangstellend lezen ging.
Oom Jan zegt: ‘We vonden dat heel mooi en toepasselijk en heel wat Uniesprekers
hebben dit woord als uitgangspunt genomen om de noodzakelijkheid van een school
met den Bijbel aan te toonen’.
Nu, ik kan daar zoo in komen. Ik begrijp ter wereld niet, hoe een dominee het in
zijn hoofd halen kan te ontkennen, dat dit woord zich bij uitstek leent voor zulk
gebruik. Toch ligt het geval zoo met den dominee van Oom Jan, want die zei: ‘dat
het een heel andere beteekenis heeft, want dat God ons daar leert kennen de
verhouding tusschen cultuur en genade’. Zoo lees ik, en ik begrijp zoo'n dominee
niet.
Wel is er nog iets anders. Zoo herinner ik me, in mijn preek over dienzelfden tekst
de opmerking gemaakt te hebben, dat wij dit woord vaak eenzijdig gebruiken. Wij
hanteeren het - zoo zei ik - dikwijls alleen als een slagwoord tegen den vijand, tegen
degenen, die buiten zijn, ook wel eens in onze opschriften op onze scholen; we
doen dan net, alsof alleen de booze wereld van de liberale en socialistische en
communistische gezindheid ons kind en zijn rechten miskent, en - zoo ging ik verder
- op die manier
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klagen we de wereld met dit woord aan, en vergeten, dat het toch in de eerste (niet
eenige) plaats een woord is, dat Christus richtte tot hen, die binnen zijn, tot degenen,
die Jezus liefhebben, tot zijn volgelingen, tot de apostelen.
Maar daarmee behoef ik niet iemands instemming te vragen, want dat zegt het
verhaal zelf: Jezus zei dat woord tot de apostelen; die hadden het noodig. En me
dunkt, dat toch ieder wel begrijpt, dat een kind-in-huis een standje, dat vader hem
maakt, niet naast zich neer moet leggen, om het aan een buurjongetje over te dragen
en zich voor eigen leven niets ervan aan te trekken. De eerste paedagogische regel
eischt dat besef al. Ik vind het vreemd van dien dominee van Oom Jan, dat hij dat
eenvoudige verhaal van den Bijbel zoo slecht leest, tenminste als Oom Jan aan de
preek van dien dominee een goede herinnering bewaart.
Ik zou zoo zeggen, dat die dominee maar eens lezen moet het zeer goed
geschreven ‘Bijbelsch Dagboekje voor Opvoeders’ door J.C. Wirtz Czn. Ik heb daar
reeds veel in gelezen, waarmee ik het hartelijk eens ben, b.v. over de moeder van
Micha uit Richteren, en over de naamgeving van Kaïn (14 Juni, 30 Augs.). Niet
minder stem ik in, met wat bij 13 Sept. te lezen staat, juist over dien tekst van Matth.
19:14. Daar lees ik (vgl. ook 11 Nov.):
‘Dat woord heeft de Heiland niet gezegd tot de heidenen, niet tot de
wereld, maar tot Zijn eigen discipelen, tot de kerk en alzoo ook tegen ons.
Ook wij kunnen onzen kinderen in den weg staan.’
Kijk, dat klopt precies met wat ik preekte, en ik begrijp niet, dat er nog een dominee
kan zijn, die het anders zou willen zeggen....Zou misschien de herinnering van Oom
Jan in dit geval ietwat minder scherp zijn? Haast hoop ik het voor de dominees.
Temeer, om wat ik nog verder lees. Oom Jan deelt ons mee, dat die dominee
beweerd heeft, dat het in dien tekst gaat om ‘de verhouding tusschen cultuur en
genade’. Eerlijk gezegd, begrijp ik niet, dat zoo iets van een gereformeerden dominee
kan komen. Wie een beetje afweet van de vruchten der exegese van reeds heel
oude tijden aan, die weet ook, dat, niet alleen de ‘aandacht van een onzer exegeten’,
zooals Oom Jan zegt, maar de aandacht van heel veel exegeten getrokken werd
door het feit, dat er staat: ‘Toen’ werden de kinderen tot Hem gebracht; en dat dit
woordje ‘toen’ het verband van het hoofdstuk bepaalt. In dit opzicht schijnt die
dominee van Oom Jan dus nog wel eenigermate kennis te nemen van behoorlijke
exegeten, zooals dat past. Maar hoe de man eraan komt, te denken, dat het hier
om ‘cultuur en genade’ gaat? Ik begrijp het niet. Voor mijzelf heb ik eenigermate
gemeend te begrijpen, en ook te moeten preeken dat het loopt over ‘natuur’ en
‘genade’. ‘Natuur’ en ‘cultuur’ verschillen eenigszins, of liever, nog al veel. Het is
voor mij een verootmoedigende gedachte, dat die dominee van Oom Jan het
heelemaal niet eens is met - we
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spreken toch over dagboeken - het dagboek van Ds K. Schilder: Goud, Wierook en
Myrrhe. Daar wordt (23 Febr.) precies hetzelfde gezegd als wat de heer J.C. Wirtz
in zijn Dagboekje opmerkt, en bovendien aangetoond, dat het hier gaat, niet om
‘cultuur en genade’, maar om ‘natuur en genade’.
Zoodat ik begrijp, dat die dominee van Oom Jan het met mij heelemaal niet eens
is. Tenzij Oom Jan zijn herinnering niet al te zuiver bewaard heeft; wat mij ook vaak
overkomt.
Ik schreef dit artikel om verschillende redenen.
De eerste houd ik voor mijzelf.
De tweede ligt in de overweging, dat het hier een algemeen verschijnsel betrof.
Men moet weten, dat ik altijd geloof, dat vooruitgang van de wetenschap - als 't
maar echte wetenschap is - de kerk altijd dienen zal, juist in de eenvoudigheid des
geloofs. Daarom vond ik het gelukkig, te ontdekken, dat die dominee, van wien Oom
Jan verslag gaf, tamelijk erg onwetenschappelijke dingen zegt. Me dunkt, die
voorbeelden bewijzen wel, dat ik nog niet zoo bang behoef te zijn voor
wetenschappelijken vooruitgang.
De derde overweging leidt mij tot erkenning van de mogelijkheid, dat Oom Jans
herinnering op dit eene punt niet geheel zuiver meer is. In dat geval zou ik
bescheiden de opmerking willen maken, dat die dominee van Oom Jan misschien
een gepast gebruik heeft gemaakt van de goede gaven, die God aan Zijn kerk geeft
in geloovig-wetenschappelijk onderzoek, en dat het gewenscht is, dat men den
dominees-stand niet zonder groote oorzaak beschuldigt van het geven van
‘voorbeelden’ van wetenschappelijkheid, die afvoert van de ‘eenvoudigheid des
geloofs’. Dat klinkt nog al ernstig, geloof ik.
En juist omdat het nog al ernstig klinkt, zou ik Oom Jan dan ook willen vragen:
noem voortaan maar precies elken dominee, dien gij critiseert, met naam en
toenaam. Verdient de man een afstraffing, geef ze hem gerust. Met zijn naam. Wilt
ge dien naam niet noemen, laat hem dan maar onbesproken; want zóó kan hij zich
niet aanmelden, om duidelijk te maken, of de vergissing ligt bij Oom Jan dan wel bij
den dominee.
Oom Jan zelf zal - gelijk hij indertijd bij voorbaat verklaard heeft - op dit artikel
niet antwoorden. Maar de algemeenheid van het vraagstuk maakte m.i. toch wel
een artikeltje als dit verschoonbaar.
Mocht ik ooit dien dominee van Oom Jan ontmoeten, dan zal ik mijn uitgever
vragen, hem een present-exemplaar van mijn dagboek te zenden. Want één van
beide: als Oom Jan gelijk heeft, dan kent die dominee dat boek heelemaal niet, of
hij is 't er niet mee eens. In dat laatste geval wil ik nog graag eens met hem praten
over de exegese van mijn dagboek, temeer, omdat ik het daarin zoo roerend eens
ben met mijn plaatsgenoot, den heer J.C. Wirtz Czn.
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Tanden krijgen.

Ik herinner me uit het jaar 1921, hoe Ds Kok op een predikanten-conferentie het
maar het best vond, dat plaatselijke kerken, die rijp waren voor de instelling van een
vrouwelijk diaconaat, daar maar alvast op eigen gezag toe overgingen, zonder het
oordeel van de andere kerken af te wachten. Hij had er dan ook niets tegen, dat in
de kerk van Zandvoort (die toen nog Ds H.C. v.d. Brink tot predikant had) aan de
vrouwelijke leden der gemeente reeds het recht verleend was, om aan de
verkiezingen van kerkeraadsleden mede te werken, zonder dat daarover de andere
kerken waren gehoord. Ds Kok lichtte dit gevoelen toe met de volgende vergelijking.
Kindertjes krijgen tanden enkele maanden na de geboorte. In den regel gaat daar
zoo ongeveer ruim een half jaar mee heen. Vaak duurt het nog wat langer. Maar
als nu een kindje eens heel vroeg tanden krijgt, zoo na 2 of 3 maanden al, zegt men
dan: dat kindje is te vroeg tand-rijp, het is dus 'n patiëntje; dus moet het naar den
tandarts, opdat die de tandjes er uit hale en het borelingske zijn tandeloozen mond
behoude tot den leeftijd, waarop tanden krijgen een gansch oirbaar ding is? Immers
neen?
Zoo ongeveer luidde, vrij vertaald, de beeldspraak van Ds Kok.
De toepassing is eenvoudig. Als de eene kerk gauwer klaar is met een zaak, die
men daar goed vindt, dan beginne men alvast. En niemand moet die vroeg-rijpe
kerk daarom met dreigementen aankomen, dat ze behoorlijke afstraffing zal
ontvangen voor haar onbehoorlijke gezondheid en vroege openbaring van
levenskracht.
Wijlen Dr J.C. de Moor heeft op diezelfde conferentie al aan deze vergelijking
vriendelijk getornd. Zoo op het eerste hooren lijkt ze niet kwaad en de referent
bedoelde het ook heel goed en zei het heel frisch en guitig. Maar, zoo sprak Dr de
Moor, het beeld kan ons niet vooruit helpen. Want tanden krijgen, dat is nu eenmaal
de loop van ons leven. Daarvan weten we, dat het overeenkomt met den wil van
God, maar in het aanhangig conflict loopt het juist daarover, of vrouwenstemrecht
en verkiezing van vrouwen voor het diakenambt naar Gods Woord is, ja dan neen.
Als dat nu eerst eens bewezen was, dan konden we verder praten.
Ik geloof, dat hier niets tegen in te brengen is.
En zelfs meen ik, dat men nog een stapje verder mag gaan met de vermaning,
om de vergelijking met des zuigelings doorbrekende tanden zeer voorzichtig te
benaderen.
Ik meen, dat, zelfs al heeft men bewezen, dat een bepaalde zaak, die men wil,
met Gods Woord overeenkomt of daarmee althans niet in strijd is, ook dan nog niet
iedereen de vrijheid
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Delfshavensche Kerkbode, 22 September 1928.
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gelaten moet worden, om met zijn tandjes eerder voor den dag te komen dan andere
menschen.
Want ook nog in een ander opzicht gaat de vergelijking van den geachten referent
niet op.
Tanden krijgen - dat gaat vanzelf. Daar doet men niets voor. Hoogstens strijken
sommige moeders met wel eens ongewasschen vingers over het rose tandvleesch,
om een beetje te helpen.
Maar die onzindelijke hulp heeft toch niets te beteekenen. Tanden krijgt men
vanzelf. Maar in de kerk krijgt men nieuwe maatregelen, reformatorische besluiten,
niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden. Dat eischt studie, conferentie,
vergadering, reglementeering, notuleering, formuleering en zoo voort. Kregen we
maar nieuwe dingen als onze melktandjes! Het zou er anders uitzien.
Neen, als men aan tandenvergelijkingen vast wil houden, dan denke men liever
aan kunsttanden. Als vader, moeder, zonen en dochters, als het heele gezin een
stelletje kunsttanden noodig heeft, loopt dan ieder op eigen houtje naar den tandarts?
Of overtuigt men elkaar eerst van de noodzakelijkheid van tanden, en redeneert
men eerst eens over de vraag, wie dat het gauwst en best kan doen onder de heeren
van 't vak? En hoe men dat nu eens aan zal leggen?
Me dunkt, dat dit voor de hand ligt.
En die gedragslijn wordt dan ook wel als rechtmatig erkend. Waarom zet zoo'n
kerk, die een nieuwen maatregel neemt, dat altijd in de krant?
Natuurlijk om tot navolging op te wekken. Juist. Maar als men dan toegeeft, dat
onze zaak ook die van anderen is, dan lijkt mij toch het meest wenschelijk, dat wat
voor de, gemeenschap nuttig is, ook door ons zelf bij de gemeenschap aanhangig
gemaakt wordt. Hebben alle gezinsleden een gebit noodig, welnu, dan klappe men
niet de deur dicht met een kort bericht: ‘Ik ga naar den tandarts’, of, nog sterker, ‘ik
stel mijzelf aan tot mijn eigen tandarts, helpt gijlieden uzelf’; maar dan zoeke men
voor allen het beste en overtuige anderen langs dien weg, die in gezinnen gebruikelijk
is, den weg der onderlinge bespreking, dat die en die maatregel 't beste is.
Dat wil dus voor de kerken zeggen: dan make men de kwestie aanhangig bij de
meerdere vergaderingen.
Want werkelijk: de gemeenschap heeft er toch belang bij.
Stel, - om bij het in 1921 aanhangig gestelde vraagstuk van vrouwenstemrecht
te blijven - stel, dat wij een zuster met attestatie krijgen uit 'n kerk, waar ze mocht
stemmen over den te beroepen dominee en waar ze zelfs in de diakenbank zitten
mocht, dan komt ze bij ons tot de gewaarwording, dat het lidmaatschap van de
Gereformeerde kerken niet overal dezelfde rechten geeft. Attestaties krijgen zoo
verschillende beteekenis. Men zou zelfs een ‘koers’ kunnen vaststellen. De ‘papieren’
van de plaatselijke kerken staan dan niet meer alle even hoog; de eene attestatie
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belooft een gezicht op een welverzorgden mond, en de andere dreigt met het
schrikbeeld, steeds in een donkeren afgrond te moeten kijken, als de kerk in den
mond gezien wordt.
Men zou trouwens nog andere bezwaren kunnen noemen. Prof. Hoekstra noemde
indertijd er een in het Geref. Theologisch Tijdschrift. Er was toen een kerk, die den
voorlezer afgeschaft heeft. Andere dachten erover, de schuldbelijdenis (door de
gemeente) op te nemen in de liturgie. Een derde denkt over een afzonderlijke
absolutie (opzettelijk-geformuleerde aanzegging van vergeving der zonden) in den
eeredienst. Niemand zal bewijzen, dat men hier te doen heeft met onschriftuurlijke
dingen. Toch achtte Prof. H. ‘het ongewenscht thans nieuwigheden in te voeren of
bestaande gebruiken op te heffen’.
‘Aangezien de commissie voor de herziening der liturgie bezig is zich te
praepareeren, is het gewenscht, dat de kerkeraden thans ten opzichte van de liturgie
geen incidenteele beslissingen nemen en belangrijke wijzigingen aanbrengen. Het
is immers zeer onwaarschijnlijk, dat de wijziging, die een kerkeraad tot stand brengt,
dezelfde zal zijn die door een volgende generale synode zal worden vastgesteld.
Allicht zal de synode anders besluiten en de kerkeraad zou dan verplicht zijn de
liturgie wederom te wijzigen.’
M.a.w. wie op eigen gezag nieuwe tanden laat maken, zal, als hij niet den band
met het gezin verbreken wil, straks zijn mooi gebit weer moeten afschaffen of
vervangen, als het gezin een andere manier van mondvoorziening heeft uitgedacht
en vastgesteld. Of moet de gemeenschap zwijgen en zich het recht van beraadslagen
ontzeggen, als een enkele uit haar midden reeds beslist heeft? Op die manier zou,
als meerderen 't voorbeeld volgen, een gemeenschappelijk besluit onmogelijk
gemaakt worden.
Nietwaar, ieder voelt gevaren. Is er een kerk, die vrouwelijke diakenen heeft, en
de synode spreekt later uit, dat die instelling niet goed is, moet dan die kerk het
kerkverband breken of - de tanden, de mooie, weer uit den mond doen?
Al deze dingen, die ik hier noem, zijn nu reeds enkele jaren geleden gebeurd.
Sedert is - wat de liturgie betreft - een reeks synodale besluiten gevallen, die evenwel
vrijwel neerkwamen op handhaving van het bestaande, zonder meer. De kwestie
van nieuwe regelingen is dus nog urgent. Maar het saamhoorigheidsbesef zal altijd
en onder alle omstandigheden een te eerbiedigen wet zijn. De berichten, hier en
daar, van nieuwe liturgische bepalingen eener plaatselijke kerk, hebben mij het
debat van 1921 weer in herinnering terug geroepen.
Ik weet het wel, opgelost heb ik met deze historische herinnering niets. En in het
algemeen gesproken, behoeft men ook nooit te denken, zelfs niet te begeeren, dat
er volstrekte eenvormigheid in alle plaatselijke kerken zijn zal.
Maar in belangrijke dingen, in zaken, die men zelf noodig vindt uit reformatorisch
oogpunt, waarmee men een beginsel uit-

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

113
spreekt. hale men geen tanden alleen voor zich, maar bedenke, dat
gemeenschapszin vordert, dat men ook eens aan die anderen denken zal, die daar
nag zitten met hun leege kaken of hun kiespijn.
In alle dingen, die vanzelf opkomen uit het kerkelijk leven en waarvan ieder de
wetmatigheid en den organischen opbloei uit het leven begrijpt, kan men het bee1d
van zuigelingentanden wel toepassen. Want een zuigeling, die nog geen tanden
heeft, die heeft nog geen gebrek, al is hij ook nog niet ‘volkomen’, Als dan een ander
broertje of zusje zijn tandjes wèl heeft en er blij mee is, dan is dat nog geen
onverschilligheid voor den ander, want die is toch ook gezond, en
zijn tandelooze mond
lacht lief'lijk

en zijn tandelooze mond
zal eenmaal tanden moeten;
't zal woorden spreken; 't zal,
't zoet wichtje, eens, wel ontzoeten,

Over zoo'n tandeloosheid behoeft men niet bezorgd te zijn:
zoo'n muilke rood en rend,
waarom zoo lustig lacht
zijn tandelooze mond.

Maar als het gaat over dingen, die anderen naar onze meening precies even hard
noodig hebben als wij, omdat ze voor het welzijn der kerk dienstig zijn, en de tandjes
breken niet vanzelf door, doch kunnen eerst door opzettelijke daad verkregen
worden, dan staat de zaak anders. Zal men zelf zijn mond verfraaien en den ander
liefdeloos laten zitten met zijn stompjes in de kaak?
Dat zij verre. Want dàn is er sprake niet van iets, dat vanzelf terecht komt, maar
dat een gebrek is en zonder opzettelijke daad een erger gebrek wordt. Een
tandelooze mond, die op te krijgen tanden wacht is liefelijk. maar een die op te
nemen tanden wacht, is één stuk deerniswaardigheid. Hij is te verfoeien.
En in zoo'n geval gaan we samen - naar het atelier, waar men tanden krijgen kan.
Men moet niet onverschillig zijn, zelfs vaar de uiterlijkheden van den ander. Heeft
niet De Genestet gezegd:
Kleine handen, reine tanden
Maken ALLE meisjes mooi?

Men kan ‘maken’ lezen als indicatief, maar oak als conjunctief.
Maar - hoe het zij: een iegelijk meisje eerlijk en met orde - naar den tandenzetter.
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De open kraan.

Eerlijk gezegd, schaam ik me een beetje voor de plaatsing van volgend artikel.
Niet, omdat ik het er niet mee eens ben. Maar - nu komt de aap uit de mouw omdat het al zoo heel oud is. Onder ons gezegd en gezwegen - het is van Augustus
1921. Ouwe plunje, zoo men wil.
Maar ik geef het artikel toch maar weer in onze kerkbode.
Waarom?
In de eerste plaats, omdat ik weinig tijd heb voor de kerkbode, denkt een snuggere
broeder?
Kijk, heelemaal ongelijk heeft hij niet; maar dat is toch de voornaamste reden niet.
Wanneer ik zoo eens weer gecatechiseerd heb, dan heb ik altijd weer een paar
gedachten over onze kerk, en over onze jeugd, en over onze ouders, en over onze
toekomst.
Die gedachten worden opgewekt door vele dingen, en door velerlei dingen, teveel
om nu te noemen.
Eèn van die dingen is b.v.: een gereformeerd catechisatieboekje, netjes gekaft
in een exemplaar van het Rotterdamsch Nieuwsblad. Bovenaan een
huwelijksadvertentie, of een reclame van een of andere rare bioscoop, en dan
daaronder de vraag: Waaruit kent gij uwe ellendigheid? Uit de wet Gods; of: Uw
naam worde geheiligd, en Uw koninkrijk kome, en al dat andere, dat wij onze kinderen
mogen laten hooren en spreken.
En dan zucht ik zoo maar eens. Op de catechisatie zeg ik er natuurlijk niets van,
want dat zou me niet veel geven, omdat gewoonlijk de kinderen de krant niet
bestellen.
Maar nu denk ik aan u, vaders en moeders, Ik denk aan u, die misschien met één
dagblad volstaat - en die dan dat ééne dagblad laat zijn het Rotterdamsch
Nieuwsblad, of iets anders van die kracht, in elk geval niet een christelijk dagblad,
zooals ge toch hebben kunt, hebben móét.
En nu ik daar aan denk, nu komt het me in den zin, het oude artikeltje maar weer
eens te laten drukken. Als er zijn - één weet ik zeker - die het zich nog van vroeger
kan herinneren, dan moet die het voor dezen keer me maar vergeven. We leven
immers als gemeente voor elkaar?
Deze inleiding is, zooals men begrijpt, het eenige nieuwe van dit artikel. En nu
komt de rest, die dan uit de oude doos is.
Het volgende is werkelijk gebeurd. Ik zeg natuurlijk niet, waar het was. En de lezers
behoeven ook niet daarnaar te informeeren. 't Komt op de zaak zelf aan.

1)
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't Was kermis. En op die kermis zou het weer raar toegaan: dronkenschap,
liederlijkheid, nachtbraken, zedeloosheid, ontucht. Want zoo was 't elk jaar gegaan.
Toen had men een anti-kermis-comité opgericht en mij gevraagd, er een woordje
voor te spreken. Wel dweepte ik niet met de beweging in elken openbaringsvorm,
dien ze aannam, maar ik gaf aan de uitnoodiging toch gehoor, want ik kon natuurlijk
alles zeggen, wat ik wilde.
Ik heb toen dien avond onder meer gesproken over de eigenaardigheid in het
verschijnsel, dat er liberale en gansch fatsoenlijke lieden zijn, die veel van al wat
braaf en net is houden, die gaarne bezig zijn ‘tot nut van 't algemeen’, die druk doen
aan den roep om philantropie, die tranen plengen aan stichtingen van barmhartigheid
(‘neutrale’ altijd), die tehuizen oprichten met staatsgeld plus een bazar voor gevallen
meisjes en die melkkuur-paviljoenen bouwen voor verstokte dronkaards, of
maatregelen nemen tot bescherming van onwettig geboren kinderen, en die toch
elk jaar opnieuw het verzet tegen de kermis den kop indrukken en steêvast vóór de
volksverheffing in dit roemruchte volksvermaak voor platte zielen en dom janhagel
stemmen, als ze in den gemeenteraad zitten of in dergelijke wijze colleges. Ik heb
me verstout te zeggen, dat ze te vergelijken waren met menschen, die niet heelemaal
goed ‘bij’ waren.
Ik heb toen, ter illustratie van dit gevoelen, verteld, dat ik eens een preek van den
bekenden Amerikaanschen reuzenprediker (voor dit keer is het woord ‘reuzen-’ op
zijn plaats) Billy Sunday gelezen had en ze daaruit weergegeven de volgende
passage, die letterlijk bij hem aldus luidt:
‘Weet gij, wat men in sommige krankzinnigengestichten doet? Wanneer men bij
een krankzinnige beproeven wil, of hij zijn verstand terug gekregen heeft, dan zet
men hem in een kamer met een steenen vloer en een loopende waterkraan en dan
geeft men den patiënt een dweil en zegt hem, den vloer droog te dweilen. Als hij
dan verstand genoeg heeft, om de kraan af te sluiten, eer hij den vloer gaat dweilen,
dan wordt hij ontslagen; maar laat hij de kraan doorloopen, dan weet men dat hij
nog gek is.
Dat is, wat gij zoekt te doen. Gij zoekt droog te dweilen met belasting (op
drankmisbruik) en krankzinnigengestichten en gevangenissen en Keely-kuren en
verbeteringsgestichten. Het eenige ding, dat gedaan moet worden is: den toevoer
af te snijden.’
Tot zoover Billy Sunday.
Nu laat ik me hier, net zoo min als ginds, natuurlijk niet uit over de vraag van
overheidsmaatregelen tegen drankmisbruik, hoewel het daarover liep bij Billy Sunday.
Ik geef alleen maar zijn beeld, zijn vergelijking, weer, omdat ze treffend illustreert,
wat wij verwijten aan dokters, die op zekeren tijd van het jaar tusschen de tanden
brommen, als zij ‘kermismeisjes’ behandelen moeten, soms, nadat ze in Rotterdam
of zoo ‘mishandeld’ zijn; en die toch vóór de kermis zijn; aan overheidspersonen,
die maatregelen nemen
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tegen ontucht, en ze toch met vlag en wimpel binnenhalen; aan allen, die lofredenen
houden op den arbeid tot veredeling van den volkszin en toch maar al wat den
volkssmaak bederven kan, begroeten met een weidsch gebaar van verlichting en
onbekrompen anti-clericalisme.
Toen ik uitgesproken had, werd ik netjes bedankt vanwege de commissie.
En daarna kregen verschillende menschen 't woord. Levendig herinner ik me
iemand, die, om 't volk van de kermis te houden, aan 't voordragen sloeg,
Voordragen, voordragen, dat de zaal daverde. Voordragen met armbeweeg en
ooggerol, en voetgetrappel, alsof 't om 't leven ging.
Een ijverige man, dacht ik. Hij is vol van het gevaar van de kermis.
En al waren de voordrachten nu niet bepaald tot verheffing van den volkszin, toch
dacht ik in stilte: mijn voordrachtspecialiteit doet toch op zijn manier óók zijn best,
om den vloer droog te dweilen.
Wat zou hij graag de kraan willen afsluiten......
Maar op die gedachte en dat vermoeden kwam den volgenden dag het
ontnuchterende antwoord.
Ik had een zieke bezocht, lid van de Gereformeerde Kerk. We hadden gesproken
over al wat in ziektedagen het hart bewegen kan en 't gesprek was werkelijk 'n
vreugde geweest. En juist toen ik de deur achter me dicht sloeg, om naar huis te
gaan, stond daar vóór mij mijn voordracht-specialiteit van de anti-kermis-vergadering
van den vorigen avond. Hij groette me erg vriendelijk, zeker omdat, nog geen 24
uur geleden, ik zijn collega geweest was, die hem zoo netjes geholpen had den
vloer droog te dweilen. Nu, zoo'n collegiaal gevoel mag ik wel, als 't dan maar
bevestiging vindt in de feiten. Doch dat ontbrak thans, want nu bestreed de man,
door wien ik geholpen was, mij nogal heftig, al tikte hij ook aan de pet met 'n
glimlachje van: wij-kennen-mekaar. Want onder zijn arm droeg hij een geweldig pak
kranten; den naam van het blad, waarvan hij de bezorger was, noem ik niet; maar
dit is genoeg - 't was een echt liberale krant, en dan één van de slechtste soort; een
blad van wansmaak, van sensatie, van ongelukkige feuilletons, van godsdiensthaat
of onverschilligheid voor godsdienst, een blad, waarin aan kerk en school even 'n
gemeenschappelijk klein, heel klein rubriekje gegund wordt, en sport en
1)
bloedneusproleterigheid en bioscoop en viezigheid en ook de kermis een flinke
beurt krijgen. En met veel gratie tikte de vrij-blijvende hand van mijn
anti-kermisgezinden en evenwel nochtans pro-kermis-gezinde kranten bezorgenden
collega aan de pet en stopte toen een exemplaar in de bus van mijn Gereformeerden
zieke.

1)
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Den avond te voor hadden we samen ons erg warm staan dweilen.
Maar nu liet hij me staan, En het kraantje, dat ik probeerde te sluiten, zette hij
weer open. Hij doet het nog. Ik zal eens naar hem uitzien, als 't weer kermis is. Als
hij er weer is, zal ik 't hem vertellen van zijn kraantje en zijn krantje.
Gelukkig was mijn Gereformeerde zieke bij het volgende bezoek dadelijk te winnen
voor een abonnement op een anti-revolutionnair dagblad. 'k Heb de briefkaart zelf
geschreven en gepost.
Maar nu ben ik nog niet klaar.
O gij, Gereformeerde menschen, o, gij, orthodoxe lieden, waarom dweilt ge den
vloer, waarom kiest gij dominees om te dweilen en ouderlingen om te dweilen, en
evangelisten om te dweilen en waarom sluit ge het kraantje niet af? Het kraantje
alvast van de pers?
Waarom leest ge prulbladen als het ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ of het ‘Dagblad
van Rotterdam’, waarom ‘De Telegraaf’, waarom ‘De Courant’, waarom zooveel
andere godsdienstlooze of anti-godsdienstige bladen en waarom laat ge uw eigen
pers maar tobben?
Omdat de andere bladen bij de week laten betalen? Dat kunt ge ook van onze
bladen gedaan krijgen.
Omdat de andere goedkooper zijn? Och, onze bladen kunnen tegenwoordig ook
wel in prijs concurreeren, omdat andere menschen bijpassen in contributies enz.,
wat gij nog onthoudt. Maar al waren ze driemaal zoo duur, dan is dat mede uw
schuld. De godsdiensthaters profiteeren van uw twee dubbeltjes per week, die ze
straks steken in kerk-vijandige ondernemingen. En onze bladen - ze kunnen kijken
naar uw twee dubbeltjes. Maar er aan komen niet.
En straks?
Straks moet de kerkeraad bij uw jongen komen, want hij gaat mee met de
anti-kerkelijke vakbeweging. Dan mag de kerkeraad den vloer bij u dweilen, Maar
gij hebt elken dag het perskraantje opengezet en hem onthouden de beschouwingen,
die tegenover de leugens der moderne vakbeweging staan.
Straks gaan uw kinderen, zoodra ze kunnen, naar vieze bioscopen - twaalf
moorden en dertien inbraken en één echtbreuk voor 'n stuiver. Dan mag de dominee
bij u komen om den vloer bij u te dweilen. Maar gij laat het kraantje openstaan. In
uw krant worden immers Nap de la Mar, en het ensemble zóó, en het variété zus,
als of ze wereldredders waren, geestdriftig verheerlijkt? En uw zoontje weet uit uw
blad de adressen voor dansgelegenheden en erger te halen.
Straks klaagt ge over de onkunde, die er onder de kerkmenschen is, betreffende
kerkelijke zaken en kerkelijke stroomingen. Ge schudt uw hoofd over leden van uw
kerk, van uw gezin, die niets weten van onzen schoolstrijd, onze politieke
worstelingen, ons hooger onderwijs. En de dominee moet naar de vergadering en
redden, wat te redden is. Hij moet den vloer dweilen. Maar gij
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laat het kraantje open en als de dominee u onderhoudt over uw christelijke roeping
ten opzichte van de Christelijke pers - dan keert ge het dubbeltje, dat voor de pers
is, voor onze pers, om en om, het dubbeltje, dat straks uw familie in de kas stort
van de moderne vakbeweging, die de kerk vermoordt en de revolutie in de hand
werkt, of in de cassa van de bioscoop, bij de gepoeierde juffrouw.
Wie op anti-kermisvergaderingen spreekt, moet geen bezorger willen zijn van
God-looze bladen.
En doe me nu een genoegen. Als dat artikel u geldt, of één van uw kennissen,
zeg dan niet: die Billy Sunday kan aardig vertellen; om dan weer een kop koffie te
drinken. Schrijf dan een briefkaart voor u zelf, of ga met een uitnoodiging om er een
te schrijven naar uw kennissen toe. En bestel een positief christelijk dagblad. En
zeg dan uw ‘neutrale’ dagblad op. En dan dadelijk s.v.p.
Denk voorts aan uw eigen plaatselijke pers. En aan de kerkelijke bladen.
Als gij het ernstig meent met uw dweil, doe dan het kraantje dicht.
Direct.
Dat is de eisch van gezond verstand.
Het is óók een stuk van waarachtige vroomheid.
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Strijden voor de waarheid....
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1)

Het kindeke Jezus en groote menschen.

Toen Jezus nog maar een knaap was, toen zaten de deftige schriftgeleerden in den
tempel al duchtig met hem verlegen. En sedert dien is het er in de wereld nog niet
veel beter op geworden.
God heeft ons heel weinig laten zeggen over Jezus' kindsheid. Een enkele
aanduiding, meer niet, is alles, wat ons in de evangeliën daarvan verteld wordt.
Maar de groote menschen zijn daarmee niet tevreden geweest. En toen gingen ze
bij hun fantasie schadeloosstelling zoeken voor wat ze in den bijbel niet geopenbaard
vonden. En dat gaat altijd mis. Dot loopt nooit goed af. Als de mensch eenmaal aan
't fantaseeren gaat, dan kiest het hulkje van zijn denk-armoede het ruime sop. En
ja, dat kan nog geen kwaad voor een keer; behalve......wanneer er geen kompas
is, is 't niet schippers? En het kompas is 't woord Gods. Ge begrijpt, wie dat mist,
die zwalkt rond zonder stuur; en die moet verkeerd belanden.
‘Het kindeke Jezus in Vlaanderen’; onder dezen titel is onlangs een boek
verschenen. Er zou evenwel óók een heel dik boek te schrijven zijn over ‘Het kindeke
Jezus in de christelijke wereld’; en dat boek zou vol weemoed zijn; want tegenover
het kindeke Jezus hebben de groote menschen al heel wat schuld. En de schuld
van die schuld ligt in hun lang niet onschuldige fantasie.
Het kindeke Jezus. Daarover mijmert in zijn ‘Slaaplied’ Guido Gezelle. Hoor, hoe
teer:
‘Waai mij nu zoetjes, o zuchtende wind;
2)
wieg mij en douw mij dat zuilende kind;
speelt om zijn wichtelijk aanzichtje en laat
Jesuken rusten; het slapen nu gaat.
Palmen, die roerende en wagende zijt,
stilt om mijn kindeke uw takken 'nen tijd;
engelkens, zoetjes, ach, Jesuken wilt
slapen: uw' tonge en uw' harpe nu stilt.
Vogelkes zwijgt, die daar huppelt en springt;
dauwdruppels, zoetjes en belt noch en klinkt;
zonne, uw machtige stralen verfrischt:
't kindeke Jesu......in slape.......nu is 't.

Dit liedeke, op ‘Kerstdag 1898’ uit dichterlijk gemoed geboren, is óók fantasie, maar
dan van de schoonste soort. En het heeft zijn

1)
2)

Geref. Kerkbode van Vlaardingen, no. 91, 24 Aug. 1918.
Douwen is hetzelfde als wiegen. ‘Wie zal er ons kindeke douwen?’ vraagt een oud-holl. liedje.
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bodem in de werkelijkheid. Kon iedereen maar fantaseeren als deze groot-dichter.
Maar ach, er is zooveel onreins gefantaseerd over het kindeke Jezus, dat een vlek
blijft, en een leelijke, op den naam der christenheid.
Ik denk hier aan de twee voornaamste verhalen, die in de oude christelijke kerk
over Jezus' kindsheid in omloop zijn geweest: het verhaal van ‘Jacobus’ en dat van
‘Thomas’, den israëlietischen wijze. De eerste vertelling is langen tijd toegeschreven
aan Jacobus, den eersten bisschop van Jeruzalem, den apostel en broeder des
Heeren, hoewel natuurlijk daar niets van waar is. De schrijver, wiens werk reeds in
het begin van de 3e eeuw na Chr. druk gelezen werd, legt er zich op toe, het
geboortebericht van het kindeke Jezus met allerlei verzinsels zóó op te smukken,
dat van de soberheid in 't evangelisch verhaal niets meer overblijft. Van de nederige
Maria maakt hij een dochter van aanzienlijken stand; en toen ze 12 jaar was, werden
door den hoogepriester Zacharias, volgens deze legende, de weduwnaars van het
volk samengeroepen, ieder met een staf in de hand en uit den staf van Jozef (die
hier een oude man is en weduwnaar) kwam een duif te voorschijn, die op zijn hoofd
ging zitten. Zóó werd Jozef aangewezen om de 12-jarige Maria in bescherming te
nemen. - Later verhaalt deze ‘Jacobus’, dat, toen het Jezuskind geboren werd, heel
de schepping stil stond; want toen Jozef Maria achterliet om hulp voor haar te
zoeken, toen stond de hemel stil en de lucht bleef onbeweeglijk, en de vogels roerden
zich niet en de mannen, die in den schotel hun handen gestoken hadden, bleven
in dezelfde houding, en die bezig waren te kauwen, hielden hun kaken stil in
denzelfden stand en die de hand naar den mond brachten, kwamen niet verder en
de schaapjes bleven ineens stokstijf staan en toen de herder zijn hand ophief om
ze te slaan, bleef die hand in dezelfde houding en de bokken, die juist hun dorst
wilden lesschen, bleven met open mond vlak boven 't water gebukt en zoo bleef het
een oogenblik, en toen ging alles weer zijn gewonen gang. In dien geest gaat het
verhaal voort. De beweeglijkheid van Lucas' verhaal met zijn zingende engelen en
haastende herders gaat hier onder in het doellooze, bijna comische, stilstaan van
alle leven en het ‘Eere zij God in den hooge’ moet hier plaats maken voor de
nieuwsgierigheid van een onkiesche vroedvrouw, die niet wil gelooven zonder bewijs,
dat de maagd Maria het kind Jezus heeft gebaard.
Toch is dit het ergste nog niet. Veel afstootender is de anecdotenverzameling uit
Jezus' jeugd, die door zekeren Thomas in het licht gegeven is, waarschijnlijk reeds
in het midden van de tweede eeuw na Christus en die in de grieksche, syrische,
arabische en latijnsche kerken veelvuldig verbreid en gaarne gelezen is. Een officieel
erkend stuk dus, dat met alle respect is behandeld! Wanneer men dit grillig verhaal
leest, verbaast men zich er over, dat Luther, de kerkhervormer, eigenlijk de eerste
geweest is, die meer nadrukkelijk en zonder voorbehoud dergelijk goddeloos-
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vroom-klinkend geschrijf aan de kaak heeft gesteld. Om slechts enkele staaltjes te
noemen: deze ‘Thomas’ vertelt, dat Jezus, toen hij nog een knaap was van 5 jaar
eens 12 musschen vormde uit slijk op den sabbath. En toen vader Jozef, door een
ijverigen jood gewaarschuwd, Jezus onderhield over zijn sabbathsschennis, klapte
de knaap in de handen en ineens werden de 12 musschen levende wezens en
vlogen weg. En toen de zoon van Hannas, den schriftgeleerde, met een stokje de
grachtjes dóórstak, die de spelende Jezus in het zand had uitgegraven en met water
gevuld, schold de 5-jarige knaap - aldus de Thomaslegende - den zoon van den
deftigen schriftgeleerde ean goddeloozen domkop en op Jezus' woord ‘verdorde’
de knaap terstond. Toen Jezus eens door het dorp liep en een jongen hem aan den
schouder een stoot gaf, zei Jezus: ‘uw weg zult gij niet voleinden’; en terstond stierf
de onhandige knaap. De ouders, die het waagden, bij vader Jozef te komen klagen,
werden tot straf daarvoor met blindheid geslagen. De geleerde Zaccheus, die zich
aangeboden had om Jezus de letters te leeren, kreeg zulk een strafpredikatie van
zijn leerling reeds bij de eerste les (omdat hij niet eens het wezen van de eerste
letter A verklaren kon en dan toch maar ‘huichelaar’ die hij was, verder ging met de
B en zoo het heele alfabet door), dat de grijze man klagend verzocht, van de les
ontslagen te worden. Nog andere wonderen verrichtte het kindeke Jezus; toen zijn
speelmakkertje Zenon eens van 't platte dak gevallen was en de ouders zeiden, dat
Jezus hem naar beneden geworpen had, sprong hij direct van het dak af en maakte
Zenon levend; die moest dan zelf maar zeggen, of Jezus zijn kameraad had
afgeduwd van het dak. Een jongeman, die bij het houthakken de bijl op zijn voet
gekregen had en was doodgebloed, werd door Jezus met 'n enkele aanraking van
den voet genezen. Toen eens de kruik, waarin de toen 6-jarige water voor moeder
Maria gehaald had, gebroken was, deed Jezus het water kalm in zijn opperkleed;
geen druppel werd gemorst. Ook in de timmerzaak van zijn vader bewees het
wonderkind groote diensten; want een plank, die voor Jozefs doel te kort was, werd
door Jezus zóó maar uitgerekt en pasklaar gemaakt. En zoo gaat het verhaal verder.
Wie ook maar in het minst Jezus' toorn opwekte, werd op slag gedood, maar ook
weer, als 't hem zoo inviel, levend gemaakt. Jezus' tweede leermeester althans,
die, boos om zijn lastige vragen, hem geslagen had, viel op zijn vervloekend woord,
dood neer; maar toen een derde onderwijzer wat bescheidener optrad en Jezus zijn
gang liet gaan en zijn wetenschap prees, werd de gevloekte leeraar door den knaap
met een lach weer in 't leven teruggeroepen. Soms heeft de knaap Jezus met zijn
wonderen bepaald alleen het doel, om indruk te maken; waarom wierp hij anders,
volgens de Thomas-vertelling, de linnen doeken, die Salem moest kleuren, in een
ketel met indigo, zoodat Salem bij zijn terugkomst zag, dat de zoon van Maria al
zijn doeken bedorven had en waarom ànders haalde Jezus vervolgens alle doeken
weer uit
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den ketel, ieder in de gewenschte kleur, waarin Salem ze had moeten verven?
Ik heb u enkele van deze vertellingen uit de apocriefe geschriften over Jezus'
kindsheid weergegeven, niet om u te vermaken; want ik vind hier geen
vermakelijkheid, doch alleen tot droefheid en verwondering en ergernis reden te
over. Of zal niet ieder, die de verhalen der evangeliën legt naast deze opgesmukte,
grillige vondsten van niet eens vernuftig spel, klagen moeten over den armoedigen
geest, die zulke wanstaltigheden de wereld inzond en over de meer dan
verwonderlijke verwarring in het brein van de eerste christenen, die reeds zóó gauw
na Jezus' dood, reeds zóó spoedig na Paulus' prediking, reeds zóó kort na het
versterven van Johannes' stem, dergelijke gedrochtelijke litteratuur hebben
aangenomen en als geestelijke spijze erkend? Christenen, zeg ik. Want aan een
spotschrift van 'n heiden valt niet te denken; daarvoor is de toon te eerbiedig, ook
in deze anecdotenverzameling, en daarvoor hebben de christelijke kerken te lang
zich vermaakt in de wonderheden van dien gefantaseerden Jezus, die niet veal
meer is dan een enfant terrible; men vergeve mij voor dezen keer dat vreemde
woord; ik weet geen beter. Men verbaast zich er over, dat men van zùlk een kind
wilde lezen en tegelijk de evangelische verhalen van den man Jezus dorst aannemen.
Immers, dit kind Jezus heeft toch zoo goad als niets gemeen met Jezus, den man?
Bij dit knaapje niets dan grilligheid, ruwheid, zinlooze drift, pronkerigheid met zijn
kunnen. En bij den Jezus naar de evangeliën van het N.T. anders niet dan gewijde
ernst, teederheid, zelfbeheersching en de deemoed van wie ‘niet schreeuwt, noch
zijn stem verheft op de straten’, de wijsheid van het ‘zie, dat gij dit niemand zegt’
Matth. 8:4, Marcus 1:44. Hoe scherp ook de tegenstelling tusschen dit kindeke
Jezus, die niets doet wat de ziel tat in haar diepe beweging ontroeren kan en wiens
wonderen nèt zoo ijdel en voos zijn als de toeren van den kunstenmaker in de
kermistent (die raakt ook het leven niat aan) èn den Man van smarten, die, als hij
wonderen doet, daarmee one leven in zijn veelvuldigheid beroert, het vraagstuk van
het lijden aanraakt, onze zonden verzoent, onze smarten, onze krankheden, onzen
honger en dorst, onze levensvragen toont te verstaan? In het eene bericht een
pompeus verhaal van woorden, een slaan in de lucht; in het andere, dat van de
evangeliën, de gedegenheid van een bezonnen taal. In de gefantaseerde
kindsheidvertellingen schittering van bengaalsch vuur: kleurenrijk, hel, maar de lucht
bedervend en het oog pijnigend; in de evangeliën van het N.T. de weldaad van
zacht zonnelicht, zonder kleuren zelf, maar alias kleur gevend, zijn eigen kleur,
zuiverend hooge en lage luchten, 'n zegen voor den mensch.
Maar toch - laat ons niet al te hard schelden op het onverstand, de dwaasheid
van zulke fantasieën. Zijn wij zelf, die zooveel meer licht hebben dan die eerste
christenen, nu wezenlijk
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zooveel beter dan zij? Of zijn er ook onder ons niet menschen, die veel meer geven
voor een waan van een visioen van Jezus in zijn lichamelijke verschijning of een
hoorbaar woord uit zijn mond, dan voor de werkelijkheid van zijn verlossing aan het
kruis, zijn voorbede in den onzichtbaren hemel? Of is het ook niet ònze groote
gebrekkigheid, dat wij van het Kerstfeest, van het kindeke Jezus, zooveel - hoewel
niet teveel! - spreken en op Goeden Vrijdag, als Hij het hoofd buigt en den geest
geeft, volstaan met één avondbeurt voor een halfhezette kerk? Is dan niet zijn dood
méér dan zijn geboorte, zooveel als het doel meer is dan het middel? Is niet het
kruis voor grooten en kleinen meer dan de kerstboom? Maar toch zijn daar ook nu
nog christenen, die voor 'n kerstboom met lichtjes of voor een zondagsschoolfeest
met veel beweeglijkheid veel meer voelen dan voor het kruis van Christus met zijn
stil-lekend bloed. En dat is in 't wezen der zaak dezelfde fout alsf in deze
kindsheidsverhalen. Ook wij zijn slechte theologen.
En van de christelijke volken zullen we maar zwijgen. Want geen eind zouden we
kunnen vinden, als we de overeenkomst wilden aantoonen tusschen de moraal van
dien Jacobus en Thomas, die een Jezus-kindeke verheerlijken, dat zijn macht
misbruikt voor puren willekeur èn de moraal van onze ‘christelijke’ oorlog voerende
staatslieden, die ook alleen Jezus huldigen, voorzoover ze hem in den mond kunnen
leggen als de leuze van: het recht van den sterkste. Precies als in die fantasieën
over het Jezuskind.
God beware ons voor onze armoedige fantasie. Hij leere ons aannemen Jezus
zooals Hij is. Laten niet wij onzen naam op Jezus beeld schrijven, maar omgekeerd
bidden:
Jesu, schrijf uw naam op mij,
dat ik in uw rijk en
eenmaal u aanvaardbaar zij!

1)

Het feest en wij.

In de donkere dagen voor Kerstmis 1926 schreef een lezeres mij, dat de gedachte
haar benauwen kon, dat na een jaar van kerkelijken strijd, waarhij de hartstochten
niet altijd geketend bleven, nu opeens alle richtingen en partijen (we nemen nu maar
het spraakgebruik over zich zouden vereenigen rondom het Kind, dat ons geboren
is: De verbintenis tusschen het twisten der menschen en de gedachtenis van den
Vredevorst was ook zoo moeilijk te leggen.
Wie zou niet in die gedachten kunnen inleven? Er zijn er

1)

Leidsche Kerkbode, 28 Januari 1927.
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velen, die het ook zoo voelen; niet het minst onder hen, die om Gods wil zich
geroepen achtten, hun woord in dezen strijd te spreken.
Toch moeten wij ook in deze dingen nuchter blijven. Men offert zijn feestgaven
slechts met open oogen; datzelfde geldt voor wie den degen trekt.
En - wie de oogen opendoet, die heeft hetzelfde vraagstuk niet alleen bij het
kerstfeest of een ander hoogtij der kerk, noch ook alleen ten aanzien van de
plaatselijke of landelijke toestanden, voor zoover ze zich in en om zijn eigen kerk
hebben ontwikkeld.
Dezelfde vraag dringt zich op alle feestdagen aan ons op en op de feestlooze
dagen niet minder. Wanneer toch is het niet aangrijpend, dat christenen uiteengaan
en dat ze hun gang naar Bethlehem en straks naar Paaschhof en Pinksterzaal in
onderscheiden manier en in bijzondere groepeering volbrengen? Het was jaren, het
was eeuwen geleden ook zoo. Hetzelfde verschijnsel is er elken Zondag. En het is
op elken gewonen Zondag niets minder erg dan wanneer het in de kerk avondmaal
of anderszins feest wordt. Elke Zondag in 1927 meldt grooter dingen dan het uur
waarin de Christus werd geboren, ons schenken kon, omdat God na den nacht van
Bethlehem met zijn bijzondere openbaring en genade verder is voortgegaan van
kracht tot kracht. Daarom is, goed gezien, de vraag naar verdeeldheid en aanbidding
van denzelfden God door een uiteengeslagen Christendom nog nijpender dan op
gedenkdagen. Gedenkdagen leiden de gedachten naar het verleden terug, naar
het eerste begin van de werken Gods. Maar elken Zondag genieten wij de vrucht
van die groote werken Gods, gelijk zij in hun voortgaande heerlijkheid en oordeelende
gestrengheid zich tot in ons ‘heden’ doen gelden. Een kerkelijk feest moet daarom
niet misbruikt worden als een soort moratorium in den oorlog, opdat wij nu eens aan
andere dingen konden gaan denken. Want een oorlog, dien we niet mogen voeren,
moet aanstonds worden beëindigd: feest of geen feest. En een strijd, dien wij naar
heilige overtuiging strijden moeten, mag ook op onze vierdagen niet worden
onderbroken; want alle strijd die goed is en noodzakelijk, is niet ondanks ons feest
maar daardoor. Alle heilsfeit heeft genade, maar ook strijd. Het biedt geen troost,
zonder tevens te werken de verdieping van de waarheid en van haar bewustzijn.
Gods feesten vereenigen, maar niet zooals de menschen op hun feesten het gewoon
zijn. Menschen zoeken op hun feest hun enthousiasme; en dat vereenigt de
ongelijken met behoud van de ongelijkheid. Hun gelijkheid is dan slechts een waan,
en de waan is maar oogenblikkelijk en hij is niet eens bestand tegen een nuchtere
vraag.
Maar de gelijkheid, die God op Zijn feesten werkt, ze verbindt de eertijds ongelijken
zóó dat ze ook waarlijk door één beginsel geleid, door één Heer geregeerd worden.
Die gelijkheid der feestgangers Gods is duurzaam; ze zou ook niet kunnen leven
ten
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koste van de nuchterheid; en hoemeer ze zich belijdt tegenover de gelijkgezinden
in synthetische kracht, des te zekerder formuleert zij antithetisch haar spreuken
tegenover allen, die van haar weg gaan, juist in het gezicht van de groote heilsfeiten
Gods.
Een christendom, dat alleen bijeengehouden kan worden, als er feest te vieren
is, en dat op die gedenkdagen de scheiding abnormaal vindt, maar verder er niet
zoo mee te worstelen heeft, is bezig zijn zwakheid to verraden en er aan toe to
geven. Want als menschen uiteengaan, of anderen in dien uitgang berusten, dan
moet het alleen zijn om den wille van de groote heilsfeiten en van de
heilsgeschiedenis, die God bereid heeft en tot op dozen dag heeft voortgezet.
Feesten kùnnen reünie worden bij noodelooze scheuring; maar overigens hebben
zij de kracht van de proclamatie van een oorlogsmanifest; juist de feiten in de religie
zijn de groote momenten van den heiligen oorlog, dien God in de wereld voeren
zal, tot den dag toe, waarop Hij het vrederijk zal stichten en de overwinnaars zal
oproepen tot het feest, dat halleluja zeggen zal in het gezicht van een eeuwig
schisma. Dit is, meen ik, gereformeerd.
1)

Verondersteld geloof.

