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Voorwoord
In de vijftiger jaren verschenen bij onze uitgeverij in de serie ‘Verzamelde Werken’,
drie delen ‘Schriftoverdenkingen’.
In verband met de herdenking dit jaar van de vrijmaking van de Gereformeerde
Kerken, leek het ons goed, om een bloemlezing samen te stellen uit deze
‘Schriftoverdenkingen’.
Dit bleek echter, gezien de hoeveelheid van onderwerpen, niet zo eenvoudig.
We hebben getracht om voor deze tijd actuele meditaties te nemen. Om een
duidelijke lijn hierin te krijgen en om toch een verscheidenheid aan onderwerpen te
bieden, hebben we een keuze moeten maken. In de oorspronkelijke tekst zijn geen
wijzigingen aangebracht.
Uiteindelijk hebben wij een keuze gemaakt uit de overdenkingen van de profeten
van het Oude Testament - Mozes en David incluis -, zodat daarin een heilsordelijke
lijn is te herkennen. Daarnaast hebben we voor de prediking en het werk van Jezus,
zoals door de evangelisten van het Nieuwe Testament is beschreven, een plaats
ingeruimd. Deze meditaties bieden een scala van onderwerpen waarin onder andere
het kerkvergaderend werk, de toezegging en toeëigening, het verbond, het gebod
en het leven naar het gebod worden belicht.
Dit boek wil bij het bestuderen en verstaan van de Schriften dienst doen en aanzetten
tot het verdere doordenken en toepassen in het dagelijkse leven.
De uitgever
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1

Kerkvergadering, Evangelievrucht

Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen.
Gen. 4:26.
Aan alle kerkvergadering gaat evangelieverkondiging vooraf.
Oók, en juist de eerste evangelieverkondiging (Gen. 3:15) heeft haar vrucht
gezocht en - gevonden in de vergadering der kerk: Gen. 4:26 toont de vrucht van
Gen. 3:15.
Want wel kwam blijkens Gen. 3 een oordeel over den mens, maar door het in vs.
15 neergelegde evangelie treedt het verlossend element daarin. Naast het oordeel
ligt, voor wie gelooft in het evangelie, de mogelijkheid van verandering ervan in
helpende kastijding.
En zo ligt in de straf (bedorven verhoudingen der mensen onderling) ook weer
mogelijkheid van herstel dier verhoudingen tussen mens en medemens: in de kèrk
wordt de fámilie gered, de samenleving hersteld. En daarna bouwt de familie de
kerk verder op en uit.
Tussen de mensen onderling wás al gezag; er wás dus al zo iets als ‘overheid’;
en er wás al een hoofd-schap van den een tegenover den ander, ook vóór den val.
Maar ná den val herstelt God dit gezag, Hij stelt weer den man tot hoofd der vrouw.
De kreatuurlijke verhoudingen worden weer hersteld; man en vrouw, die in feite uit
elkaar geslagen zijn, komen weer onder de schep-
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pingsordeningen: weer is de man, hoewel ook zelf zondig, en mede-in-overtreding,
hoofd der vrouw, omdat God toch zijn Hoofd blijven wil. Zo ligt er ook genade in,
als God de wanverhouding tussen vrouw en sláng doorbreekt: het zal niet meer
gebeuren, dat de door de genade Gods van de slang en haar cohorten afgetrokken
vrouw, inclusief haar ware ‘volk’, haar evangelisch afgegrensde ‘zaad’, zich door
de slang laat verleiden tot principiële apostasie, tot blijvenden afval. Dat
één-dags-front van vrouw-en-slang tégen den man, die hoofd van zijn geslacht, en
bondgenoot van God, en publiek persoon in het verbond, en glorie van God als zijn
Hoofd was, dat front is doorbroken: Gen. 3:15 is de tekst van de doorbraak Gods.
Hij doorbreekt het noodlottige front, dat de kreatuurlijke en foederale
onderscheidingen-van-den-paradijsvredes-staat in hoogmoed tot tegenstelling
maakte, en stelt zo de principiële antithese, niet tussen man en vrouw als kreatuur,
niet tussen slang en vrouw als biotische gegevenheden, doch tussen het éne front
van wie Gods vredesdoorbraak erkennen, en het andere front van wie haar niet
erkennen.
En terwijl de man andermaal tot hoofd van de vrouw weer is gesteld, en nu tot
zijn ‘Hoofd’, den levenden God, weer gaat ‘begerig’ zijn, daar schuift God zelf tussen
zich en dien man den Immanuël, den God-en-mens, den Zoon van God en tevens
Zaad der vrouw, den Middelaar van het thans opgerichte genadeverbond in: de
paradijsvrede komt weer lokken, zodat het nadien heten kan: de vrouw is glorie van
den man, de man glorie van CHRISTUS, en Christus glorie Gods (1 Cor. 11:7). Alle
dingen zijn weer onder hun Hoofd of ‘hoofd’ geplaatst; het ware Hoofd, én het valse
hoofd, dat de overste heet van ‘deze’ wereld. Van ‘deze’, de gevallene, voorzover
zij den val als opstanding, en de breuk als herstel, en de revolutie als bevrijding blijft
beschouwen, overgegeven als zij is aan haar eigen dwaasheid.
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Genesis 3:15 was het eerste evangelie geweest.
Maar zie, nu heeft God dat evangelie daarna door de heilige patriarchen en
profeten laten verkondigen.
Heilige patriarchen en profeten, die traden dus op, en vonden gehoor, en hadden
een ‘am’, een ‘volk’, een ‘community’, een door hun leer gevormd wèl-gegroepeerd
gehoor, dat zich, geïnstitueerd in kerkvorm, (Gen. 4:26), als vrouwenzaad had
opgesteld: een front tegen het slangenzaad als tegen-front. Zo'n ‘am’ (volk, zaad,
kring, community) heet in den bijbel trouwens wel ‘qahal’, een zowel ‘incidenteel’
als ‘voor vast’ zich constituerende samenkomst, coetus, congregatie; ingeval van
eredienst dus: kerk. En bij ‘qahal’, denkt ieder aan ‘qohêleth’, d.w.z. in de meeting
wordt gesproken, in de vergadering van vrouwenzaad wordt geprofeteerd; zij komt
zelve op uit de profetie, en neemt de taak van profeteren naar binnen en naar buiten
daarná op zich. Er was dus aanstonds een collectief, zich inmiddels afgrenzend
vrouwenzaad geformeerd; en dat richtte zich, met den inhoud der belofte, met het
‘protevangelie’, de eerste belofte, tegen de slang, den kop, de spits, het hoofd ervan
zoekende, hoewel het zelf in de pijn van reële kerkvervolging (Kaïn was geen
broedermoorder slechts, doch daarin kerkvervolger) reeds kennis gemaakt had met
de slang als grijpende naar den hiel, de achterhoede, de zwakke, onbeschermde
stee, van het vrouwenzaad. Wij hebben in deze laatste woorden voor ‘kop’ en
‘verzenen’ (bekend uit Gen. 3:15) andere woorden gebruikt; en we achten het niet
uitgesloten, dat ook met de mogelijkheid van dergelijke precisering in de verklaring
ernstig te rekenen valt; hoevaak wordt in een raadselspreuk, een gelijkenis, hetzelfde
woord in meer dan één betekenis gebruikt, b.v.: breekt dezen tempel af, Ik zal hem
in drie dagen weder opbouwen (Joh. 2:19), of: een kleinen tijd en gij zult Mij niet
zien, en wederom een kleinen tijd en gij zult Mij zien (Joh. 16:16-23); er zijn trouwens
ettelijke
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voorbeelden. En indien in deze richting werkelijk te zoeken zou zijn, dan zou de
moederbelofte inhouden, dat het vrouwenzaad, zijn aanval op het front richtende,
den duivel zelf als vijand onderkent en ‘wederstaat’: de duivel is het hoofd, de baäl
der slang, en van het adderengebroed, gelijk hij ook beëlzebul en beelzebub,
vliegengod en heer van de mestvaalt heet. Terwijl dan de slang, de duivel zelf, van
achteren aangrijpt, listig, en zich op de achterhoede richt, in een overigens reeds
verloren strijd. De een wordt in de leiding, de ander slechts in de achterban getroffen.
Doch over deze mogelijkheden niet meer.
Hoofdzaak blijft: de moederbelofte heeft haar werking gedaan: er ontstond een
gezelschap Gods rondom patriarchen en profeten. Een corpus messianicum, een
lichaam-van-Messias (d.i. Christus), een corporatie van vrouwenzaad, een kerk als
community, als ‘lichaam’ van Christus. En daarin werd geprofeteerd. En in die profetie
werd de evangeliestem doorgegeven: de liefde ijverde naar de beste gaven, en
daarom naar de profetie, die welbewust de kerk vergaderen wil met ter toetsing
overgegeven (1 Cor. 14:1 v.) epexegese der Woordbelofte.
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Toledooth-openbaring in de ontmoeting van Abraham en
2
Melchizedek
En Melchizedek, de Koning van Salem bracht brood en wijn; deze nu was
een priester van God, den Allerhoogste, en hij zegende hem...En hij
(Abraham) gaf hem de tienden van alles.
Gen. 14:18, 19a, 20b.
Een feestmaal kán smartelijker dan een begrafenis zijn, en de uitreiking van
koninklijke eerbewijzen vermag soms diepere wonden te slaan dan een optocht van
verwezenen ter dood. Wanneer voor ons gezicht de verhoudingen niet ‘kloppen’,
dan is een feestmaal een spijziging met tranenbrood en de inspectie van een
erewacht een gaan in boeien.
Zó'n feestmaal, en zó'n inspectie heeft Abraham, onze Vader, moeten beleven,
toen hij, gekranst als overwinnaar, in de buurt van Salem werd gefêteerd door Zijne
Majesteit, den Koning, en Zijne Eminentie, den priester Melchizedek. Men riep van
rechts en links: Victorie; en dronk Abrahams gezondheid. Maar hij zelf wist zich van
God geslagen en overwonnen: vae victis, 't doet zeer, als 't hete woord er uit moet:
Gij, God, zijt mij te sterk geweest.
Had men ons gevraagd, 't zwaarste uur in Abrahams leven aan te wijzen, we
hadden merendeels, als Sören Kierkegaard, en ettelijke anderen, den vinger gelegd
bij Genesis 22, daar gaat de
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vader bergopwaarts, om op bevel van God, zijn eigen zoon te slachten. Dat hem
dit van God gevraagd kon worden! Wie onder hen, die ter informatie aangaande
Abraham alleen het verhaal van Genesis lezen, denkt eraan, dat feest onder den
rook van Salem ook maar in aanmerking te laten komen, als 't er om gaat. Abrahams
zware uren onderling te vergelijken?
Toch zullen we stil hebben te staan bij dat feestgedruis bij Salem, en scherp op
Abraham dienen te letten. Is Abraham de vader aller gelovigen, en zijn wij dus zijn
kinderen, welaan, waar is dan zijn vaderlijke eer, dat wij zó gauw hem denken te
peilen, dat wij in een ommezien met hem gereed zijn: feest is feest, en begrafenis
is begrafenis? Wat willen wij van dezen onzen gekwalificeerden ‘Vader’ weten, tenzij
wij gelovig in zijn strijd, in zijn strijd ingeleefd zijn? Werkelijk in-leven in den tijd van
den vader aller gelovigen mag slechts een gelovend inleven zijn, niet een alleen
maar eens gelovig. Dat is te zeggen: wij moeten in dat ‘inleven’ zeer bepaald telkens
weer de daad verrichten van het aannemen van God in zijn concreet tot ons komende
Woord. Zijn Woord, ditmaal met name aangaande Abraham, dat maaksel Gods,
altijd gekwalificeerd door die zeer bepaalde plaats, die de Bondsgod hem toewees
in de geschiedenis van het verbond der genade.
De roeping Gods, tot Abraham eenmaal uitgegaan, en sindsdien steeds weer
uitgaande, is niet maar een aanwijzing geweest van zijn toekomstige plaats in de
geschiedenis van het genadeverbond, doch ook zeer bepaald een kracht-dadig
brengen van Abraham op die plaats. Want Gods Woord doet altijd; nooit is het niet
kracht-dadig. Het is kracht-dadig, in verharding, maar ook in bekering. Spreekt het
in de aantonende wijs, dan meteen in de gebiedende, en in den goddelijken optatief:
dat is de zegwijs, die laat zien wat Hem behaagt. Zijn Woord doet altijd hetgeen
Hem behaagt, en is krachtdadig in datgene, waartoe Hij het ‘zendt’.
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Willen wij dus als Abrahams kinderen, onzen vader 't zoals hij daar nabij Salem op
de ereplaats aan tafel zit, ‘geestelijke onderscheiding’, dan moeten wij niet alleen
maar op de spandoeken letten, die de mensen op het feestterrein hebben
aangebracht, met hun V-teken, dewijl V is Victorie; maar dan hebben wij ons af te
vragen, welke kracht-dadige en dus vorm-gevende, formerende openbaring de
Verbondsgod Abraham doet toekomen in aansluiting aan, en ter nadere verklaring
en uitwerking van hetgeen reeds eerder Abraham van 's Heeren wege is gezegd.
Wij zullen dan dien Vader van onzen vader zien, den Heere God zelf, die Abrahams
‘geest en ziel en lichaam’ (1 Thess. 5:23) formeert en sinds bewaart, tot dienst aan
de eerste komst, de eerste parousie, onzes Heeren Jezus Christus. De openbaring
des HEEREN in de ontmoeting van Abraham en Melchizedek is immers in de
allereerste plaats een toledoothopenbaring; zij ontdekt ons den zin van Genesis:
uit God zijn alle dingen.
Openbaring? vraagt iemand. Openbaring van den HEERE, hier op dit
overwinningsfeest? Maar daar wordt geen woord gezegd; geen hand schrijft, gelijk
later in Belsazars paleis, vreemde letters aan den wand, en geen profeet treedt op
om een rede te houden. Geen droom, geen gezicht, geen verschijning, niets daarvan.
't Is alles waar. Maar - er is tweeërlei openbaring. Er is een openbaring in woorden;
en óok een openbaring in werken. Zo'n werk vinden wij hier, als God zelf de wegen
van Abraham en van Melchizedek elkaar laat kruisen.
Niet maar als God, doch ook als Verbondsgod, als HEERE, is hier de Zender en
Roeper van Abraham werkzaam. Het zevende hoofdstuk van den brief der Hebreeën,
dat niemand voorbij mag gaan, die Abraham heden wil ‘verstaan’, zegt ons dat
rechtstreeks. Dat merkwaardige hoofdstuk kwalificeert dan ook meteen de beide
feestgangers van het ogenblik: Abraham en Mel-
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chizedek. Beiden immers worden daar betrokken op Jezus Christus, den Zoon
Gods, die komende is, op weg naar de vleeswording.
Wat Abraham betreft, die heet in Hebr. 7: aartsvader, patriarch. Hij is niet altijd
aartsvaderlijk, niet minder patriarchaal, deze Abraham; ook hij is niet steeds op zijn
plaats; hij moet, naar wij reeds opmerkten, op die plaats gebracht worden. Maar
patriarch, aartsvader, dat is Abraham altijd.
Hij is vader van onzen Heere Jezus Christus, die uit zijn lendenen wil geboren
worden, en die thans, naar zijn macht en autoriteit als Gods Eeuwige Zoon, zijn
eigen vleselijken Vader kiest en formeert en bekwaamt tot dit hoge, en dus zeer
bezwarende vaderschap.
En wat voorts Melchizedek aangaat, hém noemt de auteur in Hebr. 7 rechtstreeks:
‘type van den Zoon van God’. Type, zeer bepaald van Gods Zoon in z'n menselijke
én goddelijke natuur; het gaat hier immers om de ambtelijke positie van Melchizedek
en van Christus; welnu - in de eenheid zijner twee naturen heeft de Persoon van
Jezus Christus zijn drievoudig ambt opgenomen om het in alle eeuw, en in elken
staat, dien hij voert, te bedienen. Zó zijn ze dus aan te dienen, deze twee: Dit zijn
dus hun predikaten, althans in het Hof der hoven, hetwelk de festiviteiten van het
hof van Salem heden dirigeert: de Vader van Christus, en de type van Christus:
Abraham en Melchizedek.
Van deze beiden nu en van hun contact spreekt God de Heilige Geest ons in het
‘historische’ bijbelboek Genesis.
Dat boek Genesis is een echt tendenz-boek: Schrik van dit woord maar niet: de
Geest Gods mag zulke boeken schrijven, want Hij alleen schrijft ze goed, den zin
en de mening des Geestes ‘oorspronkelijk’ bepalende: ‘De tendenz van Genesis’
is: God den HEERE te doen zien, gelijk deze de gevallen wereld in
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Christus Jezus gaat behouden langs den weg van het verbond der genade. Als
Genesis verhaalt van zon, maan en sterren, geschapen door God, dan is het toch
geen kosmografie, die als zodanig in dit verhaal bedoeld wordt. Neen, het in zichzelf
volkomen betrouwbare schepping-bericht heeft slechts één doel: het haast zich ván
het verhaal omtrent het ontstaan van zon, maan en sterren, omtrent de wording van
het heel-al, tót het bericht omtrent den mens. Komt dan de mens tersprake, dan
wordt ons toch geen antropologie gedoceerd, maar dan is het den auteur begonnen
om het conflict van zonde en genade. Worden de geboorten van Adams huisgezin
verhaald, dan krijgen wij geen etnografie, en geen geografie, doch dan gaat het om
de worsteling van Vrouwenzaad en slangenzaad, van Kerk en Wereld.
En zo spitst zich het pad der verbijzondering almeer toe: straks vernemen wij,
hoe na den zondvloed de verkiezende GOD met Sem den heirweg optreedt; en hoe
uit dien Sem Abraham verwekt wordt, en geroepen om dat wereldpad nu definitief
tot kerkpad te maken; hoe uit Abrahams zaad niet Ismaël, maar wel Izaäk, en niet
Ezau, maar wel Jacob de drager der kerkbelofte wezen mag; en hoe zo het volk
Israël verwekt, en wonderlijk bewaard wordt totdat het moment van zijn candidatie
als volk gekomen zal zijn. Israël - want daaruit zal straks de Messias worden geboren:
Jezus Christus, de Komende, de ook in de feiten van Genesis al maar door aan het
komen zijnde Middelaar van het verbond der genade. Het is alles kerk-wording,
kerk-komst, Christus-wording, Christus-komst.
Wording, geboorte, komst, opkomst - dat is dan ook eigenlijk de betekenis van
het Griekse woord Genesis. Het boek Genesis is zich dan ook terdege bewust van
zijn tendenz. Dit blijkt o.m. hieruit, dat in den tekst van het boek zelf meermalen een
bepaald woord gebruikt wordt, dat in het Hebreeuws gespeld wordt als toledooth.
Ook dat woord duidt zo ongeveer hetzelfde aan als:

K. Schilder, Profeten en evangelisten

20
Genesis. Het wil zeggen: ontstaansgeschiedenis, aanvang, begin, wording, geboorte,
en in wijderen zin: geschiedenis.
Dat woord toledooth heeft met name bij de vertegenwoordigers der
godsdienst-historische school sterk de aandacht getrokken. Het mag - bij alle verschil
- ook de onze hebben. Het staat er niet voor niets. Bij voorkeur wordt in het boek
Genesis dit woord gebezigd als er een mijlpaal op den weg van wereld en kerk is
gezet. Eerst krijgen wij de toledooth van hemel en aarde: Breder kan het niet. Dan
komen we - want de kring vernauwt zich, we hebben immers ons tendenzboek - tot
de toledooth van Adam. Maar in Adams kinderen is kaf en koren; naar dat koren
sticht zich de tendentieus gerichte aandacht. Zo komen we dan vervolgens tot de
toledooth van Seth; want die is nadat Kaïn, Abel - het vrouwenzaad - heeft
doodgeslagen, Abels plaatsvervanger en daarmee de vader van de heilige lijn in
het mensengeslacht. Maar ook in de ‘heilige lijn’ treedt daarna het bederf op; kerk
en wereld, vrouwen- en slangenzaad vermengen zich, en straks zendt God den
zondvloed. Die brengt ons tot de toledooth van Noach. Treedt straks Noachs gezin
uit de ark, om het ‘tweede waereldrond’ (Bilderdijk) te gaan beheersen, dan is ook
in zijn gezin weer niet álles het verbond getrouw. De verbondslijn gaat tot nader
order Cham en Jafet voorbij; om tot Sem zich te bepalen. Van Sem gaan weer velen
terzijde, totdat God een man verwekt, Terah, wiens gezin uit elkaar gehaald wordt,
inzoverre zijn zoon Abraham den goddelijken last ontvangt land en maagschap te
verlaten en - als vader van het verbondsvolk Israël, als vader van Jezus Christus te treden in de afzondering die eeuwen verduren moet, eer ze op den groten
Pinksterdag in Jeruzalem een einde nemen kan. Derhalve komen we bij de toledooth
van Terah. En vandaar leidt ons het verhaal naar Abraham, den zoon van Terah.
Hier - bij Abraham - is de mijlpaal, dien men bijzonderlijk te merken heeft. Want nu
begint de geschiedenis
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van Izak. Jacob-Israël, Kerk van Israël, Christus Jezus. Hebt ge er op gelet, dat ge
bij het zevental, die rust gevonden hebt? Zon-maan-en-sterren: dat was één. Adam,
dat werd twee. Seth, dat heet: drie. Noach, nummer vier, Sem, dat is vijf. Terah,
nummer zes. En dan is Abraham zoveel als: zeven.
De zevende in de Genesis-lijn: Abraham.
De zevende in de toledooth: Abraham.
‘Zeven’, nu is te zeggen: voorlopig rust. Tenminste dat wil het hier op aarde bij
mensen zeggen. Wat een reus is daarom die Abraham. Het tendenz-verhaal Genesis
wil maar zeggen: alles stuurt op dien énen man aan. Zon-maan-sterren, Adam,
Seth, Noach, Sem, Terah, álles dringt en perst naar Abraham toe, alle toledooth
van ‘zes’ en daaronder zuchten om dezen ‘zevende’, dezen Abraham, alles is op
hem gemunt.
Geef Abraham zijn eer: de letter van Genesis is onbetwistbaar Abrahams letter.
Om zijn Genesis, om zijn toledooth, om zijn geboorte, is het God te doen geweest,
toen hij het heel-al formeerde, Adam schiep, Seth verwekte, Noach zond, Sem apart
zette, Terah vader liet worden.
Abrahams geboorte - een hoogtepunt in de geschiedenis van Kerk en wereld,
van heel-al. Het is in feite precies hetzelfde als wat Openbaring XII ons tekent. Daar
staat het grote Kind van Abraham onder den wijden koepel van zon-maan-sterren;
en het wordt geboren uit den schoot der als ‘vrouw’ getekende Kerk van het
Testament, derhalve van Adam, Seth, Noach, Sem, Terah, Abraham. Nu, om dat
kind van Abraham is het óók in Genesis te doen. Maar dat Kind toeft nog, al is het
op weg. Voorlopig is er een rustpunt bereikt: Abraham is er. Zijn toledooth wijzen
uit, dat hij een blinkende figuur bij uitnemendheid is, een ster van de eerste grootte,
een mijlpaal in de geschiedenis van zon-
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maan-sterren (het heel-al), van Adam (de mensheid), van de Kerk (Seth, Noach,
Sem, Terah). O, die Genesis van Abraham! Die gelukkige, voorspoedige geboorte
van dezen ‘zevende’ in de linie der merkwaardige produkten, de toledooth van God
Jahwe! Wie zó gelooft, wordt, krachtens geboorte (zeggen de mensen) tot grote
dingen bekwaam. Uw geboorte bepaalt Uw verkiesbaarheid, en dus ook Uw
verkiezing. Zo oordelen de mensen, als zij bij ‘ervaringslicht’ een Genesis-boek, en
een toledooth-register schrijven. En alzo schijnt ook God te oordelen, God de Heilige
Geest, die het boek Genesis opnam in de Schrift, en deze daarmee opende. Gods
eigen Schrift, Gods eigen vinger, Gods eigen ritme in de geschiedbeschrijving zijner
tendenzen schijnt te zeggen: Let op den man van zó hoge geboorte, van zulke
Genesis, van déze toledooth.
Ja, nog meer. Ook de stenen zijn haast gaan spreken. En de feiten van den dag.
Want die Abraham blijkt - in Genesis XIV - met één slag een zeer fortuinlijk man
geworden. Hij is overwinnaar in een enormen strijd geworden. Vier Koningen,
residerende buiten Kanaän, hadden gezamenlijk het zwaard opgenomen tegen vijf
stadsvorsten, allen uit Abrahams omgeving: de Jordaanstreek. De vier geallieerde
koningen hadden in een streek, die later door de Dode Zee opgeslokt is, slag
geleverd tegen een vijf stadsvorsten, kleine machthebbertjes, maar gehecht aan
macht en titel. Aanleiding voor den strijd was gevonden in de poging der
Jordaan-vorsten, om zich te bevrijden van het juk der Elamieten, die destijds in
voor-Azië de lakens uitdeelden. De opstand was wel bedoeld geweest als een
poging, om heel het Jordaangebied - ja, heel het Westen - vrij te maken van
Elamietischen (en anderen) druk. Waarom dan ook Elam met andere rijken een
strafexpeditie op touw gezet heeft. Welnu, deze laatste militaire operatie was in het
nadeel van de bewoners van het Westen geëindigd; en tot de gevangenen, die, mét
hun bezittin-
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gen, werden weggesleept, behoorde ook Lot, de neef van Abraham, inwoner van
Sodom.
En nu is het Abraham, die het initiatief neemt ter bevrijding. Zelf brengt hij een
legermacht op de been; ook weet hij bondgenoten aan zich te associëren. Helemaal
naar het Noorden zien wij Abraham opmarcheren - de ravitailleringsmoeilijkheden
blijkt hij te kunnen overwinnen, straks grijpt hij zijn kans door den overmachtigen
vijand - zóveel ‘grootmachten’ - te verrassen en te verslaan, ja, te achtervolgen, tot
benoorden Damascus. Een militair succes, dat, reeds voor wie de afstand kent, er
wezen mag. Eén der resultaten is alvast, dat Lot bevrijd wordt. Een tweede, dat een
enorme buit straks aan Abrahams voeten ligt. Kamelen, tapijten, goud, zilver, slaven,
militair gerei, ja, wat niet al!
Met één slag is Abraham, die toch al een voornaam heer was, nu een gevestigd
heerser geworden. Een man, om mee te rekenen; vooral als men bedenkt, dat naar
veler inzicht de gevallen beslissing van betekenis is geweest voor de controle van
de handelsroute Eufraat-Damascus-Jordaandal-Rode Zee. Naar geldend oorlogsen volkerenrecht, komt dan ook de enorme buit Abraham toe: hij is kapitalen rijker
geworden: - als hij wil, het schijnt dat de belofte Gods, die hem zegen had toegezegd
(11:2), en hem ook landbezit, en een over heel de linie geldende heerserspositie
had gegarandeerd (11:2, 7; 13:15, 17), en die hem zelfs den rang van prominente
figuur van universeel diacritische betekenis had toegewezen (11:3), afgedacht nu
van de toezegging van nakomelingschap, die trouwens nog komen kan, zó maar
in enen in vervulling is gegaan. En dat op zo'n mooie manier: niet zonder eigen
machtsvertoon en militaire krachtsinspanning. ‘Wie zich zelf helpt, dien helpt God’
- wij herinneren ons die spreuk uit den mond van menig potentaat van wereldse
autarkie.
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Maar dan - dan komt de openbaring, de evangelische, tussen beide. Zij doet
eensklaps zien, dat oorlog- en volkenrecht een ander is dan verbonds- en
belofterecht. Dan de in wereldsen zin verstane autarkie, die den zelfvoldanen, bij
eigen kracht zwerenden mens in en door zich zelf genoegzaam verklaart, en anders
is dan de kerkelijke, de verbonds-autarkie, die ons wel ‘genoeg’ laat hebben, doch
dan alles, krachtens genade, en in het bezit van gegeven goed, dat ons niet door
eigen arm gewerd, doch ons toegewezen door dien God, die zelf ons Heil wil zijn,
en ons Schild, en ons Loon? Ja, maar ‘in Hem’, niet ‘in ons’.
Scherp komt die tegenstelling uit in de feiten, die na Abrahams zegepraal volgen.
Volgens oorlogs- en volkenrecht danken al die potentaatjes van die buurt, uit de
Jordaanstreek, dus hun troon aan Abraham. Wiens zwaard een Koning bevrijdt,
dien maakt die Koning zich los van al. Behoudt zo'n vorst zijn troon en titel, goed hij dánkt ze toch aan den overwinnaar, die met zijn zwaard hem de garantie schiep
van verdere heerschappij.
Diensvolgens komt reeds de Koning van Sodom Abraham tegemoet om hem
officieel dank te zeggen. Het treffen heeft plaats in het dal van Sjaweh, het latere
Koningsdal, bekend uit Abrahams geschiedenis (2 Sam. 18:18). Het gebaar is wel
sprekend genoeg; het is een niet diplomatieke diplomatenbelijdenis, een publieke
erkenning van Abrahams machtspositie. Zijne Majesteit spreekt daarmee openlijk
uit, dat de behaalde buit rechtens Abraham toekomt, ja, dat zelfs de gevangenen,
alleen als Abraham zulks verkiest, onder zijn scepter kunnen terugkeren.
En dan verschijnt daar in het dal van Sjaweh ook nog zo'n ander vorst uit de
omgeving op het appèl: Melchizedek. Ook hij woont in de Jordaanstreek, in het
hartje van het door de Elamieten en hun geallieerden bedreigde, doch door Abraham
bevrijde gebied. Vlak in de buurt is zijn residentie Salem. Ook hij is dus naar
oorlogsrecht Abrahams vazal geworden - wat zal hij zon-
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der Abraham nog in te brengen hebben?
Twee koningen, Abraham, - en ze komen U officieel huldigen. Welnu, herinnert
U Uw Genesis, Uw toledooth, denk aan de U gedane beloften! Ga vrijmoedig op
een voetstuk staan, laat beide vorsten voor U knielen, sta op, strek de armen in
zegenend gebaar, en zeg: Ontvangt den zegen van Abraham en van Abrahams
God. Victorie: Abraham won op al Uw fronten!
Maar eer Abraham de armen ter zegening zou willen opheffen, dan zegt God:
Strek die armen, Abraham, laat ze zinken, en stap van Uw voetstuk af. Láát niet
knielen, maar kniel. Want uw geboorte bepaalt niet - naar volkenrecht - uw verhoging,
doch uw verkiezing - naar Goddelijk welbehagen - bepaalt uw geboorte. Tot alle
Koningen en kandidaten voor het koningschap, tot alle farao's, en wie er op willen
lijken, spreekt God Almachtig; ‘Juist hiertoe heb ik U verwekt (doen optreden), opdat
ik aan U mijn kracht betone, en opdat mijn naam over de ganse aarde verkondigd
worde’ (Rom. 9:17; vgl. Ex. 9:16). Dat zegt Hij tot de gevestigde Koningen, maar
ook tot de kandidaten van het koningschap. Tot de kwade en de goede. Tot dien
van Sodom, waar de doodswalm hangt, en tot dien van Salem, waar een altaar
staat voor den allerhoogsten God. En ook tot Abraham. Hij is Koning en Vader
(koningen zullen uit hem voortkomen!); hij is koningsredder; hij is, zou men zeggen:
Salems patroon, koning der koningen.
Ja, maar zie hier toch maar de nuchtere feiten: die andere, die is koning. Die
Melchizedek. En die andere denkt er niet aan voor Abraham in 't stof te kruipen.
Want hij is behalve koning ook priester. In één persoon verenigt hij deze twee
functies, die Abraham nooit verwerven zal, en die zijn kinderen nooit zullen mogen
combineren. Een man met een ambtelijke glorie, zei juist, dat Abraham tot in verre
geslachten er niet naar talen kan. Laat straks Saul, de eerste Koning uit Abrahams
kinderen,
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't eens ondernemen, Melchizedek naar de kroon steken door een combinatie van
koningschap en priesterschap: hij zal aanstonds verworpen worden. Laat Davids
zonen 't proberen. Gods wraakzwaard zal onder hen huishouden. Laat Jerobeam
een imitatie ervan geven - een profeet zal tegen hem uitvaren. Maar hier is
Melchizedek; bij de gratie Gods koning en óok priester.
Bij de gratie Gods. Zijne Majesteit. Zijne Excellentie.
Bij de gratie Gods. Want wie is die Melchizedek eigenlijk? Heeft hij soms een
Genesis als Abraham, om op te bogen? Kan men zijn toledooth nagaan? Staan
achter hem de geleerden van zon, maan en sterren, en van de groten der
geschiedenis? Is zijn genealogie een schitterend verhaal van sterren aan de
volkerenhemel? Neen, hij is om zo te zeggen: uit openbaringshistorisch oogpunt
een parvenu. Steek maar weer den sleutel van Hebr. 7 in het slot van Genesis 14:
daar staat met zoveel woorden: hij heeft geen vader, moeder of geslachtsregister.
Geen genealogie, geen toledooth, geen genesis, die God de moeite van schrijven
waard gekeurd heeft. Tegenover Abraham die in het boek Genesis voorkomt als
bekroning der ‘zeven’ (en dus rijpe, rustgevende) toledooth, komt deze Melchizedek
voor, als de toledoothloze. Geen vader, geen moeder, geen genealogie: in het
kadaster van de wereld een onbekende. Zon, maan en sterren, de loop van de
natuur, heeft naar hém niet heen-gewezen, geen begin der dagen heeft hij, ook
geen einde des levens (Hebr. 7 vers 3).
Een wondermens dus? En in zoverre, wegens boven-natuurlijke genesis, dan
misschien groter nog dan Abraham?
Och, neen. Dat niet. De man heeft een vader als ieder en een moeder: hij is op
zekeren dag geboren, en zal ook eenmaal sterven. De woorden van Hebr. 7 zijn
immers geen uittreksel uit een biografische statistiek, en behelzen evenmin een
verklaring, dat de burgerlijke stand van Salem in dit geval incompetent was in het
verstrekken van gegevens.
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Ze geven echter een openbaringshistorische kwalificatie van Melchizedeks ambtelijke
positie in het koninkrijk der hemelen. Alle latere koningen uit Abraham moeten straks
hun vader en moeder kunnen aanwijzen: Ze moeten van ‘adel’ zijn, en wettige
afstamming kunnen aanwijzen. Anders hebben ze binnen den openbaringskring
geen recht-van-meespreken: dan zijn ze ‘onbekend’ bij Jahwe: ga weg van Mij, Ik
heb u nooit gekend. Bij hen moeten vader en moeder wettelijk bekend en wettig
erkend zijn, zal de zoon krachtens in Israël geldend recht de erfopvolging dragen.
Van de priesters geldt straks hetzelfde. Ook bij hen behoren vader en moeder in
rechte lijn aanwijsbaar te zijn; anders is ook de priester niets meer dan huurling,
‘onbekend’ bij het altaar en bij den God daarvan.
Maar zie hier nu een priester-koning, drager van twee ambten, die zich door geen
genealogie kan legitimeren. Hij kruist ons pad, d.w.z. het kerkpad, maar zonder
persoonsbewijs. De openbaringshistorie verklaart zijn vader en moeder voor zich
indifferent: die komen er niet op aan. Zijn biografie, van tussen ‘begin’ en ‘eind’ der
dagen haar materiaal verzamelende, heeft aan den Geest-van-Christus die tevoren
naar Petrus' woord de schrijvers van het Oude Verbond, ook den schrijver van het
boek Genesis, den schrijver dus van Abrahams genesis-toledooth tendentieus,
immers met Abrahams-tendenz, en zo met Christus-tendenz liet schrijven, geen
enkel gegeven te leveren. Het enige, wat dien
Geest-de-genesis-van-Abraham-Christus interesseert, uit die biografie, wel te
verstaan, is het feit van heden: dat die koning-priester-parvenu vandaag in zijn
dubbele ambt staat voor God, en dat Abraham, met al zijn Victoriegeroep en met
heel zijn genesis-toledooth, geen priester is, en geen koning, en ambtelijk onder
Melchizedek staat. Vasal, die Melchizedek? Ja, ja, naar oorlogs- en naar volkenrecht.
Maar Abrahams God hangt daarvan niet af: Hij maakt ‘wat nieuws’ op aarde, met
eigen recht en
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eigen ordening. En daarin betoont Hij zich de vrij-machtige Soeverein: ‘niemand
neemt zichzelf de ere aan’ de ere van priester-koning.
Vrijmachtig.
Die vrij-macht Gods laat zich ook hierin zien, dat Melchizedek priester heet van
den allerhoogsten God. Diezelfde God, dien Abraham dient, en die Abrahams wegen
geleid heeft tot hiertoe, hem met bondsbeloften roepende, en uit-zonderende,
diezelfde God is het, die zich óók van Melchizedek laat dienen. Eer Abraham een
altaar van eigen constructie centraal maken kan, heeft Melchizedek, de naamloze,
de vader- en moederloze, de anonymus in openbaringshistorischen zin, zulk een
centraal altaar. Konings-macht beschermt het; en zo zeker als Melchizedeks kroon
van Abraham afhankelijk geworden is, zo zeker is het ook Melchizedeks altaar
geworden naar volkenrecht. Doch evenmin als Abraham op zijn victorie-dag tot
‘Koning der koningen’ uitgeroepen wordt, of zelfs maar tot ‘leider’ in politieken zin,
evenmin wordt hij heden te Salem ingehaald en aldaar geaccepteerd als jure suo
pontifex maximus, d.w.z. als opperpriester in den totalitairen machtskring, krachtens
wettig verkregen bevoegdheid, krachtens militaire en dus ook religie-beschermende,
altaar-bewarende topprestatie. Niet Abraham zal te Salem heden het offer celebreren,
want Melchizedek zal op zijn verkregen priester-rechten blijven staan. En Abraham
blijft tentbewoner (Hebr. 11 vers 9), hij wordt geen paleisbewoner. Er wordt vandaag
niemand verdrongen, er is geen enkele opschuiving van macht, geen subalternering
volgt op de zege, Abraham blijft voór de poort van Sodom en ook van Salem staan;
zijn kinderen zullen straks Salem binnentrekken, maar hij laat het terzijde liggen,
gelijk het hem doet.
En heel die plaats- en rangorde-bepaling voltrekt zich nu ten overstaan van
Abrahams eigen God. Niet bij Abraham, wel bij
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Melchizedek is er in cultischen zin een ‘aanspraakplaats’ van Gods heiligheid.
Melchizedek immers is niet, zoals Abraham, ‘particulier persoon’ doch priester van
‘God den Allerhoogste’. Niet maar van een afgod. doch van den levenden God, den
Enen, die Abraham geroepen heeft, die zon, maan en sterren, wat daar, tot op
Abraham toe, verder volgt, geschapen heeft, en die zich niet schaamt door Abraham
(vers 22) én door Melchizedek (vers 20) met denzelfden naam te laten noemen en
belijden.
Misschien is dat wel de grootste deemoediging op den dag van Abrahams victorie.
Want nu schijnt, om zo te zeggen, niet alleen de geboortegeschiedenis, doch ook
de vroomheidsgeschiedenis van Abraham in Gods oog indifferent te zijn, van nul
en gener waarde, voor het toewijzen van passagebiljetten voor het verkeer op den
openbarings-heerweg. Men kan dit verkeer verkrijgen langs den weg van hevige
inspanning, men kan 't óók verkrijgen zonder die.
Let maar weer op, hoe beider religieus rapport er uitziet.
Abraham kan dat rapport frank en vrij vertonen. Er staat op: deze man is vertrokken
uit zijn land en maagschap, op goddelijk bevel, heeft, mét z'n vader eerst Ur der
Chaldeeën, en daarna nu zonder vader, Haran, zijn eerste dus en ook zijn tweede
vaderland verlaten, heeft dus tweemaal een separatie beleefd en is vanwege de
zonde in zijn omgeving in duidelijke doleantie geweest. Hij heeft de roeping Gods
geloofd, zijns vaders huiselijk leven door die roeping, en door dit zijn geloof vrijmoedig
laten beheersen. (Hand. 7 vers 2 en 3). En dus de separatie ook daar helpen
voltrekken. Van de zondigheid der omgeving, die hij verlaten moest, is hij zich scherp
bewust geweest: de destijds ‘reeds belangrijke cultuurontwikkeling’ van Ur was
immers heidens; en de roeping van 's Heeren wege was daarom ook een
uit-verkiezende, en af-zonderende roeping geweest. Zo had Abraham de sterke
stad Ur, die een soort van kleinere zondvloed had we-
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ten te trotseren en die reeds vóór Babel cultuurcentrum geworden was, bewust
verlaten, en had, om aan de separerende roeping Gods getrouw te zijn, den langen
pelgrimstocht afgelegd, die hem ván halverwege tussen Bagdad en de Perzische
golf tot Kanaän gevoerd had. ‘Scheid u af, scheid u af, en heb geen gemeenschap
met haar werken, gij, Mijn volk’.
Maar wat wil nu dáár tegenover deze Melchizedek? Van enige religieuze
afscheiding, van een pelgrimage, is voor wat hém betreft, ons niets bekend. Hij heeft
een ‘aanspraakplaats’ van Gods heiligheid in Salem, het latere Jeruzalem, en
derhalve: midden in een puur heidense omgeving. Zó gruwelijk is daar in Kanaän
de afgoderij, dat Abraham voor Izaäk later geen vrouw vandaar krijgen durft (Gen.
24 vers 3): het heilige zaad zou daardoor verontreinigd zijn geworden, en is dus z.i.
op zichzelf aangewezen. Niettemin láát de zelfde God, die Abraham tot afscheiding
noopt, zich van Salem uit door Melchizedek aanroepen en vereren. Het zal heel
wat voeten in aarde hebben, eer later Abrahams kinderen, David, Salomo, te Salem
een altaar, met daarom heen een tempel mogen bouwen voor God, den Allerhoogste.
Maar deze Melchizedek hééft zijn altaar reeds, en blijkbaar wordt het als legaal
aangemerkt in den hemel: een Abels-altaar in Kaïns land. Vele eeuwen vóórdat van
Abrahams kinderen iemand - 't was misschien in den tijd der Makkabeeën - in Psalm
76 jubelden van: ‘God is in Juda bekend, in Salem stond zijn tent’ kan Melchizedek
betuigen: ‘God is in Kanaän bekend, in Salem staat zijn tent’, - en Abraham mag in
deze omgeving heden hospiteren: hij is, o Heer, een vreemd'ling hier beneên, straks
vertrekt hij weer: particulier persoon. De stad, die Abrahams kinderen later veroveren
moeten, om er een altaar te bouwen voor Abrahams God, is thans reeds zulk een
altaar rijk, en dát zonder enigen strijd. Abrahams zwaard heeft hem beschermd;
maar in Salem denkt de priester er toch niet aan te
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kruipen voor dezen ‘voedsterheer’ der kerk-in-diaspora.
Ja, zonder enigen ons bekenden strijd kreeg Salem zijn eerste altaar. Want
Melchizedek draagt zijn vredesnaam niet voor niets. Hij is, aldus de brief aan de
Hebreeën, Koning van Salem, dat wil zeggen in vertaling: Van Vrede. Ook is hij
‘koning van gerechtigheid’, want dat is de vertaling van zijn naam: Melchi (koning)
zedek (gerechtigheid). Let op zijn naam en op zijn residentie. Vrede en gerechtigheid,
onder zijn koningsheerschappij. En let vooral er op, dat niet enige speelse fantasie
van bijbellezers, doch dat de hoge autoriteit van den Bijbelauteur, den enigen, die
daartoe gerechtigd is, aan de namen Salem en Melchi-zedek deze zinvolle betekenis
hecht, en den inhoud van die namen in hun drager aanwezig noemt. Deed ónze
fantasie het, dan ware dat een even ongeoorloofd spel, als wanneer wij met eigen
autoriteit met de namen Hagar en Sara opereerden op dezelfde wijze als Paulus
zulks doet in Galaten 4:21. Bovendien zouden de nuchtere feiten ons in het
aangezicht weerspreken; want, ontmoeten wij ditmaal een koning, wiens naam hem
als gerechtigheids(zedek)koning typeert, en die zich met Abraham verdraagt, en
hem eert, we kennen toch ook nog een anderen Koning, óók van Salem, óók dus
een vorst, van Vrede, en wiens naam óók alweer hem typeert als gerechtigheids
(zedek) heer (adoni): Adoni-zedek.
Doch deze laatste verdraagt zich met Abraham niet, doch vervolgt hem straks
juist in zijn zaad; hij strijdt tegen Jozua, voorloper en type van denzelfden Jezus
Christus, die door Melchizedek als type wordt afgebeeld. Ja, waarlijk, er ligt een
besluit van verkiezing en van verwerping, scheidingmakende óók tussen Koningen
van Salem; te allén dage zullen er twee op één troon zitten, en beiden de
‘Vredes’-residentie bewonen, en beiden ‘gerechtigheidsvorst’ heten. Maar de één
zal aangenomen, de ander verworpen worden (Jozua 10 vers 3). Terwijl de éne
koning van Salem type van Christus wordt in Diens goddelijke heerlijkheid,
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daar wordt de ander als Jozua's tegenvoeter, vanwege zijn worsteling tegen
Abrahams zaad onder den voet gelopen en aan het vloekhout gehangen: zie daar
Melchi-zedek contra Adoni-zedek, (Jozua 10 vers 24, 26, 27). Ik zal te Salem
zegenen Abraham, die u zegenen, zie op Melchizedek; en in dat zelfde Salem zal
Ik vervloeken die u vervloeken, let op Adoni-zedek. Twee koningen van Salem; de
één blijft een opgericht teken van den zegen over wie den Zoon van Abraham kust,
ja, als diens type zich laat kiezen (Melchizedek); de ander blijft in een
monument-van-vloek (Jozua 10 vers 27), een opgericht teken van den vloek over
wie den Zoon ongehoorzaam is. Voorzeker de zegen en ook de vloek van Psalm 2
hangt over Salem, eer Abrahams kinderen er psalmen kunnen zingen. En ook van
Psalm 110 hangt de zegen én de vloek over Salem: in Psalm 110 komt Melchizedek
met name voor, als degene, wiens Koningschap in zijn heerlijkheid dat van Christus
afbeeldt; maar, als het in dienzelfden psalm heet, dat Christus zijn vijanden onder
zijn voeten zal zien gelegd, en hen grondig verslaan zal, dan is deze profetie bij
voorbaat waar gemaakt aan Adoni-zedek, die letterlijk onder de voeten van Christus,
type - voorloper Jozua gelegd is (Jozua 10 vers 24). En aan de schandpaal is
gehangen, ‘vervloekt, wie aan het hout hangt’ (Jozua 10 vers 26).
Neen, het ligt niet aan de toledooth, dat iemand aangenaam is bij God; en niet
aan de residentie (Salem), en niet aan den titel (Heer, Vorst, Koning van
gerechtigheid, van Zedek). Als Abraham terugkeert van het ‘verslaan der koningen’
de anti-christelijk geallieerden, dan is Melchi-zedek er, om zijn troon uit Abrahams
hand weder aan te nemen: doch als later de man van haast denzelfden naam
(Adoni-zedek), en uit de zelfde stad, zich associeert met de wederom anti-christelijk
geallieerden (Jozua 9 vers 1, 10 vers 13) dan zal Jozua, Abrahams zoon, Christus,
type, in de lijn van Melchizedek staande, vrijmoedig de hand leggen aan
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zon en maan, dat ze stilstaan, (Jozua 10 vers 12).
Voor het ‘verslaan der koningen’ voor het verslaan óók van Salems koning. ‘En
in den dag, den groten dag des Heeren, zal over hen de oprechte triumferen.’ De
oprechte - het ‘Boek der Oprechten’ (Jozua 10 vers 13) is er om het aan het
nageslacht te melden.
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3

Toezegging en toeëigening zijn onderscheiden
...om U dit land te geven.
...Doch het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren.
Genesis 15:7, 16.