Herhaaldelijk wordt geklaagd, dat de gereformeerden tegenwoordig de mystiek in
den ban doen, en van de werkingen van Gods Geest niet meer weten willen, omdat
ze alles, wat daarvan verteld wordt, als ‘ziekelijkheid’ verwerpen.
In deze klacht hebben Ds Kersten, Zandt, Wisse, Geelkerken, Fraanje, Korporaal
en voorts anderen, een zekere eenstemmigheid onder elkander gevonden.
Weerleggen baat niet; want Lothario moot toch doen, wat men gewoonlijk zegt,
dat Barbertje moot. Hij moot n.l. hangen. Wel kan het zijn nut hebben, af en toe te
laten bemerken, dat de gereformeerden niet tegen de christelijke mystiek zijn, maar
tegen de aanwending van dien mooien naam op wat in werkelijkheid hem niet
verdient.
Een voorbeeld daarvan geeft een in 1927 verschenen Jaarboekje van de
Christelijke Gereformeerde Kerk. Onder het hoofd: ‘Een zeldzame brief’ geeft een
medewerker in het ‘mengelwerk’ een brief van ‘zuster D. aan zuster B. over mevrouw
E.’. De schrijver vond den brief zoo ‘aangenaam’, dat hij tot publicatie besloot.
Mevrouw E. was ziek, en in die dagen van ziekte tot volle ruimte gekomen inzake
het leven des geloofs. Daarvan wordt nu iets verteld.

1)

Delfshavensche Kerkbode, 19 Januari 1929.
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Een enkele greep zij ons veroorloofd.
Eerst lezen we:
‘Zooals je weet, was Mevr. E. ziek. Ze lag dus te bed, toen we kwamen.
We hadden niets van ooze komst geschreven.
Toen we echter op de slaapkamer bij haar kwamen, was het eerste wat
ze riep: ‘Dag lieve D., ik wist dat je zoudt komen; de Heere heeft het mij
vanmorgen bekend gemaakt. Want ik had zoo'n innige zielsbegeerte naar
je, dat ik den Heere gevraagd heb of je komen mocht. De Heere heeft
me nog niets geweigerd, lieve D., maar Hij vervult al mijn begeerten.’
Hier wordt over ‘beloften’ gesproken op wat lichtvaardige wijze. Dat de tijd der
bizondere openbaringsbeloften voorbij is, en alleen naar Zondag 45 het gebed moet
worden ingericht, om van verhooring verzekerd te zijn, wordt wel beleden, maar in
de praktijk duizendmaal verloochend. En met ronde woorden zeggen, dat het zóó
niet moet, durft meer dan één niet. Toch blijkt telkens, hoe los de gronden zijn van
deze verzekerdheid; en het gegoochel, dat te zien komt, als iemand niet krijgt, wat
hem, naar hij meende, van Godswege ‘beloofd’ was, is vaak weerzinwekkend. Ik
heb een vrouw gekend, die op haar ziekbed ‘zeker wist’, dat ze sterven zou; de
Heere had het haar daar bij dien stoel zelf gezegd. Toen ze weer op visite ging,
werd er natuurlijk van gemaakt, dat ze zou sterven aan de zonde......Waarom leert
men de menschen niet bidden, zooals de Bijbel het wil?
Vervolgens:
‘Ze heeft dagen en nachten liggen worstelen in de verootmoediging,
zoodat haar lichaam schier bezweek, totdat de Heere Jezus haar
verscheen als de Man van Bozra met kleederen, die met bloed besprengd
waren, en haar een blik gaf in den verlossingsweg met deze woorden:
“Ik heb de pers alleen getreden”. En toen ze in die zalige ontdekking van
den Heere Jezus, Hem te voet wilde vallen, sprak Hij tot haar: “Raak mij
niet aan”. Toen zag zij dat er een groote klove tusschen haar en den
Heere Jezus was. Maar ze had het oog maar op dien dierbaren Jezus
geslagen en Hij lokte haar met de lieflijkste namen en leidde haar in, in
het Hooglied.
Doch zij kon niet over die klove tot Hem komen. En dat kan ook niet,
nietwaar lieve zuster? Dan zou de Heere maar een half werk doen. Maar
Hij is een volkomen Zaligmaker. Toen werd ze ingeleid in Zach. 3 - Jozua
met vuile kleederen. En de satan stond aan haar rechterhand om haar
te beschuldigen. Doch in dien zwaren strijd bleef de Heere Jezus bij haar,
totdat Hij tot haar kwam over die groote klove van schuld en zonde met
deze woorden: “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch
engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige noch
toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch eenig ander schepsel,
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus
onzen Heere”.
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En toen stond die dierbare Bora aan haar rechterhand en sprak tot den
satan: “De Heere schelde u, gij satan”, en hij moest wijken.’
Zonder teere dingen ruw te willen bespreken, moet ons toch van het hart, dat
mevrouw E. en ook de redactie van het Jaarboek, verkeerd exegetiseert, als de
Man van Bozra door beiden voor den Christus wordt aangezien; dat het eveneens
in strijd is met eerlijke uitlegging en door het verband reeds weersproken wordt, als
de uitdrukking: ‘ik heb de pers alleen getreden’ op Christus' lijden betrokken wordt,
want ze ziet op den toorn van den wrekenden God. Ook de woorden ‘raak mij niet
aan’, die hier worden geloofd als een uitspraak, waardoor Christus de zonde als
kloof tusschen Zich en de ziel ontdekt, worden hier tegen het verband in gebezigd.
Want in het verhaal van Maria Magdalena gaat het over de tegenstelling tusschen
den verheerlijkten Mensch en de nog-nietverheerlijkte discipelin.
Dat zijn dus bij elkaar drie goed bedoelde, maar toch werkelijke tekstverdraaiïngen.
Nu versta men niet verkeerd. Dat ook het misverstand inzake algemeen bekende
en in bepaalden trant opgevatte bijbelteksten in Gods ‘voorzienigheid’ nog wel kan
worden aangewend om tot zuivere gedachten den weg te banen, gelooft ieder, die
voorzichtig is, graag. In a1 zulke gevallen doet God dat echter niet door, maar
ondanks ons misverstand. Maar hier gaat het over iets anders. Hier wordt verlangd,
dat men gelooven zal, dat de Heere God aan die bepaalde mevrouw E. op een
allerbizonderste manier een bizondere, directe openbaring deed. En het is te veel
gevraagd, te aanvaarden, dat God zijn eigen Woord verkeerd uitlegt. Maar als dan
deze woorden blijken op te komen in het bewustzijn van Mevrouw E. langs zuiver
natuurlijke, psychologisch best te verklaren, wegen, wie durft dan nog aannemen,
dat al haar verzekerdheden, die daarna als ‘recht aangenaam’ voor de ziel den
volke als van God verkregen goed worden voorgesteld, op deugdelijke gronden
worden verkregen? De auteur van den brief is dienaangaande ten volle verzekerd:
‘Daarop sprak de Heere tot haar met zoo'n zoete, zalige stem: “Maria!”
waarop zij in zalige zieleblijdschap uitjubelde: “Rabbouni!” Daar was het,
alsof de Heere Jezus haar in zijn armen nam en met haar zwom door de
rivier van zijn dierbaar bloed, waarna Hij tot haar zeide: “Dit is het bad
der wedergeboorte”. Hij hield haar hoofd met Zijn dierbare hand boven,
zoodat ze veilig en zeker den overkant bereikte. Daar zeide Hij tot haar:
“Uwe zonden zijn u vergeven”. In die zalige gemeenschap met den
dierbaren Jezus heeft ze zooveel heerlijks ondervonden. Hij kuste haar
met de kussen Zijner liefde. Hij noemde haar met de lieflijkste namen uit
het Hooglied. Toch onder al die zaligheden gevoelde ze nog een leegte
in de ziel. En ook dat heeft de Heere zoo heerlijk willen vervullen. De
Heere Jezus zeide tot haar: “Gij zijt mijn”.’
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Maar wie de eerste bijbelteksten misbruikt weet, durft nu niet ineens concludeeren
tot een bizondere openbaring, die hier zou gegeven zijn.
Deze mystiek durft alias aan. Mevrouw E. en Paulus krijgen dezelfde voorrechten;
ze worden immers beiden in den hemel verplaatst door een ‘gezicht’, ook al is de
eene niet, de ander wel apostel; ook al is de dogmatiek reeds eeuwen geleden tot
de erkenning gekomen van het onderscheid tusschen de bizondere openbaringen
van apostelen en de binding aan het geschreven Woord van latere christenen. Van
Christus lezen we:
‘En ja, Hij beloofde haar te zullen voorstellen aan zijn gansche heilige
familie. Toen is ze opgetrokken geweest tot voor den troon des Vaders
en God de Vader heeft zijn goedkeuring er over uitgesproken en tot haar
gezegd: “Uwe misdaad is van u geweken en uwe zonde is verzoend”.’
Merkwaardig is, dat de scherpe verlichting van het verstand, zooals ze hier dan
toch verondersteld wordt (in dit geloof aan een heel bizondere openbaring), toch
zoo heel weinig uitwerkt in de gehoorzaamheid, in het intuïtief voelen van wat plicht
is en de innige begeerte om daarnaar te leven. De mystiek is hier bedenkehjk
eenzijdig intellectualistisch; wat ze in al zulke verhalen trouwens is. Want dit is het
vreemde: mevrouw E. is in haar verstand dagen lang tenvolle overtuigd; de ‘stellige
kennis’ van Gods beloften is haar allerwonderlijkst bijgebracht. Maar van een intuïtief
voelen van haar plicht, van een rechte verhouding tegenover alles, wat boven en
beneden is, bemerkt ge nog niets. Ze vordert met reuzenschreden op het pad van
het weten, maar de eenzijdige houding in de aanvaarding van Gods wil komt ze niet
te boven. Het is haar langs aparte openbaringswegen gezegd: Uw wil geschiede.
Maar desniettegenstaande protesteert ze vier dagen lang metterdaad ertegen; de
hemel werkt, mag men dit verhaal gelooven, tienmaal sterker op het verstand dan
op den wil:
‘Toen ze daar in die hemelsche zaligheid lag, heeft ze in geen vier
dagen gegeten. Zr riep maar: “'k Heb hemelsch banket en dat smaakt
zoo heerlijk! Al dat aardsche is mij veal te grof”.’
Hetgeen van mevrouw E. ondankbaar was, en vermoedelijk niet gezegd is van
wat de apotheker op het nachtkastje had neergezet.
Opmerkingen als deze behelzen niets nieuws. Maar voor sommige lezers kan
het misschien een niet overbodige herinnering zijn, dat op deze wijze als christelijke
mystiek wordt uitgegeven, wat eigenlijk een heiligverklaring van heel gewone
zielswerkingen is.
Men noemt den strijd tegen dergelijke voorstellingen een bewijs van ‘lichtheid’.
Laat ons het omkeeren: dit is ‘licht’. ‘Zwaar’ is anders.
Hier wordt zoo maar aan God toegeschreven, wat niets anders
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behoeft te zijn dan een eigen bloot psychische werking. Hier wordt een grond van
verzekerdheid aangegeven, die wankel is. Het Woord gaat op den achtergrond; aan
den Jezus der eigen aanschouwing wordt meer gedacht, dan in den Christus der
Schriften geloofd.
Laat men niet al te gemakkelijk beweren, dat gereformeerden het werk van den
Heiligen Geest gering achten. Want zij willen het niet met minder stellen. Omgekeerd,
zij durven het met zoo weinig niet wagen.
Misschien vindt men de combinatie al te mal. Maar ze is het niet, omdat we al
ons werk moeten wikken en wegen. Welnu: als het Jaarboek der Christelijke
Gereformeerde Kerk 't volk hier goede leiding geeft, en het dus op gezag van
mevrouw E. werkelijk aan te nemen is, dat de Heere zelf door een bizondere
openbaring in bescherming genomen heeft de exegese van Jesaja 63, die in ‘den
man van Bozra’ den Christus als Verlosser ziet, laat dan haastig die exegese worden
vastgelegd, en laat nooit weer een advertentie worden geduld in ‘De Wekker’ ter
aanbeveling van de Korte Verklaring van den Bijbel, die bij den uitgever J.H. Kok
verschijnt. Want daar is het anders gezegd; daar is zelfs de naam ‘Bozra’ niet meer
in den tekst te lezen.
Indien men dit niet ja zelfs om die consequentie zou willen lachen, laat men dan
zulke ‘rnystiek’ niet den volke voorleggen. Want relativisme is ongeestelijk, en zielen
weiden mag niet spelen met de waarheid worden.
Misschien - laat mij hiermee besluiten mogen - denkt iemand, dat het mij hier te
doen is, om strijd te voeren.tegen de Christelijke Gereformeerde Kerk. Sommige
menschen denken zoo iets liefst dadelijk; en, men moet helaas erkennen, dat de
christelijke gereformeerde pets zich van geargumenteerde bezwaren dan ook het
leifst afmaakt door deze goedkoope, maar in wezen ongeoorloofde z.g. ‘weerlegging’:
hij ‘zoekt’ ons.
Maar het is mij om wat anders te doen. In de Christelijke Gereformeerde Kerk
worstelen twee stroomingen:. de ééne zoekt een christelijke mystiek op te bouwen
in gehondenheid aan het Woord, de andere wil leven van ondoordachtheden, gelijk
ik hierboven er een kenschetste.
En nu komt daar het opmerkelijke felt, dot een redactie van een Jaarboek officieel
aan een artikel, als hierboven werd weergegeven, plaatsing verleent. Dat bewijst
niet, dat de redactie van zulk een officieel-kerkelijk jaarboek het met dat artikel eens
is. Het bewijst wèl, dat men het bestaan van de tweeërlei strooming, zooeven
aangeduid, min of meer verzwijgt, en dat men niet met ronde woorden waarschuwt
tegen wat volgens velen, ook gincls, gevaarlijk is en misleidend voor de zielen.
En nu geloof ik, dat, hoe teeder en voorzichtig ook, de waarheid moet gezegd
worden.
Sommigen waarschuwen: ‘erger Gods volk niet’, dus:
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‘zwijg daarover, ge mocht eens iemand boos maken’, Ik antwoord daarop ‘ergeren’
beteekent in den bijbel:een struikelblok in den weg leggen, iemand geestelijk aanstoot
geven, oorzaak zijn dat door ons (door ons doen, of laten, spreken, of zwijgen)
iemand geestelijk schade lijdt. En nu is het mijn beurt, om tot die broeders, die alles
maar willen verzwijgen, opdat niemand zich stoote, te zeggen - maar dan in
bijbelschen zin - ‘ergert Gods volk niet’. Laat het kwaad niet voortwoekeren. Stelt
niet als goed voor, en als geoorloofd, ja zelfs, als vroom, wat in wezen gevaarlijk is,
licht-zinnig, ongeoorloofd.
Wie kent ze niet, de menschen, die jaren lang geen vruchten des geloofs hebben
gedragen, die dan ziek worden en dan, eindelijk afgetobd door strijd van binnen,
en door bezoekers van buiten, een invallend tekstwoord of een psalmvers, ‘krijgen’,
waarna zij zeggen: nu is het met mij in orde voor de eeuwigheid? Dadelijk staat dan
een heirleger vrienden en gezelschapskennissen gereed, om te zeggen: nu is het
in orde. Ze hebben het soms den zieke opgedrongen, gesuggereerd, van te voren.
Nu versta men mij wel. Ik ontken niet - nog eens -, dat God machtig is, bizondere
woorden ons zóó op het hart te binden, dat ze in de ziel zinken en daar Zijn werk
doen.
Maar het gaat dezen keer hierover: indien zulk een zieke, of stervende, gezegd
had: het komt met mij in orde, want ik heb op Christus en op Zijn gerechtigheid
gezien, dan zouden vele van die omstanders zeggen: 't is veel te licht, man, en veel
te gemakkelijk. Nu bij zijn zaligheid hangt aan een invallende gedachte, een
bijbel-aanhaling - soms geheel averechts uitgelegd, d.w.z. soms allerminst Gods
Woord, maar alleen maar een eigen misverstand - nu vinden ze het goed.
Tot zulke ‘zware’ menschen zeggen wij: ‘het is bij u veel te licht. En gij loopt
gevaar, zielen te misleiden, en een troost te geven, die enkel een waandenkbeeld
is’.
Wie de atmosfeer kent, ook in Holland, is overtuigd, dat het telkens weer wijzen
op die dingen geen overbodigheid is. En als men dan weet, dat ik onlangs bezoek
kreeg van een dame, - geen lid onzer kerk - die me kwam vertellen, dat één van
onze voormannen ‘niet was, zooals hij zich voordeed’ - hetgeen dan in finesses
werd uitgewerkt - en dat het eenige ‘bewijs’ van die dame was, dat de Heilige Geest
haar dat geopenbaard had, en dat het voor haar dus gewone zekerheid had, en dat
het niets gaf, of ik haar al met mij bekende feiten bewees, dat wat zij beweerde
omtrent die finesses, niet waar KON zijn, die voelt, welk een groot gevaar hier voor
de deur ligt. Men schrijft aan God soms toe, wat regelrecht van den duivel komt, zij
het dan, ook weer niet zonder dat het eigen zieleleven de geschikte bodem is voor
dergelijke ziekelijkheden.
Eerlijk gezegd, is het die dame geweest, die me nog eens in herinnering bracht
het boven geciteerde artikel in het Jaarboek der

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

132
Christelijke Gereformeerde Kerk. Laat ons hopen, dat men om Christus' wille aan
de menschen de waarheid zeggen zal, hardop, met liefde, maar juist daarom ook
zonder een slag om den arm.
Dat zijn de menschen waard, en dat is de roeping voor wie leiding geven moet.
Want zoo overbodig als het is, te toornen in de Christelijke Gereformeerde pers
tegen een ‘onderstelde wedergeboorte’, die geen mensch onder ons leert, in den
vorm, dien men ginds eraan geeft (wat wij werkelijk gelooven, dat wordt ginds officieel
in het doopformulier enz. óók geleerd, zoo noodig is het, te waarschuwen tegen
zulk ‘ondersteld geloof’, d.w.z. dus óók tegen zulke ‘onderstelde wedergeboorte’,
ondersteld op grond van een ‘gekregen’ tekst.
De Heilige Geest alleen wederbaart en is alleen hieraan kenbaar, dat hij alles
neemt uit Christus. Alsmede hieraan, dat Hij ons uit de ‘vruchten’ van de oprechtheid
van ons geloof verzekert.
1)

Het Zoeklicht.

U hebt wel eens gehoord van het blad van den Heer Joh. de Heer? Het onder zijn
redactie staande orgaan heet: Het Zoeklicht. Het is, gelijk de kopteekening vermeldt,
‘gewijd aan het onderzoek der Schriften en de teekenen der tijden’.
Dienovereenkomstig vertoont het van dit ‘onderzoek’ ook in den kop de passende
emblemen. Rechts boven de wereldglobe, want over de voleinding der wereld zal
het hier gaan. Links boven een klok, die den tijd (der wereldhistorie) aangeeft. Vergis
ik me niet, dan stond die klok vroeger op vijf minuten voor twaalf; waarbij dan niet
de gedachte bedoeld werd, dat het omtrent twaalf uur op den middag was, maar
bijna twaalf uur te middernacht. Met andere woorden: die klok moet aanduiden, dat
Christus spoedig wederkomt. Men zal deze opmerking ‘flauw’ noemen; en ze is het
ook voor ieder, die er op vitten wil. Maar inderdaad kan men de kwestie stellen en
het blad zelf dringt die vraag aan ons op: hoe moeten we leven, denken, werken?
Het Zoeklicht schrijft: leef, denk, werk in het besef, dat het bijna middernacht is.
Het stampt er iedere week weer in: Christus komt spoedig. Het roept tot de
dominee's, dat ze het ook wat meer moeten zeggen: Christus komt (al weet Het
Zoeklicht van ‘de’ dominee's uitteraard een bitter klein beetje af). Maar daar zijn ook
predikanten die zeggen, liever den menschen te preeken, dat ze moeten bereid
zijn, elk oogenblik te verschijnen in het middernachtelijk uur voor den stoel van den
wederkomenden Christus;

1)

Gereformeerd Jongelingsblad van 1 Dec. 1922-2 Febr. 1923.
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maar dat ze overigens hebben te werken alsof het midden op den dag is, alsof er
een heele historie nog voor hen ligt die hen roept tot den onverpoosden arbeid van
het koninkrijk Gods. En voor dat laatste standpunt voel ik alles. Elk blad, dat eenzijdig
wijst op het einde, welks ‘tijden en gelegenheden het ons niet toekomt te weten’,
en dat door eenzijdige vooropstelling van dat einde de menschen niet leert werken,
alsof het nog ver, zeer ver van ons ligt, leert hen zich bereiden op een verkeerde
manier, zondigt tegen de gedachte van Deut. 29:29; en wordt zijn roeping, om te
werken alsof het middag was, ontrouw. Want de beste voorbereiding voor de
toekomst is: in het heden uw plicht te doen. Doe wel en zie niet op naar het
onbekende.
Men zal zeggen, dat ik hier ook vooruitloop en dat dus de pot den ketel verwijt.
Het klokje van dit artikel heeft nog niet eens het uur geslagen, waarop men aan het
werk pleegt te gaan....en de redeneering heeft al vast een conclusie, die toch zoo'n
beetje hoort bij het slot: vijf minuten voor twaalf in den avond.
Maar al bedoel ik meer een causerie, dan een betoog, en al zou ik mij dus voor
een dergelijk vooruitloopen op de argumenten voor dezen keer niet heel erg
schamen, toch wil ik antwoorden, dat voor ditmaal de klacht over mijn op het bewijs
vooruitloopen ongegrond is. Ik was zoo vrij aan die klok (die tegenwoordig door Het
Zoeklicht wat achteruitgezet is) een opmerking vast te knoopen omdat m.i. in wat
ik daarover zeide een van de hoofdpunten ligt, die bij de beoordeeling van Het
Zoeklicht in geding zijn. Trouwens, de kopteekening van Het Zoeklicht wil ook
bestudeerd zijn. De ‘dogmatiek’ van den Redacteur (hij doet er óók druk aan op zijn
manier, al kan hij ook ‘watertanden van’ het nieuwe Jerusalem, waar ‘geen gekibbel(!)
meer is over den Doop, Avondmaal, wijze van vergaderen, het in naam of vorm
bestaan van ambten’, en waar ‘tenslotte alle dogmatiek zich oplossen zal in het
1)
Loflied des Lams’ , zijn eigenaardige kijk op de profetieën, zijn conclusies uit die
profetieën, het ligt alles uitgebeeld voor u: de opengeslagen Bijbel, de stralende
zon (geen zoeklicht meer, zooals, naar ik meen, in de oude teekening), een
stadsgezicht, niet heelemaal oostersch en ook niet heelemaal westersch; en dan 2
vierdeelige boekbundels. Links 4 boeken, waarvan de titels zijn: Israël, gemeente
(die zijn niet hetzelfde en het onderscheid dat deze self made dogmaticus er in
maakt is een ander, dan met Zondag 21 Catech. Bestaanbaar is) statenbond,
wederkomst. Men begrijpt, dat is een geïllustreerd compendium van dogmatiek.
Men ziet ook, dat de nieuwe teekening toch weer naar de oude teruggrijpt. De nieuwe
heeft de klok van 5 minuten vóór 12 niet meer, doch de oude had (als mijn
herinnering juist is) deze 4 saamgebonden boeken niet. In elk geval is in beide
zakelijke overeenkomst. De statenbond eerst......en dàn: de wederkomst (van
Christus). Ieder voelt de logica en de

1)

Correspondentie in het nr van 1 Oct. 1920.
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suggestieve kracht der teekening: de statenbond is er al, nu moet nog de wederkomst
komen; en daar tusschen ligt niet iets anders, dat even gewichtig is als de opkomst
van Israël, gemeente, statenbond. Met dat eerste tweetal opschriften (Israël,
gemeente, in onzen zin opgevat) als overgang naar de wederkomst zijn wij het eens:
want de bedeelingen van het koninkrijk Gods hangen ook waarlijk samen met de
afsluiting van het Oude Verbond (dat Israël tot openharingsvolk heeft) èn de
voleinding van het nieuwe, (dat de nieuwtestamentische kerk als het lichaam van
Christus toebereidt en bewaart en tot rijpheid brengt). Maar ja, als men den
statenbond erbij sleept (let wel. niet in een afleidend artikel maar in de kopteekening),
en de formatie van den statenbond co-ordineert met die van Israël en ‘de gemeente’.
dan is de 5-voor-twaalf-theorie weer met vlag en wimpel ingehaald; dan laat men
plaats open voor de vraag, of met den Volkerenbond nu waarlijk ‘de’ inzet gegeven
is voor de parousie van Christus. Zeker, de Volkerenbond kan een machtig kwaad
worden; en in de organisatie der wereldmacht zien ook wij één van de voorwaarden
voor de tyrannie van den wereld-dictator der zonde: den Anti-christ. Maar - als 't op
rekenen aankomt, dan huiveren wij terug; dan verklaren we ons gaarne incompetent.
In elk geval gelooven we aan de mogelijkheid, dat nog iets anders, van méér
beteekenis nog dan de ‘statenbond’, zich inschuiven zal tusschen hem en de
wederkomst van Christus. En ook protesteeren wij, in naam der Schrift, tegen de
conceptie van de historie der wereld naar het gemengde, verwarrende,
ongelijkslachtige verdeelingsprincipe van geestelijke èn politieke vinding. Al heeft
het politieke, internationale leven ongetwijfeld zijn beteekenis voor de wederkomst
van Christus, men moet de heilige historie indeelen naar haar eigen principe en niet
tegelijk dat doen naar een ander, dat aan de ‘profane’ historie is ontleend.
Ongelijksoortige grootheden kunnen met geen mogelijkheid een juiste indeeling van
de wereldgeschiedenis, of van de heilige historie van het koninkrijk der hemelen
geven.
En, wie zoo toont te doen aan wat voor ons, met allen goeden wil, toch niet anders
te beoordeelen valt, dan als theologisch en exegetisch geliefhebber, die heeft het
dan ook aan zichzelf te wijten, wanneer we óók een beetje wantrouwig kijken naar
het vierdeelige boekenrijtje rechts-beneden: Daniël, Openbaring, 1000-jarig rijk,
anti-christ. Het zijn inderdaad, het zij zonder eenige onvriendelijkheid gezegd, de
stokpaardjes van Het Zoeklicht. Maar de omgeving, waarin ze geplaatst zijn, maant
reeds tot groote voorzichtigheid.
Zoo ziet men, dat het blad openhartig zijn eigen kwesties in de beoordeeling ons
voorlegt.
En men ziet tegelijk, dat wij reden hebben, om, bij de beoordeeling van dit blad
(waarom door de lezers is gevraagd) ons niet
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vooral te werpen op de kwestie van het duizendjarig rijk. Misschien heeft meer dan
één dat verwacht; Joh. de Heer en Het Zoeklicht, oordeelt men, die zijn niet los te
maken van het chiliasme. Toegegeven. Maar we zullen 't dáár toch niet allereerst
over hebben. Zelfs niet in de voornaamste plaats. En dat niet, omdat we 't chiliasme
'n onschuldig ding of 'n voorwerp van aandacht alleen voor de liefhebbers van
exegetisch geknutsel vinden. O neen. Als De Genestet zegt:
Wie voor 't millennium wil strijden, nu, die kom
Maar over duizend jaar weerom!
Voorloopig is er nog iets anders te bepraten:
Die kwestie kunnen we overlaten!......,

dan willen we met zoo'n indifferent gebaar ons niet van Het Zoeklicht afmaken. Want
indien het waar is, dat het blad z'n chiliasme wil ontleenen aan de Schrift, dan hebben
wij er wel degelijk over te praten; en dan niet over 1000 jaar pas.
Maar onze bedoeling is alleen, dat tegen het blad ook nog andere, en zeker veel
ernstiger bezwaren in te brengen zijn, dan z'n chiliastisch standpunt.
1)
En daarover willen we, zoo eerlijk mogelijk, wel iets gaan zeggen.
Voor een Gereformeerd mensch is de vraag naar de-waarde of de waardeloosheid
van een bepaalde richting of een zeker verschijnsel op theologisch gebied altijd te
herleiden tot het onderzoek naar de verhouding daarvan tegenover de Schrift. Wat
aan die Schrift onrecht doet en háár gevoelen onjuist weergeeft. heeft, wanneer het
beweert, ons te kunnen leiden, voor ons áfgedaan.
We bedoelen daarom, in 't kort met enkele voorbeelden te illustreeren onze
bewering, dat Het Zoeklicht niet maar zoo nu en dan, doch in zijn gewonen
redeneer-en ‘bewijs’ -trant, in strijd komt met de goede regelen, die men aan een
gezonde Schriftuitlegging stellen moet.
Ik weet, dat dit een hachelijk ondernemen is, voor wat betreft de beoordeeling,
die de Heer Joh. de Heer zijn beoordeelaars voor de oogen van zijn publiek laat
ondergaan. Wat dunkt u van de volgende tirade in een correspondentie, met een
meneer X. te Y., die, stiekum, met Het Zoeklicht in correspondentie trad en even
geheimzinnig door het blad werd beantwoord onder verbergende initialen, vanwege
de veiligheid, ziet u:
‘Dat zulke leeraren van mij zeggen, dat ik meer verstand heb van orgelmaken
dan van Theologie acht ik een dubbel com-

1)

Ik herinner er aan, dat de kopteekening van ‘Het Zoeklicht’ den laatsten tijd alweer is veranderd.
Onze bespreking ging van boven aangeduide uit, omdat deze het meest typeert.
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pliment in zooverre Theologie bedoeld wordt, die gelijk staat met ‘Bijbelafleiding’.
Trek u van die speldeprikjes niets aan, ik doe het ook niet. Terwijl de oudste broer
in de gelijkenis buiten de deur stond te mopperen en op zijn broer af te geven, was
1)
er binnen feest. Zoo gaat het ook mij.’
Pats, daar ligt de criticus: de oudste broer! Maar argumenteeren is nog wat anders.
Het volk ‘smult’ van dergelijke aardigheden, maar het feest van den verloren zoon
was geen ‘smulpartij’. Bovendien weet ik nog niet, of de verloren zoon, als hij zijn
broer had hooren critiseeren, niet met beschaamde kaken zou hebben gezegd: de
man heeft gelijk, voor wat zijn feitenmateriaal betreft. En over hem oordeel ik niet
in het oogenblik van mijn diepste levens-verootmoediging. De oudste broer, waarlijk,
hij wàs ook de eigenlijke verloren zoon. Maar de feestvierende zoon had toch te
veel eerlijkheid om voor de knechten parade te maken tegenover zijn broer.
Zoodat we maar zeggen willen, dat Het Zoeklicht praten kan wat het wil, doch dat
de vraag naar zijn verhouding tegenover de Schrift nog niet altijd farizeïsme en
eigengerechtigheid behoeft te verraden.
En als we na deze inleiding van wal steken, begin ik met een historische
herinnering. Het is al eenigen tijd geleden, dat ik. schrijvende over ‘Het Zoeklicht
2)
en de Exegese’ herinnerde aan een Zoeklicht-artikel, door den Redacteur zonder
eenige toelichting of aanvulling of bestrijding opgenomen, volgens eigen verklaring
ter onderrichting van zijn lezers, waarin door zekeren heer Thomas M. Chalmers
werd beweerd: dat Jesaja heeft geprofeteerd over ‘spoortreinen, locomotief,
electrische tram, automobiel en waarschijnlijk het vliegtuig’; dat hij voorts heeft
geprofeteerd den Jaffa-Jeruzalem spoorweg, de spoorlijn
Caïro-Jeruzalem-Damascus-Aleppo, den Bagdad-spoorweg enz., enz. Al deze
vondsten dienden dan, om te ‘bewijzen’, uit de profetie, dat de Joden eenmaal in
massa zouden terugkeeren naar Palestina, volgens het geliefkoosde denkbeeld der
Chiliasten.
Die ‘bewijzen’ voor deze zonderlinge bewering vond men dan in Jes. 11:11-16.
3)
We willen eens hooren naar Prof. Ridderbos . Deze ‘moppert’ aldus tegen de
‘Chiliastische’ opvatting van deze profetie:
‘Vooral het N.T., maar ook reeds verschillende trekken der profetie zelve toonen,
dat de letterlijke opvatting misgrijpt. Zoo zijn bijv. de voorzeggingen aangaande het
herstel van den tempeldienst na de offerande van Christus niet voor letterlijke
vervulling vatbaar. Ook in onze profetie wijst eene vergelijking van het strijdtafereel
in vs. 14 v. met de beschrijving van het vrederijk in

1)
2)
3)

4e Jrg. No. 9-10, blz. 137.
Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, Jrg, 7, No. 17.
De Profeet Jesaja, Kampen, J.H. Kok, 1922, bl. 84.
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vs. 6 vv. (vgl. ook 2:4) erop, dat eene letterlijke opvatting de profetie met zichzelve
in strijd brengt.’
Ik ben dankbaar, dat het ‘gemopper’ van Prof. Ridderbos precies klopt met het
mijne van toen. Want het legt nog altijd de vraag voor aan exegetische amateurs
als die van Het Zoeklicht, waarom men het ééne letterlijk opvat en het andere dan
niet in zijn letterlijke beteekenis aandurft; waarom men b.v. niet gelooft aan de
verzanding van de Nijlmonden of van de Schelfzee, sedert de spoortrein Caïro
aandoet (11:15) of aan de 7 beken, waarin de Eufraat verdeeld wordt (11:15);
immers, volgens de letterlijke opvatting kan dat alles toch niet uitblijven.
En als iemand denkt aan spijkers zoeken op laag water, dan vergist hij zich. Het
Zoeklicht durft soms een verklaring der profetie aan, die met die van de Schrift zelf
in strijd komt. Is Jes. 40:3 en 4 niet genoegzaam verklaard in Johannes den Dooper
en zijn profetie (Matth. 3:3, enz, Luc. 3:5, 6)? Hier verklaart de Schrift zelf haar eigen
profetie; en dan moet toch verder alle debat uit zijn. Maar Het Zoeklicht denkt aan
den aanleg van den Caïro-Jeruzalem-spoorweg; want, ziet u, daar was óók voor
noodig: tunnelgraving, heuveldoorboring enz. ‘Maakt recht in de wildernis een baan
voor onzen God,’ zegt Jesaja (40:3). En Chalmers, door Het Zoeklicht ingehaald,
denkt aan een korte spoorlijn, dwars door de woestijn van Damascus door 't oude
Palmyra. ‘De onreine zal er niet doorgaan,’ profeteert Jes. 35:8. Precies zegt Het
Zoeklicht; want het spoorwegreglement verbiedt aan melaatschen in de coupé's
plaats te nemen.
In dien stijl ging het artikel door. En als ik even mezelf citeeren mag, zou ik mijn
1)
‘oudste-broer-gemopper’ van toen nog eens herhalen:
‘Geen dwaas zal dwalen, ronddolen op dezen weg’, zegt Jesaja 35:8. Geen
wonder ook, glimlacht de Zoeklichtman, je stapt maar in de coupé en de trein brengt
je er vanzelf. ‘Geen leeuw, geen verscheurend dier zal er zijn’, spreekt de profeet,
die in de komende gouden eeuw den paradijstoestand in vollen luister begroet. Maar
't Zoeklicht denkt aan de onnoozele koe-achtige waarheid, dat 'n leeuw geen sprong
waagt op de treeplank van Azië's nieuw-modische spoorwagons in vliegende vaart.
Zoo wordt alles weer verletterlijkt en verzinnelijkt, ook in Jesaja 35. Jammer
intusschen, dat de schrijver van al dat moois niet rekent met Jes. 35:1, dat de
wildernis zal bloeien als een roos. Hoe moet dat nu, als de man juist met alle geweld
zijn spoortreintje wil zien sukkelen dwars door de wildernis heen?
Arme Jesaja!
Het Zoeklicht degradeert u tot ingenieur en chef van dienst bij den aanleg van
zijn spoorbaan. Ge komt er alleen wat beter af dan de jettatore uit Selma Lagerlöfs
‘Wonderen van den Anti-

1)

Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, VII, 17.
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christ’. Want uw bevelen zijn, anders dan de zijne, heusch verstandige instructies,
volgens Het Zoeklicht. Hebt ge niet in 62:10 gezegd: ‘Gaat door, gaat door, door de
poorten?’ Weet gij nog wel, gij Jesaja, waarom ge zoo zin-rijk tweemaal ‘gaat door’
gezegd hebt? Dat kwam heelemaal niet van uw dichterlijke bezieling; foei, neen;
maar dat was hieraan te danken, dat gij, zóóveel eeuwen voor Christus, reeds zaagt
aankomen, dat ‘de werklui, aangesteld om deze spoorlijn aan te leggen, uit twee
ploegen bestonden, welke door de poorten van Jaffa en Jeruzalem doorgingen’.
Kijk maar in Het Zoeklicht.
‘Verhoogt, verhoogt een baan,’ zoo sprak, o Jesaja, uw stem. Weer die
geheimzinnigheid: tweemaal eenzelfde woord: ‘verhoogt’. Vanwaar die
diepzinnigheid? Wel, omdat Jesaja al voelde, dat de eerste verhooging van de
spoorbaan bij hoog water zou worden weggespoeld, gelijk het ook te dezen dage
geschied blijkt, en dat dus 't werk moest worden overgedaan. ‘Ruimt de steenen
weg!’ roept Jesaja. Dat is, zegt Het Zoeklicht, een treffend commando, want ‘toen
bij dezen weg een dam moest gelegd worden, werden de steenen vlak bij op de
hellingen der heuvels gevonden.’ Dat Jesaja zich in 't vuur van zijn commando wat
versproken heeft, vergeeft 't Zoeklicht hem wel; Jesaja wilde de steenen, de
hindernissen, juist van de heirbaan zijns volks zien wegnemen, maar de
spoorwegarbeiders begrepen natuurlijk de eigenlijke, goede bedoeling, dat ze de
steenen netjes onder de rails moesten neervlijen. Misschien ligt de verklaring in de
‘Engelsche vertaling’, waarmee Het Zoeklicht nog al eens werkt. Straks is in elk
geval de spoorlijn klaar en in den heilstaat van het duizendjarig rijk rollen de Joden
langs Jesaja's spoorbaan naar 't ‘Zionistisch congres’ in 1897 reeds saamgeroepen.
Dat congres was immers de banier uit Jes. 62:10, zegt het blad; hoewel het Zionisme
nog altijd weinig heeft gevoeld van Israëls heiligheid, doch hoogstens politieke macht
en invloed bedoelt en aldus even sterk als het oude Jodendom zich stoot aan Jezus
Christus. Dien Jesaja dan toch ook voorspeld heeft en van Wien hij alleen de komst
van het vrederijk verwacht.
Van dergelijke ergerlijkheden (den bijbel verknoeien vind ik ergerlijk) krioelt het
artikel. De ‘snelle loopers’ uit Jes. 66:20 zijn ‘locomotieven’; schande over hem, die
hier ‘dromedarissen’ durft vertalen! De naar haar vensters vliegende duiven uit 60:8
worden hier al even vrijmoedig mishandeld als door zekeren dominee; deze ging
ze vergeestelijken, de man van 't Zoeklicht gaat ze verstoffelijken, hij denkt aan
benzine en aan motorgeronk, hij droomt van ‘wolken(!) van vliegmachines’.
In naam van geloof en wetenschap zal tegen dergelijke onzinnigheden
protesteeren ieder, die de Schrift liefheeft met zuivere liefde. Hij zal protesteeren
tegen het blad, dat den duidelijk door Jesaja gebruikten naam ‘de heilige weg’ (35:8)
wegknoeit door een onwetenschappelijke verwijzing naar ‘de tegenwoordige landtaal’
van Palestina, om voor dezen ‘heiligen’ weg uit de
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messiaansche eeuw van des dichters visie in de plaats te schuiven een
20e-eeuwsche profane spoorlijn voor onheilige sjacheraars. Hij zal meer doen dan
lachen, hij zal zich bedroeven en ergeren, wanneer de paarden van de ‘vliegende
wagens’ uit Nahum 2:4, die bij Ninevé's ondergang hun werk doen, voor den wagen
van Het Zoeklicht gespannen worden, en die wagens zelf voor het verwonderd oog
der lezers worden omgetooverd in electrische trams en auto's.
Er zullen er zijn, die zeggen: één artikel typeert niet het blad. Ik zal den opponent
tegemoet komen en eerlijkheidshalve erbij opmerken, dat, naar ik met zekerheid
meen te weten, de Redacteur van Het Zoeklicht niet eens al dezen onzin voor zijn
rekening zou nemen als hij eens wilde ingaan op deze kwesties. Maar dit alles maakt
de zaak niet beter, eerder slechter. Want het verandert niets aan het feit, dat
dergelijke exegetische kromheden het publiek worden voorgezet zonder eenige
1)
kritiek ; en dat op dergelijke fraaiigheden o.m. de apocalyptische en eschatologische
vondsten van Het Zoeklicht nog steeds worden gebaseerd. Een blad, dat met de
pretentie aan komt dragen van: een vergeten leerstuk, een door de dominee's
verzwegen waarheid bij het volk ingang te doen vinden, moet meer eerbied hebben
voor de Schrift.
Want - en dat is nu het bedroevende - in meerdere of mindere mate vertoont toch
de doorloopende ‘bewijstrant’ van Het Zoeklicht overeenkomst en verwantschap
met deze bokkesprongen van Thomas M. Chalmers. Om te bewijzen, dat ik niet
voor niets den heer Joh. de Heer ten volle verantwoordelijk stel voor het lanceeren
van exegetische knutselarijtjes als de bovengenoemde, herinneren we aan de
volgende staaltjes van Bijbelgeknoei (of van een opvatting der Schrift, die onder
ons al herhaaldelijk is weerlegd), die we in enkele, zoo maar voor het vaderland
weggegrepen, nummers van 't blad hebben aangetroffen:
a. Hos. 2:19, 20; 14:6. Zach. 8:13 zijn nog onvervuld en worden eerst in den
terugkeer der Joden naar Palestina waar gemaakt (II, 11/12). Daar gaan alle
preeken over: ‘Ik zal Israël zijn als de dauw’". Daar gaan ze: alle oude en nieuwe
schrijvers, tot Ds Knap en Prof. Hepp toe.
b. de 144000 uit Openb. 14 zijn dezelfde als uit Op. 7 en bestaan uitsluitend uit
bekeerde Joden (II, 7). Daar ligt Dr de Moor! En Prof. Greijdanus!
c. Het koper aan het altaar komt overeen met de leer der drieëenheid (II, 7). Daar
gaan Prof. Aalders en Ridderbos.
d. Naar de profetie van Psalm 2 en andere zal de naam Heere (de Jehova-naam)
het shibboleth worden van de laatste tijden (II, 7).

1)

Het dwaze artikel is te vinden in le jrg., no. 20. Op mijn bestrijding is de heer De Heer bij mijn
weten nooit publiek ingegaan.
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e. Na de ‘opname der heiligen’ komt de terugkeer der Joden naar Palestina in
ongeloof. Sommigen van hen worden geloovig als ze in hun land zijn en deze
vormen het goddelijke Joodsche overblijfsel door de heele periode van
verdrukking heen. De God van hun vader Abraham heeft ze echter allen in Zijn
hand, maar niet vóór de verlosser in Zion komt, zal het geïnspireerde woord
in vervulling gaan: en alzoo zal geheel Israël zalig worden, Rom. 11:26. (Hier
is dus strijd met Rom. 11:25, volgens welk vers de zaligwording van heel Israël
niet ligt in de bekeering der Joodsche natie na den ingang der volheid der
heidenen, doch in dat ingaan van de volheid der heidenen zelf. Er staat niet:
daarna, doch alzoo in Rom. 11:26, m.a.w.; wat vs 25 zegt, dàt is de manier,
waarop de belofte van vs. 26 in vervulling gaat; zeer belangrijke tekst). (Zie De
Schatgraver, bijbl. Zoeklicht, IV, 9-10).
f. Rachel = ooilam; Lea = wildkoe (id.).
g. Jacob begeert Rachel, krijgt evenwel Lea. Rachel is de begeerde, Lea de
gegevene. Rachel is de bruid voor de aardsche beloften en zegeningen, Lea
is de bruid voor de hemelsche erfenissen en zegeningen. Israël heeft de
heerlijke aardsche bestemming om de natiën aan de voeten van Christus te
brengen (Rachel dus); ‘de gemeente’ moet als de gegevene des Vaders Zijn
hemelsche troongenoote zijn in het nieuwe Jeruzalem. (Lea). Tijdens de
afwezigheid van den Bruidegom zal de H. Geest een Bruid werven voor den
Zoon en deze wordt als Lea, de gegevene, eeuwig met den Bruidegom
verheerlijkt als de vrouw des Lams, zittend op zijn troon. Daarna zal, bij zijn
persoonlijke verschijning, Israël als de schoone Rachel, komen aan zijn voeten,
niet op, maar vóór den troon! Eva is: de bruid, genomen uit den bruidegom;
Rebekka: de bruid, geworven door den H. Geest; Rachel - en Lea: de bruid in
haar dubbele betrekking voor Hemel en aarde (id.). Commentaar overbodig!
Allegorie, vrijmoediger dan van Paulus, die er alleen recht toe had (Gal.).
Willekeur in top! En......zijn er niet meer vrouwen in den bijbel?
h. Het tegenwoordige, na de revolutie (2000 jaar na Chr.), strijden om de macht
van de grootere en kleinere potentaatjes in de wereld is, naar het heet, bedoeld
in Ez. 21:26, 27 (IV, 7).
i. Matth. 24:40, 41 wordt aldus ‘verklaard’:
‘Wat een drukte en beweging zal er binnen korten tijd op deze onze aarde zijn!
Onverschilligen, spotters en ongeloovigen, die zoo lang en zoo luid geroepen
hebben: ‘Waar is de belofte van Zijn komst’ zullen van aangezicht tot aangezicht
staan tegenover het grootste vraagstuk van hun leven.
Onderzoekingsvereenigingen voor vermiste vrienden zullen georganiseerd
worden en zij zullen dezelfde ervaring opdoen als zij, die de bergen en de dalen
nazoeken om Elia te vinden. Zooals van Henoch geschreven staat, dat hij niet
gevonden werd, omdat God hem had weggenomen, zoo zal het zijn met de
vele duizenden op dien dag. ‘Zij zijn niet, want God nam hen weg.’
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k.
l.
m.

n.

o.

‘Mysterieuze verdwijningen,’ een opzienbarend sensatiebericht uit de couranten,
nog belangrijker dan het allerlaatste nieuws. Hoevelen zullen op dien morgen
rondloopen met een bleek gelaat en een namelooze angst in hun hart.
‘Wij zijn achtergelaten, wij zijn achtergelaten!’
De man, die opgeblazen pleegde te snoeven: ‘Mijn vrouw heeft godsdienst
genoeg voor haarzelf en mij, ik heb geen tijd voor die dingen,’ zal na het hooren
van wonderlijke berichten, die in de stad de ronde doen, naar huis snellen, om
tot de ontdekking te komen, dat zijn vrouw er niet meer is. Zijn eenige dochter,
die ongelukkigerwijze de voetstappen van haar vader drukte, verlamd van
vrees. Moeder en dochter zaten samen in de kamer, toen plotseling, voor haar
oogen, haar moeder werd veranderd en uit het gezicht verdween Met
vastberadenheid had zij de wereld gekozen boven den God van haar moeder;
te laat zag zij haar vergissing in.’ (De Schatgraver, bijblad Zoeklicht IV, 7).
Isaak is type van Jezus Christus als den Zoon van God; Jakob type van den
Zoon des menschen (id.).
Ezau is Edom, verwant aan Adam, roode aarde (id). Ja ja, Hebreeuwsch is
alleen voor den mopperenden oudsten broer!
‘De typen druipen van het bloed’ (id.).
In Filipp. 3:11 zegt Paulus: ‘Of ik eenigszins mocht komen tot de
wederopstanding der dooden.’ Als Paulus gedacht had dat er maar één
‘algemeene opstanding’ was, dan had hij zijn leven zoo gemakkelijk mogelijk
kunnen opvatten, Jezus kunnen vervolgen tot aan het eind van zijn leven toe
en......hij had toch deel uitgemaakt van ‘de algemeene opstanding’.
(Schatgraver, bijblad IV, 5). Merkwaardige verwarring van begrippen!
Als Jezus zegt: Ziet den vijgeboom en alle boomen; wanneer zij nu uitspruiten,
en gij ziet dat, zoo weet gij uit u zelve, dat de zomer nu nabij is. Alzoo ook gij,
wanneer gij deze dingen ziet geschieden, zoo weet, dat het koninkrijk Gods
nabij is (Luk. 21: 29-32, vertaling Zoekl.), dan geeft het blad deze ‘verklaring’:
de vijgeboom is Israël, de andere boomen zijn de andere volkeren. Israël spruit
al uit, want de Joden keeren al terug naar Palestina en de andere volkeren
spruiten ook uit: oude volken waken op uit de sluimering der eeuwen. Zoo is
b.v. Emir Feisal gekroond tot koning van Irak! Hier is een verklaring, die alle
regels voor uitlegging van gelijkenissen bespot en in de vernationaliseering
der boomen toch even laag staat als de vergeestelijking der boomen uit de
fabel van Jotham door Ds. G.H. Beekenkamp indertijd. (IV. 5).
De koning van Irak kon wel eens voorlooper zijn van den koning van Assyrië,
in de profetie geheeten de koning van het Noorden; en koning Foead I, vroeger
Sultan, hebbende ‘gestudeerd’ in Zwitserland, Italië en aan de militaire academie
te Turijn, kon wel eens voorlooper zijn van den koning van het Zuiden, die
volgens Dan. 11:40 nog te wachten staat. Hier is
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blijkbaar een magische opvatting der profetie aan 't woord, die met de
organische opvatting der Schriftinspiratie niets te maken heeft. (id.)
In Abrahams tent wordt niet alleen Bethlehem en Golgotha afgebeeld, maar is
ook Eliëzer type van den H. Geest, gelijk Abraham van den Vader en Isaak
van den Zoon (id.). Alles wordt hier vergeestelijkt. En de profetie, die geestelijk
is, wordt verletterlijkt. Ra-ra, wat is dat?
Elias komt eenmaal in persoon terug (Schatgraver, IV. 5. Bewijs: Matth. 17:11,
12 en Mal. 4:5.
De ‘koning, stijf van aangezicht’ uit Dan. 8 komt uit de streek waar Kemal Pasja
op het oogenblik alles voor hem voorbereidt (IV, 9. 10).
De koning van het Noorden in de toekomst (zie boven) zal een
vertegenwoordiger zijn van een menigte machten achter hem; ongetwijfeld
behooren hiertoe Assyrië, het verrezen Babylonië, een onder de macht van
Duitschland staand Rusland en anderen. Wie moet dit niet zien, vraagt het
blad, in het licht van de Duitsch-Russische verbintenis? Antwoord van den
‘mopperaar’: ik niet!
Uit Dan. 11:35-40 is af te leiden, dat binnen afzienbaren tijd een strijd zal
ontstaan, maar dan is bij het ‘Zuiden’ niet aan Egypte in zijn simpele
geografische ligging te denken, maar men moet bedenken, dat Egypte het
hoofd zal zijn van een confederatie en dan denken we aan de geallieerden van
den Wereldoorlog. Een daarvan, zoo niet de voornaamste is Engeland. Denk
nu verder aan de Britsche kolonies en dat ‘Zuiden’ van den armen Daniël wordt
dan het aanloopje om via Gibraltar en Egypte te komen tot aan de kaap; ‘daar
kunnen we een weinig rusten en de mogelijkheden der toekomst nagaan, indien
we kunnen, wanneer Zuid-Afrika verbonden zal zijn van de kaap tot het meer
Tanganjika, en misschien verder.’ - Moppering: Misschien verder? Ik zou
zeggen: zeker verder. Want als we via het Zuiden en de geallieerden en
Engeland bij de Britsche kolonies komen, dan kunnen we óók zien naar het
Noorden, Oosten, Westen. Dan wordt de koning van het Zuiden tot koning
‘aller Welt’ (IV, 9, 10).
Hoewel het Zuiden zeer wordt uitgebreid, werd elders de geografie en topografie
streng letterlijk, zonder eenige koloniale interventie, volgehouden. Om iets te
noemen: ‘De Antichrist zal uit Israël voortkomen.’ (IV, 5). En als het Zuiden zoo
‘veralgemeend’ wordt, ligt dan het heele 1000-jarig rijk met zijn terugkeer naar
Palestina ook niet omver? Is Palestina, net als het Zuiden, eigenlijk niet overal?
‘Uit Openb. 17:3 is af te leiden, dat Rome zal zijn ‘de scharlaken vrouw’ (IV, 9
10). Bewijs: Henry! Wel ja, vandaag de oude, morgen de nieuwste opvattingen;
heden de ‘algemeen protestantsche’, morgen de allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste inlegkundige emotie (Chalmers c.s.). Rome is hier
toch de hoer en toch wordt het vermoorden ook van Roomsche
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z.

priesters door bolsjewiki e.d. (terecht) aangehaald als uiting van den geest van
het Beest. Tegenstrijdigheid m.i.
De 7 gemeenten uit de Openb. v. Joh. zijn 7 tijdperken in de kerkhistorie, ook
volgens Het Zoeklicht. (IV, 5).
Voor den N.T. geloovige, is Jezus niet de koning, maar de Bruidegom. (IV, 5).
Ook een exegetische kwestie! Nooit meer: ‘Pro Rege’ zeggen!
De vijgeboom is het beeld van Israël als natie, de olijfboom van de geestelijke
voorrechten, eerst aan Israël (Rom. 9:4, 5, 3:1, 2) nu aan de N.T. Gemeente
gegeven (11:17), de wijnstok van de geestelijke zegeningen aan Israël
toegedacht. Aldus Het Zoeklicht. Maar de boomentheorie van straks wordt
door het blad zelf weer omvergeboomd (zie boven).
Het zilver en goud dat Eliëzer cadeau geeft aan Rebekka's familie, symboliseert
de verlossing (zilver) en de heerlijkheid Gods (goud). De kleederen, die Eliëzer
presenteert, beteekenen ‘de bedekking met Gods gerechtigheid’. Op. 19:8. Ik
vraag: wat beteekent de maaltijd, dien men Eliëzer voorzette, wat het stroo en
het voer voor de kameelen? Het Zoeklicht zal zeggen: u is profaan! Ik zeg: in
die vraag spreekt volle ernst.

Zie zoo, mijn alfabeth is vol, en daarom houd ik maar op. Ik heb natuurlijk niet breed
geargumenteerd, want ik spreek tot Gereformeerden. Voor hen heb ik, meen ik, met
deze losweg gegrepen citaten nu wel bewezen, dat de heer Joh. de Heer niet den
moed moest hebben, om tot zijn correspondenten te zeggen, te insinueeren:
‘Het is u een raadsel, waarom vele Geref. Predikanten tegen Het Zoeklicht
waarschuwen......De zaak is, dat Het Z. door de belichting van de teekenen der
tijden de gemoedelijke rust wat verstoort......’
Dat is een uiting van zelfvoldaanheid en van laster. Het is den Redacteur al meer
gezegd, en het wordt hem thans ook door mij bij herhaling verzekerd: wij protesteeren
tegen uw blad, omdat u den bijbel onrecht doet. En, 't moet er maar eens uit: deze
manier van schrijven is duizendmaal venijniger, omdat ze bewust onze woorden tot
leugen stempelt, dan alles, wat door òns tegen u geschreven is en waarover u klaagt
als over het onrecht van den befaamden ‘oudsten broer’.
Misschien denkt iemand: nu zal wel het chiliasme een beurt krijgen; dat is toch
immers zoowat nummer één onder de Zoeklichtdogma's.
Toch vergist zoo iemand zich. In het Geref. Jongelingsblad is het chiliasme meer
dan eens ter sprake geweest; en, wilde ik daarop breed ingaan, dan zou ik veel
meer ruimte moeten hebben, dan met een gezonde bezetting ervan naar verhouding
van het belang der besproken onderwerpen in dit geval gewenscht is.
Neen: we willen nog iets anders, dat m.i. meer doeltreffend is, zien te bereiken.
We bedoelen nog even in te gaan op de hoofd-
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gedachte van ons 2e artikel, maar dan nu in een ander verband. Hierboven zagen
we, dat Het Zoeklicht lijdt aan gebrek aan ernst. Het springt met den Bijbel, met de
politieke gebeurtenissen, met al wat zich roert in de wereld zijner inderdaad breede
belangstelling om, op een manier, die o.i. niet bestaanbaar is met den ernst, de
zelfkritiek, de bedachtzaamheid, welke bij de belichting van de teekenen der tijden
en het onderzoek der profetie noodig zijn.
Welnu, ook in andere opzichten verraadt het blad dit gebrek aan ernst. Ik zal
trachten, er eenige bewijzen voor te geven..
En dan begin ik met de rubriek, die m.i. de meeste menschen in Het Zoeklicht
allerbizonderst interesseert: de correspondentie rubriek. Dat de Redacteur pittig
schrijven kan, dat hij zeer openhartig aan menschen, die 'n opfrissching op den weg
tot zelfkennis behoeven, de waarheid durft zeggen, dat hij voor meer dan één ten
zegen is, ik zou het niet graag ontkennen, al denken sommige heetgebakerde
briefschrijvers dat.
Maar juist omdat de Redacteur zijn correspondentietafel naar buiten brengt en
ons hem op de handen laat kijken, daarom is deze zijn rubriek ook zoo uiterst
gevaarlijk, wanneer ze eenzijdig, onbillijk in kritiek, voorbarig in het oordeel,
lichtgeloovig ten opzichte van verdrukte grootheden of betweterige naturen wordt.
En aan deze gevaren ontkomt de Redacteur m.i. niet.
M.i. is Het Zoeklicht zeer onvoorzichtig in het voetstoots aannemen van al de
berichten, die zijn correspondenten het blad doen toekomen over hun dominees,
kerkeraden, over het kerkelijk leven, enz., enz.
Zoo publiceert Het Zoeklicht, soms zonder eenig nader onderzoek, alleen maar
op gezag van zijn correspondenten:
dat op een Zondagmiddag een Geref. diaken in de kerk zong: laat ieder 's Heeren
goedheid loven op het oogenblik dat een vliegmachine over de kerk vloog met, op
de vleugels, een reclame van dien diaken. (Moet gebeurd zijn te L......) (I, 20);
dat ‘de’ (DE!) kerken het gemis aan geestelijke kracht trachten (!) aan te vullen
door allerlei uiterlijke aantrekkelijkheden (id.);
dat in A......en S......de agenten van de orgelzaak van den heer De Heer de deur
voor den neus dichtkrijgen, omdat Dominee tegen dien Zoeklichtman gewaarschuwd
heeft; deze Dominee wordt dan - alleen op dat gerucht - gerekend onder de blinde
leidslieden, die de teekenen der tijden niet verstaan en hun mededienstknechten
slaan (Matth. 24:49) (id.);
dat een zeer vooraanstaand Geref. predikant, Doctor in de Theologie, er schande
van sprak, dat vele zijner collega's liever de menschen aan ongeloovige lectuur
overlaten dan aan Het Zoeklicht; hetgeen, natuurlijk, zacht gezegd, dien predikant
evenmin bekend kan zijn als mij, aangezien wij, collega's, van elkaars werk 'n
schijntje weten (IV, 9, 10).

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

145
't Was eigenlijk wel gewenscht, dat Het Zoeklicht ons den naam van dezen predikant
noemde; maar dat schijnt niet wenschelijk te zijn, vanwege de inquisitie, moet u
weten. Zóózeer toch doet de Redacteur zijn best, zijn correspondenten tegen ons
te beschermen, dat hij een Geref. pred. theol. dr., die een ingezonden stuk aan Het
Zoeklicht gestuurd had, om het te verdedigen tegen de kritiek van Dr de Moor, voor
's mans eigen veiligheid maar niet het woord verleent en hem, die toch zelf wel zijn
protest zal onderteekend hebben, aanspreekt als ‘Dr X., Geref. pred. te' X’.
Hetzelfde beschermend gebaar is weer te zien in het nummer van Sept. '20 no.
5. Ook daar wederom een Geref. pred. theol. dr., die het blad prijst, maar zijn naam
is X te Y! Bijna alle geadresseerden worden aangesproken met voorletter van naam
en plaats der inwoning, (v. D. te L.; N. te B.; Mej. E. te H.). Maar als we lezen van
een Secr. der Geref. Evangelisatie die het blad wil verspreiden, dan wordt die
genoemd R. te X! We mogen alweer niet weten, niet raden zelfs, waar de man
vandaan komt. Zóógoed weet het blad, dat wij, gereformeerden, inquisiteurs zijn en
kettervreters! Is dat ernst of verdachtmaking? Werkelijk, zulk verzwijgen is
welsprekender en kwaadaardiger en vruchtbaarder dan honderd geteekende kritieken
(17 Juli 1920). Tot een haar naam verzwijgende dame zegt de heer De Heer heel
aardig: Ik houd niet van gesluierde dames (III, 14). Maar waarom maakt hij dan
zonder noodzaak gesluierde heeren? Wij houden dáár niet van.
Zoo kunnen we voortgaan. Als een paar heeren een stelletje kerkbodes sturen
van een kerkboderedacteur H., dan weet de heer Joh. de Heer, klagende over
miskenning van menschen, die zijn blad niet geregeld lezen, onmiddellijk te vertellen,
dat H. schijnt ‘lijdende aan chiliastenvrees, een ziekte, die den laatsten tijd onder
de kerkboderedacteuren nogal slachtoffers maakte. Zij gaat in den regel gepaard
met Leeken-schuwheid, antikerkelijke vervolgingswaanzin, sectarische
dwangvoorstellingen en een tikje ambtskoorts.’
Als Ds Schippers van Sliedrecht tegen het blad schrijft, wordt hij en het blad,
waarin hij schrijft, vermaand ‘niet langer kerkdeuren en kerkboden te sluiten voor
de Boodschap van den komenden Koning’. Hoe weet Het Zoeklicht dat ze gesloten
zijn? (III, 13).
In het algemeen: hoe weet Het Zoeklicht iets af van wat wij preeken? Tot een
gereformeerden koster zegt het blad heel ter snede, dat het ‘moeilijk voor hem is,
uit naam van alle kerken te spreken, daar hij toch maar in één kerk tegelijk kan zijn’.
(7 Aug. 1922.) Maar de heer De Heer komt in geen enkele kerk, geloof ik; en toch
heeft hij zijn oordeel over ‘DE’ kerken in menig opzicht klaar. Hoe kan dat? Is hij
meer dan een koster?
Ik zou meer kunnen noemen. Ik herinner me een Zoeklicht-
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verhaal van een dominee, die op het zien van het blad ‘in woede uitbarstte’ en het
scheurde uit de hand van den lezer. Ik herinner me nog meer van dergelijke dingen.
Maar ik vraag: is hier ernst?
Och, het is gemakkelijk genoeg, de kerk uit de verte te critiseeren en op dominees
af te geven, wier naam men meestal verzwijgt. Maar het is een gevaarlijk werk.
Men moet immers deze dingen bezien in het licht der toekomst. Ik weet, dat velen
deze citaatjes uit de correspondentie-rubriek pietluttig zullen vinden; er zullen wel
weer enkele menschen boos zijn en aan den microscoop van den kritikaster,
mitsgaders aan gereformeerde naargeestigheid denken. Maar Het Zoeklicht leert
ons vooruit te zien; en nu stel ik weer als in het 1e artikel de klokkwestie: niet alleen
de eind-toekomst, maar ook de naaste-toekomst vraagt onze aandacht. En ik doe
in allen ernst de vraag: wat zal er worden van Het Zoeklicht? De Heer Redacteur
zal ook eens de pen moeten neerleggen; mogelijk zal hij opvolgers hebben; maar
dán?
Ja, dan?
Dan komt naar ons toe in àl geweldiger machtsontploooiing de macht, diè nu
reeds werkt in de wereld, en die antichristelijk is. Dan zal zich openbaren het
organiseerend talent der zonde. Nu reeds zien we dat alles van den kant der vijanden
organisatie zoekt en vindt.
Maar in onzen tijd van zondige organisatie komt daar een blad, dat in een
geweldigen crisistijd dien we beleven, bedoeld of onbedoeld, de georganiseerde
kerkelijke samenleving belemmert ('t moge geen doel zijn, gevolg is het wel); dat
afbreuk doet aan de kerk. Aan de oplossing van de vragen, waarmee de kerk strijdt,
doet het blad niet mee; bouwen wil het dus niet in dit opzicht Maar afbreken wel.
Want voor den critischen geest van ons volk is niets fataler, dan een steekspel van
persoonlijken aard, of de indiening van een bezwarenlijstje tegen kerken en
dominees.
En ik vraag, onder verwijzing naar bovenstaande citaten: hoe bewijst het blad zijn
beweringen?
O, het heeft veel correspondenten, ik weet het wel. Maar zijn al die menschen
betrouwbaar, niet subjectief, maar objectief? Zijn er niet ontevredenen bij, die in hun
kring niet genoeg in tel zijn? Zijn er niet bij, die, ontrouw aan hun belofte, bij de
geloofsbelijdenis afgelegd, de kerkelijke vermaning van zich afschudden en heil
zoeken bij den werkelijk om zijn ijver en werkkracht te bewonderen
Zoeklicht-redacteur? Heeft een man, die de drukpers gebruikt, het recht,
mededeelingen, die hij niet controleeren kan, publiek te beantwoorden op een
manier, die aanvallend is tegenover aangeklaagden, die zich niet kunnen verdedigen
en die het volk toch te kijk ziet staan of zet als vertegenwoordigers van hun groep?
De ‘Amsterdammer’ van 4 Jan. '22 schreef, handelend over de kritiek, op Het
Zoeklicht uitgebracht:
‘Wij willen uiting geven aan onze droefheid en verontwaar-
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diging, dat men de profetische adventstaal van een heraut van Christus niet anders
heeft weten te beantwoorden dan met een soort banvloek: ontvangt hem niet in uw
huis.
Het “leerstuk”, waarop men heel deze spontane Maranathabeweging wil laten
schipbreuk lijden, is de kwestie van het duizendjarig rijk.’
Maar tegenover dit Amsterdammer-artikel wil ik eerlijk verklaren, dat wat mij
betreft, geen banvloek geslingerd wordt en mijn bezwaren nog heel wat anders zijn
dan van een verketteraar. Ik vloek niet; ik zie in Het Zoeklicht veel goeds (b.v. in
zijn strijd tegen occultistische praktijken; zijn warmen toon tot zoekers en twijfelaars,
zijn populairen preekvorm). Maar - mag ik mijn kerk niet meer liefhebben? Mag ik
niet meer protesteeren, als iemand met de eene hand vergadert, met de andere
verstrooit? Is het een bewijs van inquisitiezucht als ik handhaaf wat ik onderteekend
heb, evenals alle met Het Zoeklicht correspondeerende theologische
doctoren-predikanten: dat ieder schuldig is zich tot de ware kerk te begeven; dat
dus alle evangelisatie, die tegenover de kerk en het kerkelijk vraagstuk òf
onverschillig is, òf vijandelijkheden lanceert, gebrekkig, in den wortel verkeerd is?
Wordt het 'n schande, als men probeert te doen wat beloofd is, toen het predikambt
aanvaard is?
Neen, we zeggen niet: in den ban met dit werk, om dan zelf niets te doen. Maar
we kunnen ons het recht toekennen, den plicht zelfs aanvaarden, te bestrijden, wat
een goed doel op verkeerde manier nastreeft, als wij ons zelf zetten tot het werk,
dat uit eigen beginsel opgebouwd wordt. Dat is, meen ik, gereformeerd.
En Het Zoeklicht heeft met zijn correspondenties ingang gevonden voor zijn
onware beschuldiging. Het volk is hier en daar al aan deze logica gewend. Schrijf
niet tegen Het Zoeklicht, maar ga liever zelf evangeliseeren, schrijft nummer één.
En ik sta op mijn beurt ook op straat te preeken. Schrijf niet tegen Het Zoeklicht,
maar preek liever over de wederkomst van Christus, schrijft de ander. En ik heb al
eens standjes gehad omdat ik te veel over de Openbaring preekte. Och, ik wil niet
interessant zijn. Ik geef alleen maar een bewijs uit eigen ervaring, dat menschen,
die mij nooit gezien hebben, onmiddellijk elke kritiek belichten naar de wijze van
Het Zoeklicht. Dat overkomt natuurlijk anderen ook. Maar dat is fataal. Dezelfde
menschen die van Het Zoeklicht aannemen, dat onze kerken te weinig
toekomstprediking geven, hebben voor 99% nog nooit moeite gedaan, om te leeren
wat onze gereformeerden zelf hebben geschreven over de parousie van Christus.
Dat is gebrek aan ernst.
En in onzen geschokten tijd wete ieder, wat hij doet, als hij de kerk bloed aftapt,
vooral als 't een kerkelijke saamleving betreft, die vraagt naar de handhaving van
Gods Woord ook in haar organisatie.
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Waar blijven ze straks, de menschen die mede door Het Zoeklicht leeren hun
schouders op te halen over de kerk? Waar blijven hun kinderen? Waar hun
kleinkinderen? Wat komt er van Het Zoeklicht als zijn Redacteur er niet meer is?
Dat zal God weten, zegt iemand.
Ja. Maar wij hebben ons best te doen. Alle Gereformeerde dominees preeken
dat Christus zijn kerk vergadert. Wie met Christus niet vergadert, die verstrooit. De
ervaring leert, hier en Elders, vroeger en nu, dat alle evangeliseerend zoeken van
individuën zonder daarachter te plaatsen de gemeenschap, op den duur vruchteloos
is. En schadelijk. Het heeft de kerk bloed afgetapt, dat zij niet terug krijgt. En het
heeft buiten de kerk een stroom van leven geleid die straks weer verzandt.
En ik zeg het opnieuw aan Het Zoeklicht, en ik zeg het aan allen, die trouw aan
een gegeven belofte inquisitie noemen: dat deze en dergelijke dingen voor mij het
voornaamste zijn in de bedenkingen, die ik opper. En dat is heusch geen
1)
‘ambtskoorts’.
Het Zoeklicht - zoo schreven we - helpt niet mee aan de oplossing van de kwesties,
waarvoor de kerk en de kerkelijke organisatie staat.
Eerlijkheid gebiedt, ook daarop nader in te gaan.
Ik herhaal voor alle duidelijkheid, dat ik schrijf, niet om den Redacteur van Het
Zoeklicht te overtuigen - ook al omdat deze toch nog nooit bij mijn weten op zakelijke,
argumenteerende artikelen inging, wel op dingen van persoonlijken aard of op
bepaalde feiten, betreffende zijn persoon en werk. Ik schrijf voor hen, die een
beoordeeling van het blad vroegen van het welbewust door hen zelf aanvaarde
standpunt der gereformeerde overtuiging, welke ook omtrent het vraagstuk van de
kerk in dit blad in den breede is en wordt toegelicht.
Ik begin met de herinnering, dat Het Zoeklicht van de kerke-

1)

Toen ik voor het schrijven van dit derde artikel enkele oudere nummers van ‘Het Zoeklicht’
opzocht bleek me, dat ook in die oudere nummers de kopteekening gegeven was, die ik voor
de tweede hield, en die dus blijkbaar de eerste geweest is. Het doet me genoegen, dat ik zelf
reeds heb geschreven, dat mijn herinnering niet absoluut zeker was, zoodat ik gelukkig het
blad geen onrecht deed. Zakelijk blijft de kwestie van de klok er hetzelfde om, gelijk men
begrijpt. Mijn geheugenfout, die ik reeds toonde mogelijk te achten, verklaar ik nu uit een
indertijd in een zeker blad aangetroffen artikel over ‘De klok van Het Zoeklicht’ (zoo luidde,
meen ik, de titel), waarin in verband met een correspondentie van den Redacteur zelf, gewezen
werd, als ik me goed herinner, op het terugbrengen van. we zullen nu maar zeggen: een klok.
Vermoedelijk zal de 5-minuten-voor-12-klok. waarmee dan die correspondent de andere (v.h.
Zoekl.) vergeleek. gestaan hebben op een van de brochures van den Heer Joh. de Heer.
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lijke toestanden in Nederland niet veel kennis aan den dag legt. Of het blad ze heeft,
daarover spreek ik natuurlijk niet; maar omdat ik in den Redacteur iemand zie, die
niet graag bewuste oneerlijkheden zou zeggen, geloof ik, dat zijn scheeve
voorstellingen b.v. van ons eigen kerkelijk leven en zijn voorbarige conclusies, op
werkelijke afwezigheid van grondige bekendheid met onze kerken en andere wijzen.
Nu kan niemand hem met menschelijke autoriteit verplichten, de kerken wat
grondiger te bestudeeren. Maar indien hij - gelijk we verleden week zagen - omtrent
de Kerken, ook de onze, zich in 't openbaar uitlaat, dàn is de vraag naar de mate
van zijn bekendheid met ons wel degelijk op haar plaats.
Welnu, kènt de Zoeklichtredacteur ons?
Ik zal in 't kort trachten aan te toonen:
a. dat die vraag ook op het standpunt van den Heer De Heer recht heeft op
antwoord;
b. dat voorzoover uit Het Zoeklicht blijkt, het antwoord ontkennend moet zijn.

Wat het onder a. genoemde betreft: ook voor de Zoeklichtredactie heeft de vraag,
of ze met ons bekend is, haar recht. Dat recht zie ik gelegen in het feit, dat de Heer
Joh. de Heer schrijft hoofdzakelijk voor Nederland. Al gaat Het Zoeklicht buiten de
grenzen, het blijft voornamelijk daarbinnen en is ook in het Nederlandsch geschreven.
Iemand nu, die een geestelijke beweging op touw zet (het beeld is minder mooi,
hoor), een correspondentie opent, een tekort aanwijst, evangeliseert, moet weten
wat er te doen is op den bodem, waarop hij arbeidt.
Er is - dat erken ik - ook een andere kant aan de kwestie. Men kan ook aldus
redeneeren: de teekenen der tijden zijn wereldteekenen; men moet verder kijken
dan de grenzen van ons kleine peuterlandje; Nederland is maar een heel klein plekje
op de groote wereldglobe. En - zoo kan men voortgaan - Het Zoeklicht meent, dat
de wederkomst van Christus zich zal aankondigen, ook in verband met het leven
der valsche, ontrouwe, afvallige kerk (een gevoelen, dat onzerzijds ook herhaaldelijk
werd uitgesproken). Daarom heeft Het Zoeklicht er minder aan, te weten, hoe het
in Nederland staat. Al is hier ook een Gereformeerde kerkgemeenschap, en al zou
die ook zóó zijn, dat zelfs Het Zoeklicht daarmee zich volmaakt vereenigen kon,
dan moet het blad nòg spreken over de kerkelijke samenleving over de heele wereld.
Ik kan met die redeneering een heel eind meegaan. Wie de ontwikkeling der
wereldhistorie in antichristelijke richting zien wil, die moet ook verder zien dan Dollard
en Schelde, Helder en Maastricht.
Maar - Het Zoeklicht schrijft in Nederland. En daar is, door Gods genade, nog
een kerkelijke samenleving, die ondanks veel gebrek, er naar streeft een kracht te
zijn; die niet alleen
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bewaren wil naar binnen, maar ook trekken van buiten. Het vraagstuk van kerkelijk
leven en organisatie gaat in ons land nog niet buiten de geesten om. Wat Het
Zoeklicht noemt de ‘stichtelijke doofpot’, geeft niet een naam, die voor alle kerkelijk
leven hier past. En nu is dit het eigenaardige, dat Het Zoeklicht in den breede spreekt
over kerkelijke kwesties van Rusland, Tsjecho-Slowakije, Ulster, Engeland, Ierland,
Schotland, Duitschland, Amerika, maar nooit zóó opzettelijk en breed over kerk en
kerkelijk leven in Nederland.
Dat zwijgen spreekt. Het bewijst, dat Het Zoeklicht wel over de kerken oordeelt,
ook over de onze, wel gebreken constateert, maar niet de minste poging doet om
mee te helpen om de hervormingen, die het in de kerk noodig acht als brood, ook
in haar en met haar te zoeken.
Dat is natuurlijk van een man, die zoo bewust leeft als zijn Redacteur, niet een
onwillekeurig verzuim.
Dat moet opzet zijn.
Is nu iemand, na ernstige kennismaking met de kerken en haar worsteling, gekomen
tot de overtuiging, dat hij in haar niet wezen moet en dat hij niet van een verflenst
leven 'n opwekkingslied, noch van een verstervend lichaam een hervormingsdaad
heeft te wachten, dan verschillen wij nog wel zeer van zoo iemand (want wij mogen
ons nooit losmaken van de historie); maar we zeggen dan toch: u oordeelt over wat
u kent. Over de beginselen verschillen wij dan, maar in de constateering van de
feiten staat ge bij ons niet ten achter.
Maar kent de heer De Heer ons?
Ik meen: neen.
Als Het Zoeklicht een tegenstelling maakt tusschen Ds de Vries van Zaandam
(Geref. pred.) en een heer, die daar een Maranatha-lezing houdt, in dier voege, dat
Ds de Vries het 1000-jarig rijk teekent naar ‘de belijdenis’, máár - dat die andere
heer het 1000-jarig rijk bezag naar de Schrift (ik citeer naar mijn geheugen) dan is
dat een tegenstelling, die niet deugt. Dan vergeet Het Zoeklicht, dat een
Gereformeerd predikant, die iets bespreekt ‘naar de belijdenis’, dat tegelijk wil doen
naar de Schrift, omdat een gereformeerde de belijdenis aanvaardt, wijl deze, naar
zijn inzicht, op de Schrift gegrond is. Hij zal dan ook, gelijk de confessie zelf doet,
op de Schrift teruggaan.
Achter die tegenstelling ligt een heele gedachtenreeks, in het brein van den
Zoeklichtredacteur aanwezig, die het bewijs geeft, dat hij niet kent, wat hij beoordeelt,
althans die kennis niet gebruikt.
Wanneer het elders ietwat smalend heet:
‘Velen gelooven thans evenals ik, in een herstel van Israël, maar u weet, zonder
synodale besluiten, kan men zóó maar zijn meening niet gaan wijzigen, zonder in
opspraak te komen. Dit en
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nog veel meer, vermoed ik, doet deze strijders zich wanhopig verweren tegen de
niet meer tegen te houden Maranathastrooming’, dan blijft ons, als wij aan de
eerlijkheid van deze tirade gelooven, weer geen andere conclusie dan deze: dat
Het Zoeklicht over onze bewustheid of onbewustheid bij het formuleeren van
belijdenissen en het accepteeren van haar uitspraken geen flauwe notie heeft. Als
het blad dan toch erover redeneert, doet het ons groot onrecht. En het bewijst, dat
het voorbijgaan van de kerk, het versmaden van haar organisatie voor zijn
ondernomen geestelijke opwekking niet op voldoende onderzoek berust. En in dat
licht bezien kan ik, al wil ik harde woorden vermijden, toch niet anders dan als laster,
door den Redacteur zóó maar zonder eenig bewijs, en met hopeloos generaliseeren
aangedurfd, brandmerken zijn bewering (1 Febr. '22):
‘Zoolang dus de officiëele Kerk voortgaat met aan Kerkelijke en Kerkrechtelijke
kwesties den voorrang te verleenen boven de boodschap des Konings die haast
heeft, zoolang zal Het Zoeklicht in alle zwakheid zijn stralen moeten uitzenden, met
of zonder de genade der officiëele Broeders.’
Het doet dan ook eenigszins eigenaardig aan, als iemand in Het Zoeklicht schrijft
(15 Oct. '22):
‘Hoe gaarne zagen we de boodschap van de naderende komst van den Bruidegom
langs den officiëelen weg gebracht, doch hoe vaak worden juist op dien weg allerlei
struikelblokken geplaatst. En dan hebben we de keus: óf voor dat struikelblok te
blijven staan, óf langs verkeerd spoor, zij het dan met eenige vertraging, toch het
doel te bereiken. Zoo zoekt ook de Maranathaboodschap gaarne de gebaande
officiëele wegen, doch waar die versperd worden, zal ze zichzelf een weg banen.
Ze kan wel opgehouden, doch niet weerhouden worden.’
Deze bewering zou komisch aandoen, als niet het tragische overheerschte. De
Maranatha-beweging doet haar best volstrekt niet, de kerk, de officiëele kerk, te
doordringen van haar boodschap. Ze tracht wel eens een kerkelijk gebouw te krijgen
en graag wil ze de hulp van een predikant; maar een blad, dat (zonder eenige kennis
van de feiten) de bespottelijke, met alle werkelijkheid vloekende klacht aanheft over
de dominocratie in de Protestantsche kringen, zùlk een blad moest begrijpen, dat
een dominee meer of minder in de Maranatha-samenkomsten nog niets beteekent
voor de Kerk.
Neen - wij hebben tegen deze beweging, dat zij buiten de historie om, buiten de
kerk om, Gods koninkrijk zoekt te dienen. ‘Langs verkeerd spoor’ gaat het dan,
volgens den zoo even geciteerden Zoeklichtcorrespondent, en wij zeggen graag:
amen daarop. Maar mag ooit het doel de middelen heiligen? Is het liefde, is het
gemeenschap der heiligen, als men klaagt over een gemeenschap en die aan haar
lot overlaat?
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Ja, over die dingen is toch nog wel te praten. Want de Redacteur beroept zich op
de Schrift. Zelf zegt hij (1 Oct. '20):
‘Mijn kerkelijk standpunt kunt ge vinden in I Cor. 9:19, en hoop ik, niet tot ontbinding
en ook niet tot bevordering van een bepaalde kerk mede te werken, doch zonder
aanzien van een bepaalde richting of kleur bij te dragen tot de eenheid van het
Lichaam van Christus, de Gemeente’.
Vermoedelijk zou Paulus zelf verbaasd staan over deze toepassing van 1 Cor.
9:19. Want het is daar juist zijn roem, dat hij zich geldelijk vrij maakt van allen, dus:
zware lasten draagt, om allen te winnen....niet in algemeenen zin voor Christus,
doch ook voor dat lichaam van Christus, dat zich openbaart in de geïnstitueerde
kerk. Paulus, die begint bij de synagoge, (en die was toch meer verdorven dan de
kerk, die Het Zoeklicht vinden kan in Nederland), Paulus, die dus altijd in de
historische lijn probeert te gaan, Paulus, die overal kerken sticht en de ambten
instelt, die Paulus wordt hier gebruikt als argument in de verdediging der
onkerkelijkheid! Dat is wel wat vreemd. Paulus maakt zich vrij van wie buiten de
kerk staan om ze binnen de kerk te brengen. Maar het zijn juist de kerken, van wie
Joh. de Heer zich ‘vrij’ maakt, om ze te winnen voor een standpunt, dat niet vóór
en niet tegen de kerk is!
Het kriebelt hier elk logisch hart.
Maar......zegt iemand, die kerken van Paulus' dagen waren anders dan de
tegenwoordige. Best mogelijk, zouden we zeggen: maar ze waren er eerst niet en
ze waren dus ook niet ‘goed’ en ze kwamen er toch; Paulus vond ze noodig. Maar
hooren we Het Zoeklicht (15 Jan. '20):
‘De warme liefde der eerste Christen gemeenten heeft plaats gemaakt voor een
dood-liefdeloos-oppervlakkig- en dor formalisme. Met een groot deel der kerkgangers
kan men uren lang spreken over Dominees, kerkelijke toestanden etc., doch zoodra
men over Jezus en Zijn levend werk in ons begint, treedt er een doodelijk stilzwijgen
in. Wat daaraan te doen? Men kan ijs wel met den hamer kapot slaan, doch
daarmede blijft het even koud en hard. Het beste is dat de waarachtige geloovigen
het vuur des Heiligen Geestes in die koude omgeving brengen en zoo de overigen
verwarmen.’
Maar - vragen wij, wat voor die geloovigen het beste is, is dat voor Het Zoeklicht
niet noodig? Moet dat buiten de kerk blijven?
Neen, niet buiten, maar boven, antwoordt de Redacteur (15 Jan. '20):
‘U weet dat de meeste kerken van boven in een “punt” uitloopen in de spits van
den toren. Nu heeft een Marker visscher eens gezegd, dat dit de “toorn Gods” is,
die op de kerk rust, maar dat is niet waar; het beteekent eenvoudig dat alles wat
daarin geschiedt, ten slotte moet uitloopen op een heenwijzen naar boven,
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naar Hem, die de Heer der Kerk is: Jezus Christus. Nu, daar boven op die spits
bevindt zich de haan als het symbool der waakzaamheid, die let op alles wat hem
omringt en zich daartoe van den wind dan Oost- en dan Westwaarts laat draaien.
Die haan nu is wel verbonden aan de kerk, doch er niet vóór en ook niet tegen, hij
staat er boven op’.
Maar......is die haan niet één met den ondersten steen van het fundament van
het gebouw? Heeft ooit één haan zoo hoog in de lucht gezweefd?
Werkelijk, op dit terrein ligt één van de voornaamste verschilpunten tusschen Het
Zoeklicht en ons. Al het gejammer over kerkelijk farizeïsme, kerkelijke
geesteloosheid, dorheid, onbekeerlijkheid, mufheid, kerkelijken vormendienst, het
helpt ons niet, wanneer 't niet komt van één, die in die kerk zelf reformeerend
optreedt.
En Het Zoeklicht is niet tegen de kerk, nu ja......alleen uit nuttigheidsoogpunt. Tot
iemand, die de kerk uitgeloopen is, heet het (6 Juni '22):
‘Als u de opdracht hebt tot ‘kerksloopen’, moet u toch ook zeker weten waar een
goed onderdak te vinden is voor de uit de kerk verjaagde geloovigen. U zult ze toch
niet in de kou laten staan? U hebt wellicht een heel stevig geestelijk
weerstandsvermogen, maar denk er om, niet allen kunnen tegen het gemis van een
zichtbare gemeenschap en zouden in de koude wereld, zonder gemeenschappelijke
beschutting, zij die dan nog zoo onvolkomen, omkomen.’
Maar afgezien nog daarvan, dat ditzelfde aan de praktijk ontleende argument ook
tegen Het Zoeklicht zelf gekeerd kan worden (zie art. III), men kan tot het blad
zeggen: de kerk wil niet alleen geduld worden uit een oogpunt van de praktijk, uit
overwegingen van nuttigheid, doch in haar instituut steekt een beginsel; de kerk wil
niet verdragen worden, doch erkend in haar recht; een recht, niet rustend in haar
waardigheid, doch in Christus' eigen wil.
In deze uwe woorden gluurt om den hoek het Luthersche kerkbegrip: de kerk is
een bekeeringsinstituut en een geloovige met ‘stevig weerstandsvermogen’ kan
desnoods er buiten. Maar volgens de Schrift is de kerk openbaring van Christus'
lichaam, hoe sterker geestelijk weerstandsvermogen, hoe machtiger drang tot
kerkelijk leven!
En daarom hebben wij bezwaar tegen raadgevingen als deze (7 Aug. '22):
‘Hen boekje waarin u kunt lezen over de verscheidenheid der Christenen, dat u
licht kan geven bij welke Kerk of kring u zich moet aansluiten, bestaat niet. Vraag
den Heere u in deze zaak licht te geven. Hij zal u dan in den weg leiden, die hier
op aarde het best voor u past. Het voornaamste is en blijft, dat u lid is van de Groote
Kerk, met een groote G. en een groote K., n.l. de

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

154
levende Gemeente van Christus. In welke kleine Kerk dat leven van die groote Kerk
moet worden uit- en meegeleefd, is een vraag van geheel persoonlijken aard, die
afhankelijk is van persoonlijken aanleg en inzicht alsook plaatselijke
omstandigheden.’
Want wij vragen: geeft de Heere dezen briefschrijver ander licht, dan aan den
heer De Heer? Met bidden zonder meer is een zaak niet uit te maken; we zijn
gebonden aan de Schrift, die ook over de kerk duidelijk spreekt. Wat voor Het
Zoeklicht een kwestie van ‘persoonlijken aard’ is, dat is voor ons beginselvraag.
Zoo zijn de bewijzen voor het grijpen, dat voor Het Zoeklicht het instituut van de
kerk een ding is, dat geen heilig beginsel raakt. Zijn standpunt is (6 Juni '22):
‘De Schrift zegt in Rom. 10:10: ‘Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid
en met den mond belijdt men ter zaligheid.’ De plaats waar men dit laatste moet
doen, is niet aangegeven; doch m.i. is het de bedoeling, dat deze belijdenis een
doorgaande is, overal, waar wij ons ook bevinden. Al het overige is een kwestie van
vorm, persoonlijken smaak en overtuiging.’
En als men de aandacht vraagt van den Redacteur voor de groote vraag, waarom
Christus, Paulus, de Heilige Geest, altijd beginnen van Jeruzalem; waarom zij van
het historisch gegevene, van het instituut, uitgaan en wederom (niet door revolutie,
maar door wettige vervulling van het oude en reformatie tot het nieuwe) leiden tot
een ander instituut, dan kloppen we aan doovemansdeur. Voorloopig studeert hij
over die vragen niet, maar wacht af, of er een andere openbaring tot hem komt.
Hoor:
‘Ik zie het zoo en zal in deze lijn blijven voortgaan, tot God het noodig oordeelt
mij anderszins te openbaren.’
Uit den mond van een man, wiens speuren in de Schrift niet anders dan
voorbeeldig heeten kan, wat betreft zijn zoeken naar gegevens omtrent zijn
geliefkoosde onderwerpen, is dit woord wel wat teleurstellend. Alles napluizen, over
het 1000-jarig rijk, en dat zeker weten, en dat aan anderen met beslistheid
voorpreeken - maar over het brandende vraagstuk van de kerk te zeggen tot den
één: ik weet niet, en tot zichzelf: mogelijk openbaart God mij anderszins - dat is,
1)
meen ik, onevenwichtigheid en gevaarlijk subjectivisme.
1)

Het abuis van de 5-voor-12-klok heeft me nog niet geheel losgelaten: een mensch doet al
wat, als hij graag zijn geheugen nog wat wil houden. Ik heb nu de oorzaak opgespeurd, door
uit mijn boekenkast op te diepen een brochure van den heer Joh. de Heer, getiteld: ‘Teekenen
der Tijden’ (uitgave van den heer Joh. de Heer, R'dam). Op het titelblad van deze brochure
staat een klok, die 1½ minuut vóór 12 aangeeft. De voorrede van deze brochure luidt aldus:
‘Boven het filiaal van het Meteorologisch Instituut in het Poortgebouw te Rotterdam, bevinden
zich vier platte, ronde schijven met ronde gaten doorboord en zijn deze zoodanig gesteld,
dat ze van uit de omliggende havens duidelijk zichtbaar zijn.
Om 5 minuten voor 12 's middags worden deze schijven in verticalen stand gebracht en
precies om 12 ure neergelaten.
Duizenden wandelaars passeeren dagelijks deze ‘tijdkleppen’ zonder er ooit acht op te geven,
doch de schepelingen, vooral zij, die de wereldzeeën bevaren, hebben er het grootste belang
bij om te weten, wanneer het precies twaalf uur is, om daarnaar hun chronometers en andere
uurwerken te regelen. Hunne oogen zijn dan ook tegen dien tijd onafgebroken op de tijdkleppen
gericht.
Zoo is het ook met de teekenen der tijden. Duizenden gaan de wereldgebeurtenissen
onverschillig voorbij, doch zij die belangstellen in de Wederkomst des Heeren - en welk
Christen doet dat niet? - zullen in de thans plaats hebbende wereldgebeurtenissen erkennen,
dat het
5 minuten voor twaalven is, en daarom spoedig de afsluiting dezer bedeeling
v e r w a c h t e n k u n n e n ’.
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Deze houding van Het Zoeklicht tegenover het beginsel inzake het kerkelijk
vraagstuk, laat zich begrijpelijkerwijze óók herkennen in de praktijk, in de practische
wenken, die het blad geeft.
Enkele voorbeelden ten bewijze.
De inderdaad zeer ingrijpende kwestie tusschen de z.g. Darbisten en ons
(‘Darbisten’ verwerpen allen kerkvorm en willen in vrije vergadering zonder kerkelijk
instituut leven), wordt aldus verdoezeld (28 Febr. '22):
‘H., te A. U vraagt wat het verschil is tusschen een Gereformeerde en een Darbist.
Nu, dat ligt er aan. Als ze beide onbekeerd zijn, is het “verschil” verbazend groot:
maar als ze bekeerd zijn, wordt het verschil teruggebracht tot een “verscheidenheid”,
die in de liefde betracht, warmte, kleur en actie geeft aan het levende lichaam van
Christus op aarde. Het is als met de stralen van de zon als ze door een prisma
schijnen: het witte licht wordt dan gebroken tot zeven hoofdkleuren en oneindig veel
meer nuancen. Zoo werpt ook het Licht der wereld Zijn stralen door de Gemeente
op aarde en deze openbaart zich dan in de bonte verscheidenheid, die toch het
gevolg van een innerlijke eenheid is.’
Dat is toch wel een merkwaardige begripsverwarring: want wat wij licht noemen,
licht der Schrift, eisch van Gods wil, dat is volgens de z.g. Darbisten duisternis.
Vandaar dan ook, dat in de praktijk van 't leven zulke ‘nuan-