Het beloofde land.
Wij allen kennen die uitdrukking. Aan Abraham is het land Kanaän toegezegd.
Toegezegd door den God, Die spreekt en het is er, Die gebiedt en het staat er. Door
den God, Die over alle dingen beschikt, wiens eigendom de ganse aarde is, en
mitsdien ook het gebied tussen Eufraat en Nijl.
Als die God aan Abraham ‘dit land’ belooft, en het hem ‘geeft’, dan mag Abraham
verklaren: dit land is van mij. Hij moet ook zo spreken, want de belofte Gods vraagt
geloof, en wil niet verworpen wezen.
Abraham heeft de belofte. Zij kwam tot hem als vader der gelovigen. Sedert die
belofte ‘heeft’ hij ‘dit land’, dit beloofde land. Hij ‘heeft’ het ‘in Christus’. Want niet
alleen heeft God dit land nodig om er de kerk te doen wonen, en zo straks, de plek
gereed te zien maken, die de kribbe en het kruis behoeven. Maar ook heeft Abraham
God geloofd, en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En zo mocht hij voortaan
van dit land zeggen: het behoort tot die goederen, die ik en de mijnen, die derhalve
wij ‘in Christus hebben’.
Maar hetgeen wij ‘in Christus hebben’, dat moet de H. Geest ons
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De Reformatie, XX, 10 aug. 1945.
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nog toeëigenen. Al wat wij ‘in Christus hebben’ wil de H. Geest ons toeëigenen, in
den weg van het geloof, dat in den tijd de rechtvaardigmaking ons deel doet worden.
Ook ‘dit land’ moet de H. Geest Abraham toe-eigenen. Hij zal dit doen, door den
weg te banen voor het Woord, dat, eenmaal in de wereld uitgezonden, een mes
wordt, dat naar twee kanten snijdt. Dat Woord zal de uit Abraham te verwekken
kinderen brengen onder het verbond; het zal zó onder die verbondskinderen schifting
brengen; het zal een reuk des levens zijn den één, een reuk des doods den ander.
En het zal ook ‘de wereld’ aangrijpen; het zal de oppositie van Egypte en ook van
het Amorietenvolk wakker roepen, en zo de maat der ongerechtigheid bij dezen vol
doen worden.
En eerst als dát gebeurd is, zal Abraham, d.w.z. zullen zijn nakomelingen, die het
geloof bewaren, en die niet behoren tot het merendeel, dat in de woestijn
terneergeslagen wordt en waarin God geen welbehagen hebben zal, ‘dit land’ in
handen krijgen.
Dat zal nog ruim vier eeuwen duren. Reken, ‘een eeuw’ voor ‘een geslacht’ - dan
zal eerst het ‘vierde geslacht’ uit slavernij, jawel, want die komt eerst nog, herwaarts
wederkeren. Dan vallen Jericho's muren door het geloof. En door dit geloof, dat de
H. Geest werkt, en waarmee Hij de sleutelpositie van Kanaän (Jericho) zijn Kerk in
handen geeft, door dit geloof zal de H. Geest Abraham ‘toeëigenen’ wat hij en de
zijnen ‘in Christus hebben’. Ook ‘dit land’.
De tijd is lang: vierhonderd jaren, ruw geschat. In dien tijd zal Abrahams geslacht
pelgrimeren, zal hij van zijn eigen land een paar meters gronds voor een graf moeten
kopen, zal zijn bezit bezet bezit zijn, en zal de Amoriet en later de Egyptenaar zijn
kinderen onderdrukken. Abraham de bezitter? Jawel. Maar de Amoriet de bezètter!
Totdat de maat der Amorietenzonde vol is.
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Tot zolang woont Abraham, en woont de Kerk, in bezet gebied.
Gelijk ook wij vandaag wonen in bezet gebied, ongeacht elke oorlogsverklaring, en
élk vredestraktaat. ‘Alles is Uwe’ zegt ons de Schrift. Een nieuwe aarde, d.w.z. de
oude, maar dan vernieuwd, is onze. Maar veel meer dan vierhonderd jaren zal de
Antichristelijke voorhoede, en zal straks de Antichrist zelf onze aarde bezet houden.
Totdat zijn zonde-maat vol is. Zó lang. En al dien tijd zullen wij vreemdelingen en
pelgrims zijn. Ons ‘hebben’-in-réchten zal in de ‘feiten-van-den-dag’ geen bewijs
vinden. Wel een luidruchtige tegenspraak. Wij zijn nog altijd in dezelfde positie als
het kroost van Vader Abraham. Want - zijn wij niet zijn kroost?
Maar dan blijkt uit dit concrete voorbeeld, dat toezeggings en toeëigening twee
onderscheiden zaken zijn. Dat er een tweeërlei schenking is: een schenking in
beloftes, én een schenking in vervulling der belofte. En zo ook een tweeërlei ‘hebben’;
een hebben in toezegging, én een hebben in toeëigening van het toegezegde.
Dat stá den kinderen van Vader Abraham voor ogen, zo vaak zij in den doop tot
Abrahams positie ingaan, en met hem onderduiken in de wateren, die het tegenbeeld
van den zondvloed zijn (1 Petr. 3). De Kerk van Abraham ‘heeft’ ‘in Christus’
goederen. Zij ‘heeft’ ze in de schenking-der-belofte. En onze vaderen grijpen dan
moed, en roemen van de kinderen:
zij hebben de zaligheid; of
zij hebben het eeuwige leven; of ook
zij hebben den H. Geest,
zij hebben het Koninkrijk der hemelen;
zij hebben de rechtvaardigmaking, de heiligmaking, de heerlijkmaking.
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Maar dit ‘hebben’, waarop geen enkele uitzondering bestaat, is het
hebben-in-de-toezegging. De H. Geest is den kinderen, niet minder dan den
volwassenen, toegezegd. Zij hebben dus dien Geest. In eerste schenking. In de
schenking der belofte.
Maar wie nu zou zeggen:
derhalve hebben die kinderen (zij het dan met te verwaarlozen uitzonderingen)
reeds den H. Geest ontvangen in de twééde schenking, zij zijn reeds wedergeboren,
die zou even dwaas zijn, als wie van Abraham gezegd had: hij ‘heeft’ Kanaän, in
schenking der belofte, dus heeft hij het al in handen.
Zou toezegging en toeëigening hetzelfde zijn? Of wie nu spreken zou:
de kinderen moeten krachtens de belofte bejegend worden als kinderen, die den
Geest ontvingen in tweede schenking (die der werkelijke wedergeboorte), die zou
even dwaas zijn, als de man, die in het interim der ruim vierhonderd jaren van daar
straks Abraham had bejegend als den bezitter niet alleen, doch ook den bezètter
reeds van Kanaän.
Hem zo bejegenen?
Maar heeft hij niet een graf gekocht voor Sara? Zo heeft hij zijn ‘vorstin’ bejegend!
En heeft hij niet gevochten tegen de Amorieten-cultuur, die, heidens-humanistisch
als ze was, de harten van zijn kinderen vaak ‘bezette’? Zó erg ‘bezette’, dat Ezechiël
(hoofdstuk 16) later typerend zeggen en striemen moet: Uw vader was een Amoriet!
d.i. uw jeugd heeft hij geïnfecteerd met heidendom en zonde. Het ware wel zeer
gevaarlijk, Abrahams kinderen te bejegenen als kinderen, aan wie de H. Geest
reeds de wedergeboorte had volbracht, die wedergeboorte' die het geloof brengt,
dat Kanaën in handen krijgt.
Lees dus Uw doopsformulier weer, gij kerkmens. En bedenk,
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dat toezegging en toeëigening twee zaken zijn.
Altijd.
Wanneer een land in geding is tussen Kerk en wereld (het beloofde land).
En ook wanneer een hart in geding is tussen Geest en Beest (het kinderhart).
Toezegging en toeëigening zijn twee.
Maar het geloof is de band, door God te leggen, en niettemin van ons geëist, de
band, die deze twee aan énen smeedt.
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4

Garantie gevende wezens-identiteit

En God zeide tot Mozes: ‘Ik ben die Ik ben’ en Hij zeide: ‘zo zult gij tot de
Israëlieten zeggen: “Ik ben, heeft mij tot u gezonden...” Jahwe (Hij
is)...heeft mij tot u gezonden’.
Ex. 3:14, 15.
De Naam van den HEERE, den Verbondsgod, wordt slechts in het geloof verstaan.
In het geloof, d.w.z. in aanneming van wat, niet maar in een ‘eigennaam’, doch
in een ‘oordeel’ (onderwerp, gezegde, voorwerp), die God, die zich HEERE noemt,
omtrent zichzelf aan zijn bondsvolk, ten aanzien van dit verbond, openbaart.
Neem dat geloof weg, en laat dat in ‘oordelen’ tot ons komende spreken van den
Verbondsgod buiten beschouwing, en de Naam van den HEERE wordt ons
onverstaanbaar; wat die naam bedoelt, blijft ons dan verborgen.
Immers, wat houdt die naam dan eigenlijk in?
Ge zoudt kunnen zeggen: hij is niet anders dan een formule uit de formele logica.
Op de vraag, wie Hij is, antwoordt de aan Mozes verschijnende God: ‘Ik ben die Ik
ben’. Men mag het afkorten tot ‘Ik ben’, maar volledig gelezen luidt de formule: ‘Ik
ben die Ik ben’. Op Mij past de formule: ‘a is a’.
En als die God dan van zichzélf zegt: ‘Ik ben die Ik ben’, dan doet het horende
volk daarvan verslag; het zet den spreekvorm
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van den eersten persoon over in dien van den derden, en verklaart op zijn beurt
dan: ‘Hij is, die Hij is’. Op Hem past de formule: ‘a is a’. Want Jahwe betekent: Hij
is. Jahwe asjer jahwe: Hij is die Hij is.
Wat moeten we daarmee beginnen, als we die formule nu ‘op zichzelf’ bezien,
los van het gesprek, dat de Spreker-God met ons voert omtrent zichzelf en zijn
werk?
We beginnen er niet veel mee. En áls we er iets mee aanvangen, dan is dat
dwaasheid, zolang wij de ‘formule’ losmaken van zijn verhaal omtrent zijn
evangelische werken.
‘Ik ben, die ik ben’; ‘hij is, die hij is’; ‘a is a’ - daarop bouwt de éne filosoof een
verhandeling over het verschil tussen identiteit en gelijkheid, en de ander maakt er
een uitgangspunt van voor heel zijn wijsgerig systeem. Een derde bindt er
voordrachten over logische onderwerpen aan vast.
Maar wat heeft de mens, die het ‘gun leven aan mijn ziel’, op de lippen voelt
branden, aan zulke speculaties? Minder dan niets.
En toch: zolang hij niet luistert naar het ‘gezegde’ dat bij het ‘onderwerp’ van den
door God gesproken ‘volzin’ komt, zólang heeft ook hij aan dien Naam van God
geen hou-vast. ‘A is a...’, maar dát geldt immers van álle identiteit. Indien men in de
taal der ongeleerden spreekt - en in geen andere taal wil ooit de bijbel spreken, en
met geen andere taal behoeft trouwens Mozes zijn slavenvolkje aan boord te komen
- dan kan men toch zeggen: ieder mens, elke engel en duivel, kan verklaren: ‘ik ben
die ik ben’? In die taal der eenvoudigen betekent de formule: ‘hij is die hij is’, niet in
het geringste een uitspraak over filosofenkwesties, als daar zijn: de vraag van
identiteit of gelijkheid; van ‘zijn’ dan wel ‘worden’: van ontologische dan wel
formeel-logische oordelen; of hoe verder de wetenschappelijke mens zich moge
uitdrukken. Het betekent voor hen eenvoudig hetzelfde als ‘Jan
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is Jan’, en ‘Piet is Piet’, en ‘een tafel is een tafel’. Maar wat hébben zij ‘aan dien
Naam’? Zolang die Naam hun niet meer zegt dan dit?
De mens heeft er niets aan zolang hij niet volledig luisteren wil. Maar als hij
wezenlijk lúistert, dan verneemt hij, dat, indien God waarlijk God is, zijn ‘namen’
altijd ‘gezegden’ zijn. En dat die namen, als God zelf ze openbaart, betrouwbare
gezegden zijn. Het zijn gezegden omtrent Gods levende, verse, tijdelijk zich
voltrekkende hándelen ter uitvoering van een eeuwig plan. Want ‘Hij is die Hij is’.
Hij ‘is’ ‘zichzelf’, in zijn doen.
Zegt dan die God: Ik heb tot u dezen Mozes gezonden, dan wordt die zending
van Mozes het ‘gezegde’, waarin zich de Naam ontvouwt. In dat ‘zenden’ van Mozes,
dien middelaar, spreekt zich de genade en de barmhartigheid van dien zendenden
God uit. Hij heeft zijn slavenvolk aangezien; is aan de ellende van dat volk indachtig
geweest; gaat zelf aan farao's hof het pleit ervoor voeren; wordt zo zijn ongeroepen
advocaat; zó gans ‘om niet’, tot hulp gereed, dat slechts wie bondskind in zijn volk
is, fundamenteel verstaan kan wat het zeggen wil, dat advocaten werken ‘pro Deo’...,
zo vaak zij aan wie niets te betalen heeft niettemin bijstand verlenen in rechten.
En in den innigen samenhang van onderwerp en gezegde wordt nu de naam ‘Hij
is die Hij is’ een levende fontein. ‘Hij’, is bezig een middelaar te zenden, Hij komt te
hulp, Hij roept de doden om te leven, Hij opent de gevangenis, en zet de poort van
't ‘diensthuis’ zeer wijd open. Dát is zijn werk; gelijk Hij zelf het van zich komt vertellen
en omschrijven. En in dat wérken-van-zijn-evangeliedaad nu weet ik, dat ‘Hij is die
Hij is’; want niet ik heb dat geconstrueerd, vanuit mijn godsbegrip of zo, maar Hij
zelf heeft zó van zich gesproken, en nu kom ik Hem naspreken. Zou ik van mijn
kant hebben gezegd: de algemene formule, door mij bedacht, heb ik vertrouwend
op de intuïtie van mijn logisch
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denken, op Hem daarboven ‘toe-gepast’, wel, dan, ware ‘Hij’ een ontwerp van mijn
gedachten, en mijn naam-geving, mijn trotse bewering: ‘(ook) Hij is die Hij is’, ware
dan alleen maar een bewijs, dat ik vind, dat mijn verstand (loze) garantie geeft aan
zichzelf, omdat ik geloof in de identiteit van mijn gedachten. Maar nu ik Hem slechts
naspreek, en nu ik dit doe in het geloof, dat Hem, den levenden tot mij komenden
God aanneemt in zijn spreken, nu is mijn overzetten van zijn zelfbewuste ‘Ik ben
die Ik ben’ in mijn eigen taal: ‘Hij is, die Hij is’, niet minder dan een vrucht van zijn
verheven werking, die mij verzekering gegeven heeft en geeft: dat zijn Naam identiteit
betekent van zijn wezen, van zijn leven, zijn raad-en-daad, doch dan zulk een
identiteit, die mij verkondigd is en wordt in het nauwste verband met de concrete
handeling der verlossing van zijn bondsvolk, waarin ik geboren ben. Dat is te zeggen:
nu Hij dit grootste van zichzelf gezegd heeft in verband met de bewogen zending
van den man-van-hulp, nu betekent de afkondiging van zijn wezensidentiteit niets
anders dan garántie. Hij garandeert mij, dat Hij nimmer zal veranderen, en dat Hij
aan zichzelf getrouw blijft in 't verkiezen van zijn volk, en van mijzelf tot eeuwig
leven. Ik heb geen ‘klanken’ aan te horen, maar zijn ‘oordeel’, zijn ‘rede’, zijn
‘gesprek’, zijn van genade overvloeiende ‘volzinnen’ aan te nemen: Jahwe betekent:
eeuwige wezensidentiteit, gelijk ze, achteraf gepredikt zijnde, in den tijd vóór alle
tijd een eeuwigheid garantie geeft aan zijn verbondsvolk, garantie van de
onveranderlijkheid van zijn beloften, garantie van het ‘ja-enamen-karakter’ zijner
woorden.
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5

De ‘volkeren’, van Jahwe bemind
Immers bemint Hij de volken.
Deut. 33:3.

Als Mozes, alvorens heen te gaan, zijn kudde verzamelt, en haar zijn zegen geeft,
dan passeren ze één voor één zijn geestesoog: ‘de stammen, naar Gods naam
genoemd’. En dan spreekt hij met gezag over die stammen het Woord des Heeren.
Gelijk in vader Jacob, toen hij zijn zonen zegende, niet maar een familie-vader
het woord nam, ja, niet slechts een aartsvader, doch een ‘klerk’ van den Heiligen
Geest, d.i. een man, die toen voor alle volgende eeuwen openbaringsinstrument
was, en van wien de H. Geest een deel van den bijbel heeft doen uitgaan, zo is het
ook in den middelaar van 't oud verbond, in Mozes. Beide mannen zijn instrumenten
van den Heiligen Geest; beide zijn heilige mensen Gods, van den H. Geest gedreven
zijnde, dragers van de inspiratie, die den bijbel ingaf.
Als de Geest tot Jacob invaart, dan zijn er nog maar twaalf zonen. Gaat Hij
daarentegen bij Mozes over tot de inspiratie, dan zijn de twaalf zonen twaalf stammen
geworden. En deze zégent Mozes. Immers bemint Mozes' Zender de volken. Welke
volken? Niet de volkeren van rechts en links, gelijk sommigen - ter ondersteuning
ener gemene-gratie-leer - gemeend hebben uit deze Schriftplaats te mogen afleiden,
doch de stammen Israëls. Dat zijn twaalf ‘volken’; zoals ze wel vaker in den bijbel
worden
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genoemd. Wel kan een ziel uit ‘haar volken’ worden uitgeroeid, maar die ‘volken’
heeft de Heere toch lief. Hij bemint die stammen.
En zó wordt de liefde van Jahwe over Israëls volksgemeenschap hier beleden.
Sommigen menen, dat goede lezing van den tekst de vertaling: ‘Hij bemint zijn volk’
zou opleveren (Bertholet), of een andere (Steuernagel), die vrijwel op hetzelfde
neerkomt. Hoe de oplossing dezer tekstkritische vraag voorts zou mogen zijn, één
ding is duidelijk: het in twaalf stammen georganiseerde volk deelt in de liefde van
zijn Bondsgod.
Hierin nu is wat wónderlijks.
Want toen vader Jacob zijn twaalf zonen zegende, zag hij in en onder hen veel
verkeerds. Hen ‘berispende’, wees hij veel zonden van hen aan. Denk slechts aan
wat hij van Simeon en Levi te zeggen had. En daaraan niet alleen.
Maar al zag Jacob in zijn gezin veel zondigs, hij heeft het toch gezien als kerk.
Hij is zich dan ook ervan bewust, dat hij zijn zonen komt zegenen; wat Jacob (in
Gen. 49) met zijn zonen te doen heeft, is veel meer dan een ‘revue’ der twaalf,
6
7
waarin lof en blaam elkaar afwisselen ; neen - het is voorspelling én zegening.
Want in de twaalf zonen zijn de twaalf stammen begrepen; en in deze de kerk: God
de Heere ‘ziet’ in die twaalf zonen de twaalf stammen. En daarom heeft Hij de zonen
lief, want in hen zijn de stammen begrepen. Zoals al de Levieten in Levi's lendenen
begrepen zijn, wanneer in een betekenisvolle ure Levi Melchizedek begroet, en voor
hem treedt in een bepaalde rechts-relatie, zo is het ook met al de stammen: ze zijn
in de lendenen der twaalf zonen van Jacob begrepen: en zó ook treden de stammen
met de stamvaders in dezelfde rechtsrelatie.
Maar nu - wat is meer: het bloed of de belofte?

6
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En wie zijn meer: de kinderen des vleses, d.w.z. die uit het vlees geboren zijn, dan
wel de zonen der belofte, d.w.z. die uit de belofte geboren zijn?
Het antwoord moet de belofte zelf geven, want zij verklaart het bloed en de
bloedgeschiedenis. Niet omgekeerd.
Welnu, de belofte aan Abraham luidde, dat hij vader van vele volken zou worden.
Ook van heidenen, d.w.z. van zulken, die zijn bloed niet zouden hebben in de aderen,
maar toch gerekend zouden worden met zijn kinderen. Zij zouden worden ingeënt
op den ouden stam als vreemde loten. Hun afkomst zou uit de heidenen zijn; hun
blóed derhalve niet dat van vader Abraham, noch dat van Izaäk dan wel Jacob.
En dus zijn krachtens deze belofte Jacobs kinderen eigenlijk gesproken uit de
belofte geboren kinderen. De uit het vlees en bloed, langs den bloedweg der natuur,
uit Abraham geborenen zijn niet als zodanig kinderen des verbonds, of leden van
de kerk; want de lijn van Vorst Messias loopt over Izaäk, niet over Ismaël; en over
Jakob, niet over Ezau. Maar Izaäk is dan ook door het wonder verwekt en geboren.
En door het woord is Jakob, schoon naar de bloedwet de minste, wijl de jongste,
en de niet-gerechtigde, toch gesteld tot erfgenaam van den zegen, die anders
toekomt aan den oudste; den eerstgeboortezegen. Dat is te zeggen: als nu Jacobs
twaalf zonen geordineerd zijn tot een kerk-gezin, een patriarchaat, en als hun
nakomelingen zijn geordend tot een in twaalf stammen afgetekend kerkvolk, dan
heeft God de HEERE primair in hen niet het vlees en bloed gekroond met de door
Mozes hier bezongen liefde, maar dan heeft Hij in hen primair zijn eigen belofte lief;
want ze zijn een wondervolk: een volk, welks vader Izaäk door het wonder is verwekt,
en welks vader Jacob door het soevereine woord van rechtsposities schéppende
verkiezing is gesteld tot erfgenaam. In Izaäks geboorte en in Jacobs kroning met
den groten zegen bewees Jahwe

K. Schilder, Profeten en evangelisten

46
die God te zijn, die de doden roept om te leven, en wat niet is, roept als zijnde, Rom.
4:17.
Maar dán is het eigenlijk ook niets ‘vreemds’, als God de Heere straks kinderen
Abraham gaat verwekken, die door de belofte zijn geboren, door het woord zijn
toegebracht, zonder dat zij ook maar een droppel van het bloed van Abraham in de
aderen hebben. Het zijn kinderen, niet van Abrahams of Jakobs bloed, maar wél
van de aan deze vaderen geschonken belofte. In die belofte n.l. zijn ze Abraham
toegezégd als zonen, en ook oor-spronkelijk toegezegd, dadelijk, in eerste linie en
in eersten graad. ‘Vader van vele volken’ (ethnê), zou Abraham immers worden?
En aangezien dus de stam van Jacob met zijn twaalf takken een belofte-stam is,
en Jakobs vleses-boom primair belofte-boom is, daarom doet Jahwe ook volstrekt
niets vreemds, als Hij straks, als de tijd maar eenmaal is gekomen, op dien
Jakobs-stam in-ent loten, die ‘vreemd’ zijn, wat het bloed, en de afkomst betreft,
maar die toch worden in-ge-ent op den ouden-stam, omdat eenzelfde woord hen
riep, eenzelfde belofte hen trok, en éénzelfde Evangelie hen den naam van Israëls
kinderen dragen deed. Dat zijn de belofte-kinderen, de door het Woord getrokkenen,
die uit de heidenen eenmaal zouden komen naar den berg Israëls. Ze zouden niet
het vlees, maar wel den naam van deze stammen dragen. Vreemde loten wat het
bloed betreft; geënte loten wat de rechten des verbonds aangaat.
En zó is het te verstaan, dat straks in het laatste bijbelboek de 144.000
verzegelden van de laatste dagen niet het bloed van Jakobs twaalf stammen hebben,
maar wel hun namen, d.w.z. hun rechtstitels dragen. Uit de twaalf stammen elk
12.000 verzegelden. Ja, dat is nieuwtestamentisch: de twaalf patriarchen van het
oude vinden hun parallel in de twaalf apostelen van het Nieuwe Testament. Maar
de twaalf apostelen zijn ‘vaders’ in Israël uitsluitend door het Woord, niet door hun
vlees. Daarom worden de
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geestelijke kinderen, die de twaalf apostelen in de laatste dagen door het Woord
zullen gewinnen, niet genoemd 12.000 uit Petrus, 12.000 uit Johannes, 12.000 uit
Jacobus verzegelden, doch: 12.000 uit Ruben, 12.000 uit Simeon, 12.000 uit Levi
verzegelden. Het Woord der belofte heeft hen gebaard, maar de hand des Heeren
heeft ze op den twaalf-stammen, boom geënt. Want het bloed en de bloedbaan is
door het Woord bepaald geweest (en niet het omgekeerde), tot op den tijd, dien de
Vader te voren besteld had.
Zó ziet dus de Heere, Israëls God:
als Jakob 's Heeren zegen doorgeeft, dan ‘ziet’ God in de 12 zonen al de 12
stammen:
en als Mozes 's Heeren zegen doorgeeft dan ‘ziet’ Hij in de 12 bloedverbonden
stammen al de 12 geestelijke stammen, die den naam der twaalf
bloedgemeenschappen dragen, maar niet meer hun vlees en bloed bezitten.
En dat is nu het geheim van Gods ‘amor antecedens’ en ‘amor consequens’,
d.w.z. van zijn voorafgaande en zijn daarnavolgende liefde. Remonstranten hebben
geleerd, dat dat twee-erlei liefde is. De éne is volgens hen ‘ruim’, want eerst heeft
God álle mensen lief, of b.v. álle stammen, maar de ándere is ‘eng’; want later, als
God ziet, dat lang niet allen van zijn liefde zijn gediend, heeft Hij slechts weinigen
lief, de lievelingen-van-de-laatste-keur; de uitverkorenen tot zaligheid op grond van
hun vooruitgezien geloof. Zo is dan God veranderlijk; er is een ‘vóór’ en ‘ná’ in Hem,
en wat in Hem ‘na’-komt, dat is iets anders dan wat in Hem ‘vóór’-gaat.
Maar anders leert het de Schrift.
Ze leert het anders, als ze ons de geheimen van Gods raad ontsluiert.
Maar, omdat we in dien raad zelf niet kunnen zien, daarom leert ze het ons ook
anders als ze ons de belofte laat verstaan.
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Toen aan Abraham vele volken (ethnê) zijn beloofd, was daarin reeds gezegd: als
't er op áán komt, Abraham, dán zijn uw kinderen eigenlijk niet uit het bloed verwekt,
maar door de belofte verwekt. Met andere woorden: de bloedbaan kan wel dienst
doen in het tot aanzijn roepen van uw kinderen, doch daarin niet beheersend:
behéérsend is het Woord, de Woord-baan. Ik de HEERE ‘zie’ als uw kinderen in de
verte de kerkmensen van de nieuw-testamentische bedeling, die eigenlijk de bedeling
van het oorspronkelijke, definitieve, niet meer voorlopige is; de kerkmensen uit
allerlei bloed, en allerlei volk, en allerlei taal, maar door eenzelfde belofte-woord tot
Mij getrokkenen, de geroepenen door het Woord. Want u komt de belofte toe en
uw kinderen, en alle die daar verre zijn zovelen als er de Heere God toe roepen zal
- door 't Woord.
En daarom is bij God den amor consequens heel en al áánwezig in den amor
antecedens. Dat is: Gods volgende liefde is heel-en-al verdisconteerd in zijn
voor-af-gaande. Want ál zijn liefde is in eeuwigheid bij Hem, gelijk al zijn werken
Hem van eeuwigheid bekend zijn. Niets is in Hem veranderlijk. En aangezien Hij
zijn eigen gedachten kent van eeuwigheid, en daarin onveranderlijk is, daarom staat
het met u en mij alzó.
Als Jakob zegt: Hij heeft mijn twaalf zonen lief, dan heeft Jahwe eigenlijk de
144.000 geestelijke kinderen lief; en dus die 12 stammen, en dus die 12 zonen.
En als Mozes zegt: Hij heeft de twaalf stammen lief, dan heeft Jahwe eigenlijk de
144.000 geestelijke kinderen lief, en dus de 12 stammen, en dus de 12 zonen.
En daarom: in de zonen ziet Hij stammen; en in de stammen zendingsgemeenten;
en in de zendingsgemeenten de geconsummeerde kerk.
Zou ik dan op zij gaan voor een Jood? Of hij voor mij? Of vóór mij?
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Ik hoor er rechtens bij; niet als een vondeling, of als een bij gratie toegelaten
onder-duiker-zonder-vast-adres. Maar ik hoor er rechtens onder. Ook op u en mij
zag Mozes, toen hij sprak: Immers heeft Hij de volken lief, de 12 stammen, zijn volk.
De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op...Werwaarts? Wel, in
Davids dagen naar den berg Sion, waar nu, anno 1946, een machinegeweer staat
tegen de aanhangers van den geheimen zender: qol-Jisjraëel, de Stem-van-Israël,
en, nog steeds anno 1946, naar een kerkje in de achterbuurt, en eenmaal naar de
concentratiekampen, waar weer de machinegeweren opgesteld zijn, ditmaal tegen
de gelovigen van de Geestelijke-Stem-van-Israël, uit den ether allang verdreven,
maar in het gelovig hart bewaard en steeds weer aan-gehoord...en tenslotte, ja,
naar boven, naar den hémelsen Berg Sion, een glazen zee met vuur gemengd,
alwaar de 144.000 verzegelden staan, en nog veel meer, Gods Ganse Israël.
Immers bemint Hij de volken. Zijn volken.
Hij roept daarom zo permanent door 't Woord van zijn belófte.
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8

Juichen éver en juichen mét de Filistijnen

God had gesproken in zijn heiligdom: Tegen Filistea hef Ik mijn
oorlogskreet aan.
Ps. 60:8, 10.
Heerlijke dingen kunnen van u gezegd worden, gij stad Gods...! zie,
Filistea..., deze is daar geboren.
Ps. 87:3, 4.
De dichter van Psalm 60 zou wel zeer stoutmoedig zijn, als hij niet geïnspireerd
geweest was. Zeer stoutmoedig: hij waagt het immers, een hemelsen monoloog,
een gesprek van God-den-Heere-met-zichzelf onder woorden te brengen. Het stoute
stuk ware onvergefelijk, als de dichter niet zelf was vervuld geweest van Gods Geest.
Maar nu het wél zo is, nù ware het onverschoonbaar, als hij het niet zo zeide, als
het hem was ingegeven: Gods eigen Geest heeft hem geopenbaard, hoe God
zichzelf heeft aangesproken. Zo was de spreuk van God Jahwe die met zichzelf te
rade ging: Sichem wil Ik verdelen, en het dal van Sukkoth uitmeten. Gilead is van
Mij, en Manasse evenzeer, Moab is mijn wasbekken, op Edom werp Ik mijn sandaal.
En wat Filistea, het land der Filistijnen betreft, tegen Filistea hef Ik mijn oorlogskreet
aan: over Filistijnenland is mijn Krijgsmansgejuich.
Nu, die goddelijke monoloog werd door de feiten bevestigd. On-
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der Jozua is west- en oost-Jordaanland kroondomein van God Jahwe geworden;
Hij heeft dat gebied van Sichem en van Sukkoth, van Manasse en van Gilead, toen
afgestaan aan zijn eerstgeboren zoon, dat is: aan Israël. Ook Juda werd in 't
wingewest van Israëls God en Vader gekroond met heerschappij. Moab is ook
verslagen; de Held der hemelse oorlogen heeft zich daar de voeten laten wassen,
om naar zijn feest te gaan. En Edom werd bezet gebied. En dan die Filistijnen! De
Krijgsman van hierboven heeft tegen Filistijnenland zijn oorlogslied gezongen;
dapper toog Hij tegen dat volk ten strijde op en wierp het in het stof.
Zo is die hemelmonoloog, geopenbaard door den Eeuwigen Geest, voor Israël
een troostend en versterkend lied. Zijn God heeft zelf voor dit zijn volk gestreden.
De Filistijnen zijn geknecht; hun helden moeten het stof lekken. Het is een verslagen
hoop, dat hele Filistijnengebroed.
En David heeft de overwinning van zijn God ook weten te ‘gebruiken’. God Jahwe
heeft, om zo te zeggen, den vrede-van-David voor hem gewonnen. Als David zich
straks laat omringen door een filistijnse lijfwacht, dan is elk moment van 's konings
in- en uitgaan onder de lijfelijke bescherming van juist deze lijfwacht, van deze hoge
sterke kerels, voor hem een psalmgezang: de Heere heeft over de Filistijnen zijn
krijgsmuziek doen horen. Wie heeft den Reus van Filistea, dien Goliath, verslagen?
Tenslotte was het niet David, maar zijn God. En daarom klinkt het als een
psálmgezang, als Filistijnen de trom roeren, zo vaak Koning David uitgaat. De
goliaths uit 't Filistijnse land zijn niet meer Davids tegenvoeters, doch ze zijn diens
bedienaren, zijn lijfwacht, het zijn zijn ‘Zwitsers’.
Dat is Psalm 60: het lied van Filistea's onderwerping
Maar Israël is meer dan natie, meer dan staat. Het is ook kerk. Het is zelfs eerder
kerk dan natie. Dus is zijn sieraad, en zijn kracht, dus is zijn eigenlijkste wapen niet
het zwaard, dat bloed
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neemt, doch het Woord van Vorst Messias, dat leven geeft. Israël moet niet de laars
op den nek der Filistijnen nemen als zijn uiterste embleem, doch den kandelaar des
Woords, uitgedragen óók tot de kinderen van 't Filistijnse land. Zijn nationale
overwinning vindt haar eigen wezen slechts in een kerkvictorie. Dit is de overwinning,
die de wereld overwint, ook de wereld van Filistea: ons geloof. Niet wie in
wingewesten denkt, maar wie in zendings-taken denkt, heeft zich als kerk het recht
van 't V-teken aangenomen: V is Victorie, want de God van Vorst Messias wint met
zijn evangeliewoord op alle fronten.
De psalmbundel kan daarom niet volstaan met dien kanon van Psalm 60; ook die
van Psalm 87 moet erbij gezongen worden. Want deze psalm is stoutmoedig als
de zestigste; ook hij toch waagt zich aan de weergaaf van den tekst van een
goddelijken monoloog. Beter gezegd: hij waagt zich er niet aan, dezen
geopenbaarden monoloog van Jahwe-met-zichzelf te onthouden aan het kerk-volk
van de natie Israëls. Heerlijke dingen kunnen van dat kerk-volk, dien kerk-staat, die
kerk-stad worden gezegd; en ze wórden ook gezegd, en het is de goddelijke ‘Ik’,
die hier het woord neemt. Hij vult wel niet Gods denken aan, want Gode zijn al zijn
werken van eeuwigheid bekend: doch hij vult de openbaring omtrent dit denken
aan. Ziehier den inhoud van die nadere openbaring: de Filistijnen komen niet alleen
als overwonnen slaven-in-livrei de grenzen van de Godsstad over, doch ze mogen
ook als proselieten die grenzen overschrijden. Ja, nog verder gaat de genade over
hen: ze mogen straks binnen de stad gebóren worden. Geboren door het Woord
en uit den Geest van God Jahwe. Jeruzalem is niet alleen de Burchtstad, doch ook
moederstad, ook metro-pool. Het zwaard des Woords heeft eerst het volk van David,
doch daarna ook dat der Filistijnen aan den Heere, die de Vader van Messias, en
zijn Zender is, zich doen onderwerpen. De natie, die haar sterke kerels moest afstaan
aan
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David, om zijn lijf-wacht te wezen, ze mag nu ook Davids psálmen mee gaan zingen;
niet alleen over hen juicht Davids generale staf, doch met hen jubelt straks het
priesterkoor van Davids tempelbouwenden zoon, dien vorst des Vredes, Salomo.
Heeft ook het Filistijnse bloed, dat nog aan 't zwaard van David kleefde, hem den
tempelbouw onmogelijk gemaakt? Maar Salomo draagt den vredespalm des
evangelies in de hand, en ook de lijfwacht van zijn vader David mag er onder staan
te zingen: meer dan een lijfwacht levert Filistea, want het kan ook koorknapen straks
plaatsen in de eerste rijen van het tempelpersoneel.
En zo is Psalm 87 rijker dan Psalm 60, zoveel rijker, als de aanvulling boven het
aangevulde is. Hij doet ons zien, wat 't Zwaard des Geestes vermag, het Zwaard
des Woords van de belofte, die den Vorst Messias tot inhoud heeft. David nam het
Filistijnse bloed, maar Davids Grote Zoon gééft het zijne, ook voor Filistijnse
adderengebroedsels, die Hij Zelf geleerd heeft, den toekomenden toorn te ontvlieden.
Zolang de kerk die beide psalmen combineert, zolang is zij kerk. Gaat ze scheiden,
dan is de Filistijn, die onbesneden bleef, straks overweldiger van Israël, dat
verzuimde, zich het hart te besnijden. Want niet die is een Jood, die het in het
openbaar is, en roemt in 't vlees, en dus de bril van Psalm 87 afzet bij het lezen van
Psalm 60, maar die is een Jood, die het in het verborgen is, die zelf gebukt heeft
voor het Zwaard des Geestes, dat hem met de Filistijnen en met hoeren en tollenaren
op de knieën heeft geworpen. En de besnijdenis des harten, die is de ware
besnijdenis. Toen Israël de bril van Psalm 87 afzette, en dus Psalm 60 slechts
vleselijk kon (mis)-‘verstaan’, toen hebben de Filistijnen Israël geïnfiltreerd met hun
vijandige penetratie. Kinderen Abrahams spreken dan half asdodisch. In stee van
dat de Filistijnen de taal van Kanaän spreken, spreken de kinderen van den tempel
en van
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de tempeltaal de Filistijnentaal. Dagon wordt dan weer op zijn voetstuk gezet, en
zelfs in Jeruzalem sluipt het gevaar van terwille-van-Dagon-den-drempel-ontzien
binnen. De Reformatie van Josia weet ervan, en de profeet Zefanja ook.
Maar zolang de koloniale mogendheid het Woord van God doet uitgaan naar het
overwonnen land, zolang neemt God de Heere daar de gevangenis tot buit, en doet
Hij het wederhorig kroost gehoor-zaam bij zich wonen. Het geloofs-gehoor overwint
dan het krijgs-gehoor; de vredespalm het zwaard; de proselieten worden broeders,
en de lijfwacht die zich tegen Goliath moest keren, noodgedwongen, ook nog na
zijn dood, neemt zélf straks 't zwaard van Goliath uit de priesterkluis weg, om het
aan David te geven, aan David, die met hen de toonbroden eten wil, een maaltijd
van den messiaansen vrede met hen nuttigende voor de ogen van dien God, die in
Christus, den Messias, vrede brengt op aarde onder de mensen van zijn welbehagen.
Hij riep ze naar zijn vrijmacht van alle kanten, opdat de eer zou zijn voor Hem, bij
wien geen aanneming is van den met zijn V-tekens zich smukkenden ‘persoon’.
De monoloog van God Jahwe wordt ons van stuk tot stuk geopenbaard. Welzalig,
wie daarvan de beide elementen weet te verdisconteren in den dialoog van mens
tot mens, van Israëliet en Filistijn, van priesterzoon en hoerekind, van farizeeër en
van tollenaar, van calvinist en ‘Indonesiër’, die wist op te staan, en naar ónzen Vader
mee te gaan, zeggende: Vader, wij samen hebben gezondigd tegen den hemel en
voor u, en nu is de middelmuur, dat afscheidsel, voor goed doorbroken.
Ze gaan hun feestkoralen zingen. Samen.
Psalm 60, en Psalm 87. S-a-m-e-n.
Amen, zegt daarboven een aartsengel. Ook hij met al de andere engelen gaan
zingen. Samen.
En Vader, Zoon, en Geest zijn óók gaan zingen. Samen. Amen.
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9

Zie, de dagen komen

Zie, dagen komen...
Jeremia 30:3; 31:27, 31, 38.
Profeten zoeken niet zozeer het einde als den einder.
Men heeft zo vaak van hen gezegd, dat zij het einde zoeken, en dat hun grootste
loon hun zou gegund mogen heten, indien zij een voor-spelling aangaande de
toe-komende dingen hadden kunnen spreken met gezag. Zó sterk werkt deze
voorstelling aangaande het loon eens profeten op de geesten in, dat men een profeet
te sterker, en 'n profetie te werkzamer en te dierbaarder acht, naarmate de inhoud
van een bepaalde profetenspreuk meer naar voren in den tijd kan geschoven worden.
Hoe dichter de profeet in zijn voorspellen naar het einde der dagen, op de laatste
bedeling, naar wat niet vóór, doch áchter den drempel ligt, die Oud Verbond van
Nieuw komt scheiden, hoe mooier plekje hij krijgen moet in de eregalerij der
godsgezanten. Het einde...toon ons het einde, en wij zullen u, profeet des
Allerhoogsten, zeggen, hoe ver gij in de gunst van God anderen hebt mogen vóór
gekomen zijn.
Doch deze lof is niet betamelijk. Omdat hij niet zich richt naar het loon, dat God
aan zijn profeten gunt.
Hun grootste loon is immers niet, dat zij een einde, doch dat zij den einder wijzen.
De einder is zo iets wat de Grieken noemen: horizon.

9
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De horizon, dat is de grens van ons gezichtsveld. Hij is die - denkbeeldige - lijn, of
curve, die voor onze ogen den bodem, waarop wij staan, dat is: de aarde, afgrenst,
omdat aan den anderen kant van die ‘lijn’ ‘terreinen’ liggen, die ons oog evenmin
doorzoeken als onze voet betreden kan.
Maar het verschil is duidelijk. Wie het einde wijst, die wijst maar één kant uit: naar
voren, naar waar de zon ondergaat. Maar wie naar den einder wijst, die wijst alle
kanten uit: naar voren én naar achteren. Naar waar de zon ondergaat, doch ook
naar waar zij opgaat. En waar beginningen en beginselen te wijzen zijn.
Nu, toen de ogen van Jeremia den einder zochten, toen liet de Geest hem zien, wat
na de dagen-van-heden aanstonds volgen zou. Een balling ziet al héél ver, als hij
wat aan de andere zijde van de scheidslijn tussen ballingschap en vrijheid ligt, vaag
kan onderkennen. Zeggen we ‘vaag’, dan bedoelen we niet: onzeker, maar: zonder
scherpe distinctie van wat achter den horizon-van-vandaag in het daarna komende
veld-van-tijd-en-ruimte toch nog werkelijk zal te onder-scheiden zijn. Te
onderscheiden, maar zonder, dat het te scheiden wezen zal. Want het beginsel, dat
is aan den einder. Het nieuwe begin. De nieuwe zonsopgang. En hoe veel nu achter
dien einder komt, dat weet niemand. Maar de profeet weet wel: het beginsel werkt
dóór.
Dus spreekt Jeremia in de door ons geciteerde hoofdstukken 30 en 31 over wat
geschieden zal na de ballingschap. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, Gods
goedheid is zeer groot. Begint die verlossing pas in een andere wereld? In een
nieuwe dimensie? Op een schoongeveegde aarde? In een Nieuw Testament, dat
na zoveel jaren, of jaar-weken, wel-geteld, aan zal breken?
O neen.
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Het nieuwe, dat Jeremia ziet komen, dat breekt zich baan in en door de catastrofale
verlossing, die Jahwe zal geven, als Hij zijn ballingen weer heenleidt naar 't beloofde
land. Wat Hij daarin en alsdan zal werken, dat zal natuurlijk dóór-werken. Hoelang,
vraagt u? Vraag dat niet meer: wie weet de eindeN nu te meten van wat achter den
eindeR ligt, achter den horizon van heden? Het zal doorwerken tot den tijd, waarin
het heil zal komen tot de volken, den dag, dien men later noemen zal: den dag van
't Nieuwe Testament. Het zal óók doorwerken tot aan de parousie van Vorst Messias,
eenmaal komende, na lijden, in heerlijkheid. Het zal doorwerken tot in alle
eeuwigheid. Wát zou niet doorwerken, wat God principieel komt werken? Maar het
begint al dadelijk na de ballingschap. Naar de gelegenheid van dien tijd. Het zet
zich voort tegen en ook na den tijd van de aankomende Filistijnen, Tyriërs en Moren,
den dag van 't Nieuwe Testament. En het werkt eeuwig na. Maar het werkt telkens
naar de gelegenheid des tijds, die na dien horizon zal liggen. En het zal eenmaal
werken naar de gelegenheid der eeuwigheid, die voor het geloof wenkt achter de
laatste horizonten, die de laatste profeten en getuigen zullen afzoeken. Ook dat
nieuwe verbond, waarvan ons hoofdstuk 31 spreekt, komt dus al vóór het
dusgenaamde Nieuwe Testament. En het zal daarna doorwerken, naar de
gelegenheid van den tijd, die daarmee aanbreekt.
10
Zie, de dagen komen! Achter den horizon ligt wat nieuws. Chedasjah.
Wat ligt er achter dien horizon?
Vrijheid, merdeka, maar dan éne, die evangelisch wordt geleid, en voor de kerk
weer plaats maakt, in haar eigen land, en de revolutionairen, de rebellen, naakt
uitstroopt (30 :3). Verscheurde banden (8); rustig leven (10), en wraak over de
‘beesten’ der wer-
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reld (11, 16); een nieuwe stad, waarin men wederom kan zingen (18, 19). En een
eigen soeverein, en zelfbeschikkingsrecht (21).
Dat begint dadelijk achter dien horizon. Maar 't kan nog wel wat duren, eer die
eigen Soeverein er is. Maar 't ligt al in 't verschiet en 't een hangt met 't ander samen.
Zie, de dagen komen. Achter den horizon ligt wat nieuws. Chedasjah.
Wat ligt er achter dien horizon?
Zending (terzelfder tijd, 31:1), die vrucht draagt; en reünie (9) en een herstelde
altaardienst (14), en volksherstel (17) en bekering (19).
Zie, de dagen komen. Achter den horizon ligt wat nieuws. Chedasjah.
Wat ligt er achter dien horizon?
Herstelde vruchtbaarheid (naar de oude belofte) (27); wederopbouw (28),
aanvaarding van individuele eigen verantwoordelijkheid (29).
Zie, de dagen komen. Achter den horizon ligt wat nieuws. Chedasjah.
Wat ligt er achter dien horizon?
Een nieuwe actie van Gods voorzienigheid (31) in de oude verbondshistorie, en
tengevolge van die nieuwe krachtuitzending Gods een parallelverschijnsel met de
bekering (van volk en individu) (19, 29). Niet meer een napraten van anderen (34),
niet meer een afschuiven van de individuele verantwoordelijkheid op massa en
clerus (33), maar een aanvaarding van Gods verbond, overeenkomstig de oude
eisen.
Dat alles komt van ‘achter den einder’.
En het is één geheel.
En het voltrekt zich naar de gelegenheid van elken navolgenden tijd. En over het
collectivum van de weergekeerde, vrijgemaakte kerk.
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De van Babel vrijgemaakte kerk, na de ballingschap.
De van Joodse binding vrijgemaakte kerk, na Pinksterfeest.
De van alle zonde en leed vrijgemaakte kerk na de parousie.
Maar voor die laatste voltrekt het zich naar de gelegenheid der eeuwigheid. En
over een adequaat gezuiverd kerkcollectivum. Want alles komt naar de mate van
zijn ‘bedeling’.
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11

Een nieuw verbond met beide huizen

Zie, dagen komen luidt het woord des HEEREN, dat Ik met het huis van
Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten.
Jeremia 31:31.
Een nieuw verbond...
‘Nieuw’ kan in den bijbel heel wat betekenen.
Het kan aanduiding zijn van een radicaal-nieuw ding; maar ook van een ding, dat
vernieuw-d is.
Radicaal nieuw is datgene, wat, althans in zijn genesis, zijn oorsprong, in geen
enkel gegeven van vorige dagen steun vond, of daarin zou vermogen te wortelen.
Maar ver-nieuw-d is al datgene, wat in beginsel reeds eerder aanwezig was, wat
door allerlei kwaden invloed was afgeknabbeld en ontluisterd en ontaard; terwijl dan
een krachtige en acute en inzoverre verrassende en (ver)nieuw(ende) invasie van
goddelijke kracht zich met dit gedegenereerde ding gaat inlaten, de aan zijn wezen
en doel vreemde elementen eruit verwijdert, en zo het geheel gaat zuiveren en
op-nieuw aan de oorspronkelijke ordinantie laat beantwoorden. Het is dan gezuiverd,
vernieuwd; en, waar Gods dagen immer beter zijn dan de voorafgaande, tegelijk
verbeterd en op hoger plan gezet, en dienstbaar gesteld aan de toekomst, gelijk de
God van Raad en Sterkte zich deze heeft ingedacht in zijn besluit.
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Hoe nu in een bepaalde Schriftplaats dat woord ‘nieuw’ bedoeld is, zal telkens het
verband hebben te beslissen. Althans wanneer het ‘nieuwe’ iets (of iemand) is,
welks oorsprongen reeds in het verleden liggen.
Alleen in dat geval toch kán de betekenis van ‘nieuw’ nog als vráág-stuk gelden;
in het andere geval is de zaak al dadelijk beslist.
We zullen dus uit het verband hebben na te gaan, hoe ‘nieuw’ bedoeld is in
Jeremia 31:31, als de profeet een ‘nieuw verbond’ ziet opgericht worden door Jahwe
met zijn beide huizen. Zijn BEIDE huizen.
Het huis van Israël. Het huis van Juda.
Nu heeft iemand eens beweerd, dat het hier gaat om een ‘nieuw constituerend
begin’; en daaruit willen afleiden, dat het nieuwe verbond in tegenstelling met het
oude (van den Sinaï) zou bestaan in, beter gezegd: zou leiden tot: de vorming van
een nieuw volk, een volk des HEEREN, zó dat de bindende band ‘zuiver innerlijk’
is. ‘Zuiver innerlijk’, dat is dan zijns inziens een tegenstelling met het ‘zuiver uiterlijk’
van het Sinaï-verbond. Daar, bij den Sinaï, zou immers een volk Gods geconstitueerd
zijn, waarbij de bindende band louter uiterlijk was. Zo althans bedoelde schrijver.
Eenmaal tot zúlk een contrastering verleid, door den nasleep van Coccejaanse
theologie, en door die van zijn naaste omgeving, gaat bedoeld auteur (Aalders, K.V.
89) de parallellen verder uitwerken.
Tot het nieuwe verbond behoren, dat wordt bepaald - zijns inziens - door een
innerlijk werk Gods in de ziel. Maar het oude verbond, van Sinaï, dat was meer
nationaal: en dus kwam dáár de wet van buiten af.
Het nieuwe verbond - aldus nog steeds deze auteur - slaat op
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wat hij noemt ‘de onzichtbare kerk’; maar het Oude, nu ja, dat zag op de zichtbare.
En die is niet veel zaaks - zo hoort men hem...wel niet zéggen, maar toch wel zo
ongeveer dénken. Comparatief denken en meten dan.
Deze opvatting evenwel verteert zichzelf. Want, neem eens even aan, dat er zo iets
als een onzichtbare kerk zou bestaan, we vragen ons af: maar wat is dan hier toch
het ‘nieuwe’? Hoe men het wendt of keert, en hoe men ‘nieuw’ ook opvat, in den
eersten dan wel in den tweeden zin van het woord: altijd is het toch zó geweest, dat
de Heere in den geest dergenen, die deze schrijver tot de ‘onzichtbare kerk’ zou
willen gerekend zien (door God), dat ‘werk in de ziel’, wrocht, dat hij rekent tot de
substantie van dit ‘nieuwe verbond’. Met andere woorden: had hij gelijk, dan zou
de profetie van Jeremia aldus kunnen worden weergegeven: zie, de dagen komen,
dat Ik wat nieuws zal doen uitspruiten: Ik zal n.l. op denzelfden voet voortgaan.
Ja, maar, zo zal iemand zeggen: dat nieuwe, dat toch ook weer het oude was, is
toch inzoverre nieuw, als het nu wordt uit-gepeld uit de ‘nationale’ verhoudingen.
Maar we antwoorden: waar staat dat? De hier gedane belofte is gericht tot de
twee huizen van Israël en van Juda. Is dat ‘nationaal’ of niet?
Indien hier iets nieuws aan Abrahams zaad in uitzicht gesteld wordt, dan is het
toch voorzeker een teruggrijpen naar het oude.
Nieuw was de toestand geworden in zóverre, als bij den Sinai het volk nog in zijn
ongedeelde eenheid onder aan den berg lag, terwijl sindsdien het éne volk in tweeën
gespleten is: een tien-stammen-rijk (huis van Israël), én een twee-stammen-rijk
(huis van Juda).
Maar door nu tot beide huizen weer te keren, en in beide huizen zijn verbond
weer in te scherpen, komt de Heere tot nieuwe
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volksformatie, maar dan in ouden stijl: beide huizen worden door het verbóndsleven
weer tot één gemaakt, en de Heerser, dien men verwacht, die zal niet over een deel
van Israël, een tien-stammen-deel, dan wel een twee-stammen-deel soeverein zijn,
doch over het weer, van binnen uit, tot zijn eenheid herstelde volk van Abraham.
Wat verbindt hechter dan verbondstrouw? Wat is cement, zo het niet de
gemeenschap des Geestes zijn zal? Ja, dat tienstammenrijk heeft veel zonden
begaan, en een tijdlang heeft Jahwe Jozefs tent (tienstammenrijk) verachtelijk laten
varen. Het tienstammenrijk heeft zich gesepareerd; en Jerobeam heeft het doen
zondigen; en het heeft zich verwijderd van Jeruzalem als centrum en in Dan en
Berseba heeft het eigen cultuskernen opgericht. De verharding is over Abrahams
zaad voor een deel gekomen. En het andere deel is daarin gevolgd: ‘ook dezen’
(Jes. 28:7) zijn afgeweken; en te roemen was het twee-stammenrijk (het huis van
Juda) niet oorbaar. Ja, de verharding is voor een deel over Abrahams zaad, over
het éne bij den Sinaï gelegerde Israël gekomen, en het andere deel is erin gevolgd.
En in de laatste jaren, toen de ballingschap van het twee-stammenrijk eerst de
bloem onderdompelde in ellende van concentratie-kamp en arbeidsinzet
(dienstbaarheid onder heidenen), heeft nog het aanvankelijk met vrede gelaten deel
geroemd tegen de door den heidensen tiran afgehouwen takken. Tot het laatste
moment toe pochte de een tegen den ander. De ene helft van Israëls huis pochte
tegen de andere: slechte vijgen zijt gij, goede wij; een bijentroep zonder bijenkorf,
ziedaar uw beeld; een bijenvolk in de korf, ziedaar het onze.
Maar tenslotte heeft God BEIDE parten, en BEIDE huizen in de ellende laten
komen: beide huizen kwamen in het oordeel van de ballingschap.
Doch zie, straks wendt de Heere beider lot tezamen. Hij zal hen weer bijeen doen
komen, niet in een politieke heroriëntatie, die
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op de oude contrasten voortbouwt, doch door in BEIDE huizen van zijn Geest te
geven tot bekering, bekering tot den God van Sinaï-Horeb. De verharding is over
Israël voor een deel gekomen. Maar dat duurt niet een onbeperkten tijd. Er zal wat
nieuws zijn, o ja, iets bijzonder nieuws: BEIDE huizen worden weer voor één
Verbondsgod gewonnen en voor één verbondswet zullen ze samen weer warm
lopen. De verharding over het éne huis zal duren, totdat de volheid der kinderen
Abrahams weer ingegaan zal zijn door de enge poort; en alzo, op deze manier, zal
heel Israël weer zalig worden, een uitverkoren volk, uitverkoren tot het hebben van
de verbonden, en van de wet, en van de sacramenten, en tot het ontvangen van
Messias.
Zie, dit is iets nieuws. Zo nieuw, dat de profeet, die aan enkele eeuwen van scheiding
van beide huizen gewoon geraakt is, zeggen moet: als dát gebeurt, wel, dan zal
Jahwe iets nieuws gedaan hebben.
Mensen, mensen, we zullen weer één zijn. Niet een Jerobeamscultus in
Dan-Berseba tegenover een Rehabeams-cultus in Jeruzalem.
Niet een pochen van tien tegen twee en van twee tegen tien. Niet een gloriëren
van latere slachtoffers der rampen tegen de eerste. Niet een greep naar wereldmacht,
die beide gevestigde koningsmachten en dynastieën zal verdeeld houden. Maar
een Unie-van-Israël, en deze van binnen uit, omdat de Geest weer werken gaat.
Krachtiger dan tevoren.
Niet met andere, doch met betere beloften, sterker aangedrongen, en van
intensiever genadewerking sprekend, en deze werkend.
Dát zal nieuw zijn.
Maar dat de Geest het hart aangrijpt bij de uitverkorenen, dat is zo oud als de
wereld. En, dat de wet van buiten komt, is dat
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soms iets ouds, dat bij het nieuwe verdwijnt? Welneen: altijd komt de wet van buiten,
ook na de ballingschap; en steeds zal Jahwe door de poort van oog en oor het hart
zoeken, en altijd zal de uitwendige roeping met de inwendige gepaard gaan, om
kracht-tot-zaligheid te oefenen waar het de Heere wil in zijn verheven vrijmacht.
Zo is het nieuwe inderdaad aanwezig. Het is ook metterdaad een nieuwe
constitutie, inzoverre het een schande, die tegen de bondsconstitutie inging, zal te
niet doen. En de kerkformatie door kerkherstel, van binnen uit geboren, die zal
derhalve beginnen na de ballingschap, en zich voortzetten in het Nieuwe Testament,
en haar kroon bereiken in den dag der dagen.
Maar laat het nieuwe verbond niet dateren op het Nieuwe Testament. Want wie
zó dateert, die dateert - te laat.
En wie te laat dateert, die dateert te zwak.
Zo vaak toch ‘iets nieuws’ (ook in dezen zin) zich baan breekt, wordt hetgeen
achter ligt, geantiqueerd, voor oud verklaard, en voor nabij de verdwijning. In het
nieuwe komt het oude terug, doch in vernieuwden vorm, en met versterkte
heerlijkheid, en geïntensiveerde kracht. Wie na de ballingschap de herstelde eenheid
van Israël geniet, die geniet meer dan de man, die Sinaï beleefd heeft. Volksherstel
is meer dan volksformatie. Bij een verzoening komen betere beloften los dan bij de
eerste nadering. Amantium irae amoris integratio est: toen Jahwe zijn volk trouwde,
toen was de liefde sterk, en de beloften waren goed; maar toen Hij deze zijn
inmiddels weggelopen vrouw (Ezechiël 16) weer in huis haalde, ondanks alles, toen
was de liefdebetoning sterker, en de beloften waren nóg beter. Toen kwam dan ook
de Christus naderbij, die geven kon wat Mozes nog niet had geschonken: een
verbond, dat niet meer werd gebroken door de huizen Jacobs.
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Niet gelijk het oude