Tot zoover de Voorrede.
Men ziet dus, dat ik zakelijk gelukkig de beschouwing van den Zoeklicht-redacteur volkomen
juist weergaf. Ter wille van de billijkheid doet me dit genoegen. En den heer Joh. de Heer
deed ik óók een genoegen, geloof ik, want op het titelblad van bedoelde brochure staat:
overname in bladen etc. gewenscht. ‘Het Zoeklicht’ heeft zelf die klok wel niet geteekend,
maar wèl de Redacteur, die er één mee is. Zelf geeft hij trouwens van de klok-kwestie deze
verklaring (28 (?) Febr. '22):
‘Wat de verklaring is van den nieuwen koptitel? Wel, die is heel eenvoudig. Het kruis staat
midden in het Oude- en Nieuwe Testament; het is er dus het middelpunt van. Vandáár uit
gaan de Zoeklichtstralen naar het wereldgebeuren en doen zien, dat we in de laatste ure
leven. Er zijn er, die hebben opgemerkt, dat vijf minuten over half twaalf te vroeg is; ze meenen,
het is later op de wereldklok. Weer anderen denken, dat ik in mijne beschouwing van de
nabijheid van des Heeren wederkomst wat ben teruggekomen, omdat een vroegere brochure
een klok op den titel had, waarvan de wijzers stonden op vijf minuten voor twaalven. Als klok
om een bepaalden tijd aan te geven, deugen ze echter geen van beide. Ik weet den tijd niet
en heb hem ook nooit geweten. We zijn in de laatste ure en dat is genoeg. Gods klok loopt
immers heel anders dan de onze. De eerste vijf minuten van die laatste ure zijn heel langzaam
voorbijgegaan; de laatsten konden wel eens met ongekende snelheid het middernachtelijk
uur naderen.’
Intusschen, meenen we, dat de lichte verwondering der vragers over de achteruitzetting der
klok wel begrijpelijk is (evenals mijn beteekenis hechten aan die kwestie in art. 1); want wel
schrijft de Redacteur hier, dat we wel eens konden naderen het middernachtelijk uur; maar:
15 April '20 schreef hij (bl. 235):
‘Het is middernacht en de roep der gemeente is: de bruidegom komt’. Zie ook zijn voorrede.
Een beetje exegese van het begrip ‘middernacht’ heeft men dus wel noodig, om de bedoeling
te vatten.
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ceeringen’ niet behoeven in te grijpen, volgens Het Zoeklicht. Hoor maar (Sept. '20,
no. 6):
‘Wat uw vraag betreft of er principiëele bezwaren zijn tegen het huwelijk van een
Darb. jongeling met een Herv. meisje......geloof ik zulks met neen te moeten
beantwoorden. Hoewel het in een huwelijk van belang is dat de echtgenooten, ook
in den uitwendigen vorm, beiden denzelfden weg gaan, blijft toch de hoofdzaak: dat
ze Christus en elkander, en niet dat zij een of andere bepaalde kerk toebehooren.’
De kerkelijke strijd, het zoeken naar een passenden kerkvorm, de altijd
reformeerende drang om te komen tot een kerkinrichting, die zooveel mogelijk aan
de eischen van Gods Woord en den wil van Christus beantwoordt, is volgens den
heer Redacteur dan ook glad overbodig, ja puur onmogelijk. Immers: wij hebben
daaromtrent geen uitdrukkelijk gebod Gods; in deze dingen staan wij zonder een
stellige uitspraak der Schrift. Wel zegt de Redacteur dat niet met zooveel woorden
(althans in wat ik van hem las), maar het volgt uit zijn uitspraken. Immers, een man
als hij, die zegt te willen buigen voor de Schrift, kan alleen dàn iemand het recht
toekennen, zijn geweten als maatstaf van goed en kwaad aan te nemen, als volgens
hem de Schrift, gelijk in de z.g. ‘middelmatige dingen’, ons niet bindt aan haar stellig
gebod. Welnu, met de Schrift werkt de heer De Heer niet, doch alleen met het
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geweten, wanneer het loopt over het kerkelijk vraagstuk. Zoo schrijft hij (1-15 Nov.
'22) aan een vrager:
‘B., te Z. Of men ongehoorzaam is aan Gods geboden als men lid blijft van de
Herv. Kerk, omdat er staat: Heb geen gemeenschap met de goddeloozen
(modernen)? Het is hoogst gevaarlijk zulke vragen op een briefkaart te schrijven,
want als de Herv. Staatspartij nog eens over voldoende macht gaat beschikken,
kon zooiets U wel eens, hetzij levenslange gevangenis of doodstraf bezorgen. Wat
uw eerste vraag betreft, daarvan is de beantwoording niet maar zoo in het algemeen
te doen. Zulks is afhankelijk van plaatselijke en andere toestanden, waarover u in
eigen gemoed klaarheid moet hebben.’
Hier is de overgang van ironie tot lichtvaardigheid, voor wie de dingen meet naar
onze overtuiging, neergelegd in de confessie op grond der Heilige Schrift.
Dezelfde verwijzing van deze zaken naar de rechtbank van het geweten, treft ons
ook in het nummer van 15 Jan. '20. Daar staat:
‘Met raadgevingen in kerkelijke kwesties, verschil over doop, avondmaal, wijze
van vergaderen etc. kan Het Zoeklicht zich niet inlaten. Ik zeg niet dat ze niet
belangrijk zijn, doch er zijn voorloopig belangrijker dingen aan de orde, die voorgaan.
U zult nergens 't volmaakte vinden. Sluit U dus bij een gemeenschap aan, die den
Heere Jezus Christus naar de Schriften predikt en in de uiterlijke vormen zooveel
mogelijk tegemoet komt aan de eischen van uw geweten. De eene kerk legt hier
wat meer nadruk op en de andere daarop. Ik vind dat heelemaal niet erg, integendeel!
Als alles rood was in de wereld of alles blauw, zou het er saai uitzien, doch die
veelkleurigheid doet weldadig aan en verbreekt ook niet de eenheid, daar het slechts
splitsingen zijn van het ééne groote zonnelicht. Ik heb in mijn langjarige
Evangelisatie-ervaring ondervonden, dat God dáár het meest Zijn zegen gebood,
waar de grootste verscheidenheid van Christenen aanwezig was. Ik geloof een
heilige algemeene Christelijke kerk, verdeeld in verscheiden onderdeelen. U moogt
dat nu verschil noemen, ik noem het verscheidenheid’.
Tusschen de kerken bestaat dan volgens Het Zoeklicht wel gradueel verschil,
maar principes kunnen daar niet achter zitten; mogelijk wel voor wie ze predikt,
maar niet voor den waarnemer van Het Zoeklicht. Vandaar dan ook, dat het blad
met gewetensuitspraken al klaar is. Het geweten stuurt wel den één hier-, den ander
daarheen. Maar, dat hindert niet. Tot een Leger-des-Heilsman heet het (1 Jan. '22):
‘Als u weet, dat uwe roeping van Godswege ligt in den arbeid van het Leger des
Heils, hebt ge u aan niets en niemand te storen’.
Maar, zoo vragen wij, hoe weet ik, dat iets mijn roeping van Godswege is zonder
de Schrift? Is dat geen zuiver subjectivisme?
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Kan ik niet eigen ideeën, eigen grilligheden uitgeven voor geboden en leidingen
Gods? De historie antwoordt: ja, dat kan. En Het Zoeklicht ontkomt niet aan dat
gevaar en waarschuwt dus in deze dingen ook niet ertegen (in andere soms zeer
terecht). Zoo schrijft het blad aan M. te S. (24 April '22):
‘Door den verkiezingsstrijd bij het hek van de Kerk tusschen Ethischen en
Confessioneelen is u naar de Apostolischen gedreven en nu werd u bij toeval (maar
niet heusch) door een kennis een Zoeklicht in de handen gestopt. Dat zijn wonderlijke
leidingen en bemoeienissen des Heeren’.
Maar een gereformeerd correspondent zou tot M. te S. zeggen: u leeft hij invallen
en niet uit eigen onderzoek, en u kunt eerst aan leidingen des Heeren gelooven,
indien u ophoudt, bij de theologische richtingen in- en uit te loopen zonder te vragen
naar wat de Schrift leert omtrent de openbaring van het lichaam van Christus naar
buiten.
Het Zoeklicht heeft eens zijn fiolen van toorn uitgegoten over Ds Schippers te
Sliedrecht, die het blad gevaarlijk achtte voor de kerk. Hij moest maar eens
aantoonen uit het Zoeklicht zelf, dat het blad gevaarlijk voor de kerk was.
Ik heb bij dezen getracht te voldoen aan dit verzoek. Wat men daarvan denken
wil, laat mij koud. Het gaat bij mij, ook bij al die knipsels, die ik gaf, niet om een
wellustig speuren naar lekkere hapjes voor de tafel mijner ambtskoortsige,
ultra-kerkelijke naargeestigheid, doch om den grooten ernst van dit alles. De
Redacteur schrijft in verband met Ds Schippers (1 Jan. '22):
‘En, hoewel ik het persoonlijk altijd tegenga en den menschen altijd aanbeveel in
hun kerken te blijven, zelfs al wordt hun er “de spijze ter rechter tijd” onthouden kan ik mij toch voor stellen, dat er menschen zijn, die zich maar niet zóó, zonder
meer, laten wijsmaken, dat lezing en verspreiding van het Zoeklicht behoort tot een
gevaarlijk soort van ongereformeerdheid, en dat er menschen zijn, die - als de
belijdenis niet voldoende antwoord geeft op het een of ander - zich herinneren, dat
er nog een hoogere autoriteit is, om in die leemten te voorzien, n.l. de Bijbel.’
Maar deze verzekeringen zijn voor ons waardeloos. Want in de eerste plaats: o,
Zoeklichtredacteur, al die aanbevelingen om in de kerken te blijven, helpen niet, als
u tegelijk over de kerken insinueert (b.v. dat ze - 't staat een paar regels verder kerkdeuren en kerkboden sluiten voor de Boodschap van den komenden Koning;
we sluiten ze alleen voor de boodschap van den heer Joh. de Heer). Wie de kerk
goedhartig beschermt, omdat het ‘geen kwaad kan’ er in te blijven, tot dien zegt de
kerk, welke bewust wil leven naar Gods gebod: ik bedank voor zùlk een hulp; want
ik ben geen ding, dat men desnoods kan verdragen, doch ik eisch. En als er - wat
wij dagelijks zelf zeggen - aan ons verteld wordt, dat er nog een hoogere autoriteit
is dan de BELIJDE-
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NIS, n.l. de Bijbel - dàn vragen wij: maar is die Bijbel óók geen veel hoogere autoriteit
dan uw GEWETEN? In de belijdenis spreekt het geloof van duizenden en van
eeuwen; maar het geweten is een individueele zaak van A., die Leger des Heils-man
en van B., die Darbist en van C., die Confessioneel en van D., die wat anders is.
De kwestie van de ééne secte (zevende-dags-adventisten) pluist de Heer Redacteur
heel secuur uit; en óf hij gelijk heeft! Maar voor al de andere secten en richtingen
en stroomingen verwijst hij naar - het geweten. Dat is geen leiding geven. Dat is
onevenwichtigheid.
Juist dat kerkelijk indifferentisme is een gevaar. Het Zoeklicht meent, dat wij ‘de
Maranathaboodschap’ (die van Joh. de Heer n.l.) ‘meestal slechts als een poging
beschouwen om de menschen afvallig van de kerk te maken’. Dat is een vergissing.
Niet door wat Het Zoeklicht zegt van de kerk, doet het het meeste kwaad (hoewel
m.i. ook wel veel, zie hiervoor,) maar voornamelijk door wat het niet zegt van de
kerk. De ondermijning van het kerkelijk besef is niet zoozeer bewust doel, als wel
vanzelf optredend gevolg.
Dat komt ook ervan, als iemand het ééne deel der Schrift haarfijn uitpluist en de
andere uitsprakenreeksen in haar verwaarloost. Als de Zoeklichtredactie eens even
veel werk maakte van de bijbelsche gegevens over de kerk, àls van de profetische
voorspellingen, nu, dan zeg ik niet, dat zij zou gelooven wat wij leeren van de kerk:
maar zij zou toch ophouden te zeggen, dat het allemaal op 't zelfde neerkomt.
En wie zijn kerk liefheeft om Christus' wil, mág, met alle waardeering overigens
voor het vele goede, dat het brengt, dit blad zóó niet steunen. Het stompt af een
kerkelijk bewustzijn, dat met moeite bij onze menschen erin gebracht is. Het maakt
den heiligen strijd van ons kerkelijk verleden tot een overbodigheid. Het graaft een
fundament weg en geeft geen ander er voor in de plaats.
Schrijvend over den kerkelijken tegenstand, schrijft het blad:
‘De geschiedenis van Luk. 9:49, 50 herhaalt zich telkens. Dank zij vers 50, gaan
we rustig voort, met of zonder de genade van de vertegenwoordigers van vers 49.’
Wat wij hierop antwoorden?
Dit.
Wij danken u, Zoeklichtredacteur, voor de aanhaling van dezen tekst. Want wij
kunnen nu - en we doen dat met volkomen ernst, want we zijn om Jezus Christus
heen op heilig terrein - in aansluiting aan uw eigen woorden ze verwijzen naar de
parallelplaats: Matth. 12:30. Wij oordeelen niet. Wij danken voor alles, wat God door
U werkt voor Zijn Koninkrijk. Als wij Uw persoon beoordeelen, zeggen we (en geloof
dat nu eens) gaarne: wie niet tegen is, die is voor. Maar als het gaat om uw houding
tegenover de kerk, dan zeggen we dat voor u geldt, wat
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ook voor ons van kracht is inzake die kerk, welke Christus zelf in het zichtbare
VERGADERT: Wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Ik verstrooi niet, zegt ge.
Wij gelooven u. Maar dat is niet genoeg.
Wij kunnen dus tegen U zijn, zonder nog te verdienen, dat U ons stempelt tot
‘vertegenwoordigers van Lucas 9:49.’
Als U onzen tegenstand goed begrepen had, zoudt U dat woord en andere
bitterheden in de pen gehouden hebben.
Het spijt me, dat de loop der dingen me noodzaakt, een klein intermezzo te geven
in den gang van mijn betoog.
Eenerzijds is het een ‘persoonlijk feit’. Maar ik verklaar, dat ik, onmiddellijk na den
oudejaarsavond, de eerste uren van 1923 niet zou besteden aan een ‘persoonlijk
feit’, wanneer daarachter niet lag een verschijnsel van meer algemeene beteekenis
in verband met het onderwerp, dat ons bezighoudt.
De kwestie loopt - de lezer vergeve het - werkelijk nòg over de Zoeklichtklok.
De lezers weten er alles van. En de heer De Heer ook. Dit neemt echter niet weg,
dat hij in het nieuwjaarsnummer van zijn blad tegen mij van leer trekt om aan zijn
lezers te doen zien, welke middelen er toch al gebruikt worden om de Gereformeerde
jongelingen af te houden van het lezen van het Zoeklicht.
Dat is al de eerste merkwaardigheid. De Redacteur weet nog niet, welke middelen
ik gebruik, want ik ben nog niet eens klaar, en toen hij schreef, was ik nog op geen
stukken na klaar. Maar Het Zoeklicht is al wel met mij klaar.
Vervolgens heet het: ‘Het artikel is te lang en te onbeduidend voor de ruimte in
Het Zoeklicht’.
Dat is de tweede merkwaardigheid. Mijn aanloopje is de moeite niet waard; en
ten deele ben ik 't daarmee eens, want ik vind de eigenlijke kwesties in de volgende
stukken - waar ik o.m. met de Schrift argumenteer - veel meer van belang. Maar
over het ‘onbeduidende’ deel schrijft Het Zoeklicht drie kolommen vol en over mijn
eigenlijke stukken wordt natuurlijk gezwegen.
Voorts is de redacteur geweldig boos op me:
1e. om de historie van de klok;
2e. om de groepeering der boeken in den koptitel. Ik gaf aan: Daniël, Openbaring.
1000-jarig rijk, Antichrist. Dat is - zegt Het Zoeklicht - oneerlijkheid, bewuste
bedriegerij. Letterlijk schrijft het blad:
‘Ds S. heeft hier de boeken dus werkelijk aangekeken, zij het dan ook wantrouwig.
Van een schrijven ‘herinnering’ of een ‘vergissing’ kan dus hier geen sprake zijn.
Hij ziet dan staan: Antichrist, 1000-jarig Rijk, Openbaring, Daniël. Maar als hij DIE
volgorde nu eerlijk aan de jongelingen doorgeeft, zouden ze immers zien, dat die
eigengemaakte beschouwing van het “geïllustreerd compendium” in het water viel.
Dan maar liever de volgorde
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omgekeerd en bij de vergissingen en onjuiste herinneringen ook nog maar een
onjuiste voorstelling van zaken bijgevoegd.’
Het blad gelooft dus aan opzettelijke oneerlijkheid mijnerzijds in de opsomming
der boeken.
In verband met een en ander zond ik aan Het Zoeklicht een ingezonden stuk van
dezen inhoud:
‘Geachte Redactie,
Schrijvend over Uw correspondentie met de Redactie van het Geref.
Jongelingsblad over mijn Zoeklicht-artikelen merkt U op: ‘Ik zal het antwoord maar
het zwijgen toedoen om datgene, waar het over gaat, niet te vertroebelen.’
Ik meen, dat U juist door het antwoord te verzwijgen, de zaak vertroebelt. Want
de Redactie heeft U gevraagd, met Uw verweer te wachten tot ik uitgesproken was
en U daarna gelegenheid geboden.
Dat de Redactie hieraan volkomen gelijk had, is achteraf gebleken. Zonder dat
Uw ingezonden stuk onder mijn oogen gekomen was, had ik zelf al gezien, dat de
5-minuten-vóór-12-klok niet op Het Zoeklicht gestaan had. De vergissing was
mogelijk, omdat door mijn verhuizing mijn oude Zoeklichtvoorraad nog rustte onder
de papieren en ik de Zoeklicht-klok verwarde met een klok van den
Zoeklichtredacteur, prijkend op één van z'n brochures, en als tijd aangevende
ongeveer 5 minuten voor twaalf (nog iets later). Ik heb in het nummer van 15
December zonder iets van Uw bestrijding te weten bij het schrijven der copie, mijn
vergissing ronduit erkend voorzoover die klok betreft; ik ben in het nummer van 22
December er nog eens nader op ingegaan en heb aan de lezers naam, plaats van
uitgave, en zelfs de heele voorrede (waarin U zegt dat het VIJF MINUTEN VOOR
TWAALF is) letterlijk aangehaald, evenals Uw Zoeklichtartikeltje, dat U van Uw kant,
gelijk nu achteraf bleek, ook aan Het Jongelingsblad hebt toegezonden; ik bedoel:
het artikeltje over ‘De nieuwe koptitel’. Inzake die klok had ik U dus volledig recht
gedaan. Maar alsof er niets gebeurd is (toch heb ik U aanstonds de bladen gezonden)
gaat U in Uw blad op die vergissing U werpen.
Dat dunkt mij behalve een zonde tegen de goede persmanieren ook een
onchristelijke daad. Dat maakt ook Uw volgende tirade over predikanten en de klok
van Het Zoeklicht een weinig gemakkelijk, want ik heb in mijn ongevraagde correctie
ook herinnerd aan het feit, dat U KAPITAAL laat drukken: VIJF MINUTEN VOOR
12; en zelf gezegd hebt: Het is middernacht.
U hebt U eens beklaagd over het blad ‘De Tijd’, omdat dit blad, nadat U een fout
uwerzijds hersteld had, er nog eens weer op terugkwam. U had daaraan volkomen
gelijk. Maar waarom doet U zelf, wat U aan De Tijd verweten hebt?
Om deze redenen vind ik Uw optreden bedroevend.
‘Men zou natuurlijk denken, dat een man als Ds S. nu eens een flinke studie zou
gemaakt hebben van het Z.’, schrijft U.
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Maar eerst als ik klaar ben, kunt U daarover oordeelen. Waarom is U zoo haastig?
Is U bang, dat mijn vrijwillige correctie U het buitenkansje ontneemt? Heb ik niet
links en rechts in de vervolgartikelen uit Uw blad letterlijk geciteerd? Maar daarover
zwijgt U absoluut. Ik maak er, uit christelijk standpunt, een ernstige grief van, dat U
nooit ingaat op zakelijke, argumenteerende bestrijding. Dat U de hoofdzaak geheel
verzwijgt, maar wèl drie kolommen noodig hebt en beschikbaar hebt voor een tirade
over een vergissing, die Uw opponent erkend heeft en over welke U nog gelegenheid
tot verweer openstond, dat bedroeft en ergert.
Voorts behoeft u niets te halen uit mijn bewering, dat ik niet breed het chiliasme
zou gaan bestrijden, want ik schreef erbij, dat in het Jongelingsblad dit al vaak
besproken was. De plaats, waar en de kring, waarvoor men schrijft, maakt toch
zeker verschil. Als u soms meent, dat ik voor niet overtuigden een debatje niet
aandurf, dan geef ik u de verzekering, dat ik bereid ben, in uw eigen blad met u over
de bijbel-uitspraken etc. betreffende het chiliasme van gedachten te wisselen.
Tenslotte het boekenrijtje. U beschuldigt me, dat ik de volgorde omgekeerd heb,
en de rechte niet eerlijk aan de jongelingen doorgaf.
Ik ontzeg u het recht hier aan mijn eerlijkheid te twijfelen. U leest van links naar
rechts, ik van rechts naar links, omdat ik meende, dat ook bij u Daniël aan
Openbaring vooraf gaat, en dus de historische orde bij den teekenaar voorzat. Blijkt
dat niet zoo (hoewel u misschien den teekenaar niet zóó in de puntjes geïnspireerd
hebt), nu, dan vermenigvuldigen zich voor mij de vragen, maar dan hebt u toch niet
het recht aan oneerlijkheid te denken.
Kortom: Uw polemiek dunkt mij zóó niet eerlijk en bovendien onvruchtbaar, zoolang
u aan enkele kleine bijzaakjes kolommen wijdt en over de groote zaak zwijgt als het
graf.
K. SCHILDER.
Delft, 29 December 1922.
Ik heb inmiddels van den Zoeklichtredacteur de mededeeling gekregen, dat hij mijn
stuk in dien vorm niet plaatsen wil. Daarom geef ik het zelf maar hier. Wel had hij
vóór het afdrukken van mijn rectificatie kennis genomen, maar hij vond die niet een
‘ridderlijke erkenning’ en liet dus de zaak maar afdrukken. Ik kan er heusch niet
meer bij.
Er zullen nu wel weer een paar menschen denken aan ‘Rechthaberei’.
Maar ik bedoel toch iets anders.
Ik wil mijn teleurstelling uitspreken over het feit, dat Het Zoeklicht een kleine
onjuistheid opblaast tot geweldigheid en de andere kwesties, waarover ik handelde,
nù met Schriftuitspraken, (en vroeger eveneens met den Bijbel in publieke en ook
in parti-
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culiere correspondentie en dan zoo ‘broederlijk’ mogelijk in de laatste) kalm
onbesproken laat. Als ik den persoon van den Redacteur onrecht doe en zelfs maar
den kop van Het Zoeklicht, dan blaast de bazuin, maar als ik zeg, dat de Redacteur
de Schrift onrecht doet, dan zwijgen al zijn fluiten. Als ik doe, althans tracht te doen,
wat de Redacteur zelf eens gevraagd heeft (aan Ds Schippers, zie boven), dan
komt er geen antwoord. Maar dat ongelukkige klok-bagatel is 3 kolommen waard
en dient om te illustreeren, nota bene, ‘op welke wijze Geref. Jongelingen worden
voorgelicht’. Neen, heer redacteur, de wijze, waarop dàt gebeurt, is niet te typeeren
door een erkende vergissing in art. 1, doch door de art. 2 tot 5 en de andere, die
nog komen moeten!
Ik vraag in allen ernst, of dat een eerlijk staan is naar licht in beginselvragen, meer
dan naar persoonlijkheden.
De boeken-historie - dat moet men op mijn woord gelooven - is volkomen ernstig
bedoeld. Het Zoeklicht zal me wel verwijten, dat ik het eene rijtje van links naar
rechts, het andere van rechts naar links lees. Maar is dat wonder? Israël, gemeente,
Statenhond, Wederkomst - is dat niet de historische volgorde, gelijk het blad die
ziet? Zóó meende ik ook ten volle dat in het andere rijtje vanzelf sprekend mocht
heeten, dat Daniël vóór Openbaring komt - de historische orde. Het blijkt alzoo niet
te zijn. Maar het wordt er niet beter op, vooral waar het blad zelt - terecht - beweert,
dat de profetie zich ontwikkelt van knop tot bloem. Dan is toch Daniël bij mij knop
en de Openbaring bloem.
Het komt mij voor, dat de Redacteur óók daarom zoo boos is om die klok-kwestie
omdat hij zelf wat is teruggekomen van zijn 5-voor-12-leer (voorrede brochure) en
zijn ‘middernacht’ - uitspraak. Maar dat moet hij niet wreken op iemand, die ZAKELIJK
ZIJN theorie weergaf, en alleen maar den spijker van een klok van den heer De
Heer ZELF in een anderen muur zag gehamerd dan in den werkelijken.
Over de plaats van den spijker, waaraan die klok hangt, de klok luiden en over
ernstige aanklachten zwijgen - het helpt toch eigenlijk niet meer om evenwicht te
brengen in hoofden en harten van menschen, die in Het Zoeklicht de boodschap
krijgen, dat de kerken hoofdzaken verzwijgen en aan kerkelijke futiliteiten uren,
dagen, maanden, jaren verpraten.
Werkelijk, het spijt me. Het spijt me, dat er twee partijen zijn: de ééne van Het
Zoeklicht en de andere van ons; dat Het Zoeklicht tot ons zegt: als de Antichrist
komt, zult gij u schamen, dat gij tegen ons, christenen, gestreden hebt; en dat wij
op onze beurt tot Het Zoeklicht zeggen: als de Antichrist komt, zal het u spijten, dat
gij de fundamenten die eenmaal lagen, hebt omgewoeld; en dat dan de eene partij
(die van ons) daarover kan praten als Brugman, maar als tegenover een doove;
terwijl de andere alleen dàn maar uit den hoek komt, als ze bewijzen kan,
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dat één der bestrijders beweerde: dat een krijgsbiljet op wit papier gedrukt was en
zie, het papier was geel; dat het een krantje was en zie het was een brochure (het
krijgsbiljet is dan de klokteekening).
Een eeuw, die door ons eerder dan door Het Zoeklicht als den Antichrist
voorbereidend werd geteekend, is wel WAARD, dat men eens over andere dingen
de groote trom roert. Ik eisch niet van Het Zoeklicht, dat het ook maar één onjuiste
bewering van mij slikt; maar ik wilde, dat het al de andere ook eens zóó in de puntjes
1)
uitzocht, als deze klok- en boekprent-verbeeldingen.
We willen thans nagaan, welke houding Het Zoeklicht inneemt tegenover de
profetieën en de uitlegging daarvan in verband met de ‘teekenen der tijden’.
Wat het allereerst opvalt, is wel de zucht, om elk ‘teeken des tijds’ in te voegen
in het raam der ‘profetische’ perspectieven, die Het Zoeklicht ons opent, - en
omgekeerd elke ‘profetie’, die men maar vindt, te zien in vervulling treden in de een
of andere tegenwoordige of toekomstige gebeurtenis op het terrein der wereldhistorie.
Het wordt zóó een passen en meten, waarbij het u soms schemert voor de oogen.
Telkens treft ge een soms zeer vernuftige, maar bij dit alles toch met goede
Schriftuitlegging strijdige poging om de profetie in het wereldgebeuren, en het
wereldgebeuren in de profetie weer te vinden.
Het spreekt vanzelf, dat, indien de wetenschappelijke zelftucht (die hier min of
meer overbodig geacht wordt) ontbreekt, de redeneering soms zichzelf voorbij loopt,
zoodat òf in de uitlegging der profetie òf in de belichting der wereldgebeurtenissen
de tegenstrijdigheden vaak onvermijdelijk zijn.
Een voorbeeld van het eerste ontmoeten we b.v. in het antwoord, dat men zoekt op
de vraag: van waar de Antichrist komt. We lezen b.v.:
1o. dat de Antichrist uit Israël komt (deze bewering van M. Liebe wordt door G.J.
P(auptit) ‘geheel Schriftuurlijk’ geacht) (1 Sept. '22);
2o. dat de Antichrist vermoedelijk uit Griekenland komt (de kleine hoorn uit Dan.
8:9-14 is dan de Antichrist en die komt op uit een der 4 stukken van het vroegere
rijk van Alexander den Groote, vermoedelijk Griekenland, en het Grieksche van zijn
wezen valt op, daar het beest een luipaard gelijkt, onder welk dier in

1)

De Zoeklicht-redacteur denkt aan opzettelijke misleiding, als met 't eene boekenrijtje van
rechts naar links, het andere van links naar rechts leest. Maar heeft hij zelf er wel eens op
gelet, dat de rugtitels in het eene geval van beneden naar boven, in het andere van boven
naar beneden moeten gelezen worden? Ik vermoed, dat de meeste menschen, die van deze
geweldigheden niets weten, zullen lezen als ik deed. Toch ben ik misleider......
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Dan. 7:6 het Grieksche rijk wordt gesymboliseerd). Zie 17 Juli 1920.
3o. dat dit toch ook weer niet heelemaal vaststaat, want: de Antichrist komt
blijkbaar óf op in Griekenland óf dringt er van buitenaf binnen ( Sept. 20, no. 6).
4o. dat de Antichrist zal komen uit de streek, waar Kemal op het oogenblik alles
voor hem voorbereidt (1-15 No. '22).
Misschien is de Antichrist al geboren (28 Febr. '22), als men het blad gelooven
wil.
Een voorbeeld van het tweede verschijnsel is b.v. te vinden in de manier, waarop
elke politieke gebeurtenis van dezen tijd (die zoo angstig rijk daaraan is) onmiddellijk
wordt herleid tot een of andere profetie. Men wacht niet behoedzaam af, of de
politieke toestand, dien men ergens ziet ontstaan, blijvend is, dan wel misschien
van korten duur; want het Zoeklicht is onmiddellijk gereed met zijn ‘belichting’ en
het ziet overal teekenen der tijden omdat het altijd tijden der teekenen ziet.
Men lette b.v. op de wijze, waarop Constantinopels lot profetisch ‘belicht’ wordt.
Wanneer eerst Griekenland zich ‘uitbreidt tot Constantinopel toe’, houdt dat
verband met de verschijning van den Antichrist uit Griekenland, want die zal immers
volgens Het Zoeklicht uitgroeien naar het oosten en zuiden, en Syrië overvallen; en
zoo zijn die Grieksche legeroperaties dan toch maar een bewijs, dat dit volk ‘zijn
oude karakter van rassche machtsaanwas en snelheid van beweging - denk aan
het beeld van den Luipaard met 4 vleugels, Dan. 7:6, en aan den snelnaderenden
bok, die al loopend, den grond zelf niet aanraakt, Dan. 8:5 - blijkt te hebben
behouden’ (Sept. '20, no. 6).
Maar als nu de politieke constellatie weer verandert, en naar de meening van Het
Zoeklicht kans bestaat dat Rusland (en niet Griekenland) de hand op Constantinopel
legt, dan zou men zoo denken, dat Het Zoeklicht een beetje verlegen wordt met
Constantinopel. Maar dan vergist ge u. Hoe het ook met Constantinopel gaat, er
komt toch altijd weer een profetie bij te pas. Hoor maar hoe het staat op 28 Febr.
'22:
‘Zooals ieder weet, die de profetieën bestudeert, zal de laatste vijand van Israël
uit het Noorden komen en met zijn enorme legers een inval doen. Ezechiël had een
visioen van Gog en Magog, in welke Rusland als leider gemakkelijk te herkennen
is. Indien Trotzky, de afvallige Jood, er in slaagt Constantinopel te bezetten en
Russisch te maken, dan zijn we weer een stap nader tot de vervulling der profetie,
met betrekking tot het einde der dingen.’
Maar nog is het einde der politieke mogelijkheden en der profetische complicaties
niet. Nog later blijkt, dat Constantinopel zoo maar niet Grieksch is en evenmin zoo
maar Russisch wordt. De Turken blijken nog heel wat mans te zijn. Want wel was
de
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zieke man, de Turk, ten doode opgeschreven. Maar zooals een blad dezer dagen
spottend zei: De zieke man is plotseling een reus geworden en heeft zijn kwaal aan
Engeland overgedaan. Turkije is ontwaakt in een ter-dood-veroordeelde.
Als een kleine hoorn schoot Mustapha Kemal ongemerkt in Angora op en de
naam van den ijzeren revolutionnair is thans op aller lippen: ja meer! In siddering
buigen zich de Westersche staten aan zijn voeten, De Islam is ontwaakt en
gemobiliseerd.
De overwinning der Turken op de Grieken is - zegt Het Zoeklicht - als een
bliksemstraal bij helderen hemel gekomen en doet haar gevolgen in alle deelen der
wereld gevoelen......behalve in de zoeklichtpogingen, om altijd elke wisseling van
het tooneel profetisch te belichten. Want Het Zoeklicht is werkelijk nog van zessen
klaar. Nu niet Griekenland, niet Rusland, maar Turkije zich ontwikkelt, is daarin te
zien ‘de voorbereiding tot Armageddon.’ Deze voorbereiding is te vinden in 4
Christuslooze wereldleiders (maar er zijn er toch veel meer?), en die vier zijn:
1. De Katholieke Poincaré in West-Europa.
2. De Jood Trotzky in Oostelijk Europa.
3. De Mohammedaan Mustapha Kemal in Azië, Afrika, Europa.
4. De Chinees Kiang Kang Hu in China.
In alle deze verschijnselen proeft Het Zoeklicht:
‘den geest uit den afgrond, om alle volkeren te vergaderen tot den strijd van den
grooten dag des Almachtigen Gods (Openb. 16:14) om te oorlogen tegen den
nederdalenden, waren Christus en Zijn Hemelheir (Openb. 19:19).
De vergadering, de concentratie - zoo zegt het voorts - geschiedt in Armageddon
(Openb. 16:16); de strijd zelf geschiedt rondom Jeruzalem (als vooraf van uit den
Hemel getoond in visionaire beelden in Openb. 14:20). Zie ook Zach. 14:4 en Joël
3:9-17, vooral vs. 12, waar de heidenen saamgetrokken worden naar het dal
Josaphat - bij Jeruzalem - opdat zij daar gericht worden.’ En het blad besluit:
‘Het is zeker meer dan tijd om onze oogen uit te wrijven en te zien in welken tijd
we leven. De duisternis over de wereld neemt toe, maar wij hebben het Profetisch
Woord dat zeer vast is en als een licht in deze duisternis schijnt.’
Inderdaad men moet hier zijn oogen wel uitwrijven. Het Profetisch Woord is wel
zeer vast, maar deze ‘uitlegging’ is zoo onvast mogelijk, want ze loopt met alle
winden mee en om.
Och ja, ook wij gelooven, dat in de dingen van dezen laatsten tijd zich een
anti-christelijke ontwikkeling afteekent. Maar de nadere bijzonderheden zien we nog
niet. Zelfs kan o.i. de wereldkaart nog totaal veranderen en wat Het Zoeklicht bij
elke omvorming van den toestand als essentieele voorbereiding tot het einde ziet,
en dus vast wil leggen als beweging van duurzame ontwikkeling tot het besliste
doel, hetwelk zijn droomerijen achter de profe-
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tieën lezen, dat kon wel eens maar tijdelijk blijken; een overgang naar een heel
andere wereldphase; zoolang men dien kant uitgaat, zal Het Zoeklicht nooit verlegen
staan, al zou ook het lot der wereld, menschelijkerwijs gesproken, in handen komen
van Amerika, al zou ook Griekenland poolgebied worden en het land van Kiang
Kang Hu in zijn ouden dommel terugzinken.
Men vergist zich, als men meent, dat dergelijke tegenstrijdigheden uitzondering zijn.
Neen, het vernuftig spel schiet wel meermalen zich zelf voorbij.
Eenerzijds b.v. wordt beweerd, dat het Zionistisch Congres in 1897 de banier
voor de Joden was, waarnaar Jesaja smachtend uitzag, toen hij riep: Steekt een
banier omhoog tot de volken (15 April '20). Anderzijds wordt als de feiten te machtig
worden, erkend, dat ‘het Zionisme een teleurstelling en ontgoocheling blijkt te zijn
voor het Joodsche volk’ (15 Sept. '22). ‘Als een blind volk is Israël uit Palestina
verdreven, als een blind volk komt het er thans (?) weer in.’ (15 Sept. '22).
Ja, het blad is altijd klaar. Als er enkele socialisten bij den Zoeklichtredacteur de
lezing bijwonen (evenals ze bij ons in Delft vaak naar de straatprediking komen
luisteren), dan krijgen de kerken er van langs (1 Jan. '22):
‘Dat het hart van een Socialist bijzonder is afgestemd op de Maranatha-boodschap,
hebben de verschillende lezingen bewezen, waar steeds een groot aantal van hen
aanwezig was. Als de kerk in het algemeen haar tijd begreep, zou ze ‘de spijze ter
rechter tijd’ uitdeelen en den honger der zoekende Socialistenzielen stillen. In het
zoeken toch naar een heilstaat op deze aarde, waar gelijkheid, vrijheid en
broederschap heerscht, wordt de weerspiegeling gevonden van de plannen Gods
met deze wereld. En waar de kerk in het algemeen heeft verzuimd de aandacht der
menschheid op de Toekomst te vestigen en de gebeurtenissen van den tijd in dat
licht te stellen voor het volk, heeft de Satan een weltoebereiden bodem gevonden
om zijn surrogaat in de harten te zaaien. Laten toch de predikers zich in den
Maranatha-stroom werpen en ze zullen zien, dat nog menige socialistenziel te
redden is. Want er zijn nog heel wat eerlijke en oprechte menschen onder hen, wien
het alleen aan het juiste licht ontbreekt.’
Maar als andere socialisten schelden op het duizend-jarig rijk van Het Zoeklicht
en krijschen:
‘Wij mannen en vrouwen der derde internationale, staan met beide voeten op
onze planeet Aarde en fluiten om al die Christelijke koekoeksnesten in de wolken
en om dat 1000-jarige vrederijk met zijn eeuwig halleluja-gebler’,
dan zou men denken, dat, nu het 1000-jarig rijk een vermaning krijgt, gelijk eerst
‘de kerk’. Maar dat is mis. Nu pleit de afkeer der socialisten vóór het chiliasme, gelijk
eerst tegen de kerk; nù heet het ineens:
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‘Zulke uitingen toonen opnieuw de absolute tegenstelling van het Bijbelsche
Christendom en de sociaal-democratische bewegingen aan.’ (1 Febr. '20).
Nu is plots tot teeken der tijden gepromoveerd, wat eerst schuld was van de Kerk.
Ja, Het Zoeklicht is altijd klaar. In elk denkbaar redeneerverband grijpt het naar
een tekst met groote gemakkelijkheid. Openb. 16:14 slaat vandaag op het Spiritisme
en morgen op Rome.
Het Spiritisme eerst (10 Oct. '20):
‘De geest van den Anti-Christ brengt de wereld thans reeds onder de heerschappij
der onreine geesten door middel van het Spiritisme, dat in de toekomst met zijne
orakelspreuken zelfs aan de koningen den krijg zal dicteeren. (Openb. 16:14)’
Maar Rome met zijn nuchtere politiek, zonder eenige spiritisten-akeligheid, doch
met kruistochtelijk krijgsrumoer later (7 Aug. 1922):
‘Zij die acht geven op het Profetisch Woord, weten dat Rome eenmaal op het
tienhoornige beest zal gezeten zijn (Openb. 17:3), waarvan geesten der duivelen
zullen uitgaan om de wereld te vergaderen tot Armageddon (Openb. 16:13-16).
Rome zal zich steeds krachtiger verzetten tegen een Joodschen Staat in Palestina
en desnoods de heele wereld ter kruistocht oproepen.’
Wat we hier hebben gegeven zijn slechts enkele staaltjes.
Maar het is m.i. voldoende om te typeeren, op welke vreemdsoortige manier Het
Zoeklicht de tijdsteekenen belicht. Het is werkelijk uiterst merkwaardig. Elke spoorlijn,
in Palestina, elke autobusdienst (b.v. tusschen het spoorwegstation van Jeruzalem
en den Olijfberg), elke aanleg van electrisch licht of opwekking van electrische
kracht, zelfs het aantal boomen, dat men in Palestina plant, dient tot bewijs dat het
1000-jarig rijk in 't gezicht komt en de profetie in vervulling gaat. Zelfs heet het als
uiterste merkwaardigheid:
‘Men heeft plannen gemaakt tot opbouw van den Tempel en ook zal te Jeruzalem
een nieuw Yeshiba worden gesticht om mannen van Levietische afkomst te
onderrichten in hun plichten ten opzichte van den Tempeldienst. De bouw van den
Tempel en het wederom instellen van den offerdienst worden in overweging
genomen.’ (6 Juni '22).
En hier dreigt de overprikkeling te ontaarden in ziekelijkheid. Wie weet de Levieten,
de zonen van Levi, nog te ontdekken? Maar Het Zoeklicht, al moet het in Israël
constateeren een verpolitieking, ook al in het Zionisme, dat het geestelijke voorbijziet,
gelooft toch aan alle mogelijkheden, want de profetie, de profetie, waar blijft anders
de profetie?
‘De heer Chalmers zegt:dat de Schrift zelf duidelijk leert, dat de teruggekeerde
Joden in hun eigenzinnig ongeloof een nieuwen tempel zullen krijgen en den ouden
eeredienst zullen
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herstellen. Zie Dan. 9:27, waar de verbondssluiter, de Antichrist, den Joden vergunt
een tempel te stichten en offeranden te herstellen. Dit ligt opgesloten in de woorden,
dat hij “het slachtoffer en het spijsoffer zal doen ophouden,” (15 Jan. '22).
Een blad, dat blijkens het bovenstaande, zich zéé gemakkelijk vergist in het
“verklaren” van profetieën. moest toch eindelijk eens ophouden, alle mogelijke en
onmogelijke krantenknipseltjes de wereld in te sturen met een tekst erboven.
Maar - werpt het blad ons tegen: het verschil tusschen u en ons is te verklaren
uit een onderscheiden opvatting der profetie. Gij, Gereformeerden, gaat menige
profetie vergeestelijken, en wij vatten de profetie letterlijk op. Wat er staat, dat staat
er nu eenmaal. Het blad klaagt bij monde van den heer G.J. P(auptit), 1 Sept. '22:
..Elke mechanische overdracht van de O.T. beloften op de N.T. geloovigen is
onschriftuurlijk, verwarrend en onrechtmatig. Men meent, dat God iets anders bedoelt,
dan wat Hij gezegd heeft. Dat is een der ergste ziekteverschijnselen van een
ongezond Christendom’.
Daarom over 'die vraag naar gezonde en ongezonde uitlegging der profetie nog
1)
een enkel woord. De kwestie is er ernstig genoeg voor.
Met de opvatting, dat de verre toekomst-profetieën niet zoomaar mogen worden
verklaard in geestelijken zin, maakt Het Zoeklicht, grooten ernst. Hoofdzakelijk dient
dan ook deze stelling in haar uitwerking tot verdediging van het duizendjarig rijk,
want wat van Israël gezegd wordt, moet ook in Israël - de ‘vleeschelijke’ zonen
Abrahams - worden vervuld en mag niet zoo maar op een geestelijk Israël worden
overgedragen.
Zoo heet het b.v. (1 Febr. '22):
‘Het woord Israël komt 70 maal in het N.T. voor en moet op elke plaats letterlijk
opgevat worden.’
Maar op dit standpunt is Rom. 9:6 een ongerijmdheid: niet

1)

Een lezer begrijpt niet goed hoe Het Zoeklicht zijn boekentitels anders kan lezen dan wij en
wilde zelf graag de proef op de som nemen.
Ik zalhem helpen. Het staat er zóó

Hoe leest u dit? In welke volgorde?
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allen zijn Israël, die uit Israël zijn. Ja, heel Rom. 9-11, vooral Rom. 11 wordt zóó
onmogelijk gemaakt. Immers, dit is toch in Rom. 11 de gedachtengang, dat in den
boom van Israël de heidenen ingeënt zijn, en dat een Jood, die zich bekeert, WEDER
ingeënt moet worden (vs. 23). Het begrip van een ‘geestelijk Israël’ ligt daarin duidelijk
uitgesproken.
Ook lezen we (1 Febr. '22):
‘Het woord Jeruzalem wordt meer dan 140 maal gevonden en het heeft
onveranderlijk betrekking op de eigenlijke hoofdstad van Judea, uitgezonderd
wanneer een kwalificeerend woord als “nieuw” of “hemelsch” of “van boven” het
verschillend gebruik aanwijst.’
Maar is dan wel in vervulling gegaan wat 1 Kon. 11:36 zegt, indien men n.l. niet
uit het aardsche Jeruzalem zich het geestelijke ontwikkelen ziet?
Werkelijk, deze opvatting is onhoudbaar.
1. Allereerst komt ze dikwijls tot uitleggingen, die vierkant strijden met den bijbel.
Wie b.v. leest, hoe Paulus' woord uit Filipp. 3:11 ‘verklaard’ wordt, staat verstomd,
1)
Hoor maar weer
‘Maar het is klaarblijkelijk, dat Paulus een bijzondere opstanding in het oog heeft,
dat is de “eerste” opstanding. Om daartoe te geraken, spant hij iedere zenuw in. In
het krachtige Grieksch van den apostel staat: Of ik eenigszins mocht komen tot de
wederopstanding van tusschen de dooden uit. Dit is de letterlijke vertaling. Als nu
alle dooden tegelijk zouden opstaan, heeft het geen zin te spreken van “tusschen
de dooden uit”. De moeilijkheden, ver bonden aan één algemeene opstanding, zijn
onoverkomenlijk.
Joh. 12:1 is de plaats, waar Paulus op doelt. Lazarus, dien Jezus opgewekt had
uit de dooden. De andere dooden werden niet levend, toen Lazarus opstond. Dit is
de eenvoudige onder wijzing van Filipp. 3:11, Sommigen zullen ontwaken, opstaan,
de

1)

De Schatgraver, bijblad Het Zoeklicht, l, 3.
Briefschrijver uit Sleeuwijk. U zegt, dat ik ‘Het Zoeklicht’ met vrede moet laten, want Gamaliël
zei eenmaal: indien deze zaak uit God is kunt gij ze niet breken, en is dat niet, dan verdwijnt
ze vanzelf wel. Maar U moet Gods Woord meer waard achten dan Gamaliëls particuliere
meening. Als Gamaliël met zijn laat-maar-waaien-systeem gelijk had, zou men niets meer
mogen bestrijden, ook Diet Communisme e.d. Gelukkig is Het Zoeklicht het niet met U eens,
want dit bestrijdt zelf ook - volkomen terecht - eel druk richtingen óók van andersdenkende
geloovigen en anderen. Het bestrijdt b.v. de Mormonen, de Zevende-dags-adventisten, de
ster uit het Oosten, de Spiritisten, de Theosofen, de Roomschen, de Russellisten, de Christian
Scientisten e.d. Soms zeer verdienstelijk. U ziet daar zijn ook Christenen onder. De Schrift
beveelt ons, ons te verzetten tegen alles, wat niet naar de meening van den Geest is. Dat
doen we in ons eigen leven, in onze eigen kerk en dus ook in een blad, dat aan de profetie
m.i. onrecht doet. Dat Schriftgebod is een ‘opdracht’ en al wat daarbuiten omgaat is geen
opdracht, maar fantasie.
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anderen in het graf achterlatende. De eerzucht van Paulus was te behooren bij die
“sommigen”.‘
Het duizendjarig rijk is zoo weer onder dak gebracht. Maar men kan toch vragen,
of, indien die opstanding uit de dooden geen mystiek begrip is, dan óók Paulus' wil
om de gemeenschap van Christus' dood gelijkvormig te worden letterlijk moet
verstaan worden, evenals zijn woord: Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes
doods?
2. Vervolgens leidt deze zienswijze tot willekeur. Wanneer de vijgeboom van
Markus 11:13, 14 vergeestelijkt wordt (nu màg 't ineens wèl bij Het Zoeklicht) en op
Israël heet te zien, wordt gezegd (15 Jan. '20), op gezag van den Amerikaanschen
chiliast Ds Bultema:
‘Nu spreekt de Heere een rechtvaardig vonnis uit over dien boom, Israël, en
zegt:“Uuit u geen vrucht meer in der eeuwigheid”. Met dit woord zijn velen bijzonder
blijde. Ze willen er nu eens afdoend mede bewijzen, dat Israël zijn tijd gehad heeft,
en dat de Kerk ten volle in de plaats van Israël is gesteld en dat nu alle beloften aan
Israël gedaan, aan de Kerk zijn overgedragen. Maar deze vrienden hebben niet
naar het Grieksch gezien en dat werpt hier een verrassend licht. Er staat
letterlijk:“Niemand ete eenige vrucht van U in deze bedeeling”. En zoo genomen is
dat woord op een allermerkwaardigste wijze vervuld. Wel als bekeerde enkelingen,
maar als volk heeft Israël in deze bedeeling nimmer eenige vrucht opgeleverd en
het zal dit ook niet doen. Eerst in de volgende bedeeling van het Messiaansche heil
zal Israël de wereld met zijn inkomsten vervullen.‘
Zou men deze ‘uitlegging’ van de Grieksche woorden, die bij ons door ‘iri der
eeuwigheid’ vertaald zijn, moeten gelooven, en dus de Grieksche term beteekenen:
in deze bedeeling (in tegenstelling, met de volgende van het duizendjarig rijk of zoo
iets), dan is er in het 1000 jarig rijk nog vergeving voor de lasteraars tegen den H.
Geest (Marcus 3:29); dan ligt echter het 1000-jarig rijk ook omver, want de belofte
aan Abraham en zijn raad reikt dan tot deze bedeeling slechts (Luc. 1:55); en men
zal in de andere bedeeling weer dorsten, al drinkt men ook van Christus' levend
water (Joh, 4:14) en men zal niet meer leven (6:51) doch vóór die bedeeling sterven
(8:51) en slechts in deze bedeeling niet ondergaan (10:28). En waartoe nog verder
gegaan? Dezelfde Grieksche term, die voor het chiliasme hier dienst moet doen,
komt ook voor in Joh. 8:35, 11:26, 12:34, 14:16, 1 Cor. 8:13 (in het 1000-jarig rijk
gaat Paulus dan weer vleesch eten), Hebr. 5:6, 1 Petr. 1:25 en op heel, heel veel
andere plaatsen nog.
Inderdaad, ‘deze vriend heeft het Grieksch niet (goed) gezien’. En dat heeft Het
Zoeklicht in 't algemeen ook niet gezien. Want bij de bekende plaats, waarop één
van de voornaamste chiliastische stellingen gebaseerd wordt, Openb. 20:5, wordt
aldus gesproken:
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‘Zooveel is zeker, dat hetgeen aan dooden bij het begin van het duizendjarig rijk
overblijft, niet levend zal worden, vóór de duizend jaren zullen geëindigd zijn. (Op.
20:5).’
Maar de grondtekst heeft een woord, dat niet beteekent: zij werden niet levend,
doch: zij leefden niet, en dat maakt een groot verschil voor een chiliast.
3. Deze zienswijze leidt tot een beschouwing, die te kort doet aan de rechte
beschouwing van de geschiedenis der heilsopenbaring, gelijk de Bijbel die geeft.
Deze zeer krasse uitspraak treffen we aan (op 1 Oct. '22)
DE JOOD IS NIET OP ZIJN PLAATS.
‘Israël is verstrooid onder de volkeren en behoort in Palestina te zijn. God heeft
beloofd de natiën te zegenen door Zijn aardsch volk, en Hij zelf is zonder een kanaal
om Zijnen zegen aan de volkeren mee te deelen zoolang Gods volk buiten zijn land
rondzwerft. Zij zullen terugkeeren en eindelijk het hoofd der naties worden. (Zie Ter.
23:5-8; 32:37-41).’
Met andere woorden:God is zonder kanaal om zijn zenen aan de volkeren mee
te deelen! Onze Pinksterjubel, die den stroom des heils ziet breken uit de nauwe
bedding van Israëls leven is voorbarig, ja verkeerd geweest; weer immers zoekt
God die bedding op? Wij moeten allen weer turen naar het echte Jeruzalem, want
volgens Het Zoeklicht, is Christus nog niet op Zijn plaats:
‘De rechtmatige Koning is in den Hemel en behoort op aarde te zijn. Hij heeft
geen troon in den Hemel (zie Openb. 3:21). Hij is de erfgenaam van Davids troon
en behoort te regeeren in Jeruzalem’. (Zie Lucas 1:31-33).‘ (1 Oct. '22).
Met andere woorden: daar, waar de ouderlingen hun eigen tronen hebben, (Op.
4:4) daar heeft de koning geen eigen troon!
4. Deze manier van verklaring blijft zichzelf niet getrouw. Eenerzijds mag men
Israël, Jeruzalem, etc. niet geestelijk opvatten; het is alsof Paulus zijn Galatenbrief
over de geloovigen als de waarachtige kinderen van Abraham niet heeft geschreven.
Maar anderzijds doet Het Zoeklicht zelf druk aan de vergeestelijking. De zeven
brieven aan de zeven klein-Aziatische gemeenten geven (itsymbolisch zeven
perioden in de kerkgeschiedenis aan (15 Febr. 22). Zoo wordt ook Babylon (1 Petr.
5:13) vergeestelijkt. Babylon toch beteekent hier Rome. Als er ‘Jeruzalem’ staat, of
‘huis Jacobs’, dan klinkt het wee over ieder, die niet letterlijk leest, wat er staat. Maar
tegenover Babylon is het z.g. spelletje van vergeestelijking, dat men met scherpe
woorden veroordeelde, toch weer toegepast. En dat nog al vrijmoedig ook. Petrus
schrijft zijn brief uit Babylon; maar, dat is Rome (let wel, wij vallen daarover niet,
doch vragen Het Zoeklicht naar zijn recht volgens eigen standpunt), en dat Rome
is dan weer het Babylon van Openb. 17:5 en 18:2 en dat is weer het pauselijk Rome.
Daaruit schrijft Petrus dus. De Roomschen kunnen dankbaar zijn voor dit pleidooi
voor den paus als Petrus' opvolger. Maar wij wrijven de oogen uit; we mochten
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immers niet......vergeestelijken? Neen Jeruzalem niet. En Kittim, ook wel Cyprus
geheeten, is maar Kittim. Want van Kittim is sprake in Dan. 11:29 en 30a; en ik geef
nu weer aan Het Zoeklicht het woord (Sept. '20, no. 6):
‘Daarna zal hij (de Antichrist) op een bekwamen tijd weder naar het Zuiden
optrekken; echter zal het hem deze laatste maal niet gelukken gelijk de eerste maal.
Want er zullen schepen uit Kittim (Cyprus) tegen hem komen, dat hij versagen zal
en weder moet terugkeeren.’
‘Schepen die den machtigen Antichrist doen versagen kunnen alleen
oorlogsschepen zijn; dit moet ook wel een zware slagvloot wezen! Nu is Kittim het
eiland Cyprus, gelegen in het Oostelijk deel der Middellandsche Zee, omringd door
Klein-Azië, Palestina en Egypte. Het is de sleutel voor de toegangswegen ter zee
naar die landen en sinds lang bevindt het zich in het bezit van Engeland, de
machtigste zeemogendheid ter wereld, dat aldus in Kittim een vlootbasis heeft.‘
Het is wel wonderlijk. Als de Joden van tegenwoordig klagen:
‘O, ons arme volk! Over eenige weken zullen de noodkreten weer opklinken om
erbarmen en hulp......Voor het Joodsche volk is slechts één redding uit het lijfelijk
gevaar: Zion......,’
dan worden ze beklaagd, omdat ze Sion willen nemen zonder verband met het
oude: met Davids huis en Davids Zoon, die in Sion eerst intree moet doen, omdat
Sion niet te scheiden is van het Davidisch huis, dat er TOEN regeerde. (1 Oct. '20
e.a.). Maar waarom dan niet voor Kittim gewacht, op een vorst uit dat land, dat over
Kittim regeerde, toen Daniël sprak? Hij heeft van Albion nooit geweten.
5. Deze exegetische methode brengt den bijbel in strijd met zichzelf. Men mag
b.v. volgens Het Zoeklicht ook zoomaar de getallen niet vergeestelijken. Luister:
‘Of het getal 10 van de hoornen van het Beest ook zinnebeeldig kan zijn? Neen,
dat geloof ik niet: daartoe is Dan. 7:8 te positief. Als we het getal 10 als zinnebeeld
nemen, moeten we natuurlijk het getal 3 ook verzinnebeelden en evenzoo het
overschietende getal 7; we vervallen dan in allerlei fantasieën. - Wat het getal 666
betreft, afgedacht van de directe beteekenis, die we ter zijner tijd zullen verstaan,
geeft dit getal een volheid te kennen een toppunt van menschen-glorie, waarvan
we een spiegelbeeld zien in de inkomsten van Salomo, in het glanspunt zijner
regeering, die uit 666 talenten gouds bestonden (1 Kon. 10:14); alsook bij koning
Nebukadnezar, die de maat van 60 + 6 als de volheid zijner persoonlijkheid
beschouwde. (Dan. 3:1).’
Maar intusschen is dat toch al een soort van vergeestelijking. 't Is trouwens te
begrijpen ook. Hoe kan b.v. anders de maat van het nieuwe Jeruzalem den éénen
keer 12000 stadiën en den anderen keer 144 el genoemd worden? (Openb. 21:16,
17). Dat is alleen te rijmen bij een symbolische opvatting. Maar wat zoo eenerzijds
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erkend wordt, dat wordt aan den anderen kant weerterugge nomen; bij voorbeeld
als het heet (1 Oct. '20):
‘De 144000 uit Openb. 14, zijn m.i. dezelfde als uit Openb. 7 en bestaan uitsluitend
uit bekeerde Joden, de stammen zijn er duidelijk bij aangegeven.’
Nu is ineens de symboliek weer zoek.
Van de organische opvatting der profetie, die den profeet zich laat aansluiten bij
het heden, dat hij doorleeft, maar die dan vervolgens hem, in ver perspectief, hoewel
niet zonder verband met den historischen achtergrond zijner profetie, de verwijderde
toekomst doet zien, van deze opvatting heeft Het Zoeklicht niets begrepen.
Maar het moest toch bij al die letterlijke opvattingen nog eens nadenken over de
vraag, of wat ik van Prof. Ridderbos aan haalde in 't begin nu onzin is of niet; het
moest ons eens eerlijk zeggen, hoe het denkt over de mogelijkheid, dat volgens
Jes. 11:15 (dit hoofdstuk werd immers zeer verletterlijkt, zie 't begin) de Eufraat in
7 stroomen verdeeld wordt; waar het blijft met de Edomieten en Moabieten die al
lang verdwenen zijn (11:14); want als Juda en Ephraïm van vers 13 letterlijk bedoeld
zijn dan toch de Filistijnen en Moabieten en Edomieten en Amonieten ook? (vers
14). En dan toch zeker ook de Perzen en de Ethiopiërs en de kramers van Tarsis
uit Ezechiël, evenals diens Putiërs (38:5), Sjéba, Dedan (38:13).
Maar waartoe zou ik het Zoeklicht die vragen voorleggen? Het blad, dat om de
afkomst van den Koning van het Zuiden te leeren zoeken, lijnen trekt van Zuid-Afrika
tot het meer Tangajika over Gibraltar enz., zal nooit verlegen staan, al werd Kittim,
Cyprus, ook nog eens Nederlandsche of Honolulusche kolonie.
Maar in allen ernst vraag ik aan onze jonge menschen, of dat nu een houdbare
opvatting der Schriftprofetie is?
Dat is geen beschouwing, die met wetenschappelijk materiaal opgebouwd wordt
en door één leidend beginsel beheerscht wordt. De schaar, die uit allerlei binnenen buitenlandsche bladen particuliere vondsten knipt en de hand, die ze bundelt in
één blad, mocht wel eens even rusten gaan om van de profetieën te keeren tot de
profetie, van de woorden naar het woord, het ééne.
Zoo blijft dan ons bezwaar bestaan tegen de wijze, waarop Het Zoeklicht met de
profetie handelt en deze tracht weer te vinden in de tegenwoordige gebeurtenissen.
Dàt werkelijk de vergissingen niet uitgebleven zijn, moest het blad toch eens
erkennen. Want niemand moet denken, dat een draaien en wringen van de profetie
naar de feiten van den dag nu alleen maar in een geval als van Constantinopel (zie
boven) te zien is. Er zijn meer van die voorbeelden. Wanneer b.v. aangetoond moet
worden, dat een herstel van den ‘Romeinschen’ toestand zeer wel denkbaar is, om
‘het laatste stadium van Daniëls
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wereldbeeld’ te doen in vervulling gaan, dan doet de schrijver zijn best, te bewijzen,
‘dat wij verwachten kunnen langzamerhand de 10 eind-rijken uit de menschenzee
te zien voortkomen. De vervorming zal ongetwijfeld geleidelijk voortgaan, doch
hebben de 10 staten zich eenmaal gezet op den bodem van het Romeinsche rijk,
vereenigd tot een volkenbond, dan zullen zij ook scherp afgebakend en voor ieder
herkenbaar zijn, even opvallend duidelijk als 10 teenen aan de voeten van een
mensch of 10 hoornen op den kop van een beest.’
Om nu duidelijk te maken, dat dit herstellen van den Romeinschen toestand
heusch geen praatje is, wordt het buitenlandsch nieuws der dagbladen uitgebuit als
bewijsmateriaal voor de stelling, dat de oude grenzen van dat rijk zich weer langzaam
gaan afteekenen. Ierland, Schotland, Regensburg in Beieren, Dacië, Tripolis, Algerië,
Noord-Marokko, Egypte en Soedan, ze moeten alle de revue passeeren; maar die
liggen wat ver uit onzen gezichtskring. Gemakkelijker kunnen wij de juistheid van
die beweringen toetsen aan hetgeen omtrent ons eigen land gezegd wordt. Dat is
het volgende:
‘In Nederland vormde (van het oude Romeinsche rijk) de Rijn de grens, en
behoorden Brabant en Limburg tot het Romeinsche rijk. (Zeeland was een moeras).
Opmerkelijk is, dat het Roomsche België juist naar deze twee Roomsche provincies
de handen begint uit te slaan.’
Dit werd gepubliceerd 15 April 1920. Maar is het niet uiterst merkwaardig? Bij
mijn weten zit Brabant en Limburg weer vaster dan ooit aan Nederland verbonden.
Maar al werd het vandaag door België geannexeerd, waar bleef dan nog Zeeland?
Indien toch werkelijk de oude grenzen weer moeten hersteld worden, dan is toch
een heele nieuw-opgedoken provincie minstens even moeilijk weg te redeneeren
als de twee, die Het Zoeklicht bezig houden: Brabant en Limburg.
En nu moet niemand zeggen, dat we hier van een kleine vergissing een leelijk
critisch fortuintje maken. Zóó als hier geargumenteerd wordt, is werkelijk de
doorloopende redeneertrant van Het Zoeklicht. Dat nu is niet ongevaarlijk. Prof.
Geesink noemde eens het spiritisme, naar ik meen, ‘wetenschappelijke hysterie’.
Hier is een soort eschatologische hysterie. Ze maakt de menschen onrustig. En dat
is best. Hoe meer het Christendom wakker wordt, hoe beter. Maar wie ‘brand’ roept
tot de slapers, moet goed weten, dàt hij niet voor brand aanziet, wat een vroolijk
paaschvuurtje is van enkele kwajongens, die wat vroeg uit de veeren zijn. Als hem
dat een paar maal overkomt, dan zullen de menschen hem laten praten, ook dàn,
als er werkelijk brand uitgebroken is.
En Het Zoeklicht heeft niet zoo heel veel tijd meer om zijn vergissingen - als b.v.
van België-Brabant-Limburg - te ver-
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vangen door andere theorieën. Immers, de tijden zijn haast vervuld volgens het
blad. ‘De volheid der heidenen is bijna bereikt,’ oordeelt G.J. P(aupit) (1 Sept. '22).
En evenzoo klinkt het 15 Febr, '22:
‘We zijn genaderd tot het zevende en laatste stadium der kerkgeschiedenis. Wij
zijn gevaarlijk dicht bij het uiterste. Met groote schreden verwijdert de kerk zich van
waarheid en heiligheid. De afgrond gaapt. Wij zijn aan den vooravond van den
grooten afval van het Christendom.’
Binnenkort kunnen we dus verwachten
‘de komende historie van het Rijk van het Zuiden, welks geboorte wij thans
beleven. Alzoo wordt de lijn van het algebeuren in dit tijdsgewricht zichtbaar naar
de Voleinding omgebogen.’ ( Sept. '20, no. 6).
En daarom is spoedig het einde te wachten en zijn er wonderlijke gebeurtenissen
op til. De Antichrist zal binnenkort moeten opkomen, hij zal uitgroeien naar Oosten
en Zuiden, plots Syrië overvallen, naar Palestina trekken en met de Joden een
verbond sluiten. Dan zal hij gaan naar Egypte. En dan is in 7 jaar de wereldhistorie
beëindigd, want 7 jaar vóór den ondergang van den Antichrist valt zijn
verbondssluiting met de Joden. Het rijk van het Zuiden (Egypte) zal worden
verslagen; de tienbond der volkeren zal dat niet kunnen verdragen en speciaal dat
land, dat met Egypte in speciaal bondgenootschap het nauwst verbonden is, zal
zich met militaire macht tegen den Antichrist verzetten.
De onafhankelijkheidsverklaring van Egypte en het gesloten of- en defensieve
verbond tusschen Engeland en Egypte is dus van het grootste belang. Letterlijk
schrijft het blad:
‘Het nieuwe verdrag van Engeland, dat een geweldig-sterke slagvloot en ook
Kittim bezit, zegt: wordt Egypte aangevallen, dan zal Engeland het met leger en
vloot helpen!
Wie zal ontkennen, dat de Voleinding in dezen tijd in voorbereiding is?’
Het zal dan ook spoedig gedaan zijn. Eigenlijk zal, als maar eenmaal de dingen
zóó ver zijn, dat het lot van Brabant en Limburg beslecht is, en in Egypte de Antichrist
slag levert, men nu precies kunnen uitrekenen, wanneer Jezus wederkomt. ‘Als een
dief in den nacht’, het geldt dàn niet meer, want in die laatste 7 jaar kan men zeker
zijn van den tijd zijner wederkomst. Hoor maar:
‘Van Egypte vol satanische verwoedheid terugkeerend, vindt de Antichrist
Jeruzalem, den Tempel, de vereering en aanbidding van God op zijn weg. Dat doet
zijn grimmigheid tot een helsch vuur oplaaien. ‘En zijne heiren (legers) zullen daar
staan, die het heiligdom in de vesting ontheiligen en het dagelijksch offer wegdoen
en een gruwel der verwoesting oprichten (Dan. 11:31). Dit zal zijn in 't midden van
de eerstgenoemde 7 jaar en vangen dan de vele malen in Nieuw- en Oud-Testament
behandelde: 3½ jaar der Antichristelijke volheid aan, wanneer alle machten der hel
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zullen zijn losgebroken en zware oordeelen door God op aarde zullen worden
uitgestort. Maar aan het einde der 3½ jaar is de maat vol.’
Nog eens: veel tijd voor verandering van politieke gebeurtenissen blijft niet over,
want (Sept. '20, no. 6):
‘De Joden keeren na bijna 2000 jaar lange ballingschap uit alle deelen der aarde
naar hun land terug naar de profetie.’
Bijna 2000 jaar; we schrijven nu 1923. De eerstkomende editie van den atlas der
wereld zal niet veel veranderingen meer behoeven te ondergaan. Want de ‘nacht
van Israëls verstrooiing onder alle volken der aarde’ heet 15 April 1920 reeds een
‘schier tweeduizend-jarige nacht’.
Zoo wordt onder het luide geroep van ‘Maranatha, Jezus komt!’ de eigenlijke
Maranathaboodschap van haar kracht beroofd. Het Zoeklicht heeft een enkele maal
gewaarschuwd - zeer verdienstelijk - tegen Russellisten e.a., die zich met
becijferingen omtrent Christus' wederkomst vermoeien. Maar wat het zelf doet, is
van deze rekensommetjes wèl in graad, maar niet in beginsel verschillend.
O, zeker, ook wij erkennen de profetie van Daniël als het profetisch woord. Maar,
gelijk heel de Bijbel, elke profetie, zoo is óók Daniël alleen recht te verklaren, wanneer
men het laat staan in zijn historische omlijsting. In de historie van Antiochus Epifanes
heeft veel van Daniëls profetieën zijn vervulling gevonden; de schepen van Kittim
hebben reeds gevaren, en behoeven dus niet de dreadnoughts van Engeland te
worden, evenmin als de wagens van den ‘koning van het Noorden’ tot tanks
behoeven te worden omgetooverd (Sept. '20, no 6); of de ‘wagens in het vuur der
fakkelen’ van Nahum 2:2-4 tot auto's, die ‘razen door de wijken’; of de snelle loopers
van Jes. 66:20 in locomotieven; of de menschen, die vliegen als een wolk en als
naar haar vensters wiekende duiven in passagiers van vliegmachines (Jes. 60:8,
15 April '20).
En wel gelooven ook wij, dat Daniël, evenals de Openbaring, nog beteekenis
heeft in de toekomst, maar wat als toekomstvervulling nog ons wacht, dat hangt wel
samen met de antigoddelijke ontwikkeling der dingen in Antiochus' dagen, doch
gaat daar niet in op. En het blijft een vraag, die Het Zoeklicht onbeantwoord laat,
waarom wèl de ouderwetsche schepen en wagens van Daniël een nieuwerwetsch
pakje aantrekken, maar daartegenover de grenzen van het Romeinsche Rijk weer
in den ouden vorm moeten terugkeeren, tot zelfs om ende bij Maastricht en Den
Bosch toe. Als in die grensafteekening naar het oude model wordt teruggegrepen,
waarom dan ook niet weer de galeien en strijdwagens van vroeger in het
antichristelijk strijdgewoel?
Het Zoeklicht heeft - ik meen dat in het bovenstaande duidelijk aangetoond te
hebben - in ruwe omtrekken een berekening gemaakt en althans ongeveer een
maximum-aantal jaren genoemd,
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dat nog aan deze ‘bedeeling’ overblijft. Maar wij zien de wereld zich nog veranderen.
Wij zien wèl de antichristelijke macht opwaken; maar de profetieën geven ons, die
ze organisch willen verklaren, geen recht om, gedachtig aan Brabant en Limburg,
een nieuw krijgslied te maken:
Berg op Zoom,
Houd u vroom,
Stuit de Belgsche benden,

en evenmin om Ghandi, en Kemal te maken tot voorbereiders van den Antichrist,
meer, dan iemand anders, die de wereldmacht mee wil opvoeren in een richting,
die van God die wereld vervreemdt.
Meer kan ik van deze dingen hier niet zeggen. Wie nog nader daarin zich wil
inwerken, kan bij Gereformeerde schrijvers uitnemend terecht.
Hiermee is voor ons het voornaamste gezegd, van hetgeen ons tegen Het Zoeklicht
positie doet kiezen. Een blad, dat zóó met Schrift en profetie opereert, zeggen we
ons vertrouwen op. We kunnen zijn goede bedoelingen prijzen, maar de Schrift is
waard, dat haar recht gedaan wordt.
Zoolang Het Zoeklicht de profetieën verklaart op zóó door en door
onwetenschappelijke, tegenstrijdige, Schrift met Schrift in tegenspraak brengende
manier, zóólang is het niet noodig, lang met het blad te twisten, over duizendjarig
rijk, herstel van Israël, tweeërlei opstanding, enz. Ja, dat is zelfs niet mogelijk,
wanneer het blad niet mèt ons aan alle redeneering ten grondslag legt een verklaring
der Schrift, die bewezen heeft, den toets van geloovige wetenschap te kunnen
doorstaan. Tegen den bovenbouw van Het Zoeklicht behoeft men niet te vechten,
zoolang valt aan te toonen, dat het fundament niet deugt: het fundament van een
gezonde, eerlijke uitlegging van Bijbel en profetie. God heeft ons de gave van een
geloovige, wetenschappelijke Schrift-uitlegging niet gegeven, om er over heen te
loopen. En als het blad zichzelf voorbij loopt, mogen wij, zonder eenig leedvermaak,
maar terwille van den ernst der zaak, daarop wijzen ook. Wanneer (28 Febr. '22)
de Redacteur vraagt:
‘Waarop heeft Jes. 63:1-6 betrekking, op het lijden des Heeren of op iets anders,’
en dan, na een niet onaardige, maar toch looze redeneering beweert, dat de dag
der wraak, hier in Jes. 63:1-6, alsook in Jes. 2:10-22, 66:15-24, Openb. 19:11
genoemd, nog te vervullen blijft, dan zullen wij niet ònze opvatting van Jes. 63 hem
voorleggen (al denken wij evenmin aan het lijden van Christus). Wij willen ons slechts
herinneren, dat Het Zoeklicht ons verbood, plaatsbepalingen zoomaar te verdoezelen
en te vergeestelijken! En dan kunnen we dus vragen: gelooft u, dat de dag der wraak
door Christus zal worden ingeleid met een komen uit Edom? Of uit Bozra? (62:1).
En moet er niet binnenkort in Het Zoeklicht plaats komen voor

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

179
een artikel, dat ons vertelt, welke koninklijke of keizerlijke Lloyd de schepen van
Tharsis (2:16) leveren moet? Die zijn, volgens uw letterlijke opvatting evenmin te
negeeren als de grens van Brabant en Limburg en het operatiegebied van Mustapha
Kemal of van Foead I. En hoe zijn Pul en Lud (66:19), Tubal en Javan nog te
betrekken in den binnenkort te wachten eindstrijd?
Neen, dat is geen spotternij. Het is een van die eenvoudigste vragen, waarmee
Het Zoeklicht overstroomd zou worden, als ook maar 1% van zijn lezers - ook van
de kapittelaars van eiken Zoeklichtveroordeeler - zich onbevangen doch bewust liet
meesleepen in het zog van deze exegetische knutselarijtjes. Als de menschen
consequent volhielden, er zouden uit die letterlijke opvatting nog heel wat
tegenstrijdigheden en onmogelijkheden op te diepen zijn. Aan den historischen
achtergrond der profetie willen wij alle recht doen wedervaren; maar wie een
achtergrond niet meer op den achtergrond laat, die heeft hem onrecht gedaan. En
zoo komt het, dat wij Daniël blijven eeren, en tegelijk onze schouders ophalen, over
een van de recente Zoeklichtvondsten uit The Prophetic News, wanneer het heet
(1-15 Nov. '22):
‘Ieder, die zijn Bijbel liefheeft, zal goed doen op de ontvouwingen in het Oosten
te letten, want uit Daniël 11:35-45 kunnen we afleiden dat een strijd zal ontstaan
binnen afzienbaren tijd en dat de koningen van het Noorden en het Zuiden leiders
zullen zijn van een grooteren oorlog dan “De groote Oorlog” was.’
Het kon met dezen oorlog wel eens net zoo gaan, als met de annexatie van
Brabant en Limburg.
Tenslotte: Het Zoeklicht, dat blijkens het bovenstaande, het einde reeds zoo dichtbij
ziet, wordt altijd kwaad, als men beweert, dat het de werkzaamheid van den christen
op die manier remt. Wij gelooven aan zijn goede bedoeling. Maar toch geven de
volgende citaten te denken. Het eerste is van 1-15 Nov. '22:
‘W., te A. Ik ben het volkomen eens met het eerste deel van de brochure
“Socialisatie” van den overleden Ds Sikkel, n.l. dat er in de komende
wereldconcentratie een groote beslissende geestelijke tweeheid gaat komen: de
gemeenschap met den Christus en die met den Antichrist. Met het tweede deel, dat
wij daartegen moeten opkomen in eigen Christelijke sociale actie, vakvereenigingen
en zoo noodig Christelijke Bedrijfsgemeenschap, ben ik het niet eens. M.i. ligt dit
niet in de lijn van ons vreemdelingschap. Verder ga ik daarop niet in.’
En dit is van 7 Aug. '22:
‘Maar naar Profetisch licht zal dit slechts medewerken om den tijd te verhaasten
dat Rome aan de spits van allerlei religies, leiding zal geven aan de heerschappij
van het Beest, dat haar na dezen volbrachten dienst, zal vertrappen en verscheuren
(Openb. 17:16). Er is voor de redding der wereld geen andere oplossing
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dan de komst van Christus. Zonder de binding van Satan, die daarmede gepaard
zal gaan, is alle arbeid in deze vergeefsch; de Christenen kunnen hun tijd beter
besteden aan de prediking van Christus' Koninkrijk, dan met te pogen dit zelf op te
richten.’
Dat wij afkeerig kunnen zijn van elke poging om Christus' Koninkrijk zelf op te
richten, en toch, door te bouwen aan dat Koninkrijk en de organisatie van alle
christenen te zoeken tegenover elke antichristelijke macht, tegen dezen
redeneergang met de daad kunnen protesteeren, behoeft voor gereformeerde
menschen geen nader betoog.
Hiermee besluit ik deze artikelenreeks.
Ten overvloede herinner ik eraan, dat het mij niet te doen geweest is, om een
mede-christen af te maken.
Men weet, dat uit den kring der jongelingen zelf gevraagd is, om een antwoord
op de vraag, hoe wij moeten staan tegenover Zoeklicht en Maranathabeweging. Als
zulk een vraag komt, mag men zich niet onttrekken, indien de beweging die men
beoordeelt, de moeite van bespreking waard is.
En dat is de Zoeklichtbeweging ongetwijfeld.
Zij is dat eenerzijds, om het goede dat er in is. Haar leider is een warm mensch;
hij doet werk, dat anderen laten liggen (hoewel niet ‘de kerk’); van zijn ijver gaat
sterke bekoring uit.
Doch ondanks dit alles is zijn beweging een gevaar m.i.; en ook daarom is ze de
aandacht waard. Een land als Amerika bewijst, hoe ellendig het godsdienstig leven
wordt, wanneer eerst het kerkelijk besef wordt ondermijnd, daarna de theologische
wetenschap moet wijken voor theologische liefhebberij, en amateurs met soms
hysterische apocalyptiek de steden en dorpen afloopen om te vertellen dat Jezus
komt, om het te vertellen aan die menschen, die, ook door hùn schuld, geen pit en
geen ruggegraat meer hebben voor het moeilijke werk van: leven in verwachting.
Wie het gebouw der christelijke hoop wil optrekken tot zijn spits, moet niet beginnen
met fundamenten weg te graven, die goed zijn. En àls hij nog met weggraven begint,
moet hij toch eerst weer een grondslag leggen, die goed is. Nu dat verzuimd werd,
is Amerika bewijs, hoe het gaat onder zulke toestanden. De kerken verwaterd; de
secten, scheldend op de kerk, die ze mee hielpen te doen ondergaan, welig tierend,
maar zonder eenige innerlijke kracht; alle ‘wind van leer’ en elke denkbare vorm
van bijgeloof is het armzalige restje.
Het zal ook in Nederland zoo gaan, als zulke geesten de overhand krijgen. Het
Zoeklicht wil dien kant niet uit. Maar het is een brug, waarover straks ook ander
voetvolk trekt, dan van de zuivere Maranathafamilie.
Laat ons niet met de eene hand afbreken, wat God ons gaf te bouwen. Wij willen
de evangelisatie-begeerte van Het Zoeklicht prijzen; maar wij voor ons willen ook
ons zoeken van anderen binden aan de zuivere verkondiging van het Woord en de
ver-
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gadering van de kerk. Wij willen ijveren, maar niet zonder verstand.
De Amsterdammer heeft eens geklaagd:
‘Het “leerstuk”, waarop men heel deze spontane “Maranathabeweging” wil laten
schipbreuk lijden, is de kwestie van het duizendjarig-rijk.
Het Zoeklicht is chiliastisch!
Nu is het merkwaardige van deze ketterjacht (en dat vertellen de bestrijdende
broeders er niet bij!), dat de chiliastische opvatting in de Kerk nooit als een wezenlijke
ketterij veroordeeld is.’
2)
Het zij den jongelingen bij dezen verteld Evenals wat het blad verder schrijft:
‘Tal van zeer bekende en bekwame Gereformeerde theologen hebben dan ook
onomwonden hun chiliastische gezindheid durven uitspreken, zonder dat zij daarom
in den ban gedaan of door het vrome volk gewantrouwd werden.
Wij noemen slechts: Piscator, Burnet, Groenewegen, Alting, d'Outrein, Vitringa
en vooral vader Brakel, die door zijn groote werk ‘De Redelijke Godsdienst’, nog
altijd bij de ouderwetsche vromen een der meest geliefde ‘oude schrijvers’ is!
Om van den jongeren en eveneens zeer populairen theoloog, J. van Andel, maar
te zwijgen!’
Maar wanneer het blad dan besluit met de opmerking:
‘Duizenden en tienduizenden laten zich door de (zeer zeker betwistbare)
chiliastische opvatting niet verhinderen met innige blijdschap naar het nieuwe (en
toch zoo oude!) Maranatha-geluid te luisteren.

1)

2)

Juist ontvang ik het laatste Zoeklichtnummer (nadat ik er eerst om heb moeten schrijven aan
den Z.-redacteur, die ons blad zonder schrijven ontving). Mijn vermoeden is helaas juist. Van
mijn eigenlijke verdediging in de klok-kwestie wordt gezwegen. Op al mijn andere bezwaren,
citaten, enz. wordt ook - gezwegen. Aan de lezers wordt de voorstelling gegeven, alsof het
debat loopt over het positief-kerkelijke; en de Z.-Redacteur weet natuurlijk best, dat het loopt
over het positief-bijbelsche en het positief-verwarrende en het positief-tegenstrijdige en het
positief-verdraaiende van zijn blad. Maar wat het ergst is, dat is, dat werkelijk - na mijn publieke
èn ook particuliere correspondentie - beweerd, geïnsinueerd wordt, dat ik dan toch maar zoo
handig (lees: gemeen) ben om het ééne boekenrijtje van rechts naar links, het andere precies
omgekeerd te lezen. Men weet nu, dat dit niet een vergissing is, doch een leugen, na de
herinnering aan den stand der letters. Over de groote Schriftkwesties zwijgen en tegen beter
weten in zijn bestrijders voor zijn publiek in hun karakter aantasten - zoo zijn onze manieren.
Wie met Het Zoeklicht wil polemiseeren, die late varen alle hoop. Het is dan op zijn smalst,
of ook op zijn dunst te zien. Zulke manieren heeft nog nooit een Gereformeerde tegenover
Het Zoeklicht gebruikt.
Toch meen ik te kunnen aantoonen, dat het met de belijdenis in strijd is.
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En het wachten, de bede, is, dat de trage Kerk zelve weer tot haar eerste jonge
adventsliefde ontwaakt!’
dan vragen wij:
is wachten geen moeilijk ding? De Adventsverwachting?
Vereischt het niet de sterkste, dat is dus ook, de meest GEZONDE,
levensspanning?
Kan iemand waarlijk wàchten (dat is wat anders dan onrustig opspringen bij elk
krantenberichtje) als hij niet weet, waarop hij wacht?
En is het dus ketterjacht, als men ook het onderzoek van de toekomstvragen
streng wil houden naar den Bijbel?
Zijn het de wachtenden, de op Christus waarlijk wachtenden, al die secten, die
in Amerika geestelijke toekomstfilmen afdraaien voor een publiek, dat de rust van
de kerk heeft verlaten voor de heerlijke sensatie van een apocalyptische bioscoop?
Kom, wachten, verwachten, is zoo moeilijk. Het is de gave der denkenden, der
doenden. Het is niet te scheiden van dogma en mystiek en praktijk.
En - dit doet de deur voor deze, hoezeer ook eerlijk bedoelde,
Amsterdammer-afstraffing dicht: wij zouden aan Het Zoeklicht niet zooveel tijd
besteden, als het slechts een zuiver chiliastisch blad was. Hield het alleen daarmee
zich bezig, de menschen zouden niet zoo er voor strijden. Mijn kritiek heeft opzettelijk
op andere punten zich gespitst. En ik geloof, dat ieder gereformeerd predikant, ook
van de zijde van menschen die kritiek op Het Zoeklicht ketterjacht noemen, met
brieven en gravamina zouden bestookt worden tot den ban toe, als ze 's Zondags
ook maar een tiende deel hardop zeiden van wat de een bij Het Zoeklicht weliswaar
slechts op den koop toe neemt, doch de ander als den eigenlijken koop beschouwt.
De heer De Heer is vaak in het buitenland geweest.
Ik wilde er ook wel eens naar toe.
Want wèl geloof ik, dat het buitenland ons van enkele kleinzieligheden afhelpen
kan en ons wat ruimer van blik kan maken.
Maar ik meen ook, dat een expeditie in den vreemde ons de hartelijke overtuiging
schenken kan, dat wij ons in Nederland duizendmaal bedenken mogen, voor we
het goede, dat wij hebben prijs gegeven; vóór we een beweging laten doorwerken
met zoetelijke christelijke glimlachjes (wat anders dan christelijke liefde), die
ondermijnt, wat met moeite verkregen is en waarvoor we God hebben gedankt.
Aan Hongarije de hand leenen, om hetgeen in de kerk wetenschap en
kerkinrichting verzwakte, uit te drijven, en in Nederland de hand leenen aan hetgeen buiten de kerk met alle geloovige
wetenschap en kerkinrichting spot, dat is wel zeer tegenstrijdig.
Ijveren voor Vrije Universiteit en Theologische School en
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met alle exegetische eerlijkheid laten spelen - dat gaat toch niet samen.
En die tegenstrijdigheid is er bij enkelen.
Wij willen één zijn met den heer De Heer in vele dingen.
Maar wij willen meer één zijn met het Woord, dat ons zegt: Houdt, wat gij hebt.
Wie van ‘odium theologicum’ spreken wil (theologische nijdigheid) die wete, dat
alle haat, die niet liefhebben kan, wel zonde is, maar dat gezonde liefde ook niet
anders kan dan verwerpen, wat haar object tegenstaat. Ze zal niet den persoon,
maar wel zijn werk bestrijden.
En juist omdat de Maranatha-boodschap zoo ernstig is, juist daarom kunnen wij,
mogen wij, niet anders ze uitspreken dan naar het woord van Hem, die komt.
Want alleen de profetie is het, op welker gezag wij aannemen, dat eens alle
profetie wordt te niet gedaan. En wachten - dat is een moeilijk ding. De historie
bewijst, dat het alleen de gave der gezonden is.
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Toetsend de feiten van den dag:....
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Mede-lijden?

Men klaagt wel eens over het individualisme van sommige christenen. En daaronder
verstaat men dan het verschijnsel, dat, zoowel in hun beschouwing als in de praktijk
van hun dagelijksch leven een breede plaats ingeruimd wordt voor wat men zelf
persoonlijk noodig heeft om te komen tot God, terwijl te weinig gelet wordt op de
gemeenschap der heiligen, en al de schatten en genadegaven, die daaruit ook voor
iederen geloovige afzonderlijk voortvloeien. Voor den enkeling door den enkeling,
is dikwijls de leus; en het gevolg is, dat men zich meestal alleen bezig houdt met
zichzelf, alleen voor persoonlijke behoeften bij God het pleit voert, terwijl voor de
ééne, groote, katholieke of algemeene Christelijke Kerk zoo goed als geen plaats
ingeruimd wordt in het comtemplatieve en werkzame leven.
Die klacht is zeer zeker gerechtvaardigd; en de zonde, die ze aanwijst, komt wel
degelijk voor.
Het ligt evenwel niet in mijn bedoeling, op dit verschijnsel nader in te gaan.
Aangeroerd heb ik het slechts, om aan te toonen, dat m.i. dit z.g. individualisme
volstrekt niet behoeft te verwonderen, en dat het alleen door voortgaande
doorwerking van de genade Gods kan worden tegengegaan. Want - en hierop wil
ik u wijzen - het is een algemeene, onmiskenbare trek van het menschenhart. De
mensch, zooals hij van nature is, is individualistisch.
Immers, individualisme, m.a.w. de zucht om alleen voor zichzelf te zorgen en
alleen met zichzelf mee te voelen, is een der wrangste vruchten van de zonde. God
heeft den mensch een socialen aanleg, een trek naar gemeenschap ingeschapen.
Maar de duivel, de grootste ontbinder, de egoïst bij uitnemendheid, heeft dien
schoonen trek van ons menschelijk hart verwoest. En ook in dezen geldt het, dat
van die heerlijke gaven, die den mensch gegeven waren, niet dan kleine overblijfselen
hem gelaten zijn (art. XIV Nederlandsche Geloofsbelijdenis). Hoe meer de zonde
doorwerkt, hoe zelfzuchtiger, hoe on-gemeenschappelijker de mensch wordt.
Als ge soms naar een bewijs vraagt, zie dan maar om u heen. Indien één ding
gebleken is door dezen oorlog; - indien één waarheid helder als een lichtende flits
bij donkeren nacht uit de verwording onzer waardeerings-oordeelen gebleken is,
dan is het deze waarheid, dat de menschen absoluut zelfzuchtig zijn. Zoolang het
kwaad en de rampspoed òns maar ongedeerd laten, vinden we 't wel goed.
Och, wat heeft de wereld toch 'n benepen gezicht gezet, toen de waanzinnige
Nietzsche vertellen kwam, dat medelijden zwakheid, achteruitgang, een zonde
tegenover de menschheid was. Maar dat

1)

Geref. Kerkbode van Vlaardingen, 10 Februari 1917.
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ontevreden gezicht en dat afwijzend gebaar, dat dien Nietzsche veroordeelen moest,
was niet meer dan de hoofsche plichtpleging, die bij geraffineerde diplomaten op
uiterst beleefde wijze een betuiging van wederzijdsche hoogachting en daarom den
banvloek over den waarheidlievenden spelbreker eischt, terwijl men van elkaars
verachtenswaardigheid toch hartgrondig overtuigd is. De wereld zei met breed
gebaar: Weg met Nietzsche; medelijden is eerste voorwaarde voor beschaafde
samenleving; mede-lijden is eerste eisch van humaniteit! Maar men heeft daar neits
van gemeend. Nu ja, enkele wijsgeeren, die het leven neit kenden, mochten op hun
studeerkamer, plukkend aan hun filosofenbaard, wel uitvinden, dat medelijden de
eerste eisch was, dien de mensch zichzelf stellen moest; - maar......de wereld
vertoont immers wèl het aspect van een slagveld, lijkt wèl op een handelsmarkt, wil
wèl wezen een kermisterrein, maar een studeerkamer......neen, dat kan de wereld
niet zijn! Schopenhauer mocht al beweren, dat leven lijden is, en dat daarom mede
lijden de eerste kunst is van het mede leven, d.i. van de samenleving, maar men
liet hem praten. Geen wonder ook. Schopenhauer vergiste zich. Leven is niet
allereerst lijden. Leven is bij de wereld vooral zondigen; zichzelf uit-leven. En daarom
is juist de zelfzucht de trek van het menschenhart in zijn onwedergeboren toestand.
En zoo klinkt het tegenwoordig, in onzen tijd van oorlogswinst, van lage
autonummers, van dronkemansvreugd en vroolijkheidsvertoon als een bespotting,
wanneer Feuerbach zegt, dat ‘alle geluk, dat op kosten van anderen gelukkig zijn
wil’ in volstrekten strijd is met de ‘ware deugd"’.
Waarom dit alles?
Hierom, opdat gij, lezers van dit blad, gij christenen van professie en confessie,
begrijpen zoudt, dat in onzen driemaal ellendigen tijd het er wel degelijk op aankomt,
of gij zelf, en of uw kinderen nu iets toonen van dat ware mede-lijden, van dat
echt-gezonde mede-voelen met het schreiende leed der wereld! Zoolang de oorlog
ver en de weelde vlakbij was, hebben we ons al bitter weinig aangetrokken van den
oorlog. We hebben een paar keer fatsoenshalve gemompeld: ‘verschrikkelijk’,
‘ontzettend’, - en we gingen over tot de orde van den dag! En de dagorde was
immers voor meer dan één niet zoo kwaad. En nu dan? Nu ook Nederland al op
rantsoen gesteld is? Nu ook voor ons de toestand al drukkender wordt? Nu vindt
ge nòg zoo weinig mede-gevoel. Nu is er nòg die zelfzucht, die tevreden is, als 't
ons persoonlijk maar goed gaat.
Weet ge wel, dat ook in den echten levensernst, in het doorleven van de
gewichtigheid onzer tijden, onze wedergeboorte blijken moet?
De Grieken waren heidenen. En wanneer ze hun tradities opvoerden, dan
bedoelden die drama's het mede-lijden op te wekken, om door het medelijden de
reiniging der ziel te bewerken. Wij, christenen, weten beter. We weten dat eerst
door Gods Geest
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de reiniging der ziel, de heiligmaking, tot stand moet komen en dat eerst dan het
ware medelijden weer ontwaakt.
Maar toch......zullen die oude Grieken onze 20e eeuw beschamen? Zullen wij niet
door het ontzettende werelddrama, dat voor onze oogen door de krimpende
menschheid afgespeeld wordt, tot echt christelijk medelijden, tot levensernst bewogen
worden? Neen, we behoeven nog niet altijd een zuur gezicht te zetten. Gij ouders,
behoeft van uw kinderen geen monnikjes en wereldschuwe, eenzelvige wezens te
maken. Maar zou een weinig uiterlijk waarneembare levensernst ook passen in
dezen benarden tijd? Ook in de opvoeding van uw kinderen?
Toen de stad Susan verward was, toen, - het staat er zoo fijn-sarcastisch - toen
zaagt ge Xerxes en Haman zitten en drinken (Esther 3:15). Om ons heen is het
groote Susan, verward, be-roerd; Susan is er nog. En Xerxes is er nog. En Haman
is er nog. Want Xerxes is de onverschillige, die geniet ondanks de smart van anderen.
En Haman is de zelfzuchtige, die zich vermeit juist om de ellende van zijn menschen.
En nog zitten ze en drinken. Nietwaar, dat past ge nu wel eens toe in een zin, die
ook nog voor geheelonthouders gelden kan.
Laat ons de spraak des tijds verstaan. Opdat niet aan ons vervuld worde de
dreiging van Zefanja 1:12, dat God bezoeking zal doen over hen ‘die stijf geworden
zijn op hun droesem’, d.i. de vadsige, zelfgenoegzame, geldzuchtige vergeters van
God, die opgaan in hun weelde. En ook: bezoeking over hen, ‘die in hun hart zeggen:
De Heere doet geen goed en Hij doet geen kwaad’, m.a.w. dezulken, die wel
gelooven dat God er is, doch die met Hem in hun hart geen ernst maken, die - mag
ik het zoo eens zeggen? - die God niet ‘ernstig nemen’. De eersten zijn de practische
epicuristen; de tweeden de practische deïsten. Laat ons dan overeenkomstig der
tijden ernst evenmin in de praktijk als in de theorie epicurist of deïst ons toonen.
Laat ons nu eens mede-lijden, neen, nog meer, laat ons ons verootmoedigen. Het
boetekleed ontsiert ons niet.
En overigens passe een ieder dit toe in zijn omstandigheden, in zijn geval.
1)

Hervormingsfeest of Hervormingsroes?

Het jaar 1917 brengt ons onder den druk van de tegenwoordige tijden de blijde
herinnering aan vervlogen dagen. Want 1917 herinnert aan 1517, het jaar van het
allereerste optreden der kerkhervorming of reformatie.

1)

Geref. Kerkbode van Vlaardingen, 21 Juli 1917.
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Veirhonderd jaar zal het geleden zijn, straks op 31 October, dat Maarten Luther,
zelf niet wanted, wat zijn daad beteeken zou, de eerste bazuinstooten te hooren
gaf van de kerkhervorming, door de publicatie van zijn 95 stellingen tegen de
roomsche kerk. Luthers daad was een getuigenis van een gewonde ziel; en dat
getuigenis is uitgedragen, vèrder dan hij zelf ooit kon bedoelen. En toen Calvijn later
kwam, om wat Luther begonnen was, aan te vullen en hetgeen in Luthers werk
ontbrak, alsnog te geven, toèn was de kerkhervorming een voldengen feit en de
kracht der reformatorische gedachte (wat is sterker dan de gedachte?) kon zich
vrijelijk ontwikkelen.
En nu zal straks 1517 met zijn glorie-datuum 31 October, 400 jaar achter ons
liggen. En wij gaan ons voorbereiden ter feestelijke herdenking.
Gedachtenisviering van de kerkhervorming! De couranten beginnen al te schrijven.
De voorloopige maatregen zijn reeds hier en daar genomen. Ook plaatselijk komt
men in de weer. Men wil gedenken! Saamroepen zal men de zonen der hervorming,
die afgeschud hebben het juk der roomsche hiërarchie, en die zich vrij hebben
gemaakt van den dwang der traditie. En de trompetters der reformatie zetten zich
reeds in postuur voor het algemeene sein, dat alle zonen der reformatie oproept
om aan te treden en saam te zingen, saam te danken, saam te bidden, saam opnieuw
te belijden.
Maar - daar worden we min of meer verlegen met ons zelf. Want immers, als we
sámen belijden willen, sámen danken, sámen bidden, dan moet er toch eenheid
zijn in hetgeen we belijden; eenheid ook in ons dankgebed. Dan moet men in de
kerkhervorming zien een zegen Gods; maar dan zóó, dat die zegen voor alle
‘herdenkers’ in hetzelfde gelegen is.
En dat is nu juist, wat na vierhonderd jaar zoo teleurstellend is: als we eerlijk willen
zijn, dan kunnen we niet in één groot ‘herdenkingsfeest’ allen, die uit de reformatie
voortgekomen zijn, vereenigen. Want anders zou het hervormingsfeest een
hervormingsroes gaan worden. En dat mag niet. Het ware feest vieren is juist daar,
waar men de kunst van het gedenken verstaat. Feestvieren is bezinning, en heeft
dus niets met verzinning uit te staan. Wie gedenken wil in Gods huis, en wie dan
na zijn gedachtenisrede met dankzegging en gebed God wil tegentreden, die moet
God eerlijk kunnen zeggen, hoe hij er over denkt; die màg niet een gebed uitspreken,
dat met politieke sluwheid de verschillen tusschen de onderscheiden richtingen
wegdoezelt en pronkt met een eenheid, die eigenlijk niet bestaat.
Dat lijkt nu wel jammer, maar het is eenmaal zoo. Na vierhonderd jaar is het groote
protestantsche gezelschap weer uiteengegaan om in eigen woning en eigen
gemeenschap nader uit te spinnen wat ieder van de reformatie gegrepen had of
meende gegrepen te hebben. En het resultaat is nu, na 400 jaar, dat onderscheiden
richtingen, die op meer dan één punt lijnrecht vaak
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tegenover elkaar staan, alle met evengroote vrijmoedigheid zich op de gezegende
kerkhervorming beroepen en dat zelfs heir an daar de verbroederingsgeest zich
presenteert en aanspoort om althans den laatsten October alle geschillen weg te
doezelen en, arm in arm, te tijgen naar het gemeenschappelijk georganiseerde
herdenkingsfeest. En als dan de ééne groote gedachte maar de gemoederen
beheerscht en de sprekers vervult en het lied maar in den mond geeft, deze gedachte
n.l., dat Luther ons weer vrijheid schonk, vrijheid van het pauselijk juk, vrijheid van
den slavendients der ‘goede werken’, vrijheid van het alle onderzoek verbiedende
gezag der kerkelijke traditie, wel, dan zal toch van zelf wel de leuze van het
protestantsch enthousiasme voortschrijden van de ‘vrijheid’ tot de ‘gelijkheid en de
broederschap?!’ 't Kan best, meent men; voor dien dag zal men wel een
feestredenaar kunen vinden, die modernen en orthodoxen en alle daartusschen
liggende groepen bevredigt. Reformatie-roes!
Of 't niet kàn? Zeker wel! Maar of 't màg dat is een andere vraag. Een dankzegging,
die we voor God neerleggen, mag geen vrucht zijn van een wel-overwogen
compromis tusschen den eisch om Gode te behagen en den wensch om tegelijk
menschen te behagen. Een openlijk dankgebed op 31 October 1917 màg niet zich
tot taak stellen, als zijn inhoud vooral niet meer te erkennen dan den grootsten
gemeenen deeler van alle gedachten en beschouwingen der onderscheiden
hoorders.
Want immers, zoover komt men toch, als men dien reformatorischen vrijheidsboom
planten wil met het doel, de leuze van vrijheid, gelijkheid en broederschap in zijn
hervormings-liederen gemeenschappelijk te doen uitkomen. Er is zooveel valsche
vrijheid, zooveel ongelijkheid, zooveel onbroederlijkheid in de kringen van het
protestantisme ingedrongen. Straks op 31 October zullen de moderne protestanten
danken voor de reformatie, omdat deze weer vrijheid van gedachte schonk;
losmaking van den hinderlijken band, die den geest inperkte in het afgezette terrein
der kerkleer en traditie. Maar de rechtzinnigen zullen, willen ze eerlijk zijn, aanstonds
moeten tegenwerpen, dat de vrijheid, die de modernen zich veroorloven, evenmin
door de reformatie bedoeld is, ja, dat ze de reformatie zelfs verloochent; en ze zullen
gelijk hebben: want Luther en Calvijn hebben zich vrijgemaakt van pauselijke
decreten, van synodale bepalingen, van geijkte tradities, d.w.z. van het menschelijk
woord, maar: om zich des te vaster te binden aan het goddelijk woord. - En de
ethische zal ook weer met den gereformeerde disputeeren gaan over de hervorming.
De eerste beweert straks, dat we God hebben te danken niet zoozeer voor de leer
der reformatoren: want die dogma's zijn toch voos en hol gebleken; maar het leven,
ziet ge, dàt is het lichtende punt in den reformatie-strijd, het leven, dat bij Rome in
kluis en cel verschrompeld en verdord en veruitwendigd was, maar nu weer de
diepte, de warmte, de beweeglijkheid vond van de mystieke meditatie
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en den onzegbaren omgang met God. De ethische zal de reformatie zijn
godsdienstige aspiraties danken. Maar de gereformeerde zal daartegenover zijn
stelling volhouden, dat alle (ook elke godsdienstige) aspiratie onzuiver moet worden,
als ze niet correspondeert mèt en zich toest áán het licht der inspiratie, gelijk deze,
naar gereformeerd geloof, den bijbel heeft tot stand gebracht. Kortom, hij zal wijzen
op de noodzakelijkheid der zuivere leer, en zijn ethischen collega tegenwerpen, dat
wie de leer verwerpt, den grondslag van zijn leven prijs geeft. En dat de ware
aspiratie, die van den mensch tot God uitgaat, van beneden naar boven, er niet kàn
zijn zonder inspiratie, die van God tot den mensch komt, delend van boven naar
beneded.
En zoo zouden we kunnen voortgaan. We hebben maar iets genoemd. Maar
genoeg, om te doen zien, waarom het ons inziens gaat.
Wij zullen, als we den eerlijken, robusten, impulsieven Luther gedenken willen,
vooral eerlijk moeten zijn. Eerlijk voor de menschen; bovenal voor God. En daarom
moeten we m.i. maar afspreken, dat we bij het komende reformatiefeest niet arm
in arm met menschen, die de reformatie geheel anders zien dan wij, dansen om
den reformatorischen revolutie-boom, maar - onder betuiging van waarachtig
leedgevoel over zóóveel gescheidenheid - ieder in eigen kring God danken voor
wat wij meenen als zegen Gods in Luthers werk te mogen aanmerken. Dankt God
- in alles; en laat dus niet een algemeene feestrede wegdoezelen wat voor u het
voornaamste is in het ‘voornaamste stuk der dankbaarheid uw gebed). Want op die
wijze danken we wel met de lippen, maar niet met het hart. En dáártegen ging juist
heel de reformatie in.
1)

Bartholomeüs-nacht herdacht.

Als dit blad verschijnt zal het Vrijdag 24 Augustus zijn. De nacht, die daarop volgt,
verdient herinnering. Want dan zal het 345 jaar geleden zijn, dat parijs beleefde zijn
Bartholomeus-nacht.
Nietwaar, ge hebt daarvan wel gehoord. Bartholomeus is een heilige volgens
Rome en (wat maar zelden samengaat) ook volgens Jezus Christus. Want
Bartholomeus is (dit staat zoo goed als vast) niemand anders dan Nathanaël, ‘een
Israëliet, in welken geen bedrog, geen list was’. Volgens de sage zou zijn lijk, lang
na zijn kruisiging, op wonderlijke wijze naar het eiland Lipara en vandaar naar
Beneventum vervoerd zijn en in 983 weer naar 't heilige Rome zijn gebracht. Deze
heilzame beenderendeportatie

1)
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pleegt de roomsche kerk te herdenken op 24 Augusus . Welnu, toen in 1572 het
roomsche Parijs zijn lofliederen, Gode ter eere, klinken deed ter gedachtenis van
Bartholomeus, ‘in wien geen bedrog, geen list was’, toen heeft men zijn ‘Te Deums’
met een plechtig amen besloten door den listigen sluipmoord in den
Bartholomeus-nacht op den godvreezenden, maar niet-roomschen, edelen De
Coligny, straks in den dood gevolgd door ruim 25.000 Hugenoten (5000 in Parijs,
ruim 20.000 daarbuiten), die met Rome's kerk gebroken hadden. En dat alles ‘ad
maiorem Dei gloriam’, tot meerdere eere Gods ! ‘Te Deum laudamus! Heere, U
prijzen wij! En danken doen wij U voor Bartholomeus, in wien geen bedrog was;
amen’ Zoo zei Rome.
We zijn 345 jaar verder. Als dit blad verschijnt, is het Bartholomeusdag. Nu gaan
we even herdenken, Want wij zijn de verwanten van de Hugenoten, wier bloed
gestroomd heeft in Parijs, toen het den oprechten Nathanaël gedacht en......aan 't
moorden toog.
Wij gedenken aan 't verleden. En 't valt ons op, hoe men op 24 Augustus 1572
met de lippen iemand vereerde, dien Jezus typeert als man zònder bedrog, zònder
list, en intusschen juist TOEN met veel bedrog en list verraderlijk vermoordde een
man als De Coligny, van wien zelfs de vijand een Bartholomeus-getuigenis afleggen
moest: zonder bedrog, zonder list. Dat is het gevolg, wanneer men meer waarde
hecht aan de gewaande beenderen van den dooden Bartholomeus dan aan de ons
overgeleverde zielsoprechtheid van den levenden apostel. Wie de graven der heiligen
2)
tooit en hun werken niet navolgt, dien zullen duizend Te Deums niet verhinderen
in Bartholomeus-nacht een moordaanslag te plegen tegen den
Bartholomeus-geest......O Rome!
En we gedenken aan het heden. We zijn verheugd, dat we gauw hervormingsfeest
vieren. Want we zijn 't nog niet vergeten, dat paus Gregorius XIII na de gruwelijke
Hugenotenslachting, den moord op De Coligny verheerlijkt heeft door Vasari drie
schilderstukken te doen plaatsen in het Vaticaan, waarop afgebeeld werden de
verwonding van den grijzen Coligny (twee dagen voor zijn sterven door mislukten
aanslag) op 22 Augustus; de samenkomst van den bloedraad, waar het moordplan
beraamd werd op 23 Augustus, de uitvoering van het moordplan op Zondag (rustdag!
heilige dag!) door de vermoording van De Coligny op 24 Augustus. In deze week,
22-24 Augustus, heeft de paus weer gezien die drie fresco's in zijn paleis: Te, Deum,
laudamus! Ze zijn er nog. En nu gaan we, ook dáárom, de hervorming gedenken,
ons breken met den paus. En we zullen Rome verwijten

1)

2)

Volgens de Acta Sanctorum der Bollandisten, een reusachtig werk, door den geleerden
Antwerpschen Jezuiet Joh. Bolland begonnen en na zijn dood (1665) voortgezet, dat de
levens der heiligen beschrijft, is de 25e Augustus de Bartholomeusdag.
Te Deum, loflied der kerk.
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gaan, dat het de graven der Bartholomeüssen tooit, maar hun werken niet navolgt.
En wij gaan zelf naar het graf van Calvijn en van Luther (niet in den eigenlijken zin
van het woord, want dat is roomsch, is 't niet?) en we tooien den laatsten October
hun graf in den geest, in klinkende rede......en we hooren niet die stem, die daar
zachtkens betuigt, dat het hedendaagsche protestantisme ('t welk den bijbel aantast,
Christus' Godheid loochent, van voldoening door Zijn bloed niet weten wil en niet
veel meer dan scheldwoorden over heeft voor een kleine groep gereformeerden in
een verschoven hoek, die nog de hervorming opvatten in haar eigen beteekenis)
ook dat beeld vertoont van de menschen, die de graven der ‘heiligen’ tooien,
maar......hun werken niet navolgen. En daarom zien we straks op 31 October, hoe
men, een Te Deum zingend op protestantsche wijze, op Hervormings-dag een
aanslag pleegt op den hervormingsgeest: dàt wordt ònze Bartholomeusnacht.....:
O protestantisme!
En we gedenken aan de toekomst. We zien tronen wankelen, vorsten vallen en
we componeeren reeds het lied der blijdschap, omdat de vorsten en vorstinnen niet
meer Kùnnen doen, wat in den Bartholomeus-nacht ze deden: om persoonlijke
redenen, uit persoonlijke grilligheid, duizenden zoomaar vermoorden. Maar we
hooren niet een stem, die daar zachtkens zegt, dat wat vroeger de vorsten deden,
nù door de volken verricht wordt: de vorsten hebben hun duizenden verslagen, de
volkeren hun tienduizenden. En dat men vroeger nog twistte: welke godsdienst?,
maar nu lacht over allen godsdienst. En we kennen geen Te Deums meer, en de
volkeren kennen geen godsdiensttwisten meer, ze kennen slechts den oorlog, die
voor godsdienst geen tijd heeft. Zeker, de godsdienstoorlogen zijn weg uit Europa.
Maar waarom? Uit bekeering? Neen, uit bekeering-loosheid! Uit goddeloosheid. De
godsdienst interesseert niet meer. We gingen eigenlijk achteruit na 1572. Haast
worden wij jaloersch op den tijd, waarin een Bartholomeus-nacht nog mogelijk
was.....O wereld!
1)

Na 300 jaar.

De roffelslag van den oorlog maakt veel rumoer. Dat weten we. In ons kleine, verre,
Holland merken we echter van het eigenlijke krijgsrumoer nog niet zoo heel veel en
daarom heeft verleden jaar Dr. H.W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga niet geheel
ten onrechte gezegd, dat nog steeds ‘de Hollandsche massa te vinden is voor alles,
wanneer ge haar toewerpt een stuk brood of vleesch

1)
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of anthraciet’ . Brood, vleesch, anthraciet, daarom gaat het toch immers hoofdzakelijk
nog maar bij ons. En dat kan wel benauwd wezen voor velen; zeker. Benauwd,
omdat nù in DEZEN tijd tot vele rijken, die schier alleen leven voor brood, vleesch,
anthraciet (zonder evenwel bij ‘de massa’ te willen gerekend zijn) kan gezegd worden
zònder overdrijving, wat eenmaal diezelfde schrijver mèt eenige overdrijving en
onwaarheid op een andere plaats schreef: ‘want al wat schittert: het gedegen goud
en het kristalijn en de Frau Carl-Druschky-rozen op uw tafel, ze zijn ontfutseld aan
den armen stumperd, dien gij wegduwt van uw deur. Wat ge meer hebt dan het
allernoodigste - en zelfs nog dit - het is gediefd van de kraamvrouw, die geen hemd
2)
heeft voor haar kindje, of van het Veluwsch boertje, dat morgen uit z'n huisje moet’.
Onmiddellijk toegegeven, hoor: we hebben 't ook in Nederland benauwd. Brood,
vleesch, anthraciet, een kleedje voor uw kindje en de huishuur aan 't eind van de
week, zoowel op de Veluwe als aan de Maas, dat zijn nu eenmaal niet te verachten
dingen. Maar toch, we zouden moeten kleuren van schaamte, als we ònze
benauwenis ook maar in de verste verte zouden willen vergelijken met den jammer
en de ellende daarginds, waar de trommel roffelt en het kanon zijn brand spuwt en
waar men niet eens den tijd heeft om de dooden heen te beuren naar het graf.
Toch meenen wij, Hollanders, 't al zóó bang te hebben, dat we zonder eenige
moeite, alleen met een beroep op de ‘tijdsomstandigheden’ van ons programma
afvoeren wat we al vóór jaren erop geschreven hebben. Ik zou hier veel kunnen
noemen, altemaal zaken, die zouden gebeurd zijn, zeker en vast, àls niet - de oorlog,
de oorlog, de oorlog! Brood, vleesch, anthraciet! En één van die zaken is - de
herdenking van de Synode, de nationale Synode van Dordrecht.
Wanneer ge vóór 25 jaar hadt gevraagd, wat er in 1918 zéker zou moeten plaats
hebben, dan was het antwoord geweest: de herdenking van de nationale synode
van Dordrecht. In 1618 is ze haar zittingen begonnen; tot in 1619 werden ze gerekt.
Toch waren ze niet gerekt, want er straalt u frischheid en levensmoed en
geesteshelderheid, die geen verveling of versuffing kent, tegemoet uit alles wat die
synode op schrift heeft gesteld.
De Dordtsche synode! Zelfs de kinderen kennen dien klank al! Iedere huisbijbel
van orthodoxe menschen vermeldt ze reeds op het titelblad. En te meer mocht dus
de herdenking verwacht worden, vooral in schittering van redevoeringen en in het
wereldsch ornaat van vollen woordenpraal, naarmate de Dordtsche synode nog
meer bekend was onder òns volk, althans in naam, dan de groote kerkhervorming
die in Duitschland begon in 1517, waarover

1)
2)

Na vijf en twintig jaren; toespraak gehouden bij de herdenking van mijn 25-jarige
ambtsvervulling op 12 Augustus 1917, in de Groote Kerk te Zutphen.
Bij Denkers en Dichters; L.J. Veen, Amsterdam, bl. 216.
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we ons toch ook nog al wat druk gemaakt hebben, verleden jaar.
Dat zouden we zoo denken, ja. Maar 't is mis! O Dordtsche vaderen, gij, die met
de meeste deftigheid uw buitenlandsche afgevaardigden onthaald hebt, gij, die zóó
royaal gedineerd hebt, dat van de ongeveer drie tonnen gouds, die uw vergadering
gekost heeft, heel wat is besteed voor méér dan brood en vleesch, gij, die op kosten
van de Staten-Generaal zonder distributie-bon hebt aangezeten op 9 Mei 1619 aan
een ‘maeltyt, aengerecht zynde voor 130 personen met drye treffelicke ende
statelicke gerechten’ welke maaltijd ‘heeft gecost met alle de aencleven van dien f
1219, 18 volgens de declaratie ende documenten’, gij hadt niet kunnen denken, dat
in 1918, 300 jaar na uw glorievollen intocht in Dordrecht, uw naam zoo glad vergeten
zou zijn als het te dezen dage is! Brood, vleesch, anthraciet, eerwaarde vaderen!
Die zijn er de schuld van - tenminste, dat zeggen de menschen - dat het gebeurd
is in 1918 dat de liberale man van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, die niets
moet hebben van de Dordtsche Leerregelen en niets voelt voor de onvriendelijkheid,
waarmee de Remonstranten ter synode behandeld zijn en die zelfs uw hooggeloofde
Statenvertaling al heeft afgeschaft voor een luchtig product van onze dagen, dat
zùlk een man eigenlijk de eerste is geweest, die op meer in het oog loopende wijze
de zonen van Dordt eraan herinnerde, dat ze feest moesten vieren! Die zijn er de
schuld van, naar het heet, dat eigenlijk de herdenking van uw glorie-vollen aanvang
onzen menschen ietwat scheef in de maag zit. Dat hier en daar een gereformeerde
dominee zich moet opmaken, om op een vergadering te betoogen, te bewijzen, te
beredeneeren, dat we toch eigenlijk moeilijk àf kunnen komen van de Dordtsche
synode en ‘derzelver’ herdenkingsfeest. Dat zoo nu en dan een kerkeraad uit den
dommel ontwaakt en besluit dan toch ook maar iets te doen. Het gaat niet, vaderen
van Dordt; het gaat tenminste nog niet van harte. De straatjongens van Dordrecht
hadden in 1618 méér belangstelling voor u dan de gereformeerde schare na drie
eeuwen.
Brood, vleesch en anthraciet, is het klagend refrein. De tijden zijn te zorgelijk, zoo
luidt de klacht. En dáárom zullen we dit jaar maar niet te veel rumoer maken van
Dordt. Dáárom.
Zou 't waar zijn? fluistert hier en daar 'n bescheiden mensch. En ik help het hem
mee fluisteren! Zou 't waar zijn? Ik geloof het eigenlijk niet. Als we nu eens wilden!
We kunnen toch ook wel feestvieren zònder 'n maaltijd als van 9 Mei 1619; en voor
een groot congres of zoo, gelijk we dat al zoo vaak beleefd hebben, zijn toch niet
zooveel reis- en daggelden noodig, als indertijd voor de Dordtsche heeren betaald
zijn uit de schatkist. Zelfs zou de beklemming van de dagen, die wij doorleven, des
te meer een prikkel kunnen zijn om weer eens opnieuw te vragen naar de draagwijdte
en de draagkracht van de beginselen, die de Dordtsche
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synode heeft uitgesproken en vastgelegd en die nog steeds het geestelijk kapitaal
van duizenden vormen.
Zou 't werkelijk waar zijn, dat alleen om den nood der tijden de Dordtsche synode
dit jaar geen ‘eerezuil’ zich ziet opgericht als voor 100 jaar? Laat ik het nu maar
hardop zeggen: ik geloof het niet. De achtergrond van die veronachtzaming zal wel
dieper liggen. Wij zijn misschien heimelijk blij, dat we ‘met goed fatsoen’ zoo makkelijk
er àf kunnen komen. Want immers, al die feesten gaan toch maar langs de menschen
heen. Verleden jaar hebben we nog kerkhervormingsfeest gevierd, al was 't op
bescheiden schaal: maar 't was een jammerlijke mislukking en nooit heeft de
reformatie en de kerk en de leer van vrije genade en de vraag naar verdienstelijkheid
van onze werken de menschen minder geinteresseerd dan in 1917, 400 jaar na
1517! Feestvieren - maar dan zònder banket, zònder kleurenpracht van allegorischen
optocht, zònder vlaggentoover en zonder spel en zonder neuriën bij deinende of
zonder hossen bij in marschtempo jagende muziek? Dat gaat niet meer! Feestvieren
alleen voor geestelijke herinneringen? Die tijd is voorbij! Brood, anthraciet, vleesch,
zeker, men zou die woorden nog wel even kwijt kunnen worden, maar dan niet voor
‘zoo iets’ als een synode, die over......uitverkiezing, wedergeboorte, goede werken
en volharding gepraat heeft. Dat vindt de massa niet interessant genoeg, weet ge?
En daarom gaat de wereld haar gang maar dit jaar. Ook de Nederlandsche christenen
gaan huns weegs. Hier en daar zullen ze even 'n teeken van leven geven, maar
van herdenking in eigenlijken zin zal wel niet komen.
Dàt is - helaas - voor velen de prettige kant, die er is aan onze tegenwoordige
onprettigheden. Was de tijd normaal geweest, dan zou verzuim van feestelijke
herdenking niet netjes hebben gestaan voor 't officieele christendom. Nu kan 't er
wel op door. We hebben nu een degelijk argumentenstel om te bewijzen, dat we
niet in de feeststemming kunnen komen. Brood, vleesch, anthraciet......Het Duitsche
Wittenberg kwam er kaal af in 1917 onder de Hollanders, maar het Nederlandsche
Dordrecht zal dit jaar nog minder geroemd worden......in Nederland.
Maar peinzend zal over 100 jaar de geschiedschrijver stilstaan en met z'n schrijfstift
noteeren in de annalen - als ze dan nog worden bijgehouden - dat het Nederlandsche
christendom wèl tijd had voor dit, wèl tijd voor dàt, maar geen tijd voor de herdenking
van een geestelijken krachttoer, als de Dordtsche synode toch ongetwijfeld is
geweest. En hij zal kunnen constateeren, dat er toch wel wat haperde aan dat volk,
dat in 1918 des te minder geestelijke ervaring zocht, naarmate het te meer termen
vond, termen en cliché's. Och ja, de nalatenschap van Dordt is immers in stereotiepe
editie uitgegeven. Nu, dat zou den Dordtschen vaderen wel 'n prettig idee geweest
zijn. Maar er is ook een gevaar aan zulk een stereotiepe editie: men kan ze zóómaar
herdrukken, zonder

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

196
dat zelfs de zetter de woorden nog weer moet lezen, zonder dat zelfs één mensch
gedwongen is, na te gaan wat er in staat: correctie is immers ééns voor goed
aangebracht?
Vóór 300 jaar een levend woord: een belijdenis van zijn geloof.
Nu, na 300 jaar, een onveranderlijk cliché; is het soms een geloof in zijn belijdenis?
Vóór drie eeuwen: eerst geestelijke spijs en ten besluite: een copieus diner, op
den koop toe.
Na dien net andersom: geen copieus diner meer mogelijk en dáárom van 't jaar
ook geen geestelijke maaltijd? Was die dan soms ook maar op den koop toe en is
hij daarom misschien dit jaar vervallen?
Als iemand den moed heeft, mij ernstig tegen te spreken, niets zal mij aangenamer
zijn. Maar voorloopig hoor ik nog niet veel anders dan het eentonig refrein: brood,
vleesch, anthraciet en nog eens: brood, vleesch, anthraciet. Later wel eens wat over
uitverkiezing en Dordt en zoo. Over honderd jaar misschien wel beter tijd?
1)

Zijn laatste oogenblikken.