...niet gelijk het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage
dat Ik hun hand vatte om hen uit het land van Egypte te voeren...
Jeremia 31:32a.
Martelaar der scholastieke exegeten als Jeremia geworden is, heeft hij zijn woorden,
klaar als kristal, zien verduisteren door mensen.
De scholastieken hadden uitgemaakt, dat het echte verbond der genade alleen
‘met’ de wedergeboren uitverkoren individuen kon zijn opgericht. Daarna hadden
ze verklaard, dat Jeremia 31, die in Hebreeën 8 wordt aangehaald, zeer bijzonder
over dat echte verbond, dat met de uitverkorenen, in hun wedergeboorte nog wel,
wordt opgericht, zijn profetenstem heeft laten horen, en het echte verbond dus het
nieuwe is, juist óm zijn echt-heid. In de derde plaats kwamen zij dus tot de conclusie,
dat de fase van dit ‘nieuwe verbond’, welks nieuwheid eerst op het in Handelingen
2 vermelde tijdstip in kan gaan, niet vóór dit ogenblik kan aangevangen zijn, weshalve
al wat vóór dat tijdstip valt, bezien moet worden als vallende onder de oude verbondsen rechtsbepalingen. Om dan ten vierde te besluiten, dat er een scherpe tegenstelling
moet liggen tussen nieuw én oud, tussen Pinksterfeest en Sinaï's dondergerommel;
tussen evangelie en wet, ja, ja, vooral die. En dus: ook en vooral tussen de
wedergeboorte van den precieuzen individu als delicate stichting van een intieme
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verbondsgemeenschap tussen den Bruidegom der zielen en de zielen des
Bruidegoms ter ener zijde, én zo'n ordening van een nauwelijks door Mozes
bijeengedreven massa van ontsnapte slaven-van-farao als brute stichting van een
plomp-ruwe verbondsrelatie tussen den Koning van een (slechts in ‘uiterlijken’ zin)
uitverkoren volk of natie (Israël) en de natie van dien Koning.
Een tegenstelling, hebt u goed gehoord? De bekende tegenstelling van wet en
evangelie, waarover alle eeuwen door zoveel te doen is geweest. Die tegenstelling
ligt er volgens wie zó spreken, als contrast, tussen nieuw en oud verbond; tussen
Pinkstervlammen en Sinaïflitsen; tussen intiem verbond met één precieuzen lieveling
des Bruidegoms en zo'n ruw nationaal, herzegge: alleen-maar-nationaal verbond
met een massa lieden tegelijk. Van de massa zeggen de aristocraten af en toe veel
lelijks. Af en toe. Ook dezen keer.
En dan sturen ze hun exegeten op u af, om het bewijs te leveren dat de Schriften
hun betoog gedicteerd hebben, althans het steunen.
En die exegeten zeggen dan tot u: ga mee, lees Jeremia 31. Zet uw bril op. Of
neen, neem uw loep mee, en zet uw bril af. Wie een bril ophoudt, die ziet nog veel
te veel in de breedte, zeggen ze. Ge moet dezen keer een ‘close up’ verlangen.
Een détail bestuderen, onder de loep. Vergeet wat daar verder staat in Jeremia 30
en 31, over vee en huizen en zaad van mensen en beesten - en vraag ons niet,
wanneer dát allemaal tot Israël mocht gekomen zijn. Ze zeggen U: neem de loep,
en zet die pal boven dat éne kleine detail van den tekst, waar staat geschreven:
NIET GELIJK HET VERBOND van vroeger. Broeder, zo vragen ze u dan, beduidt
dat geen TEGENSTELLING? Geen CONTRAST? Geen scherpe onderscheiding
van contraire grootheden?
En, eer ze u loslaten, zeggen ze, een beetje haastig: houd de loep nog even in
de hand, en leg ze óók even op dat stukje tekst, waar
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(in Hebr. 8) gezegd wordt, dat het oude verbond niet onberispelijk was. Is het nu
niet klaar als de dag, dat de tegenstelling tussen het Nieuwe verbond met uitverkoren
individuen én het Oude met zo'n plompe massa er één is als van netto en bruto,
van kern en omtrek, van wezen en plompe verschijning, van fijn en grof, van
onberispelijk en berispelijk, van fijn goud en een ruwen klomp, waar wel wat goud
in verstóken zal zitten als ge maar zoekt?
Maar...
Maar als er staat: het zal niet zo wezen als vroeger (‘niet als het verbond van
destijds’), dan kan dat ook nog heel wat anders aanduiden dan een scherpe
tegenstelling. Het kan ook willen zijn een tekening van een verschil tussen minder
en meer, tussen geremd en ongeremd, tussen belemmerd en vrij, tussen foetus en
voldragen vrucht, tussen aarzeling en vastberadenheid, tussen schemering en licht,
tussen onmondigheid-met-dwaasheid en rijping-tot-wijsheid, tussen steunen op de
massa en zelf aanpakken, in het groeiend besef van eigen verantwoordelijkheid.
En zó is de onderscheiding hier bedoeld.
Men heeft zo vaak Jeremia 31 bejegend, als zou het alleen maar over de
uitverkorenen handelen, m.a.w. over wie niet sterven (in den strikten zin, dien
‘sterven’ hebben kan).
Maar waarom zegt dan de profeet in de onmiddellijk aan ons vers voorafgaande
pericoop, dat ‘in die dagen’ men niet meer de branies zal horen verkondigen, dat
de VADEREN (het voorgeslacht) de zaak in de war hebben laten lopen (‘onrijpe
druiven’ hebben gegeten), en dat nu de KINDEREN (het tegenwoordige nageslacht
) de ellendige gevolgen maar moeten dragen ( stroeve tanden krijgen)? Komt het
soms hiervan, dat men in die dagen NIET MEER STERFT, dat men in den nieuwen
toestand geen oordeel, geen verbondswraak ondergaat? Omdat de kring der
‘bondelingen’ alleen maar tot de wedergeboren uitverkorenen
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beperkt is, tot hen, die niet sterven zullen, doch alleen maar eeuwig leven?
Sommigen schijnen het zo te willen zien; ze zeggen dan: wel, Jeremia 31 voorspelt
dagen van heil; ze schijnen te bedoelen: dagen van alleen maar heil, zonder
verbondswraak voor de bondelingen; en verklaren dan: men zal straks dat
spreekwoord van onrijpe druiven eten en stroeve tanden niet meer bezigen, omdat
‘voor dat spreekwoord natuurlijk in die komende HEILSdagen geen reden meer zal
13
zijn’. Geen reden meer: dat betekent: hier wordt niet meer ‘gestorven’.
Maar dat is niet juist, Jeremia zelf zegt: in die dagen, die ik hier aankondig, die
dagen van herstel, van nieuw verbond, ZAL ieder om zijn EIGEN ongerechtigheid
sterven; elk mens, die de onrijpe druiven eet, diens tanden zullen stroef worden.
Zijn eigen tanden.
Dat was ook vroeger zo geweest: niemand stierf naar Gods recht om de zonde
van een ander, terwijl hij zelf onschuldig bleef. Men kan sterven MET den ander,
en in samenhang met hem, maar niet ‘OM’ hem, en daarmee uit.
Maar het harde Israël, dat zich zo lang ver-hard heeft, wou die
individueel-persoonlijke verantwoordelijkheid in de collectieve massa der
bondsgemeenschap niet in een rechte ellende-kennis aanvaarden. Het gaf de schuld
aan de massa, de voorgangers, aan de on-persoonlijke ‘grootheid der natie’. Zo
iets als wat Abraham Kuyper zou noemen: het generale subject. En zei toen, tegen
den hemel grijnzend: de vaderen eten zure druiven, en de kinderen krijgen stroeve
tanden. Zo is men de ballingschap ingegaan, morrend, klagend, zuur. En het is ook
nog een hele poos zó gebleven IN de ballingschap: morren, klagen, zuur-zijn,
schuld-van-zich-afschuiven.
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Maar STRAKS, zegt Jeremia, als er een gelouterde kerk naar het heilige land
terugkeert, zal men dat spreekwoord NIET MEER GEBRUIKEN.
Waarom niet?
Omdat er geen doden meer vallen? Omdat het na de ballingschap, in de nieuwe
aera uit is met stroeve tanden, met bondswraak?
Welneen, ‘er wordt’ óók dan ‘gestorven’.
Maar het spreekwoord zal straks in onbruik raken, omdat in de gezuiverde
gemeente de overtuiging veld wint, dat de individuele verantwoordelijkheid
metterdaad bestaat, en onderworpen erkenning eist.
En die erkenning-met-het-hart, die erkenning van de individuele
verantwoordelijkheid, die is een daad van den Heiligen Geest in dat hart.
Daarom gaat dan ook Jeremia verder: in diezelfde nieuwe dagen, waarin Gods
volk weer een halt zal hebben toegeroepen aan dat van-zich-af-schuiven der
verantwoordelijkheid, zal de Geest weer harten aanpakken. Bekering werken.
Zoals trouwens Joël uitroept: De Heere zal dan zijn Geest over ALLE VLEES
uitgieten!
Betekent dat soms ook: over alle uitverkorenen, en over hen alleen?
Er zal dus krachtiger Geesteswerking komen dan te voren.
En daarom zal het niet meer zo zijn als vroeger.
Maar als de Heere in de gemeente krachtiger begint te werken, worden dan de
kerkgrenzen met één ruk verlegd?
Als straks de kerkgrenzen verlegd worden, dan komt dat wel hierin tot uiting, dat
uit één natie, en uit één familie God niet meer de kerk of den clerus recruteert, doch
uit alle naties, en uit allerlei families.
Maar men zegge niet, dat een krachtiger tot de personen door-
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dringende Geesteswind al zeggen wil, dat nu al meteen de kerkgrenzen verlegd
zijn. Die krachtiger wind kan voorbereidend werken (zoals de periode na de
ballingschap ongetwijfeld voorbereidend werk gedaan heeft), maar hij is nog niet in
zichzelf een acute openingsakte van een abrupten nieuwen staat der dingen. Een
zwaluw - daar zegt de boer: iets nieuws. Maar hij maakt nog geen lente. Een scherpe
wind, die door de kleren heendringt, die kondigt aan: verandering van temperatuur.
Iets nieuws. Hij kán symptoom zijn van een nieuw tijdperk. Maar hij máákt het nog
niet.
Want betere beloften zijn nog geen andere beloften.
En betere beloften eisen in-zich-zelf nog geen ander adres dan er eerst was
geschreven op de beloftebrieven.
Hoogstens kunnen de ‘betere’ beloften een KRACHT ontplooien, die ontvankelijk
maakt voor een nieuwen staat. Een nieuwen staat der dingen.
Een nieuw verbond dus.
Niet als het oude.
Want alles gaat nu beter, Israël. Er wordt ge-re-formeerd. Hier in die beide huizen
Israëls. Want alle nieuws moet uit het oude zich te voorschijn wringen.
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God zegt: ‘memfomai’

...welk verbond met Mij zij vernietigd hebben...
Jeremia 31:32.
Want indien dat eerste (verbond) onbegrijpelijk geweest ware, zo zou
voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want (hen) berispende
zegt Hij tot hen...zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven...
Hebr. 8:7, 8, 9.
Laat ons eens even ons verdiepen in onderstelde gevallen.
Stel eens, dat ergens in een kerk de leden en de vergaderingen langen tijd niet
geleefd hebben naar de bestaande orde, omdat ze daarin niet zijn blijven staan,
omdat ze die hebben overtreden, en stel eens, dat nu ineens iemand zegt: maar
dat moet anders worden! - betekent dat zeggen zelf dan reeds een veroordeling
van de kerkenordening, van het kerkstatuut, van de kerkelijke formulieren? Of is
het misschien een erkenning, dat er iets gebeuren moet van binnen, zó dat men
meer ieder persoonlijk gaat leven naar de bestaande orde?
Stel eens, dat in een bepaalde trouwverbintenis er iemand opstaat, die ‘berispende’
verklaart, dat het den laatsten tijd niet goed ging in die verbintenis, en dat hij daaraan
toevoegt, dat men niet naar den regel der verbintenis heeft geleefd, ‘berispt’ die
mens dan ‘den regel’ of ‘het leven onder den bestaanden regel’?
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Stel eens, dat anno 1948 in een groot deel der Nederlandse pers geklaagd wordt:
‘na de bevrijding van 1945 ging het mis in Nederland’, en dat de redactie van die
klagende pers haar klacht adstrueert door de opmerking, dat ze in Nederland de
grondwet hebben geschonden, kritiseert die redactie dan die grondwet of soms het
spel, dat ermee gedreven is?
En als die kerkmensen, die bondgenoot, die dagbladredacteur in die onderstelde
gevallen, nu zeggen, ieder op eigen terrein: het moet anders! - willen zij dan een
ANDER statuut voor de kerk, een ANDERE substantie voor het trouwverbond, een
ANDERE wet met ANDERE beloften en ANDERE bevelen, of willen ze soms een
MEERDERE werking van den Geest, opdat die de betrokkenen stuk voor stuk beter
doe leven naar de bestaande verordeningen? En het overtreden doe ophouden?
En stel eens, dat er tot en over die dolerende kerk, die benauwde
verbondsgemeenschap, die bezwaarde redactie een Stem van Boven kwam,
zeggende: ‘Ik heb uw gebed verhoord, Ik zal in die kerk, dien vriendschapskring,
dat volk meer van mijn Geest geven dan Ik te voren deed, en Ik zal gaan genezen
van de hiërarchie in de kerk, zodat ieder zich de kerk-zaken weer persoonlijk voor
zichzelf gaat aantrekken, en Ik zal gaan genezen van den individualistengeest in
de liefdesverbintenis, zodat elk voor zich de zaken weer individueel zich gaat
aantrekken en niet altijd op den ander ziet, en Ik zal gaan genezen van den Jan
Saliegeest onder het volk, die alle zaken van volk en wet maar leert overlaten aan
de regeringsorganen, en Ik zal maken, dat de leden van de natie zich weer zelf,
persoonlijk, voor de zaken van grondwet en recht aansprakelijk stellen, wel, dan
geeft die Stem van Boven inderdaad ‘betere’ beloften dan vroeger; maar geeft ze
soms ándere? En zou zij het goed vinden, als wij allen onze dankbaarheid voor dat
genadige woord van die Goddelijke Stem nu eens hierin gingen tonen, dat we zeiden:
die oude kerkregel
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was niet veel zaaks, die was maar uitwendig, die trouwbelofte had niet veel om het
lijf, ze was alleen maar een formalistisch gedoe, en die voormalige grondwet was
niet meer dan een formeel nationaal-politiek gedoente, bloot uitwendig, en
ruw-collectief, maar voortaan zal de Spreker van die Stem van Boven Zijn zaken
grondig anders inrichten, Hij zal een nieuwe orde scheppen en afkondigen, waarin
Hij grondrechtelijk zich enkel en alleen verbonden behoeft te achten aan de vrome
kerkleden, en aan de wedergeboren liefde-belovers, en aan de trouwe, de voor 100
pct. volle burgers, en de rest, nu ja, die zal Hij nog maar zowat opschepen met een
formeel-uitwendig-collectief Reglement, dat echter ook weer ‘maar uitwendig’ is, en
waarvan Hij Zelf terdege weet, dat het toch niemand van de anderen wezenlijk
interesseren zal? Ik zeg: zou de Spreker van die Stem van Boven zúlk een uiting
van ‘dankbaarheid’ voor zijn ‘betere beloften’ goedkeuren?
Ik denk dat allen, ook Meynen en Ridderbos, ook Bruins Slot en Schouten, zouden
roepen: neen, o neen. En dat ze ons zeggen zouden: houdt op met die tastbare
dwaasheden.
En wij zouden het op dat punt eens zijn.
Maar waarom luisteren dan zovelen, die - en nú noemen we géén namen meer - in
en om een synode precies zó horen redeneren, naar zulke betogen als naar de
hoogste wijsheid: tenminste ‘menselijk-volmaakt’?
Want inderdaad: het zijn er velen.
Ze horen Jeremia exegetiseren.
Ze horen de exegeten verklaren: volgens Jeremia 31 heeft de Stem van Boven
gezegd: het gaat niet goed tot nu toe, ze hebben mijn Verbond vertreden, ze hebben
in massa's de zaken van Israël maar aan anderen overgelaten, en er geen zaak
van persoonlijke, individuele verantwoordelijkheid van gemaakt; maar nu ga
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Ik hun mijn Geest geven, die hen weer leren zal, van Israëls zaken een zaak van
ieders eigen verantwoordelijkheidsbesef te maken; en Ik geef in dezen betere
beloften.
En nu gaan die vele luisteraars scherper luisteren.
Want ze horen de exegeten daarna concluderen; en ze gaan beleven, dat die
exegeten hun conclusies als even zovele dogma's dicteren aan alle kerkleden:
derhalve maakt de Spreker van de Stem van Boven dus een totaal ANDER verbond,
met geheel ANDERE statuten, en ANDERE beloften en een ANDERE Grondwet,
en wie niet uitverkoren is om mee te doen van uit het diepe hart, nu ja, die laat Hij
maar zowat meelopen in den tros, en laat hun af en toe met barse stem voorlezing
doen van de nog niet helemaal af te schaffen gemeenschapsordeningen, bloot
uitwendig overigens. Maar zijn echte verbond, dát gaat Hij alleen aan met die
uitverkorenen. De meelopers in den tros, die laat Hij afschepen met wat oude plunje
van die vroegere gemeenschapsbepalingen. Maar het nieuwe, dat is heel wat
ANDERS, en dat is voor zijn verkorenen, NA hun wedergeboorte.
En nu gaan de hoorders van die exegeten applaudisseren: dank voor uw dogma,
en we zullen 't óók zó leren; en in bond gaan ze samen, wie hen niet wil volgen in
het leren van de dictaten hunner logica, bij duizenden uit de kerk werpen, als niet
belovende niets te leren wat niet in alles overeenkomt met de resultaten van die
exegeten, gedicteerd als axioma's voor de gesubalterneerde dogmatici en
confessoren.
Ze doen wat Meynen-Ridderbos-Bruins Slot-Schouten in die hierboven eerst
getekende verbanden dwaasheid zouden noemen, en nog eens dwaasheid.
Ik zie hier een vinger waarschuwend opgestoken. En ginds nog een. Ineens gaan
er heel wat vingers omhoog. Ik hoor van allen kant me vragen: maar er stáát toch,
dat God zelf berispte? Dat
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Hij zelf zijn oude verbond berispte? En verachtelijk van zijn eigen werk-van-eertijds
toegaf: oude boedel, bloot-uitwendige relatie?
Maar staat dat er wel waarlijk?
Zeker, we treffen een Grieks woord aan in Hebr. 8 vs. 7 en 8, dat in onze vertaling
samenhangt met ‘berispen’. ‘Niet onberispelijk’, dat vroegere. ‘Berispende’ treedt
de Heere God op.
Maar wat wil ‘berispen’ zeggen? Wat is van het Griekse woord de betekenis?
Het kan zeggen: niet voldaan zijn over iets, ontevreden zijn met iets. Iemand, die
verklaart: het gaat niet goed, zó als het nú gaat, die treedt op als zo'n ‘berisper’. Wij
denken bij ‘berispen’ aan iemand, die standjes uitdeelt, die personen aanvalt; er
zijn rechtsgemeenschappen, waarin ‘een berisping’ een zachtaardige, maar niet
dreigingloze vorm van tuchtoefening over personen is. Maar in de Griekse taal kan
het werkwoord ‘memfomai’ (door ‘berispen’ vertaald) ook betekenen: zijn
ontevredenheid of onvoldaanheid betuigen, laten merken dat men bezwaard, of nog
niet over de uitkomst voldaan is. Zelfs wie zou zeggen: ‘dankbaar, maar niet voldaan’,
die spreekt zijn ‘memfomai’ uit, al is hij ook dankbaar. Alle revolutie begint met het
zeggen: ‘memfomai’. En alle reformatie vangt met hetzelfde woord aan: ‘memfomai’.
En alle voortgaande reformatie eveneens (dankbaar, maar niet voldaan). Alle
‘bezwaarden’ in een kerk zeggen: ‘memfomai’. Prof. Veenhof schrijft over:
‘memfomai’-zeggers over en onder de synodocratie. De Heer Jan Schouten zegt
in de Tweede Kamer: ‘memfomai’: het gaat niet goed, het moet anders. Maar hij wil
geen verandering van grondwet, althans niet nu. Hij wil alleen maar, dat ze er naar
zullen handelen, en dat de slapers wakker worden. ‘Memfomai’ kan betekenen:
bezwaren zien, doleren, zijn beklag doen of: klagen.
Ook de bijbel en de Griekse vertaling van het Oude Testament
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kennen het woord in dezen zin. In dit alles schreef Job Gode geen ongerijmde
dingen toe (Job 1:22): hij beklaagde zich (nog) niet over God; de Griekse vertaling
zegt: Job sprak niet aangaande God: memfomai. Tot Abraham spreekt de Heere:
wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht; de Griekse vertaling zegt: wees
onberispelijk; laat mij niet over u te klagen hebben (Gen. 17:1). Job was ‘vroom’
(1:1, 8); dat zegt God zelf (2:3); en Elifaz verklaart, dat een mens het nooit zo ver
brengt als God in het niet-nodig-maken van de klacht van een ander, die zou zeggen:
memfomai - ik vind, dat het daarginds niet goed gaat (4:17; vgl. 15:14; 22:3; 33:9;
9:20; 12:4).
Zo constateert ook Paulus van zichzelf, dat in zijn farizeeuwse periode geen
enkele van zijn superieuren aangaande hem kon zeggen ‘memfomai’: hij leefde
strikt naar den regel, dien zij hem geleerd hadden. Indien zo'n farizeeuwse meester
toen reeds wel zou gezegd hebben: ‘memfomai’, wel, dan zou niet de farizeeuwse
regel, doch de leerling Paulus zijn gedesavoueerd door zulke Gamaliëls. Een
examinator, die tot den geëxamineerde bij den uitslag zegt: ‘memfomai’ veroordeelt
immers niet zijn eigen onderwijs, doch de ontrouw of de onbekwaamheid van den
leerling?
Hoewel, het kán soms zijn, dat het ‘memfomai’ van den leraarexaminator toch
verder gaat, dan alleen het individuele geval van dien énen gedropen leerling.
Misschien denkt hij, als er vele leerlingen zakken: de school moet nog meer haar
best gaan doen voor de discipelen, ze zijn zo hardleers, het peil zakt overal - weet
ge wat? we zullen ons nóg meer met de leerlingen gaan bemoeien. We zullen den
leerling gaan bij-werken, meer zorg besteden aan de pupillen onzer school, opdat
haar naam goed blijve, en de resultaten van het onderwijs ons als leermeesters niet
beschamen, straks in de toekomst. Dan begint de leraar met bijlessen. Met sterker
privé toezicht. Met scherper tucht. Maar ook,
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wanneer hij den te zwakken leerling bijlessen geeft, en hem met anderen extra
bewerkt, ook dán wil hij geen andere leerstof hem geven (als ware dié berispelijk).
Maar hij wil met ‘betere beloften’ de hele zaak nu eens nieuw aanpakken, opdat de
oude leerstof eindelijk er in moge gaan als gesneden koek. En ‘HEEL’ de school er
kome.
Hier is ‘memfomai’ een kritiek op behaalde resultaten - hoe en om wat oorzaak
dan ook.
Ook elders treffen we het woord in zulke betekenis.
Zó zijn er, zegt Paulus, bezwaarden in de kerk. Als iemand tegen iemand enige
klacht heeft, d.w.z. als hij in gemoede verklaart: het gaat niet goed, memfomai - wel,
dan moet men zich niet van zo'n gravamen afmaken, en vooral niet gaan dreigen
en citeren, maar dan moeten ze daar in de kerk elkaar verdragen (het samen
uithouden) en daarin elkaar gunst bewijzen (Col. 3:13). Als in de kerk murmureerders
zijn, dwaalleraars, die zich niet willen voegen onder de van God gestelde kerkelijke
ordeningen (want ze doen net als Korach, Judas, vs. 11), dan zijn die scheurmakers
ontevreden met hun lot; ze zeggen: memfomai, het is niet in orde, de dingen moeten
anders, ik moet een andere plaats hebben in de kerk.
En - als tenslotte Paulus in Rom. 9 de doordringende prediking doet van Gods
volstrekte soevereiniteit, die Hem doet ontfermen over wien Hij wil, en laat verharden,
dien Hij wil, dan hoort Paulus iemand tegenwerpen: Wat klaagt Hij dan nog? (Rom.
9:19). In het Grieks staat: waarom komt Hij dan nog voor den dag met een:
‘memfomai’? Dan is dus alles toch zó als Hij het eigenlijk hebben wil?
Dunkt u ook niet, dat het met de verklaring van Jer. 31 (Hebr. 8) anders zou gelopen
zijn, indien ‘memfomai’ in Hebr. 8 precies
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zó zou vertaald zijn als in Rom. 9:19? De Heere geeft zijn ongenoegen te kennen
over wat er was. Het was niet goed gegaan. De toestanden waren uiterst
onbevredigend. En klagende over hetgeen tot nu toe bereikt is, zegt de Heere nu:
wij zullen ze sterker gaan bewerken. We zullen meer Geesteskrachten hun doen
toekomen.
Maar van zijn verbondsinstellingen, en zijn verbonds-substantie zegt Hij geen
kwaad. Integendeel: ze hebben die overtreden. De bondsREGEL was goed, en de
substantie blijft dezelfde. Maar de toegevoerde krachten en de bijkomende
Geesteswerking, DIE kon nog GROEIEN.
De hovenier zal nu meer zorg besteden aan den boom, de Leraar aan de school:
Hij zal ze meer nog dan tevoren individueel bewerken.
En Paulus, die deze betere (geen ándere), deze versterkte (geen nieuwe) belofte
kent, Paulus hoopt dan ook, dat straks, als de Laatste Publieke Uitslag van het
Examen afkomt, zijn leerlingen, die in de laatste dagen school gaan (in de school
des Geestes, d.w.z. in de N.T. kerk en catechisatie) straks onberispelijk mogen
bevonden worden (Phil. 2:15, 1 Thess. 3:13; 5:23). En ook zijn eigen leermethode
(1 Thess. 2:10). Hij hoopt, dat de hoogste Leraar en Curator der kerk straks moge
zeggen: mijn schoolonderwijs met dit mijn onderwijzend personeel heeft geholpen,
mijn zorg, óók mijn versterkte zorg voor de leerlingen droeg vruchten. Deze ‘bomen’
hebben niet ‘gelogen’. Want een boom die slecht draagt, die is ‘berispelijk’, hoe en
waarom dan ook. Men staat erbij te klagen. Te klagen, niet over de wet, doch over
de omstandigheden, waaronder zó lang is geleefd en gewerkt.
‘Niet het oude verbond is dus van God verworpen, doch de bondsontrouwe
Israëlieten zijn oorzaak daarvan, dat God een nieuwen bondshandel gaat beginnen’
(Grundmann, in Kittel,
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Wtbch.). Zij hebben het oude verbond ‘krachteloos’ gemaakt! Hoe? Net als de wet,
die ook krachteloos (in het ons behouden) werd door onze zonden.
Maar daarom wordt die wet toch niet berispt?
En Gods verbond toch niet?
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Om wat reden spreekt God de Heere: ‘memfomai’?
...welk verbond met Mij zij vernietigd hebben...
Jeremia 31:32.
...want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven...
Hebr. 8:9.

We hebben gezien, dat Jahwe over zijn bondsvolk spreekt: ‘memfomai’, het gaat
16
hier niet goed.
Maar waarom spreekt de Heere alzo? Wat is de inhoud van zijn klacht? Welk
gravamen, welk bezwaar, welke klacht brengt Hij voor de rechtbank van 't verbond
in (vgl. Micha 6)?
Jeremia drukt dit alzo uit: ze hebben het verbond, dat Ik met hen had aangegaan,
vernietigd (Aalders: ‘verbroken’).
En de schrijver van den brief aan de Hebreeën geeft er volgende parafrase van:
ze zijn er niet in gebleven.
Nu is het Nieuwe Testament een betrouwbaar uitlegger van het Oude. Voordat
men dus aan het woord ‘vernietigen’, dat de Statenvertalers in Jer. 31 gekozen
hebben, al te sterke consequenties verbindt, is het goed en geoorloofd, eerst te
letten op de Nieuwtestamentische weergave.
‘Blijven in’, zegt deze. Ze zijn er niet in gebleven.
Nu is de betekenis van ‘in iets blijven’, duidelijk genoeg. Men moet b.v. blijven in
het geloof, daarbij volharden (Hand.

15
16

De Reformatie, XXIII, 6 maart 1948.
We verwijzen naar onze vorige overdenking.
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14:22). En evenzo is het plicht, te blijven in al hetgeen geschreven is in het boek
der wet om dat te doen (Gal. 3:10, vgl. Deut. 27:26).
Maar wie niet blijft in het geloof, heeft die het geloof zelf vernietigd? Neen. Want
het geloof als menselijke akte bezat zo iemand niet, en de geloofsinhoud blijft recht
overeind staan. Evenzo de gelovende kerk, schatbewaarster der geloofsgoederen.
Of, wie niet blijft in hetgeen geschreven is in het wetsboek, heeft die soms het
wetsboek vernietigd? Neen. Het blijft wat het is: heel de geschreven thora blijft: er
valt geen tittel of jota van ter aarde.
De hier bedoelde menselijke zonde is dus niet-naleving, en in dezen zin
niet-vervulling van de bondsoorkonde (Hauck, in Kittel, Wtbch.). Maar Gods
oorkonden laten geen tittel of jota ter aarde vallen.
Tot gelijk resultaat brengt ons ook de overweging van de door Jeremia zelf gekozen
Hebreeuwse woorden. Het in Jer. 31:32 gekozen Hebreeuwse woord (‘verbroken’)
komt ook voor in Jer. 11:10; ook daar is de klacht, dat de beide huizen Israëls het
verbond verbroken hebben, dat Jahwe met hen had gemaakt. Maar uit vers 8 blijkt,
dat de Heere van zijn kant zich houdt aan de verbondsstatuten: daarom komt er
ook een zware straf, zoals de oude ‘afspraak’ trouwens luidde. Evenzo is de
gedachtengang van Deut. 31:16 en 20. Daar wordt de bondsbreuk van de Israëlieten
voorspeld, maar de Heere houdt ten overstaan van dezen komenden afval bij
voorbaat reeds met nadruk vol wat Hij eenmaal dreigend ter voorziening in zulke
gevallen sprak: en Hij verlangt, dat Mozes dit alles zo zal vastleggen in een tekst
om van buiten te leren, opdat het nageslacht wete: wij zijn wel afgeweken, maar de
Heere zelf bleef bij wat eenmaal gezegd was. Evenzo spreekt Lev. 26:15, Ezechiël
44:7 (toch houdt de Hee-
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vol, vs. 9), Gen. 17:14, Jes. 24:5 (het eeuwige verbond wordt overtreden, maar zelf
blijft het).
Reeds hier blijkt, dat een verbond ZOVER HET DEN HEERE BETREFT, niet kan
vernietigd worden.
We moeten dan ook nog éven verder gaan: twee hoofdstukken maar (Jer. 33:20,
21), om deze dingen nog scherper te doorzien.
De Heere geeft daar (met gebruikmaking van hetzelfde Hebreeuwse woord, door
‘verbreken’ weergegeven) een vergelijking. Hij heeft een ‘verbond’ van dag en nacht.
Dat wil zeggen: als Schepper heeft Hij soeverein verordend, dat dag en nacht elkaar
steevast op zullen volgen. Een natuurverordening dus. Een ‘verbond’ heet het,
omdat er een punt van vergelijking is: de vastheid. Hier betekent ‘verbond’ zoveel
als beschikking. Een door God zonder enige invloed van buiten af genomen
soevereine beschikking, dat op den dag de nacht zal volgen en op den nacht de
dag.
Welnu, zo spreekt die Schepper, thans optredende als Herschepper: zo min
iemand mijn scheppingsordinantie omtrent dag en nacht kan op zij zetten, verbreken,
vernietigen (in den zin van: uit de wereld wegnemen uit kracht van een eigen vrije
tegenbeschikking), zó min zult gij het verbond, d.w.z. de vaste verordening, van
mijn genade kunnen verbreken, op zij zetten, uit de wereld wegnemen.
Daar stáán we dus voor het merkwaardige feit: dezelfde profeet zegt: gij hebt een
vroegere verordening (‘verbond’) zó schandalig gesaboteerd, dat de Heere genadig
zei: Ik zal dan maar een nieuwe stellen. Maar denk er aan: Hij blijft vrij. Al verklaart
hij den ouden status quo vervallen door een nieuwen te scheppen, gij kunt die
nieuwe ordening niet op zij werpen, evenmin als de oude. Hij schafte die af, maar
gij niet!
Hier is duidelijk, dat het woord ‘verbond’ bedoeld wordt in den
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zin van goddelijke beschikking.
Die beschikking nu is inhoud des geloofs. Ook zij wederom.
En nu kan de mens iemand blijken, die ‘in het geloof niet blijft’. Maar daarom blijft
die geloofsinhoud toch zelf wel overeind staan?
Zo kan ook de mens in die verbanden, waarin God hem wat te doen geeft, de
gegeven zedelijke bevelen schenden. Tussen de beschikking zelf van dag en nacht
kan hij geen speld krijgen: daar staat hij met zijn vermogens buiten.
Meen echter NIET, dat hij NIET de ZEDELIJKE VOORSCHRIFTEN, die God als
SPREKEND Wetgever heeft gegeven AANGAANDE die dag-en-nacht-beschikking
zou kunnen overtreden. Hij kan b.v. van den dag een nacht maken en omgekeerd:
er zijn kinderen der duisternis, die des nachts zijn, niet des daags. Ze storen zich
niet aan de natuurlijke orde. Want ze slaan de dienaangaande extra hun gegeven
zedelijke voorschriften in den wind. Ze zullen dan ook de gevolgen daarvan
ondervinden. Maar juist óók daarin handhaaft de scheppings-verordening haar
vastheid en onverbrekelijkheid.
Welnu, iets dergelijks voltrekt zich ook ter zake van het verbond der genade, in
al zijn fasen. Daar zit een verordening Gods achter. Ze ligt er ook in uitgewerkt.
Voorzover die verordening (diatheke) Gods eenzijdige beschikking is (met door
Hem te voren ingedachte en geschapen verbanden inclusief rechtsverbanden ) kan
niemand haar ooit op zij werpen. Als zo'n verordening plaats maakt voor een nieuwe,
dan is dat puur en alleen, frank en vrij, Gods eigen éénzijdige soevereine beschikking.
Maar - alle verordeningen worden in daarbij komende zedelijke geboden en
normen afgekondigd en in die zedelijke geboden wordt de mens gehouden Gods
vrijmachtige beschikkingen te volgen met zijn gehoorzame; d.w.z., daaraan te
beantwoorden in eigen daden-van-wil, -van-geloof, -van-dienst. Als God dondert,
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moet ik niet een jazzplaat af laten draaien op den in brand staanden bergtop. Als
Hij dag en nacht regelt, moet ik mijn leven en arbeid en sociaal verkeer daarnaar
inrichten. Als Hij een Sinaïbeschikking geeft, moet het volk daarop gehoorzaam
reageren. En als Hij - klagende over de toestanden na Sinaï - een nieuwe beschikking
treft, dan moet ik daaraan beantwoorden, zover het aan mij is opgedragen, bevolen,
te verstaan gegeven.
Ik kan wel aan die zedelijke geboden aangáánde de beschikking ontrouw worden.
Maar die beschikking zelf gaat onherroepelijk door. Nooit zal ‘Israël’ een verzande
stroom zijn.
En dus is op de vraag, waarom Jahwe optreedt met zijn ‘memfomai’ maar één
antwoord: Hij klaagt niet over zijn eigen beschikking, maar over de menselijke reactie
daarop.
En aangaande de mogelijkheden en grenzen dier reactie gaat Hij nu een nieuwe
beschikking treffen. Die Hij bekend maakt in en voor den bondskring, waaraan Hij
exegese geeft van zijn verordeningen en afkondiging doet van zijn beloften en
zedelijke bevelen.

K. Schilder, Profeten en evangelisten

86
17

De betere belofte (A)

Ik zal mijn wet geven in hun binnenste.
Jeremia 31:33.
De wet in hun hart geschreven...
Het is een merkwaardige ‘speling der geschiedenis’, dat in Gereformeerde kringen
den énen keer verzekerd wordt: dit betekent nog niets ‘zaligmakends’ (d.w.z. niets
waarmee de zaligheid gemoeid is), en den anderen keer: maar dit betekent álles:
het is een weldaad van wederbarende genade, waarmee de zaligheid rechtstreeks
gemoeid is...
Den enen keer toch wordt hetgeen hier staat, beschouwd als ook in de heidenen
aanwezig. Den volgenden keer als: alleen in de uitverkorenen aanwezig.
Hoe vaak hebben niet gereformeerde hoogleraren, doctoren, dissertatieschrijvers
met hand en tand verzekerd: de wet is in het hart der heidenen geschreven! Zelfs
als men hun tegenkwam, en zeide: maar dat staat er niet (in Rom. 2:15), zelfs dán
hielden ze nog vol: de wet in 't hart der heidenen geschreven.
Maar ze haastten zich dan, daaraan toe te voegen: dit is geen ‘zaligmakende’
inschrijving, ze is geen vrucht van radicale levenswending, ze is geen zaak van
wedergeboorte, o neen, in de verste verte niet. Het is alleen maar zo iets als een
zedelijk besef. Soms zeiden ze 't nog zwakker: een aangeboren vermogen tot kennis,
niet eens 'n aangeboren kennis. Vrucht van een algemeen Geestesgetuigenis.

17

De Reformatie, XXIII, 13 en 20 maart 1948.
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Maar nu het wonderlijke: zet diezelfde mensen voor Jeremia 31, en plaats hen
tegenover diezelfde woorden: de wet in het binnenste. Dán verklaren ze, met dezelfde
vasthoudendheid: maar hier betekenen die woorden de allergrootste, althans ten
eeuwigen leven beslissende ‘zaligende’ inschrijvingsbeneficie. En dus: alleen te
vinden in de tot het eeuwige leven uitverkorenen. En dan vervolgen ze hun doxologie
met stijgend - hoewel wat te vlot formulerend - pathos. Ze verzekeren: vroeger kwam
de wet ‘van buiten af’, nu komt ze ‘geestelijk, door het innerlijk werk van God zelf
in het hart’ (de vraag, of een algemeen inwendig getuigenis des Heiligen Geestes
in de heidenen, ook niet ‘geestelijk, door een innerlijk werk van God zelf in het hart’
geschiedt, welke vraag toch op hun eigen standpunt alleszins behoorlijk is, laten ze
ditmaal liefst buiten beschouwing). Ze verkondigen: ditmaal is hetgeen door den
profeet bedoeld wordt, geen ideaal meer, dat gesteld wordt, doch een ‘volledige en
zuivere vervulling’ van het ideaal. Het beduidt dézen keer, zo verzekeren ze, ‘de
innerlijke levensgemeenschap die iedere bondeling in het Nieuwe Verbond met God
verbindt’. En, straks helemaal op drift, verkondigen ze: ‘de Godskennis, waarvan
hier sprake is, is natuurlijk (!) niet een uiterlijke of zuiver verstandelijke kennis, maar
de geestelijke kennis van de waarachtige godsvrucht, de kennis, die door
levensgemeenschap met den Allerhoogste verkregen wordt’ (Aalders, K.V.). ‘Het
spreekt vanzelf’ (!) - aldus de epiloog, ‘dat deze profetie uitsluitend (!) het oog heeft
op wat wij noemen de onzichtbare kerk’ (dezelfde).
‘De twee huizen’ van Israël en Juda (31:27) ‘met het oog waarop’ (K.V. op Hebr.
8) de nieuwe verordening is gegeven, zijn dus twee onzichtbare huizen geworden.
Zeg maar rustig: een huis, dat geen huis is, hoogstens ontwerp-van-huis.
Tegenover wie zulke tegenstellingsparen opstelt (niet nationaal
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máár innerlijk, niet uiterlijk of bloot verstandelijk máár geestelijk-waarachtig) is de
vraag niet ongepast: is soms ‘verstand’ een ‘uiterlijk’ ding? Het schijnt toch wel iets
innerlijks te wezen evenals wil, gevoel?
En als men zou zeggen: ja, maar zolang God iemand niet wederbaart, blijft Hij
maar zowat aan den buitenkant opereren, dan zou men willen vragen: moet dan in
uw lofredenen op die heidenen, die de wet in het hart heten te hebben, het spreken
(tot in titels van dissertaties toe) over een ‘algemeen nwendig getuigenis van den
Heiligen Geest’ niet worden veranderd in een meer correct spreken van een
‘algemeen uitwendig getuigenis van den Heiligen Geest?’ Met welk recht zegt gij
den énen keer: 't verstand, dat is iets innerlijks, den anderen: 't verstand, dat is iets
uiterlijks?
En, als men die vragen wat al te direct-persoonlijk vindt, dan stellen wij de vraag
aldus: indien de ‘Synopsis’ (een klassiek gereformeerd leerboek van gereformeerde
theologen ‘uit den bloeitijd’) spreekt van ónwedergeborenen, bij wie het zaad des
woords niet in goede aarde viel, maar die toch ‘inwendig zijn geroepen’, omdat het
Woord van God niet maar het éne oor in, het andere uitging, doch het zieleleven
raakte (verstand, ‘historisch geloof’, wil, ‘wondergeloof’, beide, ‘tijdgeloof’), hebt gij
dan goede reden om te zeggen: die bloeitijd was tóen al een tijd van verval, en als
de Heere God de Kerk door persoonlijke, individuele zielszorg het Woord nauw op
de conscientie bindt, en op den man áf gaat, dan is dat nog maar buitenkants-gedoe?
Als Hij niet meer doet, en te beloven heeft, dan zullen wij meesmuilend zeggen: het
is nog niet veel zaaks met die beloften, het zijn nog geen betere beloften, het is
maar, nu ja, niet nationaal, maar dan toch slechts institutair, massaal,
compagnie-gedoente? Móógt en durft gij zo spreken?
Het zijn vragen, die om antwoord roepen.
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De vragen, waarvoor de bij Jeremia voorkomende belofte, hierboven vermeld, ons
plaatst, kunnen een antwoord krijgen allereerst uit de juiste opvatting van het woord
‘binnenste’.
Blijkens het gebruik van het hier voorkomende Hebreeuwse woord kan ‘binnenste’
een aanduiding zijn van den ‘inwendigen mens’, d.w.z. van zijn psychisch leven als
‘zetel’ van denken en emotie. Hetzelfde woord komt, om maar een voorbeeld te
kiezen, ook voor in 1 Kon. 3:28 (Gods wijsheid in den koning), Jer. 4:14, Spr. 26:24,
Ps. 62:5, 94:19. En wanneer het wordt gebezigd in afwisseling met ‘hart’ is de
betekenis - die overigens wel zeer variabel is - eigenlijk zonder meer gegeven: Spr.
14:33, Jer. 31:33, Ps. 39:4, 55:5, 109:22, Klaagl. 1:20. En als nu sprake is van een
‘geven’ der wet in het binnenste, welke uitdrukking min of meer zichzelf verklaart
door het daarnevens gestelde: schrijven van de wet in of op het hart, dan denkt
ieder vanzelf aan Spreuken 3:3, waar de wijsheid haar leerling vermaant, de wet
der wijsheid en haar geboden te schrijven op de tafelen van zijn hart. Dat kan
natuurlijk niet betekenen: wederbaar u zelf, evenmin: verkies u zelf ten eeuwigen
leven, het heeft ook niet de betekenis: bekeer u (want het zich niet bekeren is niet
ondersteld), doch: vergeet ze niet, zorg dat ge ze niet uit uw gedachten laat gaan,
dat ge er een zaak des harten van maakt; laat het geen van buiten geleerd lesje
zijn, dat ge van een ander naspreken kunt, doch: zet uw geest er op, wees er mee
bezig.
En daarom is niet meer dan dit de betekenis der woorden, op zichzelf genomen
zijnde.
Nu is het evenwel onbetwistbaar, dat men nimmer enig Schriftwoord ‘op zichzelf
nemen’ kán. Om te weten wat in een bepaalde plaats een bepaald werkwoord
zeggen wil, zal na te gaan zijn, wie het onderwerp der handeling is, en wie het
voorwerp en wat
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het verband, en hoedanig eventueel de weergave in het Nieuwe Testament.
Dat bedenke men ook hier, vooral nu Hebreeën 8 het ons bezig houdende
fragment van Jer. 31 heeft opgenomen.
Maar juist daarom vragen we: wat is in den Hebreeërbrief doorlopend het
hoofdthema? Is het soms dit: in het Oude Testament was alles maar oppervlakkig,
ruw, bruto, maar onder ons in het Nieuwe Testament is alles diep, fijn, netto? O
neen.
De tegenstelling is voortdurend: in het Oude Testament stonden wij, eenvoudige,
ongeleerde, niet tot de priesterkaste behorende ‘leken’ altijd op een afstand, maar
vandaag mogen wij vlak bij komen; vroeger waren we afhankelijk van de hiërarchie,
maar vandaag zijn we vrijgemaakt; eerst waren we aangewezen op tussenpersonen,
een priester om te offeren, een priester om te bidden, een priester om te leren, maar
vandaag hebben we zelf rechtstreeks contact; we hebben zelf toegang tot het
heiligdom, we kunnen zelf bidden, en krijgen daartoe ‘vrijmoedigheid’ (die dus, wijl
ze ontvangen is, geen brutaliteit mag heten) en vandaag kunnen we zelf de boeken
lezen, onze kinderen leren, zelfstandig de Schriften uitleggen; geen priester denkt
meer voor ons, we denken nu zelf.
Let wel: dat betekent niet, dat de Hebreeërbrief nu tot al die mensen, die in dezen
niet-meer-leeken-staat zijn overgezet, die in deze gemeenschap-van-mondigen zijn
opgenomen zegt: gij zijt wedergeboren, stuk voor stuk. Dat blijkt wel anders. Hij
vermaant hen juist tegen deze valse suggestie, ook in den vorm van zelfsuggestie:
pas op, dat gij niet verloren gaat.
Maar juist daarom zal - in afwachting van wat voorts nog uit het tekstverband zou
mogen naar voren komen - vooralsnog in ons tekstwoord alvast deze belofte mogen
worden beluisterd: Tot nu toe heb Ik, de Heere, U aangewezen op voorgangers,
tegenover wie gij - volk van de massa - in een positie van onmondigen en
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dus van afhankelijken stondt; maar Ik ga daarin verandering brengen: mijn opvoeding
gaat voortaan verder doordringen en wordt meer direct: Ik breng mijn woord meer
rechtstreeks tot u, meer individueel; Ik zal zorgen, dat gij geen les moet hálen bij
een ‘deskundige’, maar dat gij zelf weet waar het op staat, waar het op aankomt.
Het leken-instituut, dat gaat verdwijnen.
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De betere belofte (B)

En zij zullen niet meer elk zijn naaste en elk zijn broeder leren: kent den
Heere, want zij allen zullen Mij kennen, van hun kleinen tot hun groten,
luidt het Woord des Heeren.
Jer. 31:34 (vert. Dr. G.Ch. Aalders).
De priesterstand, de profetenstand, de koningsstand, dat zijn drie voorbijgaande
blinkende kwaden. Niet priesters, niet koningen, niet profeten zijn een voorbijgaand
kwaad, doch hun stand, hun aparte stand.
Blinkend zijn ze alle drie. Priesters, tenminste zij, die onder hen van stand zijn,
dragen decoraties, waarop koningen vaak tot stervens toe jaloers zijn: tot aan den
rand van den afgrond grijpen ze ernaar, in én buiten de theocratie. Koningen van
stand wonen in gewelfde huizen, en verzamelen hun ‘vorsten’ als even zovele
sterren van gewenste grootte om zichzelf als ster van eerste grootte heen; en mocht
hun soms het aantal van die vorsten niet tot genoegen zijn, welaan, dan máken zij
zich vorsten: welzalig, zingt men dan, hij, die zijn ridders slaat en den nederige uit
het stof verhoogt, dat hij bij prinsen wone. En wat de klasse-profeten aangaat: voor
het geluid hunner stem beven stammen en volken; hun opgeheven hand bezweert
toornige goden boven, en woelige massa's beneden; ook koningen slaan hun spreuk;
met dorheid slaan zij dezen de hand, met melaatsheid genen het lijf, met schrik een
derde het hart. En als de nederige man, die ‘ar-
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me’, zijn God wil leren kennen (want al wat God heet, woont in donkerheid), dan
moet er een beroepsprofeet zijn, die 't gordijn verschuift, of die - want dit eerste
passeert maar zelden - van achter de gordijnen komt om een dictaat voor te lezen:
zó zegt Jahwe: ik heb het zelf uit zijnen mond gehoord; ik, de profeet-van-professie;
gij, arme, niet, want gij hebt zo geen orgaan voor zo iets voor het ‘horen’ van de
stem van Elohim. O, die profeet-van-stand: hij heeft het zelf uit zijnen mond gehoord,
en geen ander dan die gans wijze man kán immer uit dien mond des Heeren iets
te horen komen.
Dus is een ieder, klein en groot, afhankelijk van den profetenstand: en als er
honger in het land is, of wel een algemene ‘magerheid der ziel’, dan klinkt de
parenese van profeet tot leek, of, als de profeten vals geworden zijn, zelfs de
schrijnende boetezang der schamelen van onwetendheid, de wederzijdse nodiging
van leek tot leek, van heel dat lekenvolk: ga kennen den Heere, verzamel kennis
van Jahwe - komt, laat ons optrekken of op zoek gaan naar de profetenschool, naar
het profetenhuis. ‘Kent den Heere’, is dan de leus, ‘deoe Jahwe’, weet af van Jahwe,
zorg, dat ge het rechte gewaar wordt van Jahwe, die in de donkerheid woont, tussen
de cherubs.
Tussen de cherubs, dat is: daar boven de ark. Want boven het verzoendeksel
der ark staan de cherubs. En alleen de mannen-van-stand, de hiërarchen, hebben
daar verstand van, en worden daar ontvangen in audiëntie door God Jahwe.
Zo is ook die ark een voorbijgaand blinkend kwaad. Zij is een blinkend ding, maar
ze markeert den afstand, dien de armen, de leken, de onbevoegden hebben te
bewaren tussen zichzelf én het heiligdom, waar Israëls koning audiëntie verleent,
alleen aan de lieden-van-stand. Audiëntie aan de notabelen, de ‘nagieds’, de
mensen-met-distinctieven, de ingewijden van de hiërarchie. En

K. Schilder, Profeten en evangelisten

94
het volk, het gewone volk, de gemene man staat op een afstand. En ze moeten
elkaar opwekken, of horen opwekken, den Heere te gaan kennen, het rechte van
Hem gewaar te worden.
Want dat dit het in onzen tekst gebruikte Hebreeuwse woord kan betekenen (niet
zozeer kennen als wel leren kennen) bevestigt menige onder ons reeds gemeengoed
19
geworden vertaling van andere Schriftplaatsen. God leren kennen, dat doet men
op onderscheiden manier: als Hij wonderen geeft, bergen schudt, boven tabernakelen
rookt, in een heiligdom neerdaalt, door profeten en priesters ambtelijk onderricht
laat geven, of nader van zich wil laten horen. Men kan dan ook de ‘kennis’ weer
kwijt raken en verwerpen (Hos. 4:6, Ridderbos). Zij is in specifieken zin opgedragen
aan ‘wachters’ (profeten, Jes. 56:10), die evenwel de ‘kennis’ des Heeren kunnen
nalaten, als zij n.l. verzuimen daarop te studeren, zich er mee in te laten in diepgaand
onderzoek (Jer. 2:8); de oproep tot hen in hun kwaliteit luidde wel: ‘ken den Heere’
(zoals vandaag het formulier der bevestiging van ouderlingen hun voorhoudt dat ze
zich moeten oefenen in de kennis der geloofsmysteriën), maar dat vermaan klopte
zelfs bij hen vaak aan dovemansdeur: hoe dan niet des te vaker bij het volk? En
hoezeer was dán een oproep van heilbegerigen op haar plaats: laat ons wél Jahwe
gaan kennen?
Al dien tijd zijn de leken aangewezen op de mensen van den clericalen stand. Ze
moeten naar de ark toe, naar het centrum, naar de metropool, naar ‘tussen’ of ‘bij
de cherubs’. Ze moeten hun vaste tijden ervoor reserveren, als b.v. de oproep klinkt
in ‘liederen hammaäloth’: komt, gaat met ons en doet als wij, en laat ons Jahwe
weer kennen, drinkt uit de revelatiebronnen, ge krijgt niet
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Hos. 13:4 (een God behalve Mij leerdet Gij niet kennen, Ridderbos ‘door openbaringen en
wonderen’ aan hen bekend gemaakt). Jer. 2:8 (in het Hebr.: zij kenden Mij niet, maar door
Aalders vertaald: zij wilden Mij niet kennen).
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steeds de kans, die de hoogtijdagen bij de ark u bieden.
Het is blinkend, en mooi - maar het moet weg. De tijd moet immers komen, waarin
de profetie kan opklinken van tussen de straatkeien, van tussen de tenten, niet maar
alleen van het kerkelijke Lithostrotos. Och, of al Gods volk profeten was! Die
‘geestelijke stand’ moet weg, dat centrum opgeheven worden; men moet een volk
van koningen, priesters, profeten zien geboren worden.
Welaan, ook Jeremia weet dáárvan te profeteren. Is hij niet zelf de man, die heeft
gezegd: weest maar getroost, gij leken-van-vandaag - de liederen hammaäloth, de
psalmen van de zoekers naar de metropool, van de verkromde bedevaartgangers,
die Jahwe nog tússen de cherubs door tussenpersonen moeten zóeken, die zullen
eenmaal overwonnen worden? Ja, Jeremia heeft de armoede gekend van de liederen
hammaäloth, juist wijl het optochtsliederen zijn van mensen die van uit de periferie
naar 't centrum, van 't achterland naar de metropool, van de duistere lekenhutten
naar de neonlampen in de hallen van het pontificale centrum moeten reizen, een
troep amechtige pelgrims, wien het willen leren kennen van Jahwe zo'n moeite kost.
En omdat Jeremia de liederen hammaäloth als optochts-liederen (‘phoitan eis
didaskalou’, les gaan hálen) wil te boven komen, en niet meer de mensen wil laten
afhangen van het geografische hiërarchenplekje van ‘tussen de cherubim’, daarom
profeteerde hij reeds in hoofdstuk 3: stil maar, stil maar, ge behoeft straks niet meer
u te vergenoegen met de psalmen der oude bedeling, der bede-váárt: ge behoeft
niet altijd de kennis te gaan halen ‘van bij de ark’. Want kijk, wel is ‘Vrouwe Israël’
van Jahwe afgehoereerd (ze is, zegt Jahwe, in mijn verbond niet blijven staan, haar
naam is dan ook Afkerigheid, 3:6, vgl. 31:32) en wel is Juda eveneens van Mij
weggelopen, haar naam is dan ook Trouweloze, 3:7, en
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wel hebben deze beide huizen, 3:8, vgl. 31:31, Mij verlaten, 31:32, en wel hebben
dus die beide zusters om een uitgereikten scheidbrief maar zowat gelachen, 3:8,
vgl. 31:32 - máár: er komt weer genade, 3:12, en Jahwe's woonhuis staat straks
weer open voor de wederkerende vrouw; en dan krijgt ze weder herders naar haar
hart, en niet meer van die luie lieden, die zelf niet eens Jahwe willen leren kennen
of doen ondervinden, 3:15, vgl. 31:34, en dan -Wel, dan wordt het alles beter. Dan is het niet meer nodig de kennis te gaan halen
van tussen de cherubim, bij den clericalen stand. En het zal geschieden, als gij u
vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land (3:16, vgl. 31:27, 28) in die dagen (3:16,
vgl. 31:1, 27, 31), dan zal men niet meer spreken over de ark des verbonds (hoort
ge den Hebreeërbrief al in de verte, ook Hebr. 8?), en zij zal niemand in den zin
komen (wie maalt er dan nog om een ‘céntrum’?) en men zal aan haar niet denken
(de oude bedeling immers is dan verouderd, de nieuwe breekt aan, die geen clerus
meer kent) en haar niet zoeken (ieder kan het ambt, immers het ambt aller gelovigen
bekleden) en zij zal niet weer gemaakt worden (Gods gedane verbondsfasen nemen
geen keer, 3:16). Dat is, neen, niet volgens een theoloog dien men uitwerpt sedert
1944, doch volgens Aalders: ‘Heengewezen wordt naar een tijd, waarin men het
geheel en al zonder dat heiligste en meest op den voorgrond tredende zinnebeeld
van 's Heeren tegenwoordigheid zal kunnen doen...Hier is niet maar sprake van
een tijd, waarin men de ark zal MOETEN missen - dat zou ook geen belofte, maar
veeleer een oordeel zijn - doch hier is sprake van een tijd, waarin men de ark zal
KUNNEN missen;...men zal het uitnemend buiten de ark kunnen doen’. En een
ander, naast hem staande (Ridderbos), meent, dat dit vers (aangaande de overbodig
geworden ark) slaat op beide weggevoerde volks-
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delen , en is van oordeel, dat deze ark-profetie de vromen in Juda ‘komt troosten
met de verzekering’ dat in den toekomstigen heilstijd wegens den grooteren rijkdom
der Godsopenbaring de ark overbodig zal zijn geworden, zoodat niemand haar zal
missen...Zoo wijst onze profetie dus heen naar een hoogere, minder aan
21
uiterlijkheden gebonden heilsbedeeling’. ‘Al de leden van het Godsvolk’, zo hoort
hij Jeremia (in 31:34) verzekeren, ‘zullen den Heere kennen, vgl. Jes. 54:13’ (welke
laatste profetie zijns inziens heenwijst naar een betere bedeeling, in beginsel
gekomen in de dagen des Nieuwen Verbonds en nog hare volkomene verwezenlijking
22
wachtend). ‘Zijn broeder opwekken tot het kennen van den Heere is profetentaak,
meent hij; welnu: deze taak der profeten zal dan in ieder geval zijn vervallen...,
zoodat de volksgenooten geen behoefte meer hebben aan de menschelijke
23
bemiddeling der profeten, veeleer zelf allen profeten zijn, vgl. Joël 2:28 v.’ ‘De
Geest wordt dus geschonken aan heel het volk zonder onderscheid van geslacht,
24
leeftijd, of stand’; men gaat overal profeteeren, d.w.z. ‘profetische uiting’ verrichten.
Gelijk trouwens een derde, uit denzelfden kring (Grosheide), verzekert, dat de
woorden ‘op alle vleesch’ (uit Joel 2) daar staan in tegenstelling met het
particularistische van de oude bedeeling’; het ‘gansche menschelijke geslacht
ontvangt (z.i.) deel aan de uitstorting des Geestes’. ‘Zoo komen we’ - aldus deze
derde getuige - ‘tot deze oplossing, dat God Zijn Geest uitstort over alle menschen,
in dien zin, dat allen er deel aan kunnen hebben, maar dat...de daadwerkelijke
vruchten toch weer binnen een beperkten kring openbaar worden, binnen den
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Godswoord der Profeten, III, 268.
A.w. 242.
K.V. op Jes. s.v. 154.
Godswoord, 246.
K.V. Joël 152.
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kring des verbonds, immers binnen den kring van hen, die de beloften ontvangen,
maar die overal wordt gevonden. Doch dan ook heel het volk, niet alleen priesters
of profeten’. De stand is afgeschaft - derhalve.
Welke stand?
De hiërarchenstand. De grondmotieven van den Hebreeërbrief zijn hier al
25
blootgelegd. Het apostolaat houdt op.
En dit niet alleen.
Niet slechts de Hebreeërbrief komt hier ons naderbij, doch ook dat andere motief
van ‘de zonden niet meer gedenken’, uit onzen context. Levi's verstrooiing, een straf
in Gen. 49, is omgekeerd in een zegen in Deut. 33. De verstoring van Silo, waar
eerst de ark was neergezet, was straf (Jer. 7:14); zo ook die van den tempel (7:14),
gelijk de ontbloting van de ark door de verhuizing van de wolk eveneens als oordeel
geldt (Ezechiël 9). Maar wat als oordeel geldt, het MOETEN missen van de ark, dat
zal in een zegen worden beroofd van den prikkel: er komt een KUNNEN, een
MOGEN, en zó, onder dit beding, een WILLEN missen van de ark. Men zal ze niet
weer maken (Jer. 3:16); een vrijgemaakte kerk wordt niet meer hiërarchisch, zolang
de stem door haar vernomen en gehoorzaamd wordt: hoe wordt gij wederom der
dienstbaarheid onderworpen? 't Apostolaat houdt op; 't ambt aller gelovigen, dat
wordt nu uitgelegd.