Hij is gegaan naar den dood, de Czaar aller Russen.
De Schrift spreekt van een ezelsbegrafenis, 'n slepen en wegwerpen. Zulk een
ezelsbegrafenis dreigde eenmaal aan een koning de profeet Jeremia. Die koning
was Jojakim. En Jojakim was een gril van de laatste stuiptrekkingen eener
verstervende dynastie. Zóó was ook de Czaar aller Russen. Maar zijn begrafenis
is nòg minder geweest dan die van Jojakim. Want ten eerste heeft hij ze niet voorzien,
noch ook geweten; hij heeft, ja, een profeet aan zijn hof gehad, Raspoetin, maar
die was het tegenbeeld van Jeremia; en dezulken dreigen niet; zelfs voor ezels
hebben ze een voorspelling van koningsbegrafenis. Maar dàn ook: de vader van
Rusland had in zijn begrafenis nog minder eere dan de weggesleepte ezel. Als de
ezel door het straatvuil gesleurd wordt, dan grijnzen tenminste nog de jongens van
de straat, dan vertellen ze aan den avonddisch het standje bij de poort, de kleine
vervroolijking op ledigheidsdag van naar het veld gesleepten dooden ezel......Maar
van zijn begrafenis heeft de wereld niet gehoord; en toen de menschen eindelijk
vernamen, dat hij wèg was, toen hoorden ze, dat hij toch niet weg nog was; maar
wat gaf het ook; want verdwenen was hij toch al lang. En men heeft hem even 'n
kogel gezonden en toen hem begraven, ergens, ergens; dàt te weten is voorloopig
genoeg; èrgens dan toch......En men hoorde 't even,

1)
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maar voor lange lijk-diensten gaat de wereldklok te snel tegenwoordig; ook staat
de zon niet meer stil te Gibeon, noch de maan in het dal van Ajalon; er zijn immers
geen Jozua's meer; en àls ze er zijn, wie, wie onderscheidt ze dan van de Amorieten?
Over zijn laatste oogenblikken bereikten ons twee lezingen; hij was bang, zegt de
eene, maar: het verschrikte hem niet, zoo wil de andere. En niemand is er, die de
waarheid poogt te weten; van den dooden daglooner, wiens lichaam daar juist
verstijft in den dood, zal meer worden gesproken ter fixeering van zijn laatste woord,
dan van dezen, den vader der Russen. Misschien zal men later wel eens moeite
doen, om de waarheid te ontdekken van zijn laatste woord, zijn laatsten blik, zijn
laatsten, diepsten doffen val. Maar àls het gebeurt, dan zal de emotie niet meer
kunnen gewekt zijn; men zal de onderscheiden varianten in de twee lezingen van
zijn versterven critisch onderzoeken, zooals men de verhalen van den ouden
Homerus schift en scheidt, zonder beroering; ging niet die mensch als in een droom
daarheen; die mensch en zijn vreeselijke tijd? Hoogstens zal 't twijfelachtig resultaat
welkome gelegenheid bieden voor wie op een schrijversloon belust is en men zal
't lezen, als er weer eens tijd is voor Meulenhoff-edities, zoo onder de thee. Maar
vermoedelijk zal dat nieuw-gewonnen kopje thee grooter emotie brengen, dan de
laatste doodsgang (hij heeft er zoo vele gehad) van den Czaar aller Russen. 't Was
ook niet eens ‘het laatste bedrijf van een stormachtig leven’, want 't was geen bedrijf
als van Simson, die nog wat deed in zijn sterven; en ook was zijn leven geen
stormachtig leven; de stormen zijn langs den arme heengegaan; slechts één enkele
windhoos nam hem op, vóór hij zelf het dak boven zijn hoofd had zien weggeslingerd
in windwerveling......
God alleen is groot.
Er zijn geen Jozua's meer, dorst ik zeggen. Was het te veel? Ik zeg u: neen. Jozua
hield zijn eeden aan de Gibeonieten en toch waren die geen ingewijden in de
heiligheden van zijn God. Maar de groote, de gróóte, heilige Kerk der Russen heeft
haar eeden niet gehouden aan haren Vader Czaar; en toch was die de ‘beschermer’
van haar geloof, van haar gekristalliseerde mysteriën. Jozua zwoer aan wie hem
kwamen smeeken; en hij verachtte ze; doch zijn eed bestendigde hij. Maar de Kerk,
de KERK, zij heeft eens gezworen, met duizenden eeden háren Opper
beschermheer, tot wien zij smeekende kwam, zij zelve; - maar hare eeden heeft ze
veracht. Had ze die gestand gedaan, zij zou in een vlammend protest zich op de
wereld geworpen hebben, de wereld, die haar vader had gedood. Maar dat deed
ze niet. Ze liet enkele missen lezen, enkele liederen zingen, maar voorts was ze
sterk in haar zwijgen. God der wrake, wees Gij sterk in uw spreken; verschijn
blinkende! O die zwijgende kerk! O, die wereldbespotting! Ze heeft gelogen, toen
ze sprak; ze heeft gehuicheld,
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toen ze zweeg. En haar zwijgen is het zwijgen der ééne, heilige, algemeene,
christelijke kerk. Heel de wereld krijscht en krijt; de kerk zwijgt; zelfs het snikken
heeft ze verleerd. Die kerk zal de eenige zijn, die sterven zal zonder een ‘laatsten
snik’. Ze sterft niet, maar ze smelt, ze ver-smelt. En met haar de waarheid op aarde.
God alleen is wáár.
Heel de wereld krijscht en krijt. Want ze is in banden des doods gebonden; in angsten
des grafs verwonderd en verwond: gewonden en gewond. Maar, al kan ze krijschen,
ze heeft niet leeren weenen nog; ‘zij weende en smeekte Hem’, dat durft geen
tweede Hosea in dezen geweldigen kamp van den Man tegen alle Jacobs
eigenwilligheid schrijven van onze menschheid in wereldboek. En omdat zij zelf
geen smeeking en geen tranen wil, daarom wordt het hier geen Pniël en geen
Beth-el, geen huis van God (Hosea 12:5). En waar geen Pniël is, dat Israëls slaat
tot ridders Gods. daar is alleen plaats voor de Jakobs-gestalte: het ongebreideld
egoësme, de onbeschaamde maskerade op den rondedans om - zichzelf! Waar
geen Beth-el licht en geen Israël opstijgt in God als Jakob is verslagen, daar is ook
geen ruimte voor medelijden, voor naastenliefde. Daar blijft de voortdurende
verwerping van de eerstgeboorte in plompheid en lompheid, tot het te laat is; en
zulk een dwaasheid als van Ezau leefde voort in den Czaar aller Russen. Daar blijft
ook de sluipende list om te verwerven het recht der eerstgeboorte, dat is, zoo zegt
de wereld, het recht van den most en den wijn, van de vervroolijking en de verblijding
van wie niet tot eerstgeboorte gebóren is; en zulk een Jakobssluwheid gloeit diep
in de harten van het Russische volk, van het proletariaat van heel de wereld. En
Jakob kan immers geen medelijden hebben met Ezau, ook al ziet hij in Ezau niet
eens den verworpene Gods doch alleen den verwerpeling van Jakob. Want Jakob
is maar Jakob; hij is Israël niet. Zóó komt het, dat niemand zich bekreunt in
waarachtige barmhartigheid om den gevallen Czaar, om zijn grooten, bitteren
schreeuw, gansch zeer. De wereld is als Israël niet. En barmhartigheid is haar
vreemd......
God alleen is barmhartig; Hij is groot en waar in Zijn bewogenheid, wijd en diep.
1)

Rubinisme en spiritisme.

Men zal zich herinneren, hoe onlangs in Amsterdam en Rotterdam en op tal van
andere plaatsen een jonge Oostenrijker, Rubini genaamd, allerlei interessante
proeven heeft verricht op het

1)
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terrein van de z.g. telepathie. Wat anderen wilden, konden ze hem laten doen,
zonder hem hun wil kenbaar te maken of zelfs met de oogen de richting aan te
duiden, waarin hij te gaan had. De proeven, die genomen zijn, mogen te bekend
geacht worden, dan dat een herhaling hier wenschelijk zou zijn. En de contrôle was
wel zóó, dat van bedrog zelfs de geringste schijn uitgesloten is. We hebben
eenvoudig hier te doen met het reeds veel eerder waargenom en verschijnsel, dat
sommige menschen ontvankelijk zijn voor gedachten-uitstraling van anderen. Dat
onze hersenen - met hun millioenen cellen - machtige wonderen Gods zijn, en dat
we, na zooveel eeuwen, ze nog nooit hebben kunnen verklaren in hun werking en
wondere krachten. Dat in elk geval zekere gedachten-golvingen van onze hersenen
uit kunnen gaan en dat die, geheel naar de wijze van de draadlooze telegrafie, ja
nog veel wonderlijker en ingewikkelder, als uitgaande energieën op anderen kunnen
inwerken (soms over groote afstanden) en door hen kunnen worden opgenomen
en ontvangen. De perceptie van zulke hersentelegrammen is volstrekt niet iets
nieuws. En wat Rubini deed zien, is dan ook niet daarom zon merkwaardig, omdat
het ons voor 't eerst plaatste op onbekend terrein, maar omdat hetgeen hij toonde,
alle onopzettelijkheid vermeed en terzijde stelde en met klaar bewustzijn op een te
voren vastgesteld uur kon worden getoond en waarneembaar gemaakt. De
bekendheid, die de naam van Rubini kreeg, is alleen te danken aan de manier van
zijn optreden. Hij maakte er iets populairs van. Iets voor het volk. Eerst voor het
meer deftige volk, dat toch ook maar ‘volk’ is, dat entrée betaalde of achter een of
anderen doctor of specialiteit als ‘geëntroduceerde’ aan kwam hinken; en later voor
het ‘gewone’ volk, dat in concertzaal of zoo de proeven van Rubini kon gadeslaan.
En zóó ver is het er vandaan, dat Rubini, de telepaath, iets nieuws ons geleerd
heeft, dat onmiddellijk na hem een andere heer en later nog eenige dames en heeren
zich presenteerden, die met mogelijk nog verbluffender staaltjes van
gedachten-perceptie voor den dag kwamen. En dat met de betuiging, dat die ‘gave’
allang den bezitters kenbaar geweest was.
Men kan zich over de verpopulariseering van Rubini's wonderen bedroeven en
ergeren, maar toch is er een goede kant aan. Zeker, op zichzelf genomen, is het
altijd te bejammeren, als zoo iets verloopt in kunstenmakerij voor een ‘publiek’. Want
licht wordt op die manier de machtige, vèrstrekkende beteekenis van dit zielkundig
verschijnsel voorbijgezien en gaat de indruk, dien het ongetwijfeld maken zal op
nadenkende menschen, teloor onder het vroolijk spel van interessante kunstjes.
Evenals een natuurkundeles, die opgaat in proefnemingen en aardigheidjes vertoon
den leerling nog niets van de natuurkunde geleerd heeft, zoo is ook de vraag naar
het zieleleven en het onderzoek van hersenwerkzaamheden op den achtergrond
geraakt door de handigheidjes, waarom groot-Publiek gichelt.
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Toch heeft de openlijke wijze van optreden van Rubini en zijn collega's haar goede
zijde. Hoe meer de menschen zulke dingen zien, hoe beter ze gaan begrijpen, dat
al die geheimzinnigheid een heel gewone natuurkracht is; een van de vele vermogens
der menschelijke ziel, die het speurend brein tot nu toe niet volkomen duidelijk in
zichzelf ontdekt heeft, laat staan, beschrijven kon. De massa begrijpt er niet veel
van; zelfs bestaat hier en daar het gevaar, dat ze opnieuw een bijgeloovige verklaring
zoeken gaat voor Rubini's wonderen, want de menschen gelóóven toch zoo graag
iets, al is 't ook nog zoo vreemdsoortig. Ze hebben toch zoo dolgaarne iets te pakken
van het bovenzinnelijke; - men vergeve de tegenstrijdigheid in deze uitdrukking,
want zóó voelt het Jan Rap en zijn maat. Maar toch - hoe meer Rubini zijn
wonderenaanschouwing gemeengoed maakt, hoe beter toch ten slotte de menschen
zullen gaan verstaan, dat hier iets gewoons gebeurt. Dat het overbodige moeite is,
hierbij den duivel te pas te brengen -; we spreken nu over het verschijnsel als
zoodanig. En dat het eveneens volmaakt overbodig is bij zulke experimenten, als
Rubini er geeft, te denken aan geesten van afgestorvenen.
Geesten van afgestorvenen. Nietwaar, het valt niet te ontkennen, dat veel van
Rubini's wonderen, in anderen vorm en omlijsting, maar toch naar denzelfden gang
van 't proces, plaats hebben op de séances van de heeren en dames spiritisten. 't
Zou ons veel te ver voeren, indien we hier verschillende van die
spiritisten-verschijnselen gingen noemen en bespreken. Wie heeft niet gehoord van
de mediums, met hun fijngevoelig zenuwstelsel, die, soms gedeeltelijk, soms geheel,
in trance (in een toestand van afwezigheid van het bewustzijn) moeten zijn en dan
ook dingen doen, zeggen, weten, welke ze bij geen mogelijkheid kunnen hebben
vernomen van een ander? De spiritist denkt hier direct aan den afgestorvene, wiens
geest spreekt door 't medium. Maar in hoe veel van de voorkomende gevallen kan
heel het spel herleid worden tot dezelfde combinatie van natuurwetten als we bij
Rubini's verrichtingen zien optreden en werken? Hoeveel gedachten-overdracht
zou niet kunnen geschieden op zoo'n séance, waar de aanzittenden allen hun
gedachten concentreeren op een bepaald ding en het medium over 't algemeen
veel ontvankelijker is in zijn lijdelijkheid en afwezigheid van bewustzijn dan Rubini,
die in een auto of op een motorbootje zich door het gewoel der groote steden begeeft
naar zijn ongeweten doel?
Voor tientallen jaren moesten ‘wonderen’ als thans door Rubini verricht worden,
de menschen wel zóó verbazen, dat ze in verlegenheid niets anders konden te pas
brengen ter verklaring dan ‘geesten’ en spokerij. Thans weet men, dat hier een
gewone natuurkracht werkt, meer niet. Laat men nog enkele tientallen jaren geduld
hebben; wie weet, hoeveel dan ontdekt is op het gebied van het psychische en
cerebrale leven, dat àlle, tot nu toe onverklaard
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gebleven spiritistische verschijnselen kan ontleden, zonder eenige bemiddeling van
ook maar één ‘geest’?
Tegenover de geheimzinnigheid der spiritisten is Rubini's openbaarheid een goed
iets. Ik hoop, dat, wat nu nog voor velen een aanleiding is voor ‘bijgeloof’ - of
laatdunkendheid, spoedig zóó duidelijk wordt, dat de onwetenschappelijke
geestenhypothese's, waarmee zenuwachtige spiritistenoppervlakkigheid al te haastig
veel verborgens heeft willen ‘verklaren’, voor goed in den doofpot komen. Misschien
krijgen we dan echter wel weer wat nieuws. ‘.Gelooven’ wil men nu eenmaal.
Er is meer in de natuur dan wij weten. Hoe beter we het zullen leeren kennen,
hoe duidelijker het zal worden, dat we de geesten wel thuis kunnen laten.
Voor mijn part mogen de spiritisten-zieligheden hoe eerder hoe liever door een
overstelpenden vloed van Rubinistische kunstjes in 't zonnetje komen te staan. Hoe
meer Rubini's hoe beter.
Voor de vele jongemenschen, die ook uit onze kringen klaploopen op de séances
der spiritisten, doet hij geen kwaad werk.
Augustinus wilde eenmaal dat de waarheid zou aan 't licht treden, maar ook zou
bekoren. Welnu, Rubini's kunstjes kunnen misschien niet bekoren, maar de waarheid
nuchter verkondigen, dat doen ze wel. In zooverre zijn ze ook ons welkom.
1)

Eerste dankuur na den vrede.

Deze weken boden of bieden aan de meeste van onze kerken de gelegenheid tot
samenkomst in een ure van dankzegging voor het gewas, voor den opbloei van
onzen handel, voor de redding uit den greep der revolutie.
Dit was op zichzelf heerlijk.
Want immers: de nachtmerrie is nu voorbij: we hebben dan eindelijk ‘vrede’.
Zeker, we hebben den vrede even wat angstig onder de oogen gezien en
gevraagd: ‘Vrede, is uw komst met vrede?’; en toen hij het antwoord schuldig bleef
en niet zeide ‘met vrede’, toen waren we een tijd lang benauwd. Maar nu is ook dàt
voorbij. ‘Laat krijgen en schanden en moorden en branden verteren, verteren de
landen’......wat deert het ons? De revolutie is bezworen; Rotterdam werd niet als
Moskou een ‘moordenaarshol’ en: - het Nederlandsche volk, gezien de ellende van
meer dan 5 jaren, vernemende de aankomst van een portie brood en 'n zakje
rozijnen-zonder-pitten voor ‘alleman’, gelet op de opruiming van de mijnen en de
inlevering der duikbooten, goede nota nemende van het

1)
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ernstig bedachtzaam zijn der regeering op nastreving van het volksheil in de
belichaming van stemmende juffers en acht-urigen werkdag, besluit zich van de
verdere wereldmisère voorloopig niets aan te trekken, draagt zijn vertegenwoordigers
op (ook zijn dominees en zoo) deze motie en vooral dit besluit ter kennis te brengen
van niemand en......gaat over tot de orde van den dag. Zoo ongeveer luidde en luidt
de ongeschreven en ongesproken motie van ons volk. En toch hebben we in meer dan vier jaren Gods stem gehoord in de geweldigheid
van Zijnen donder; toch hebben we een ijzeren tijd beleefd, waarin alles gebeukt
werd en de fundamenten der eeuwen zijn losgewoeld; toch hebben we den
wervelwind uit den schoot der eeuwigheid kunnen zien geboren worden in voorproef;
toch kregen we een gratis commentaar, geschreven met den vinger Gods en
geconstrasigneerd in grooten onwil met de handteekening van den spijtigen Satan,
over het psalmwoord, ‘dat de Heere in de hoogte geweldiger is dan het bruisen van
groote wateren’.
Toch is onze levensboom geschud door de orkanen Gods.
We gaan over tot de orde van den dag. De reeder liet weer zijn loggers optuigen.
De glasblazer oefende zijn longen weer en geniet nu zijn acht-uren-dag. De dominee
denkt terug aan den eersten bidstond, - toen de kerk stampvol liep en hij ineens
‘vuur’ kreeg, dat hij zelf niet wist hoe. Kwam 't van den oorlog of van de volle kerk?
Intusschen is hij een prachtmotief kwijt voor een dienst, die de gemeente doortrilt
van
Het genot van heerlijk huiv'ren
Bij een preek vol vuur en gloed,
Die daar lispelt, die daar fluistert.
Wast en overvloeit en dondert
Naar de regels van de kunst; -

dat bekent hij zichzelf. En de redenaar mitsgaders de veel-schrijver overzagen op
dezen eersten dankdag na Versailles voor 't laatst nog eens hun glorietijdperk; want
dat hadden ze; bloed en vuur, dat zijn immers klanken, die 't volk zoo graag hoort,
omdat het toch heelemaal niet netjes staat, te doen, alsof er geen kou aan de lucht
is; en zoo hebben dan ook de velerlei lezingen over het oorlogsprobleem, de talrijke
brochures en vlugschriften over den weedom der krimpende menschheid een zoete
en dan nog wel theologische oorlogswinst gebracht en de Openbaring van Johannes,
en het symbool van den donder en de ontzetting van het kanon bewezen goede
hulpdiensten.
Nu is alles voorbij, voorbij. Men zal 't voortaan weer moeten doen met gewone
motieven. De bloederige prikkellectuur voor het christelijk publiek heeft afgedaan;
hoogstens nog 'n na-lezinkje in een lezinkje over Wilhelm II den
twintigste-eeuwschen-Napoleon
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of een beschrijving van den ‘grooten wereldoorlog 1914-1918’; en dan - dan gaan
we over tot de orde van den dag......
De leeuw HEEFT gebruld; 't is immers voorbij?
Ja, ja; maar, de leeuw heeft dan toch GEBRULD en nog brult hij; wie zou er nu niet
vreezen? De Heere Heere heeft gesproken en nòg spreekt Hij; wie profeteert er nu
1)
niet? Wie heeft er nu eens gebeefd voor God, zoo heel in de stilte?
Ik vraag niet, of ge met een ‘heerlijk huiv'ren’ ondergaan hebt de passie van een
of andere oorlogspreek; ook niet, of ge het heel ‘goed’ gehad hebt onder een lezing
over bloed en vuur. Ik heb eens iemand hooren spreken over het lijden van Job en
dat lijden was zóó geweldig, dat zijn vrienden in geen zeven dagen iets konden
zeggen, noch in zeven nachten. Maar de lezing was heel ‘mooi’ en vloeiend en de
tong van den spreker was heelemaal niet gebonden en van de hoorders bij het
einde evenmin. Ik zeg daarmee niets tot nadeel van dien spreker, want iedere
redenaar weet, dat het volk ontroering verlangt, maar dan heerlijke ontroering, weet
ge; wel huivering, maar dan zachte huivering, waar men zelf smaak in heeft, wel te
verstaan. Als hij de menschen werkelijk be-roert, dat ze net als Jobs vrienden niets
zeggen kunnen, dan zullen ze eindelijk, ontwakend, zeggen, dat ze 't zoo niet bedoeld
hadden. Ik beschuldig dus dien spreker niet. Ik haal het alleen maar aan, om te
bewijzen, dat we zóó nu ook met smaak hebben kunnen luisteren naar het lijden
van de duizenden Jobs onzer dagen, terwijl onze smaak juist bewijst, dat 't ons
alleen zoet in den mond, maar nog niet bitter, bitter, bitter in den buik geworden is
en dat het lijden, het roepen van den afgrond tot den afgrond, nog heel ver van ons
bleef.
Wie heeft gebeefd voor God? Wie heeft zijn oogenblikken gehad, waarin hij voor
redenaar èn voor auditorium-zijn zich totaal ongeschikt gevoelde, omdat God en
de wereld en de satan en zijn eigen ik hem te geweldig waren?
Overmorgen, Zondag, is het 23 November. Het zal in den nacht van 23 November
weer de verjaring zijn van de z.g. ‘tweede bekeering’ van Blaise Pascal. In dien
nacht (23 November 1654) heeft hij de geweldigheid van God ondergaan, van God,
die een verterend vuur is. En toen heeft hij enkele weinige regels geschreven op
een stukje papier; eerst den datum, dan de namen van twee martelaren, dan het
uur, omstreeks half elf 's avonds tot half een en dan - ja dan iets, dat niet bruikbaar
is in een mooie lezing; niets anders dan enkele korte, schijnbaar geheel
onsamenhangende, losse, afgebroken verwarde zinnen en woorden. 't Waren
stamelingen slechts; en dan niet maar dat ‘stamelen’ van sommige kanselgebeden
en consistoriegebeden, als de dominee zegt, dat hij stamelt, maar intusschen geen
enkele stijlfout maakt, of als de

1)

Amos 3:8.
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ouderling zegt, dat hij stamelt, maar niettemin precies op tijd eindigt, maar neen:
echt stamelen, als een kind, ook nog anders dan Nellie van Kol, met haar gedichtjes,
die ze ook al stamelingen noemt, gedaan heeft. En deze stamelingen heeft Pascal
opgeschreven op een stukje papier, dat hij altijd bij zich droeg en dat na zijn dood
in de voering van zijn gewaad is ontdekt. Spotters als Voltaire en Condorcet noemden
het minachtend: een mystiek amulet. En toen later de arme, geplaagde hersenen
van Nietzsche van den waanzin doorwoeld waren en pijn deden tot berstens toe,
toen schreef Nietzsche eveneens van die kleine, onsamenhangende kinderzinnetjes,
op losse vellen papier, met groote letters, alsof hij een kind was.
Pascal, de christendenker, had de diepten Gods gezien. Nietzsche, de
godloochenaar, had de diepten des Satans gezien. Toen kwamen ze onder den
indruk; ze waren overweldigd, ze redeneerden niet langer, ze stamelden maar wat.
En wij? In onzen tijd hebben wij gezien de diepten Gods èn de diepten van den
Satan! Pascals of Nietzsches kunnen wij niet zijn. Maar hebben wij iets, iets dan
toch gevoeld van hun verbijstering? Wie heeft er onder ons óók zijn ‘mystiek amulet’?
Wien is God of de duivel nu eens zóó groot geworden, dat hij maar stamelen kon,
een oogenblik? Aan wien heeft men het kunnen zien, dat wij de schrikkelijkheden
onzer dagen niet konden ‘verwerken’?
We gaan maar weer over tot de orde van den dag. De nachtmerrie is voorbij. Of
eigenlijk, 't spreken van een nachtmerrie. Want erg benauwd waren we toch niet.
Natuurlijk behouden we onze toekomstverwachtingen: onze toekomstprofetieën;
onze toekomstverschrikkingen. Die hooren zoo bij de orde van den dag. Maar wij
zijn net als de schoolmeester uit Ibsens Brand: de toekomst......wel, die komt nooit.
Die wordt altijd op de lange baan der.....toekomst geschoven. En het zal met de
volksgelofte der bekeering tot God, alsmede met de dankdag-belofte om den Heere
de ‘tienden’ te geven, - in de toekomst wel gaan naar de wijsheid van het volgend
tweegesprek tusschen den koster en den schoolmeester uit den Brand van Ibsen:

De koster:

Wat noemt men toch een volksgelofte?

De schoolmeester:

Een volksgelofte? dat 's niet mak'lijk
Te zeggen; 't zou wat ver ons voeren;
Het is iets, dat gebeuren moet,
Ver in de toekomst, welbegrepen.

De koster:

Na hoeveel jaren
Komt dan wat men de toekomst noemt?

De schoolmeester:

Wel!
Die komt nooit!

De koster:

Komt nooit?
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De schoolmeester:

Welneen!
En dat 's natuurlijk ook in orde,
Want komt ze, dan is zij geworden
Het heden.....is geen toekomst meer.

De koster:

Ja, dat is zoo, dat zie ik in;
Daarover valt niet te krakeelen.
Maar hoe houdt men dan die belofte?

De schoolmeester:

Maar ik heb immers juist gezegd:
Die heeft betrekking op de toekomst,
Wordt in de toekomst pas vervuld.

De koster:

Ja goed; maar wanneer komt die dan?

De schoolmeester:

Dat is me een koster! Lieve vriend,
Moet ik herhalen wat ik zei,
Dat er geen toekomst ooit kan komen,
Want als die komt, bestaat zij niet meer.

Zoo hebben ook wij in deze jaren een blik geslagen in het boek der toekomst.
Maar we hebben de toekomst met haar verschrikkingen weer verdaagd tot nader
orde. Dat is gemakkelijk. De toekomst ligt weer in de toekomst. Ook de antichrist.
Ook de groote verdrukking. Ook de dag van Christus. Het woord: maranatha, de
Heere komt, wordt weer niets anders dan 'n etiket. En we gaan over tot de orde van
den dag. En als ge soms bewijzen vraagt, dan wil ik U niet wijzen op de Gorcumsche
kermis in dezen tijd van revolutie en van hongersnood. Want dat is de zonde van
‘de wereld’. Maar dan wijs ik U alleen maar op de gemeenten met rijke boeren ook
in onze omgeving, die hun geld opstapelen en te gierig òf te vadsig zijn om dat geld
aan de Kerk te geven of om hun predikant voor ellende te bewaren. De menschen,
die wel dankdag houden, maar die God en hun dominee bestelen. Of ze geleerd
hebben?
Alleen hij zal hebben geleerd, die, nu hij voor oogen ziet wat een beweeglijk
koninkrijk is, zich heel stil gaat verdiepen in dat woord: ‘zoo dan dewijl wij een
onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden’. Want dat is
de orde, niet van den dag, maar van de eeuwigheid.
1)

Tagore in Nederland.

Tagore is in Nederland geweest, en heeft er gesproken, Rabindranath Tagore.
Natuurlijk beteekent dat wat, want Tagore beteekent wat.
Tagore heeft veel dat bekoort. Hij is dichter, en dan nog
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wel vreemd dichter, Oostersch dichter. Hij is de poëet van de Hindoes. Hij komt uit
Indië. Hij is ook de man van de muziek. En wijsgeer is hij niet minder. En hervormer.
En hij heeft nog tijd - want ginds is nog geen 8-uren-dag - voor rust en voor zelfinkeer
en voor - schrik niet, moderne mensch - voor meditatie. ‘Elken ochtend om drie uur
gaat deze Indische dichter gedurende twee uren onbeweeglijk zitten in contemplatie’,
in stille overdenking, en twee uur lang droomt hij ongestoord over de natuur en het
wezen van God. In de Engelsche uitgave van zijn gedichten, bezorgd door W.B.
Yeats, ziet ge hem dan ook ter aarde hurkend, gehuld in lang, wit kleed, de handen
gevouwen; niet als wild profeet of onstuimig musicus de wilde haren om het hoofd,
maar als ascetisch mensch der ‘beoefenende’ gedachtenspeling de lokken keurig
vóórlangs het oor gekamd. Of hij het altijd zoo doet? Hij schijnt er niets van gezegd
te hebben; wel heeft hij geklaagd over de vochtige Hollandsche lucht, en als ik er
aan denk, dat 't al October is en dat 't op de moderne stoombooten toch ook anders
is dan onder de Indische palmen, dan vermoed ik dat een onverwachte
momentopname van Tagore 's morgens om 3 uur een ander plaatje geeft dan in de
Song-Offerings van Yeats. Maar enfin, dat is tot daar aan toe. Men moet een groot
man nooit in zijn toch eigenlijk ook voor hem onontbeerlijke huisjasje of nachtcostuum
ten tooneele voeren. Dat is onrecht. Waarom ook zou hij niet mogen, wat gij u
toestaat, gij, die ook, vóór ge bij den fotograaf komt, uw haren kamt en uw jasje
schuiert? Want dit is in elk geval waar: Tagore is, ook nu nog in Nederland,
interessant.
Want toen zekere heer J.P. het bezoek hem bracht, waarvan hij in het Handelsblad
(3 October) vertelt, toen had de groote man een gewaad van groene zijde aan; hij
liep, lichtelijk hoofdbuigend van de eene deur naar de andere; zijn haren waren dat wisten we al van de plaat van daareven - zijig, en - even nadenken! - ‘blauwgrijs’;
ze staken vreemd af tegen de mat-licht-bruine tint. En toen hij genoemden J.P.
groette, ‘stond hij stil, de als voor gebed gevouwen handen voor de borst, het hoofd
wat voorovergebogen’. Nietwaar, dat is mooi voor een stadsmensch in Nederland.
Tagore heeft hier lezingen gehouden. Ik geloof niet, dat Jezus Christus dat zou
gedaan hebben, als Hij NU op aarde leefde. En men duide het mij niet euvel, dat ik
hier Jezus Christus met Tagore in één verband noem, want - en daarover wou ik
nu o.m. schrijven - dat is dezer dagen druk gedaan.
Gedeeltelijk heeft de man zelf daaraan schuld. Hij sprak over de ontmoeting van
Oost en West; zelf had hij die gezocht, en toen hij te Rotterdam op een ‘christelijken’
kansel stond, toen stond daar het Oosten voor het Westen. Maar de dichter
herinnerde eraan, hoe eenmaal, eerder het Oosten naar het Westen gekomen is;
en hoe toen het Oosten het Westen gezegend heeft;
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hij bedoelde natuurlijk Jezus Christus en Diens evangelie. Laat nu, zoo sprak hij,
in dank daarvoor, het Westen naar het Oosten komen; niet zooals thans, alleen met
fabrieksmachines en technische werktuigen, maar met ziel, met zielen, met
waarachtige eeuwigheidswijsheid, met gedachte, met het brood voor de ziel der
menschheid.
Toen Tagore dat zei, was 't stampvol. Hij zal dus misschien in dat palmenland
straks zeggen gaan, dat het land van rinkinkelende trams en stampende machines,
dat het Westen, toch óók nog wel luisteren wil naar zieletaal.
Arme Tagore; de volle zaal, de volle kerk, heeft u bedrogen. Trouwens, dat is ook
wel een beetje uw eigen schuld. Ge hebt Jezus Christus niet goed begrepen. Toen
Hij kwam tot ons, toen kwam daar geen Oosterling naar een Westerling; Jezus
Christus is geen mensch van Oost, noch van West; maar Hij is mensch,
centraalmensch, wereldmensch, basis der nieuwe menschheid, Hij is de zoon des
menschen. Hij kwam óók TOT het Oosten. Hij heeft ons de ziel niet gebracht, maar
ons de ziel hergeven, de gereinigde ziel; doch ook heeft Hij ons de machine gegeven.
Fabrieken rooken ook bij de gratie van zijn kruis. Ja, dat kruis in het Oosten is zoo
vol met zegeningen en gaven, dat het zelf tenslotte voor de oogen der menschen
schuil gegaan is; en nu meenen zij, die menschen, een heel grooten kerstboom te
zien met mooie lichtjes van beschaving en mooie vruchten van cultuur. En de
kinderen van het Westen doen net als alle kinderen; zij zien wel de vruchten, maar
niet den gewaanden boom en dus nog veel minder het waarachtige, bloedige kruis;
ze plukken de mooiste, de meest blinkende glimdingen eraf en de rest mag de boom
of wat daar dan ook staat, wel houden.
En gij, gij Tagore, hebt toch eigenlijk niet beter gedaan. Gij hebt van dien
Jezusboom óók al afgenomen, wat U het mooist leek, U, den ziele-mensch onder
wuivende palmen; gij hebt ook niet het verband begrepen tusschen ziel en machine;
tusschen de ééne en de andere vrucht van den éénen stam van den éénen
Christusboom; ge hebt ook van Jezus genomen wat U het meest lokte; en dáárom
kwam de kerk bij U vol. Maar o, als ge Jezus Christus eens gepredikt had! Hem in
Zijn volheid! Ge waart gauw uitgepraat geweest, Tagore, in de groote steden van
Nederland.
Men heeft hoog opgegeven van Tagore. Nu, hij stáát ook hoog als mensch. De
lamp Gods brandt helder in dien mensch, alleen maar, 't is niet de lamp des Heeren.
Men moet zijn verzen maar eens lezen in de vertaling van Frederik van Eeden
(‘Wij-zangen’ en ‘De Hoovenier’). Zeker, ge vindt er in de mystieke liefde, die den
Schepper zoekt. Hij leest u het lied van Gods liefde af uit het gouden licht, dat danst
op de bladeren, de nietsdoende wolken, die door den hemel zeilen, den
voorbijgaanden wind, die zijn voorhoofd koelte brengt. Het morgenlicht, dat zijn
oogen overstroomt, is hem Gods bericht tot zijn hart. ‘Uw gelaat buigt zich van
boven, uwe oogen zien neer in mijn oogen, en mijn
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hart heeft uwe voeten aangeraakt’ (‘Wij-zangen’, LIX). Hij heeft Gods liefde gezien,
o zeker. Maar niet heeft hij Gods genade geproefd. Hij is een van de beste leerlingen
in de school der gemeene genade; maar zelfs tot de deur van de voorbereidende
klasse van de leerschool van bizondere genade dringt hij niet door; hij kàn ook niet.
En als hij vraagt: ‘welke macht was het, die mij deed opengaan in dit onmeetlijk
geheimenis als een knop in het woud om middernacht?’, dan is het antwoord niet,
dat die macht behoorde aan de genade Gods in Christus Jezus. Zijn ontluikend
schoon is toch maar heidensch schoon; hij blijft pantheïst, geen Christen. En wel
leest hij in de kerk, maar dan in een kerk, die al lang zich dáárover heen werkte,
waar hij nog niet eens aan toe kwam: Jezus Christus naar de Schriften.
En nu is dit het treurige: dat in de Tagore-week de kranten de leege kolommen
vullen met de leege spraak voor leege harten van dat leege Tagore-evangelie. Zoo
staat het er. Evangelie! Men gebruikt hem als profeet. Afgetobde vertegenwoordigers
van verschrompelend kerkelijk leven werken zich aan hem naar boven en piepen
met hun dwergstemmetje de menigte toe: ‘ziet ge nu wel, dat de naam van Jezus
Christus nog niet in het vergeetboek mag, want deze Indiër heeft ook respect voor
hem; zoudt ge ook dus niet bij ons in de kerk nog weer eens komen, als hij straks
weg is?’ Zoo moet het evangelie van een heiden in bescherming nemen het evangelie
van Christus.
Maar ook die proef van zich vergaloppeerenden bekeeringsijver zal niet gelukken;
o neen! Want wel spreekt Tagore van bekeering en het Handelsblad, zich daarbij
aansluitend, prijst ook weer aan het joodsche begrip van ‘teschuba’ (bekeering) uit
joodsche mystiek, en zoo komen wel jodendom en heidendom het christendom van
Nederland tot bekeering roepen; maar 't is niet de bekeering van Jezus Christus en
van Zijn Geest. De vroomheid van Tagore bidt niet als een kind; ik zeg dat niet,
1)
maar de allesbehalve gereformeerde Carel Scharten zegt het . Tagore wil ‘zijn
kracht in liefde overgeven aan Gods wil’. Christelijk evenwel is de bede, dat God
Zijn kracht in genade overgeve aan onze zwakheid. ‘Wat wij in dezen Indischen
dichter misten, dat was - strijd. Zijn blanke hoogten hadden geen aardschen afgrond
naast zich’ zegt Scharten. Precies. Maar daarom zal zijn evangelie de menschen
niet tot God brengen en voor het Oosten geen zielegave bereiden als geschenk van
het Westen bij de zending van ronkende vliegmachines. Want de bekeering, de
èchte, wordt uit strijd geboren; haar blanke hoogte kleurt met zwarter donkerheid
de diepte, niet eens van aardsche, doch van helsche afgronden, waarvan toch altijd
iets gezien is door wie God heeft ontmoet, den God, dien Jezus predikt.
Neen, daar is in de Tagore-week geen wezenlijke winst te boeken voor het
christelijk geloof, al dweept men ook met deze

1)

De Roeping der Kunst, Amsterdam 1917, blz. 343.
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nieuwe religie. C.E. H(ooykaas) moge al zeggen, dat Tagore op zijn plaats was,
toen hij op den christelijken kansel stond, wij willen hem alleen gelijk geven, als we
vooraf hebben verklaard, dat die kansel van zijn plaats was, tenminste van zijn
christelijke plaats. Verheug u niet, o Nederland, dat daar zooveel menschen gingen
luisteren naar iemand, wien de ziel in de oogen licht. Dat is nog geen roepen om
licht voor de ziel. Hoogstens is het de ziel om de zieligheid, den Godsdienst om de
godsdienstigheid en niet om God; gelijk Tagore zelf, echt modern, echt Westersch
daarin, alleen zingt om den zang. En dat vinden niet alleen wij armoedig, maar zelfs
1)
een man als Scharten, een zeer ongereformeerde.
Waren er zooveel hoorders, o gelukkige krantenschrijvers? Was daar zoo'n
ziele-zoeken? Maar ge weet toch wel, dat het vreemde bekoort? Van Tagore weten
we precies, hoe hij er uitzag: een grijswollen kleed, een wijde, lichtgrijze broek, en
soepele manchetten van een roestbruin wollen hemd gaven zich te kijk aan de
extase-oogen van J.P. in het Handelsblad. Tagore is interessant; maar dat is Jezus
Christus, God zij dank, nog nooit geweest. En Jezus heeft ook geen fluweelen stem;
die komt u eerst klein maken, terwijl Tagore de menschen beleefd wat komt vragen.
Dááraan dankt hij zijn volle kerken en zalen. En waren er veel meer dames dan
heeren? Zeg dan niet, o Handelsblad, dat we dus de moderne vrouwen althans nog
bereiken kunnen met de prediking van de ziel, nu de mannen het te druk hebben
voor zoo'n ding als de ziel. Weet ge dan niets van vrouwelijke nieuwsgierigheid?
En van vrouwelijke liefde voor een soepel toilet en sluike haren?
Waren er zooveel menschen? Maar als dan de groote Frederik van Eeden zich
in Nederland het eerst van den grooten Tagore door een vertaling meester maakte
en hem zijn ‘kooninklijken broeder’ noemde, om daarmee ook eigen dichterbloed
te prijzen - 't is een van zijn collega's die 't zegt en die kan 't weten - zouden dan al
die kleine menschjes ook niet dien grooten man in duizend stukjes gesneden hebben
om zichzelf een air van geestelijke grootheid te geven?
Neen, neen, de groote steden van Nederland zijn nog geen stap dichter bij de
wedergeboorte. Tagore, de heiden, is geen profetie van christelijken zegen, al zegt
men dat nog zoo luid. In Rotterdam waren wel Atheners genoeg, belust op wat
nieuws; maar men is toch stekeblind, als men in Tagore een anderen Paulus begroet,
die in Athene nog weer eens preeken komt. Niet bij Tagore is de grootste vergissing,
maar bij zijn christelijke bewonderaars.
Want Tagore, nòch zijn hoorders hebben begrepen of gepredikt dat grootheid is:
kleingeslagen zijn voor God, kleingeslagen bij het naakte kruis van Jezus Christus.
Armoedig toch, zulk een christendom......

1)

A.w. blz. 338.
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1)

De Reformatie.

‘Eindelijk eens een daad’, zou men ook hier willen zeggen.
Die uitroep opende de inleiding van een brochure van den heer Baas, (verschenen
bij den heer Kok te Kampen), waarin hij den jongen arbeider zocht te behouden
voor het oude geloof. En hij past ook, met een heel groot uitroepteeken er achter,
bij de verschijning van het nieuwe Weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde
leven, dat onder den titel ‘De Reformatie’ wordt uitgegeven bij de firma Oosterbaan
& Le Cointre te Goes, en waarvan tegelijk met ons blad het derde nummer
verschijnen zal. Want ook dit nieuwe blad zal, niet door een éénmaal verschijnende
brochure, niet door een af en toe als ‘tijdwoord’ aangekondigde boetepreek, maar
door regelmatige wekelijksche verschijning de jonge menschen trachten te behouden
voor het oude geloof. Men zal niet boven elk nummer of elk hoofdartikel het woord:
tijdwoord kunnen lezen;want tijdwoorden moeten geen uitzondering zijn, maar regel;
ze moeten even regelmatig zijn als de tijd zelf is en behooren tegenover den aldoor
werkenden tijdgeest iets te hebben van den telkens neervallenden, steen-uithollenden
druppel. En we hebben over de jongeren-kwestie al veel tijdelijke tijdwoorden
(momentwoorden dus) gehad; hier echter is het groote tijdwoord. Eindelijk eens een
daad! Hier geen dokter, die met veel lawaai binnenstapt en verklaart, dat de patient
ernstig ziek is en het morgen nog eens weer komt verklaren, maar een stille waker,
die regelmatig zijn medicijn toedient en 't versterkende middel.
Ik kan niet zeggen, hoe dankbaar ik ben voor dit blad. Wat een durf! Elke week
8 blz., groot formaat in dezen tijd! En dan die lage prijs: ƒ 1.25 per 3 maanden. Men
zou zijn hart vasthouden......als men niet wist, dat in Nederland nog menschen zijn,
die lezen willen. De Gereformeerde Kerken zullen dit blad niet laten ondergaan. Het
zoekt allen, die den tijd kennen of willen kennen; die verstaan hebben, dat het oude
geloof door duizenden afgezworen wordt, mede, omdat de kerk verzuimde, haar
dagboek bij te houden. Steunt dit blad; abonneert u en maakt propaganda ervoor
in uw kring. Ik houd niet van groote woorden, noch van geijkte termen, waarmee
wij Gods Naam zoo dikwijls en zoo vroompjes ijdellijk gebruiken. Maar ik durf wel
zeggen, dat dit nieuwe weekblad direct bedoelt de eere Gods en dat het zal dienen
de komst van Zijn Koninkrijk. Het zou een veeg teeken zijn, indien wij voor heidenen
en Joden en kroegmenschen veel deden in zending en evangelisatie en onze eigen
jonge menschen maar kalm lieten meelokken door de nieuwerwetsche predikers
van anti- en pseudo-christelijke leer. Dit blad bedoelt geen revolutie tegen de
belijdenis, maar een reformatie van ons beleven en de manier van

1)

Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, 8ste jrg., no. 2, 16 Oct. 1920.
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ons belijden. En de namen der redactieleden (Prof. Dr F.J.J. Buytendijk, Dr K. Dijk,
Dr V. Hepp en Dr B. Wielenga) bewijzen, dat aan 't hoofd staan mannen, die
1)
belijnd-gereformeerd zijn, doch tevens weten, wat er in de wereld te koop is.
Bovendien 28 medewerkers uit heel het land, tot zelfs uit Azië en Amerika! Wat wil
men meer?
En wat ik u verzoeken mag: kijk nu eens niet op zijn Hollandsch de kat uit den
boom. Maar schrijf nu direct maar even naar Goes, of geef u op als abonné bij den
heer H.v.d. Houten, Torenstraat 233, indien ge te Gorcum woont. Want hier is nu
eens ONS ‘Bergopwaarts’.
2)

Tagore, en dr Veltenaar.

Tagore - de Indische profeet - en Dr Veltenaar - de gereformeerde dominee, hoe
komen die in elkaars gezelschap?
Aldus.
Tagore heeft hier in het Westen beweerd, dat wij, westersche machinemenschen,
zoo weinig mystiek waren. We waren zoo haast nooit diep-bewogen in ons
gemoedelijk leven. En hij wist ook, waar dat tekort aan mystiek beleven aan te wijten
is. Dat komt, zoo zei hij, van de zee. De Oosterling zit onder zijn wuivenden palm
en die wiegelende palmen, gedreven door zacht-varenden wind, stemmen hem tot
stille gepeinzen, want
‘als de ziele luistert
spreekt het àl een taal, dat leeft;
't lijzigste gefluister
ook een taal en teeken heeft;
-----blaren van de boomen
kouten met malkaar gezwind;
-----wind en weer en wolken
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken woord zoo zoet’......

voorwaar, onder de palmen is de geboorte der mystiek.
Maar bij de zee is geen mystiek, daar is, zegt Tagore, de nuchterheid; de
overstemming van het diep gedoken woord door golfgeklots. Tagore moet niets
hebben van Willem Kloos':

1)
2)

Ja. ja, doch. De tijd is nog niet gekomen om hier dus te schrijven. Aan dat dus wil echter ‘De
Reformatie’ werken; moed houden maar......
Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, 30 October 1920.
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‘De zee - Zij wischt zichzelve af in eeuwige verreining,
En wendt zich altijd om en keert weer waar zij vliedt,
Zij drukt zichzelve uit in duizenderlei lijning
En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.’

Hij wil al evenmin iets weten van Hélène Swarth, met haar droef-zingende, dus toch
nog mystieke zee:
‘Droef zingen de golven hun wiegelied
Voor wie daar in de baren zijn leven liet
Droef zingen de golven hun doodenlied......’

noch ook van den rijmelaar Speenhoff:
‘Zacht zingt de zee
Zangen van weemoed,
Zacht zingt de zee
Zangen van wee’; - -

maar hij kent maar van één kant ònze zee; dat is van den vijandigen kant. De zee
is, o Westerling, uw erfvijandin, aldus Tagore. Want gij moet tegen haar òpwerken,
altijd maar weer en ge moet met haar vechten, vèchten. Vechten doodt de mystiek.
Waar de bonkige kleidijken gestampt worden, daar vlucht de mystiek weg uit het
klompenland. Zoo komt het, dat gij niet meer mystiek zijt. Dat komt van de zee. - Aldus, vrij vertaald, de palmenman Tagore.
Tagore moet dus niets hebben, inzake de zee tenminste, van Willem Kloos, noch
van Hélène Swarth, noch van Speenhoff. Het zal bij zóó gemengd en geëerd publiek
van aan de zee geboren en nochtans door den palmenman in den hoek gezette
kinderen der mystiek geen schande zijn voor Dr C. Veltenaar, dat ook met dezen
Tagore het te kwaad krijgt. En met dezen eigenlijk het meest. Want heeft niet Dr C.
Veltenaar indertijd in zijn dissertatie beweerd, dat de mystiek der zee ook één van
de factoren is geweest in de Hervorming van den Briel, de hervorming, die van
Rome's veruitwendiging onder wuivende altaarpalmen terug ging naar de mystiek
unie met God in beeldlooze, kaalgestormde kerken? Was hem de mystieke zee niet
een hefboom voor de reformatie?
Tagore contra Dr Veltenaar.
Neen, neen, dat behoeft Dr Veltenaar zich niet aan te trekken. Hij is in goed
gezelschap: Kloos, Swarth, Speenhoff......ja, zelfs Dr Kuyper ook. Want Ds Rullmann
heeft indertijd in een kroniek van het Geref. Theol. Tijdschrift Dr Veltenaar naast Dr
Kuyper gesteld. Ook deze kende gewicht toe aan den mystiek-doop der zee. Terwijl
de landman hard moet werken, daar behoeft de visscher, de zeeman niets te
doen.......de visschen komen vanzelf in het net......hij haalt om niet het goud uit de
wateren op......en zoo verstaat hij het best de prediking der vrije genade - d.i. het
mystieke evangelie, het mystieke in de mystiek, aldus Dr Kuyper.
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Tagore, Kuyper, Kloos, Veltenaar, Swarth, Speenhoff.........
Men zou bang worden, bij zooveel grooten, ook nog een woordje te zeggen.
Toch waag ik het; ik heb ook 'n kleine drie jaar onder visscherslieden gewoond
en ik zit nu nog midden in de dijken, de geweldige kleigevaarten.
Als ik over de zee en over de palmen moest schrijven, dan zou ik toegeven, dat
er wel 'n zeker verband is tusschen palm en ziel en zee en ziel, maar dat in elk geval
- de strijdende grooten bewijzen dat - de wetenschap, die daarnaar onderzoekt, nog
zeer jong is, zoodat al te boud-spreken hier nog niet voegt; en dat voorts de ziel
méér is dan zee of palm, zoodat de ziel eerder zee en palm kleurt dan dat palm en
zee de ziel kleuren.
En wie dan eindelijk nog even bedenkt, dat noch van de palm noch van de zee
de eigenschappen onder één verzamelnaam te noemen zijn en dat b.v. Dr Veltenaar
verband zou kunnen zoeken tusschen de zee en de vrije genade en Tagore
samenhang zou kunnen decreteeren tusschen de ruwe zee en den ruwen
allesbehalve mystieken beeldenstorm, die de mystieke reformatie vergroven kwam,
die mensch zal zich nog wel eens achter de ooren krabben, als hij de grooten der
wetenschap hoort spreken over de ontleding der volksziel met behulp van palm of
zee of anderszins. Hier zijn toch waarlijk vergelijkingen met meer dan één onbekende.
1)

Een wonderdadig Christusbeeld.

In de N.R.Ct. werd melding gemaakt van een wonderdadig Christusbeeld te Limpias,
welks wonderbaarlijkheid hierin bestaat, dat er herhaaldelijk leven in het gelaat
komt, zoodat de oogen zich bewegen en neerzien op het knielende volk en de lippen
zich openen en sluiten.
Inderdaad heeft het wonderbare Christusbeeld van Limpias reeds veel
belangstelling gewekt. Ook verscheidene Hollanders hebben Limpias bezocht en
de burgemeester van Udenhout o.a. beweert, ook de wonderdadige bewegingen
van het Christusbeeld te hebben waargenomen.
Sinds 30 Maart van het vorige jaar moeten de wonderbare verschijnselen zijn
geconstateerd. Terwijl een pater predikte, bemerkte een jeugdig meisje, dat het
Christusbeeld op het hoogaltaar zijn oogen bewoog, naar links en rechts keek, en
dan zijn blikken ten hemel sloeg als om hulp en troost te vragen aan den God van
allen troost. Niet alleen dit kind echter, ook twee andere kinderen en ten slotte de
helft der aanwezige geloovigen hadden het wonder-

1)

Geref. Kerkbode Classis Gorinchem, 8ste jrg. no. 6, 11 Dec. 1920.
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bare verschijnsel waargenomen. Behalve de beweging der oogen vertoonde het
kruisbeeld een bovenmatige vochtigheid aan den hals, terwijl de andere deelen van
het lichaam volkomen droog waren, gelijk ook de andere beelden in de kerk. De
paters hebben dit zoogenaamde zweet zelf ook heel duidelijk gezien en met de
handen gevoeld, terwijl na afdroging het vocht aanstonds terugkeerde.
De mare van dit wonder verspreidde zich spoedig over geheel Spanje, zoodat
binnen zes maanden reeds meer dan 100.000 pelgrims Limpias bezochten. Den
12den April herhaalde zich het wonder, terwijl het feit den 20sten zich voor de derde
maal vertoonde. Bij die gelegenheid zag men het kruisbeeld voor den eersten keer
ook de lippen bewegen.
De coadjutor des bisschops van La Baneza in Leon zag eens-klaps de oogen
van het beeld bewegen en om zich van ieder zelfbedrog te vrijwaren, gebruikte hij
vier verrekijkers. Steeds zag hij ditzelfde: treurige blikken als van iemand die overal
iets zoekt, om de smart te verlichten, die zwaar op zijn hart drukt. Soms waren het
ook strenge blikken en driemaal keek het beeld verschrikkelijk ernstig naar den
linkerkant. Ook maakte Christus volgens dezen getuige plotseling een beweging,
alsof Hij zich van het kruis wilde los maken, of als wilde Hij zeggen: Ik kan niet meer.
De bisschop hoorde eenige woorden op een toon van bitter klagen, die het hem op
het oogenblik nog niet tijdig dunkt bekend te maken. De coadjutor zag echter ook
blikken vol troost van inwendige verlichting, en bemerkte ten slotte, hoe de Heer de
lippen bewoog en tweemaal den mond opende. Hij maakte daarbij een beweging,
alsof Hij wilde zeggen: Ik kan niet meer, en werd doodsbleek. ‘Zijn gelaat veranderde
geheel en al waarbij iets, ik weet niet wat, uit zijn mond kwam en aan beide zijden
daarvan naar beneden liep tot op de kin; dan ademde hij tweemaal gelijk een
stervende, langzaam, met moeite, richtte de oogen ten hemel en stierf. Ja, ik zag
Hem sterven, ik zag Hem dood, met een zachte lijkkleur overtogen’.
Natuurlijk zijn niet alle pelgrims naar Limpias zoo gelukkig als de coadjutor van
den bisschop van La Baneza. Zoo schreef een Hollandsche deelnemer aan een
pelgrimstocht naar Limpias, in De Tijd van 20 Sept. 1.1.: ‘Wat nu onze waarneming
aangaat betreffende het veel besproken Kruis nog het volgende. Bewegingen werden
niet waargenomen; alleen onze leider, de burgemeester van Udenhout, beweert
wèl beweging van mond en oogen gezien te hebben en ook een dame’. Deze laatste
beweging behoeft blijkbaar niet in tegenspraak te zijn met hetgeen de burgemeester
van Udenhout wèl zegt gezien te hebben. Immers de verschijningen te Limpias zijn,
zooals pater Speekman in De Tijd heeft uiteengezet, objectief-subjectieve
verschijningen, d.w.z. zij gebeuren alleen bij het kruisbeeld. dus niet waar het
kruisbeeld niet is, maar in het beeld zelf grijpt geen werkelijke verandering plaats,
doch alles geschiedt door Gods almacht in het oog van de toeschouwers. Zoo
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hebben verschillende waarnemers gelijktijdig iets verschillends gezien, terwijl zeer
vele aanwezigen niets zagen. Slechts betrekkelijk weinig priesters ook schijnen tot
de bevoorrechten te hooren en van de aanwezigen ziet slechts ongeveer een vijfde
gedeelte het een of ander.
Enkele lezers van ons blad in Vlaardingen vragen ons oordeel over deze zaak,
speciaal over de vraag, of verschijnselen als deze mogelijk zijn en of dit bericht
waarschijnlijk is te achten.
Natuurlijk zijn zulke dingen mogelijk; bij God is niets onmogelijk. Hij kan, als het
Hem behaagt, gehoor- en gezichtswonderen werken. Als zoodanig zou dan ook dit
voorval moeten beschouwd worden.
Of evenwel in dit geval een directe daad Gods te zien is? M.i. geeft het bericht in
deze lezing zelf reeds voor ons een ontkennend antwoord.
Immers, juist de omstandigheid, dat de één dit, de ander dat, een derde een
mengsel van dit en van dat, de vierde 'n stuk van dit en 'n stuk van dat en een vijfde
heelemaal niets zag, bewijst m.i. dat we hier alleen te doen hebben met subjectieve
waarnemingen, die slechts bestaan in de waanvoorstelling der op zichzelf eerlijke
berichtgevers. Onze tijd biedt meer voorbeelden van de werking der suggestie; men
denke aan den Engelschen bisschop, die bij het auto-ongeval ook een visioen kreeg
van hemelsche kleuren en klanken. De mogelijkheid van aanvoeling der hemelsche
werkelijkheid is er natuurlijk; maar de bakkebaarden van den uitlegger in het visioen
zijn m.i. al overtuigend bewijs voor de stelling, dat de subjectieve denkwereld van
den ‘waarnemer’ook een hartig woordje meespreekt; misschien wel het eenige.
Toch zijn zulke voorvallen merkwaardig als teeken des tijds. De jaren liggen nog
niet zoover achter ons, dat 'n dergelijk verhaal als van het Christusbeeld alleen in
de roomsche pers de ronde kon doen zonder hoongelach te wekken. Nu houden
zich ook andersdenkenden met het ‘wonder’ bezig en gaan het opvijzelen en
verheerlijken. Er wordt weer geloofd aan het geheimzinnige; er is weer plaats voor
het mysterie en voor het wonder in de dogmatiek der menschheid. De wereld huivert
weer eens graag. En langzamerhand komt ze tot een denkwijze, die, met
terzijdestelling van de geopenbaarde wonderen, als de tijd er is, geloof leert schenken
aan de wonderen van den anti-christ straks. Nu 't materialisme uitgediend heeft,
gaat men weer gelooven aan geestelijke machten; maar men is eenmaal over den
bijbel heengewerkt en voor de religie der openbaring is de nieuwe religie wel verlies,
maar geen winst.
Gezichtsbedrog als in Limpias, en massa-suggestie, als daar in beginsel worden
gezien, lichten voor den speurenden geest 'n klein tipje op van den sluier der
toekomst, wanneer de ongeloovigen nog veel meer en veel wonderbaarlijker zullen
gelóóven, dan de strengste orthodoxie, doch het levende Woord van den levenden
Christus zullen bespotten en verwerpen.
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Van een Joodschen professor in de ‘Theologie’.

Amsterdam heeft dezer dagen de natie verrast met de benoeming van een kind van
Abraham tot hoogleeraar aan de universiteit, die door den dienst der burgerlijke
gemeente onderhouden wordt, tenminste wat betreft het vervullen van ledige plaatsen
en de betaling van een en ander.
Men heeft nu de bel geluid voor een ‘laaiend protest’. Want het heette schande,
dat de Amsterdamsche vroede lieden van alle rangen, van de Rapalje-vrienden tot
de waarlijk edelachtbaren toe, thans een lid van het volk, dat Christus heeft
gekruisigd, hebben aangewezen, om het boek te openen, dat op dien Christus
heenwijst, het Oude Testament.
Wat zal men zeggen tot dezen oproep-tot-laaien?
A.B. Kleerekooper zegt in zijn ‘Zionistisch Schetsboek’ (1907): ‘Wij zijn niet het
volk van het kasboek, maar van het Boek der Boeken, Biblia......’ (bl. 64).
En deze heer A.B.K. is nu niet bepaald een vriend van mij. Ik geloof ook niet, dat
hij het zoo heel erg meent met die hoofdletters, die trouwens tegenwoordig door
Jan-en-alleman zoo druk geschreven worden, omdat ze zoo vreeselijk goedkoop
zijn. Maar allo, A.B.K. gebruikt toch nog een hoofdletter voor ‘Biblia’, en voor het
Boek. Doch er zijn er onder de christenen, die het niet meer doen, die het ook niet
meer zouden willen.
Wat zullen wij zeggen?
Men zegt, dat de benoemde een liberale jood is. Dus zingt hij niet mee het
bruids-lied, het sabbathslied, dat ànderen van zijn volk zingen:
......‘Schud het stof van u af, richt u op!......Trek uw feestelijk praalgewaad aan......gij
zult niet meer beschaamd worden en niet meer blozen......Uw roovers, zijzelve zullen
neervallen tot prooi en uw verdervers worden verjaagd tot zij stippen blijven aan
den horizon - en uw God zal zich met u verheugen - zooals een bruidegom zich
vroolijk maakt met zijn bruid......Rechts en links en wijdomme zult gij u uitbreiden
en den Eeuwige eerbiedigen......wij zullen ons diep verheugen en uitbundig vroolijk
zijn door den nakomeling van Bérez......’
Wanneer het waar is, dat de thans benoemde liberale hoogleeraar in dit
sabbathslied, in dezen ‘Lego-Doudiezang’, (zooals

1)

Geschreven naar aanleiding van de benoeming van Prof. Palache aan de Stedelijke Universiteit
te Amsterdam. ‘Op den Uitkijk’, 1 Nov. 1924. In dit tijdschrift schreef Prof. Schilder gedurende
enkele maanden een binnenlandsche kroniek onder den titel: ‘Op den iutkijk binnen onze
grenzen’.
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in Samuël Goudsmits roman ‘Zoekenden’ het heet), niet meer leest de profetie van
een zeer begenadigde, die door zijn God met licht van boven is gezegend, nu, dan
staat hij daarin op één lijn met vele anderen, die niet van Abraham zonen zijn, noch
naar het vleesch, noch naar den geest.
Wat zullen wij zeggen?
Indien men dáárom tegen de benoeming van den Jood is, omdat deze het Oude
Testament niet kan zien in het licht van het Nieuwe, dan moet het bezwaar zich ook
keeren tegen alle niet-Joden, die het Oude Testament tot een stuk litteratuur
gedegradeerd hebben, en die nog minder er in lezen dan de Joden; dezen hebben
nog het messiaansche erin gespeurd, waarin zij gelooven; genen sporen de
messiaansche trekken op, die in het Oude Testament liggen, maar rangschikken
ze onder de bijgeloovigheden van een volk, dat evenmin openbaringsvolk geweest
is, als de Filistijnen, de Hethieten, de Ferezieten en alle andere -ieten en -tieten.
Het is wel wonderlijk. Men haalt hier eerst de menschen binnen die het Oude
Testament verknippen en verkrachten, die van Abraham, Izak, Jakob mythen, van
Barak een bliksem en van Debora een vlammen-vrouw gemaakt hebben, de
menschen, die Saul de maan en Jonathan de zon genoemd hebben, en die David,
Salomo en Rehabeam hebben omgetooverd tot sterrenbeelden. Dat is een wegzinken
ònder het orthodoxe Jodendom. Maar als een liberale Jood benoemd wordt, gebeurt
er een ongeluk? Wie kan het wezensverschil zien tusschen een Jood, die de
‘letterkunde’ van zijn vaderen ontgroeid denkt te zijn, en ze mitsdien critiseert, èn
een niet-Jood, die eveneens de critiek boven alle andere dingen laat gelden? Een
stuk ‘litteratuur’ kan ieder ontleden; en zij die niet aan de heiligheid ervan gelooven,
hebben gelijke rechten.
De man kan niet het Oude Testament zien in het licht van het Nieuwe!
Maar is men vergeten, hoe men het Nieuwe heeft gecritiseerd? Is men vergeten
de brieven van Busken Huet, de brieven over den Bijbel, die door Hofstede de Groot
zijn beantwoord met andere brieven over den Bijbel, brieven van Leonard, den
proponent, aan nicht Machteld?
Nicht Machteld moge een oogenblikje met Leonard geminnekoosd hebben, met
Leonard, die haar de echtheid van de bijbelboeken betoogde, het einde was toch
van alle theologische schermutselingen, dat Reinout, de criticus, de ziel van Machteld
duurzaam won. Reinout:
‘Sta verleider, gij, van de onschuld’ Roept hij uit - ‘Gij veinzaard, beef!
De echtheid van de Handelingen
Aan mijn Machteld op te dringen!
Ken uw misdaad, ken ze - of sneef!’
Zwaardgekruis. - Ons Proponentje
Tuimelt in zijn bloed ter aard,
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Reinout juicht als overwinnaar;
Machteld is een beter minnaar,
Is een Leidsch professor waard.

Welnu, de familie van Reinout krijgt haar loon. Uit de verbintenis van Machteld met
den Leidschen professor zijn vele critische kindertjes geboren, en ze hebben elkaar
om strijd verteld, dat het Oude Testament toch heusch niets meer beteekende dan
een ander geschrift van eenigen profaan. Wat de christenen profaan gemaakt
hebben, behoeft een Jood niet heilig te verklaren.
Daar zijn christenen, die koud blijven bij oudtestatnentische gedeelten, die een
Jood tenminste nog warm kunnen maken. Als bij een Zionistisch congres in de
synagoge van Den Haag Dr Mirihower uit Roemenië leest de profetie van Jesaja:
‘hoe schoon zijn op de bergen de voeten des boadschappers, den vrede verkondend,
het goede voorzeggend, en plantend de hulpe, en zeggend tot Sion: Uw Heer is
koning’......dan wordt een Jood nog warm, maar menige niet-Jood slijpt zijn critisch
mesje, om ook dit woord te ontleden. Dan kan een Jood nog zeggen (Zionistisch
Schetsboek, 64): ‘Waarom zou het Jodendom, óók het geëmancipeerde van 't
Westen, het doen zonder ethiek, zonder zijn oude poëzie? Heeft niet elke christen
zijn kerstboom, en al dat schoone van het vriendelijke christendom?’ Maar menig
niet-jood, hoogleeraar of anderszins, heeft bij zichzelf uitgemaakt, dat Jesaja alleen
als antiekeling te waardeeren is. Als het Oude Testament opengaat, dan zijn er nog
joden, die aan den lijdenstocht van een volk denken, dat zich knecht des Heeren
noemt. Hoor. ‘de Joden van Oost en West zijn het volk, welks lijdenstocht als 'n
Christusgang gaat door de historie der menschen. Gelijk een groot schrijver het
gezegd heeft: The people of Christ has been the Christ among the peoples......’
Zeggen die joden daar te veel? Maar menige christen heeft van den katheder, die
thans den jood ontzegd wordt, hun dat in den mond gegeven......de knecht des
Heeren, dat was het volk Israël, of het was iets anders, maar het was in geen geval
Jezus van Nazareth; het was in elk geval niet, die eens gezegd heeft: heden is deze
Schrift in uwe ooren vervuld.
‘De jood gelooft niet aan het vervulde Oude Testament’. Maar de bij uitstek
critische moderne evenmin. En het volk heeft de kwestie al opgelost, zoo vaak het
zeide, dat een oudtestamentische preek zonder den Christus een jodenpreek was.
Niets minder dan dàt feit is erkend in de benoeming van een jood op den katheder,
die veel ‘jodenpreeken’ vóór hem gehouden heeft in koelen bloede, christenen.
Hoewel, met dit alles is natuurlijk niets gezegd ten voordeele van de
belastingbetalers en zelfbewuste gemeenteraadsleden, die de ongelooflijke weelde
hebben aangedurfd van de benoeming van een......hoogleeraar. Het eert de lieden
niet, dat zij in een kwestie, die hun verstand zeer ver te boven ging, niet aan een
leibandje
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loopen wilden. Het eert hen niet, dat zij hun, die hun universiteit nog wat leven
bijbrachten, niet ter wille verkozen te zijn. Daartegen zal menigeen ook willen
protesteeren. Brr, de belastingbetalers en de kiezers......en de wil des volks......en
de edelachtbaarheid van de gedragenen op de schouderen der burgerij en derzelver
belasting......Pas is nog geklaagd door een moderne (J.v.d. Bergh v. Eysinga-Elias),
dat ‘christelijke’ ministers ervoor zorgen, ‘dat bij benoemingen de vrijheid der
historisch-kritische godsdienstwetenschap aan dogmatische banden gelegd wordt’.
Gematigde orthodoxie - aldus deze dame - ‘is de beste waarborg voor
ongevaarlijkheid van philosophen. Een christelijk minister van binnenlandsche zaken
verdedigde in de Tweede Kamer de instelling van een nieuw-theologisch professoraat
met de geruststelling, dat van den aangewezene (Prof. Dr De Zwaan) nooit te
vreezen was, dat hij de historiciteit van Jezus zou loochenen.’ (Aldus de voorrede
op Upton Sinclair: De voordeelen van den Godsdienst).
- Welnu, hier is dan eindelijk een benoeming, niet van ‘christelijke ministers’, zelfs
niet van hen, die eenig begrip hebben van historiciteit van Jezus......zuiver een
benoeming van onbevooroordeelden in dogmaticis. En nu is het nog niet goed......Wij
willen wel protesteeren, maar niet op de gronden, die men in zijn jeremiades
aanvoert. Want de liefde voor het Oude Testament is al lang gesmoord.
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Op de paden der politiek....
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Vrouwen-stemmen.

Vrouwen - het wordt uw tijd.
Uw tijd wordt het om te gaan stemmen voor het eerst voor de Tweede Kamer en
straks voor elk regeeringslichaam, dat door stemming van het volk zich laat vormen.
Nu moge u niemand verleiden om thuis te blijven en alzoo de zaak van kerk en
christendom te verraden.
Ge zult zeggen: dat is politiek en politiek behoort niet in een kerkelijk blad.
Maar ik spreek dat tegen. Want de kerk heeft met àlles te maken tot op zekere
hoogte. Het licht van Gods Woord moet ze laten schijnen over àlle ding. Ze heeft
te maken met alles.
Ze heeft te maken met de chocolade-reepen, waarin tegenwoordig fabrikanten
geldbonnetjes stoppen tot van honderd gulden toe, om zoo uw kinderen te leeren
deelnemen in een loterij of gokkerij; ze heeft tot haar winkeliers te zeggen: verkoopt
zulke rommel niet, kweekt geen Staatsloterij-speculanten; en tot haar leden: geef
uw kinderen liever geen chocola dan deze, die ze leert in 't klein, wat gij ze verbiedt
in 't groot.
Ze heeft te maken met organisatie en vakbond, met school en cursus, met krant
en boek, met leeszaal en bibliotheek, met voetbalveld en zwembad.
En zou dan de kerk staan buiten de politiek?
Neen, dat kan niet, dat mag niet. Het verband tusschen kerk en politiek is natuurlijk
eigensoortig. Maar een trouw lid van de kerk heeft toch ook in de dingen der politiek
zijn standpunt te bepalen, zijn beginsel te verdedigen en te propageeren, zijn daad
te verrichten.
En nu is dat een heel oude waarheid voor de mannen en ook voor veel vrouwen.
Maar toch is het voor u, vrouwen, noodig, dat ge bij uw eersten gang, dien de
overheid u oplegt, naar de stembus, u opnieuw doordringt van de diepe gedachte,
dat christendom als een zuurdeeg àlles moet doordringen, àlles moet beheerschen,
heel het leven.
Nu moet gij weten, vrouwen, dat ieder onder u, die thuis blijft en niet haar stem
uitbrengt op den man, van wien gij redelijkerwijs kunt verwachten dat hij de
beginselen van uw geloof ook zal handhaven in het politieke leven, verraad pleegt
en het veld overlaat aan den vijand, die de kerk vertrappen, het gezin vermoorden,
de school ontchristelijken, de vrouw zelf in haar huwelijksleven schenden wil.
Ik weet het, men heeft zijn bezwaren.
Men zegt: zou God dat willen? Is het niet in strijd met den aard en de bestemming
der vrouw?

1)

Geref. Kerkbode Classis Gorinchem. 24 Juni 1922.
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En men beslist:God wil dat niet; stemmen is onvrouwelijk; en daarom; men moet
Gode meer gehoorzaam zijn dan den menschen; en hiermee uit.
Maar zóó lichtvaardig moest men toch eigenlijk niet spreken.
In de eerste plaats dringt de vraag zich op: meent ge dat wel ernstig, gij die zoo
spreekt? Als ik werkelijk twijfel of God mij iets verbiedt, dat de overheid gebiedt,
terwijl toch die overheid óók een macht is, die van Godswege boven mij staat, dan
moet ik beginnen met dat vraagstuk zéér ernstig te onderzoeken, dan màg ik niet
rusten, eer ik het antwoord weet.
En als ik dat dan eindelijk weet, zeker en onomstootelijk vast, dan ben ik om Gods
wille verplicht van mijn gevoelen hardop rekenschap te geven; de oogen van anderen
ook open te breken en het volk, mijn volk, als een profeet, af te houden van de
massazonde tegen den wil van God. Maar noch van het een, noch van het ander
blijkt onder ons ook maar iets. Men onderzoekt niet; de dominees worden niet
geraadpleegd; de vragenbussen in de kerkelijke pers worden niet bestormd: en dat
is heusch niet, omdat andere bladen de kwestie al lang en breed besproken hebben,
want het behoort nu eenmaal tot den aard der vragenbussen, dat ze antwoorden
moeten op dingen, die al duizendmaal gezegd zijn.
Neen, heusch, de kwestie leeft niet als gewetenskwestie onder ons volk.
Gewetensbezwaren worden in smart geboren en die smart kondigt zich aan in
wee-geroep; maar ze wordt niet weggeknabbeld met een pepermuntje of 'n gebakje.
Men moet, na zóó weinig ernst gemaakt te hebben, niet zeggen tot God en mensch:
God wil dat niet; want daarvoor heeft men te weinig onderzocht, daarvoor heeft men
te weinig pijn van het conflict. Men moet niet probeeren Gods Naam ijdellijk in deze
dingen to gebruiken.
Daar komt nog wat bij.
Als stemmen alleen een RECHT was, dan zou ik u zeggen: onthoud u maar,
wanneer ge ook maar in de verte twijfelt.
Maar het is allereerst een opgelegde PLICHT. 't Is geen pleiziertocht, dien we te
maken hebben, doch een krijgsgang, een oorlogsdaad. Van voorrechten kan ik me
afmaken, maar van plichten zoo maar niet. Weet u, dat de overheid uw
belastingpenningen altijd tot den laatsten duit toe besteedt op een God gevallige
wijze? Wel neen - ge weet juist het omgekeerde. Als belastingbetalen een recht
was, zoudt ge van uw bedrag aftrekken, naar percentage, wat besteed wordt voor
anti-christelijke doeleinden.
Maar ge betaalt - want dat is plicht.
En ge kùnt zoo u in veel ernstiger zin niet afmaken van uw stemplicht. Die plicht
is er nu eenmaal; en evenals gij niet graag uw medemensch ombrengt, maar als
het gaat om verdediging van uw huis en uw goed, als het moet niet nalaat het zwaard
te nemen en het geweer, zoo moet ook thans, nu het oorlog is, niet geredeneerd
worden, maar gedáán, zelfs al zoudt ge voor u zelf meenen, dat
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een stemmende vrouw in een staatsleven, dat naar uw zin was ingericht, niet zou
mogen gedoogd worden. Het staatsleven is nu eenmaal niet naar onze meening
ingericht. Heel de stemmingsactie gaat uit van beginselen, en wordt gevoerd met
wapenen, die naar ons aller overtuiging soms verfoeilijk zijn.
Maar we hebben de wetten niet alleen gemaakt en wij kunnen de wetten niet
verbeteren, tenzij we eerst ons eraan onderwerpen, als dat kan en mag en moet.
En dit doet de deur dicht: Het is oorlog. Er is nood. Zelfs al zou iemand meenen,
dat in normale gevallen geen vrouw zich van het staatsleven in de praktijk iets moest
aantrekken (wat ik niet erken), dan is nu nog voor zoo iemand het door Jezus zelf
goedgekeurde gebruik van het noodrecht door David daar ten voorbeeld; van David,
die brood van den tempel at, wat hem anders zou verboden zijn; want hij was in
nood.
Zoo is er nood, ook nu.
De tegenstellingen verscherpen zich. De vijand wordt machtiger. Ten slotte loopt
de strijd tegen de meest consequente Godloochenaars en revolutiekraaiers. Ze
loopen ook in onze naaste omgeving rond, de menschen, die graag uw
medechristenen zouden vermoorden, die graag uw kerk lieten springen en uw
preekstoelbijbel aan flarden zouden scheuren. Ze loopen ook om u heen, die ons
volk willen ontwrichten, onze regeering willen wegjagen, onze school ons willen
afnemen, uw kind, - ook uw meisje, dat straks vrouw wordt - willen dwingen om de
zaak van de vijandschap tegen de kerk te dienen, niet maar met een stembriefje,
eens in de zooveel jaren of maanden. maar door dagelijkschen dienst. Zie naar
Rusland en Hongarije.
Nu moet ge het maar weten, of door uw thuisblijven, menschen en machten, die
verwoesten, wat God gebouwd heeft, de overwinning behalen of zelfs maar
benaderen - nu moet gij maar weten, of gij 'n kopje koffie rustig wilt drinken of een
pleizierreisje maken, wanneer een ander, terwijl gij dat weet, uw huis met uw kinderen
erin, in brand wil steken. Nu moet gij het weten, christenvrouw, of gij in een tijd. die
van revolutie woelt, God wilt verloochenen.
Als de revolutie kwam, hebben de vrouwen der revolutionairen altijd hard
meegedaan. Schiller zei reeds in zijn lied van de klok: dan worden vrouwen tot
hyena's! God vraagt u, dat gij zulke vrouwen van de straat en van het plein, van het
schavot afhoudt. Gij behoeft dat niet te doen door het kabaal van die vrouwen met
even groot kabaal to beantwoorden. Hij vraagt van u een daad van, zeg, 10 minuten.
een daad, die meer is dan 't grootst geschreeuw. En dan zal uw stem-daad, uiting
van een christelijk-zachtmoedigen geest, ook zijn voor Hem.
Vrouwen, speelt niet een spel van lichtvaardigheid met de woorden God en
geweten. Legt uw stembiljet voor Hem neer
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en wat buiten uw doen u in de hand gelegd is, en nu ineens u plaatst voor een zware
verantwoordelijkheid midden in den strijd - gebruikt het!
Doet het met vrees en beven.
Doet het voor uw God.
En verloochent Hem niet door uw thuisblijven.
Als gij door een ander gezet zijt in den strijd en den kruitdamp, doe dan niet uw
oogen toe.
1)

Christus en Caesar.

In zijn boek over ‘Christus en het menschelijk leven’ heeft Foerster ook een hoofdstuk
opgenomen over ‘Christus en Caesar’. Hij schrijft:
‘Het is geen toeval, dat de tragische tweespalt tusschen het Christelijk geweten
en de politieke verplichting in de woorden wordt vertolkt: “Christus en Caesar”.
Want niet de staat als zoodanig, maar de heidensche, Romeinsche opvatting van
den staat is het, die in strijd is met het Christendom.’
En al is de uitwerking van die tegenstelling bij Foerster niet gegeven op een
manier, die van ons belijdend volk de volledige instemming hebben mag, toch heeft
de schrijver er goed aan gedaan, deze tegenstelling nog eens op te halen en haar
bestaan aan de menschen op zijn manier te prediken.
Nieuw is ze trouwens niet.
Reeds de Bijbel heeft in het kerstverhaal er op gewezen; en zoo vaak dit
kerstevangelie door de menschen overwogen en aanvaard is, zóó vaak ook is de
tegenstelling Christus-Caesar opgevallen, omdat het verhaal der geboorte van het
kind in de kribbe er zelf duidelijk op wijst door de groepeering der feiten, die bij
Bethlehem ons tegentreden.
Want het is geen toeval geweest, dat Keizer Augustus leefde en regeerde, toen
uit Maria de Christus geboren is. Het is geen toeval geweest, dat er een gebod
uitging van den keizer, dat de geheele wereld zou beschreven worden, en dat onder
dit gebod ook hij valt, die straks zal worden ingelijfd in den burgerlijken stand van
het rijk van den Caesar, maar die straks voor den stadhouder van den Caesar zal
belijden het groote beginsel van heel zijn doen en laten: ‘Mijn rijk is niet van deze
wereld’.
En het is evenmin toeval geweest, dat David bij de telling van zijn volk moet
ondervinden, dat deze machtswellust, deze verpolitieking van de theocratie, deze
usurpatiegedachte van den

1)

Onze Prinsenstad, 24 December 1923.
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koning over een rijk, dat tenslotte geestelijk wilde zijn, hem tot zonde werd
aangerekend......en dat nu de groote zoon van David, Jezus Christus, geboren is
onder de overweldiging van een dergelijke volkstelling, (maar dan nu van de geheele
wereld) waaraan zich David bezondigd had. Want dat is Caesar, dat is Caesarisme,
en dit dan ten top gevoerd: de machtswellust, de verheerlijking van een rijk, dat
komt ‘met uiterlijk gelaat’, dat in groeiende macht, in den usurpatieroes, zich
ontplooien wil buiten God, alleen door eigen, gewonnen en geweten en gemeten
kracht.
Als David de theocratische bestemming en beteekenis van zijn volk uit het oog
verliest en zijn troon door de telling wil verwereldlijken, wil saeculariseeren, dan
houdt God hem tegen; en daardoor is de troon van David hersteld, niet van uiterlijke
glorie maar naar inwendige geestelijke schittering. Dat is de adventsgedachte, die
in Davids straf als een groote zegen van God gelegen heeft.
En om de tegenstelling, waarin die adventsgedachte, die adventsworsteling, alleen
kan gezien worden, goed vast te houden en aan te dringen, daarom laat God toe,
dat de geboorte van Christus begint met de zonde van David, maar dan nu
overgenomen door den Caesar van Rome.
Nu toch is het contrast eerst scherp belicht.
Davids troon heeft in den nacht van Bethlehem alle uiterlijke glans en schoonheid
verloren. Davids troon kan geen gebod van ‘telling’ meer uitvaardigen. Het bekende
beeld van den ‘afgehouwen tronk’ zegt hier alles. Maar terwijl de troon van David
is ontdaan van zijn uiterlijken luister, wordt hij in Davids Zoon, in den Christus,
hersteld naar zijn innerlijke, geestelijke kracht en waardij. Zoo wordt het koninkrijk
geboren, dat niet komt met ‘uiterlijk gelaat’, doch dat zich opbouwt in den Geest en
door den Geest.
Maar tegelijkertijd verheft zich in het Caesarisme die àndere macht, die de zonde,
welke David beweent, van hem overneemt, de telling, de machtsverheerlijking, terwijl
het de geestelijke waarden, waarin de gebroken en geslagen koning David zijn
herstel gevonden heeft, verwerpt, om alleen op te gaan in zijn uiterlijke schittering
van diadeem en zwaard.
Deze dingen, nog eens, waren niet toevallig, doch de wijsheid van den Eeuwige
die de historie maakt, komt ons erin tegemoet.
En daarom zal Kerstfeest tot den jongsten dag toe zijn wereld-historische
beteekenis bewaren. Het Kerstfeest, niet gelijk het in onze dagen, tot een vriendelijke
legende, of tot een reclame-motief van Peek en Cloppenburg wordt omgewerkt,
doch gelijk het zich aan ons prediken komt in de diepe werkelijkheid der Schrift.
En wel heeft men met de keizers afgedaan, en de Caesars vermoord en het begrip
van het ‘koningschap’ een eind op weg gebracht naar de veroudering en de
verdwijning.
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Maar de tegenstelling tusschen Christendom en Caesarisme zal in de wereld blijven
bestaan tot het einde toe.
Ook in de tijden der volslagen autosuggestie der democratische gedachte.
Want juist onze eeuw heeft bewezen, dat de consequentie van de democratie
buiten God en Zijn wet om, is: het absolutisme, de verheerlijking van de wereldlijke
macht en van het ijzeren geweld. De Caesars hebben hun duizenden verslagen,
maar de valsche democratie haar tienduizenden. Caesar heeft met geeselen
gekastijd, maar de massa, die haar geweldigen aanhidt, met schorpioenen.
Selma Lagerlöf is een schrijfster met vreemde theologie. Maar zij heeft eenmaal
de tegenstelling, die blijft in de wereld, goed gevoeld en gezegd. Als zij Augustus
in den nacht van Christus' geboorte laat uitgaan, om op het kapitool een altaar op
te richten voor zichzelf, in den dienst van zijn eigen vergoddelijking, dan teekent zij
de tegenstellingen scherp. Eenerzijds de geboren koning der joden, die in een stal
ligt en geen altaar bouwt, waarop voor Hem zal geofferd worden, doch alleen een
altaar, waarop Hij zelf het offer zal zijn. Anderzijds de Caesar, die zich zelf laat
aanbidden als god. Aan den eenen kant, de keizer, die komt niet om te dienen, maar
om gediend te worden en het leven van velen te nemen voor den éénen......aan
den anderen kant de Christus, die komt, niet om gediend te worden, maar om te
dienen en zijn leven, het leven van den Eénen, te geven tot een rantsoen voor de
velen.
En als zij in het eind de Sibylle teat profeteeren, dat op de hoogte van het Kapitool
zal worden aangebeden de Christus of de Antichrist, dan heeft zij de waarheid
gegrepen. Want in deze tegenstelling gaat de historie zich straks voleindigen. De
wereldsche macht buiten God om in zelfverheerlijking, zal zich weroen op de schare
van getrouwen, die het koninkrijk dienstbaar wil blijven dat niet komt met uiterlijk
gelaat.
Dat is de wareldbeteekenis van Kerstfeest, waarop ook het gebeurde van dit jaar
weer krachtig heeft gewezen met pijnlijke duidelijkheid.
Laat ons Kerstfeest vieren, oak met deze gedachten in de ziel.
Niet om daarmee in valsche vroomheid hij het geestelijke, dat verborgen is, te
blijven staan. Want van het innerlijke, van de verborgen krachten van het koninkrijk
van Christus, brengt God het tot het uiterlijke. ‘Alles is uwe, doch gij zijt van Christus
en Christus is Gods’.
Maar als wij deze dingen in herinnering brengen, dan is het alleen, om opnieuw
de gedachte te verlevendigen aan de blijvende tegenstelling tusschen het koninkrijk
dat is near den mensch en het rijk van den geboren koning der joden. Onze eeuw
heeft Caesars, die uitzondering zijn, verjaagd, maar orn het Caesarisme, dat regel
dreigt te worden, er voor in de plaats te stellen. Maar wie de wereld dienen wil, viert
altijd Kerstfeest. Want het Koninkrijk van Christus, het rijk van den geest, is het
eenige behoud. Wie

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

227
de wereld wil liefhebben, kniele voor den Koning in de kribbe. Bekeering tot den
Christus van Bethlehem - dat is behalve veel anders, ook de eerste sociale dead.
1)

Merkwaardige tegenstrijdigheden

De Staatkundig Gereformeerde Partij beschikt over woordvoerders, die soms zeer
tegenstrijdige gevoelens aanhangen.
Zoo wordt in ‘De Banier’, het hoofdorgaan der S.G.P., door iemand geschreven
over een uitlating, die ik deed in een ander blad inzake de S.G.P. We zullen nu maar
voorbijgaan dat de redactie van ‘De Banier’ de goede persmanieren overtrad, door
een artikel op te nemen van een inzender, tegen een ander blad, dat op den voet
gevolgd wordt door den bestrijder, zonder dat ooit bij het bestreden blad voor dit
artikel plaats aangevraagd is. Maar meer belang heeft, wat de schrijver zegt over
ons tegen de S.G.P. ingebracht bezwaar, dat men over allerlei kwesties die niet het
hart der dingen raken, zeer veel principes oplegt aan iedereen, terwijl in groote
beginselzaken, b.v. de christelijke school, de broeders zeer verschillend denken en
zelfs onderwijzers aan een openbare school candideeren.
Over die school-kwestie schrijft bedoelde inzender (ik laat een stakkerige uiting
van geestelijken hoogmoed nu maar weg ter wille van het fatsoen) het volgende:
‘Kan een openbaar (onderwijzer van eene openb, school) indien hij door
del, Heere in der waarheid is aangeslagen niet gelijk, ja zéér zeker boven
een zoogen. chr. onderwijzer gesteld worden, welke laatste zijn chr.
Beginselen, maar àl te vaak in zijn hoofd en niet in zijn hart heeft? May
zoo'n openbaar onderwijzer, als hierboven bedoeld, wel uit zich zelf, uit
de pleats loopen, wear hij onder de toelating Gods zich bevindt? Te meer
nog, daar bedoelde persoon, in zijn school wel degelijk het Woord des
Heeren handhaaft en de kinderen overeenkomstig Gods Woord onderwijs
geeft. (Bedoeld wordt de heer Jansen te Ottoland.) En is niet juist de
openbare school de school, waar het verloren is gegaan, de plaats, waar
wij en onze vaderen het hebben verzondigd; het moest toch niet zijn de
school met den bijbel, maar de bijbel op de school, de algemeene
openbare school, de school van Nederland; en de Staat behoort toe te
zien, dat hij, de bijbel, het Woord van God, op de openbare school,
gehandhaafd wordt. Moet Ds S. er zich juist niet in verheugen, wanneer
nog gezien wordt, dat het den Heere nog wenscht te behagen, in deze
geestelooze en geestelijk donkere dagen, op die plaats, n.l. de openbare
school, nog iemand te verwekken, die daar nog mag getuigen van

1)

Onze Prinsenstad, 9 Juli 1923.
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Gods Woord en Gebod? Daar de zoogen. chr. school toch slechts, volgens
mijn inzicht, véélal het werk van den mensch zelf is. Maar van zulke zaken
schijnt Ds S. practikaal weinig of niets te weten.’
Tot zoover deze merkwaardigheid. ‘De Banier’ plaatst dit alles zonder onderschrift.
Ik concludeer uit dit alles enkele voor de hand liggende zaken.
1. Allereerst dus wordt hier zonder blikken of blozen de christelijke school als eisch
van beginsel prijsgegeven. De laatdunkende wijze, waarop deze iedereen
beoordeelende heer over onze christelijke onderwijzers spreekt, die voor hun beginsel
hebben geleden jaren, tientallen jaren lang, moet men hem maar niet toerekenen.
Hoe evenwel deze tirade, die ‘De Banier’ opneemt, is te rijmen met art. 10 van het
program der S.G.P. is mij een raadsel. Daar lees ik: Het bijzonder onderwijs worde
regel, het openbaar onderwijs slechts aanvulling. Het heeft den schijn er van, dat
‘De Banier’ een inzender tegen mij laat strijden, zonder dat ze bedenkt, dat deze
heer tegelijk het program zijner partij verloochent.
Dat is tegenstrijdigheid nummer één.
2. Vervolgens wijs ik erop, dat de Staat hier meer kan dan wij allemaal. De Staat
moet toezien, dat de Bijbel, het Woord van God, op de openbare school gehandhaafd
wordt, volgens inzender. Let nu wel op, lezer, dat, wanneer menschen, die zeggen
christen te zijn en die met hun daden bewijzen, dat ze ontzaglijk veel geleden en
gestreden hebben voor de handhaving van Gods Woord op de school hunner
kinderen, het met dit al toch niet veel verder brachten dan tot een christelijke school,
die alleen maar zoogenaamd christelijk is. Althans volgens dezen man. Vergeet
daarbij niet, dat die school veelal het werk van den mensch zelf is. Bedenk tenslotte
ook, dat men al heel, heel scherp en fijn proeven moet, om dan te weten, of zoo'n
school van positieve Christusbelijders nu christelijk is, dan wel slechts zoogenaamd
christelijk, zoodat b.v. een man als ik, die toch ook gereformeerd heet, en dacht te
weten wat, laat ons zeggen christelijk is, er ‘praktikaal weinig of niets’ van afweet.
Maar nu in alle nederigheid: als wij het met zijn allen niet kunnen, kan dan die
geweldige ‘staat’ het wel? Wat is de staat? Laat inzender antwoorden: de staat dat
is: een massa voetballers, dronkaards, vloekers, zoogenaamde christenen vol
menschenwerk, dat is een massa van leven-vijandige menschen, met hier en daar
een heel, heel enkele die ‘in der Waarheid van den Heere aangeslagen is’. Maar
deze laatsten moeten vooral niets doen: zijn ze op een openbare school, dan blijven
ze er maar, zijn ze er niet, dan.........ja dàn, moeten ze maar eens studeeren over
de vraag, of ze het advies moeten volgen van de S.G.P.: de bijzondere school regel,
dan wel het advies
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boven genoemd, van ‘De Banier’, hetwelk roept: terug naar de openbare school,
want daar hebben wij het verzondigd! In elk geval zullen die enkele bekeerde
uitzonderingsmenschen niet veel doen kunnen. Moeten dus nu àl die onbekeerden
plus die heel zeldzame werkelooze bekeerden, die samen den staat vormen, Gods
Woord op de school handhaven? En dat kunnen de meeste dominees niet eens,
want zij weten er praktikaal weinig of niets van? Moeten dat de ministers of de onder
den banvloek liggende Koningin doen plus die 100 Kamerleden, die voor 99 pct.
toonen, praktikaal er weinig of niets van af te weten? Ernstige christenen vermogen
niets of weinig. De staat, dat neutrale, naamlooze, hybridische ding, kan alles. Of:
als hij 't soms niet kan, zeggen wij: toe schreeuw er dan niet over. Paulus spreekt
ergens van een ‘slaan en spreken in de lucht’.
In elk geval is hier tegenstrijdigheid nummer twee. Men kan dat spel volhouden
tot den jongsten dag. Maar het zal dan ook nooit de ernst worden van onzen ouden
schoolstrijd met zijn prachtkerels, die met God hebben geworsteld en toen ‘uit
zwakheid kracht gekregen’.
3. In de derde plaats herinner ik, dat in dezen redeneergang de wet Gods krachteloos
gemaakt wordt. Als ik ergens ben, ‘onder de toelating Gods’ dan moet ik niet uit
mijzelf uit die plaats loopen. Met andere woorden: een onderstelling omtrent een
mogelijkheid in Gods verborgen wil moet mijn richtsnoer worden en naar de zekerheid
omtrent de werkelijkheid van Gods geopenbaarden wil behoef ik niet te onderzoeken.
De consequentie van deze redeneering is: zooveel hoofden, zooveel moralen. De
toelating Gods......maar God laat alle zonde toe, die gebeurt. Doch tot ons zegt hij:
doe wat ik u gebied. Gaat uit, gaat uit van Babel, zegt de bijbel en bouwt een eigen
huis op een eigen fundament. Maar in de lijn van deze redeneering blijvend, kunnen
we elk huis goed vinden, als men maar een program van beginselen kan voorlezen.
Van het beeld van het zuurdeeg, dat alles doortrekt, ook de school, blijft zoo niets
over. Toch is het beeldspraak van Jezus. En daarmee is de openbare school altijd
veroordeeld, wijl het zuurdeeg, dat God eischt, er in ontbreekt; het heele onderwijs
is niet doortrokken van het geloofsbeginsel.
Maar het eigenaardige is, dat een blad als ‘De Banier’, dat hier de toelating Gods
in het geding brengt, ten slotte durft eindigen met de als peroratie bedoelde
opmerkng, dat
‘het juist gaat om de heiligste dingen, de ordinantiën Gods niet te noemen,
niet er mede te schipperen, noch met beginsel en conscientie op een
accoordje te gooien, maar positief, absoluut onvoorwaardelijk door te
voeren.’
Hoe men dit zinnetje al ontlede, altijd blijft over de conclusie
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van een merkwaardige tegenstrijdigheid met het lijdelijk beroep op de ‘toelating
Gods’.
Dat is tegenstrijdigheid nummer drie.
4. Ten slotte nog dit. ‘De Banier’ zegt bij monde van dezen schrijver, dat men niet
wegloopen mag van de plaats, waar men het verzondigd heeft. Men moet daar weer
naar terug. Het is in de openbare school verzondigd, we moeten dus ook naar de
openbare school terug. Maar dan gaan we terug naar het paradijs. Daar is het voor
het eerst verzondigd. Dan moeten we naar de Roomsche kerk terug; daar was 't in
Luther's dagen ‘verzondigd’. We konden beginnen met een gezantschap bij den
Paus. Ik weet dat dit laatste niet ernstig redeneeren is. Maar wat doet men ook
anders met die dwaasheden? Zeker, we moeten nooit wegloopen uit de plaats, waar
we zijn, zonder noodzaak. Zeker, wij moeten trachten in de plaats waar wij zijn te
reformeeren, als het daar verkeerd gaat. En als ik dan niet praat en niet scheld en
niet scherm niet termen, maar eenvoudig doe, wat God gebiedt en men werpt mij
dan uit, dan behoef ik niet terug te keeren, maar dan ben ik al teruggekeerd. Dan
ben ik de wettige voortzetting van het oude, dat weer door reformatie hersteld is.
Dat is nog een beetje anders dan deze scribent wil. Maar daarover spreek ik nu
eigenlijk niet. Ik wil alleen maar wijzen op de allermerkwaardigste tegenstrijdigheid,
dat iemand, die schrijft: terug naar de plaats waar het verzondigd is, zelf een partij
vormt, die begon de plaats te verlaten, waar het volgens haar verzondigd is. Haar
volgelingen waren ‘onder de toelating Gods’ in een christelijke partij. Toen zeiden
ze: hier is het verzondigd. Laat de zondaren de zondaren verleiden; wij zeggen:
gaat uit, gaat uit, vandaar. Als een belijder bij de gratie der geestelooze overheid
‘nog’ ‘mag’ getuigen op een plaats, waar de staatswet commandeert, dan zeggen
ze: ‘kom daar nog eens dankbaar voor te zijn’. Maar toen zij zelf moesten blijven
getuigen in de partij, waar ze waren, om ze te reformeeren, toen dankten ze daarvoor.
Toen wilden ze geen zuurdeeg zijn.
En dat is tegenstrijdigheid nummer vier.
En hiermee, althans over dezen weedom, genoeg.

Naschrift. Volledigheidshalve deel ik nog mede, dat Ds Bruinsma, dien de S.G.P.
per advertentie onder haar aanhangers noemde, mij na toezending van mijn artikel
over deze kwestie zelf schreef, dat mijn zienswijze juist was. Hij noemt het plaatsen
van zijn naam ‘driest leugenachtig’ en zegt: ‘mijn vrouw en ik hebben èn voor de
Tweede Kamer èn voor de Staten trouw zuiver anti-revolutionair gestemd’.
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1)

De Oranjes en het Kerkelijk leven.

Het was feest in Nederland; de klokken hoorden we hier en daar weer luiden, ditmaal
ter eere van de ‘Prinses der Nederlanden’.
En die klokken hangen voor het meerendeel in de kerktorens.
En al zijn die kerktorens wel voor het grootste deel gesaeculariseerd, toch zijn ze
van de kerken nog niet te scheiden; en vooral de klokken, die als een levend
geheimenis in de zwarte hooge torenruimte wachten, zijn met het kerkelijk leven
altijd nauw verbonden.
Zoo ligt er reeds in het luiden der klokken voor ons aanleiding om in dit gedenkjaar
terug te zien op den samenhang tusschen het Oranjehuis en het kerkelijk leven.
En inzonderheid in dezen tijd, nu het kerkelijk leven, gedeeltelijk door eigen schuld,
deels ook ten gevolge van den tijdgeest, gevaar loopt en miskenning ondergaat,
inzonderheid nu, zeg ik, is het een voorrecht te mogen constateeren, dat het optreden
der Oranje's in de geschiedenis van ons volk niet los te maken is van het
kerkelijk-godsdienstig leven in Nederland, gelijk zich dat in den loop der eeuwen
heeft ontwikkeld.
Dat is ook een methode om gedachtenis te vieren van een feest der Oranje's.
Men kan dit doen door een tocht naar Den Haag, of door een feestavond in Stads
Doelen, of door een officieel woordje, als er zoo op gerekend wordt, of door een
versje. Doch de beste manier zal wel blijven een blik in de geschiedenis.
Op den Vader des Vaderlands valt daarbij natuurlijk de aandacht allermeest.
Hoe heeft Willem de Zwijger, de Vader des Vaderlands en de stamvader van ons
Oranjehuis, het kerkelijk leven hier in deze landen mogen aanschouwen nog in zijn
leven?
Kort en krachtig laat Groen van Prinsterer ons dat kerkelijk leven zien gelijk het
zich na de groote kerkhervorming onder invloed van Calvijn in Nederland had weten
vast te zetten, in tegenstelling met andere landen. Hij zegt: ‘De Hervormde Kerk
was het middelpunt en de kern van het Gemeenebest. Elders is de Kerk opgenomen
door den Staat; hier is de Republiek niet slechts met de Kerk vereenigd, zij is geboren
uit de belijdenis der Kerk. Elders is de bevolking Protestantsch geworden; hier is
door het samenvloeien van verdrijvelingen uit vele Natiën een Protestantsche Natie
gevormd en het volkskarakter niet verloren

1)

Leidsche Kerkbode, Orgaan voor de Geref. Kerken van de Classis Leiden, 6e jrg., No. 1, 6
Mei 1927. Geschreven ter gelegenheid van het meerderjarig-worden van Prinses Juliana.
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gegaan, dat zij verre! maar in Christelijken zin veredeld en vernieuwd’.
Maar - men weet het - zonder strijd is dit alles niet bereikt.
En het is de glorie der Oranje's geweest, dat zij in dezen strijd hebben meegeleefd
op een wijze, die hun naam niet alleen een eereteeken in de geschiedenis, doch
ook een kostbaar symbool in den geloofsstrijd gemaakt heeft. Dat is de eere, wel
het allermeest van Prins Willem, den onverpoosden strijder, zelf.
De historie der Oranje's, voorzoover die hen meer in directe betrekking tot ons
lijdende volk bracht, begint met bloed.
Het waren de tijden der ‘bloedplaccaten’ die Willem van Oranje naar voren
brachten. Toen Filips II, koning van Spanje en heerscher ook over de Nederlanden
na den oorlog met Frankrijk de handen vrij kreeg, was zijn eerste werk, de
bloedplakkaten weer te handhaven, strenger dan ze eerst waren nageleefd. Vandaar
het bloedig optreden der inquisiteurs Sonnius, Tapper, Jan Gravels en Petrus
Titelman.
Tegelijk en in het nauwste verband hiermede kwam de uitbreiding van het aantal
bisdommen in Nederland. Paus Paulus IV vaardigde 18 Mei 1559 een bul uit, waarbij
bepaald werd, dat de geestelijke zorg over de Nederlanden zou worden opgelegd
aan drie aartsbisschoppen (die hun zetels zouden hebben te Mechelen, Kamerijk
en Utrecht) en vijftien bisschoppen: n.l. te Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Atrecht,
St. Omer, Doornik, Namen, Haarlem, Middelburg, Leeuwarden, Groningen, Deventer.
Het behoeft geen nader betoog, dat deze maatregel niet alleen het heil der
Roomsche kerk beoogde. Hij had ook wel degelijk een polemische strekking en was
als zoodanig tegen het opkomende Protestantisme gericht. Al is het wel niet juist,
dat deze geruchtmakende zaak aan de Spaansche inquisitie zou te wijten zijn, toch
werd ze eraan toegeschreven.
Behalve de Protestanten in Nederland, waren dan ook eigenlijk zeer veel
Roomschen met hart en ziel tegen deze uitbreiding van het aantal Bisdommen
gekant. De lagere geestelijkheid vond het niet al te pleizierig, dat het toezicht op
haar werk en de tuchtoefening verscherpt werd, en in het algemeen zag de burgerzin,
ook van veel Nederlandsche pausgezinden, in dezen van boven af via den Koning
opgelegden dwangmaatregel een nieuwe Spaansche aanmatiging en een inbreuk
op Nederlandsche rechten en privileges. En hierbij kwam nog de tegenstand van
den adel, die van den nieuwen maatregel niet veel anders te wachten had dan een
versterking van den invloed der geestelijkheid in de regeeringslichamen.
Deze groeiende ontevredenheid nu vormde een krachtige oppositie. En aan het
hoofd daarvan stelde zich de Prins van Oranje.