25

Grosheide, Komm. Bottenburg, Hand. I, 69, 70: ‘Er is geen profeet meer noodig, allen zullen
deel hebben aan de volle gave des Geestes en de openbaring voor de Kerk is volledig, zoodat
zij er bij kan leven. Maar ook hier moet worden bedacht. dat deze dingen niet adaequaat
kunnen worden beschreven’ (70).
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De betere belofte (C)

Zij allen zullen Mij kennen, van hun kleinen tot hun groten.
Jeremia 31:34.
Welhaast is er onder de meelevenden niemand, die niet weet, dat men in sommige
kringen van theologen ondanks de nabijheid van filosofische termen-wegers
voortdurend spreekt van een ‘inwendige’ en een ‘uitwendige’ ‘zijde’ van ‘het verbond’,
(c.q. den verbondskring). De ‘inwendige zijde’ van het verbond, daartoe rekent men
dan de in wedergeboorte vernieuwende gaven van den Heiligen Geest. En tot de
‘uitwendige zijde’ ervan worden dan gebracht dat ‘domme’ getal der kerk, of der
natie van Israël, en het getimmerte van haar ‘instituut’ of die ‘slechts uiterlijke’
bediening der sacramenten, die pas ‘vol’ worden als er iets ‘innerlijks’ in verzegeld
wordt (het moge dan reeds present of nog absent, maar dan toch toekómend heten),
en die uiterlijkheden als ‘leer’, ‘belijdenis’ en wat dies meer zij.
Wij onderzoeken dit gedachtenschema hier thans niet: en vragen niet eens, hoe
men het zou vinden, indien wij dezelfde onderscheidingen eens gingen toepassen
op b.v. het gezin. Wij volstaan met 'n simpele afwijzing ervan. Wijl het schema de
ketterij in zich bergt, als ware het vernieuwende werk des Geestes niet óók uiterlijk
waarneembaar, of, als waren de in administratie gebrachte verbondsgoederen nu
ineens vanwege die administratie van haar realiteit ontdaan. Is het ambt inwendig,
doch de
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ambtsfunctie uitwendig? We wijzen het schema terug, omdat men - indien de
onderscheiding serieus zou zijn - den hemel van straks, voorzover door foederatief
27
geregistreerden bewoond, zou moeten beheerst achten door het verbond naar
zijn inwendige zijde, en de hel van straks, voorzover door foederatief
28
geregistreerden bewoond, zou dienen heheerst te achten door het verbond naar
zijn uitwendige zijde. Maar die hemel zal ook naar de ‘uitwendige’ zijde schitteren
en de hel ook naar de ‘inwendige’ zijde verteren. Zulks alles vanwege het eenmaal
gesloten verbond.
Maar al wijzen we deze beeldspraak af, wij willen er toch wel even op ingaan.
Men heeft n.l. gezegd: als Jeremia 31 de ‘betere belofte’ geeft, en dan toegekomen
is aan die uitspraak, dat het straks niet meer nodig zal zijn den profetenstand als
intermédiair te gebruiken, omdat zij allen den Heere zullen kennen, of gaan kennen,
29
30
of willen kennen , wel, dan is ‘de Godskennis waarvan hier sprake is, natuurlijk
niet een uiterlijke’ (wat is dat?), ‘of zuiver verstandelijke kennis’ (bestaat die?, zit
het ‘hart’ er niet altijd achter, wedergeboren of onwedergeboren?), ‘maar de
geestelijke kennis van de waarachtige godsvrucht’, ‘de kennis die door
levensgemeenschap met den Allerhoogste verkregen wordt’ (Aalders K.V.). Waarna
31
besloten wordt: ‘het spreekt vanzelf , dat deze profetie van het Nieuwe Verbond
uitsluitend het oog heeft op

27
28
29
30
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Maar er zullen er veel meer zijn dan zulken.
Maar er zullen er wel meer zijn dan zulken.
Zie de noten onder onze vorige overdenking, vgl. ook het Griekse woord ‘pisteuoo’,
herhaaldelijk te vertalen door ‘gaan geloven’, of ‘zich bij de gelovigen gaan voegen’.
Een typerend maar wel eens hinderlijk woord bij den door ons aangehaalden auteur.
Zie noot 5.
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wat wij noemen de onzichtbare kerk’.
Dat betekent dus, voor wie het woordenboek der ‘inwendige-uitwendige-zijde’
hanteert: het spreekt vanzelf, dat een profetie van het nieuwe verbond (of: het
Nieuwe Verbond?) uitsluitend het oog heeft op wat wij noemen ‘het verbond naar
de inwendige zijde’.
Er staat dan verder in Jeremia's uitspraak ALLEN; ze zullen Mij - zegt de Heere
- ALLEN kennen.
Welnu: ‘het zou’ - aldus nog steeds Aalders - ‘het zou tot zeer verkeerde
gevolgtrekkingen leiden indien men wat hier gezegd wordt wilde toepassen op de
32
33
zichtbare openbaring van de kerk onder de Nieuwe Bedeeling’.
Dat wil dus zeggen, voor wie het woordenboek der ‘inwendige-uitwendige-zijde’
hanteert: het spreekt vanzelf, dat deze profetie van het nieuwe verbond (of het
Nieuwe Verbond?) uitsluitend vervuld wordt in wat wij noemen: de ‘onzichtbare’
kerk, den verbondskring naar de ‘inwendige zijde’.
Het argument is: ‘er staat immers: állen?’ Dat móet dus, zo oordeelt men, de
gemeenschap der uitverkorenen zijn. Een argumentatie dus niet van een ‘waar
verbonds-collectivisme’, doch van een ‘het-ware-verbond-collectivisme’ van een
‘het-100%-verbond-collectivisme’. Men schuift het dan op de rekening van den
profeet Jeremia. Want terwijl de dogmatici weten, dat de optelsom der
VERKORENEN nooit identiek zal zijn met de vergá- dering der gelovigen, daar laat
Jeremia dit ‘állen’ (dat op de ‘onzichtbare’ kerk heet te slaan) zómaar óók op de
collectiviteit der twee HUIZEN Israëls slaan. Het zuiverste ‘ware-verbonds-col-
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Is er ook een onzichtbare openbaring? En heeft een gezin, een vergadering, openbaring
nodig?
Schrijver gaat dus ‘zomaar’ (!) over van een ‘nieuw’ verbond op het ‘Nieuwe Verbond’! Met
welk recht? Ridderbos, althans in zijn publikaties van vóór 1944, betwist de legitimiteit dezer
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lectivisme' dus; wanneer men het al niet zo zéggen durft (uit respect voor Jeremia)
dan moet men het toch wel zo dénken, als men dóordenkt.
Maar bij dit door-denken kome nu Jeremia zelf ons te hulp. Eer we stukken en
brokken maken.
Hij heeft ook hoofdstuk 9 geschreven.
En daarin het laatste vers. Daar staat: ‘want alle volken zijn onbesneden, maar
het gehele huis van Israël zijn onbesnedenen van hart’.
Nu, dáár komt het woordenboek van de ‘inwendige-uitwendige- verbondszijde’
34
toch zeker ook aan te pas? Eén van zijn samenstellers heeft den vinger gelegd bij
Rom. 2:28v, waar de apostel Paulus schrijft: ‘Niet die is een Jood, die het in het
openbaar is, noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is, maar
die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den
geest, niet in de letter, is de besnijdenis’ (Statenvertaling). En de door ons bedoelde
auteur heeft toen gezegd: ‘Jood’, dat is toch wel zoveel als ‘bondeling’; en ‘in het
openbaar’ en ‘in het verborgen’ komt toch wel zeer dicht bij ‘uitwendig’ en ‘inwendig’.
Zijn zulke begrippen-paren terecht alzó, in het gelid opgesteld, dan mogen we de
uitdrukking: ‘besneden van hart’ opvatten als: ‘behorende tot het verbond naar de
inwendige zijde’ (indien ze, gelijk hier, gebezigd wordt voor besnedenen
in-het-lichaam). Gelijk, omgekeerd, we de besnedenen-met-een-mes, van wie
Jeremia (zoals hier) zegt: ze zijn ‘ònbesneden van hart’ alsdan hebben te
rangschikken onder ‘het verbond naar de uitwendige zijde’. Indien nu het woord
‘allen’ (of ‘gans Israël’) strikt genomen betekent: alle individuen zonder onderscheid,
dan wil dus Jer.
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9:26 zeggen, dat in Jeremia's dagen heel het huis Israël was opgenomen in (niet
meer dan) het verbond naar de uitwendige zijde. Er waren dan geen uitzonderingen;
‘allen’ is nu eenmaal ‘allen’ en ‘gans’ is ‘gans’.
Maar wie dàt zou willen aandienen als de goede exegese van Jeremia 9:26 (ons
is intussen niemand bekend, die dit aandurft), dan zou men hem in strijd moeten
verklaren te zijn met wat de kerk later heeft beleden (art. 27 der Nederl. Geloofsbel.),
toen zij uitsprak: ‘Deze kerk...zal zijn tot den einde toe...en...wordt van God bewaard
of staande gehouden...gelijk zich de Heere gedurende den gevaarlijken tijd onder
Achab zeven duizend mensen behouden heeft, die hunne knieën voor Baäl niet
gebogen hebben’.
Daarom blijft maar één conclusie over: in Jer. 9:26 zegt Jeremia wel, dat gans
Israël, het gehele huis van Israël onbesneden van hart is, d.w.z. aan het verbond
Gods over heel de linie en naar alle ‘zijden’ ontrouw, doch hij denkt er niet aan, te
verklaren, dat er geen besnedenen-van-hart waren, geen verbondsgetrouwen. Want
ook hij wist van, en leefde zelf onder: de ‘7000’ die voor Baäl niet de knieën bogen.
Maar waarom zou hij dan wèl in hoofdstuk 31 het woord ‘allen’ willen opgevat
zien als bedoelend: een optelsom van precies zóveel individuen als er uitverkoren
(of eigenlijk: al wedergeboren) zijn?
Temeer klemt deze vraag, omdat hij, blijkens het spreken van ‘klein’ en ‘groot’
blijkbaar zelf bedoelt: allerlei? Het volk in al zijn geledingen, in tegenstelling met
35
één clericalen ‘stand’ UIT dat volk, den profetenstand?
Toen de profetenstand het volk geestelijk liet verkommeren, was het volk ontbloot.
Maar als de Here Zijn Geest (den Geest der
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openbaring) uit de engpassen der clericale afzonderingskaste weghaalt, en de
Geesteswerking uitbreidt tot heel de kerk, dan wordt weer ‘het volk’ tot het kennen
des Heeren in staat, en ook daartoe gewillig. Maar ‘allen’ duidt de kerk aan, de
vergadering der gelovigen. In die vergadering zullen ook dan weer hypocrieten zijn
(want een vergadering is altijd wat anders dan een optelsom). Maar dat neemt niet
weg, dat de kerk, dat ‘gans’ Israël, weer tot bekering geleid wordt.
Dat woordenboek van daar straks laten we dus voortaan maar dicht. Liever
herinneren we ons, dat er vóór degenen, die het hebben willen uitgeven, iemand
uitgegaan is, die - tot hun waarschuwing - eens geschreven heeft over mensen, die
zich beriepen (voor een overeenkomstig ‘concluderen’ uit het woord ‘gans’ of ‘allen’)
op prachtige uitspraken als deze: ‘Uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen
wezen’ (Jes. 60:21); ‘Al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn’ (Jes. 54:13);
‘Want zij zullen niet meer een iegelijk tot zijn naaste zeggen: kent den Heere, want
zij zullen Mij allen kennen van hun oudste tot hun jongste’ (Jer. 31:34); ‘Alle mensen
zullen vrezen en Gods werk verkondigen’ (Ps. 64:10); ‘Alle heidenen zullen Hem
welgelukzalig noemen’ (Ps. 72:17) (en voorts op Ps. 86:9; Joël 2:28; Jes. 11:9).
Deze auteur heeft toen daarbij aangetekend: ‘Hiermee vordert men intussen niets
hoegenaamd’. Waarom niet? Onder andere hierom niet: ‘de geheele reeks van
Godspraken die het volk des Heeren als een volk van louter heiligen...voorstelt,
doelt...op het tijdperk van glorie’; en ‘De gulden profetie van het “kennen des
36
Heeren...” heeft in het minst geen numeriek individuële strekking’. En nog steeds
dezelfde schrijver
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heeft eens, nadat hij eerst in één adem Jer. 31:34, 1 Cor. 2:13 en 1 Joh. 2:20, 27
genoemd had, ter beantwoording van de vraag, ‘wat deze woorden betekenen’, van
deze laatste plaats gezegd’ dat hier gesproken wordt niet tot de individuen, maar
37
tot de kerk in haar geheel.
Want ook deze auteur komt ergens terecht bij diezelfde tegenstelling, als welke
ook ons in ons vorig artikel pakte: de tegenstelling: afhankelijk van den hiërarchischen
clerus, ja dan wel neen? Het wàs eertijds ja, en het werd na de tuchtiging der
ballingschap neen. ‘Wel leerde Rome, dat niemand in de Schrift geloven zou tenzij
de kerk het hem geleerd had’, maar onze vaderen hielden tegenover dit clericalistisch
beweren steeds staande, dat God zelf zijn kinderen onderwijst, en dat ze alzo ‘van
den Heere geleerd’ niet meer de een tot den ander zeggen zullen: ‘ken den Heere’,
38
want ‘dat ze Hem kennen zullen van hun oudste tot hun jongste toe’.
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39

Natuurverbond en genadeverbond, de paradoxale garantie

Indien deze ordeningen (van zon, maan en sterren) wijken zullen van
voor mijn oog, luidt het woord des Heeren, dan zal ook het zaad van Israël
ophouden een volk te zijn voor mijn oog, al de dagen. Indien gij mijn
verbond met den dag en den nacht kunt te niet doen, dat er geen dag of
nacht zijn op hun tijd, dan zal ook mijn verbond met David, mijn knecht,
teniet gedaan worden...Indien Ik mijn verbond met dag en nacht, de
inzettingen van hemel en aarde, niet gemaakt heb, dan zal Ik ook het
zaad van Jacob en David, mijn knecht verwerpen.
Jer. 31:36; 33:20, 21, 25, 26.
Van een ‘verbond’ spreekt de Schrift in allerlei zin.
Zij kent een Verbond van God met God in de drieënigheid. Daar zijn de partijen
volkomen gelijk in waarde, betrouwbaarheid, heerlijkheid, soevereiniteit.
Zij kent ook een verbond van God met mensen, in de geschiedenis opgericht.
Daar zijn de partijen aan elkander ongelijk. Maar het zijn toch partijen, allebei; de
éne, God, is het door vrije keus, de andere werd het door Goddelijke beschikking.
Maar ze werd het dan ook werkelijk door die beschikking. Ze kon het worden: ze
was geschapen tot verantwoordelijkheid en vrijheid.

39
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De Schrift kent ook een ‘verbond’ van God ‘met’ stomme, onbewuste, onpersoonlijke
creaturen, zon, maan, sterren, dag en nacht, aarde en hemel. Maar in dit laatste
geval zijn die schepselen, strikt genomen, geen ‘partij’; ze kunnen niet kiezen, niet
beslissen, niet ja of neen zeggen. Ze kunnen God kennen noch bekennen.
Toch wordt ook in dit laatste geval het woord ‘verbond’ gebruikt. Het punt van
vergelijking tussen het een en het ander ligt dan in de vastheid, de onverbrekelijke
wetmatigheid, de betrouwbaarheid, gelijk God zelf ze verklaart in en door zich zelf.
Van hier uit wordt doorzichtig Gods spreken over een ‘verbond’ met dag en nacht,
met zon, maan en sterren, ook in Jeremia's profetie. Van dat ‘verbond’ gaf de Schrift
eerst in Genesis 1, en later in Genesis 9 den inhoud te kennen. Het eerste hoofdstuk
verhaalt ons de schepping van hemel en aarde, en zegt ons, dat dag en nacht, en
de beweging der hemellichamen, in hun verschijnen en verglijden zijn bepaald door
Gods scheppingswil. En het tweede hoofdstuk, ons verplaatsende in het ogenblik
van de uit den zondvloed herrijzende wereld (vgl. 8:22) garandeert ons, dat tot aan
den jongsten dag regelmatig dag en nacht, en ook lente, zomer, herfst en winter
elkander zullen opvolgen. Het geschapene wordt ook voor de herrezen wereld
geconserveerd.
Nu was er een tijd in de kerk, dat men ging twijfelen aan Gods genadeverbond.
Met name Jeremia hoorde dien twijfel zich lucht geven. Tot de weldaden van het
genadeverbond in zijn toenmalige bedeling behoorde ook, dat het huis van David
zou regeren: Davids ‘lamp’ zou altijd branden; en dat het altaar blijvend door Levi's
priesterschare zou worden bediend. Een permanent koningschap en een permanent
priesterschap.
Maar de belegering van Jeruzalem, de capitulatie der stad, de verovering van
Sions berg, de ballingschap, die Abrahams kin-
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deren in boeien deed gaan, had die niet een eind gemaakt aan de konings- én aan
de priesterdynastie? 't Scheen kwalijk te loochenen. Toen Jeremia, door Goddelijke
openbaring dienaangaande onderricht zijnde, vóórdat de stad genomen was, haar
ondergang had aangekondigd, toen was hij deswege in de gevangenis geworpen:
geschorst en afgezet, door de kerk. Maar hij had sindsdien gelijk gekregen in de
feiten. En dezelfde mensen, die hem hadden gevangen gezet, sloegen toen in het
andere uiterste over; ze gingen toen zeggen: de Heere heeft David en Levi toch
heus verworpen; het verbond der genade is fictief gebleken; wij geloofden aan zijn
vastheid, maar wij hebben ons vergist.
Niet, dat ze nu achteraf Jeremia met berouw om vergeving vroegen. Dát in geen
geval, want ze stonden nóg vreemd tegenover het vervolg van zijn profetie. In dat
vervolg had hij voorzegd, dat de ballingschap toch winst zou brengen; dat de
ontkleding de weg der bekleding zou zijn; dat uit het vreemde land der dienstbaarheid
een gemeente naar huis zou terugkeren, die weer zocht naar de rechtvaardigheid
des geloofs, die niet met ‘aangeleerde’ lesjes zou opvullen de gesprekken, maar
die van Gods verbond een zaak des harten maken zou (Jer. 31). Deze profetie, die
den Messias tot wegbereiding diende, den Messias evenwel ‘niet met uiterlijk gelaat’,
niet met Davids wereldlijke pracht noch met Levi's uiterlijke certificaten, was aan
het onbekeerde volk nog niet in het hart gezonken. Het had nog geen plaats voor
een Koning-Priester, die Koning zou zijn zonder Davids erfopvolging in het zichtbare,
en Priester zonder Levi's erfopvolging uit een priestergeslacht, een priester naar
Melchizedeks ordening, zonder legitimerende familie-papieren, ‘zonder vader, zonder
moeder’. En wijl men Hem niet kende, bleef men klagen: dat het genadeverbond
toch niet solied en de God des verbonds toch niet solidair was gebleken.
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En hoor - nu gaat God Jahwe zijn volk paradoxaal vertroosten. In een formule, die
de gedaante van een eéd vertoont, betuigt de Heere: zou mijn verbond met u niet
vast zijn? Maar kijk dan eens naar zon, maan, sterren, naar dag en nacht. Die heb
Ik ook geschapen. En zijn ze niet solied? Komen ze niet prompt op tijd? Zijn mijn
natuur-ordinanties niet vast en betrouwbaar? Welnu, zo min de hemel (de natuur)
ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal mijne trouw (in de genade) ooit wank'len of
bezwijken.
We kennen allen die woorden van buiten.
Maar we letten niet altijd op het paradoxaal karakter van die psalmregels.
Toch zijn ze paradoxaal; in ónzen mond betekent dit: ze zijn onverwacht, opvallend;
we hebben hier een vreemde wending van woorden, van gedachten en
begrippenparen.
Want dag en nacht zullen toch heus eenmaal verdwijnen. Het verbond der genade
daarentegen zal nimmer verdwijnen. De zon wordt eenmaal verduisterd, de maan
wordt eens tot ‘bloed’, de sterren worden eindelijk ‘afgerukt’, de elementen zullen
uiteindelijk branden, smelten, vergaan. Maar van de belofte des HEEREN in het
verbond zijner genade zal geen tittel of jota ooit ter aarde vallen. Het natuurverbond
betreft een tijdelijke, het genadeverbond een eeuwige orde. Het natuurverbond raakt
de schepping; het genadeverbond de herschepping. Eenzijdig is het natuurverbond;
tweezijdig wordt het genadeverbond. Gods beschikkingen omtrent de natuur
legaliseren een tenslotte niet generaliserende, die van het genadeverbond als 't er
op aankomt, een wel degelijk generaliserende begripsvorming. Wie louter
nomothetisch de natuur beziet, vergeet de natuurlijke historie, die er wel degelijk is,
maar wie bloot idiografisch het genadewerk Gods denkt te kunnen benaderen,
vergist zich nog veel erger: het is ook nomothetisch, zij het dan in een
herscheppingsorde.
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Dus blijft er niets anders te concluderen, dan dat de HEERE ditmaal het meerdere
garandeert en illustreert onder verwijzing naar het mindere; het rijkere onder beroep
op het armere; het eeuwige met behulp van het tijdelijke verbond.
Zullen wij om deze paradox nu treuren? Als brak zij in ons denken de vastigheid?
Neen, wij zullen er alleen maar een geloofstroost uit putten. Want hoe zweert
God? Wel, het is de glorie van God, dat Hij, die niemand boven zich heeft, om bij
te zweren, nu zweert bij zichzelf. Zó blijft het zijn vaderlijke goedheid, dat Hij, wanneer
Hij eenmaal om onzer grovigheid wil, zijn verbond met een eed bevestigt, dan ook
het meerdere demonstreert aan het mindere. Hij wil, voor wie Hem in zijn garanties
gelooft, achteraf er mee zeggen: Gij kleingelovige, er wás immers geen hoger
verbond dan het genadeverbond? Dus MOEST ik het wel garanderen met het
mindere, het lagere!
De paradox deed ons éven zeer; maar achteraf springt 't gelovig hart nu op van
vreugde: wie zó het mindere gebruikt om het meerdere ermee te verduidelijken, die
heeft 't meerdere geëerd als nooit te voren: hij kon niets vinden dat nóg meerder
en nog vaster was. Het is 't ‘lot’ van God en ook van zijn verbond, dat het hoogste
zich verduidelijkt aan het minder hoge. Want hoger dan het hoogste kan ook God
niet gaan. De cirkelgang is het symbool van den geloofsgang: God wordt bewezen
met zichzelf; zijn evangelie ook. En zo worden de lieden die Jeremia ‘schorsten’ en
‘afzetten’ tenslotte toch weer teruggeworpen op de leer, dat 't woord van Jeremia's
God betrouwbaar is in zichzelf, dat zij geloven moeten op gezag.
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Lokken en lokken is twee

En Ik lok u en leg een haak in uw kinnebak...
Ik lok u.
Ezechiël 38:4; 39:2 (vertaling A. Noordtzij.)
Daarom, zie, Ik zal ze lokken en voeren in de woestijn.
Hosea 2:13.
In Ezechiëls profetie neemt Gog de plaats van de antichristelijke coalitie in: ook het
Oude Testament kent den Messias (Christus) en dus den Anti-Messias (antichrist).
Tegen dien Gog stelt zich dus de Heere over als Vijand. Tegen hem moet Ezechiël
profeteren. Tégen hem.
Maar is het dan niet vreemd, dat hij, die Gog, ‘gelokt’ zal worden?
‘Lokken’, zo althans vertalen velen het in den tekst gebruikte woord. De
Statenvertaling heeft: ik zal u omwenden; en denkt daarbij aan een paard, dat men
omwendt met den toom, of aan een vis, dien men ‘met haken en angels omwendt’
(Kantt.). Maar anderen (b.v. Noordtzij, of Gesenius-Robinson, Lex., 998, lead away,
enticingly) denken aan ‘lokken’ (zo ook Kraetschmar e.a.).
Nu is ‘lokken’ een woord, dat voor veler besef alleen maar met den minne-handel
te maken heeft. De dieren ‘lokken’; wie kent den ‘lok-roep’ der minnenden niet, als
technischen term uit de
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beschrijving der dierenwereld? En wie herinnert zich niet tegelijk den bekenden
tekst uit Hosea, waar de Heere zegt, dat Hij Israël lokken zal, en naar ‘haar hart’
zal spreken? Deze laatste woorden laten zich verbinden met den liefdes-handel;
de Bruidegom, die zich verlaten wist door de bruid, d.i. zijn volk, en deswege haar
van zijn ontferming heeft uitgesloten, zal haar weer aannemen in gunst, en belooft
haar te zullen ‘lokken’.
Toch zijn beide woorden op hun plaats. En beide willen ze blijven staan in hun
verband. Het ene is verschrikkelijk: het andere vertroostend.
Trouwens, is ook in de wereld van mens en dier ‘lokken’ niet in tweeërlei zin te
gebruiken? Vertaal het maar door ‘mee-tronen’ en ge hebt voor ogen wat ge
bedenken moet.
Meetronen - dat doet de liefhebber de geliefde. Dat doet ook de slachter, die het
beest lokt naar de slachtplaats. In de abattoirs van Chicago zag ik een hok, waar
de schapen op elkaar gedrongen stonden te wachten tot het deurtje opengaat,
waardoor ze moeten komen, om de man te vinden, die gereed staat voor den
bedwelmenden hamerslag. Geen sprake van, dat hij ze komt drijven: er is één van
de zelfde soort, een bok, die vooropgaat, en ze ‘lokt’ naar het deurtje; en als de
laatste achter het deurtje binnengetreden is, blijft die éne ervóór staan: men noemt
hem ‘Judas’.
Want lokken en lokken is twee.
Lokken kan ook ver-lokken zijn.
Zo nu zal de Heere Gog ‘lokken’. Waarheen? Naar de bergen Israëls. Daar zoekt
Gog zich zijn strijdtoneel; en daar bereidt Jahwe hem zijn ondergang. Jahwe zal
hem daarheen ‘lokken’; met schonen moed trekt Gog er op los; hij waant zich sterk,
en ruikt den strijd van verre. Maar waar zijn hoogmoed hem drijft, en waar hij de
situatie voor zich gunstig acht, daar vindt hij zijn
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verderf. Is daar het beeld van ‘lokken’ niet op zijn plaats? Zegt het tenslotte iets
anders, dit beeld, dan wat Paulus in zijn leerproza aldus uitdrukt: God zal den
antichrist, en zijn legertrossen, een ‘kracht der dwaling’ zenden, dat ze de leugen
gaan geloven? ‘Lokken’, dat is hier het harde, maar tekenende woord voor de
activering van de verblindingsmacht, die aan den afval voorafgaat. De hoge moed
van den gelokte gaat vóór den val. Want de verwerping van het Woord des Heeren
komt den ingebeelden zondaar voor als grote vreugde; hij zendt zichzelf geschenken,
omdat hij heeft weerstaan het woord des Machtigen, die alle autarkie, die niet
ontvangen wezen wilde, komt belachen. Hij ‘lokt’ Gog: kom tot uw veldslag, toef
langer niet.
En Gog komt, en toeft niet langer. Hij waant zich rijk, en sterk, en weet niet, dat
hij is jammerlijk, en arm, en naakt, en blind.
Maar ook een ander ‘lokken’ kent de Heere, de Almachtige. Als Israël, Gods bruid,
zich aan de ontrouw heeft overgegeven, en aan de ‘boelen’ heeft verkocht, dan
‘troont’ Hij haar van die boelen ‘weg’. In Hosea's beeldspraak gaat ook dat niet
buiten de ‘tweede oorzaken’ om: het zijn tenslotte de vijanden, die Israël voeren in
de woestijn, d.w.z. in de ellende van de ballingschap. Maar terwijl de vijanden den
rug der trouweloze ploegen, daar komt in die straffe hand de stem van de liefde van
Jahwe tot haar: Hij ‘lokt ze weg’, hij ‘troont haar mee’. Hij trekt ze achter zich aan,
en opent haar hart, om straks te spreken tót haar hart, opdat ze leve en zich bekere
en andermaal hem vertrouwe, die haar Man is van oude dagen af.
Lokken en lokken. - Alle lokstem appelleert op wat er leeft in 't hart.
Zo is 't ook hier. Als Gog ‘gelokt’ wordt, dan ligt zijn eigenliefde en trots in 't diepe
hart besloten. Dat heeft Gog zelf alzo gewild en ook daarnaar gedaan: als nu de
Eeuwige God zich daar-
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bij aansluit, dan blijft Hij vrij van zonde en ver van ongerechtigheid. De zondaar
wordt ‘gelokt’, d.w.z. de straffende hand van wie hem gaat verderven sluit zich aan
bij zijn eigenwaan. Die is het aan-knopingspunt voor het verderf.
Maar als Israël gelokt wordt, dan legt de Heere, terwijl het Woord weer tot de kerk
gesproken wordt, dat Woord in 't hart. En dan komt de Geest zich paren bij dat
Woord. En zo ‘lokt’ de Heere door dat Woord. Hij sluit zich aan bij 't in het hart
gelegde Woord; Hij maakte zich zelf een opening in 't hart, dat zo geen ‘gevonden’,
doch een ‘geschapen’ aanknopingspunt voor verdergaande genadewerking wordt.
En alzo is de wereld vol van lok-stemmen.
De lokstem voor den ouden mens; de lokstem in den nieuwen mens.
De lokstem, die het trotse beest zal brengen naar de plaats, waar Jahwe een
haak slaat in zijn neus.
En de andere lokstem, die het gebroken hart, en den verbrijzelden geest doet
opstaan, opdat de weg naar 't eigen huis weer worde gezocht. Het eigen huis is het
paleis van den Man, die zich de vrouw getrókken heeft uit duisternis en diepen nood.
Er is een lokstem naar de plaats waar het grote avondmaal der vogelen is, die 't
vlees der koningen eens zullen eten.
En er is een lokstem die ons troont naar de bruiloft, het avondmaal des Lams.
Er is een lokstem in de kerk. En een lokstem op de pleinen van het grote Babylon.
En ieder luistert naar ‘zijn’ stem. Hij luistert naar de stem, die appelleert op dat
wat heel diep in zijn hart verscholen ligt. Verscholen krachtens natuur. Of verscholen
krachtens genade. Aanwezig uit geboorte. Dan wel geschapen in wedergeboorte.
Hoor, de ganse schepping zucht. Want in alle wereld is er een roep.
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Roeping is overal, en ze is altijd onoverwinnelijk. De roeping die ten dode lokt, en
de roeping, die ten leven voert. Steeds is ze in woorden, en in zaken, steeds uit- en
inwendig. De éne is een stem van den Doder ten dode. De andere een stem van
den Levendmaker ten leven.
En Hij die doodt en die levendmaakt, is Eén.
Want God is één. Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad.
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Apostasie - wegbereidster van den Antichrist

Als de afvalligen het op het hoogst zullen gebracht hebben, zal er een
koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande.
Dan. 8:23.
Onder vele beelden tekent ons de Schrift den komenden Antichrist. Er is een galerij
van antichristen; en aan 't einde daarvan staat straks DE Antichrist, de laatste,
grootste van allen. De voorlopers beheersen een fragment van deze wereld. De
laatste is Heer van heel de wereld. Zo zijn die voorlopers meer dan typen en levende
beelden van hem: ze zijn niet minder dan zijn wegbereiders. Zo als het komen Gods
in Christus zijn historie heeft, zo ook het komen van den Satan in den Antichrist. En
gelijk de Christus zijn parousie heeft, zo ook de Antichrist (2 Thess. 2), die mens
der zonde. En beide parousies hebben haar advent; daarmee zijn de eeuwen
gemoeid.
Maar Satans komen is in zijn historie door andere factoren bepaald dan dat van
God.
God de Heere kan komen zonder enig hulpmiddel. Zijn komen is bepaald door
niets dan zijn eigen raad. Hij komt waar niemand wil, waar niets helpt, waar alle
toegangswegen zijn versperd, waar alle deuren op het nachtslot zijn geworpen. Hij
komt almachtig, vrij, soeverein, scheppend, straks her-scheppend. Wel neemt ook
Hij zijn wegbereiders in zijn dienst; maar Hij maakt ze eerst. Hij roept de doden, dat
zij leven, de wegversperders,

41

De Reformatie, XXII, 5 juli 1947.

K. Schilder, Profeten en evangelisten

117
dat zij wegbereiders worden. Hij komt zó in den Geest, Hij komt zó ook in den
Christus. Die is dan ook geboren uit de maagd, ontvangen van den Heiligen Geest.
Zijn komen is dan ook niet afhankelijk van een florisante kerk. Het is eerder
omgekeerd. Gelijk Elia op den Karmel watergangen graaft om het altaar, welks offer
door vuur zal moeten verteerd worden, zó laat God in de volheid des tijds den afval
groeien, opdat geen vlees zou roemen voor Hem, vooral geen kerkvlees. En ook
vóór Christus' wederkomst zal de afval groot zijn; veler liefde zal verkouden; en
eerst tegen zulk een achtergrond, die een tot benauwens toe geïsoleerde en
geslonken kerk niet breken kan, zal de grote Parousie van den Christus haar
heerlijkheid bewijzen. Gods komen tekent zijn eigen geschiedenis naar de wijze
van Rembrandt, die, om zijn hoofdfiguren te sterker te laten uitkomen, den
achtergrond, waartegen zij te glanzen staan, te donkerder houdt.
Maar nu de Satan...
Satan is geen God, dus ook geen tegen-God, doch slechts afvallig knecht, gevallen
creatuur.
Hij kan dan ook nergens binnenkomen, tenzij er mogelijkheden zijn, die hij zelf
niet scheppen kan. Zo was 't in het paradijs reeds (de mogelijkheid van zijn komen
aldaar was door God geschapen). En des te krachtiger geldt de wet van de
beperktheid zijner vermogens na den val in 't paradijs.
Kan dus de Heere God de apostasie - den afval - toelaten, opdat tegen dezen
achtergrond zijn majesteit te schoner strale, de Satan daarentegen heeft de apostasie
nodig. Hij kan er niet buiten. Zij is conditie voor zijn parousie in den mens der zonde.
Dat betekent Daniël. Hij geeft in ons teksthoofdstuk in eersten aanleg het beeld
van koning Antiochus Epifanes, bekend tiran. Kerkvervolger (in zijn effectieven
Jodenhaat), beeld van den Antichrist, en dus diens wegbereider (175-164 vóór
Christus' geboorte).
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Let óp nu: deze Antichrist zal pas dán verschijnen, wanneer vooraf ‘de afvalligen
het op het hoogste zullen gebracht hebben’, d.i. als zij de maat zullen hebben vol
gemaakt. De afval moet tot zijn ‘akmê’, zijn hoogtepunt gekomen zijn. Want die
afvalligen zijn weer zelf zijn wegbereiders. Alle zonde is antichristelijk; haar
condensatie en concentratie en systematisering betekent telkens weer: een antichrist.
Totdat DE Antichrist verschijnt.
Hoe die afval telkens weer zich aftekenen zal, en op welke punten, dat is in elke
eeuw weer een zaak apart. De grondtrekken zijn steeds dezelfde, maar de concrete
historie van den afval is in elke eeuw weer een andere. In onzen tekst schijnt voor
wat betreft de dagen van Antiochus Epifanes aan velen het Hellenisme bedoeld te
zijn: dat wil zeggen: het dwepen met de Grieks-heidense cultuur en de navolging
van de Griekse zeden. Waarmee uiteraard een loslaten van Jahwe, en van den
verbondscultus samenging.
Maar wat vragen wij hier naar bijzonderheden? Zeker is het, dat in elke eeuw de
afval zó begint, en ook vervolgt. Hij roept de goden van den tijd om in te komen; de
antichrist leeft van de apostaten van de kerk. Niet dat ze zijn naam niet vloeken.
Maar ze ‘zegenen’ den naam van Christus niet meer; en wie de christoLOGIE
prijsgeeft aan den tegenstander, die kan den naam van Christus niet meer eren; de
devaluatie nu van den gezegenden naam betekent meteen die van den gevloekten.
Daniël tekent koning Antiochus Epifanes als ‘stijf van aangezicht’, d.i. als brutaal in
hoge mate, als een machtswellusteling, die staat voor niets. Daarnaast als ‘raadselen
verstaande’; d.w.z. als meester in de diplomatie, man van intrigues. En het zijn juist
die beide trekken, die ook de Openbaring van Johannes legt in het beeld van den
Antichrist: beest uit de zee, machthebber, beest uit de aarde, werelddiplomaat, vals
profeet.
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Wat ons in dezen tijd het sterkst bewegen moet, is daarom niet de atoom-energie,
en niet de deze week in de pers aangekondigde mogelijkheid van het overseinen
van een wereldkrant binnen een seconde, noch de bewering, dat de temperatuur
der aarde stijgende is. Het is de afval, de vermenging, de verliefdheid op alles en
nog wat, áls het maar vreemd is en cultuur heet. Het verlies van eigen stijl, zelf een
gevolg van ontzinken aan eigen geloof, dat is de preparatie van het Beest. Die zijige
lieden, die tegen iedereen zachtzinnig zijn, behalve tegen wie op het stuk staat van
hun eigen belijdenis, dat zijn de wegbereiders van den antichrist. Ook al zitten ze
in een evangelisatiedeputaatschap, en al bereizen ze heel de wereld om een
bisschop te zien en naast hem voor een microfoon te komen met de laatste
gemeenplaatsencollectie, die oecumenische rede heet.
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Het wonderconsistorie

Hoor toe, gij hogepriester Jozua, gij en uw metgezellen, die daar vóór u
zijn gezeten, zijn mannenvan-wonderteken.
Want zie, Mijn Knecht de Spruit zal Ik doen komen.
Want zie, die steen, dien Ik gelegd heb vóór Jozua, - zeven ogen zijn op
dien énen steen, zie, hoe Ik zijn snijwerk snijd, spreekt Jahwe der
heirscharen. En Ik zal de schuld van dit land op één dag wegnemen. Te
dien dage, spreekt Jahwe der heirscharen, zult gij elk zijn naaste nodigen
tot onder wijnstok en vijgeboom.
Zach. 3:8-10.
Hoe lang was dat al weer geleden, dat de kerk van God den HEERE was weggevoerd
in ballingschap...Zeventig jaren, ruw geteld. En hoe benauwend was die periode
geweest voor de kerk, juist als kerk. Want in die ballingschap was het zwaarste en
pijnlijkste probleem wel dit geweest: waar is toch het adres der kerk? In den aanvang,
toen nog maar een gedeelte van het volk gedeporteerd was naar het land van den
overweldiger, toen waren velen heel gauw klaar geweest met dit probleem. Die zo
gauw gereed waren geweest, dat waren de niet-gedeporteerden. De kérk? - en
wáár die was? Wel, het antwoord was niet ver te zoeken. Eeuwen lang had immers
de kerk van Israël haar adres gehad in Jeruzalem? Daar waar de tempel stond, dat
prachtge-
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bouw van Salomo, den koning uit de gouden eeuw, dáár in dat zichtbaar centrum,
was steeds de kerk geweest, vergaderd in een zichtbaar centrum. God zelf had die
centralisatie immers gewild; Hij had met zijn vloek verpletterd elkeen, die het waagde,
tegenover de centralisatie-gedachte van Gods wet de dé-centralisatie-idee te stellen
van eigen willekeur, zoals Micha van het gebergte Efraim zulks had bestaan in de
periode der Richteren, en zoals later Jerobeam uit politieke overwegingen het had
aangedurfd, hij, met zijn concurrerende religieuze centra te Dan en te Bethel. Maar
dat was alles doemwaardig werk geweest. ‘God zelf had dezen berg begeerd ter
woning' om aldaar geëerd, zijn heerlijkheid te tonen; de Heer, die hem verkoren
heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, zal hier ook zeker wonen’. Afgelopen discussie verder overbodig. Zij, die in Jeruzalem achtergebleven zijn, de
niet-gedeporteerden, zijn dus de ware kerk, en hebben als het adres van de kerk
te gelden. Maar die weggevoerden, die gedeporteerden, 't is wel tragisch, maar 't
kan niet anders gezegd worden: zij zijn de kerk niet meer, noch haar adres. De zaak
is uitgemaakt. Is daar ook een zekere Ezechiël onder, een achtenswaardig man?
't Mag zijn, maar feiten zijn nu eenmaal feiten. God zelf heeft gesproken. In
Jeruzalem, bij dien stenen tempel, daar is de bijenkorf. Wie in de bijenkorf gebléven
is, die hoort tot 't bijenvolk. De anderen zijn niet meer dan bijen-in-los- verband; ze
zijn niet meer in 't kerkverband. De mand met goede vijgen, die is nog altijd in
Jeruzalem, bij tempel en paleis. Daar in het buitenland, nu ja, daar zijn wat kwade
vijgen; op de tafel van Jahwe der heirscharen mogen ze niet prijken; God heeft geen
lust aan zulk bedorven materiaal; ze voegen niet in 't kader van 't hemelsymposion.
Maar tegen die verschrikkelijke consekwenties ener al te vlotte logicisten-redenering
had de Heere zelf zijn knecht Ezechiël
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door openbaringen getroost. Zou hij niet meer de kerk zijn? Niet meer het kerk-adres?
Welneen, Ezechiël: waar het Woord des Heeren is, en waar dit Woord geloof werkt
in de harten, daar is de kerk. Zeker, het Oude Testament is nog niet afgesloten, en
daarom blijft terecht de honger knagen naar het oude centrum, ginds, ver weg, in
't vaderlijk Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, eer ik u vergete...Alleen maar: ook
onder het Oude Testament is nummer één het Woord, en nummer twee het zichtbaar
verenigingspunt. Het eerste kan nimmer worden ontbeerd, zal de kerk leven. Maar
het tweede kan desnoods gemist worden; en één maal komt de tijd, waarin het
helemaal ontbreken zal. Dat zal de dag van 't Nieuwe Verbond zijn. Dan zal God
zelf de décentralisatie invoeren; aan alle plaatsen, waar het Woord geloof werkt,
zal dán de kerk zijn; een plaatselijke kerk hier, en een andere plaatselijke kerk ginds;
en de éne zal niet over de andere enige heerschappij voeren; geen een zal metropool
zijn voor de andere als voor een filiaal-, een dochter-kerk.
En waar dus bij het voortschrijden van de tijden God zelf den eredienst gaat
decentraliseren, daar is het dwaze hoogmoed van die in Jeruzalem achtergelaten
Joden, als ze zeggen: het stenen gebouw, en het archief, dát hebben wij nog, en
daarom is des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel hier! Wát
hier? Waar het Woord verlaten wordt, daar maakt een stenen bouwsel nog geen
Kerk immers? Laat Ezechiël geen altaar vinden zó als van Salomo er een gebouwd
werd, bij hém is toch het Woord zijns Gods, spreekt de Heere. Bij hem is visioen,
en openbaring, en geestverrukking. En als hij met zijn ‘oudsten’, officieel, vergaderd
is, dan is dat geen contra-consistorie, en geen schismatiek consistorie, maar een
wonder-tekenconsistorie. Ze zijn een wonderteken, want ze werden tot een
testimonium van den komenden Nieuwen Dag, waarin de Heere de kerk gaat bouwen
uit levende stenen, en waarin de bakstenen helemaal op
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't tweede plan komen te staan. Een wonder-consistorie dus, maar officieel, en wettig
als in Babylon het consistorie, de Raad, der Kerke Gods. En laat die anderen, die
achtergeblevenen, die achtergelátenen, nu maar pochen op en om hun stenen
tempel en zijn pracht. Wacht maar, tien jaar nadat Ezechiël met zijn ‘oudsten’
weggevoerd is, zal die stenen tempel toch nog zelf in puin geschoten worden. En
dan gaan degenen, die de vreemde koning destijds spaarde, ook in ketenen, als
een troep miserabele gedeporteerden naar 't oord der ballingschap. Wie aan die
stenen hing, en wie zich daaraan op-hing, die heeft dan niéts meer over. Maar wie
de kerk om 't Woord vergaderd zag, die houdt de kerk, en 't kerkadres toch over, al
is hij tijdelijk ook ‘in de verstrooiing’.
Zo vormde Ezechiël-met-zijn-oudsten een eerste wonder-tekenconsistorie. Hij
was er zó van onder den indruk, dat hij niet eens meer schreien kon, toen straks
die prachtige tempel, die ‘lust van zijn ogen’, ja, ook van de zijne, in de as gelegd
werd. Hij kón niet schreien, want hij mócht het niet; het was hem verboden door zijn
Zender, dien Pedagoog, die aan zijn wonder-consistorie leert, dat niet om kwesties
van stenen-die-dood-zijn, maar alleen om zaken van zonde en van genade, van
Woord-verwinning en Woord-verlies men in de kerk mag lachen én mag wenen,
respectievelijk.
Nu, in die ballingschap was in het lest Ezechiël gestorven. Zijn ‘oudsten’ waren
eveneens daar tot hun vaderen verzameld. Jeruzalem hadden ze niet weer gegroet.
Maar de belofte van den HEERE werkte door. Zij werkte nieuw geloof in 't land
van de verstrooiing. En kijk, toen eindelijk Cyrus, de veroveraar van Babel, aan de
Joden verlof gegeven had om naar hun land terug te keren, toen was daar wéér
zo'n wonder-consistorie opgekomen door de kracht van 's Heeren Geest. Hoe God
toch zorgen kan!
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Daar was vooreerst die Jozua. Eén van de volkshoofden, naast Zerubbabel.
Zerubbabel, die is een afstammeling van koning David, prins van den bloede,
stadhouder. Maar Józua stamt uit de priesterlijke geslachten. Welkom, deze Jozua;
welkom, óók bij Zerubbabel; de prins van koninklijken bloede doet geen poging om
van de oplaaiende volksvreugde misbruik te maken teneinde, als een soort van
pontifex maximus, wereldlijke en geestelijke (religieuze cultische) macht in zich te
verenigen. Ieder weet hier wel zijn plaats: het is immers een gelouterde gemeente,
die terugkeert; haar is de wet des Heeren in het hart geschreven; zij behoeft er niet
met kunst en vliegwerk te worden in-gescherp-t. Heil U, gij priester Jozua; als gij
uw mannen maar bijeenroept, vormt gij zó maar een consistorie, een religieuzen,
kerkelijken Raad. De tempelbouw is weer ter hand genomen; God zelf heeft steeds
nog dezen berg begeerd ter woning. We hebben ons zichtbaar centrum terug; de
bijen kwamen terugvliegen naar de korf. Het is goed, het is genade, zolang we nog
niet den Messias hebben. Maar laat het Woord des Heeren toch zijn heerschappij
behouden...kunt gij een recht geestelijk consistorie vormen? De hogepriesterlijke
volmacht tot het waarnemen van den tempeldienst wordt u vernieuwd; en welhaast
zal de tempelbouw voltooid zijn; dan gaat het Huis in 't Centrum wachten op de
komst van Hem, die als de Grote Kerkvorst heel de wereld zal overdekken met
kerken, hier één, daar één. Hebt gij Uw consistorie klaar?
Och, vraag dat niet. De HEERE heeft het consistorie klaar. Hoor maar, hoe Hij
door Zacharia Jozua, dien hogepriester, aanspreekt: Jozua, en voorts die metgezellen
van u, van Jozua, die metgezellen, die vóór uw aangezicht gezeten zijn. Ze zijn
gezeten in ‘de acht'bre zetels van 't gericht’, in 't huis van David weer gesticht. Zij
vormen met Jozua, hun president, een Raad of college, een Consistorie-van-de-Kerk.
Ezechiël had zijn oudsten
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- een consistorie in den vreemde, in de verstrooiing. Hier heeft de hogepriester
Jozua weer zijn collega's onder hem als president. Maar nu is het Consistorie dan
weer thuis...O, wonderconsistorie! Ze zijn een wonderteken, al die mannen, stuk
voor stuk. Mensen-van-wonderteken. Want het priesterschap van Aäron was
vernietigd geweest, naar 't scheen; van zijn altaar was het weggesleept, zijn
gereedschap hem onteigend, zijn zetel stukgehakt. 't Was niet meer dan een
afgehouwen tronk van Aäron, een afgehouwen tronk van Levi. Maar uit dien
afgehouwen Levi-tronk deed God de Heere een ‘spruitje’ schieten, een nieuwe
scheut. Hij deed het op hoop tegen hoop, en door het wonder van zijn reddende
genade.
Zo is dit wonder-consistorie reeds in het enkele feit van zijn bestaan een
restauratie-wonder.
Maar van die restauratie is niemand de werkmeester dan Jahwe, de Heere God,
alleen. Het is niet de volksgenius, niet de volksmassa, niet de volksélite, niet de
volksjeugd, maar het is alleen de HEERE God, die God, die ‘wond'ren’ werkt, aan
wien nu deze restauratie is te danken. Een ‘restauratio in integrum’: draagt Jozua
geen witte kleding, geen kleed van den gerechtvaardigde, die van zijn zonden, de
zonden van Levi, en van Israël, is vrijgesproken?
Doch meer is van dit wonderconsistorie hier te prijzen. Het restauratie-wonder is
ook typologisch wonder. Jozua, die zelf een scheutje is uit Levi's afgehouwen tronk,
en dus als priester, om zo te zeggen, uit Gods grond gestampt, en ook van boven
af verwekt door 's Heeren Geest, hij mag ook type zijn van Christus, die zelf de
Grote Spruite is, het Scheutje uit den afgehouwen tronk van David. Die Christus zal
een scheutje zijn, niet aan den afgehouwen priester tronk alleen, doch óók aan den
afgehouwen Koningstronk. Hij zal Koning-Priester wezen, priester immers
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niet naar Aärons, doch naar Melchizedeks wijze. ‘Spruit’ noemt de Heere den
Messias (vgl. 6:12); ook Jeremia en Jesaja tekenden Hem onder dezen naam. Dien
Spruit-Messias zal de Heere nu doen komen. En dit door 't absolute wonder. Hij zal
niet te verklaren zijn uit den volksgenius, noch uit de volksélite, en niet uit vlees en
bloed, maar Hij zal verwekt zijn door den Geest Gods zelf, en uit een máágd geboren,
zonder den wil des mans. Van dezen Jozua of Jezus mag de Jezus (Jozua) uit 't
wonder-consistorie van de profetie van Zacharia type zijn; hij mag Hem vertonen in
zijn eigen persoon, vertonen als gezalfd door 't wonder van Gods Grote Restauratie,
gezonden uit den hemel, niet maar ‘een god’, gezeten in den ‘raad-van-goden’, het
goden-consistorie, doch Zoon van God, zelf God, die aan den boezem van den
Vader ligt, in 't Consistorium des hemels.
En die Messias zal heus geen President-zonder-consistorieleden wezen. O neen;
Hij brengt zijn tempel met zich mee. Wat voor een tempel? Een tempel van lévende
stenen. Vóór Hem, als zijn ondergeschikten, zullen ‘zitten’ zijn twaalf apostelen. Hij
zal zijn Consistorie bondig samenroepen, en het zal wel vast en hecht en zeker zijn.
Die geestelijke tempel, die door het Woord gebouwd wordt, en in geloof, zal het
einddoel zijn van de huidige restauratie van den stenen tempel. De stenen tempel,
dien Ezechiël moest missen, toen hij alleen maar 't Woord had overgehouden, hij
kwám terug; maar voor een korten tijd. De Woord-tempel komt zeker daarvoor in
de plaats straks - de Spruite zál hem bouwen. En van dien Geestelijken tempelbouw
is nu de stenen tempel uit den tijd van Zerubbabel wonderteken. Zie, daar ligt een
steen voor Jozua's voeten. Het is de sluitsteen van den stenen tempel in het
Centrum-van-beneden van den ouden dag, weer op zijn plaats gezet in den hechten
hoek van 't nieuw-gebouwde Tempelhuis. Maar deze nieuwe hoeksteen staat onder
Gods bijzondere bonds-attentie en -bewaring. ‘Ze-
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ven’ ogen, d.w.z. de volheid van de ogen Gods, het volle oog van onzen Bondsgod,
met zijn Zeven Geesten, zijn vollen Geest, zeven ogen zullen acht geven op dien
ènen steen. Die hoeksteen moge eenmaal van de bouwlieden verworpen worden,
wederom, hij moge ook minder aanzienlijk zijn dan die andere hoeksteen, dien
Salomo eens legde, gelijk trouwens die hele nieuwe stenen tempel niet in schoonheid
hálen kan bij 't oud gewrocht van Salomo's verheven kunst. Maar die hoeksteen is
toch veilig; hij zal in 't centrum van den Tempel in de Stad van David blijven staan,
totdat hij uitgediend heeft. Eerder vermaalt het Beest hem niet tot gruis. En voor de
inscriptie, voor 't opschrift, voor het snijwerk, voor de symbolische kunstfiguren zorgt
de Heere zelf. Hij zal de Grote Etser wezen voor dezen nieuwen hoeksteen. Hij zal
ook dezen tempelsteen graveren; de tekenen zullen erin staan van de Trouw van
God, de namen van zijn volk, de symbolen van de hemelse hiërarchie, de contouren
van de Vorsten van het Hemels Consistorie: engelen, machten, tronen, patriarchen
en profeten. Of wat dan ook, het détail blijft aan den Etser overgelaten. Eén ding is
zeker, het zal een kunstig bewerkte hoeksteen zijn. En voor den tabernakel, voor
welks inscripties en graveersels de Heere zelf gezorgd heeft (Ex. 32:16) opdat het
alles wezen zou naar 't op den berg aan Mozes getoond model en voor den tempel
van Salomo, welks graveersel eveneens vermeld wordt in 't oud kroniekenboek, zal
deze tempel-hoek- en -sluitsteen niet onderdoen. Wel zal hij daarvoor onderdoen
vanwege zijn betrekkelijke armoede, zijn simpelen eenvoud; is 't hele nieuwe
tempelhuis niet simpeler dan dat van Salomo? Maar slechts op één ding komt het
áán: op 't eigendomsmerk van den Verbondsgod. Zijn schrift, zijn inscriptie, zijn
Eigenaars-Signet is álles voor een tempelhuis. En zo zal Jozua, als hoeksteenlegger
van den tempel, in den geest verenigd met zijn mede-consistorieleden, een
schaduwbeeld, een type mogen zijn van den
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Messias Gods. Die zal zijn Geestelijken Tempel eenmaal bouwen. Stenen spellen
dan geen glorie meer naar 't inzicht van het vlees. Maar 't zijn dán geestelijke stenen;
hun leven rees hun uit den dood. Ze leven door het wonder. Ze zijn állen priester,
állen koning, allen hebben straks hun ámbt. En ze hebben maar één Hoeksteen,
van de mensen wel veracht, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Die éne Steen
- die steen-des-hoeks - zal zijn inscriptie dragen; het zal de Naam zijns Gods zijn.
Ja, Hij zal God zelf zijn. Eén met den Naam. Schrift valt in Hem met Schrijver sámen.
En al zijn stenen dragen ook hun inscriptie, hun graveersel: de naam van Christus
is hun ingegrift; en Etser is de Geest Gods zelf.
Zo is het Consistorie van het wonder uit de profetie van Zacharia ook een
typologisch wonder. Het vertoont den Tempelbouw van 't Nieuwe Testament. Jozua
staat nog vóór dien hoeksteen, die uit het atelier van den Jeruzalemsen steenhouwer
afkomstig is. Tussen Hém als steen-legger en kerksteen-bewaarder enerzijds, en
den hoeksteen anderzijds is nog een áfstand; deze twee zijn nog niet één; Jozua
is maar type, en die steen niet meer dan schaduw. Maar als de Spruit komt, dan
zal tussen Hém, den Hoeksteen, en den Kerkbewaarder enerzijds, en zijn
tempelstenen anderzijds een levende gemeenschap zijn: het is, zo zegt men dan,
de éne Geest, die in Hem als het Hoofd, en in ons als zijn ledematen woont. O,
typologisch wonder!
Restauratiewonder, typologisch wonder. En nu nog dit: dit wonderconsistorie is ook
garantie-wonder. Zoals Jozua's college in zijn existentie zelf reeds bewijs is, dat de
Heere zijn eden houdt, zo wordt dit geestelijk consistorie dan ook tot een
wonderteken van de Trouw van God, óók in 't bewaren van zijn volk. Garantie-wonder
dus. Een gebouw, dat niet verzekerd is, een volk, dat geen garanties heeft, garanties
van de sterke Mogendheid, wat

K. Schilder, Profeten en evangelisten

129
maalt men erom, als 't rondom wereldmachten régent? Hier een Cyrus, daar een
Darius, elders weer een ander? De ‘kleine staten’ vragen om garantie; vooral dat
kleine staatje van armetierige joodjes, die permissie krijgen, let wel, per-missie, een
permit, om te reizen, een permit, net zolang als 't duurt, zolang de Hoge Politiek het
goedvindt. Wat zal dat tempeltje hier, en wat wil dit Consistorie-tje van toch nog
maar amechtige Joden?
Stil nu, het wonder-consistorie is oók een garantie-teken. De kerk wordt
gegarandeerd. Door de Sterke Mogendheid, de enige die er is, die van den Heere
Zebaoth. Hij zal het volk garanties geven, allereerst in 't recht. Hij zal op één dag,
d.w.z. in één enkele, afdoende daggebeurtenis, en dag-order, dit volk ontheffen van
de schuld. Dat zal de dag van Golgotha eens zijn, de dag van 't ene, absolute,
afdoende offer. Jozua, gij zijt nog maar een levietisch priester. Men moet uw tempel
binnen, om alle dagen te offeren. Offeren-zonder-eindresultaat. Offeranden zal men
brengen, ook in uw fin-de-siècle-tempel, offeranden, die niet meer dan schaduw
zijn, die nimmer kunnen verzoenen. Maar de Spruit, dien gij verbeeldt, en dien gij
ook vertoont, zal op zijn énen werk-dag met een gans énig offer in eeuwigheid
verzoenen, en rechtvaardigen, degenen, die Hij gekend heeft van af de eeuwigheid.
En die rechtvaardigmaking betekent garantie-naar-den-‘staat’. Garantie, waar geen
wrikken aan is, zelfs niet naar het recht van God.
En bij die garantie-naar-den-rechts-staat komt nu ook nog een garantie naar den
‘stand’, den vredestoestand. Als die dag er is, dan zullen ze elkaar nodigen. Het
consistorie zal groot zijn, en het zal uit God zijn vrede hebben. Het zal een
gemeenschap zijn van heiligen. Een open republiek. Een stad, die dorpsgewijs
bewoond wordt, omdat er geen gevaren haar meer dreigen, omdat de Pax Christi
vast is. Onder wijnstok en vijgeboom, waar men de vruchten van zijn eigen arbeid
ziet, en met behagen overziet,
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en eet, dáár zal de een den ander noden. Het zal een vrede zijn, aanvankelijk in de
gemeente der teruggekeerde ballingen genoten. Een vrede, sterker en hechter in
de kerk van 't Nieuwe Testament. Een vrede, eenmaal absoluut en algeheel in het
Nieuwe Jeruzalem. Daar zullen de stenen niet meer schaduwbeelden zijn. En niet
de tuinen meer. En niet de bomen meer. Het zal daar geen inscriptie meer zijn alleen
maar in stenen, en geen harp meer onder lommerrijk geboomte. Het zal daar alles
lichaam zijn, echte werkelijkheid, álles álles. En de Garantie zal er eeuwig blijken.
De afdoende.
O, Jezus, Jezus Christus, onze Heer! O hemelconsistorie! O, gouden eeuw!
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Wie maakt er een eind aan?

Wie is er onder u, die de deuren toesluit?
Maleachi 1:10.
De eigenwillige godsdienst is niet in enige waarde, zegt de Schrift. Zij is daarvan
zó overtuigd, dat zelfs reeds onder het Oude Testament vrijwilligers worden
opgeroepen om, staande in het ambt aller gelovigen, daaraan een eind te maken.
Het ambt aller gelovigen is met het geloof zelf gegeven. Wie de ‘republiek der
kerk’ wordt ingelijfd, wordt daar als gezalfde werker ontvangen.
Zo helder evenwel als onder het Nieuwe Testament deze gedachte is ontwikkeld,
zo moeilijk brak dit inzicht zich baan onder het Oude. Geen wonder: daar was de
kerk nog geplaatst onder den clerus; daar heerste nog de hiërarchie: daar waren
de priesters de tempelwacht, en werd de toegang tot God aan banden gelegd.
Des te opmerkelijker mag het daarom heten, dat Maleachi, als de priesters bij
den voortduur hun ambt verwaarlozen, de gelovigen opwekt, het hunne tegenover
dat der priesters in actie te laten komen. Maleachi heeft den tempel gekend, die na
den terugkeer van zijn volk uit de ballingschap was hersteld. Een tempel, minder
aanzienlijk dan die van Salomo, maar toch door sterke beloften getekend en door
krachtige gebeden gedragen. Maar hoe was al dadelijk na de Reformatie onder
Jozua en Zerubbabel het leven ingezonken. En hoe weinig had de priesterschap
gebeefd
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voor inhoud én voorwaardelijkheid der aan Jozua bij monde van Zacharia gedane
goddelijke toezegging, dat, indien de priesterschap trouw bleef in haar tempeldienst
beneden, en ook alleen in dat geval, God de Heere haar zou doen op- en neergaan
onder de engelen hierboven. (Zach. 3:7). Ach, het verval was sinds Zacharia
schromelijk geworden. De priesters minachten 's Heeren naam (vs. 6): zijn altaar
verontreinigen zij; met het offer springen zij slordig om; het hart is er niet in; en het
offer zelf wordt niet eens gebracht naar de wettelijke voorschriften (vs. 7, 8).
En nu daar achter die prachtige tempeldeuren alles mis is, grondig mis, nu vraagt
de profeet: wie is er toch onder u, die de deuren toesluit? Onze Statenvertaling geeft
den Hebreeuwsen tekst heel anders weer, maar we zullen kommentatoren als Marti
Nowack moeten volgen in hun betere vertaling. Wie is er onder u? Dat wil zeggen:
was er maar één onder u! Wat voor één? Die die tempeldeuren in het slot wierp,
den toegang tot het offerhuis alzo stopzette, den dagelijksen eredienst onderbrak,
en openlijk - zich vrijmaakte van al dat geknoei áchter die tempeldeuren.
Wie is er onder u, zegt de profeet. Hij spreekt de priesters, het hele officiële
priesterschap aan. Uit de priesters-, uit de levietenwereld, uit de tempeldienaren
zelf wil Maleachi er een zien komen, die het stop-sein in werking stelt, en met een
krasse daad neen zegt tot de knoeiers, daar achter die vergulde tempeldeuren, Een
neen, dat ieders aandacht trekt. En dat onherroepelijk is.
Maar als Maleachi naar dezen kring uitziet, dan wil hij toch den priester of leviet,
die tot de publieke akte van vrijmaking zich opgeroepen weet, zien optreden in het
ambt aller gelovigen. Tempeldeuren ambtshalve sluiten in dézen zin kan alleen de
hogepriester. Staat er een priester of een leviet op, die zegt: ik maak me vrij, en ik
stop dezen knoeihandel, dan kan men van zo iemand zeggen: hij zet ‘de kerk’ op
tegen haar ‘synode’, hij ver-
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zet zich tegen de bevoegde macht; en dezen keer althans zou men daarin gelijk
hebben; want priesters staan ook inderdaad onder den hogepriester, en de levieten
onder de priesters. En de individu staat onder de wettige vergadering. Ja zeker. En
toch wordt zelfs onder deze oudtestamentische gezagsverhoudingen door een
profeet onder Geestesleiding gevraagd: wie wil Gode meer gehoorzaam zijn dan
de mensen, wie durft de alarmklok hier luiden? Wie durft den opstand prediken?
Wie durft het huis te sluiten, dat God zelf onder bepaalde voorwaarden geopend
heeft? Wie durft openlijk erkennen, en belijden, dat een tempel, die decisief de
tempelwet verkracht heeft, op slot moet en het ambt der gelovigen alsdan op te
treden heeft, zich wettig alsdan voortbewegend van het Oude naar het Nieuwe
Testament?
Want wie openlijk weigert, zich te conformeren aan roepende tempelzonden, die
verricht den waren tempelbouw; die werkt ook mede aan de vervulling van den
tempel. Die leidt den tempelcultus over van het Oude naar het Nieuwe Testament,
waarin (vs. 11) onder de volken 's Heeren naam zal groot zijn en een rein offer Hem
gebracht gaat worden. Dat is te zeggen: die brengt den groten dag des Heeren
naderbij. Den dag van Bethlehem in Maleachi's dagen. Den dag van de parousie
in de periode van daarna.
Maleachi riep; maar niemand hoorde. De tempel bleef in functie en in zondige
functie. Het verkrachten van de wet werd erger en erger. Maar toen er niemand
was, die Maleachi's oproep gehoor dorst te geven, toen kwam de Mensenzoon, de
Zoon van den Heere des tempels, het huis zijns Vaders, den tempel, schoonvegen;
en zijn laatste adem droeg zijn onmiddellijk verhoorde krachtige gebed, dat God dit
tempelhuis zou gaan verlaten, door zijn gordijnen openlijk te scheuren.
En deze Christus wil nu van de zijnen het offer van de dankbaarheid. Zij zullen
den tempel, die bedrog pleegt tegen de wet, die
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de ordeningen van den tempel, de kerkenordening vertrapt, en die daarin blijft
volharden, openlijk weerspreken. Zij zullen beslist en publiek neen tot hem zeggen.
Zij zullen hem woest en ledig laten. Zij zullen zich vrijmaken, en het zich conformeren
weigeren. En zó zullen zij den waren tempeldienst behouden tot op den dag van
Christus' wederkomst.
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Concentratie

Waarheen brengen zij de efa? Om haar een huis te bouwen in het land
Sinear.
Zach. 5:10, 11.
Het is een wonderlijk visioen: Risj'a, de goddeloosheid, in de efa.
De profeet Zacharia ontvangt in ons hoofdstuk een gezicht omtrent den eindtijd.
In de laatste dagen, in de eindperiode, zal de Heere zijn kerk reinigen.
Tempelreiniging is de inzet en de slotakte van den messiaansen handel, zolang de
Messias op aarde is. En zij zal ook, en des te intensiever, zijn ambtsverrichting
wezen, als Hij ten hemel opgenomen is. Zoals Ezechiël het hoogtepunt der
kerkgeschiedenis daarin vindt, dat Israël zijn eigen doodgraver wordt, m.a.w. dat
de kerk haar eigen terrein schoonveegt, door de resten van de dode lichamen, die
de lucht verpesten, weg te ruimen, zó ziet ook Zacharia in den eschatologischen
heilstijd de goddeloosheid weggedaan uit het heilige gebied. Plastisch is zijn tekening
van de Goddeloosheid. Ze wordt voorgesteld onder het beeld van een
vrouwspersoon, die opgesloten is in een efa, de grootst bekende inhoudsmaat. Men
heeft ze gevangen kunnen nemen, ze is in een kooi opgesloten, waaruit geen
ontsnapping meer mogelijk is. De profeet mag even in die efa een blik werpen; het
deksel wordt daartoe even opgetild. Maar zodra hij genoeg gezien heeft, valt het
deksel weer neer; de vrouw blijft opgesloten in haar kooi. En daarna komt het visi-
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oen tot zijn slotakte: twee andere gevleugelde vrouwspersonen komen voor den
dag, die de efa opnemen, en haar door de lucht wegdragen: de wind Gods is onder
haar vleugelen; ze volbrengen immers zijn wil? En waar gaat de reis naar toe? Naar
het land Sinear; daar moet Risj'a voortaan maar blijven; is ze dáár eenmaal
aangekomen, dan mag ze weer uit de kooi, en een ‘huis’ bewonen. Een huis in het
land Sinear. Daar kan ze dan weer ‘in- en uitgaan’, zoals ieder, die een woning ter
beschikking heeft. Sinear wordt dan het werkterrein der goddeloosheid; haar
operatiebasis; haar concentratiepunt.
Nu is Sinear hetzelfde als Babylon.
En Babel is het Gode vijandige wereldrijk.
De zin van dit visioen is dus: dat de zonde zal geconcentreerd worden in Babel;
dat tegenover de doodgraversactie der kerk zal staan het steeds verder gaande
zedelijk-geestelijke ontbindings-proces der wereld. Het is in pakkende beeldspraak
hetzelfde motief als in den canon van de laatste bladzij der Schrift verneembaar
wordt, wanneer het daar heet: die onrecht doet, dat hij nóg onrecht doe, en die vuil
is dat hij nog vuil worde, en die rechtvaardig is, dat hij nóg gerechtvaardigd worde,
en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. Concentratie der gehoorzaamheid in
Israël, concentratie der ongehoorzaamheid in de wereld.
Nu is Zacharia een profeet van het Oude Testament. Hij tekent den eindtijd in de
voorstellings- en denknormen van den ‘ouden dag’.
Tot dien ‘ouden dag’ nu behoorde de wet der geografische centralisatie. Dat is
te zeggen: de kerk was gebonden aan een ruimtelijk bepaald middelpunt. Er was
één bepaald land (Kanaän), waar de kerk woonde. Er was één bepaalde natie
(Israël), waar ze in opgenomen was. En de eredienst was gecentraliseerd: Jeruzalem
was daarvan het aardrijkskundig middelpunt. En al wa-

K. Schilder, Profeten en evangelisten

137
ren ‘de volkeren’ rechts en links ‘de wereld’, toch was die wereldmacht, die in
verschillende perioden de hegemonie veroverd had, meteen voor elk van die perioden
de haard van den gecentraliseerden tegenstand. In Mozes' dagen was het Egypte,
in Zacharia's tijd Babel, oftewel Sinear.
Dit alles is veranderd in het Nieuwe Testament. Daar is niet meer de centralisatie,
doch de décentralisatie regel voor de kerk geworden. Niet meer één moederstad,
niet langer één land, niet meer één natie, doch een kerk, die uit alle natie en uit alle
volk en uit alle tong verzameld is, en dan ook uit álle natie, álle volk, álle tong. Voor
de kerk valt dus de geografische centralisatie weg. En dewijl de ware kerk geen
ambtsdrager over den anderen ambtsdrager, en geen plaatselijke kerk over de
andere plaatselijke kerk laat heersen, en niet aan een mens hangt, doch aan
Christus, daarom zal zij, in onderscheiding van de valse kerk, blijven bij die principiële
afwijzing der centralisatie-gedachte. Met het desbetreffende artikel der
Gereformeerde Kerkenordening (84) staat of valt de ware kerk: het is zo zuiver
nieuw-testamentisch gedacht tegenover Rome, dat in zo veel opzichten den
kerkwagen terugrijdt naar het Oude Testament: van het offer, den priester, den
clerus, de hiërarchie, de centralisatie, de metropool.
Ook ‘de wereld’ kent principieel de geografische centralisatie niet meer. Maar
omdat zij wereld is, zal zij wel zich tenslotte vergapen aan een mens (vandaar de
Antichrist), en zal zij dus om dien énen mens de zondemacht zich doen
samentrekken. Ze eindigt zo toch in de centralisatie: het oecumenisch bedrijf der
zonde eindigt in de despotie, en dus in de centralisatie. Want die de zonde doet is
een slaaf der zonde.
Vandaar dat wel niet de Deugd, doch wél de goddeloosheid in een efa besloten
worden kan en naar Sinear gedeporteerd kan worden in den eindtijd. Maar Sinear
zal dan niet meer het oude

K. Schilder, Profeten en evangelisten

138
Babylonië zijn, doch het operatieterrein van den mens der zonde. In de Openbaring
van Johannes is het Babel der toekomst reeds getekend met de kleuren van het
toenmalige Rome; en Rome is zelf weer prototype van het wereldrijk der laatste
dagen. Het Rijk van de antichristelijke metropool, de residentie van het Beest.
Zo vormen zich niet op aarde twee middelpunten, één van de kerk en één van
de wereld. Er zijn straks inderdaad twee middelpunten, doch het éne is in den hemel,
het andere op de aarde. Het ene is de troon van Christus, het andere de troon van
den Antichrist. Het éne centrum is al gevormd, het tweede formeert zich nu, al weten
we niet, waar het zal zijn, definitief.
Want twee zijn er weggevoerd op de vleugelen van den wind.
De éne is Risj'a, de Goddeloosheid. Zij gaat naar Sinear, het Babel van den
eindtijd.
De ander is de Zoon der vrouw, het Zaad der vrouw. Dat zaad is weggerukt tot
God en zijn troon (Openb. 12).
Zo blijft ons tegenover de centralisering der ongehoorzaamheid alleen de
intensivering van de gehoorzaamheid te stellen. De intensivering van de
gehoorzaamheid óók aan artikel 84 der kerkenordening, dat geen kerk over andere
kerken, geen dienaar over andere dienaren zal heersen. Wel de goddeloosheid,
doch niet de gehoorzaamheid moet in de efa der centralisatie. Tegenover de
centralisatie der machtswellustigheid plaatst God alleen de intensivering van geloof
en hoop en liefde.
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De Prediker van het ‘alles of niets’
En Hij, antwoordende, zeide tot hen.
Matth. 13:11a.

Verleden week hoorden wij spreken over dat voor ons gevoel verschrikkelijke woord:
46
‘alles of niets’. Wij wisten niet, wat wij er van zeggen moesten, zolang wij het
trachtten te verklaren ‘uit de aarde’, uit ‘déze wereld’.
Maar als wij het van Hém, van Christus, gehoord hebben, ja, dán kunnen wij het
harde Woord verdragen. Dán horen wij nu Hem, die ons het leven geeft, er in.
Laat ons toch niet vergeten, dat deze ‘harde’ wet van ‘alles of niets’ ons door
niemand anders gepredikt kan worden dan door Christus alleen.
Immers, ieder ander, die mij dat woord zegt, maar mij niet in hetzelfde ogenblik
op den Christus wijst, maakt mij door dit woord radeloos of - wat eigenlijk hetzelfde
is - onverschillig. Laat u de wet van ‘alles of niets’ eens prediken, en laat de prediker
dan een ongelovige zijn, een vreemde, die u deze wet voorhoudt: wordt gij er dan
radeloos onder? Wanneer gij dit snijdende en afsnijdende woord verstaat, gelijk het
verstaan worden wil, als een boodschap n.l. van den volstrekten ernst van het
koninkrijk der hemelen, dan maakt het u radeloos. Want gij weet dan, dat God álles
eist, en nimmer water in den wijn doet; en gij
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weet ook, dat gij niet aan dien eis beantwoorden kunt. Het einde is, dat gij radeloos
wordt. Of anders - de prediking van de wet, en het geluid van dezen sterken donder,
maakt u onverschillig. Het gaat over u heen. Het grijpt u niet meer.
Er is nog een andere mogelijkheid, dat gij dit woord uitlegt op menselijke manier,
dat gij doet, alsof het niet van de eeuwige, doch van de tijdelijke levens-dingen
gelden wil. Dan maakt men u opstandig er mee. Of gij wordt er zelf een tiran door.
Opstandig wordt gij, wanneer gij zelf, u onder de armen rekenende, meent, dat het
in het dagelijkse goederen-verkeer zó gaat: de èèn alles, de ander niets, de kapitalist
nog rijker, de arme nog armer. Of, als gij aan den anderen kant van de streep staat,
die rijken van armen scheidt, en machtigen van zwakken, dán haalt gij voor uzelf
dat woord als genoegelijken levensregel binnen; gij profiteert dan gulzig ervan, en
het eind van de historie wordt: gij néémt al meer, en den ander gúnt gij al minder.
Dan wordt gij zelf een tiran,
En daar staan wij nu.
Vatten wij het woord op als een wet binnen het geheel der tijdelijke, voorbijgaande
dingen, dan wórden wij zelf opstandig, of wij máken opstandelingen.
En zien wij het als een woord voor het koninkrijk der hemelen, maar maken wij
het los van Christus, van het evangelie, zien wij het énkel als een wétsprediking,
dan maakt het ons radeloos, krankzinnig of onverschillig.
Daarom is er maar één manier, om dit woord góéd te horen. Die éne manier is
deze, dat wij ook deze bepaalde prediking, gelijk het betaamt, horen als een prediking
van dézen Prediker. Dat wij de boodschap geen ogenblik van den Boodschapper
abstraheren. Wij moeten als de discipelen zijn, die leergierig tot Hem kwamen,
zeggende: verklaar ons de gelijkenis. Wij moeten zien dat Hij, die ons deze
boodschap voorhoudt, daarmede ons tegelijker-
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tijd den weg wijst, en ons ook óp den weg zét, den énigen weg, waarop dit woord
ons niet meer een verschrikking wordt, doch een sterke, volstrekte vertroosting.
Want Hij, die tot mij zegt, dat ik sta onder de wet van ‘álles of niéts’, en die tevens
mij voorhoudt, dat die ijzeren wet mijn leven beheerst in het begin, het vervolg en
47
het einde , Hij zegt tot mij eveneens: zie op Mij, Ik ben, waar Ik rijk was, arm
geworden als wie ‘niet heeft’, en van Mij zal in mijn vernedering genomen worden
ook wat Ik heb. Dit is zijn begin.
En wederom zegt Hij: zie mijn vervolg. De vossen hebben holen, de vogelen des
hemels nesten, maar Ik heb niet waar Ik het hoofd kan neerleggen. De arbeid verteert
Mij, Ik word geofferd, elken dag. Van Mij wordt genomen, ook wat Ik heb. En ten
derden male spreekt Hij: zie op mijn einde. Straks, aan het kruis, zal Ik het geloof
in God bewaren. Ik zal tot Hem zeggen: mijn God. Ik zal dat éne ‘hebben’, den band
aan God, het vasthouden aan den God des verbonds. Maar Ik zal worden behándeld
als wie niét heeft. Van Mij zal genomen worden ook wat Ik heb. Ik ben straks verlaten
van God. Buiten de poort geworpen, ten dode toe verdoemd.
En nu ik dit Hem hoor zeggen, en nu ik het Hem hoor zeggen, nú komt er in eens
licht in den nacht. Nu weet ik het: Hij is het, die zelf de Borg is, en de Middelaar,
welke door Zijn volkomen offerande mij draagt in de gemeenschap Gods. Hij is het,
die het leven uit genade geeft, dat eeuwige leven, dat, wanneer het een keer ‘heeft’,
al meer ontvangen zal. Nu weet ik het: dit woord wordt niet van te voren mij gepredikt,
opdat ik machinaal er mee zou werken, als met een regel uit een theoretische
handleiding, die men vóór men tot de praktijk toegelaten wordt, moet hebben
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bestudeerd. O neen, ik leer hier alles, behalve het leven als een noodlot te zien.
Want tot wie niet heeft, komt de imperatieve nodiging, dat hij ontvange, en ‘hebbe’
om niet. En aan deze prediking wordt hij gebonden en, zo hij ze aanneemt, erdoor
behouden.
Maar wie reeds ‘heeft’? Wel - die hoort achteraf de blijde boodschap, dat ál wie
‘heeft’, gewis en zeker eindigt in overvloed. Hem is nu die boodschap tot een grote
vertroosting. Want als hij het leven in eigen handen houden moest, dan zou hij
zeggen: heden ‘heb’ ik het, en morgen ben ik het kwijt. Als hij het in zijn eigen
assuranties moest beveiligen, zou hij zeggen, dat de wet, waarop alle aardse
assuranties rekenen, ook hier weer doorgaat: die heden heeft, kan morgen weer
verliezen. Maar Christus zegt dit absolute woord tot mij: alles of niets. En HIJ zegt
het met ZIJN assurantie! ‘Ik’, zegt Hij, Ik had niets. Toen gaf Ik u door genade iets.
Maar de verkiezing dacht u reeds álles om mijnentwil toe. Uw iets - Ik assureer dat
- wordt dus alles.
Wanneer ik maar tot Hem gekomen ben, dan weet ik het: het leven is voor mij
vást. Want er is een ‘troost der eeuwige verkiezing’. En er is troost in het ánders zo
‘hárde’ woord: alles of niets.
Laat een ánder u dat woord prediken, en het slaat u dood.
Laat Christus het u prediken, en het is muziek: de fuga van de trouw van God,
die in zijn heiligen volhardt.
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Alles of niets (Ter inleiding)
Want wie heeft, dien zal gegeven worden en hij zal overvloediglijk hebben;
maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft.
Matth. 13:12.
Op het eerste gezicht is het toch wel een ‘vreselijk’ woord, dat wij hier lezen: alles
of niets. Hier is er één, die hééft. En zie, hij ontvangt nog meer. Tenslotte krijgt de
man overvloed. Rente op rente. Ginds evenwel is een ander, en die is arm, die hééft
eigenlijk niets. En, let op: wat hij nog heeft, dat wordt hem afgenomen. Hij eindigt
in het volstrekte niets.
Hoe moet het nu met dit woord?
Botst niet, behalve onze ‘ziel’, die wij misschien niet helemaal vertrouwen, toch
eigenlijk ook de Schrift zelf er onophoudelijk tegen aan?
Hoe moet het b.v. met moeder Maria, die gezongen heeft, dat God armen met
goederen vervult, doch rijken ‘ledig’ wegzendt? Hoe moet het met het boek Prediker,
waarin geklaagd wordt, dat in ons tijdelijke leven onophoudelijk verschuivingen
plaats vinden, en dat dit nu eigenlijk de procedure van álle dag is? Vandaag, lezen
we, zit er één op het paard, die echter morgen te voet gaat; en morgen rijdt deftig
op zijn paard dezelfde proleet, die vandaag nog als een slaaf achter zijn heer aan
lópen moet. Hoe moet het nu met den antichrist, wiens dodelijke wonde genezen
wordt?
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Hoe moet het met Christus zelf, die de Kananese vrouw niet behandelt als één, die
‘nu eenmaal niet heeft’, en daarom dan ook maar verder helemaal berooid blijven
moet, maar die tot haar zegt: al woont ge in het gebied der niet-hebbers, ge krijgt
toch ook wel wat, komaan, hier hebt ge de kruimpjes van de tafel der kinderen, en
- nog veel meer? - Ja, hoe moet het met Christus zelf, die in zijn eerste preek, d.w.z.
bij den inzet van heel zijn ambtelijk werk, gezegd heeft, dat God de ‘hebbers’, de
‘bezitters’, in Israël toch maar voorbij gegaan was in Elia's dagen, toen er die
hongersnood was, en ook in Eliza's tijd, toen er veel melaatsheid was onder Israël,
en dat Hij toen zich genadig had gekeerd tot de niét-hebbers, tot de niet-bezitters,
tot de heidenen, en onder hén brood gegeven heeft, toen dat vrouwtje in Sarfat
honger leed, of genezing, toen Naäman de Syriër melaats was? Hoe moet het met
die missie-motieven uit Christus' eerste preek? Ligt de moeilijkheid soms in de
exegese? Bij voorbeeld in die van het woord ‘hebben’?
De vraag is van beklemmende betekenis. Want dit ‘vreselijke’ woord van Christus
vergezelde Hem, en kenmerkte zijn prediking naar den inhoud, en bepaalde ze
tenslotte ook in haar adressen, en deed dit heel den langen weg van zijn onderwijs
over. Telkens keert het terug. Het is er bij het begin, bij het vervolg, en bij het einde
van zijn werken.
Bij het begin.
Want wanneer de Christus, door het Woord te prediken, een begin maakt van
zijn openbaren ambtsdienst onder zijn volk, en in de mensenharten, dan spreekt
Hij ‘door gelijkenissen’. En, gevraagd, waarom Hij juist dézen leervorm kiest, geeft
Hij ten antwoord: daar zit opzet achter, wänt: wie heeft, dien wordt gegeven, die
kan na mijn raadselvolle gelijkenis ook nog achteraf in leer-proza haar
ondubbelzinnige verkláring van mij krijgen. Maar wie niet heeft, wie geen geloof
heeft, wie zijn hart verstokt
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heeft, van dien wordt genomen ook wát hij heeft. Vandaag krijgt hij nog een gelijkenis,
een raadselspreuk, morgen krijgt hij niets meer, geen stem, geen opmerker, niets
meer.
Alles of niets, ja, met die spreuk zoekt Christus ons ook in het vervolg.
Tot zijn discipelen immers spreekt deze onze Profeet: ziet dan, hoe gij hoort; met
wat maat gij meet wordt u wedergemeten. Ook gij, discipelen van Jezus, die dagelijks
naar Hem komt luisteren, ook gij moet dit ‘vreselijke’ woord u elken dag als
regel-van-ontzag voor den geest doen komen. Want anders wordt gij,
discipelen-van-Jezus, een vernieuwde uitgave van den farizeär, een nette editie
van dit overigens corrupte kerkmensenslag. Ook de farizeär immers rekent zichzelf
onder de ‘hébbers’, die nóg méér hebben moeten; en de anderen geeft hij over aan
den nacht der dwaling, der armoedigheid. De ‘mooie’ helft der spreuk is voor hem
zelf, denkt hij, de ‘lelijke’ voor de ‘schare, die de wet niet weet’, en voor de heidenen.
Past nu op, discipelen van Jezus, dat ook gij niet denkt: ik bén er, de wet van ‘alles
of niets’ heeft dus ‘zoete’ paragrafen voor mij, en ‘bittere’ voor...een ander!
Alles of niets! Ja, met dezen regel, dezen kánon, komt Hij ons meten, Hij komt er
ons onder leggen, ook in het einde. In de gelijkenis van de tien ponden immers, als
tussen heer en knechten afgerekend wordt, wordt de man, die toch al tien ponden
heeft en over tien steden gezet is, nog rijker en nog voornamer gemaakt; en de
berooide achteraankomer, die slechts één talent had, maar er niet mee gewerkt
had, verliest ook dat éne nog en gaat den nacht in. Ook dén wordt het recitatief
weer ingezet.
Alles of niets!
Een ‘vreselijk’ woord, ja.
Maar, het ontdekt ons ook een ‘orde’, een ‘wet’, en daardoor - want Gods wetten
zijn mateloos krachtig - ook een ‘kracht’,
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welke dwars door onze machteloze wereld van elkaar eindeloos bekampende
mensen-wetten en beheers-krachten héénbreekt met een volstrékt gezag; een niét
te breken kracht. Neen, wij kunnen dit harde woord niet kritisch beoordelen van enig
theoretisch of zelfs ‘prakticaal’ ‘standpunt’ van déze wereld uit. Dit woord wordt ook
niet aan ons ‘bediend’ door iets of iemand, die bloot van ‘deze’ wereld is.
Want dat ‘hebben’ of ‘niet-hebben’, waarvan hier sprake is, is een metterdaad
‘hebben’ of een overeenkomstig ‘niet-hebben’ van het eeuwige leven. Het is een
‘hebben’ of ‘niet-hebben’, niet van het ‘algemene’ leven of den ‘algemenen’ dood,
noch van enig ‘bijzonder’ leven of enigen ‘bijzonderen’ dood. Het is het hebben of
niet-hebben van het concrete uit Christus en diens Geest ontvangen leven in vrede
met God, en het met Christus opgehaald zijn uit den ‘reëlen’ dood: levend zijn en
dood geweest zijn met en om den Christus. Het is een ‘hebben’ of ‘niet-hebben’ van
het burgerrecht van dien staat, die in de hemelen is, en van de gehoorzaamheid in
dezen staat aan Hem, die tot koning over hem gezet is.
In ‘déze’ wereld is - zolang Gods herscheppingskracht niet in Christus inbreekt alles in den natuurlijken en natuur-historischen kringloop begrepen. In alle ‘kringen’
van het kosmisch leven als zodanig is tot nu toe eb en vloed, op en neer, heen en
weer. En dát bedoelt dan ook de Prediker, als hij spreekt over dien man, die te
paard, en dien ander, die te voet gaat. Ons natuurlijk leven kent, zolang de
herschepping met haar wederherstelling-aller-dingen nog niet volkomen uitgewerkt
is, ‘wicht’ en ‘tegenwicht’, kracht en tégenkracht. Ten aanzien van onze aardse en
tijdelijke goederen geldt dus de regel: die heeft, die verliest wel weer wat, en die
niet heeft, krijgt straks wel wat. Alles is daar in verschuiving.
Maar ten aanzien van het oneindige leven en de eeuwige goede-
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ren geldt de regel: die niet heeft, d.w.z. die het voor Gods forum rechtsgeldige, en
dus wezenlijke en werkelijke eeuwige leven niet heeft, die verliest straks alles. Ook
de ‘kans’, om er in te komen, menselijkerwijs gesproken (want God zendt het
evangelie waar en wanneer Hij wil, aldus de Dordtse Leerregels). Ook het gezicht
erop. Zélfs het ‘religieuze’ heimwee ernaar, want ook dat is onderworpen aan de
natuurlijke ommegangen, de sexuele inbegrepen. Maar wie heeft, wie het eeuwige
leven heeft, dien wordt gegeven. Hij groeit in genade, en dies in deugden bij God.
Hij ontvangt - want er is een heilsorde - uit de wedergeboorte geloof en bekering,
heiligmaking, goede werken, heerlijkmaking, eeuwige zaligheid, koninklijken
overvloed.
En dus is de Schrift toch één. Die rijken, ge weet wel, van Maria's lofzang, die
rijken, welke God ledig wegzond, ze hadden eigenlijk dát éne niét. En die armen,
die ernaar haakten, hadden dát éne wél. Ze waren Gods arme rijken. Die anderen
satans rijke armen. Naäman droeg in zijn vlees de tekenen van dat éne hebben, de
vrouw van Sarfat in het hare ook. De eigenwillige Israëlieten uit de ‘volheid des tijds’
hadden dat éne, dat vragen, niet. En die trotse farizeërs hadden dat éne, dat vrágen,
niet. De Kananese vrouw had het wel.
Zie nu toe, want elke dag brengt u naar een volstrekt álles, óf een volstrekt niéts.
Zó veel betekenen dágen. En de kracht. die het leven behéérst, die komt van boven.
Ze komt met dit recht van God.
Dit is dan ook de reden, waarom wij aan het slot hebben te corrigeren wat gezegd
werd in het begin. Daar luidde de tegenstelling: die heeft - ziedaar de rijke: die niet
heeft, ziedaar de arme. Maar het moet anders worden geformuleerd: die heeft ziedaar de werkelijk rijke. Maar: die niet heeft, ziedaar de schuldige. Hij heeft niet,
want hij wilde niet hebben. Hij wilde het éne niet hebben. Want hij haatte het
ontvangen om niet.
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Alles of niets -, ja, nu krijgt wie het hoort uitzicht op Golgotha: alles of niets. De hel
opent zich: niets. De hemel wenkt: álles. Met Christus gekruist, tot niets geworden;
met Hem opgewekt, tot alles geroepen. Afsterving van den ouden mens: niets.
Opstanding van den nieuwen mens: álles.
Alles of niets - binnen of buiten, leven of dood.
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Het funeste aforisme
Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet? Hij zeide: Ja. En toen Hij in
huis gekomen was, voorkwam hem Jezus zeggende: Wat dunkt u, Simon,
de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? van hun
zonen, of van de vreemden? Petrus zeide tot Hem: van de vreemden.
Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen
aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel uit, en den eersten
vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater
vinden; neem dien, en geef hem aan hen, voor Mij en u.
Matth. 17:25-27.
Eens vroegen de tempel-belastingambtenaren aan Jezus, den Nazarener, om de
verplichte bijdrage, die elke volwassen Israëliet had op te brengen voor den
tempeldienst. Jezus van Nazareth stond ook op de lijst van de belastingplichtigen,
dus werd zijn bijdrage prompt op tijd verwacht.
Over de vraag van die belastingambtenaren nu, en over hun recht om belasting
van Christus te innen, ontspint zich een gesprek tussen Christus en Simon Petrus.
Christus weet, dat Petrus later Apostel worden moet, dat inzonderheid ook hij dus
de dingen zuiver moet zien, en onderwijst hem daarom in de grondbeginselen van
het koninkrijk der hemelen. Simon Petrus, Ik sta in de boeken van de mensen
ingeschreven. Wat dunkt u, sta Ik ook in Góds boeken genoteerd als belastingplichtig
tegenover den tempel?
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Zo vraagt de Christus. En het antwoord, dat Hij straks op zijn eigen vraag geeft, is
dit: volgens de orde Gods is de Christus eigenlijk niet verplicht, en zijn kroongetuigen,
de apostelen, zijn het feitelijk ook niet. Want Christus is geen vreemde, in Gods
huis, maar de eigen Zoon van den Heer des tempels. En van een eigen familielid,
met name van den zoon, neemt een koning toch geen belasting aan? En wat de
apostelen betreft, die gaven immers hun hele leven aan den waren tempel? Belasting
is iets; het leven is ‘álles’.
Maar nu komt het verwonderlijke: Christus zegt: wij zullen óch maar betalen wat
zij vragen, Simon.
Onwillekeurig verzet iets in ons zich tegen deze zienswijze, en tegen deze praktijk.
Moet dan de Christus niet de volle waarheid prediken, en haar handhaven, het koste
wat het kost? Als Hij wéét, vrij te zijn, is het dan niet beter, dat Hij niet betaalt? Dat
oprijzende bezwaar wordt nog sterker, als wij lezen, hoe Christus zijn houding
motiveert. Laat ons betalen, zegt Hij, opdat wij hen niet ergeren. Dat wil niet zeggen,
dat Christus bang is, die beambten tegen te spreken, of hun misnoegen op te
wekken. Want het woord ‘ergeren’ betekent hier: tot val brengen. Ziedaar dus het
motief. De penningen moeten worden ingeleverd, opdat die mensen daar niet op
den weg tot God zouden struikelen en aldus verhinderd worden, in het rechtuit en
ongestoord gaan tot God.
Maar hier juist ligt de moeilijkheid voor ons. Wij zouden zo denken: als de Christus
deze ernstige waarheid verzwijgt, als Hij verzwijgt, dat Hij de Zoon is, de vrije is,
dán verhindert Hij toch eigenlijk de mensen, de waarheid te zien, en daardoor rechtuit
te gaan tot God? Nu worden wij haast vrijpostig. Wij zouden nu willen zeggen: Hij
moet de ambtenaren niet in een verkeerden waan laten; het is zijn plicht, manmoedig
rechte lijnen te trekken, en niet te betalen; opdat men wete, wie het is, die hier op
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aarde wandelt onder hen.
En toch hebben wij alles mis gezien, als wij zo spreken. Natuurlijk heeft iedereen
gelijk, wanneer hij zegt, dat iemand, die noodzakelijke waarheden verzwijgt,
inderdaad schuldig wordt aan den val van zijn medemens. Alleen maar - van zó iets
is hier geen sprake bij den Christus. Want, juist omgekeerd, van die gedachte gaat
de Christus uit; en eigenlijk rust zijn gehele optreden op deze grondgedachte.
Christus wil aan die belastinginners wel de waarheid zeggen, maar op zijn tijd. Hij
doet dat niet voorbárig; want alle voorbárigheid legt iemand een struikelblok op den
weg. Ook deze belastingambtenaren staan immers onder de geboden van de
overheid? Daarom moet Christus eerst die overheid gezegd hebben, wie Hij is.
Straks doet Hij dat dan ook; als Hij n.l. zijn eed zweert voor Kajafas en Pilatus.
Zó wordt zijn daad doorzichtig. Hij wil dezen belastinginners de kleine ergernis
besparen, opdat zij straks te rechter tijd voor de grote ergernis geplaatst kunnen
worden: het kruis van Golgotha. Als deze ambtenaren van Hem vandaag zouden
moeten rapporteren, dat Hij onwillig was, de wet te gehoorzamen, dan kunnen zij
straks niet verstaan, dat Hij als ook tegenover ‘Mozes’ rechtvaardige aan het kruis
komt hangen. Indien Christus vóór Golgotha, vóór Pasen, vóór Pinksteren, in een
kleinen kring, en niet in de grote wettige gemeenschap, of als Hij op een bepaald
onderdeel, en niet ten overstaan van heel de Schrift, zich als de Vrije aandient, als
Hij dus van zijn vrijheid zulk een particularistisch gebruik maakt, zulk een incidenteel
gebruik, dán zegt Hij wel ‘een’ waarheid, maar niet ‘de’ waarheid. Dan zou die
uitspraak: ‘Ik ben vrij, dus ben Ik ook belastingvrij’, een aforisme zijn, dat is: een
losse uitspraak, die niet het verband met héél de Schrift, met héél de wet, en héél
het evangelie duidelijk laat zien. Dan staat dat éne aforisme niet in het grote verband
van kruis, vloek, vernedering, opstand, loon, verhoging. De kleine

K. Schilder, Profeten en evangelisten

152
‘ergernis’ over een wanbetaler, als men ze niet verklaren kan bij het licht van het
volle Evangelie, zal dan die belasting-beambten verhinderen, met onbevangen geest
straks zich te plaatsen voor het kruis, die grote ‘ergernis’. Dus predikt Christus wel
de waarheid, maar nooit aforistisch.
Het aforisme is funest; dát is het nóg. Elk debat moet in Gods huis altijd tot zijn
eigenlijke kern herleid worden. Zolang men niet élk vraagstuk tot het kruis, en de
opstanding van den Gekruiste, gaat herleiden, dan slaat men, of dan zegent men.
Maar, hoe het zij, men slaat dan in de lucht, of men zegent niet naar het geloof.
Want ook voor de verkondiging, en voor de profetie, geldt de regel: alles of niets.
Zo is de beschikking van dien God, die ons, zijn christenen, niet door stomme
aforismen, maar door de levende verkondiging van zijn Woord wil onderwezen
hebben. Niet door woorden, maar door het Woord.
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De inconsequentie van den vaderloze
Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: gij boze en luie dienstknecht!
gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar
ik niet gestrooid heb? Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan
hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met
woeker.
Math. 25:26, 27.
In de gelijkenis der toevertrouwde ponden, waaruit we hierboven een enkel
tekstwoord ontleenden, treedt daar die éne knecht op, die onwillige. Hij kon, dacht
hij, met één woord zijn heer typeren: die was een despoot. Een ander buitte hij uit
ten bate van zich zelf. Wij echter weten, dat in de gelijkenis de heer der knechten
type van den Vader in den hemel is. De knechten zijn degenen, die voor Hem te
werken krijgen. En zie, nu kent die éne knecht den eigenaar van heel den hof alleen
maar als despoot, en niet als Vriend en Vader.
O, ‘op zichzelf’ is dat woord despoot nog zo verschrikkelijk niet. De bijbel zelf
gebruikt het, b.v. Openb. 6:10, om God ermede te eren als den volstrekten soeverein,
die alleen heerst, allen in dienst neemt, en niemand rekenschap verschuldigd is.
Maar diezelfde bijbel beveelt ons, onzen Despoot, die in de hemelen is, ook aldus
aan te spreken: onze Vader, die in de hemelen zijt. Slechts in de verbintenis van
deze beide namen kent men Hem recht, en spreekt men recht Hem aan. Wie Gods
despotie losmaakt van zijn Vaderschap, die houdt de leugen in de hand. Hoe
hardnekkiger nu zo iemand dat begrip ‘despoot’ gaat