1)

Handboek der Gesch. v.h. Vaderland, 6e druk, paragr. 84.
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Ongetwijfeld was deze daad van Willem van Oranje een geloofsstuk. Geboren in
1533 te Dillenburg, was hij opgevoed in de Nederlanden. Keizer Karel V, de vader
van Filips II, had hem zeer hoog geëerd. In 1551 gehuwd met de dochter van den
rijken Graaf van Buren, was hij spoedig tot hooge ambten opgeklommen; zoo was
hij het juist, die met den veldtocht tegen de Franschen belast werd; die den keizer,
toen hij van den troon afstand deed, bij dien plechtigen gang den arm had mogen
bieden; die de keizerskroon had mogen overbrengen naar Duitschland. Dat nu zulk
een man bij de oppositie ging staan, beteekende reeds heel wat. Het hield niets
minder in dan een breuk in beginsel; een offer van eer en aanzien; een daad, die
in haar gevolgen ontzaglijke beteekenis krijgen zou. Het was de zegepraal van
geweten boven eigen belang.
Trouwens, ook uit anderen hoofde kwam de verdenking tegen den Prins van
Oranje op. In 1561 valt zijn tweede huwelijk met Anna van Saksen. Het was natuurlijk
spoedig algemeen bekend, dat Anna de Reformatie was toegedaan. En was niet
de overgang van haar vader, schoonvader thans van Prins Willem, tot het Duitsche
Protestantisme, indertijd voor Keizer Karel V de aanleiding geworden, dat hem de
kansen keerden, zoodat hij tegen zijn zin een verdrag moest afsluiten, dat voor de
Hervormden gunstig luidde? (Verdrag van Passau).
De teerling was geworpen: Oranje had tegen de tyrannie gekozen, al had hij den
tyran nog niet verworpen.
En wel was hij geen revolutionair. Wel blijft hij aan het hof der landvoogdes zijn
invloed oefenen; wel bewerkt hij, door een brief, tezamen met Egmond en Hoorne,
tot den koning te richten, de terugroeping van den gehaten kardinaal Granvelle,
doch al ligt in dit alles de erkenning, dat hij den wettigen vorst niet wil afvallen, toch
rijpt in zijn ziel de keuze die later zijn leven en lot zal beheerschen en het zal stellen
in de weegschaal ten gunste van het vertrapte volk. Onder het rooken der
brandstapels zien we in Willem van Oranje langzamerhand groeien de beslistheid
van keuze, die hem, wars van alle revolutionairen zelfverheerlijkingsdrang kan doen
zeggen:
Den Koning van Hispanien
Heb ik altijd geëerd;

maar die toch ook hem vervult met dien ijver voor de reformatie, welke in het gebed
te beluisteren valt:
Dat ik toch vroom mag blijven
Uw dienaar te allen stond,
De tyrannie verdrijven
Die mij het hart doorwondt.
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Intusschen denke niemand, dat daarmee het pleit reeds beslecht was bij den Prins.
Neen, gelijk elke waarachtige, eerlijke zieleworsteling strijd kost en haar tijd moet
hebben, zoo is het ook Willem van Oranje gegaan. In den strijd tusschen de
verschillende protestantsche richtingen heeft hij nog niet aanstonds het essentieele
kunnen grijpen. Zoo zien we den Prins dan ook zeer lang aarzelen, eer hij zelf een
besliste keuze doet vóór de gereformeerden. Het zijn eerst nog de Lutherschen,
die hem meer bekoren, evenals zijn broeders Lodewijk en Jan van Nassau. Te
verwonderen is dit niet, vooral omdat enkele gereformeerde predikanten nog al eens
heftig konden uitpakken en niet altijd even fijn waren in hun polemiek of even
voorzichtig. We noemen Moded, Dathenus (van wien de Prins heel wat leelijks heeft
moeten aanhooren), Arents, Gabriël. Bovendien kwam het den Prins uit staatkundige
overwegingen wenschelijk voor, aansluiting te zoeken bij het protestantsche
Duitschland. En ook met het oog daarop leek een toenadering tusschen Hervormden
en Lutherschen den Prins zeer begeerlijk. Het was dan ook onder zijn invloed, dat
sedert 1564 pogingen in het werk zijn gesteld om de Augsburgsche belijdenis tot
een vereenigingssymbool te maken voor de beide voornaamste groepen onder de
protestanten. En al is de Augsburgsche belijdenis zeer gematigd in haar
uitdrukkingen, ze is toch Luthersch.
Trouwens, in die dagen was Willem van Oranje in naam nog Roomsch.
Maar de zaak der Hervormden, der Gereformeerde religie, in Nederland, die
tegelijk de zaak van onze volksvrijheid was, had zijn liefde toch eens voor al
gewonnen. De komst van Alva, aan de spits van de Spaansche troepen, de
verscherping van de inquisitie, de instelling van den Raad van beroerte of Bloedraad
deed straks de maat overloopen en de Prins, die den nieuwen verscherpten eed
van gehoorzaamheid geweigerd had en daarna het land had verlaten, bakende
straks, al scherper, zijn positie af.
Weliswaar kon hij zijn wapenen nog niet tot zege brengen en moest na den
ongelukkigen aftocht langs de Maas het leger afgedankt worden. Maar onversaagd
ondernam hij den strijd met het woord. Gedagvaard, als zooveel anderen voor den
bloedraad, antwoordde hij, April 1568, met een welsprekende Verantwoordinghe,
waarin hij aantoonde, dat de heel lange misdadenreeks van placcaten en inquisitie,
en ook de doorzetting van den maatregel inzake de vermeerdering der bisdommen,
de schuld droeg van de Nederlandsche beroerten. Het is de conscientiekreet van
alle Elia's: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede dat gij
de geboden des Heeren verlaten hebt.
De Verantwoordinghe was welsprekend.
Maar zij geleek op een spreken in de lucht.
Het geloof scheen vermoord. ‘In 1568 waren de meeste gemeenten
uiteengestoven’, (Reitsma).
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In bloed en tranen scheen de Reformatie gesmoord te zijn. En de Prins? Groen
geeft Bakhuizen van den Brink toe: De Prins was nog geen geloofsheld. ‘Hij was
vernederd om op Gods tijd te worden verhoogd; om te leeren, niet als eerzuchtig
partijhoofd, maar als nederig dienaar van Gods Voorzienigheid niet in eigen wijsheid,
maar in afwachting van hooger wenk en leiding werkzaam te zijn. Alle de plannen
die hij gemaakt had, waren mislukt, opdat Gods plan ten uitvoer zou worden gelegd’.
(Groen).
Maar:
Oorlof, mijn arme schapen,
Die zijt in grooten nood,
Uw Herder zal niet slapen.

Het Wilhelmus was geboren.
En de strijdleus zou den strijd nieuw leven instorten.
Toen kwam de taaie worsteling, die Willem van Oranje van weifelend sterkbewust,
en van een voorvechter der nationale vrijheden tevens tot pleitbezorger van de
vrijheid van eeredienst voor de gereformeerde religie gemaakt heeft. Men heeft hem
en zijn vier broers Johan, Lodewijk, Adolf en Hendrik, de Nederlandsche Makkabeeën
genoemd. En de vergelijking is geen vondst van valsch vernuft. Gelijk de
Makkabeeën den strijd gevoerd hebben voor hun God en voor hun onderdrukte volk
en gelijk zij dat deden met geringe middelen, doch in het geloof sterk tegen een
anti-goddelijke dwinglandij in een uiterst belangrijk tijdsgewricht, zóó hebben de
Oranje's gestreden; en Willem niet het minst, voor den dienst van God in een kritieken
tijd tegen de consciëntieverkrachters zijner dagen.
Willem niet het minst, zeiden we.
Hoe machtig toch is zijn moed nu!
Hij is het, die straks temidden van de bitterste vervolging Nederlandsche
godgeleerden oproept naar de eerste Gereformeerde de Synode te Emden (4-13
Oct. 1571): die daarbij groot genoeg is, om ook aan de Roomschen een plaats te
gunnen onder de zon en aan hen met de Hervormden gelijk recht tot uitoefening
van hun eeredienst te willen toestaan, doch die anderzijds weer belijnd genoeg is,
om partij te kiezen tegen alle gewetensonderdrukking, en dan te verklaren: ‘men
eischt het verlaten van Gods Woord, wat, Gode zij dank! niemand doen wil; liever
alles wagen dan dezen schat te verliezen’. De Roomschen beschermt hij tegen
Gereformeerde aanmatiging en onverdraagzaamheid en de Hervormden tegen de
Roomsche onderdrukking.
Zoo komt de Prins almeer op voor vrijheid van den godsdienst, waarvoor hij zijn
eigen bezittingen prijs geeft en voor de vrije ontwikkeling der kerk. Opdat deze
laatste goede leeraars zal ontvangen, geeft hij, alsof de oorlog reeds gewonnen is,
Leiden een Universiteit; om den bloei der jonge kerk en haar
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eenheid niet tegen te gaan, verdraagt hij de onbesuisde uitvallen die Petrus Dathenus
zich tegenover hem veroorlooft omdat de Prins ook nog aan de Roomschen rechten
wil toekennen; zelf geboren leider, heeft hij nooit twistappel willen zijn, die den vrede
breekt, doch op verzoening en vrede aangestuurd, die immers alleen het kerkelijk
leven positief kunnen bouwen.
Het is wel jammer, dat hier en daar ook onder het huidige nageslacht enkelen
opgestaan zijn, die, door navolging van Dathenus' fel anti-papisme, weigeren mee
te helpen aan Willems nagedachtenis het eerherstel te geven, waarop hij recht heeft
sedert Dathenus e.a. hem een libertijn gescholden hebben. Want al heeft Willem
van Oranje de gereformeerde kerk geknot in haar streven naar de onbeperkte
alleenheerschappij, en al heeft hij het verband tusschen kerk en staat anders
geregeld dan wij dat zouden willen, men mag niet voorbijzien zijn geweldige
inspanning, die juist het kerkelijk leven in Nederland tot vastheid heeft gebracht. De
man, die Coornhert heeft beschermd, het ‘breekijzer van den kerker der consciëntiën’,
die Duifhuis niet in den hoek zette, al was hij reformator in een priesterkleed, hij was
toch zelf in zijn overtuiging zeer beslist, en daarbij nauw van geweten; hij heeft voor
de kerk geofferd en gestreden. En hij heeft voor de vrije kerk evengoed als voor
den vrijen staat zijn bloed gegeven.
En zoo is het grafschrift niet te breed in zijn lof, als in Delft het eere-monument,
dat zijn stoffelijk overschot bedekt, van hem verklaart, dat hij ‘de ware religie
mitsgaders de privelegiën van den lande, wederom heeft uitgevoerd’. Of:
Voor Godes woord geprezen,
Heb ik vrij, onversaagd,
Als een held, zonder vreezen,
Mijn edel bloed gewaagd.

Met opzet stonden wij bij den Vader des Vaderlands veel breeder stil dan ten opzichte
der andere Oranje's het bestek van dit artikel ons zulks mogelijk maakt.
Want de vraag is nu: hebben de opvolgers van den Zwijger, de andere Oranje's,
de traditie van hun vader erkend en hoog gehouden, ja dan neen?
Met blijdschap kan geantwoord worden: in groote trekken en naar het inzicht van
hun tijden: JA.
En ook dat is van onzen jubel in dit jaar een der vele gronden.
Wie weet niet hoe prins Maurits eveneens in den kerkelijken strijd zijner dagen
heeft meegeleefd? Wel heeft hij Uittenbogaert, den hofprediker op het kussen
geholpen en in de benoeming van Arminius tot hoogleeraar te Leiden de hand
gehad, zonder te vermoeden dat juist deze twee mannen de Gereformeerde leer
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zooveel schade zouden berokkenen; maar later heeft hij met des te meer klaarheid
zich voor de gereformeerde religie in de bres gesteld.
Vooral in de dagen der Remontrantsche twisten is dit duidelijk uitgekomen. Maurits
was reeds vóór een generale, nationale synode toen de Staten zich nog verzetten.
En als de partijen zich scherp afteekenen, breekt hij met Uytenbogaert, zijn
hofprediker, thans Remonstrant, en kiest, Juli 1617 openlijk de zijde der
Contra-Remonstranten. De bijeenroeping der groote nationale synode van Dordrecht
in 1618 en 1619 is dan ook straks al heel spoedig gewaarborgd, dank zij de
bemoeiingen van Prins Maurits. En straks is Johannes Bogerman, de krachtige
voorzitter der beroemde synode, prediker en raadsman van Maurits. Misschien is
het contact tusschen de gereformeerde kerk en de Oranjes nooit intiemer geweest
dan toen. Maurits heeft al het mogelijke gedaan, en zelfs een staatsgreep
aangedurfd, om de gereformeerde religie tegen de invloeden van afwijkende
leeringen te beschermen. En als hij niet gewerkt had zoo als hij het heeft gedaan,
dan zouden ongetwijfeld de gereformeerden van nu zich niet kunnen verblijden over
den vèr-strekkenden invloed, dien de gezegende Dordtsche Synode tot in deze
eeuw toe voor het kerkelijk leven gehad heeft. Wie het gereformeerde leven, in 't
algemeen wie het kerkelijk leven van nabij kent, zal nog dagelijks kunnen opmerken,
hoe sterk Maurits' ijver ten dezen de gereformeerden aan zich verplicht heeft.
En dan Frederik Hendrik! Over zijn beleid en de waardeering van zijn soms
oogluikende verdraagzaamheid tegenover de Remonstranten, loopen de gevoelens
nog uiteen; zeker is, dat in zijn verschijning evenzeer de breedheid en mildheid van
Willem, als de stoerheid van Maurits ontbreekt, althans wat het kerkelijk leven
aangaat. Toch is van hem de uitspraak, ‘niet in het minst te zullen toestaan, dat de
Religie, zoo die te Dordrecht was vastgesteld zou worden gekrenkt;......hij wilde wel
dat hij rust en vrede der kerken met zijn bloed mogt koopen en zou ook alles wat
hem mogelijk was, contribueeren tot grootheid en luister van de Gereformeerde
Kerk’. En toen Frederik Hendrik stierf (1647), was de vrede haast geteekend; de
vrede, die de groote 80-jarige worsteling onzer vaderen óók om vrijheid van
eeredienst eindelijk besloot en de vaderlandsche kerk een tijdperk van vrije
zelfontwikkeling openstelde.
Het spreekt vanzelf, dat hiermee ook de directe invloed der Oranjes op het kerkelijk
leven in Nederland grootendeels is beeindigd. Het is hun eer geweest, dat zij bij de
wordingshistorie der gereformeerde kerk hebben meegeleefd; en dat later de kerk
zich vrij ontwikkelen kon, - al knelden de staatsbanden ook nog al te zeer - dat is
grootendeels aan hen te danken.
En het is harerzijds niet meer dan het voldoen aan een eere-
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schuld geweest, dat de kerk grootendeels op de hand van Willem II geweest is, ook
toen tegen zijn persoon de ondank van het volk zoo scherp zich openbaarde, dat
zijn plotselinge dood het begin werd van het eerste stadhouderlooze tijdperk.
‘Het stadhouderloos bewind’ is dan ook, naar Groen opmerkt, ‘voor de Hervormde
kerk een tijd van vernedering en verval’ geweest. ‘Zij werd verdrukt door de
Regenten, waaronder het niet aan remonstrants-gezinden ontbrak, en voor wie de
vrijmoedigheid van predikanten en hun liefde voor de Prinsen van Oranje, beschermen voedsterheeren, ondragelijk was’.
En als straks het stadhouderloos bewind eindigt in den nieuwen zegekreet: Oranje
boven, dan mengt zich in het onstuimige koor, dat die leuze aanheft, ook de stem
der kerk.
Zoo komt, 1672, Willem III aan het roer. De vrome traditiën van zijn voorgeslacht
zijn ook bij hem veilig. In den onrustigen tijd, die in hem weer de Oranjes terugriep,
is het zijn voorbeeld dat den Oranjenaam als symbool van trouw aan het geloof
hoog houdt. De openlijke godsdienstoefening woonde hij met voorbeeldige aandacht
bij. Bij het binnenrijden der veroverde vesting Grave vroeg hij aan den hofprediker,
naast hem, of hij aanstonds een dankrede zou kunnen doen; op het bevestigend
antwoord hervatte hij: Laat ons dan voort in de kerk gaan en allereerst God danken;
zoo gezegd zoo gedaan. Hij verzuimde het gebed en de lezing der Heilige Schrift
niet; zeer gehecht aan de leer der Hervormde kerk vond hij voorzienigheid zonder
voorbeschikking ongerijmd. (Groen, naar Burnet). En naast dezen man de vrome
Maria, ‘gereed om rekenschap te geven der hope, die in haar was, met
zachtmoedigheid en vreeze‘......De Oranjenaam is in die dagen weer profetisch
geweest.
En het is ook toen die Oranjenaam geweest, die Nederlands kerkelijk leven voor
nieuwe opschudding bewaard heeft. Toen de twisten tusschen Voetianen en
Coccejanen het land dreigden te versnipperen, heeft Willem III, schoon persoonlijk
tegen de Coccejanen gekant, op den vrede aangestuurd. Al was de stok, waarmee
hij sloeg, wat krom (Willem heeft de kerken belemmerd in haar pogen om tot een
synode te komen) de slag was althans in zooverre recht, dat het geschil tot zijn
eigenlijke proportiën beperkt bleef en niet de afmetingen aannam van het veel dieper
ingrijpend conflict tusschen Remonstranten en Contraremonstranten.
En toen...
Toen zijn over de kerk de tijden van inzinking gekomen.
De Oranje's kunnen niets voor haar doen, want de kerk zelf wil niets meer te doen
hebben met wat op nieuwen bouw en verdieping van haar leven zou kunnen wijzen.
Met het machteloos reformatorisch gebaar, dat men noemde de invoering van
het nieuwe psalmboek, hetwelk op gezag der
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Staten samengesteld, en in hun vergadering in tegenwoordigheid van den stadhouder
neergelegd werd, is wel de bemoeiing van het Oranjehuis met het kerkelijk leven
in meer directen zin afgesloten. Het kabaal, dat volgde, bewees wel, hoe weinig
leven er meer in de kerk was: voor kleinere kwesties de onmisbare stormen en voor
de grootere geen bezieling en geen geloofsmoed meer.
En als straks de fransche tijd de revolutie hier binnenhaalt en het Oranjehuis in
Willem V de wijk naar Engeland moet nemen, dan is de kerk al haar zware woorden
en dreigementen tegen de onrechtzinnigheid nog wel niet vergeten; maar handelen
kan ze niet meer; want ook de kerk had den bodem der historie verlaten en had het
Woord verkracht; en...een verwaterde rechtzinnigheid kon niets meer redden.
En hiermee zijn we gekomen tot het begin der vorige eeuw. Die ligt nog te kort achter
ons voor een objectief overzicht. Eenerzijds is het onderzoek nog niet beëindigd;
men denke b.v. aan de beoordeeling van Willem I, en de vraag in hoeverre deze
vorst verlicht despoot heeft willen zijn en tot hoever deze begeerte zijn kerkelijke
politiek heeft beheerscht; anderzijds is in den strijd der ideeën, waarin ook de Oranje's
hebben meegestreden, de uniformiteit der gedachten nog niet bereikt.
De Oranje's zijn weer ingehaald en ze hebben de vorstelijke waardigheid die na
de vernedering van den franschen tijd hun werd aangeboden, tot heden bewaard.
Dat zij met het kerkelijk leven ook na dien zich hebben ingelaten, dat wordt tot
den tegenwoordigen tijd toe aan den lijve gevoeld. En dat daarbij de afwijking der
traditie van hun eigen huis in de beruchte synodale organisatie van 1816 de
Hervormde Kerk een dwang heeft opgelegd, waaronder ze thans nog zucht, dat
wordt door haar heftigste vrienden evengoed als door haar nuchterste vijanden
erkend.
Een beroep op den geest des tijds, die de verhouding tusschen kerk en staat
anders maakte dan voorheen, kan den zwaren last der verantwoordelijkheid in 't
geheel niet afwentelen; want de volstrekte vruchteloosheid van de pogingen der
vertrapte Afgescheidenen, die de Hervormde Kerk uitgeworpen zijn, om den Koning
te brengen tot afdoende maatregelen tegen de schandelijke vervolgingen, welke
kerk en liberale burgerij in de negentiende eeuw hebben geschandvlekt, kunnen
daartegenover in de weegschaal worden gelegd.
Doch al is de Hervormde Kerk door Willem I in het ongereede gebracht en al heeft
de voorbereiding dier desorganisatie onder den naam van reorganisatie vaak angstig
veel van een overrompeling gehad, toch kan nader historisch onderzoek ook nog
aan Willem I de eere geven dat hij gemeend heeft een daad te doen, die in zijn
regeeringsbeleid paste en zijn bedoelingen, die
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ongetwijfeld goed waren, ten goede kwam. Men moet zelfs bij vorsten, vooral in een
tijd, die eenzijdigheden kweekt, vergissingen soms weten te beoordeelen naar den
laatsten regel van Tollens' ‘Nova Zembla’, een versregel waarvoor we overigens
hopen bewaard te blijven:
En rekent d' uitslag niet, maar telt het doel alleen.
En al is de schade, die in 1816 de Hervormde Kerk heeft toegebracht nooit geheel
hersteld, en al zijn de boeten, die den Afgescheidenen met medeweten der Kroon
zijn afgezet, nog nooit terugbetaald, en al is over de geloofsvervolging der 19e eeuw
nog nooit het boetekleed royaal aangetrokken, toch hebben ook de Oranje's de
onvermijdelijke conclusie uit de ontwikkeling der tijden getrokken en ze hebben bij
grondwetsherziening de verhouding van kerk en staat mee helpen regelen op 'n
wijze, die de kerk het recht geeft zich te ontwikkelen naar eigen inzicht en beginsel.
Ze hebben daarbij het protestantsch karakter van hun huis nooit verloochend, gelijk
in de dagen van het ‘Aprilministerie’ (1853) nog duidelijk werd uitgesproken.
En nu?
De tijd zal wel niet terugkeeren, die aan vorsten de gelegenheid biedt zoozeer in
het kerkelijk leven in te grijpen als de Oranje's gedaan hebben. Dat is maar goed
ook. Kerk en staat hebben elk een terrein met eigen bestaansvorm.
Maar het blijft de eer van het eeuwenoude Oranjehuis, dat zijn leden op alle
kritieke momenten die 't kerkelijk leven tegelijk met 't staatkundige of ook geheel
zelfstandig heeft doorleefd, zich hebben vertoond en hun woord hebben gesproken:
hun woord, dat als men hen laat in het raam van hun tijd, getuigt! van warme liefde
en van den oprechten wil tot bevordering van 't kerkelijk leven in Nederland.
En toen de directe staatsinmenging in kerkelijke zaken tenslotte plaats maakte
voor de zelfstandige openbaring der kerken zelf, toen bleef het den band met de
kerk voor zich zelf zoeken.
Inzonderheid de laatste jaren hebben ons het groote voorrecht geschonken van
een Vorstin, die den moed heeft openlijk te belijden den naam van den Christus,
en die hear plaats in de kerk niet heeft losgelaten; een Koningin, die met de
eenvoudigen knielt en bidt, die in Parijs den naam van Christus Jezus heeft
uitgeroepen als den eenigen naam die onder den hemel tot zaligheid is gegeven
en die tot heldendaden alleen stalen kan, omdat Hij leert: het geloof. En waar in
Europa hebben de regeerende persoonlijkheden den wil en den moed, om zóó
openlijk den naam van Christus te belijden, als Nederlands Vorstin het in haar
Kerstgroet heeft gedaan.
Heeft men ‘de taal der Oranje's’ ook niet weer beluisterd, toen verleden week de
Koningin haar dochter toesprak bij het diner ten hove bij gelegenheid van de viering
van den 18en
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jaardag der prinses? Ieder heeft die toespraak kunnen lezen, en wie de taal der
kerk verstaat, heeft ook dit woord te gemakkelijker in zijn wezenlijken zin kunnen
begrijpen.
Welnu!
Nederland moge dit alles niet vergeten. Het make van het koningschap geen
dogma en zij in de waardeering ervan niet Calvinistischer dan Calvijn. Het make
zijn dogma van het geloof in de voorzienigheid van God. Maar dan ook: als dat
dogma leeft in de ziel van ons geloovig volk, dan zal het de lijn der historie volgen
gelijk God die ons voorgeteekend heeft, met dankbare bewondering. Dan zal het
staan, krachtig tegen den stroom van ‘ongeloof en revolutie’, die niets beters weet
te geven, dan wat ze verwerpt en die den koning vloekt omdat ze God niet boven
hem zien wil.
Zoolang in Nederland een volk zal zijn, dat krachtig genoeg is om den band aan
traditie en leven heide te bewaren, zóólang zal het niet den moed hebben, een
vorstenhuis te smaden, dat door God gebruikt is tot groote dingen. Zóólang zal het
de kroon eeren, die de hoofden siert van hen, wier hart de verwantschap bewaart
aan den Vader des Vaderlands.
Laat ons nooit vergeten, dat ons nationale volkslied, geboren in dagen van strijd,
en gewijd aan den stamvader van ons Vorstenhuis, coupletten in zich bevat, die
psalmen zijn in woord en in gedachte.
Want ‘de waarheid is eeuwig en daarom altijd oud en altijd modern’, zegt Groen
van Prinsterer.
Die waarheid leert psalmen zingen in den nacht. En die psalmen zijn uit de
waarheid gegrepen en daarom altijd oud en altijd modern.
Ze zijn ook in het Oranjehuis geboren en tot ver daarbuiten gezongen in dagen
van benauwdheid en van uitredding.
En zoolang die waarheid onder ons leeft, zoolang zal Groen van Prinsterer niet
vergeefs hebben gesproken:
‘Wat bij Christelijken zin, een ootmoedig en heilbegeerig Nederland zou kunnen
worden, dat berekene hij, die de uitgestrektheid van Gods beloften aan Natiën, die
Hem dienen, berekenbaar acht. Gelukkig Nederland, en hier wensch ik ook het Huis
van Oranje, nog als vanouds, in den geliefden naam van Nederland te omvatten,
indien het behoefte gevoelt om weder te keeren tot den God, Wiens duizendwerf
verbeurde gunst misschien nog voor ons weggelegd is: indien het, door schuldbesef
en aanbidding, zich het uitzicht opent, om, gespaard en gelouterd, een toonbeeld
van Gods genade te zijn, tot in de verste nakomelingschap.’
‘Gespaard’ zijn we.
Zoeken we nu naar de werkelijkheid van het ‘gelouterd’. Alleen wie zóó sterk is,
dat hij de traditie kan waardeeren op rechte wijze, kan de loutering doorstaan en
zijn Vader in de hemelen eeren.
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Was Willem van Oranje revolutionair?

Wanneer in onzen revolutionairen tijd door ons tegenover de revolutie-gedachte
steeds vastgehouden wordt aan de Reformatie en aan het Evangelie, dan wordt
nog al eens van de andere zijde ons voorgehouden, dat wij, als Calvinisten, daar
geen recht toe hebben. Immers, zoo luidt dan de redeneering, door Filips van Spanje
af te zweren, hebben uw eigen calvinistische vaderen zelf revolutie gepleegd;
daardoor is het Huis van Oranje geteekend als een dynastie, die slechts over de
schouders der revolutie heen, op het schild gekomen is, die daarvan dus profiteert.
En zoo wordt menigeen in verwarring gebracht.
Evenwel, men dient zich het verschil voor oogen te stellen, dat er is tusschen
revolutie, die altijd onwettig is, en wettige reformatie.
Revolutie en reformatie hebben veel gemeen; dat moet men inderdaad toegeven;
ze hebben althans veel gemeenschappelijks.
Beide, zoowel revolutie als reformatie erkennen, en prediken, dat het historisch
gegevene, gelijk het zich op een bepaald tijdspunt laat zien, niet goed is, dat het
zaden en vruchten van verderf in zich bergt, en daardoor het volksleven in gevaar
brengt, ja, in een toestand van verderf heeft gebracht reeds. Beide willen ook op dit
historisch gegevene ingrijpen, desnoods met andere middelen, dan men in ‘normale’
omstandigheden zou willen aanwenden.
Evenwel, er is, behalve dit gemeenschappelijke, ook een bizonder groot verschil.
En wie maar daarop letten wil, zal dienen toe te geven, dat dit verschil alles
beheerscht, en dat men, om het te ontdekken, zich niet vergenoegen kan met het
constateeren van aan den buitenkant constateerbare uiterlijke overeenkomstigheden
tusschen revolutie en reformatie.
Immers, revolutie werkt op het historisch gegevene in, zonder zich bewust voor
de vraag te stellen (en dan van te voren de consequenties van de beantwoording
der vraag te aanvaarden) of haar critiek rechtvaardig is, of ze zich baseeren kan op
goddelijke geboden, of de middelen waarvan ze zich bedient geoorloofd zijn, of de
maatstaf, dien men gebruikt ook voor het uitzoeken van de aangewende
verbeteringsmiddelen, al mogen ze ook buitengewoon zijn, dan toch in elk geval in
dat buitengewone overeenkomstig Gods wet is; of het doel eerlijk, en tot de eere
Gods is; kortom, of men hier den duivel uitdrijft door het Woord, in den Geest, om
Gods wil. Het gaat hier in de revolutie om den mensch, en tot den mensch en uit
den mensch, en overeenkomstig den mensch. Revolutie heeft dikwijls gelijk in het
constateeren van misstanden; en ze heeft ook dikwijls, maar dan ondanks haarzelf,
krachtens Gods weerhoudende, ook haarzelf weerhoudende genade, goede
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Delfshavensche Kerkbode, 22 April 1933.
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vruchten afgeworpen. Geen mensch b.v. zal loochenen, dat door de Fransche
revolutie, hoe slecht die ook was, dingen tot stand gebracht zijn, die niemand heden
zou willen missen. Maar dit neemt niets weg van het karakter der revolutie: dat zij
den duivel, voorzoover de strijd daartegen mocht gaan, uitdrijven wil door Beëlzebub,
den overste der duivelen. Dat zij voorts tegen veel strijdt, dat zij wel ‘duivelsch’
noemt, maar dat toch uit God is, dat daarom voor haar heilig zijn moest, terwijl zij
het daarentegen ten doode toe vervolgt. Bij de revolutie worden altijd ‘de kindere
met het badwater weggeworpen’. worden altijd de verbeteringen, indien en voor
zoover het daarom gaat, verkregen langs een weg, die zelf voor den rechten norm
geen doortocht, maar integendeel een verhindering is. Kòmt er iets goeds uit, dan
is het ondanks haarzelf. En dan wordt dit goede verkregen langs een weg, die zelf
kwaad is, en ten kwade voert. Het verlies is hier altijd fundamenteel, omdat men
een beginsel toepast, dat verderf is.
Daarentegen staat het heel anders met de reformatie. Ook in haar worden dikwijls
met het badwater kinderen uitgeworpen, maar dat is dan ondanks haarzelf. Men
denke aan den beeldenstorm. Ook in haar worden dikwijls verkeerde middelen
gebruikt, doch dat is dan tegen haar bedoeling, omdat er verkeerde elementen zich
onder mengen. Het goede, dat de revolutie werkt, komt tot stand ondanks haarzelf;
bij de reformatie echtet komt het tot stand krachtens haar streven, en ontstaat slechts
het kwade gevolg ondanks de reformatie.
Want in de reformatie gaat het niet om den mensch, doch om God. In haar gaat
het om de groote vraag, of de op het bestaande geoefende critiek rechtvaardig is,
of de aan te wenden saneeringsmiddelen geoorloofd, en ook voorzoover ze met
geweld op de bestaande orde ingrijpen, voor Gods wet gerechtvaardigd zijn, of de
maatstaf van doen en laten goddelijk, het doel eerlijk, de daad uit God is. Men wil
hier den duivel uitdrijven door den Geest, en naar het Woord, en men wil tevens
voor dien Geest nieuwe banen, intensiever werkingsmogelijkheid openen, door de
winst van het oudste verleden, voorzoover zij in later periode door de zonde
tegengehouden werd, weer vrij te maken, en door tevens met behulp van verder
gaande studie en voortgaande verbetering van het leven, voor nieuwe vruchten van
gehoorzaamheid en geloof plaats te maken.
Revolutie en reformatie zijn daarom altijd onderscheiden.
Revolutie neemt geen aandeel in de schuld van àllen, tracht niet uit het verleden
het heden te verstaan, verwerpt daarom een saneeringsproces, dat van binnen naar
buiten werken zou, doch kiest zonder bezwaar een katastrofaal ingrijpen op het
bestaande van buiten naar binnen. Zij stelt daarbij den maatstaf in de eigen meening,
niet in de wet van God, en houdt den mensch vast als doel, zulks dan tegenover
God, en Diens eer.
Reformatie evenwel begint ieder persoonlijk aansprakelijk te
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stellen voor de schuld der gemeenschap. Ze eischt daarom van haar werkers
zelfbeschuldiging en zelfvernedering voor God, eer men begint met het werk der
reformatie. Ze eischt een persoonlijke daad, die wel ten zegen wil zijn voor den
grooten hoop, doch die desnoods geen gehoor vindt bij de gemeenschap, bij den
grooten hoop; een daad, die als 't moet eigen leven en eer prijsgeeft, als maar de
wet Gods haar loop heeft. Want ze wil werken van binnen naar buiten, stelt daarom
den individu de hoogste eischen, wijl ze, behalve wat reeds gezegd werd, ook
bovendien erkent, dat geen verbetering helpen zal, die niet uit een goed beginsel
opkomt; wijl ze erkent, dat elke andere verbetering nieuwe zaden van bederf in zich
besluit en aan de oude op den duur nog krachtiger ontwikkelingsbodem biedt. Zij
verkiest dus de saneering van binnen naar buiten, en neemt daarom slechts in
zooverre geweld te baat, als het niet anders kàn; in zooverre slechts, als de thans
geweld oefenende tyrannieke macht van boven af het nieuwe leven, dat zich naar
alle zijden met beroep op Gods wet verantwoorden wil, verstikken en in zijn
gehoorzaamheid aan God verhinderen wil. Zij verwerpt het gezag niet, maar slechts
de schennis van het gezag, óók de zelfschennis ervan, zoo vaak n.l. het gezag van
menschen vergeet, zich te ontleenen aan dat van God, hetwelk kenbaar is uit diens
geopenbaarden wil. Ze kiest zoowel voor de waardebepaling van het oude,
overgeleverde schijngezag, als voor de erkenning van het nieuwe, positie in de wet
Gods, maar eveneens in de historie; krachtens dit laatste zal zij er dan ook steeds
op uit zijn, aan te toonen, zoowel om anderen te overtuigen, als om zich zelf voor
eigen consciëntie te rechtvaardigen, dat het ‘nieuwe’ dat zij brengt, tenslotte,
principieel gezien, een teruggrijpen naar het oude, maar gave, oorspronkelijke was;
terwijl daarentegen het oude, dat op het tijdstip der reformatie historisch gegeven
was, ongemerkt ‘nieuwe’, aan Gods oorspronkelijke gaven vreemde, heterogene
elementen in zich opgenomen had, en zoo de algemeene verbastering had
veroorzaakt. Reformatie erkent dus de verschillende wets- en gezagskringen, die
er zijn, breekt niet met ‘het’ gezag, doch met zijn verkrachting, fundeert het zuivere
gezag, onderwerpt de menschen aan God, en geeft daarin hun de vrijheid weer,
kiest doel in God, niet in den mensch; en wil geen lacunes slaan in haar ‘opruimings-’
of ‘saneerings-’werk, doch bevruchten, opwekken en genezen wat krank is. Indien
zij daarbij geweld oefent, dan is het slechts zóó, als de chirurg het doet, nimmer
zóó, als de dief en moordenaar dit doet; zóó, als de ploegschaar het doet, nimmer,
zooals de vijandelijke horde het doet, die het korenveld vertrapt en de huizen der
boeren brandschat.
Let men op deze verschillen, en zoekt men dan in de historie naar de drijfveeren
die in het optreden van Oranje hebben geheerscht, rekent men met de offers die
hij bracht, en met de beginselen, die hij verdedigde, dan is het aan geen twijfel
onderhevig, dat deze man geen vader der revolutie, doch een zoon der
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reformatie is geweest, een held voor de menschen, maar zwak voor God. Een leider,
geen drijver, en in zijn geweld een chirurg, d.w.z. gelijk aan den man, die voor elke
handgreep van ‘geweld’ gehoorzaamt aan de wetten, die God heeft gesteld voor
het lichaam, elk deel in het bizonder.
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Afscheid nemend en ontvangend...

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

247
1)

Ten afscheid.

Omdat ik a.s. Zondagavond voor het laatst als predikant van één der classicale
kerken optreden zal, en vervolgens binnen 24 uur, indien de plannen worden
verwerkelijkt, uit mijn tegenwoordige omgeving zal heengegaan zijn, lijkt het me
goed, een kort woord ten afscheid te spreken tot de lezers van dit blad. (Voor
eventueele correspondentie is mijn adres: Mathenesserlaan 456, Rotterdam.)
De laatste weken heeft de drukker van mij Been last gehad. Men behoeft de
oorzaak nergens anders in te zoeken dan in een kleine infectie aan de linkerhand.
Daardoor was ik genoodzaakt mijn schrijfmachine niet anders te gebruiken dan in
gevallen van noodzaak. En de tijd ontbrak om de proeven te corrigeeren, die ik in
geval van gebruik van de pen door de rechterhand wel zou moeten nazien.
Dies ben ik al buiten den gezichtskring der lezers geraakt en kan ik te gereeder
hen met eerbied groeten.
Ik doe dat in de hoop, dat de Kerkbode in de toekomst nog veel scherpe geluiden
zal te hooren geven. Want een duidelijk bedoeld woord is in dezen tijd geen
overbodigheid, doch het wordt met den dag meer noodzakelijk. Er zijn er
tegenwoordig veel, die de taal gebruiken om hun gedachten te verbergen; die
kerkelijke behuizingen fundeeren op een menschelijken, al te menschelijken
grondslag, maar die dan toch zeggen: ik heb een kerk gebouwd; en die ons dan
beleefd verzoeken, het woord ‘kerk’ te exegetiseeren naar de Nederlandsche
Geloofsbelijdenis en den Heidelbergschen Catechismus; en zoo komen we dan
voor de noodzakelijkheid te staan, van de erkenning, dat men zijn eigen confessie
verdedigen moet tegen wie ze freundlichst en vooral op de hoeken der straten aan
den boezem drukken. Het is ook een tijd, waarin sommige menschen zóó lang
praten over kwesties van den buitenkant, dat ze met den rug naar het centrum gaan
staan, en daarmee het wezen van den cirkel uit het oog verloren hebben. Ze zeggen:
de buitenkant-kwesties hebben ook haar beteekenis; en ads ze handig in het
polemiseeren zijn, dan zeggen ze o.m. tot ondergeteekende: wat doe jij eigenlijk
2)
anders, dan allerlei periferische punten ‘betrekken’ op het centrum, en achter alle
dingen, die relatief zijn of schijnen een absoluut gebod plaatsen?
Zeker, zeker, ze hebben allemaal schóón gelijk. Maar het verschil, ik zeg niet,
pedantelijk, in de praktijk, maar ik zeg wel, nederig, in de bewuste methode, is, dat
de één het verband tusschen

1)
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Leidsche Kerkbode, 7e jrg., no. 7; 15 Juni 1928. Als een teekening van wat Schilder met zijn
schrijven in de kerkelijke pers beoogde en bedoelt, wordt ook dit stuk in dezen bundel
opgenomen.
Van den omtrek.
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omtrek-dingen en centrale zaken beziet, bespreekt, construeert, met het gelaat naar
de periferie en den rug naar het centrum, en de ander in omgekeerde houding. Ik
zeg niet: het eene gebeurt altijd hier, en het andere steevast daar, en ik zeg
heelemaal niet, dat ik het goede deel heb gekozen. Ik zeg alleen maar: het komt er
in dezen tijd op aan klaren wijn te schenken. Dan kunnen we elkaar alleen ontmoeten
op de goede methode; en als or maar wat meer menschen waren, die op die manier
elkaar ontmoeten wilden, wel, dan zouden we van elkaar nog veel meer kunnen
verschillen en het in den grond toch samen roerend eens zijn.
Tegenwoordig praten ze allemaal aan zekeren kant over de liefde, maar in den
wortel zijn ze duizendmaal erger critische vechtjassen dan wie den naam daar van
heeft. Als ik b.v. een liturgisch gehed doe met iemand, die uit een andere kerk
weggeloopen is, och dan bid ik wel, en bidden vinden de menschen gemoedelijk,
en vooral vreedzaam. Maar: als dat bidden waarachtig bidden is, wel, dan is de
vloer waarop de bidders samen knielen, geplaveid door de scherpste houweelen.
M.a.w. dan heeft men al zijn scherpte gebruikt. Wanneer is men trouwens scherper,
dan wanneer men zich tot een kerk vereenigt, of tegen een kerk partij kiest, of bidden
gaat, met deze of met die andere kerk? Wie niet scherp spreekt, die heeft in
1926-1928 tamelijk wel in den dommel geleefd. En de arme menschen begrijpen
vaak niet, dat het zoeken van het klare woord de eerste conditie is voor het krijgen
van een heerlijken toestand en een zuivere afteekening der grenzen, en dus ook
voor een waarachtigen vrede van hen, tusschen wie God vrede stelt. En, ik heb
geen behoefte aan vrede, dien God niet stelt. Zulk een ‘vrede’ is maar een sfeertje
van behaaglijkheid, net zoo leutig, als de warmte van een haard in mijn
conversatiekamertje. Maar in Gods wijde wereld schijnt de zon. Dat is een haard,
maar van goddelijke constructie en afmeting. En - lichtbron is ze tegelijk.
Wat zal ik nog meer zeggen? Ik hoop, dat men het klare woord zal zoeken. En
dat men de geesten zal proeven. En dat men hier in deze omgeving reclame zal
weten te onderscheiden van pinkstertongentaal. En dat men een hartgrondigen
afkeer zal hebben en bewaren van het gescharrel met kerkvormpjes.
Scherp, hè? Ja, zeker, beste menschen, erg scherp. Maar wet wil men, als men
gebeden heeft, nu eigenlijk anders? Wet wil men nu anders, als men wederzijds
den levenden God, Schepper van hemel en aarde, Vernieuwer der wereld, Uitzender
van den Pinkstergeest ‘op’ zich en zijn werk ‘betrekt’? Als gij leert zien, dat het zijn
in de kerk die scherpte als ondergrond (niet als ultimatumstoon) vereischt, don heb
ik niet voor niets af en toe hier een woord gegeven. Want de klare taal moet niet
zoo nu en dan, doch altijd in de kerk worden gesproken.
En nu: den lezer heil. De redactie ook. Ann Ds Bouwman mijn dank voor het
vertrouwen, in mij gesteld in het feit van de

K. Schilder, Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 2

249
door hem tot mij gerichte uitnoodiging tot medewerking aan dit blad, en aan Ds
Kouwenhoven voor zijn vriendelijken omgang, na zijn optreden als eindredacteur.
1)

Ten afscheid.

Het was een ‘raar gevoel’, toen ik onlangs de laatste gewone preek voor een eigen
gemeente hield, over het tweede gebod van de wet des Heeren. En hedenmorgen
(27 September 1933) is het wéér een ‘rear gevoel’: voor de laatste maal in mijn
leven redigeer ik een kerkbode. Het nummer van heden is, naar ik vermoed, het
laatste kerkbodenummer, waaraan ik in mijn leven meewerk.
Indien kerkbode-redigeeren zóó'n groot kwaad was, als enkele later uitgewekenen,
on enkele grensbewoners, wel eens hebben beweerd, dan heb ik me in mijn leven
er wèl aan bezondigd. Ook hier, al werd hier het werk eerst onder vier, later onder
vijf predikanten verdeeld. Maar ik geloof niet, dat het redigeeren van een kerkbode
een kwaad onder de zon is, als het goed gebeurt. Indien ik mij dus heb bezondigd,
ligt het niet aan, het feit, maar aan de wijze der redactievoering.
Nu. eerlijk gezegd, als men dáárop let, ligt het kwaad voor de deur. Het is maar
goed, dat de menschen niet weten, hoe dikwijls zoo'n kerkbode gernaakt wordt en
in welke oorden, welke tijden, of onder welke haastbedrijven door, soms ook nog
voor een kerkbode wordt geschreven. Misschien was het ook wèl weer eens goed,
als men or iets van wist; men zou dan weten, dat een groot blad als het onze, veel
copie verslindt - vooral vroeger, bij de oude manier van zetten - en dat dus een
maandredacteur ook dàt werk nog voor zijn toch al groote rekening heeft.
Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen, dat het werk mij verdroten heeft. Integendeel:
kerkbodes zijn noodig. In Amerika is eenmaal geschreven, dat in Holland de
menschen werden ‘messengered to death’, d.w.z dat ze heelemaal
dood-ge-kerkbode-d werden, Dat er m.a.w. véél to veel van dat snort was. Wie
Holland kent, is het, geloof ik, als hij voorts over de waarheid en het kerkelijk besef
denkt, als ik, daarmee niet eens. Ik heb ook graag mijn aandeel aan ons blad
genomen, al moet ik eerlijk verklaren, dat ik voor déze kerkbode minder heb gedaan
dan voor de andere, die ik in mijn leven successievelijk te verzorgen had. Niet uit
minder belanpstelling, maar omdat men slechts urn de zooveel maanden een beurt
kreeg, en dus geen eigen seriën behandelen kan. Let wel: ik vecht die gewoonte
der redactieverdeeling niet aan; want ik heb er zelf aan meegewerkt met vreugde,
on vend de toestanden hier
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Delfshavensche Kerkbode, 30 September 1933.
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volkomen verantwoord, gelet op het andere werk in de gemeente, en andere dingen.
Ik zou niet eens anders gekùnd hebben, vrees ik. Maar de hedendaagsche
redactiewisseling maakt voor elken redacteur het volvoeren van een eigen
werkprogram zoo goed als onmogelijk. Ik heb zelfs één keer, het is immers bij het
afscheid tijd om te biechten, een artikel half laten liggen: lijkverbranding. Och ja; het
moet me maar vergeven worden: quite a hurry.
Overigens wil ik ook van deze plaats allen hartelijk danken en groeten. Danken
doe ik, speciaal de collega's-redacteuren, met wie de samenwerking altijd vlot en
prettig geweest is. Niet minder ook den uitgever, den chef der drukkerij, en heel het
personeel. Het was altijd gemakkelijk, met de drukkerij te handelen en te
onderhandelen, en nooit was er eenige moeite in het regelen van de nummers, of
het bezorgen der copie. Ook de lezers dank ik: ze hebben nooit gemopperd, als ik,
terwille van de haast, me zoo'n beetje van de kerkbode afmaakte; en hebben me
oak vaak door hun belangstelling geïnspireerd tot een bepaald artikeltje, in tijden,
waarin ik wèl een behoorlijk oogenblikje had.
Overigens wensch ik, nu ik voor de laatste mail onder een kerkbodestuk ‘K.S.’ ga
zetten, aan de lezers van ons blad, met heel zijn kring van redacteuren en andere
verzorgers van harte Gods zegen. Moge de kerkbodelectuur in ons land een band
blijven leggen tusschen wat in de grootere kerkelijke pers aan de orde komt
eenerzijds, en de leden der plaatselijke kerk(en) anderzijds. Moge ook hier het leven
met zijn nood niet al te zeer drukken op de mogelijkheden van kerkbode-uitgaaf.
En zij de Vader der geesten met u allen, wier omgang mij zoo heel veel gegeven
heeft. Ik heb reeds gezegd, en zal dus niet herhalen, dat ik in Rotterdam Delfshaven
voor heel veel heb te danken, en hier niet alleen de beslissende, maar met het oog
daarop ook de mooiste jaren van mijn leven heb doorgebracht. Aan deze kerk blijf
ik me in mijn geweten altijd verbonden voelen: ik hoop voor haar, dat ze blijven
moge, wat ze is: één van die groote-stads-kerken, die nog het minst door de
bezwaren van het grootestadsleven worden gedrukt, en dat de God aller genade
met allen moge zijn, om het ook hier te doen gelooven, en belijden, dat de armen
van de rivier verblijden de stad van God.
1)

Tot professor benoemd.

Laat ik, ter inleiding, beginnen met een bekentenis. Dit stukje is eigenlijk een heimelijk
ondergeschoven kind. Dat wil zeggen, de

1)

Delfshavensche Kerkbode, 2 September 1933. Dit afscheidswoord van Ds H. Knoop leek
ens een geschikt slot van dit boek.
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maandredacteur is in de plaatsing van deze regels niet gekend. Deze informaliteit
heb ik begaan, omdat ik niet de kans wilde loopen, dat deze maandredacteur in zijn
alom bekende bescheidenheid plaatsing zou weigeren. Wij kennen hem op dit punt
wel zoo zoetjes aan. En dus hebben wij zijn bewilliging maar doodeenvoudig
uitgeschakeld, in de hoop, dat hij deze informaliteit niet al te erg den schrijver zal
aanrekenen.
Het gaat namelijk over onzen dominee Schilder. Verleden week Vrijdag is op de
Synode te Middelburg een beslissing gevallen, die èn voor Ds Schilder en voor onze
Gemeente van groote beteekenis is. Hij is, zooals nu algemeen bekend is, daar
benoemd tot hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen.
Nog maar enkele maanden na zijn promotie, waarover we ons verblijdden, omdat
we hem dan eindelijk weer terugkregen, moeten wij hem alweer afstaan. En nu
voorgoed afstaan. En nu afstaan aan al de kerken.
Toch wij verblijden ons ook over deze ‘promotie’. Zeker, om de School, om de
a.s. Dienaren des Woords, om de Kerken, maar ook om onzen Ds Schilder zelf. Hij
heeft deze promotie verdiend en is het waard. Dat is zijn levenstaak. Hij is daar op
ingesteld; hij is daarvoor bekwaam. Het past bij hem. En het is zijn levenslust.
Wij - dat is heel de gemeente - wenschen hem met deze onderscheiding oprecht
en hartelijk geluk. Moge God op die hooge plaats zijn met Zijn Geest en hem alles
geven wat hij noodig heeft om deze heerlijke levenstaak te vervullen tot zegen van
de a.s. Dienaren des Woords en mitsdien voor de kerken.
Toch, onze blijdschap is niet onvermengd.
Winst is hier verlies. Verlies voor de kerk van Rotterdam Delfshaven. Want al
heeft zij hem maar kort bezeten - ruim vijf jaar en dan nog het studie-verlof er af het is merkwaardig hoe in dien korten tijd hij in haar midden gezien en geliefd is
geworden. Of eigenlijk merkwaardig is dit niet. Wie den mensch Schilder ontdekt
en leert kennen, die moet hem liefhebben. Laat ik er niet meer van zeggen om niet
te handelen tegen den geest van Ds Schilder zelf in. Menigeen immers, die hem
van dichterbij bezag, vroeg zich af: is dàt die felle polemicus? Die ontdekte in hem
een trouw en eerlijk en warm hart......ook, juist als hij polemiseerde.
Hoe heeft hij mede door zijn unique prediking - wie kan Schilderiaansch preeken?,
daar zijn er tegenwoordig, die dat willen nadoen, maar dat is een jammerlijk optreden
in Saul's wapenrusting, die iet of wat te groat is, een kleedij, die den man mis-maakt!
- in den korten tijd van zijn verblijf hier niet banden gesmeed, die onverbrekelijk zijn.
Ja, wij hebben hem maar kort bezeten. Maar het is beter hem kort bezeten, dan
nooit gekend te hebben. En daarom, wij
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aanvaarden dit verlies toch dankbaar en blij, omdat wij ons van harte dienstbaar
willen stellen aan het grootere, waartoe zijn God hem belieft te roepen. Wij willen
dat verlies om de winst.
Ook els college's verblijden wij ons, al lijden ook wij een groot verlies. Vaak heeft
men ons gevraagd: Zeg, kunnen jullie wat met dien Schilder opschieten? Met Schilder
opschieten? Die vraag was ons absurd. Wie niet met Schilder als collega opschieten
kan, die mag zichzelf wel eens herzien.
Wij hebben aan hem een besten collega gehad. Die verklaring kan zonder eenige
opgeschroefdheid worden afgelegd. Het spijt ons, dat wij hem straks uit ons midden
zien vertrekken. Het is voor ons een gemis, verlies. Met vreugde en dank zullen wij
altijd terugdenken aan den besten tijd, dien wij met elkaar gehad hebben. Ja, het
was maar kort. Doch ook wij, zijn collega's, moeten getuigen: het is beter hem kort
bezeten, dan nooit gekend te hebben. Ons verlies, wij dragen het graag om de
winst, die het afwerpt voor heel het Gereformeerde leven, waaraan hij zich met heel
zijn persoon gebonden weet.
Moge God hem uit zijn volheid geven genade voor genade.
KN.
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