K. Schilder, Profeten en evangelisten

154
abstraheren van het vaderschap, en deze despotie dus ‘op zichzelf’ beziet - als
ware zo iets mógelijk! - des te schrikkelijker is zijn dwaling. Want hij denkt God te
beoordelen, en ach: het is maar een ‘gedachtending’. Straks wordt zijn levenshouding
al valser, en al armoediger blijkt hij in zijn...inconsequenties.
Zie het maar weer aan den knecht. Hij gaat het geld, den schat, die hem is
toevertrouwd, niet verdoen, en evenmin verkwisten of verduisteren. Slechts doet hij
er niets mee, hij brengt de som niet in het verkeer. Hij bergt het netjes op, het ligt
daar renteloos. Straks kan de eigenaar het nemen, en de historie gaat hém verder
niet meer aan.
Ter verantwoording geroepen, verschuilt hij zich achter het motief van vrees. Hij
wist, dat de patroon despotisch optrad, als iemand een fout begaan had. Welnu, hij
had den schat verborgen, dan kon de heer hem niet verwijten, dat hij het geld
verloren had.
Maar dit excuus wordt door zijn heer straks afgewezen. Hij stelt een aanklacht:
traagheid was het, luiheid! En hoor, nu houdt de heer den knecht eens aan diens
eigen woord. Wist de employé, dat zijn patroon despoot was? Dat hij een ander
voor zich zaaien liet, om dan zélf aan het end te maaien? Dat hij het met tranen
zaaien aan de knechten overliet, om juichend zelf te maaien? Maar als dat waar is,
dan had de man niet vrezen moeten voor het verliezen van de som, doch veel meer
voor het niets er mede doen! Als de patroon alleen maar maaien wil, dan zal een
elk, die hem ontziet met angst en beven, slechts voor één ding zorgen: dat hij vooral
wat af te leveren heeft! Dát is tenminste vrees-in-stijl!
Indien de man het heus geméénd heeft, dat de heer despoot was, en niets anders,
waarom heeft hij dan niet gezweet, gezwoegd, waarom dan niet zich moeizaam
voortgesleept tot aan de grens van het veld, waarop men wenend zaait en egt en
ploegt en
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dorst? Dan zou de despotische groot-grondbezitter aan den anderen kant van deze
grens de rijke overwinst, verkregen uit het zweet der arbeiders, tot zich genomen
hebben. Hoe dwaas de man toch is, juist op zijn eigen ‘standpunt’. Ja, het heette
deftig zo: een stándpunt: de leer der despotie van den ‘groot-grondbezitter’! Maar
op dat ‘standpunt’ heeft de man geen ogenblik gestáán. Het was eigenlijk géén
‘stand’punt. Het was maar een leus.
Hier spreekt een diepe levenswet. Er zijn er ach zo velen, die ook niet weten van
het Vaderschap van God, ze kennen slechts een Drijver met een roede. Een God,
die drijft en jaagt: of die geschikt embleem is voor tirannen. Despotie werkt in de
wereld; en een ánder ‘principe’ kennen zij niet. Het evangelie der vrije genade greep
hun geweten niet. En waren deze mensen nu maar consequent! Ze zouden dan
niet rusten kunnen, geen dag en geen nacht. Dat bekende lekenrijmpje van ‘des
drijvers geweldige roede, die rusteloos ons voortjaagt op ons pad’, zou dan hun
enige levenswijsheid moeten zijn: hun enige maar dan ook hun volkomene. Maar
is er ook maar één, die zo doet? Is er ook maar één, die aldoor arbeidt, aldoor zweet,
aldoor zwoegt? Ach neen, het geloof in de volstrekte despotie als oergrond, die de
wereld draagt, vindt nergens consequente leerlingen. Die leer maakt zorgeloze en
goddeloze mensen. En deze zorgeloosheid is inconsequent, want indien de despotie
de duistere grond der wereld is, dan blijft maar één ‘moraal’ meer over: werken en
nog eens werken. Wie maakt zich diets, dat het despotisme van het universum zou
gebroken worden op zijn eigen lijdelijk verzet? Tót God niet ‘Vader’ zeggen in een
aanspraak, maar over Hem alleen maar in een objectiverende theorie, zeggen: Hij
is despoot, dat meent geen mens ooit gróndig.
Slechts één ding geeft het leven stijl: geloof. Slechts één macht weert de zorgeloze
en goddeloze mensen: het is de kennis van
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de vrije genade, en het deel hebben daaraan. Want wie gelooft, wéét, als het werk
gedaan is, dat er geschreven staat, dat ‘onze vrucht uit God gevonden is’. Dat dus,
als het er op áán komt, de Vader, die Despoot, gemaaid heeft, waar Hijzelf gezaaid
heeft. O levensstijl, o denkstijl! Het is zo goed, bij Vader méns te worden, uit één
stuk.
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De probleemstelling - een gewichtig punt
En als degenen, die Hem bestonden, dit hoorden, gingen zij uit, om Hem
vast te houden; want zij zeiden: Hij is buiten zijn zinnen. - En de schare
zat rondom Hem; en zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders
daar buiten zoeken U. En Hij antwoordde hun, zeggende: Wie is mijn
moeder, of mijn broeders?
Markus 3:21, 22, 32, 33.
Toen Christus Jezus zijn ambtswerk in het openbaar aanvaard had, kwam van den
kant der mensen de beoordeling, de ‘kritiek’. Wat wilde, wat was de Nazarener?
Een probleem voor allen. Maar ieder stelde het probleem van dezen Nazarener op
zijn eigen wijze. Markus verhaalt ons ervan in zijn tekst. Twee groepen tekenen zich
in dit hoofdstuk af, en daarmee tevens tweeërlei probleemstelling. De éne groep
zei: de Nazarener - die is ‘buiten zijn zinnen’. Hij is extaticus, niet gans toerekenbaar.
De ándere groep daarentegen beweerde: hij is bijzonder goed toerekenbaar, ja,
zelfs: hij is toch eigenlijk een geraffineerd misdadiger. Hij is - als ge 't maar zien wilt
- een stille compagnon der hel, vriend van Beëlzebul, en diens medewerker.
Zo vond de éne groep dus, dat men voor het ‘vreemde’ en ‘onregelmatige’ in
Jezus' optreden verzachtende omstandigheden in rekening moest brengen. 't Was
vriendelijk bedoeld. Alleen maar: déze probleemstelling deed te kort aan de absolute,
beslissende, ‘kritisch’-richtende betekenis van Christus' ambtsbedie-
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ning. Zijn werk was werk van oordeel, van gericht, van ‘crisis’. Doch deze eerste
groep met haar pleiten van ‘verzachtende omstandigheden’ beroofde zijn werk van
dit ‘verschrikkelijke’ en soevereine karakter.
De ándere groep daarentegen, die Hem voor een stillen vennoot van de hel hield,
pleitte volstrekt géén ‘verzachtende omstandigheden’. Zij verklaarde het verschijnsel
van den Nazarener voor bijzonder ernstig; en zij riep uit: hier is álles van de grootste
betekenis. Het is hier: nacht of dag, leugen of waarheid, hémel op aarde of hél op
aarde.
Zie nu, wat die beide groepen doen. Straks komen de mensen van de eerste
groep naar Jezus toe en willen Hem, om het een beetje familiair, maar tekenend te
zeggen, ‘met een zacht lijntje’ naar zijn veilige woning lokken; dan kan Hij daar geen
kwaad meer doen. Geen kwaad meer doen? Aan wie? Aan de mensen en aan
zichzelf, antwoorden die familieleden, die nog niet in Hem geloven. Aan Zichzelf,
zo denkt Maria, die Hem wel gelooft, maar gelijk eens de discipelen, indachtig wordt
aan het woord, dat de ijver van Gods huis iemand verslinden kan (Joh. 2). Laat Hem
naar huis gaan; daar kan hij weer kalm worden, op adem komen. ‘Zie, uw familie is
daar, en roept u.’ De eerste probleemstelling, welke ‘verzachtende omstandigheden’
pleitte, kwam van de zijde van Jezus' verwanten, voor een deel, of strookte in de
conclusie (naar huis toe) met hun aller mening. Zij zouden - als groep - niet graag
willen, dat de buitenwereld Jezus' optreden zó ernstig opvatte, als de farizeërs het
deden, en - als Hij zelf het scheen te doen. En intussen bleven de farizeërs almaar
schimpen: duivelscompagnon.
Zie nu, wat Christus doet. Hij weet zich immers knecht, ambtsdrager van God,
verplicht tot ongebroken arbeid. En nu blijft Hij wérken bij de tweede groep, en laat
de eerste buiten staan. Ook moeder laat Hij buiten staan. Hij weet wel, dat zijn
verwanten

K. Schilder, Profeten en evangelisten

159
den bloedband voelen trekken, en dat hun ‘liefde’ spreekt, nadat de familie consult
gehouden heeft. Hij weet ook wel, dat de farizeërs onoprecht zijn, dat hún
probleemstelling aan oprechtheid gespeend is, dat zij huichelen. De eerste groep
meent het eerlijk, de tweede niet. En Christus weet dat.
Maar let nu wél hierop: dat Christus de kansen, en de plichten, van den heiligen
oorlog voor het koninkrijk der hemelen niet afmeet naar de subjectieve bedoeling
van de probleemstellers over en weer. Deze zwákheid, die het christendom ál verder
afvoert van zijn eigen oorsprong, en van Gods récht, is aan den Heiland vreemd.
Neen, Hij beziet de plichten van den heiligen oorlog naar den objectieven loop der
krijgsverrichtingen. Hij weet, dat de probleemstelling van zijn familie, al is zij subjectief
nóg zo goed bedoeld, toch objectief - voor het koninkrijk der hemelen - funest is.
Want feitelijk slaat zij de bergrede aan de schandpaal. Vond ze ingang, werd ze
ernstig gesteld, dan zou zij het geloof in Hem verhinderen: niet alleen bij wie het
met deze ‘opvatting’ eens is, doch ook voor wie er eens over ‘studeren’ wilde. Het
zou de kerk, en ook Hemzelf, voor altijd beroven van hun absolute, voor de
eeuwigheid beslissende betekenis, indien Hij zijnerzijds daaraan toe gaf en zijn
levenswerk daarnaar inrichtte of daardoor beheersen liet. Daarom gaat Hij niet naar
moeder en niet naar zijn broeders toe, hoezeer ook zijn bloed in Hem roept om het
bloed, zijn ziel om hun ziel. Hij gaat niet naar het familie-huis, waar men het goed
met Hem ‘bedoelt’, maar Hij blijft in het wérk-huis, waar men het kwaad met Hem
bedoelt. Want dáár kan Hij voor de grote zaak Gods strijden. Die kans wordt Hem
gegeven óók door de scherpe probleemstelling van: uit God of uit den duivel. Immers,
bij zúlk een probleemstelling kan tenminste iets gedáán worden. De oorlogen des
Heeren liggen dáár niet stil.
Laten alle slappe christenmensen zich nu schamen hier. Want
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hun probleemstelling ten aanzien van den Christus en zijn werk en Woord, wordt
bij den dag ‘óngevaarlijker’, en daardoor gevaarlijker; minder scherp, minder
theocentrisch. Laten zij zich schamen; want wie het niet waagt met dat: ‘indien niet
uit God, dán uit den duivel’, die gaat nimmer serieus in op de absolute betekenis
van Christus en van zijn werk. Het is ontroerend, na te gaan, dat in den laatsten tijd
zovelen de kerk uitlopen, niet omdat zij haar háten, maar omdat zij nooit het gewéld
van de kerk gevoeld hebben. Dit is ons tot een beschaming. Het oordeel begint niet
bij de felle ketters, maar bij de slappe orthodoxen. De eersten stellen het vraagstuk
van ‘voor of tégen Christus’ scherp, de anderen niet. Laten wij het niet vergeten:
het huis dergenen, die de tegenstellingen in de controversen afslijpen, ligt eerder
onder het oordeel, dan dat der brute ketters. Christus kan daar geen geschiedenis
maken, althans niet met hun medewerking. Slechts waar men de problemen scherp
blijft stellen, maakt Hij de geschiedenis, en werken wij daarin met Hem mede.
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‘Una Sancta’
Want zo wie den wil van God doet, die is mijn broeder, en mijn zuster, en
moeder.
Markus 3:35.
De zware strijd op het terrein van kerk en evangelie en koninkrijk Gods is een strijd
over den heiligen oorlog, en dús ook over den heiligen vrede.
Sommigen staan op, en roepen voor elks oren den heiligen oorlog uit. Zij lezen
het geloofsartikel inzake de kerk op een eigen manier, en met hun eigen accent. Zij
lezen het zo: ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. En als zij dan horen
spreken van de ‘una sancta’, dat wil zeggen: van de ene heilige kerk, dan leggen
zij bij voorbaat den nadruk op dat woordje sancta: de ene heilige kerk. De heiligheid
der kerk, dié zoeken zij, daarom vragen zij naar de norm der kerkvergadering; en
als zij dien maatstaf maar hebben gevonden, roepen zij voor de heilige kerk den
heiligen oorlog uit.
Maar ánderen zeggen: dat gaat niet goed. Zij roepen liever den heiligen vrede uit
met zachte stem. Oók zij lezen het geloofsartikel omtrent de kerk weer op een eigen
manier, en met een eigen accent. Zij lezen het zó: ik geloof een heilige algemene
kerk. En als zij dan horen spreken van de ‘una sancta’, leggen zij den klemtoon
weer ánders. Zij leggen dien op het, overigens in de twaalf artikelen zelf ontbrekende
woordje ‘één’. Ik geloof de ‘una sancta’, de éne heilige kerk. Zij zijn ingepalmd door
de eenheidsgedachte. Voor die eenheid willen zij alles doen, en in het zoeken van
de eenheid kennen zij geen stilstand.
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Straks komt dan de tragedie. Want uit de twee groepen van zoekers naar de éne
heilige kerk, ontstaan straks twee legers, die elkaar bestrijden. Het éne leger treedt
op onder de leus: de ‘una sancta’, de ene heilige kerk, maar vergeet daarbij het
gebod van de gemeenschap, verwaarloost de eenheidsgedachte, draaft door
voor...een abstractie. Het ándere leger organiseert zich voor de ‘una sancta’, de
éne heilige kerk, maar vergeet daarbij het gebod der heiligheid, verwaarloost de
gehoorzaamheidsgedachte en draaft straks door, weer voor een abstractie. De
beide legers trokken aanvankelijk op onder één leuze, maar omdat het éne het
eerste, en het ander het tweede woord een bijzonderen nadruk geeft, en het van
het andere woord losmaakt, en abstraheert, daarom zijn zij, hoewel
gemeenschappelijk opgetrokken, in het eind bezig, elkaar te bestrijden.
En tussen deze legers kan dan geen vrede meer komen, tenzij zij elk voor zich
terugkeren tot Hém, die als de Middelaar Gods en der mensen ons komt leiden en
voortdurend bekeren, en daardoor onze onjuiste probleemstelling komt verlossen
van de zonde der eigenwilligheid. Want Christus, die zijn ambt bedient onder de
mensen, verbindt het éne, de heiligheid, de gehoorzaamheid, aan het ándere, de
eenheid en de gemeenschapsgedachte. ‘Wie den wil mijns Vaders doet’: ziedaar
de heiligheid, het leven bij den zuiveren maatstaf, dat is: de wét. ‘Die is mijn broeder,
mijn moeder, mijn zuster’: dát is de eenheid, de gemeenschap. Slechts waar de
eenheid is gevormd door de gehoorzaamheid, is zij duurzaam. En omgekeerd: alle
gehoorzaamheidsbetoning vormt haar eigen eenheid, en bewaart ze.
Laat ons hier wel aan denken. Ook in onzen tijd. In de ‘spanning’ tussen het
vooropstellen van de heiligheidsgedachte én van de gemeenschapsgedachte, zijn
ook wij vandaag, of wij het willen of niet, opgenomen. Daar is een ‘broederlijkheid’,
die niet meer in de eerste plaats vraagt naar de gehoorzaamheid. Maar
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déze ‘broederlijkheid’ brengt bij elkaar de ‘broertjes’ van ons zelf, doch niet de
‘broeders’ van den Heere Jezus Christus. Zij sticht de kerk niet, maar zij vormt een
club, al is het dan mogelijk een ‘stichtelijke’ club. En aan de andere zijde zijn er ook,
die ál maar door hun inzicht omtrent de heiligheid der kerk naar voren schuiven; zij
gaan voor hun eigen uitlegging van den maatstaf van de heiligheid der kerk door
het vuur, en spitsen al meer hun menselijk-gemáákte tegenstellingen toe. Doch zij
vergeten daarin de eenheidsgedachte, en begrijpen niet, dat het volgen van deze
eenheidsgedachte behoort bij het doen der wet, en dus óók valt onder den eis der
heiligheid zelf. Zo lopen zij wél warm voor hun eigen persoonlijke opvattingen, maar
hun gemeenschapskringetje wordt straks óók een sekte, ook een clubje; het
goddelijke gebod begraven zij intussen onder menselijke, al te menselijke inzettingen.
Er zou in alle gezinsverband, vriendschapsverband, maatschappijverband, óók
in alle kérkverband, een radicale omkeer komen ten goede, als men weer eens
bukte voor de Majesteit van Christus' woord: die den wil des Vaders dóet, die is mijn
broeder. De heiligheid én de katholiciteit der kerk zijn één; en er is geen waarachtige
gemeenschap, die duurzaam blijft, tót in den hemel toe, tenzij dan naar dit woord.
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De toornige handoplegger

Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk.
Marcus 10:14a.
En Hij omving hen met zijn armen, de handen op hen gelegd hebbende,
zegende Hij dezelve.
Marcus 10:16.
Wij allen kennen die bekende voorstelling van de scheurkalenderschilden, waarop
men Christus de kinderen ziet zegenen. De voorstelling gaat telkens weer uit van
de gedachte, dat de Goede Herder zacht en vriendelijk is. Teder. Zonder enigen
toorn. De ogen van den Heiland staan zo zacht, dat men aan geen toorn en geen
bestraffing denkt.
Niettemin tekent Marcus aan, dat de Heiland, in hetzelfde ogenblik, waarin Hij
zijn hand op kinderhoofdjes lei, van toorn vervuld geweest is. Hij nam het zeer
kwalijk, zo zegt onze Statenvertaling. Maar het woord, dat in het Grieks gebruikt
wordt, wijst op een sterke verontwaardiging, die zich lucht geven moet. Dat woord
wordt ook gebruikt voor de overpriesters en de schriftgeleerden, als zij zich
vertoornen over die andere kinderen, die blijkens Mattheüs 21:15 Christus spontaan
gehuldigd hebben. Eveneens wordt het gebezigd, wanneer de discipelen het kwalijk
nemen, dat de vrouw met de albasten kruik met kostelijke zalf Jezus eert. In gelijken
zin wordt gesproken over de verontwaardiging der discipelen, wanneer de beide
zonen van Zebeduüs door hun moeder worden voorgedragen voor een ere-
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plaats in het komende koninkrijk, en als zijzelf gelijk verlangen uitspreken. De overste
ener synagoge neemt in gelijken zin Christus een genezing op sabbat kwalijk. En
deze voorbeelden bewijzen genoegzaam, dat Christus niet maar in het algemeen
de houding der discipelen afkeurde, toen zij de kinderen van Hem wilden afweren,
doch dat Hij ook daaraan op duidelijke wijze uitdrukking gegeven heeft.
En zó, met toorn in het hart, en in het oog, is Hij naar die kinderen gegaan, en
heeft de handen hun opgelegd, en hen gezegend.
Er is sedert vele eeuwen onder ons geen enkel kind gedoopt, of daar is bij de lezing
van het doopsformulier met zoveel woorden herinnerd aan dit voorval.
Maar hoeveel mensen denken onder het horen daarbij tegelijkertijd aan het feit,
dat de Heiland, toen Hij de kinderen omhelsde, de handen hun oplegde, en hen
zegende, van toorn vervuld was over de zonde en de dwaasheid der discipelen?
Het is maar goed, dat in het doopsformulier deze herinnering aan de
kinderzegening onmiddellijk volgt: op die andere heenwijzing naar het feit, dat God
vroeger bevolen heeft, de kinderen te besnijden. Want dit bevel van God is vol van
zijn majesteit. En die majesteit is er ook bij Christus. Zij is nog wel wat anders, dan
de bloedarme, kleurloze, beweegloze zachtzinnigheid, welke in Hem ondersteld
wordt door degenen, die alleen maar zulke ‘zachte’ trekken in Christus' beeld weten
te brengen.
Christus bestraft de jongeren.
En tegelijkertijd zegent Hij de kinderen.
En gedraagt Hij zich vriendelijk jegens de ouders die de kinderen naar Jezus
toebrengen.
Ook dit laatste worde niet vergeten. Want al waren - om redenen, die wij thans
hier niet hebben na te gaan, de discipelen te bestraffen, feitelijk stonden toch ook
die moeders niet recht te-
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genover den Heiland. Wanneer zij Hem vragen, voor de kinderen te bidden, en hun
de handen op te leggen, dan bedenke men, dat wij hier in een omgeving zijn, welke
van den Heiland der wereld een allesbehalve zuivere voorstelling had. Het kwam
destijds telkens voor, dat een wijze rabbi, die in bijzonder aanzien stond, werd
uitgenodigd, de kinderen te zegenen door handoplegging. En de vraag, om een
gebed voor de kinderen te doen, zal ook wel ingegeven zijn door de bijgelovige
gedachte, die wij nog vandaag bij veel roomse mensen aantreffen, dat deze heilige
man toch wel een streepje vóór had bij God, en dat het dus wel bijzonder ‘helpen’
zou, wanneer juist Hij bad tot den Heer in den hemel. Dat zou meer resultaat
afwerpen, dan wanneer de moeders het zelf deden.
Denk-zonden dus bij de discipelen. Denk-zwakheid bij de moeders. Denk-onmacht
bij de kinderen.
En nu zien wij ineens de majesteit van Christus. In hetzelfde ogenblik staat Hij
tegenover drie groepen.
Een zeer ingewikkelde situatie.
Want elke groep verhoudt zich weer anders tegenover Hem.
De discipelen hebben - wij gaan hier niet nader op in - een grote fout begaan in
het weren der kinderen. Een fout, waardoor zij eigenlijk Christus' ganse prediking nog pas geleden geschied - in het aangezicht hebben geslagen.
De vrouwen hebben ook een voorstelling, welke niet beantwoordt aan de
werkelijkheid. Maar - zij wonen in Perea en hebben dus niet de mogelijkheid gehad
om van Christus veel te horen.
En de kinderen staan buiten al die discussies.
Zie nu den Heiland, die elk het zijne geeft.
Toornig is Hij op de discipelen.
Vriendelijk, aanmoedigend tegen de ouders.
Zacht tegen de kinderen.
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De a.s. missionarissen van het rijk der hemelen, die, tegen zoveel beter onderricht
in, nog steeds Hem in hun gedachten verongelijken, ontvangen het húnne, als Hij
tegen hén toornt.
De a.s. objecten der evangelisatie, en van den zendingsarbeid, de moeders van
Perea - over een poosje is het al Pinksterfeest! - worden als min-kundigen doorzien
en dienovereenkomstig vriendelijk bejegend, daarin althans dat Christus hun kinderen
de handen oplegt.
En de kinderen zelf, uit wier mond straks God zich lof bereiden zal, als Perea het
grote licht zal zien, de kinderen die aan de uiterste grens van het verbond staan,
worden zó duidelijk gezegend, dat later deze hun zegening hele volkeren in het uur
van den doop als een kostelijke herinnering zich zal zien voorgehouden.
Dit is een majesteit, die slechts mogelijk is, waar geen zonde het leven bedorven
heeft, en waar de volkomen gehoorzaamheid aan God elke handeling in iedere
concrete situatie naar álle zijden gaaf maakt, en gezond. Hier is Hij, tot Wien men
zeggen moet: ‘mijn Heere en mijn God’.
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Sparen - een ultimatum aan de trouweloosheid

En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar,
totdat ik om hem gegraven, en mest gelegd zal hebben.
Lukas 13:8.
Petrus' uitspraak over den dag des Heeren, die komt als een dief in den nacht, doet
bij menigeen bij voorkeur dienst voor een oudejaarsavondmeditatie. De tekst
daarentegen, die hierboven staat afgedrukt, doet bij mensen van gelijke theologische
attentie bij voorkeur dienst als thema voor een nieuwjaarsmorgenmeditatie. Hij is
genomen uit de gelijkenis van den onvruchtbaren vijgeboom, die nog één jaar te
leven krijgt, om dan te zien of hij soms ten langen leste nog vruchten zal gaan
dragen. Het is dan dat éne jaar, dat den boom nog gegund wordt, dat de gedachten
associeert aan de bekende nieuwjaarsmotieven.
Maar gelijk het goed en nodig is, de Petrus' uitspraak over ‘den dief in den nacht’
in het volle, drukke leven van állen dag te plaatsen, zo dient men ook deze andere
uitspraak over den vijgeboom, die nog een jaar te leven krijgt, iederen dag zich voor
den geest te brengen. Ook dit openbaringswoord is niet tevreden met de
tweede-rangs-plaats van een gelegenheidswoord, een motto voor nieuwjaarsmorgen.
Het wil in zijn strakken ernst gelden als woord voor iederen dag. En voor de erkenning
als zodanig hebben wij allen te meer reden, omdat toch eigenlijk dat verhaal van
dien vijgeboom wel de paradoxale moot schijnt te wezen in de
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gelijkenis van Christus. Een bekend uitlegger (Zahn), heeft er op gewezen, dat het
merkwaardige hierin ligt, dat hier een vijgeboom plaats gevonden heeft in een
wijnberg. Het is, zo zegt hij, niets ongewoons, dat in een gewonen tuin verschillende
boomsoorten een plaatsje gevonden hebben. Maar in dit geval wijst de voorstelling
van het verhaal toch eigenlijk een anderen kant uit. Een heel enkele vijgeboom
immers staat daar in een hof, die voor de rest slechts beplant is met wijnstokken.
In vers 6 van ons hoofdstuk heet de hof een wijngaard; en in vers 7 wordt de
verzorger van den tuin wijngaardenier genoemd. Deze vijgeboom is dus - om zo te
zeggen - een uitzonderingsfiguur in den alleen maar voor wijnbouw bestemden hof.
Hij is, om uit de dierenwereld een beeld te nemen, een vreemde eend in de bijt. Dit
brengt nu dezen uitlegger op de gedachte, dat met dien vijgeboom niet maar een
willekeurig mens of een willekeurig volk, en ook niet slechts een willekeurig
conglomeraat van mensen, maar een heel bepaalde en afgesloten, nauw
afgegrensde levenskring bedoeld is, n.l. de stad Jeruzalem. Immers, een ‘wijnberg’
is heel den Bijbel door, en ook dikwijls in de gelijkenissen en in de beeldspraak van
Christus, een telkens weerkerende aanduiding van het hele volk van Israël als Gods
eigendom. In Israëls volksgemeenschap evenwel heeft de stad Jeruzalem weer
een heel bepaalde plaats. Eigenlijk is de grote stad in de entourage van het
omgevende platteland altijd iets bijzonders. De grote stad leidt een ander leven,
houdt een andere leefwijze er op na, dan de landelijke omgeving. In het grote
stadsleven culmineert de kracht en - de zwakheid van het volk. Zijn groeikracht, zijn
werkkracht, maar ook zijn zonde en zijn decadentie openbaren zich daar op een
heel bepaalde manier, en zeer intensief. De grote stad heeft ook een ongeschokt
besef van eigenwaarde. Zij heeft ontzaglijk veel nodig; want, zo eenvoudig als het
platteland leeft, zó'n grote slokop is de grote stad met haar hypercultuur,
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zoals ze het ietwat flatteus heeft leren uitdrukken; beter is het te spreken van culturele
onevenwichtigheid, en zelfvertering, en myopie. Zo langzaam als voorts de wijnstok
groeit, en zo simpel als hij zich vertoont in het opbrengen van zijn product, dat slechts
als massaproduct iets kan betekenen, zo bloeiend en zo ‘druk’ en zo vol van zware
vruchten is de vijgeboom, d.w.z. in dit geval de grote stad, met name dan de
hoofdstad. Is nu de vijgeboom in de gelijkenis de hoofdstad Jeruzalem, dan is het
beeld duidelijk. Die trotse stad pronkt op een zeer opvallende manier in den wijngaard
van Israëls volksleven. En vruchten, dat die stad belooft! Een massa vruchten! Breed
en opvallend slaat de dikke boom zijn takken en zijn wortelen in den wijngaard uit,
hij voert de pretentie van zijn plaats in den wijngaard bij uitstek te verdienen.
Maar ach, nu heeft juist tegen dien vijgeboom, tegen de opvallende figuren, tegen
de hoge Heren van Exceptie, tegen de grote stad Jeruzalem, tegen de hoofdstad,
Johannes de Doper zijn dreigementen gesproken. Als hij de Farizeeën en de
Sadduceeën onder zijn gehoor ziet, de leiders, de stadsélite, de bloem van Judea,
dán begint hij van den boom te spreken, den hogen boom, die ras geveld wordt: de
bijl ligt reeds aan den wortel van dien boom. Toen kwam daarna de Christus; en de
Doper dacht: de boom zal nu wel dadelijk vallen. Maar in plaats daarvan wordt de
boom gespaard, en heel de akker van Israël wordt weer bemest, alsof de wereld
weer in het oude spoor zal blijven gaan. De zieken óók van de grote stad worden
genezen. En de hoge heren, de overheidscolleges, blijven ongemoeid, en zetten
hun seignorale leven voort, en behouden hun erepositie in het volksleven. Is dat
geen martelend raadsel? Heeft de Doper wel terecht geprofeteerd tegen dien
vijgeboom? Heeft de Messias minder haast dan zijn heraut Johannes? Wordt in het
crisisuur het tempo verlangzaamd? Heeft de Heere vergeten, toornig te zijn? Ach
de
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bomen, de boom van Johannes, en de wonderboom van Jona.
Neen, neen, antwoordt evenwel Christus. O neen. Wat de Doper zei was goed.
Alleen maar, het oordeel wordt in zijn definitienemen nog uitgesteld, nog ópgehouden.
Wel stelt de boom elk jaar teleur. Hij zal, als het zo blijft, ten slotte móéten vallen.
Maar op het voorstel van den wijngaardenier zal de eigenaar van den hof den
vijgeboom, met name Jeruzalem, nog voor het laatst de kansen geven, die feitelijk
hem zijn gegund en toegedacht juist als dien énen boom, die krachtens den wil van
den hofbezitter een uitzonderingspositie in den tuin gekregen heeft. Nog één jaar
zal aan dezen vijgeboom bijzondere zorg besteed worden. Maar - blijven dán de
vruchten nog weg, dán valt hij onverbiddelijk.
Als Christus dat gezegd heeft, trekt Hij verder naar Jeruzalem. Hij doet in deze
stad veel weldaden, geneest er buitengewoon veel zieken, heeft zelfs, in het laatst
van zijn leven in vernedering hier op aarde, een massagenezing in die stad verricht,
en de stem van zijn profetische prediking zo luid mogelijk juist daar doen horen.
Was dat het sparen van dien boom? Ja, zeker. En eigenlijk was het nog heel wat
meer. Het was bemesting. Maar wie goed toe-zag, en de gelijkenis van den
vijgeboom in zijn hart bewaard had, die begreep het goed: die genezingsweldaad
in die laatste week, die had de klem van een ultimatum. Elke nieuwe voorraad mest,
elke nieuwe zegening is een ultimatum. En terwijl Christus als geneesmeester
optreedt over de stad, broedt zijn hart, dat ambtelijk klopt in gehoorzaamheid, reeds
over haar oordeel en verderf.
Ook hier spreekt ons weer toe, en spreekt ons vlees weer tégen, de boodschap
van de ‘ergernis’, de ‘dwaasheid’ van de prediking van Jezus. Blinden leren zien,
lammen gaan lopen, kinderen worden gezegend. Bethesda ziet Hem in zijn
ontfermende liefde. Maar het is alles: ultimatum. En zó is nóg elke zegen in
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het leven van wie zich van God vervreemdt een ultimatum. Het is - wat de intensiteit
betreft - misschien het uiterste bevel, wijl, wat den tijd aangaat, wellicht het laatste.
De geneesmeester, die een jaar lang den onvruchtbaren boom uitbundig heeft
verzorgd, heeft de bijl reeds aan den wortel van den boom gelegd. En als Hij komt
straks om te slaan, dan komt Hij als een dief bij nacht. Alle zegen in den tijd is voor
het vlees een ultimatum, dat men toch zal leren bidden om den zegen voor de
eeuwigheid.
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50

‘En Ik heb het’ wél ‘geweten’

En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, van nu aan zult
gij den hemel zien geopend, en de Engelen Gods opklimmende en
nederdalende op den Zoon des mensen.
Joh. 1:52.
Het woord, dat Christus sprak bij de roeping van Nathanaël, herinnert ons aanstonds
zeer bepaald aan den droom van vader Jakob. Den droom van de Jakobs-ladder.
Zó als Jakob een ladder zag, die den troon van God verbond aan het plekje grond,
waarop Jakob als balling te slapen lag (als balling, want de vossen hadden holen
en de vogelen des hemels nesten, doch Jakob had niet waar hij het hoofd
nederleggen kon, vandaag en ook morgen), zó zou - aldus voorspelt Christus - ook
de plek, waar in zijn omzwervingen de Mensenzoon telkens het hoofd zou
neerleggen, rechtstreeks verbonden zijn met den hemel. Want de vossen hebben
holen, en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet,
waar Hij het hoofd kan nederleggen. Vandaag zal Hij hier zijn, morgen ginds. Het
beneden-eind van de ladder zal als het onder-eind van den slinger van een uurwerk
onrustig zijn; het gaat heen-en-weer. Maar het boven-eind, dat zal in een vast punt
gehouden zijn als de slinger van datzelfde uurwerk. Het zal in Gods hand zijn. En
de ladder-van-den-hemel-naar-den-Mensenzoon-op-aarde zal van engelen betreden
zijn. Zij zullen den dienst van God doen aan
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De Reformatie, XV, 18 jan. 1935.
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den Mensenzoon. Zij zullen hem doen in vervulling, als vervulden, voltooiden dienst.
Want die dienst der engelen kan heden in vervulling gaan, wijl Jakob heden is
vervuld in den waren, hoogsten Israëliet, Jezus Messias. Hetgeen in Jakob werd
‘gezien’ door God, toen Jakob vanwege zijn ouden mens omzwierf op de aarde God, die de doden roept ten leven en de dingen, die niet zijn, roept alsof zij waren,
God ‘zag’ verkiezend, scheppend Israël in Jakob - dat is heden ten volle te zien maar dan in concrete aanschouwing-van-werkelijkheid - in Jezus Messias. God, die
den Levende roept ten dode en de dingen des doods, die bij Jezus niet zijn, tot den
Messias roepen zal, alsof ze waren, 2 Cor. 5:21, God ‘ziet’, verkiezend Jakob,
toerekenend aan Messias, Jakobs zonde in den Groten Israël, rekent die Hem toe.
Dus zal die trouwe Heer van Jakob Christus geven, wat Hij wil: Hij zal Hem zo goed
bewaken, dat Hij niet omkomt, eer het zijn ure is, dat Hij niet één der dagen sterve
door de hand der onbesnedenen van hart, eer Hij zal kunnen zeggen: ‘Het is
volbracht’, Ik ben gereed-gekomen, Vader! Hij zal zijn engelen van Hem bevelen,
dat Hij zijn voet niet anders dan te rechter tijd aan de steen stote. Het program zal
kunnen worden áfgewerkt.
Want deze Mensenzoon is anders dan zijn vader Jakob. Hij is in alles Israël, zonder
enige Jakobs-zwakheid, zonder enige Jakobs-onwetendheid.
En daarom wordt het Hem ook niet gegeven in den slaap. O neen - het wordt aan
Hém geschonken in het volle waakbewustzijn. Hoor: Hij zelf zegt het. Hij zegt het
bij voorbaat, Hij heeft gewaakt. Hij is geen meester-dromer, als zijn vader-dromer
Jakob. Hij waakt. En Hij leert anderen met Hem waken; die noemt Hij heden, zo als
Hij hen neemt: Hij noemt en neemt hen als dis-
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cipelen. Hij waakt: Hij zag Nathanaël daar heus wel zitten onder den vijgeboom, eer
hem Filippus riep. Beef nu, Nathanaël: hier wordt gezien als met de ogen Gods:
God zag eens Jakob op dien steen daar slapen, God zag vandaag dien waren
Israëliet Nathanaël wel dromend-waken onder dien vijgeboom, en daar is heden
een profeet, die de verloren schapen, de herders-die-geen-aanstelling van de herders
Israëls te wachten hebben, zó maar ziet zitten onder den vijgeboom. Hij ziet als met
de ogen Gods. Hier is de grote Wake, - Nathanaël, die rabbi daar, dat is de Rabbi,
de Zoon van God, die waken kan over het dromend kind van Jakob, dat het verlangen
kent van Israël. De Zoon van God, Nathanaël! Maar ook de Zoon des mensen! Hij
zegt het zelf: van nu aan zal men de engelen tot Hem zien dalen, van Hem zien
stijgen naar den hemel. Ze zullen Hem zien onder al Zijn bomen, waar Hij beschutting
zoekt voor een gebed. De Mensenzoon! De ware, de echte, de vervulde mens der
profetie. En daarom subordineert Hij dadelijk Nathanaël aan zich. Niet dat Nathanaël
bewaakt werd onder zijn boom, is het laatste, definitieve wonder. Maar dat de
Mensenzoon staat onder de bewaking, dát is het grote feit nu van den dag. En van
de dagen, die nog komen zullen.
De grote Wacht!
Hij heeft de actie van het waken in de volkomenheid: is deze niet de Zoon van
God?
Hij ondergaat de akte van Gods waken in volkomenheid: lijdelijke gehoorzaamheid:
is deze niet de Zoon des mensen?
Hij ondergaat de akte van Gods waken in bewustheid en geloof: dadelijke
gehoorzaamheid, Messiaans bewustzijn: is deze niet de Zoon des Mensen?
Ja, in bewustheid en geloof ondergaat Hij de akte van Gods waken over Hem,
Hij wéét het, wijst het, profeteert het.
En daarin is Hij meer dan vader Jakob.
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Jakob kreeg den droom vóór hij nog Israël heten mocht. Hij kreeg den droom dus
uit genade. Juist door hem zó te laten dromen, heeft God de Heere hem tot Israël
doen rijpen. Maar het zou nog heel lang duren, eer het zover kwam. Maar Christus?
Hij heeft de zekerheid, die Jakob in den droom ontving, gehad met open ogen, toen
Hij op klaar-lichten-dag Nathanaël aansprak. Hij had die zekerheid, en deelde ze
aan de zijnen mee. En daarin toont Hij zijn zelf-bewustzijn als Messias. Jakob zegt,
als hij ontwaakt is, en de ogen uitwrijft: gewis, God is aan deze plaats, en ik heb het
niet geweten. Christus zegt, eer Hij gaat slapen: als Hij de ogen open heeft, en die
van zijn discipelen openbreekt: gewis, God is aan deze plaats, en ook aan de
volgende, en Ik heb het bij voorbaat zeer goed geweten.
Dus is die Christus meer dan Nathanaël. Want die is slechts een onvervalste zoon
van Israël. Maar Christus is de Zoon des Mensen.
Dus is de Christus meer dan Jakob. Want die brengt het niet verder dan tot het
vaderschap van Israëlieten, die door genade zalig worden zullen, en door geloof in
die genade. En door dat geloof juist zullen zij de eersten zijn in de erkenning, dat
zij van nature geen onvervalste mensen zijn, doch mensen-met-bedrog, vervalste
mensen. Een onvervalste Israëliet - dat zijn tenslotte Jakobs kinderen, zoverre Jakob
Israël zal worden - zal steeds erkennen, geen onvervalste mens te zijn. In die
erkenning van geloof ligt juist het ware, onvervalste Israëliet-zijn.
Maar Christus is de onvervalste mens. De onvervalste zoon van Adam. Want dat
is weer het paradijs: als God met mensen aan hun plaats is, en als zij 't weten. Als
zij 't bij voorbaat weten, niet in droom, doch in de dag-waak hunner werkelijkheid.
De Zoon des mensen - de Adam, in welken geen bedrog is! De tweede Adam!
Want hoor - Hij wéét het, dat God zijn engelen van Hem beve-
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len zal, dat Hij zijn voet niet aan een steen zal stoten, een steen, liggende ter plaatse,
waar het niet behoort.
Hij weet het!
Of moet het u nog met zoveel woorden worden gezegd, dat Hij in dit verzekerd
woord, gesproken tot Nathanaël, terug-grijpt op zijn verzoeking in de woestijn?
Daar in de woestijn heeft satan Hem willen doen grijpen naar de engelen-wacht
in eigenwilligheid. In zonde van Jakob, zonder de gerechtigheid van Israël. Spring
van die hoge tempel-tinnen af! Dan zal de tempel-wacht verbaasd staan over den
perfecten wonderdoener, die naar 't vlees, met uiterlijk gelaat komt, en die 't wonder
voor zichzelf, zichzelf ten nutte, annexeert! Dan zult Gij den lastigen omweg naar
het Kruis, dien groten Steen-van-aanstoot, kunnen vermijden, en ineens geëerd zijn
als de Hope Israëls! Want - staat er niet geschreven, dat God, als Gij zo dadelijk
naar beneden springt, en zoon van zijn psalmisten en zijn patriarchen zijt, dat God
zijn engelen van U bevelen zal, dat Gij uw voet niet stoot aan een steen? Zijt gij de
ware, onvervalste Israëliet - annexeer dan in geloof de engelen-wacht!
Maar in dat uur van de verzoeking, toen de duivel de problemen stelde, waarmee
de geest van Jezus Messias zelf worstelde, staande aan den aanvang van zijn
omzwervingen op aarde, in dat uur heeft Christus niet de engelenwacht geannexeerd
in eigenwilligheid. Hij deed er afstand van, nu ze alleen Hem zelf scheen te kunnen
dienen. Hij verkoos niet over den kleinen aanstoots-steen steen te worden
heengebeurd, om zo den Gróten Steen van aanstoot, Golgotha, te ontgaan. Hij hield
Zich aan het woord, dat men den Heere niet door eigenwilligheid moet houden willen
aan de bondsbelofte. Want eigenwilligheid is bondsbreuk, en doet dus vallen uit de
relatie, waarin de bondsbeloften kunnen gelden.
En toen de satan straks moest wijken, en van Hem aflaten, ja,
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toen kwámen de engelen. Toen was er de engelendienst: vrede op aarde, door den
Mensenzoon. Een wonder voor zijn eigen baat wilde Hij niet, Hij wilde 't slechts, als
't ons kon baten. Dus zocht Hij zijn weg naar Golgotha.
En sedert dat uur heeft Jezus de Messias het geweten: nu Ik de Jakobsladder
niet heb opgericht in eigenwilligheid, om van mijn vasten stenen-tempel-zetel uit
den hemel om een engelen-wacht te dwingen, nu zullen ze van boven komen: de
engelen en de ladder. Nu zal, wat in de woestijn begonnen is, over Mij als tweeden
Adam, als Mensen-zoon - ten bate van de mijnen - ook blijven komen, tot op het
uur, waarop Ik zeggen kan: het is volbracht.
Vrede op aarde - want de Grote Oorlog verloopt naar het ‘gemaakt bestek’, precies
naar het krijgsplan.
Vanwege de gehoorzaamheid van dezen énen: den Zoon des mensen!

K. Schilder, Profeten en evangelisten

179
51

Bewezen onbekeerlijkheid

...opdat zij ziende niet zien en niet bemerken en horende niet horen en
niet verstaan, opdat zij zich niet te eniger tijd bekeren en hun de zonden
vergeven worden.
Marcus 4:12.
‘Opdat zij ziende niet zien.’
Opdat.
Men heeft zich over deze woorden verwonderd, en, wat meer is, zich er aan
gestoten. Wat klinkt die ‘rede’ ‘hard’! Wie kan ze horen?
Laat ons beginnen, het woord te laten staan in zijn verband. Men kan het slechts
naspreken in het klimaat van Goddelijke heiligheid en van profetischen ijver.
Jesaja heeft het woord over het volk, dat ziende blind, en horende doof is en zijn
eigen gedachten gretig ontsnapt, vernomen, toen hem Gods heiligheid en heerlijkheid
in een visioen getoond werd (Jes. 6, vgl. Joh. 12).
Zo vaak dit woord dan ook later wordt aangehaald in de Schrift, wordt het steeds
met het visioen van Jesaja in verband gebracht (Matth. 13:14, 15; Luc. 8:10; Joh.
12:40; Hand. 28:26, 27). Daaruit blijkt overtuigend, dat men aan den inhoud van dit
getuigenis alleen dàn recht kan doen, als men het laat staan in zijn verband.
Want zó alleen komt men er toe, met deze gedachte vrede te hebben.

51

Geref. Kerkbode van Delft, 1 maart 1924.
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Wanneer in Jesaja's gezicht de hemel opengaat, dan aanschouwt hij God zelf in
zijn blinkende majesteit. Waar God is, daar is de souvereine, daar is het alles
gehouden in den stijl der voorbeschikking en der voorwetenschap. Daar wordt dan
ook het profetisch woord ‘gezonden’ tot Israël, niet in de zwakheid van den mens,
die het woord in vergeefs trachten wil aanwenden om te verwringen wat hem
tegenstrevig dunkt, doch in de kracht van den Eeuwige, die het Woord ‘zendt’ met
majesteit, opdat bij hen, tot wie het komt, de verborgen gedachte moge openbaar
worden; opdat er uit kome wat er in zit.
Als Jesaja gaat profeteren, dan zullen ze allen partij moeten kiezen. Verdwalen
is een vergissing, als er geen wegwijzer staat; het wordt tot zonde, als de wegwijzer
zich aan den wandelaar zó duidelijk opdringt, dat hij den weg wel moet weten. Wie
den wegwijzer voorbij gelopen is en op den verkeerden weg aangetroffen wordt,
die is bevonden een onwillige te zijn; geen onwetende. Het ‘gebed van den
onwetende’ is hem voor eeuwig ontzegd.
Zo doet de wegwijzer het kwaad openbaar worden.
De man, die den wegwijzer daar neer zet, weet dat. Hij weet dat van te voren. Hij
rekent zelfs van te voren op dat effect. Hij zet dien wegwijzer er neer, opdat zij, als
ze niet willen zien, toch eerst moeten gezien hebben. Als een onwetende dwaalt,
is dàt: ‘blind zijnde niet zien’. Maar als de wetenden dwalen, zullen zij ‘ziende niet
zien’.
Ziende niet zien. Horende niet horen. Opmerkende niet verstaan. Waar deze
dingen bevonden worden in de ziel der tegensprekers, daar zal het oordeel
rechtvaardig zijn. Juist door het aan het licht brengen van hun verborgen onwil, die
zonder den wegwijzer altijd zou verborgen gebleven zijn, heeft de rechter zich den
weg gebaand om tot het vonnis te komen, dat voor aller oog zich rechtvaardigen
wil. Had die wegwijzer niet gestaan op dat
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kruispunt der levenswegen, zij zouden onkunde hebben kunnen voorwenden en
geroepen hebben: wij dwalen, wij zijn vermoeid; breng ons weder en genees ons.
Dan zou na een leven van verborgen onwil een poging tot afwering van het vonnis
de leugen kunnen aanwenden van het huichelachtige beroep op onwetenheid. Dat
wil de rechter voorkomen. Is hij nu meedogenloos? Is het een misdaad, iemand den
rechten weg te wijzen? Ieder weet beter. Den weg aanwijzen is een weldaad. Maar
het heeft voor den onwillige schrikkelijke gevolgen. Dat hij onwillig is, dàt heeft zijn
Rechter, dat heeft zijn God niet gedaan; dat is van hem zelf. Maar dat hij onwillig
blijkt, dat heeft God wel gedaan. Dat is niet van hem zelf.
‘Verre zij God van goddeloosheid, de Almachtige van onrecht.’ God wil de zonde
niet. Maar Hij wil wél de waarheid met betrekking tót de zonde.
Daarom die wegwijzer. Daarom dat Woord. Daarom de zending van Jesaja.
Zij moeten allen gekeurd zijn aan dat profetisch woord, allen tot wie het komt.
Zó ook alleen is Jezus' woord te verstaan als Hij zich beroept op Gods woord aan
Jesaja.
Jezus spreekt in gelijkenissen. Hij maakt gebruik van raadselen, waarin Hij zijn
leer voorstelt.
Zeg nu niet, dat dit precies het omgekeerde is van wegwijzerzijn.
Zeg niet, dat daarom die raadselen, die moeilijk te vatten gelijkenissen, de schuld
dragen van het dwalen in de duisternis van ook maar één ziel.
Want in het openbaar maken van de verborgen gedachten van het hart, kan soms
de raadselachtige rede en de moeilijke gelijkenis nòg meer effect hebben dan de
ronde, open uitspraak: zo is het.
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Als Jezus vierkant in uw gezicht zegt: zó is het, dan zult gij u aan hem stoten. Dan
kunt gij nog zeggen: de rede was te hard; de leraar viel mij zo onvoorbereid, zo
rauw, aan, met zijn onderricht; meer was het, dan ik verdragen kon. Gij zoudt uw
onwil om te horen nog enigermate kunnen pogen te verontschuldigen. Maar nu
snijdt Jezus ook die mogelijkheid van valse zelfbedekking king àf, door in
gelijkenissen te spreken, of ook in raadselspreukige woorden.
Dan moet gij voor den dag komen gelijk gij zijt.
Als gij dan horen wilt, dan zult ge nog wel niet direct begrijpen; ook discipelen
moeten vaak nog vragen: verklaar ons deze gelijkenis. Dàn zal uw vraag u openbaar
maken.
Maar - als gij niet horen wilt? Als ge den spreker in elk geval bij voorbaat verwerpt?
Als gij van te voren reeds hem met onwil tegemoet treedt?
Dan dwingt hij u door de ‘gelijkenissen’ voor den dag te komen, gelijk ge zijt.
Verschillende gevallen kunnen zich daarbij voordoen.
Gij neemt b.v. de kans waar, die het raadselachtige woord u geeft, om het ‘uit te
leggen’ in een zin, die den spreker der gelijkenis in ongunstig daglicht plaatst.
Gij haalt uit dat woord een gedachte, waarvan ge niet met zekerheid kunt bewijzen,
dat de spreker zelf die gedachte in zijn raadsel heeft gelegd. Maar ge geeft die
onzekere uitlegging toch haastig uit voor de echte, en ge zegt triomfantelijk tot de
mensen: wie zó spreekt, is geen profeet, maar een ketter. Dan is uw vijandschap
niet gemaakt, maar wel gebleken door die raadselspreuk.
Of ook - gij hebt al uw levensdagen gezegd: ik zoek naar de waarheid, ik zoek
en onderzoek, en ik kàn maar niet vinden, ik, arme ziel. Ge kondt dat gemakkelijk
zeggen, zolang niets opzettelijk op uw tafel werd neergelegd, met bevel om dat nu
eens uit
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te pluizen en te ontleden; dat heette immers uw lievelingsbedrijf? Welnu - de Christus
komt en legt u een woord voor, dat o zo vreemd is. Het is te merkwaardig om zomaar
op zij te schuiven als onbelangrijk; en het is toch zo vreemd, dat het niet aanstonds
zich laat doorgronden; het is geen gesneden koek, zegt ge. Kom aan, gij onderzoeker
van beroep; kom aan, gij dorstende naar wetenschap; kom aan, pluizer, ontleder,
die zo'n medelijden hebt met uw vruchteloos zoeken, begin nu eens aan dit
raadselwoord! Ge hebt weer werk, ge moet wel blij zijn! Maar zie - gij begint er niet
eens aan? Gij werpt dat woord achter uw rug? Of gij maakt u er van àf met een al
te gemakkelijke uitspraak: zó is het? Maar dàn heeft dit éne geval bewezen, dat uw
hele bewering van levensernst en van een eerlijk ingaan op de dingen, maar een
praatje was, een mooie houding die ge hebt aangenomen, om uw zatheid van ziel
te bedekken en God de schuld te geven van uw verderf.
Zo zijn de mogelijkheden te vermenigvuldigen.
Maar telkens weer blijkt het, dat God, en Christus en de profetie niet schuldig
staan aan de onbekeerlijkheid, doch dat ze alleen het naakte wezen der zonde open
leggen. Dat is de bedoeling van den Vader der geesten, die zijn Woord zendt. God
wil uw zonde niet. Maar wilt gij de zonde, - Hij zal u dwingen het masker af te werpen,
opdat geen mond eens durve zeggen, dat God verplicht was, den zieke te genezen,
die het leven niet gewild heeft, doch den dood.
Voor alle hoorders van het Woord is dit een machtige prediking. Het dwingt tot
zelfopenbaring. Men moet partij kiezen, overal waar het Woord is. En de keus moet
blijken ook.
En de predikers?
Laat ze de waarheid brengen; dan kunnen zij gerust zijn. Hoe ze
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ook prediken, altijd maakt de prediking openbaar. Dat doet Jesaja's klare profetie
(Jes. 6); dat doet Jezus' raadselwoord (Mt. 13, Lc. 8, Marcus 4); dat doet het
wondervolle teken (Joh. 12:40); dat doet Paulus exegetisch redenerend betoog,
met bijbelteksten doorspekt (Hand. 28:26, 27).
Profetie is altijd licht, dat niet maar het buitenste overstraalt, maar ook het
binnenste doorstraalt.
En zo ver is het er van af, dat Jezus de koele prediker zou zijn, die er op rekent,
ja, die het er op aanstuurt, dat de mensen door zijn vorm van preken toch maar
zullen voortgaan in hun onbekeerlijkheid, ik zeg: zó ver is het dáárvan af, dat hij
zelfs zich heeft verwonderd over hun ongeloof. Anderen verbazen zich over geloof
en vinden het heel gewoon dat gij een verdoemelijk zondaar zijt. Maar Jezus
verwondert zich over hun ongeloof. En daarom - Hij wil de leugen nooit. Maar wel
haar ontmaskering. ‘Opdat zij ziende niet zien’.
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Wie kan?

Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: wie
kan dan zalig worden?
Matt. 19:25.
Den rijkdom veroordelen, dat is niet ieders werk.
Dat kunnen alleen zij, die naast den bezitter zijn neergevallen voor God en, zonder
aandeel te willen nemen in zijn rijkdom naar het vlees, aandeel genomen hebben
in zijn armoede naar den geest.
Een voorbeeld daarvan geven ons de discipelen van Jezus.
Als Jezus spreekt over de bezwaren van den rijkdom, dan komt Hij tot dat
benauwende woord van den kemel, die gemakkelijker gaat door het oog van een
naald, dan een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen.
Men heeft van zekere zijde - was het niet deze week de 1 meidag? - dit woord
van Jezus aangegrepen, om er munt uit te slaan; want het is opmerkelijk, hoeveel
mensen er zijn, die zich van Christus' woorden niets aantrekken, doch enkele van
zijn spreuken, die ze uit hun verband rukken en daarom verkrachten, in een gouden
lijstje zetten om er mee te venten op hun propagandatochten.
En zo heeft men gezegd: ziet ge wel, hoe Jezus, de arme, de bezitloze, het kapitaal
vervloekt? Hij heeft voor de bezittende klasse geen goed woord over. Hij durft de
stinkende zonden van het kapitalisme bloot leggen zonder pardon. Hij durft den rijke
aan-
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zeggen, dat hij met zijn rijkdom vergaan kan, en dat hij met al zijn goud buiten het
koninkrijk der hemelen staat.
Ja, men is verder gegaan en heeft gezegd: we hebben immers juist op het
tegenwoordige ‘christendom’ tegen, dat het niet meer de waarheid aandurft even
kras als Jezus ze aandorst. Waar zijn de leerlingen van Jezus Christus in dezen
tegenwoordigen tijd, die ook woorden van brandend verwijt den rijkaard in het
aangezicht durven slingeren? De kerkelijke christen heeft - zo smaalt men - den
kapitalist in den arm genomen en daarmee is het woord van kemel en naald en
rijkaard hem een lastige tekst geworden, die maar liefst onbesproken blijven moet.
Neen, dan is er een heel stuk levend christendom in de grootse scheldwoorden,
waarmee de huidige kapitaalvervloeker den bezittenden mens te lijf gaat!
Wie zo spreekt, heeft toch wel bitter slecht gelezen.
In de eerste plaats: het is niet waar, dat Jezus den rijke scheldt. Hij heeft zelf de
goederen van rijke mensen aangewend en in den dienst van Gods rijk opgenomen
en aangenomen. Hij heeft den rijken jongeling niet in zijn aangezicht gezegd, dat
het zo moeilijk voor hem is, om in het rijk Gods te komen. Dat heeft Jezus achter
hem om gezegd, tot zijn discipelen. Niet omdat Jezus achter den rug der mensen
om, kwaad over hen spreekt, maar omdat men de mensen geen zier helpt, als men
de zwarigheid van den ingang in het rijk van God hun predikt, nog vóór dat ze op
weg zijn. Die zwarigheid zullen ze wel voelen, als ze óp den weg zijn. Bovendien:
Jezus ‘beminde’ den rijken jongeling.
En dan voorts: niet alleen Jezus zelf wacht zich voor de vervloeking van den
kapitalist, maar zijn leerlingen doen het evenzeer. Als Jezus het verschrikkelijke
woord uitspreekt van den rijke, die bezwaarlijker in het hemelrijk ingaat, dan een
kemel gaat
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door het oog van een naald, dan daalt die verschrikking op het eigen hoofd van die
discipelen neer. Dan gnuiven ze niet, dat die rijkaard er zo moeilijk komt, en dat zij
er toch maar veel beter voor aangelegd zijn, maar dan slaat de schrik hun om het
hart en dan komt het er uit: Wie kan dan zalig worden?
Wie?
Als het voor den rijke zo moeilijk is, dan is het voor henzelf geen zier gemakkelijker.
Wie?
Dat vragen de mensen, die alles verlaten hebben voor de zaak van Jezus, die
hun bedrijf en hun bezit hebben losgelaten voor de in hun geest tegenwoordige
zaak van het koninkrijk der hemelen.
Wie kan dan zalig worden?
Dat vragen zij, die los van het geld zijn, die het overhebben voor een geestelijke
worsteling, waarvan zij het einde niet zien konden, en die aan velen onder hen het
leven heeft gekost. Dat vragen de leerlingen van den Christus.
Zij verdoemen den rijke niet. Zij klagen alleen zichzelf aan.
En als zij den man van het kapitaal zien, dan worden zij niet bitter tegen hem om
zijn rijkdom, maar verslagen over zichzelf om de verwantschap tussen zijn zonde
en de hunne.
Want tenslotte is het scheldwoord, tegen een ander geuit, vaak een afleiding van
de schuldgedachte, die ons zelf moest vervullen.
En wie de scheldwoorden tegen den kapitalist ontketent - wat is gemakkelijker?
- die roept den oorlog uit tegen de zondaren, gelijk hij ze tekent, maar hij opent geen
kruistocht tegen de zonde, gelijk God ze tekent.
Dat laatste hebben de leerlingen van den Christus gedaan.
En wie den onbarmhartigen kapitalist vervloekt, maar zelf aan de waarachtige
barmhartigheid niet toekomt, de barmhartigheid,

K. Schilder, Profeten en evangelisten

188
die opkomt uit het vinden van dezelfde zonde in het hart van een ander en in dat
van ons zelf...die wil liefdeloosheid bestrijden met liefdeloosheid, die wil den duivel
uitdrijven door Beëlzebul, den overste der duivelen. Die zal de wereld nooit
verbeteren.
Want de echte sociale moraal is tenslotte daar, waar de discipelen van Christus
zelf beginnen met die bezorgdheid voor zuivere levenskunst in hun eigen leven te
betonen, waarvan ze de afwezigheid in den rijke betreuren. Het echte christendom
is daar, waar de vraag der jongeren brandt in het hart en op de lippen: als de rijke
zo veel heeft, dat zijn geestelijken wasdom belemmert, wie ben dan ik?
Dat weten van eigen zonde doet niet schreeuwen over de mensen, maar klagen
over ons zelf.
Wie het christendom bevecht op gezag der rode leiders, maar aan dit eerste begin
van christendom nog nooit is toegekomen, die moest liever zijn mond houden en
tot God gaan.
Want iemand, die van het christendom dit allereerste beginsel nog nooit heeft
begrepen of toegepast, die heeft het nog nooit gezien, als het er was; en wat hij er
van zag, dat was maar de caricatuur. En de caricatuur kan ik alleen verbeteren, als
ik de rechte verhoudingen weet en ken en zie en beheers en liefheb met heel mijn
ziel.
Wie kan dan zalig worden?
Dat hebben ze in grote meerderheid nog nooit gevraagd, de duizenden, die zich
laten opzwepen met mooie leuzen van wereldhervorming, leuzen, die ze aan
datzelfde christendom ontleend hebben, dat ze met voeten trappen.
Maar wie dàt vraagt in oprechtheid, dien troost het goddelijk woord: de dingen,
die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God.
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Galilea genezen

En Jezus omging geheel Galilea, predikende het evangelie des koninkrijks
en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk.
Matth. 4:23.
Prediken is in het koninkrijk der hemelen altijd doen. Als God Zijn Woord op aarde
zendt, werkt dat Woord ook. Daarom is ook de prediking van Christus niet alleen
een aankondiging van de komst van het koninkrijk der hemelen, maar door dat
Woord van Christus' predikenden mond komt dat koninkrijk ook zelf.
Het wonderteken, dat de prediking van den Christus vergezelt, is dan ook niet
een los toevoegsel bij Zijn Woord, het is geen opsiersel, dat erbij komt, maar dat
ook ervan gescheiden kan worden; neen: het is veeleer een onderdeel van Christus'
prediking. In den Christus, die Galilea's steden doortrekt, worden de krachten der
toekomende eeuw openbaar. Daarom komt Hij tot de mensen, om in hen de werken
van den Satan te verbreken. En Israël mag daarbij zien, dat Christus niet den halven,
doch den gehelen mens zoekt. Door zijn prediking geneest Hij de zielen; doch zie
nu óók, hoe zijn hand zich strekt over verwrongen ledematen, en over ontstoken
ogen en over gekromde vingers en over etterende wonden. Hij wil zeggen tot zijn
volk: hier is uw Heiland, en uw heelmeester wil hij zijn; heelmeester niet alleen van
Uw ziel maar evenzeer van Uw lichaam. Want zonde is wel geen ziekte, doch ziekte
is toch uit zonde. In mijn koninkrijk
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breek ik al de werken van Satan: ik verteer de zonde en dáárom ook de ziekte.
Wat kan dit evangelie ons pijn doen, als wij het oppervlakkig lezen! Predik aan
het ziekbed van den gelovigen mens van dézen tijd deze boodschap in al haar
aanschouwelijkheid - en ge verneemt de vraag: waarom die Galileeërs wel, en
waarom ik niet? Is hier de Christus wel?
Maar kom dan weder tot die zieken, en zeg hun: hier is de Christus, en indien gij
gelooft, Hij is meer voor u dan voor de burgers van Galilea. Toen Christus Galilea
doortrok, kon Hij slechts bij één tegelijk zijn; maar nu is Hij met zijn genade overal
tegelijk, waar de Geest in zielen zucht tot God. Toen Hij Galilea's zieken genas,
moest zijn eigen vlees nog gekerfd en doorwond worden tot den dood des kruises;
maar nu heeft Hij zichzelf genezen van de dodelijke wonde en heeft ons vlees, ons
zieke vlees, in den hemel als kostelijk pand meegenomen. Wat Hij te Galilea deed,
was slechts een bestrijding van den Satan op het terrein, dat deze in die dagen zich
had gekozen: want de Satan had er toen duizenden lichamelijk gebonden. Maar nu
zijn aan het kruis Satans werken geheel verbroken. Nu is meer dan toen. En Galilea's
genezenen zijn immers weer gestorven? Slechts wie onder hen de ziel lieten
genezen, zijn van den tweeden dood niet beschadigd. Zo is al wat God aan uw
lichaam doet tot uw behoud en gij wordt geheel genezen, nu reeds, indien uw ziel
gelooft in den Zoon Gods. Want die overwint, wordt van den tweeden dood niet
beschadigd. In Galilea maakte Christus plaats voor het koninkrijk der hemelen; en
doet Hij dat ook niet bij u, gij kleingelovige? Die in Galilea den dood slechts
terugwierp, heeft hem op Golgotha verslagen.
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Woestijn en stad

...en was in de woestijnen tot den dag zijner vertoning.
Lucas 1:80.
...en kwam te Nazareth.
Lucas 2:51.
Johannes de Doper heeft in de woestijn zijn jeugd gehad, en Jezus in de stad. Velen
zeggen: gij moet grote mannen verkalren ook uit de omgeving, waarin ze opgroeien.
Maar God, die de mensen verkiest voor een bepaalde taak, en die alles in hun leven
zó schikt, dat die taak kan volvoerd worden, God keert het om: gij moet de plaats
waar zij leven, verklaren uit hun roeping, die van boven is.
Johannes moet de woestijn in. Hij is een zondig mens. Dus, moet er veel van
hem afgenomen worden; hij moet geen driftige drijver, maar een gedrevene des
Geestes zijn. De woestijn is hem een toom en gebit.
Maar Jezus? Hij is zonder zonde. Hij heeft óók wel opvoeding nodig, maar die
opvoeding is nooit besnoeiing. Toom en gebit voegen hem niet,
Dus is Christus meer dan de Doper. Johannes moet Israël straks zeggen: gij zijt
een woestijn geworden. Want een woestijn is wel breed en open; maar als de Koning
der ere er doortrekken wil, dan is zij zo eng als een slop: de koning op zijn wagen
komt er

54

15 januari. Lezen: Lucas 1:67-80.

K. Schilder, Profeten en evangelisten

192
niet door. Israël is zo'n woestijn: en God is de koning; Israël laat God niet door. En
daarom moet Johannes de woestijn doorkruisen, jaar en dag: hij moet preken, wat
hij gezien heeft. Maar Jezus Christus zal van de woestijn den akker maken en den
lusthof, die rozen doet bloeien en specerijen voor God, dien Groten Eter. De Koning
op zijn zegewagen kan haast weer er door. Het slop komt open: God kan straks
weer door Israël heen tot de hele grote wijde wereld. Dus blijve Jezus onder de
mensen, hij dorse zijn akker en make uit adderengebroed de stoffage van Gods
zuivere paradijs.
Johannes is het ‘zout der aarde’. Maar het zout moet, voordat het zijn dienst doet,
afgezonderd blijven. Waarmee zal het gezouten worden, indien het smakeloos
geworden is? Christus is niet het zout, dat slechts bederf weren, doch zelf geen
leven geven kan. Hij is het Brood des levens. En brood moet op tafel staan. Het is
zuiver in zichzelf en geeft het leven. Johannes, het zout, in de woestijn, Christus,
het brood, in de stad.
Hier is nu, wat we gisteren zeiden: Nazareth, de woonplaats, de omstandigheden,
verklaren Christus niet, maar Christus verklaart Nazareth, en de woonplaats en de
omstandigheden. Hij verklaart ook de woestijn van Johannes. En ook uw eigen
leven, uw eigen verblijf, wordt alleen verklaard in en door den Christus. Neem Gods
uit-verkiezing weg, en Johannes en zelfs Jezus en ook gijzelf, zijt een product van
‘omstandigheden’: woestijn of stad. Houd die verkiezing vast: en alle
‘omstandigheden’, tot de grotten van uw woestijn en de sloppen van uw stadje toe,
brengen u naar de eeuwige vervulling van Gods eeuwigen raad. De verkiezing
alleen geneest van de vrees, dat het leven een gril en onzin is. De ‘omstandigheden
verklaren niet uw daad’ doch worden verklaard door Gods raad, en dat is zeer
vreselijk en groot.
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Uit en in den tempel

Het Woord Gods geschiedde tot Johannes, den zoon van Zacharias, in
de woestijn.
Lucas 3:2.
Zij vonden Hem in den tempel.
Lucas 2:46.
Het was een pijnlijke ironie. Daar was nu een zoon van een priester, van een man,
die in en ook van den tempel leeft. Maar waar de vader is, daar wil de zoon niet zijn.
De vader is de priester Zacharias, en de zoon heet Johannes. Deze wijkt van den
tempel. De mensen zeggen: het is revolutie: zie, daar gaat de afvallige zoon. Hij is
het ook, tenzij de Geest hem bizonderlijk drijft. Maar heden doet dit de Geest.
Johannes moet den tempel uit. God neemt de opvoeding van dezen grootsten
profeet Israël uit handen. Priesters en schriftgeleerden zullen het onderwijs van
dezen knaap aan de sprinkhanen moeten overlaten, en aan verdorde bomen, en
aan wegstuivend kaf; en aan den Geest vooral. Jeruzalem heeft voor profeten geen
boodschap meer. Het is van Godswege opvoedingsgesticht geweest. Maar de
directeuren, de Schriftgeleerden, kunnen wel naar huis gaan. Ze hebben ontslag;
want de laatste profeet, dien voedt God zelf rechtstreeks op. Dat Johannes buiten
den tempel groot wordt, is volkomen in stijl: hij is het protest tegen den tempel, die
dood is, en oud en verouderd, en nabij de verdwijning.
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Maar nu de jongeling Jezus. De tempel boeit Hem; Hij is er binnen. Hij is er zo thuis,
dat Hij alles erom vergeet. Tussen de leraars is Hij als begraven. Hij ondervraagt
hen; maar éérst hoort Hij hen aan (vs. 46); en dat is de goede orde. Want wie nieuwe
vragen opwerpt, maar niet eerst de oude antwoorden hoort, die maakt revolutie: hij
‘vervult’ het oude niet, maar ‘breekt’ het. Doch wie het oude kent en aanhoort, en
dan nieuwe dingen zegt in aansluiting aan het oude, die brengt reformatie: hij ‘breekt’
het oude niet, maar ‘vervult’ het. Wat de knaap Jezus begint, dat zal Hij als man
volkomen uitwerken in gerechtigheid.
Hebt gij ook nu gezien, dat Christus meer is dan Johannes? Johannes is protest,
maar Jezus is behoud. Johannes breekt, maar Jezus bouwt op. Door Johannes
krijgt Israël een slag in het gezicht; door Jezus een gezicht in dien slag. Johannes
is uit de priesters, maar laat hen los, gelijk zij hem. Hij moet dat doen, opdat de
tempel lere vertwijfelen aan zichzelf. Maar Jezus zal al wat aan zijn eigen ouderdom
en vervalsing ontdekt is, behouden. Hij maakt óók, evenals Johannes, de directeuren
van het opvoedingsgesticht verslagen; en machteloos. Maar Hij laat hen tevens
troostelijk zien, dat hun boodschap nog iets heeft, waarover verder te spreken is;
dat zij verlegen staan ligt niet aan de boodschap, maar aan de boden. Zo zij de
boodschap horen: de boden hebben nog een toekomst.
Zo is Johannes buiten, en Jezus in den tempel, die Hem niet uitwerpt. Want Hij
protesteert en oordeelt wel en legt wel alle naaktheid bloot; máár: Hij brengt óók
behoud en schept een nieuwen dag. Want Christus is meer dan Johannes. Hij komt
veroordelen, maar óók behouden. Christus wil altijd boven u uitgaan, maar nooit
buiten u omgaan.
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Niet eten en niet drinken

Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende.
Matth. 11:18.
De Doper is asceet; hij is de man der onthouding. Ver van de mensen gebruikt hij
zijn maaltijden; feestelijk wordt zijn vlees niet onthaald, want sprinkhanen en wilde
honig zijn goedkoop en eentonig. Wat hindert het? Zijn ziel onthaalt God geestelijk.
En van den maaltijd der ziel mag die van het vlees den smaak niet bederven, noch
den duur inkrimpen, noch den arbeid verlichten. Hij vermijdt den omslag van het
vlees om den inslag van den Geest. God geeft hem zóveel te eten naar de ziel, dat
hij de spijs niet áán kán; maar hij moet eten naar den geest; wat is Gods aanbod
anders dan een hoog bevel? Eet nu, profeet, wat God u geeft. Eet de wet, eet de
woorden des Heeren, eet de rol der profetie; want dat is profetenspijze. De arbeid
der ziel, die Gods woorden eet, vraagt de dienstbaarheid van het lichaam. Dan
beleeft zij dat haast onverdraaglijke woord: hetzij gij eet, hetzij gij drinkt, doe het al
ter ere Gods.
Ook in het eten is de knecht Gods dienstbaar aan zijn profetische roeping. Vandaar
dan ook, dat Johannes niet alleen in zijn voorbereidingsperiode asceet is, maar ook
in den tijd van zijn openlijk optreden. Hij is, zegt Jezus, ‘gekomen’ als een, die niet
eet en niet drinkt. Hij eet anders dan een ander; omdat hij, ook áls hij eet, de grote
vaster is. De reinigingswetten van zijn land en volk schendt de Doper niet; want
sprinkhanen staan op de lijst
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der reine voedingsmiddelen en wilde honig is puurder dan die door mensenhanden
ging. Hij blijft rein, die Doper. Maar hij verschilt van de uiterst reine Farizeeën. Die
hebben een groot stuk van den dag nodig, om rein te worden en rein te blijven en
de onreinheid te weren. Johannes heeft meer op met het rein-zijn dan met het aldoor
rein worden. Farizeeën, die zoveel bekers en kannen per dag moeten reinigen en
die graven moeten pleisteren en de handen moeten wassen, hebben een
onafgebroken reinigingsdienst. Maar de Doper heeft van de akte der reiniging zo
weinig last, omdat hij niet zijn leven lang op weg is naar de reinheid, maar aldoor
in de reinheid is. Reiniging, al maar weer, is gestadige arbeid: onrust. Reinheid is
een stage toestand: rust, maar die plaats maakt voor hoger arbeid.
Het zijn er niet zo heel veel, die deze les van Johannes verstaan hebben. Wie
een eind van den tempel af gaat wonen kan telkens danken, dat hij toch maar veel
meer moeite doet om naar den tempel te komen, dan de oude Anna, die er al was,
uren vóór de dienst begon. De Farizeeër, die elken dag zoveel uur nodig heeft, om
de reiniging te volbrengen en de infectie te weren, kan tot God zeggen: ik reinig mij
zeven maal daags, en Johannes geen enkelen keer. Maar de een leeft in de drukte,
de ander onder den druk. Het ideaal van den een is: veelvuldig komen en keren op
Gods wegen; van den ander: eenvuldig nabij God zelf te zijn. De een bereist Gods
land, de ander bewoont Gods huis; de eerste leeft in de drukte voor God, de laatste
onder den druk van God; hij heeft het goede deel gekozen.
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Wel eten en wel drinken

De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende.
Matth. 11:19.
Wel de Doper, doch niet de Christus is asceet. Christus eet en drinkt. Hij neemt,
wat in den goedkopen winkel van Nazareth en Kapernaum te krijgen is. Komt Hij
bij de mensen, dan is inzage van de spijskaart geen voorwaarde voor het preken.
Hij eet, wat Simon keurt, maar ook wat tollenaren van hun roofgeld kochten; en als
Hij weg is, weet de tollenaar heel goed, dat Jezus had gevraagd, waar het geld
vandaan kwam. Maar waar de waar vandaan kwam, die voor het geld gekocht was,
daarnaar had Hij niet geïnformeerd. Komt Hij in Gadara, onder de zwijnenhoeders,
dan rooft Hij hun de zwijnen. Als Hij weg is, staan ze voor een raadsel. Was het
omdat de zwijnen onrein waren? Maar als zij Hem niet gevraagd hadden, heen te
gaan, Hij zou uit de hand van zwijnenhoeders wel hebben willen eten, naar het
scheen. En had een farizeeër het verhaal moeten doen van den verloren zoon, hij
had erop gewezen, dat de zwijnendraf de prompte aanwijzing was van 's mans
allerellendigsten staat. Want van onreine vrouwen kon men zich nog reinigen; maar
zwijnendraf was onrein, de draf en het zwijn sloten hem buiten Israëls zuivere
gemeente. Doch Christus ziet in den draf het knooppunt niet van het verhaal. Toen
de zoon aan vaders tafel onder het genot van een ritueel geslacht kalf zat en over
weggaan zat te broeden,
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toen wàs hij al verloren. Want een gemest kalf is niet te duur en zwijnendraf niet te
goedkoop. Geen draf, noch iets, dat den mond ingaat, doch wat uit het hart
voortkomt, ontreinigt den mens.
Waarom eet Johannes niet, en Christus wel?
Omdat Johannes veel is, maar Christus is meer. Johannes beknibbelt zich het
uur van den lichamelijken maaltijd, want hij moet strijden om de spijze, die daar is
voor de ziel. Maar Christus heeft geen strijd daarvoor, omdat Hij zonder zonde is.
Zijn spijze is altijd te doen den wil des Vaders. Vette maaltijden zetten zijn ziel niet
op rantsoen. De Doper ontgaat de drukte, omdat hij staat onder den druk van de
wet. Maar deze zijn kracht is tegelijk zijn zwakheid. Hij kan niet met de anderen
eten, want hun drukte kan hij niet breken, en zij kan hem wel breken. Hij kan de
reiniging wel veroveren, maar niet meedelen. Doch Christus is de reine en blijft het
ook, al staat Hij onder zwijnen en zwijnen-hoeders. Hij behoeft zijn eigen geestelijke
spijze niet angstvallig te verdedigen, zoals de Doper, tegen wie met schotels om
Hem heen dribbelen, want zijn ziel wordt in der eeuwigheid niet beschadigd. En Hij
moet naar onze maaltijden en drukte toe, om het brood te geven, het brood des
levens. Hij kan het brood ook kwijt. Dit is Christus' glorie. Johannes leeft onder den
druk, om God voor zich te behouden, Christus leeft onder den druk, alleen om God
aan u te schenken. Daarom heeft Johannes last van de drukte. Maar Christus staat
onder den druk, niet om God lief te krijgen, maar om u onder die liefde te brengen.
Om dien druk moet Hij naar uw drukte toe; Hij moet heden in uw huis zijn.
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‘Klerentheologie’

En deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar.
Matth. 3:4.
Eens trok een beroemd Engels schrijver (Carlyle) uit Londen weg om geruimen tijd
te vertoeven in hoge eenzaamheid, midden op de hei. Wat hij daar gedacht heeft,
heeft hij uitgesproken in een boek, waarvan de titel is: De opgelapte kleermaker.
Dit boek bevatte zijn ‘klerenfilosofie’. Daarin zegt hij, dat de mensen in den loop der
tijden telkens andere kleren aantrekken, omdat de mode ze steeds weer anders
voorschrijft; maar de naakte mens, die onder dat kleed zit, blijft toch eigenlijk alle
eeuwen door dezelfde. Zo is het nu ook op geestelijk gebied. Elke tijd heeft zijn
eigen leer, zijn eigen geloof. Maar al die beschouwingen raken slechts den
buitenkant; precies als het kleed dat wij dragen. Onder al die verschillende
geloofsvoorstellingen blijft de geest van de mensen zichzelf gelijk; het zijn andere
vormen, maar het blijft hetzelfde wezen.
Denk nu aan den Doper. Hij is óók in de stilte geweest. Hij heeft óók in zijn
eenzaamheid zo iets als een klerentheologie bedacht. Hij kwam er óók mee voor
den dag. Want toen hij zich vertoonde straks aan de wereld, toen wees hij naar zijn
kleed. Ziet gij dat kleed, zei hij? Het is van kemelshaar. Het wijkt af van de mode,
want de mode is niet onverschillig; de kleren maken den man niet, maar God maakt
den man en de man maakt het kleed, naardat hij God gezien heeft of niet heeft
gezien. Ziet gij dit
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kleed? Het is erg duur; zo goedkoop als mijn sprinkhanen waren en mijn wilde honig,
zo duur is dit ruwe kleed; want het kleed, dat komt er heel veel op aan. Ziet gij dit
kleed? Het is niet een kleed van dezen tijd; zoek heel den voorraad af van Israëls
ambtsgewaden, geestelijke en wereldlijke, en gij zult er geen één vinden zoals mijn
kleed. Want ik zeg niet: de kleren doen er niet toe; of: de vormen doen er niet toe;
of: de leer doet er niet toe, omdat per slot van rekening toch alles gelijk blijft. Zie
mijn kleed. Het is het kleed van Elia. Want Elia en ook de Doper staan tegenover
hun tijd, en ze nemen met de vormen van dien tijd geen genoegen, omdat het wezen
van een volk of van een mensenziel lang niet altijd zich gelijk blijft. Er is valse en
ware leer; er is een leer van God en er is lering der duivelen. En daarom moet gij
niet zeggen: het komt er niet op aan, welk kleed uw lichaam dekt of welke leer uw
zieleleven uitdrukt. Wil Israël behouden zijn, het kere weder tot den geest van Elia
en tot zijn leer. Niet met den tijd afglijden en zeggen: wij blijven tòch gelijk. Maar
opstaan tegen den tijdgeest en zeggen: bekeert u. Er is maar één leer, die goed is,
en maar één waarheid, die uit God is. Het ideaal brandt in den Doper voor een
nieuwe toekomst. Maar men moet eerst weer naar het verleden terug en naar de
leer der vaderen. Bekeert u! Het kleed der zuivere waarheid is van één snit en er
is maar één vaste maatstaf aller dingen: het is de eeuwige, onveranderlijke wet van
God. Het kleed van vandaag moet niet worden opgelapt, doch het moet geheel
worden vervangen door den mantel der gerechtigheid. En dat recht is één en
onveranderlijk, omdat God het is.
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Adderen-vlucht

Wie heeft u aangewezen, te vlieden van den toekomenden toorn?
Lucas 3:7.
Bang zijn de Farizeeërs voor het vuur; doch niet voor het vuur van God, doch voor
dat van den Doper. Die man staat daar te preken. Hij krijgt invloed, en zijn aanhang
groeit. Hun ambt, hun aanzien, hun toga, hun erestoel, loopt nu gevaar. Zijzelf staan
niet in brand, maar hun leerhuis en hun katheder. En voor dat vuur vluchten ze weg.
Ze willen zich bij den Doper voegen, en zo de nieuwe geestelijke beweging, die zich
al scherper aftekent, beheersen en er op hun manier leiding aan geven. En daarom
sluiten ze zich aan: om van binnen uit straks in de nieuwe school wéér op te treden
als leraars en leiders.
Nu zijn ze adderengebroed, en ze blijven het. Op het land, als men den brand in
het stoppelveld steekt, komen de adders, die er onder lagen verscholen, plotseling
onder de stoppels vandaan, om zich voor de hitte te bergen. Zo is het met die
farizeeërs. Jaren lang heeft de hemel in brand gestaan; doch ze onderscheiden de
tekenen der tijden niet. Jaren lang heeft Gods Woord geklonken en gedreigd, maar
zij bleven onder hun stoppels. De zon maakte het hun niet te warm en God niet;
want de zon staat zo hoog en God is zo ver. Maar nu komt hier een concurrent en
die steekt zijn vuur beneden aan, en daarom vlieden ze. Het vuur, dat hun tijdelijk
huisje in brand steekt, dat jaagt hen op. Maar het
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eeuwige vuur ontvluchten, ach, neen, dat niet. Een bosbrandje ontvlieden, dat
kunnen ze. Maar heel Gods hemel in brand zien staan vanwege zijn toorn, dat is
hun zoveel als waanzin. De adders komen onder het gras vandaan en schuifelen
en glissen heen en weer. Maar als er weer een grashoopje is en weer een
stoppelveld, dan hernemen ze de rust en de gemakkelijke positie: ze blijven - adders.
En zo de leiders, zo het volk. Ook de schare krijgt hetzelfde verwijt te horen (Lucas
3:7). De een wil de nieuwe beweging associëren voor zijn plaatsje in de synagoge,
en de ander voor de klandizie van Johannes' rijke bekeerlingen. Maar wie heeft
Gods toorn zien roken?
En nu: wie heeft het ons geleerd, te vlieden van den toorn? De vruchten moeten
het uitwijzen. De grote schrik komt niet uit de breedte, maar uit de hoogte.
Partijvuurtjes, en kerkbrandjes, en de branding der stromingen van den tijd jagen
de adders wel op, maar verteren ze niet. Religie in waarachtigen zin is geen partij;
omdat God geen partij is. Hij is Rechter. Met partij kiezen komt ge er niet. Hier
beneden jaagt de wind het vuur den énen kant uit; wie dan vluchten wil, gaat den
anderen kant uit; maar hij blijft dezelfde. Maar de adem Gods laat zijn vlammen
zengen naar alle zijden. Farizeeërs zitten tussen twee vuren in en kunnen
ontsnappen. Maar wie met God te doen kreeg, zit niet tussen twee vuren. Er is maar
één vuur, en maar één gloed, die verteert, want God is één en zijn toorn is één. Zijn
vuur biedt geen uitweg; want zijn weg is het vuur; en slechts in den Christus wordt
het vuur verzadigd.
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Nieuwe schepping

Ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.
Matth. 3:9.
Vindt gij dat vreemd, dat de Doper God de macht toeschrijft om uit die dode stenen
daar in de woestijn Abraham kinderen te verwekken? Ge gelooft graag, dat God uit
stenen mensen maken kan. Maar dan worden die mensen toch nooit Abrahams
kinderen? Maar hebt gij wel goed geluisterd? Johannes zegt niet, dat God uit stenen
kinderen van Abraham, maar: dat Hij ze aan Abraham kan verwekken. Als God ze
aan Abraham weggeeft, ze hem toerekent, dan zijn het kinderen voor Abraham. En
zou dat zo vreemd zijn? Als Sara haar slavin Hagar aan Abraham geeft, dan is
Hagars kind geen kind van Sara; maar het is toch een kind, dat aan, voor, Sara
geboren wordt. Zo gaat het ook met Rachel, en met Lea. En dan de heidenen soms,
en Hobab, en Ruth, en zo veel anderen? Ze waren niet uit Abraham, en zij zijn toch
aan Abraham verwekt. Waarom liet God Ruth geboren worden? Ze werd in Moab
geboren. Maar ze was aan Abraham verwekt; Ruth was een geschenk, dat God
niet aan Moab, maar aan Abraham had toegedacht.
Wat willen nu die trotse Joden? Ze roemen: wij zijn Abrahams zaad. Dus kan God
niet tegen ons zijn, want Hij is vóór Abraham. Ons kan geen vuur verteren. Maar
de profeet aan den Jordaan weet het beter. Mensen, zegt hij, al zoudt gij hier
vergaan,
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dan zou God nòg niet aan Abraham liegen. Want dan kan God een nieuw begin
maken. Een nieuwe schepping.
De Doper krijgt gelijk. Straks komen de heidenen; ze worden Abraham
toegerekend. Ze hebben zijn bloed niet. Maar: ze hebben zijn geloof. En dat geloof
hebben ze niet uit zichzelf. Ze hebben het door wedergeboorte. En wedergeboorte
is een nieuw begin, een nieuwe schepping. Een wedergeborene is precies even
groot wonder als een steen, die mens wordt en ingelijfd in de mensheid der verkiezing
Gods. Neen, hij is nog groter wonder. Want een steen staat niet het leven tegen.
Een zondaar wel.
Wij mensen kunnen God niets ontstelen. Hij kan zichzelf restitutie geven. O, wij
weten het wel, daar kunnen we heel wat tegen inbrengen. Maar wees maar stil...,
want alles, wàt gij ertegen in kunt brengen is op de belofte Gods gegrond. God wil
Zijn kind niet door iets anders vervangen. Maar Hij kan het wèl, stel, dat Hij het wil.
De kerk van nu heeft ook den naam van Abraham en het verbond. Maar als zij
niet meer gelooft, dan is zij aan Abraham en aan God ontvallen. Wat een einde
hebben kan, daar kan zich een nieuw begin bij aansluiten. Er is maar één uitkomst:
de waarachtige wedergeboorte. Het in haar gewerkte leven is eeuwig; het heeft
geen einde en kan dus nooit worden vervangen of door een ander begin weer
worden verdrongen. Abrahams geloof is geen erfgoed; de roeping uit den dood tot
het leven moet in elk verbondskind worden herhaald. God haalt zijn volk van onderen
op. Wij leven alléén uit het wonder van den steen; want wie in Christus is, die is:
een nieuwe schepping.
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De Koning onder de arbeidslieden van den wegenbouw des
61
Heeren
Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt
te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus antwoordende, zeide tot hem:
Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen
liet hij van Hem af.
Matth. 3:14, 15.
Hoezeer hebben die twee getwist: de gezant, en zijn Koning.
De gezant: Johannes de Doper.
De Koning: Jezus Christus, de Messias.
Daar komt de Koning op Johannes af, en zegt: gij, die gezant des Vaders zijt, en
dus tot mijn dienst hier aangesteld, hoor mijn gebod-van-den-dag, en doop mij: zo
is het mijn wil.
Maar de gezant weigert. Hij weigert zeer. Hij weigert pertinent. Hij houdt vol. Ik
zou U dopen? Maar dat komt niet overeen met onzen ‘stand’. Uw ‘stand’ is die van
Heerser en Gebieder. Van Vlekkenlozen Heilige. Van meerdere. Van den Verhevene,
wiens sandalen ik niet eens zou kunnen onderbinden: ik voel mij zelfs voor dát
dienstwerk ongeschikt. Zou ik U immer durven dopen? Zonder twijfel, die doopt
treedt op als meerdere. Als één die leiding geeft. Als één, die dient in representatie
van den Zender, die hem machtigde. Maar in het stuk der representatie van den
uitersten - eersten Zender in de hoogste hemelen zijt Gij
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meer dan ik bevoegd. Gij hebt gelegen in des Vaders schoot. Gij zijt zijn Zoon. Zijn
beeld en zijn gelijkenis. Uw ‘stand’ is hoger dan de mijne. Doop liever Gij, die Zoon
des Konings zijt, mij, die maar des Konings dienaar ben, zijn zó- en zóveelste
ambassadeur. Wij moeten oordelen naar den ‘stand’.
Neen - zegt de Meester nu, en Hij vertoont zich als Profeet en Leraar. Neen. In
het Rijk der hemelen wordt niet de ‘stand’ bepalend voor den ‘staat’, doch is de
‘staat’ bepalend voor den ‘stand’. Waar zou een mensendreumes blijven moeten,
als de regel luidde: geloof in uwen stand, dan verkrijgt gij daarnaar ook uw staat?
De regel luidt veeleer: geloof in uw staat, want dat alleen is de u passende stand.
Dat schept ook voortaan uw stand. De rechtsstaat, die gaat voorop: en die
rechtsstaat, door het geloof aanvaard, werkt daarna uit den stand, waarin de mens
kan bloeien in deugden, en sieraad zijn kan in Gods Huis. Derhalve: doop Mij nu,
naar mijn geopenbaard gebod, want het betaamt ons beiden, naar de wet te
handelen. Alzo betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.
Daar viel het zware woord dus: wet. En: gerechtigheid.
Wet en gerechtigheid, ziedaar de autoriteit, die Johannes had aangesteld tot
ambassadeur in het hemels koninkrijk. Was die man soms vanwege zijn aanleg,
zijn neiging, zijn religieuze kwaliteiten, zijn ascetische natuur, beroepen tot
ambassadeur? O neen, het stond met hem vlak omgekeerd.
Reeds als kind, ja, vóór zijn geboorte, was hij geheiligd, afgezonderd, verordineerd
tot den ambassadeursdienst, dien de Raad des Vaders hem had toegedacht. Hij
was er toe verkoren, door het Soeverein Behagen. En zuiver terwille, van die vrije
verkiezing was hij nu bekwaam gemáákt. Hij had gekrégen dien bepaalden aanleg,
die reële neiging, die religieuze kwaliteit, die ascetische natuur. Zijn ‘stand’ was zelf
bepaald door zijn hem van
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God gewezen ‘staat’, den rechts-staat van eis en opdracht en mandaat ter éner, en
van belofte, toerekening, aanneming ter ánderer zijde. Waarom dan zou de stand
den staat bepalen? De staat had bij hem zelf den stand bepaald.
En zie, datzelfde geldt nu ook voor den Mens Jezus Christus. Alle mens ligt onder
de wet, en onder de voorbeschikking; ook staat hij onder het bevel. Ware de Mens
Jezus Christus alzo niet bepaald, hij zou geen waarachtig mens mogen heten. Hij
zou geen band aan Adam hebben gekend. En ook geen band aan ons. En daarom
moet ook deze onze Broeder, deze Mens van Nazareth, gezien worden in het licht
der Roeping Gods. Hij moet toch Christus zijn, dat is Verordineerde, Aangestelde
(dat is zijn staat), en daarna, daarom, daartoe ook Bekwaam Gemaakte (hetwelk
zijn stand zal wezen)?
Leg onder het vlak van alle ontmoetingen op de wegen des Koninkrijks, ook op
de ontmoeting met den Mensenzoon, de wet, en 't recht der wet, en ge zijt voor
eeuwig gewonnen voor de gedachte van groten eenvoud: dat de staat den stand
bepaalt, en dat het omgekeerde nergens plaats vindt in Gods gewijd heel-al. Zo 't
plekje grond, waar Jezus' voet de aarde drukt, dien regel zou verstoren, en tegen
deze grondwetsgelding afgeschermd zou zijn, zo zou de bodem van den werk-put,
waarin de Zoon des Mensen afdaalt om den stroom van de rivier Gods te breken
en hem af te dammen, een pijler kunnen dragen voor een troon van Hem, in
tegenstelling met den troon des Vaders. Maar zulk een troon zou van den troon,
dien Satan bouwen wilde voor zichzelf, in genen dele zich nog onderscheiden
kunnen. Er is maar één weg voor den Zoon des mensen: hij duike onder in den
stroom; en als hij een werkput voor zich afgrenst, dan geschiede dit om een pijler
te bouwen voor de Brug, waarover áller Koning naar zijn Land wil rijden; dan doe
hij dit als Knecht, als bruggenbouwer, als weg-bereider van den Heere der
heirscharen, zijn Ko-
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ning en zijn God. Bereid den weg des Heeren, maak zijn paden recht.
Hier stoot dan ook Johannes op den groten regel: dat de Zoon des mensen koning
is, maar dan alleen onder God den Heere als Groten Koning. Het koningschap van
Christus moet eenmaal worden overgedragen aan God den Vader, opdat die alles
zij in allen. Dat koningschap van Christus Jezus is alleen maar interimair: zodra de
wegen Gods tot op den laatsten toe bereid zijn, en Hij zijn wagen naar het eindpunt
zal gereden hebben, zal de overdracht van 't koningschap geschieden, naar het
paulinisch perspectief uit I Cor. 15.
En daarom moet Johannes hier zich eerst gewennen aan de wet, en aan den
Raad van God.
Johannes had het zich alzo gedacht:
De Koning, die op zijn wagen zitten, en op zijn wegen rijden wil, dat is de Vorst
Messias.
En de weg-werkers, die voor de wegbereiding van den Koning worden opgevorderd
in Gods Groten Arbeids-‘inzet’, in den Arbeidsdienst van 't Rijk der hemelen, dat
zijn de mensen, die zich gaan bekeren, en die zijn doop ontvangen. Hun taak is: de
wegen te bereiden voor den Vorst der ere: gaten vullen, stenen wegruimen,
oneffenheden slechten, kortom, heel de moeizame arbeid van den wegenbouw.
En de opzichter over die in het stof met wérkhanden graaiende, en kruiende, en
zwetende weg-werkers Gods, over dat arbeidsvolk van God Jahwe, dat zal de Doper
zijn.
Is 't dan geen ongerijmdheid, dat de Koning zelf zich meldt bij den opzichter, en
tot hem zegt: behandel mij als een van uw weg-werkers?
Ja, dwaasheid is het, als de Koning alleen maar Koning is, en geen Knecht.
Dwaasheid, als deze Mens-Koning het koningschap niet overgeven moet aan een
die groter is dan Hij; die zelf
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God is, Koning van de koningen en Eeuwig Vorst.
Maar daarom openbaart hem Christus, dat de zaken zó toch zijn geordend. Dat zijn
eigen koningschap het ondergeschikte zijn moet. Het interimaire. Bij God den Heere
vergeleken, zijn de arbeiders arbeiders. Maar óók de opzichter. En óók de
Koning-Messias, zover Hij mensenzoon is, waarachtig mens. Ook Hij is
onderworpene. Hij zal zich zetten onder de wegwerkers, de kruiers, de puinrapers,
de betonmengers, de steenbakkers, de strobewerkers. Zal het werk hun handen
eeltig maken? Maar Hém zal het het hart doorboren. Zal de harde arbeid hun zweet
vergen? Maar zijn zweet zal bloed zijn. Zal het hen des avonds moe op hun matje
neer doen vallen? Maar Hem zal het den eeuwigen dood brengen. De wet, de wet,
het recht van God, en alle eeuwige edicten, - ze zullen Hem vermoeien tot den dood,
ja tot den dood des kruises. De Koning is ook Borg, hij zal geprest zijn tot den
rustelozen arbeid, die den adem afsnijdt, de kracht verteert, en die geen kamp geeft,
en geen kwartier, en nooit een pauze. Ook zal hij straf te lijden hebben, en geen
grens en geen limiet zal daaraan perk en paal stellen.
Daarom is er op dat plekje gronds aan den Jordaan, waar de Koning en zijn
opzichter twisten, een grote verborgenheid onthuld, een openbaring geschied, die
alle hart ont-zet, dat in de kategorieën van de stands-verschillen denkt. De
staats-verschillen, de rechts-decreten, die zullen gelden, en zij zijn het, die den
Koning-mens tot Knechtelijken arbeid hebben voorbeschikt, verordineerd, en dies
ook tot dit zijn twistend woordconflict met Gods voorloperambassadeur Hem hebben
bekwaamd.
Zo wordt de borgtocht hier geopenbaard. En het bodemloze lijden. Zet u schrap,
gij weg-bereiders Gods. Zijn de nagels stuk vanwege de harde stenen, die gij te
versjouwen hebt gekregen? Houdt op met klagen: gij hebt ten bloede toe nog niet
gestreden.
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Maar dat zal Hij doen, hij daar, de minste van de wegwerkers van den Heere
Tsebaoth. Hij zal tot niets gaan worden. Hij wordt ontledigd, Johannes; en zalig die
profeet, die aan dit hart van 't evangelie niet geërgerd wordt. Die zich er niet aan
stoot, maar die de dagorder leest, voorzien van 't woord: In Naam der Wet, in Naam
van Zijne Majesteit den Koning van de Koningen. Houd op met redeneren, Johannes,
en aanvaard de ergernis des kruises, de dwaasheid ook der prediking, en begraaf
den Zoon des mensen onder het Jordaanwater, dat zoveel vuil-van-mensen reeds
heeft opgenomen. Gij zult veel érger vuil nu in den stroom zien opgenomen: het vuil
van de zonden van die ontelbare schare, voor wie de Borg zich nu garant gaat
stellen. Want dien die geen zonde gekend heeft - zo was zijn stand, zijn stand, zijn
stand, dien heeft God zonde voor ons gemaakt, zo wordt zijn staat, zijn staat, zijn
staat, opdat wij, met onzen vuilen stand, zouden worden naar den ons geschonken
belofte- en verbondsstaat: gerechtigheid Gods.
Maar dan: in Hem.
Nu laat Johannes van Hem af. Hij stroopt de mouw op, en zegt: kom hier, en láát
u dan door mij begraven, God wil het. God wil het.
Laat ik wel van Hem af? Neem ik Hem aan, als den weg-werker, die de stenen, die
ik liet liggen, ja, die ik werkelijk weer op den weg des Konings neer-leg, geduldig
wegruimt, en die al mijn obstakels weg-neemt, en vandaag nog weg-bidt, terwijl ik
lig te slapen, en misschien wel lig te spelen, en te dobbelen op den weg, waarlangs
de Koning rijden wil, zo dadelijk, à la minute?
Als God niet zelf zijn wegen zich bereid had in den geliefden Zoon - ik, staker van
professie, ware al lang op den weg vergaan.
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Gezag en openbaring

Maar Jezus zeide tot hem: laat nu af; want alzo betaamt het ons alle
gerechtigheid te vervullen.
Matth. 3:15.
Christus' oppergezag wordt niet uit ónze ervaring, maar uit Gòds openbaring ons
bekend gemaakt. Toen Johannes de Doper meende, dat men tot Jezus ‘neen’
zeggen kan en tegelijk de belasting, de ‘tienden’, nog rijker opbrengen kon, dan ze
Hem anders zouden toekomen, toen heeft hem Christus geleerd, dat Melchizedek
maar een type was, doch Christus zijn vervulling. Dus kan Melchizedek met een
tiende deel van Abrahams bezit geëerd worden, maar Christus moet veel meer dan
‘een tiende’ hebben; Hij moet altijd alles hebben. Daarom kan men alleen maar ‘ja’
tot Hem zeggen; want wat Hij van ons vraagt, daar kan onze vrome en goedmoedige
bedoeling met geen mogelijkheid nog één penning aan toevoegen. Het geven hangt
af van den eis; het leven van de leer. Petrus zegge niet: was mij de voeten niet. En
Johannes spreke niet: buk niet onder mijn handen in het water. Want, zó zegt
Christus: Spreek niet tegen, Johannes. De gerechtigheid moet alzo vervuld worden.
Ik ben de Knecht des Heeren. Dus moet Ik onder de wet, en haar veroordeling door.
De schuld van mijn volk, de schuld van de ‘neen’-zeggers, en hun dwaasheid en
hun onverstand, Ik moet het àlles verzoenen: en daarom moet de Messias het water
in, en de stem van dezen ‘Elia’ moet over Hem de wet haar klem bezorgen. Ja, de
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gerechtigheid moet vervuld worden. Gij, Johannes, hebt vergeefs gedoopt, als gij
Jezus niet doopt. Want Aärons kinderen komen nooit tot rust, noch bij het bloedbad
van verscheiden eeuwen, noch bij het waterbad van den laatsten tijd, als niet Aärons
zonen hun Groten Melchizedek ontmoeten, die den watergang en den bloedgang
stillen zal in gerechtigheid. Als Johannes Jezus niet doopt, dan heeft hij eigenlijk
niemand gedoopt. Dan heeft hij alleen maar met water gemorst. Slechts Christus,
en deze gehoorzaam, geeft den doop inhoud.
Hoort gij, Johannes? Gij spreekt uit de wet. Maar vandaag hebt gij haar vergeten.
Gij wildet uw eigen overleggingen aan het woord laten komen. Johannes, voor Jezus
hebt gij eigenlijk uw ganse prediking herroepen in een ogenblik. De zonde van het
adderengebroed, die hebt gij óók gedaan in het kritieke ogenblik: de Wet was er en
het Woord en God, maar gij hebt de spraak der wet uitgeruild, voor de fluistering
van uw eigen voorstelling.
Maar uw gebrek is in den Christus verzoend. De doop van Christus is ook
verzoening van de ketterij in de preek van den doopheer. En het woord van den
Gedoopte brengt den laatsten profeet van het Oude Verbond terecht, door de profetie
van den Hoogsten Profeet. En wie het leest, die lette erop. Want Christus' gezag
wordt door de openbaring bekend gemaakt, en de gehoorzaamheid slechts door
de openbaring gewekt. En de tienden van Aäron worden slechts vol-gemaakt, als
de zegen van Melchizedek ten volle wordt verklaard in den Zoon. Het leven kan niet
zonder de leer, dat zegt niet maar een mens, doch God - in de volheid der tijden!
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Gebod en leven

En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: indien Gij Gods Zoon
zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.
Matth. 4:3.
Het proefgebod heeft aan den ingang van het pad van den eersten Adam gestaan;
en het handelde over het ‘eten’. ‘Eet niet’, zeide God. ‘Eet niet tenzij Ik u het geef’.
Hetzelfde geschiedt thans met den tweeden Adam. Als Hij gedoopt is, gaat Hij zijn
werk beginnen. Ook Hem wordt gezegd: eet niet. En Christus weet dat wel, Hij hóórt
die verbiedende stem. Want niet zijn eigen lust, maar de drijving van den Geest
stuwde Hem in de woestijn. God zelf bracht Hem in dorre plaatsen. Jezus kan er
niets aan doen. Dus heeft Hij alle gevolgen van dat opgelegde woestijnverblijf te
aanvaarden. Als God Hem niet eens de sprinkhanen van Johannes gunt, en als
God, strenger nog dan Saul tegen Jonathan, zegt: ook de wilde honing is Mijn Zoon
verboden, op straffe des doods, want Hij moet in de wildernis zijn, wel, dan màg
Jezus eten. Eet, wat God u geeft. En daarmee uit.
Nu herhaalt zich de geschiedenis, en tegelijk wordt zij vervuld. Zij herhaalt zich.
Want evenals tot den eersten Adam de verleidende stem kwam, die zeide: maak
uw eten los van het gebod, zo zegt ook nu de satan tot Christus: maak uw eten los
van het gebod. Eten is natuur; en gebod is leer. Welnu, de natuur gaat
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boven de leer...Tot den eersten Adam zei de satan: als gij in uw eten u vrijmaakt
van het gebod, dan zult gij zijn als God. Zolang gij niet naar eigen verkiezing eet,
kunt gij nooit geheel en al Gods zoon zijn; want God is voor u geen echte Vader:
Hij zegt u niet wat Hij meent. Maar als gij eet, zult gij Hem gelijk zijn en ook weten
wat Hij weet en dan zijt ge pas recht Gods kind; want een Vader moet zijn kind in
het vertrouwen nemen. En zo spreekt thans de duivel ook den tweeden Adam aan.
Bewijs uw Zoonschap uit uw vrijen maaltijd. Gij zijt immers Gods Zoon? Dus moet
gij in de vrijheid staan. Bind u niet; maar maak van de stenen, die hier op den grond
liggen, brood. Wat vader is er, die zijn zoon, als hem hongert, voor brood een steen
geven zal? De Zoon staat bij den Vader in vertrouwen en de Vader kan geen feest
hebben als de Zoon van den honger krimpt. Eigenwilligheid ontdekt den Vader aan
den Zoon en den Zoon aan zichzelf...Eet, wat gij u geeft.
Zo herhaalt zich de geschiedenis. Maar: zij wordt óók vervuld. De tweede Adam
heeft niet gegeten. Hij heeft niet gezegd: de natuur gaat boven de leer, doch: de
leer gaat boven de natuur en maakt ze vrij. Hij heeft gezegd: juist omdat de Vader
zijn Zoon nooit stenen voor brood geeft, daarom moet de honger vandaag mijn
brood wel zijn, want mijn spijze is, dat Ik doe den wil des Vaders. Een ongehoorzame
zoon, kiest zelf stenen voor brood. En door dit getrouwe antwoord, heeft de tweede
Adam den eersten verzoend en de aanvangen van ons leven van den vloek
gezuiverd. De broodvraag is de vraag van het leven. Dus leert ons Christus: het
leven is niets zonder de leer; slechts in gehoorzaamheid kent de Zoon den Vader.
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Gebod en levensopenbaring

Indien Gij Gods Zoon zijt, werp uzelf nederwaarts.
Matth. 4:6.
Raakt Christus, eerste verzoeking het brood, dat is het leven, de tweede handelt
over het ambt, dat is de levensopenbaring. Alle zoon Gods heeft zijn ambt; daarin
openbaart zijn leven zich als betoon van gehoorzaamheid, wijl immers deze zijn
vrijheid is. Daarom moest ook de Christus om zijn ambt verzocht worden. Zijt gij
Gods Zoon? Hebt gij het hoogste ambt ontvangen? Welnu, grijp dan moed en spring
van die hoge tempeltinnen zó naar beneden toe. Dan neemt gij den kortsten weg
om tot uw doel te geraken. Gij moet immers in den tempel zijn? Reeds als knaap
hebt gij dien tempel betreden met hijgend verlangen. Thans zijt gij gedoopt en uw
ambt rust op uw schouders. Wat zit ge hier stil in de woestijn, meer dan een maand?
Is er dan geen werk te doen? Spring naar beneden; dan zijt ge met één slag midden
op uw terrein van werkzaamheid en de priesters zullen u groeten en zeggen: dit is
een teken, het is van den Heere geschied; en de mensen zullen aanbidden en
zeggen: amen; deze is waarlijk de grote profeet. De kortste weg is de schoonste.
Het is de weg van den waarachtigen ijveraar Gods.
Hier herhaalt zich de geschiedenis. Want ook tot den eersten Adam zeide de
satan: de weg, dien God u oplegt, duurt zo lang. De heerlijkheid moet gij met haast
veroveren; doe een enkele daad slechts, en gij zult in één slag God gelijk zijn. De
openba-
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ring van uw leven in zijn praal van het Kindschap Gods moet gij, door een zichtbare
daad te doen, verkorten. De kortste weg is de schoonste. Alle kinderen hebben toch
haast, om huns Vaders beeld te tonen? Zó spreekt de duivel ook Christus toe.
Maar de geschiedenis herhaalt zich niet alleen, zij wordt óók vervuld. Christus
sprong niet van den tempelmuur. Hij zeide: zeker, de kortste weg is de schoonste.
Maar de zonde neemt nooit den rechten weg, de zonde neemt dus ook nooit den
kortsten weg, want de rechte weg is de kortste. God heeft Mij hier in de woestijn
gebracht; Ik wil wel werken, maar Ik mag het niet voor den tijd. Dit werkeloos-blijven
is dus geen traagheid. Als God het wil, dan is honger de ware spijze en dan is
niet-werken de ijverigste arbeid. Want gehoorzamen is altijd werken; en de
gehoorzame ziel is altijd op den rechten, korten, weg. De Schrift zegt: verzoek God
niet: dwing Hem niets af en schrijf Hem nooit zijn wegen voor. En zelfs een sprong
naar het doel is een omweg, als hij verboden is; want wie het verbodene doet, die
gaat van den rechten weg af, en dus van den kortsten. Nooit mogen wij de
openbaring van den mens als Gods rijken Zoon en sierlijken ambtsdrager door
eigenwilligheid willen bekorten, en nooit door een zucht naar uitwendige, zichtbare
tekenen mogen wij trachten te bewijzen, dat wij kinderen Gods zijn. Het geloof is
het enige bewijs. Lopen op den goeden weg is sneller dan springen op het verkeerde
pad. Het ambt kan niet zonder de leer; slechts in gehoorzaamheid ligt onze
waarachtige levensopenbaring in heerlijkheid.
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Gevraagde of ongevraagde betaling

Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen.
Matth. 17:27.
Strikt genomen moest Christus aan den tempel Zijn schatting niet geven. Maar Hij
deed het toch. En nu krijgen wij het even moeilijk. Want iemand die niet doet, wat,
strikt genomen, toch moet gedaan worden, betaalt die wel? Betaling is: de dingen
strikt nemen.
Wie het niet strikt neemt en dan meer geeft, dan moet, die schuift een fooi toe of
een bedelaarsgeschenk. Maar wie den tempel zó behandelt, die beledigt hem, die
betaalt hem dus niet. En wie minder betaalt, dan hij, strikt genomen, afgeven moet,
die pleegt diefstal. In den tempel wordt alles ‘strikt genomen’, anders is hij verloren.
En als Christus het niet strikt met de betaling neemt, teveel of te weinig geeft, dan
is Hij niet de tempelbouwer. Moet Hij daarom niet op in 't oog lopende wijze belasting
weigeren en zo den tempel tot nadenken brengen over den Christus, den Zoon
Gods?
Het komt hier er op aan, dat gij in wat Christus doet, nauwkeurig onderscheidt.
Indien Christus betaald had zijn didrachmen en niet meer gedaan had, waarlijk, dan
zou Hij ook den tempel hebben te kort gedaan. Maar er is tweeërlei betaling. De
tempel die belasting int, zegt: zoveel eis ik, en daarmee is het uit. Dat is de gevraagde
betaling. Maar Christus zegt: ik doe een ongevraagde betaling. Want als de mens,
ook de tempelmens, alleen maar
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krijgt, wat hij zelf vraagt, dan is hij voor eeuwig verloren. Hij moet het hebben van
de ongevraagde betaling, welke Christus vrijwillig doet.
En zie nu hier. Christus is niet bang, om de mensen te ‘ergeren’ in den platten
zin. Hij past zich niet aan bij hun dwaze vooroordelen; want dan zou Hij hun te kort
doen. Neen, ‘geen aanstoot geven’ wil hier zeggen: de mensen niet tot val en tot
struikeling brengen. Indien Christus de didrachmen weigert op den verkeerden tijd,
dan neemt Hij de mensen iets af: en geeft hun niets terug. Dan zegt Hij wel: Ik ben
vrij, maar bewijst het niet. Hij is onder de wet. En daarom moet Hij vrijheid, die Hij
als Zoon Gods heeft, als Messias eerst verwerven. Hij moet eerst lijden en sterven
en als de vrije opstaan! En Hij moet ook eerst prediken. Zichzelf én zijn Woord moet
Hij eerst aan den tempel betalen, en dan kan Hij pas met vrucht didrachmen
weigeren. En hoor: aan Petrus preekt Hij al, d.w.z. Hij geeft de betaling van zijn leer,
opdat Petrus die belasting in Jezus' naam straks aan den tempel uitbetale. En Hij
gaat straks sterven en ter helle varen; dat is de betaling van zijn leven.
Beef nu, o mens. Zelfs didrachmen beslissen; het conflict breekt erom uit. De
Joden willen wel Jezus' stenen, doch ze willen niet Jezus als steen voor den tempel.
Deze Steen wordt van de bouwlieden verworpen, niet, omdat Hij geen didrachmen
betaalde, maar omdat Hij nog meer betalen wilde. Want de valse godsdienst
vergenoegt zich met de gevraagde, de ware met de ongevraagde geschenken. De
waarlijk godvrezende mens laat Christus niet maar geven, wat wij Hem vragen
willen, doch wat Hij ons kwijten wil. Zeg niet: geef wat ik vraag; maar: laat mij vragen,
wat gij geeft.
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‘Mensenvissers’

Van nu aan zult gij mensen vangen.
Lucas 5:10.
Mensenvissers heeft Jezus de eerste discipelen genoemd. Maar aangenaam is die
naam niet, noch voor de ‘vissers’ noch voor de ‘vis’. De discipelen zijn de vissers;
de mensen de ‘vis’. Wat de discipelen betreft: ze hadden pas den helen nacht
gewerkt en gezwoegd, en niets gevangen. En nu konden ze bij dag het vuil opruimen
en gaan slapen...met niets. Vissen wás zo mooi niet. En dan, mensen vissen? Wel,
de vissen zijn dom. Bij de vissen hebt ge toch altijd nog zoveel procent kans. Maar
de mensen werken immers altijd tegen? Mensen vissen...neen, gemakkelijk is het
niet. Een bekend schrijver (Kierkegaard) heeft gezegd: een visserman maakt, als
de netten uitstaan, veel beweging in het water en zó jaagt hij de vissen in het net.
En zó doet, zegt hij, God nu ook met de mensen: Hij maakt onrust en daardoor
vangt Hij ze. Maar het lijkt er weinig op. Want vlak na dit verhaal staat eerst, dat
Jezus tot een genezen melaatse zegt: maak vooral geen drukte. En daarna, als er
tóch ‘beweging in het water’ komt, gaat Jezus naar de woestijn. Is dat ‘beweging
maken’? Is de lege woestijn soms visterrein? Neen, triomfantelijk is die naam niet:
ménsenvissers.
En voor de mensen, die men vangen moet, is hij ook niet aangenaam. Wie wil er
nu door een mens als een vis gevangen worden? Zo'n visser werkt stil en bedriegelijk;
hij speculeert op de
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argeloosheid van de vis. Moet een mens van gelijke beweging als gij uw visser
wezen en gij zijn vis? Als uw buurman zei: ‘ik wil u vissen’, verdroegt gij het?
Daar ploft nu die zonderlinge naam neer onder de mensen. De visser zegt: Heere,
ik kan dat niet. De vis, d.w.z. de andere mensen, zeggen: Heere, wij willen dat niet.
De discipel klaagt: Heere, dat beroep laat te veel aan toeval over, visserij is een
onzeker bedrijf. De anderen twisten: Heere, dat laat te weinig aan het toeval over:
het is onverdragelijk, dat een ander mij zijn netten spant, en met list mij daarheen
lokken wil.
Maar lees nu eens het woord in zijn verband. Er was iets voorafgegaan. Ze hadden
eerst niets gevangen; maar toen had Jezus hun een grote vangst bezorgd, door
een wonder. Nu kunnen ze allen tevreden zijn. De discipelen weten: dat van nu aan
de visserij geen onzeker bedrijf is en geen machteloos werk; want Jezus ziet en
drijft de vissen. Zij kunnen, omdat Hij kan; toeval is uitgesloten. God grijpt
rechtstreeks in. En de mensen, die men vangen zal? Laat ze ook maar stil zijn. Als
Jezus hen trekt naar het net, dan is dat geen vernedering meer; niet hun buurman,
maar hun Heiland voert ze in het net. En bedrogen worden ze niet; want als Jezus
de vissen trekt, dan willen ze ook. Want aardse vissers maken beweging in het
water (rond om de vissen) - God maakt beweging in de vissen; Hij legt de drijving
naar Hem in ons hart. De visser is zo afhankelijk als de vis, en de vis zo vrij als de
visser; God is hun beider vrede.
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Discipelschap - een vertrouwenszaak

Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet toe.
Johannes 2:24.
Dat Jezus zich niet den mensen toevertrouwt, wat is dat? Het lijkt ons vreemd; en
soms profaan. Velen denken: Jezus moet zich niet aan de mensen, maar de mensen
moeten zich aan Jezus toevertrouwen; de medaille van het vertrouwen tussen Jezus
en ons heeft geen keerzijde. Trouwens: wat kunnen mensen Jezus doen? Hij kan
ze toch als kaf verstrooien? Het lijkt ons haast een ketterij. Toch heeft Johannes
het zó gezegd. Jezus kon leerlingen krijgen, bij getallen tegelijk: maar Hij waagde
het niet met hen. En ineens flitst het door ons heen: discipelschap is een
vertrouwenspost. Dat ligt in de lijn van Christus' vernedering en liefde.
Van zijn vernedering. Welke werker wil niet eens rusten? Welke bouwheer, die
met scheppend welbehagen zijn bouwwerk zag in den geest, eer hij het optrok,
steen voor steen, wil niet onder het bouwen graag eens wegzinken in zijn eigen
werk, en daarvan de schoonheid indrinken, niet kritisch, maar genietend, werkloos?
Och, elke bouwer wil in den optrek van zijn werkzamen geest wel eens intrek nemen
met zijn rustende ziel. Ook Christus is zo'n bouwheer; Gods tempel zal Hij optrekken.
En zie, nu worden de stenen Hem aangedragen; een schare van eerlijke
bewonderaars wil achter Hem de School der Leerlingen des Nazareners stichten.
En over Jezus, die waarachtig mens is, komt óók de echt menselijke lust, om wat
te rusten en behaaglijk
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te genieten van wat reeds bereikt is. Maar Hij mag dat niet. Nooit mag Hij ophouden
de bijmengselen van hout, hooi, stoppelen te schiften uit goud, zilver, kostelijke
stenen. Geeft Jezus zich aan zijn bewonderaars over, laat Hij hen beslissen, wie
zijn school zullen ingaan, dan beschadigt Hij zijn zaak en tegelijk zichzelf. Want Hij
is wel Bouwheer, maar ook bouw-knecht. En de Knecht des Heeren zou zich door
nalatigheid en kritiekloos genieten vóór de oplevering van het werk bezondigen.
Eerst als de bouw volbracht is, mag Hij strijdloos ervan genieten. De rust van den
architect, die de vreugde van zijn werk genieten wil, wordt opgehouden door het
zweet van den knecht, dien God zich wierf en die altijd werken moet.
Dus blijkt discipelschap vertrouwenspost. En zo bloeit hier de liefde op. Als Jezus
ons zijn zaak vertrouwt, dan vertrouwt Hij ons zichzelf. Iedere leerling is in zijn school
ook mede-arbeider. Een teer weefsel van vertrouwen voegt zich tussen Hem en
ons. Aan zijn beproefde discipelen kan Christus zich vertrouwen, omdat Hij zich aan
God vertrouwt. Want het is God, die hen bereidt tot zuiver leerlingschap. Zó kan
Christus' welbehagen toch in de Zijnen rusten straks; de stenen, die God invoegt,
wijken niet in der eeuwigheid. Aan Zijn volk vertrouwt zich Christus, omdat Hij zich
aan God vertrouwt; God, die zich nooit vergist, noch in het bestek, noch in het
materiaal van Zijn tempel. Discipelschap is altijd vertrouwenszaak; van onze zijde
gezien, voert dat de verantwoordelijkheid der liefde, en, van Gods zijde gezien de
verzekerdheid des geloofs ten toppunt op.
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Discipelwerving - geen proefneming

Hij had niet van node, dat iemand getuigen zou van den mens; want
Hijzelf wist wat in den mens was.
Joh. 2:25.
Buiten Christus is onderwijzen altijd ‘proberen’. De meester probeert den leerling;
de leerling ook den meester. Want onderwijs, dat lééft, is uitruiling van geestelijk
goed, zielsverkeer. Maar kent de meester ooit den leerling geheel? Neen. Deze is
niet ‘naakt’ voor genen: aan den buitenkant onttrekt zich de leerling veelszins aan
de waarneming van den meester. Ook is de leerling niet ‘geopend’ voor wie hem
onderwijst: de binnenkant van zijn ziel is een gesloten boek. Dus moet de meester,
al onderwijzende, zelf ook studeren op den leerling. Hij probeert. Hij tast, hij zoekt.
Kostelijke uren gaan zo verloren; kon de meester hem dadelijk doorzien, dan zou
het onderwijs naar inhoud en methode veelszins anders geweest zijn. En geheel
leert de onderwijzer den discipel nooit kennen. Ten dele denkt de meester over hem
anders, ten dele is hij zelf anders, dan de leerling werkelijk is. Op die punten is er
geen contact. Dus moet de leerling deels zichzelf vormen; deels den meester
verbeteren. Dat het onderwijs teleurstelt, en mislukt soms, ligt nooit alleen aan den
leerling, het ligt ook aan den meester. Want de gever ontvangt ook, en de ontvanger
geeft ook: en geheel kwijt kunnen ze zich aan elkaar nooit. Ten slotte moet niet
alleen de meester den leerling proberen, maar ook omgekeerd de leerling den
meester. Nergens
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is er een volstrekt gezag of volmaakte onderwerping. Nooit een louter geven of puur
ontvangen.
Maar nu de Christus? Zie, Hij werft leerlingen. Maar Hij probeert er niet een. Zelfs
Judas, Thomas, zijn geen ‘vergissing’. De toelating is het niet: de afwijzing ook niet.
Een informatiedienst heeft Jezus niet nodig: Hij doorziet ze: ‘naakt en geopend’ zijn
ze allen voor Hem. Sidder nu: een leermeester, die zelf niet ‘probeert’, dien moogt
gij ook niet proberen, leerling! Hij vindt voor elk verschijnsel in uw ziel aansluiting.
Beef nu: Hij onderwijst alleen, maar leert van u niets. Leermiddelen en methode
deugen altijd. Van uw uitkomst weet Hij bij uw inkomst: elk onderwijs na uw inkomst
is berekend om die uitkomst aan het eind u te doen bereiken. Geen uur gaat aan
probeersels verloren; het Woord doet altijd wat in u, geen enkel woord keert ledig
weer. Sidder, o mens. De autoriteit van dezen Rabbi wordt niet achteraf vastgesteld
als zijn onderwijs houdbaar en zijn leerlingental, dat slaagt, bevredigend is gebleken.
Want Hij slaagt altijd, ook als de leerling het niet doet. Zijn autoriteit ligt in Hem zelf,
niet in zijn leer alleen. Hij neemt geen proef, Hij is dus boven alle leerlingschap
verheven en is alleen maar leraar voor u. Welke leerling kan iets nemen tenzij uit
zijn volheid? Wie kan discipel zijn en boven dezen meester triumferen? Hier is het
leerlingschap absoluut evenals het leraar-zijn; en dat is op aarde nog nooit vertoond
- buiten den Christus. Mislukt gij - aan den Meester ligt het niet. De zegen ligt niet
aan u, maar aan Hem, de mislukking niet aan Hem, maar aan u. En - proberen is
niet geloven; het leidt er steeds van af.
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Verwonderd staan

En Hij verwonderde zich over hun ongeloof.
Marcus 6:6.
Tegenstrijdig lijkt het: Jezus kent de mensen door en door; èn Hij verwondert zich
vanwege hun ongeloof. Hoe kan Hij, die de vijandschap in haar algemene èn
bizondere openbaringsvormen door-ziet, verwonderd zijn over het ongeloof? Wij
staan hier voor het diepe verschil tussen Christus en ons. Hij is zonder zonde; wij
niet. Wij raken aan de dingen gewend, omdat we aan God ontwend zijn. Indien wij
dicht bij God leefden, zouden we nooit den sleurgang lopen; want de dingen om
ons heen openbaren ons de spraak van God. Een kind, dat altijd weer een wonder
hóórt in het spreken van zijn Vader, zal óók telkens weer een wonder vinden in elke
tegenspraak, die zijn Vader ontmoet. Waarom raken wij aan vloeken gewend?
Omdat wij psalmen kunnen zingen met een slaperig hoofd.
Aan het goede raken wij gewoon; en daarom aan de beroving van het goede: de
zonde. Jezus kàn dat niet; Gods goedertierenheid is Hem ‘elken morgen nieuw’,
zoals de bijbel zegt. En daarom is Hem óók nieuw elke inslag van het ‘ongoedertieren
volk’ in de baan van Gods goedertierenheden. Wij, dagjesmensen, zeggen tot ons
zelf: waar de doorgronding begint, daar eindigt de doorwonding; kennis is leven;
want het is heersen. Omdat wij onze kennis door strijd veroveren moeten en in dien
strijd o zo zwak zijn, daarom ontsteken we vreugdevuurtjes bij elke ‘over-
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winning’; en dan zeggen we: we weten weer iets, dus vieren we onze vrijheid. Jezus
zegt: Ik weet weer iets, dus heb Ik weer mijn gebondenheid. Wij verdringen het ene
door het andere. Jezus verdringt niets; want elke indruk dien Hij heeft is Hem een
afdruk van Gods heiligen vinger, een zegel, dat de Vader op Hem zet; wee Hem,
als Hij achteloos er niet op let. Wij, zondaren, onttrekken alle dingen aan God; we
halen de zonde niet van onderen op, want we halen de wet niet van boven af.
Daarom kunnen wij zonder verwondering voorbijgaan aan den sterrenhemel en een
draaiorgel, aan een spinneweb en een kerk. Maar Jezus ziet achter de sterren God
en verwondert zich, dat elke straatdeun Psalm 8 negeert: wat is de mens? Omdat
Hij zijn van God gevulde tafel elken morgen nieuw vindt, daarom treft Hem ook elke
lacune. In een wereld, die scheef staat en krom trekt, gaat zijn zuivere ziel altijd
verwonderd, omdat ze altijd recht staat en alles recht trekt. De mensen verwonderen
zich als er een lichtstreep is; zeg: een bliksemstraal door een donkeren nacht. Jezus
verwondert zich veel meer over de lichtbundels, die de zon den helen dag over de
aarde werpt. Zó verwonderen de mensen zich om de uitzondering, doch Jezus om
den regel; dus óók om elke inbreuk op den regel.
O wie den hemel in wil, moet het ‘aards gewemel’ in en zich zeer verwonderen.
Hij moet als een vreemde door de wereld gaan, juist door ze recht in de ogen te
zien. Een onverwonderd christendom is verwereldlijkt. Christus is ons exempel en
onze verlosser; want Hij doet, wat wij verzuimen: Hij maakt van het gewone een
wonder en van het wonder het gewone.
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Verwonderd doen staan

Breekt dezen tempel en in drie dagen zal Ik hem oprichten.
Johannes 2:19.
Christus, die zelf verwonderd staat, wekt ook verwondering. Hij geeft een raadsel
op. En raadselen kunnen vermoeien; maar als ze ons opheffen uit sleur, dan zijn
ze krachtiger dan de beste prediking; want de toepassing ligt er in. Hebt gij de
genade gezien in de raadselspreuken van Christus? Met een zogenaamde ‘masjaal’
een raadselwoord, een gelijkenis in beknopten vorm, zet Hij de tempelautoriteiten
aan het werk; want die zijn de geestelijke luiaards, al bedienen zij het Huis van dien
God, die altijd werkt en van dien Geest, die altijd onderzoekt, ook de diepten Gods,
Christus werpt hun dit raadselwoord toe: breekt dezen tempel af, en in drie dagen
bouw Ik hem weer op. Gij weet wel, dat dit ziet op zijn lichaam, dat men breken zou,
maar dat na drie dagen uit het graf zou rijzen. Maar denk u eens de positie in, van
hen, die dit woord voor het eerst zonder exegese aanhoorden. Waar moesten ze
er mee heen? Ach, het dreef hen alle kanten uit; maar hoe ze het wendden of
keerden, het bracht hen telkens maar weer aan het denken. Sprak Jezus van den
stenen tempel? Zo ja, dan willen ze schelden: tempelverwoester, revolutiedrijver!
Maar het klopte niet; want Hij wilde den tempel herstellen ook. En een volk, dat een
tempel had, waaraan de heugenis van zó'n gróte wònderbaarlijkheid blijven zou,
het zou boven alle

70

8 februari. Lezen: Job 5:8-16.

K. Schilder, Profeten en evangelisten

228
tempelbergen den zijnen zien schitteren! Indien zij zeggen: maar wij breken den
tempel niet - welnu, Hij zal geen hand ernaar uitsteken; het was Hem maar te doen
om aan vragers een teken te geven. Of - indien Hij een anderen tempel bedoelt,
indien Hij zichzelf den tempel noemt van God, Gods heilige woonstede, wil Hij dan
zeggen, dat geestelijke tempels onverwoestbaar zijn? Indien Hij het zó bedoelt, dan
klaagt Hij hun ongeloof aan; zij toch denken, dat, als de tempel van steen verdelgd
wordt, Israëls glorie weg is; maar Hij zegt, dat God in het hart wonen wil, en dat
Israël, als het maar God in het hart heeft, nooit ophouden kan, Gods heilig tempelvolk
te zijn...Of is soms Hij alleen Gods zoon, dragende den Geest? Zo kan men Jezus'
woord op geheel uiteenlopende wijze uitleggen. Het stopt brutale monden.
Dit raadsel wekt verwondering. Het ontdekt altijd een waarheid; elk antwoord
opent nieuwe vergezichten, die dwingen tot de erkentenis, dat ze met dezen
raadselspreker niet klaar zijn. Al keren zij dat woord om en om, teneinde hun grimmig
spel van haat er mee te spelen, er komt altijd een pleitrede voor den Nazarener uit.
Hij ‘speelt’ met woorden; en toch...het is door en door waar en zwaar, wat Hij spreekt.
En zo wordt dit raadsel genade. Het is een rem voor het haastige ongeloof. De
raadselen van Christus zijn goedertieren; zij verdelen u tegen uzelf en maken, dat
gij erkennen moet, dat niemand Christus tegenspreken kan, zonder over zichzelf
heen te spreken. Ze bewijzen, dat het ongeloof nooit knopen ontwart, maar ze
doorhakt; dat het God beledigt, maar evenzeer ook den mens.
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Overspeligen garantie vragend

Het (een) boos en overspelig geslacht verzoekt een teken.
Matth. 12:39.
Christus, zo zagen wij, wil de mensen in verwondering zetten, opdat zij in schaamte
komen vanwege hun ongeloof. Maar de mensen, wat doen zij ermee? Hier is het
antwoord: een overspelig geslacht verzoekt een teken. Dat woord is een voorbeeld
van Christus' ijzingwekkende welsprekendheid. De mensen zeggen: Heere, wij
willen wel met het hart, maar wij kunnen niet met het hoofd: geef ons een teken, en
als ons verstandelijk bezwaar wegvalt, dan staat ons hart gereed om U te erkennen.
Maar Jezus ontmaskert die leugen: zij vragen voor hun verstand een garantieteken;
maar hun verstandelijk bezwaar is maar voorgewend: hun hart deugt niet. Zij zijn
een overspelig geslacht. Het is niet onmacht van het hoofd, maar onwil van het hart.
Jezus spreekt opzettelijk van een ‘overspelig’ geslacht. Hij denkt hier aan de bijbelse
prediking, dat God Israëls Man, en Israël Gods bruid is: Hij heeft dat volk Zich
ondertrouwd in gerechtigheid. Maar het volk bedrijft overspel, het breekt, liefdeloos
en ongelovig, de echtelijke trouw jegens zijn God.
Nu was er een wet, die bepaalde, dat men een vrouw, die van overspel verdacht
werd, onder een Gods-oordeel plaatsen moest; zij kreeg dan bitter water te drinken,
en haar onschuld of schuld werd zo door God zelf vastgesteld. Zinspelend op dit
ceremoni-
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eel gebruik, zegt ergens een Joods geschrift, niet zonder enig cynisme: hoe meer
echtbrekers er zijn, des te minder wordt het bitter water gedronken. Dit woord is
slechts de halve waarheid. Want arglistig is het overspelig hart. Als de echtbreekster
voelt, ontdekt te zijn en toch niet ontmaskerd worden wil, dan tracht zij het
Gods-oordeel vóór te zijn door zelf een teken van betrouwbaarheid te eisen van de
àndere partij, van den man, die trouw gebleven is. En dat is Israëls zonde tegenover
den Christus. Heeft Christus niet juist een bezetene genezen en was dat wondervolle
teken niet een doorslaand bewijs vanzijn betrouwbaarheid als Gezondene Gods?
Ach, Christus is het grote Gods-oordeel; in zijn nabijheid wordt het boelerend volk
in een ogenblik in zijn trouweloosheid doorzien; het Gods-oordeel komt naar hen
toe en het is levend en krachtig en scherpsnijdend en immer dringt het zich op. Maar
de echtbrekende natie wil er niet aan; en nu is de overspelige de brutale geworden;
zij keert de rollen om, en zegt: bewijs uw waarheid en waarachtigheid; doe een
teken, u ten goede! En zo doet nu alle overspelig volk en ieder echtbrekend hart in
een afvallige eeuw, en in het wederhorig uur. Waar de trouw bestaat, daar is het
teken overal; daar wordt het niet gevraagd, maar vanzelf gegeven. Maar de ontrouw
roept om een teken, omdat zij zelf niet wil betekend zijn. De liefde speelt haar eerste
spel door een teken te geven; de liefdeloosheid speelt haar laatste troef door een
teken te eisen. Wie Gods trouw en waarheid disputabel stelt, bewijst, dat hij het
Gods-oordeel over zijn eigen ontrouw en leugen niet verdragen wil.
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Het Woord, garant voor zichzelf

En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, den
profeet.
Matth. 12:39.
Het overspelig geslacht vraagt een teken. Nu zal God de overspelige natie op die
zotte vraag een antwoord geven naar haar zotheid. Zij krijgt het teken van...Jona,
den profeet. God durft alles aan, zelfs den schijn van onbetrouwbaarheid, omdat
de majesteit van het Woord Gods bij Hem is; dat Woord zal altijd blijken te zijn garant
voor en in zichzelf. Het is voor iedereen genoeg.
Het teken van Jona...Jona schijnt de onbetrouwbaarheid zelf.
Hij moet aan de heidenen verkondigen de majesteit van Israëls God; maar de
heidenen kunnen niet tot rust komen, voordat zij Jona overboord werpen. God houdt
zijn stormgeblaas in, als Jona maar in zee tuimelt. Zo schijnt God zelf in de hittige
vervolging van den persoon des profeten het Woord van den profeet met hem
overboord te werpen. Als zijn mond gesloten is in de golven, dan pas ligt het scheepje
stil. Zo neemt God aan Jona allen uitwendigen schijn van betrouwbaarheid af, opdat
straks Nineve zou zeggen: wij geloven u niet om uws zelfs wille, maar om het Woord;
want dat Woord is garant in en voor zichzelf. Ja, Jona is een struikelblok voor
iedereen, die het Woord alleen geloven wil, als het komt met uiterlijk gelaat, voor
ieder, die voor het Woord bewijzen zoekt buiten dat Woord om. De Joden heb-
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ben dat wel begrepen. Joodse boeken hebben Jona vergeleken met een ontrouwen
knecht van een priester. Een priester mocht geen kerkhof betreden, want die graven
maakten hem onrein; en als nu zijn knecht hem ontlopen wilde, dan kon hij het
gevoegelijkst naar het kerkhof toe, want daar kon zijn heer hem toch niet vandaan
halen. Zo wilde ook Jona zijn Zender ontlopen, daarheen, waar God niet komen
kon. Ze hebben Jona geen plaatsje gegund onder de 9 heiligen, die naar hun fantasie
levend ten hemel opgenomen werden; integendeel, hebben ze uit Jona's begrafenis
in de zee ‘bewezen’, dat er een toegang moest wezen uit de diepte der zee regelrecht
naar de hel. Op gelijke wijze hebben ze ook beredeneerd, dat er een toegang uit
de woestijn naar de hel moest bestaan; want Korach, Dathan en Abiram waren uit
de woestijn ‘ter helle’ gevaren. Die vergelijking was voor Jona niet vleiend. Want op
die manier blijft vóór en na van Jona's uiterlijken glans niets over; al zijn papieren
heeft hij verloren. Maar juist zo wordt Jona tot teken, een teken van de kracht van
het Woord. De schippers hebben gezien, dat het Woord zijn eigen boodschappers
achterna vliegt, en de Ninevieten hebben het moeten wagen met het Woord alleen,
zonder dat die het bracht ook maar een snipper van zijn eigen credentiebrief kon
overleggen als zichtbaar garantieteken. En zo zal het ook met den Christus zijn. Hij
vaart ter helle; het scheepje van u en mij kan niet varen, als Gods-golven niet over
Hem heengaan. Zo legt Jezus alle uiterlijke bewijs af. Hij voert de ergernis en de
dwaasheid ten toppunt. Want zijn Woord heeft zijn eigen garantie; men beproeve
Hem daarin en zijn trouw zal blijken.
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Vergelijk noch vergelijking

Meer dan Jona, meer dan Salomo, meer dan de tempel is hier.
Matth. 12:41, 42, 6.
Vergelijken - dat zit ons in het bloed. Wij zetten de mensen en machten, die wij
ontmoeten, naast elkaar en dan zeggen wij: de een is zo, de ander is anders. Wij
zien de dingen en de mensen om ons heen niet stuksgewijs, maar in onderlingen
samenhang. En daarom dringt zich de vergelijking vanzelf aan ons op.
Dit is alles goed en wel, mits wij alleen dan vergelijkingen trekken, indien de
dingen, of de mensen, die we met elkaar vergelijken, punten van overeenkomst en
gelijkheid hebben. Er moet een punt van vergelijking zijn.
Nu is de wereld geneigd, ook Christus in vergelijking te brengen. Men vergelijkt
hem met andere mensen, die ‘godsdienststichter’ heten, of met profeten van voor
en na, of met wijsgeren, of met martelaren, of met dwepers, of met hervormers of
met wie dan ook. Kan dat? Mag het? Laat Hem zelf op die vraag antwoord geven.
Indien Christus alleen mens was, dan zou Hij met de anderen te vergelijken zijn,
want Hij is hun in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Maar Hij is allereerst de
waarachtige God. En God belacht alle vergelijkings-begerigen met dit woord: ‘Bij
wien zult gij Mij vergelijken?’ Want juist wijl Christus goddelijk persoon is, staat Hij
boven alle vergelijking; omdat al wat in Hem menselijk is, slechts verstaan wordt uit
zijn goddelijke
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deugden. Is Hij Abrahams zoon? Ja; maar Hij zegt ook: ‘Eer Abraham was ben Ik;’
de eeuwige is niet te vergelijken met een tijdelijk mens, hun wezen is ongelijk. Is
Hij Davids zoon? Ja, maar Hij is ook Davids Heer; en men vergelijkt den heer niet
met den knecht, maar taxeert den knecht naar zijn Heer. Is Hij een profeet onder
andere profeten? Ja, maar alle profeten hebben van en dòòr Hem gesproken; en
daarom kan men niet Hem verklaren uit den profetenstand, maar alle profeten
worden gekeurd door Hem. Niemand kan Jezus' meerderheid bewijzen. Hij is meer
dan Jona, de tempel, of Salomo. Maar die meerderheid is geen uitkomst van
vergelijking. Een vergelijking stelt haar uitkomst disputabel, maar Christus,
meerderheid boven alle anderen is het uitgangspunt, nooit het eindpunt der
redenering. Let er maar eens op, dat Jezus wel zijn meerderheid boven Jona en
Salomo en den tempel uitroept, maar geen moeite doet, om ze door een zorgvuldige
vergelijking te bewijzen. Christus is eenvoudig de meerdere; Hij is de werkelijkheid
en Jona, en Salomo en de tempel zijn de schaduw; Hij is het einde van den weg,
daarom zijn zij mijlpalen op den weg; Hij de koning, daarom zij de voorlopers. Het
is Christus' zelfvernedering, dat Hij zich plaatste op het vlak van vergelijkbare dingen.
Maar wie uit vergelijking met anderen Jezus verklaren wil, komt er niet. Wij mogen
Hem ook niet prijzen op grond van onze vergelijking, want wij hebben Hem niet te
vergelijken. Vergelijking is een vergelijk tussen geloof en ongeloof, tussen ouden
en nieuwen, tussen geestelijken en natuurlijken mens. Gods waarheid kent geen
vergelijk en dus geen vergelijking; ze zijn altijd vals.
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Geen anecdote maar gericht

De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht
en het veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde om te
horen de wijsheid van Salomo.
Matth. 12:42.
Prompt gaat de regel op, dat een stervend volk zich afmaakt van zijn grote mannen.
Een glorierijk verleden legt verplichtingen op voor de toekomst: personen en volkeren,
die gestaan hebben in het eerste gelid, moeten hun stand ophouden. Zolang een
volk zijn grootheid bewaart, kent het zijn geschiedenis, en eert zijn grote mannen.
Maar komt de inzinking, dan wil men de strenge vermaning van het verleden liefst
niet horen. In zulke dagen verkleint men dezelfde wonderen waarop men eenmaal
gestoft heeft; men maakt de geschiedenis belachelijk en haalt zijn grote mannen
naar beneden, opdat de kromgegroeide kinderen zich vooral niet zouden schamen
als het beeld van de grote, sterke vaderen hen wenkt. Dit is ook Israëls tragedie,
ten dage van Christus. Israël zonk weg, het begroef de ware wijsheid onder gebeuzel
van rabbijnen en peuteraars. Daarom werd Salomo met zijn grotesken bouw van
de leerzaal der zuivere rede een lastpost voor het volk; peuteraars willen niet graag
aan de architectuur van Gods zeer wijzen herinnerd worden. Toen hebben de Joden
dat verhaal van de koningin van het zuiden, die uit Salomo's wijsheidsbron kwam
drinken, naar beneden gehaald. Ze hebben
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haarfijn uitgerekend, over welke gewichtige vraagstukken Salomo en de vreemde
vorstin wel zouden geredekaveld hebben. En het zou volgens hen niet veel anders
geweest zijn dan een aardig raadselspelletje. De koningin van Scheba gaf raadseltjes
op en vroeg om aardige kunstjes, waarvan we nu nog lezen kunnen, en och ja,
Salomo stond voor alle vragen klaar. Dat Salomo type van Christus, dat zijn wijsheid
profetisch was, dat zijn ziel met de verhouding van natuur en genade, van stof en
geest, van tempel en Libanon geworsteld heeft, daaraan dacht men niet meer. Men
maakte van den Reus een knussen pluizer; zo doet Salomo de dwergen geen zeer.
Maar Christus leert zijn hoorders weer den bijbel lezen. Hij toont hun, dat de
ontmoeting van Salomo en Scheba's vorstin een worsteling geweest is om geestelijke
goederen. De ogen van het heidendom zochten het licht van Israëls profetie. Israël
weet dat nu niet meer. Salomo's wijsheid heeft men ondergebracht in het
notitieboekje van den stichtelijken raadselredacteur. Maar meer dan Salomo is hier.
Jezus de Nazarener laat Gods wijsheid weer lichten; heden zijn Salomo's oordelen
in hun oren vervuld. Zo onderwijst Christus de heilige geschiedenis; zij is geen
anecdoten-verzameling maar heilige ernst. De koningin van het Zuiden doet de
ogen open voor de schemering; wee hem die ze sluit op den middag! Waar
geprofeteerd wordt, zijn geen beuzelingen; daar krijgt alles betekenis. Lakse,
onvrome geesten vervlakten Gods openbaringsgedachte tot een anecdote; Christus'
ijver haalt er de profetie, die oordeelt, weer uit. Scheba's vorstin wordt een oordeel.
Men roept tot ons uit Scheba: Jezus is meer dan Salomo. Want Salomo ziet, doch
Christus mààkt, dat alles wat te zeggen heeft.
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Het lichtere - bij ons

Wat is lichter, te zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven’, of, te zeggen: ‘Sta
op en wandel?’
Lucas 5:23.
Wij kennen het verhaal van Christus en den verlamde, die tot Hem gebracht werd,
opdat Hij hem genezen zou. De Heiland begon niet dadelijk met zijn zieke lichaam;
neen; Hij sprak eerst zijn ziel wonderlijk aan: uw zonden zijn u vergeven. En toen
was het pauze. In de pauze zitten de mensen niet lang stil. Hier ook niet. Men
meesmuilt: nu ja, dat kan Hij makkelijk zeggen; dat kunnen we toch niet controleren.
Iemand absolutie geven, dat is niet zo moeilijk. Het is voor den één een gebaar van
goedkope ziekentroosters en voor betaalde priesters is het een soort dagwerk. Ge
kunt er routine in krijgen. Neen, als die wonderdoener nu wat wil wezen, dan moet
hij den man eens lichamelijk erboven op helpen; het is heel wat moeilijker, lamme
benen te laten huppelen.
Toen heeft Jezus hen onder het mes genomen. O, als het goed met hen stond,
als ze niet zo brutaal omgingen met God en met den hemel, dan zouden ze het veel
zwaarder vinden, zondenvergiffenis te verkondigen dan een zieke beterschap te
beloven. Zonden vergeven is: een dode te zeggen dat hij leeft. Ziekte genezen is:
wat nog niet dood is, in het leven behouden. Zonden vergeven - dat is: den eeuwigen
dood afstellen. Een lamme genezen, dat is: den tijdelijken dood uitstellen. Zonden
vergeven,
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dat is: over de eeuwigheid beschikken. Zieken genezen is: in den tijd iets rechtzetten.
Zonden vergeven, dat is: een inzicht hebben in de diepten van Gods hart. Maar een
genezing, nu ja, die kan een tovenaar ook volbrengen, of een man, die enkel
wondergeloof heeft. Zonden vergeven - dat raakt de bizondere genade. Zieken
genezen is gebruik maken van de algemene genade. Wie de dingen recht ziet, die
vindt het veel moeilijker, absolutie van zonden te geven, dan een genezing te boeken.
Maar Jezus kent het hart. Hij weet, dat de Schriftgeleerden heel gemakkelijk zonden
kwijtschelden; zij zeiden zelf, dat een schriftgeleerde meer was dan een vader;
laatstgenoemde gaf slechts het tijdelijk, maar eerstgenoemde het eeuwige leven.
En nu komt Jezus hun zeggen, dat zij alles ondersteboven keren. Ze gaan in Gods
stoel zitten en spreken dood en leven in zijn naam; maar die stoel brandt niet onder
hen. Doch als de mensen hun op de handen kijken, om te controleren, of hun woord
uitkomt, dan zweten ze. De hemelpoort openen en dichtdoen, dat gaat best: de
doden kunnen toch niet rapporteren, hoe vaak zij zich vergist hebben. Maar de
levenden rapporteren wèl. En daarom durven ze eerder tot een dode ziel, dan tot
een ziek lijf zeggen: het is wel...
Maar zijn wij beter? Och, ook wij zeggen gemakkelijker het onbewijsbare, dan
dat wij ons plaatsen onder de critiek van Gods alwetendheid. Wij durven over God
decreteren, terwijl wij van wat onder mensenoordeel valt, onze woorden wikken en
wegen. Een wissel op de eeuwigheid trekken met onze lichte woorden vinden wij
gemakkelijker, dan een wissel in den tijd betalen met onze zware daden; en dat is
ons oordeel.
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Het lichtere bij God

Het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel
der wet valle.
Lucas 16:17.1
Een zondaar aan te zeggen, dat God over hem vredesgedachten denkt, dat vinden
de mensen gemakkelijker, dan een ziekte aan te pakken en te genezen. Zij beslissen
gauwer over de zedelijke eisen van Gods recht, dat tegen den zondaar roept, dan
dat ze in den natuurlijken loop der dingen ingrijpen. Maar Christus ziet het precies
andersom. Dat de natuur onderstboven keert zal eerder geschieden, dan dat de
wet, de orde Gods, ook maar in het kleinste onderdeel, gebroken wordt. De aardkorst
barst gemakkelijker, de bergen spuwen of springen eerder, alle krachten der natuur
ontwaken lichter tegen elkaar ten oorlog, dan dat in het gelaat van den Wetgever
van hemel en aarde ook maar een rimpeling komt. Wij hebben met een God te doen,
die de zon laat stilstaan te Gibeon en de maan in het dal van Ajalon, opdat Israël
optrekke van kracht tot kracht, steeds voort: maar die heel dat volk laat struikelen
over één onbeleden zonde van den schichtigen dief Achan. Eerder houdt Elia den
regen in, wel drieëneenhalf jaar, dan dat de honden het bloed van de Tyrische Izebel
niet zouden lekken, alsmede dat van Achab. Waar wet is, wijkt wonder. Zal er ooit
een evangelie der verlossing zijn, dan zal eerst de wet moeten bevredigd zijn en
dat altijd moeten blijven; nooit valt één van Gods woorden ter aarde. Christus kan
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lammen en kreupelen alle dokters laten voorbijgaan. Maar als Hij hen den wetgever
zou doen voorbijlopen, dan zou God zelf hem tegendreunen: gij zult niet: ik ben de
Heere. Eerder blijft van het buitenste der schepping niets meer over, dan dat het
binnenste van den Schepper tegen zichzelf zou worden verdeeld.
God vlakt bergen eer dan letters uit.
Laat ons dit goed onthouden. Er zijn er, die het oneerbiedig vinden, of te koud,
of te verstandelijk, lang te worstelen met het recht van God. Zij willen er niet van
weten, dat er mensen zijn, die de vraag van hun aanneming bij God niet durven
losmaken van die àndere vraag, of aan Gods recht voldaan is. Zij gruwen van een
‘bloedtheologie’ die van Christus' borgtocht spreekt, om het recht zijn loop te laten.
Zulke mensen protesteren tegen Christus. Zij bedoelen het zo wel niet, maar het is
toch zoo: Christus betuigt hier tegen hen. Een evangelie van enkel zachte woorden
vindt Hij vreemder dan een wereldkatastrofe. Als iemand zou horen, dat zijn zonde
vergeven was, en hij zou niet weten, dat aan het recht Gods strikte betaling geschied
was, dan moest hij zeggen: van zulk een evangelie tuiten mij de oren, het is nog
vreemder, dan dat alle werelden zouden kraken. Het is moeilijk, in dezen hogen zin
gereformeerd te zijn. Het is nog veel moeilijker, het niet te zijn en toch te geloven:
mijn zonden zijn mij vergeven. Want de hemel wijkt eerder uit zijn stand, dan dat ik
verlost word zonder recht. Christus verwijt ieder, die de rechtsbetaling uit het
geloofsleven schrappen wil, dat hij over de grootste zwarigheid heenloopt met
menselijke lichtvaardigheid. Verzoening zonder voldoening is wonderbaarlijker dan
de ondergang der wereld.
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Het lichtere - op den weg tot God

Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een
rijke inga in het koninkrijk Gods.
Matth. 19:24.
De kameel, gepakt en gezakt, wringt zich eerder door het oog van een naald, dan
dat een rijke in Gods rijk gaat. Wat wil Jezus daarmee? Vervloekt Hij het kapitaal?
Neen, want Hij heeft zelf ervan gebruik gemaakt. Toornt Hij alleen tegen de rijken?
De discipelen begrepen het beter. Zij voelden het onmiddellijk: als het voor de rijken
bezwaarlijk is, dan is het voor ons niet anders. En zij waren toch geen geldgierigen;
ze hadden alles verlaten voor den dienst van Jezus. Toch zeggen ze, óók met
terugslag op zichzelf: ‘wie kan dan zalig worden?’ En ze hebben gelijk. Want wie is
er nu eigenlijk niet rijk met wat hij heeft? Wie houdt zijn groten goudklomp of zijn
koperstukjes nu niet met hand en tand vast? Ook de armsten hebben hun
standsgevoel. Kasteelheren weten vaak niet wie de rijkste is onder hen. Maar
slopbewoners voeren vaak een taaien standenstrijd onder elkaar. Wie een kwartje
huishuur meer betaalt dan buurman, voelt zich er dadelijk ontegenzeggelijk den
meerdere.
Neen, het zit niet in het zijn, maar in het ‘op-weg-zijn’. Rijk zijn, of arm zijn, dat is
het niet. Maar ‘komen’, in-gáán, tot Gods rijk, dàt is de kunst. En de rijke, d.w.z.
ieder, die zich met het zijne rijk voelt, kan zo moeilijk besluiten tot God te gáán. Gáát
hij eenmaal, dan komt hij er ook zeker. Maar het gaan vindt hij zo
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zwaar. Want met het uitwerpen van wat ballast komt hij heus niet klaar. Zijn scheepje
heeft het niet te kwaad met zijn gewicht, maar de schipper, die rijk is, is gebelgd
over het doel van de reis, en over de voorwaarden, waaronder hij varen moet. De
rijke wil geven; rijk zijn is rijkmaken kunnen. En hij moet bij God enkel ontvangen.
Hij wil kopen; en hij moet gedrenkt zijn in de gedachte, dat hij met al het zijne
koopwaar van Christus is. Hij moet als een arme van onderen op beginnen.
Neen, Jezus vloekt den rijkdom niet. Want als iemand ingegaan is tot God, dan
zal hij geld en goed weer krijgen, maar nu, om ze te dragen van en voor zijn God.
Hij moet alle pakken afwerpen, die hijzelf op schouder nam. Komt hij dan bloot tot
God, dan zal God zijn schouders weer bezwaren, maar het verschil zal zijn, dat hij
nu draagt wat Godes is. Zonder overgave aan God is de rijke de meester in eigen
ogen. Dan zijn al die schatten belemmeringen, om te kiezen voor het knecht-zijn.
Is hij eenmaal dienaar geworden dan zal hij schatten dragen voor God: en dan is
de regel: hoe meer ponden toevertrouwd zijn, des te meer gelegenheid is er om te
dienen.
Een kameel door een naald - dat is spotten met alle maat. Want eerder verbreekt
God alle eindige verhouding, dan dat Hij iemand zaligt uit iets anders dan gegeven
goed. De rijke moet ook van voren af aan beginnen; hij moet arm zijn als een
pasgeborene. Want bij de wedergeboorte is men, als bij de geboorte: ontvanger,
niet gever. Wie zou zó rijk zijn, dat hij God verrijken kon? De zaligheid is een oneindig
goed. Wie dit oneindig goed ontvangen wil, kan enkel zich uitbreiden tot God; dat
is: louter ontvanger zijn.
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De zij-weg

Zijn discipelen dan zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de
vrouw alzo staat, zo is 't niet oorbaar te trouwen.
Matth. 19:10.
Altijd heeft de kerk te worstelen gehad met de mensen, die zich uit het leven
terugtrokken, niet omdat ze er boven stonden, maar omdat ze het niet aan konden.
Die mensen staan niet op den breden weg van het natuurlijk leven Gods wet te
prediken, maar zij lopen langs een zijweg, om van de kwesties af te zijn. Zo houden
zij zich ver van alle wereldse vormen; maar - ze scheppen ook geen vormen voor
den schonen dienst der gehoorzaamheid. Ze hebben zich afgemaakt van de
opdracht, om Gods naam uit te roepen en - te hàndhaven.
Deze houding is al zeer oud. Reeds de discipelen dachten er over. Dat was na
een twistgesprek tussen Christus en de Farizeeën over huwelijk en echtscheiding.
De Farizeeën waren in twee partijen verdeeld: de éne wilde de echtscheiding uiterst
moeilijk maken, en alleen bij hoererij ze toelaten; de andere pleitte voor wat ‘liberale’
opvatting en meende, dat een man zijn vrouw wel wegsturen mocht, als ze hem
niet meer beviel, het eten liet aanbranden enz. Toen vroegen ze, wat Christus er
van dacht. Maar Jezus plaatst zich ineens boven alle partijen. Hij leidt hen terug
van alle scheve bestaande verhoudingen tot het rechte paradijsgebod. Ze moeten
niet zeggen: de wereld is toch
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eenmaal een woestijn, laat ons nu maar de paradijs-idealen prijsgeven. Neen: al
zitten ze in de woestijn, naar het paradijs moeten ze blijven jagen. Het is niet genoeg,
de zonde wettelijk te regelen, alsof iemand zondigen kon, en dan na ‘wettelijke’
afwikkeling van de zaak mocht zeggen: ik heb aan de wet voldaan. Want men moet
de zonde vóór zijn, door te leven uit het absolute gebod, dat God man en vrouw
heeft saamgevoegd, en dat ze daarom in alle geval om waarachtige eenheid, zoveel
in hen is, om Zijnentwil hebben te strijden. Men beginne bij het begin.
Toen dropen de Farizeeërs af. Maar de discipelen mokken na. Als het zo streng
moet, als Gods gebod met geen nuchtere praktijk rekenen wil, dan moet men maar
niet trouwen; dan krijgen we geen zwarigheid met Gods gebod. En dunkt u ook niet,
dat dit antwoord Christus zeer gedaan heeft? De Farizeeërs zeggen: wij gaan op
den breden weg staan en doen onzen wil. De discipelen willen van den hoofdweg
af, en de moeilijkheid ontzeilen, om niet met Gods gebod in strijd te komen.
Farizeeërs ontheiligen Gods wil, maar de discipelen heiligen hem niet. De een
verklaart God den oorlog, de ander ontwijkt Hem zonder vrede te sluiten met zijn
Wetgever en Vader. Kregen de discipelen hun zin, dan werd de wereld verdeeld in
twee helften, waarvan de ene tegenspreekt, de andere niet meespreekt met God;
de ene vloekt, de andere weigert den uitgewerkten, toepasselijk gemaakten, psalm.
De ene helft schendt de wet, de andere ontwijkt haar grijpende armen. Maar Gods
wet moet overal haar rechten hebben. Wie de moeilijkheid ontloopt, als God ze hem
zelf voorlegt, wie uit valse gemakzucht den zij-weg kiest, heeft ook zijn God
verloochend; wie niet voor is, die is tegen.
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Uit den weg!

Die dit vatten kan, vatte het.
Matth. 19:12.
In den regel maakt men onder ons niet veel van dit woord van Christus. ‘Die dit
vatten kan, vatte het’; de meeste mensen denken, dat Jezus zeggen wil: ‘wat Ik nu
zeg, is ietwat geheimzinnig; het is alleen voor ingewijden; die met zijn verstand erbij
kan, moge het trachten; en wie het niet vermag te peilen, die blijve dan maar van
dit woord af...’ Maar zou Jezus zó kunnen spreken? Jezus, die nooit ‘geheimtaal’
voor ‘ingewijden’ spreekt en die niemand ooit toestaat, van zijn woord zich af te
maken? Men moest toch eigenlijk beter weten.
Neen, het is heel wat anders. ‘Vatten’ beteekent hier zoveel als: plaats maken,
uit den weg gaan voor iemand of iets. En als men Jezus' woord wil leren begrijpen
als zeer ernstig bedoeld, dan wete men, dat er eigenlijk staat: die sterk genoeg is,
om uit den weg te gaan, moet ook uit den weg gaan. Die in staat is, ruimte te maken,
moet ook ruimte maken. Want er moet ruimte gemaakt worden voor God, en voor
zijn volstrekt gezag. Uit den weg moeten wij voor onzen Wetgever. Als Hij op ons
levenspad ons tegemoet treedt in tegenovergestelde richting, dan is Hij niet maar
tevreden, wanneer Hij van ons een deel van den weg krijgt, of de helft, of zèlfs de
grootste helft. Neen, als Gods wagen mij tegemoet komt, dan is het parool: uit den
weg, uit den weg. Ik moet geheel opzij voor God, die optrekt langs gebaande en
on-
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gebaande wegen. Oók in het hart worde alle ruimte Hem gereserveerd.
God vraagt niet iets, maar alles. Dat is de hoofdgedachte. Weet ge nog wel van
die discipelen van gister? Zij dachten: als God het zó zwaar maakt met het
huwelijksrecht, dan kunnen we beter maar ongetrouwd blijven. Dat is ook een ‘uit
den weg gaan’; maar dit ‘uit den weg treden’ is met de valse bedoeling, dat men
maar geen lastig conflict met God zal hebben. Deze onthouding is zelfdienst. Neen,
zegt nu Christus: er zijn nog andere mensen, die ‘uit den weg gaan’, voor de
volstrekte eisen Gods. Zij wisten, dat juist speciaal in alles, wat het huwelijksleven
raakt, voor hen de verleiding tot zonde zeer groot was. Toen hebben zij een offer
gebracht; zij knechtten hun begeerte, zij gaven prijs hun bloeiende jeugd, zij
besnoeiden hun levensboom, opdat hij toch maar Gode vruchten dragen zou, en
hun boezemzonde niet in hen heersen zou. Zie, deze mensen onthouden zich ook,
maar niet om de onthouding, maar om de gehoorzaamheid. En nu wil de Heiland
van deze bizondere gevallen geen algemenen regel maken. Elke ziel is weer een
andere; elke boezemzonde ook; elke zelfbestrijding eveneens. De een moet op dit
terrein, de ander op een ander gebied zich zó den teugel aanleggen. Beter is het
zelfs, als deze gewelddadige zelfbinding niet nodig is. Maar wat ieder leren moet,
dat is: de wil om voor Gods positieve eisen onvoorwaardelijk ruimte te maken. God
moet niet op een zij-pad ontweken, maar op den hoofdweg geëerd worden. De
zelfzuchtige onthouding wil van Gods geboden geen last hebben, de godvruchtige
wil door zelftucht die zelfzucht breken.
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Den weg niet opbreken!

Toen werden kinderkens tot Hem gebracht. En de discipelen bestraften
hen. Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens en verhindert hen niet
tot Mij te komen.
Matth. 19:14.
Bij dit woord denken we vaak: hier strijdt Jezus tegen die boze wereld, die ons kind
ons afnemen wil en die ons geen christelijke school gunt. Maar zo lezen we niet
goed. Christus verdedigt de kinderen niet tegen de ‘wereld’, maar tegen de vrome
mensen, tegen zijn intieme discipelen. Ge moogt dat eerste woordje niet vergeten:
‘toen’. Toen werden de kinderkens tot Hem gebracht. En wanneer was dat? Het
gebeurde, toen Christus zijn rede had gehouden over huwelijk en huwelijksrecht,
en daarna over onthouding en het recht van onthouding. Christus had immers
gesproken over de mensen, die met geweld in hun natuurlijk leven ingrijpen, die het
mes zetten in hun krachtigen jongen levensboom, opdat ze de geestelijke liefde tot
God niet mogen verspelen. Toen was dat woord, als een steen zo zwaar, neergeploft
in den intiemen kring van Jezus' leerjongeren. Wat wil Hij toch, zo vroegen zij zich
af? Mogen wij niet het leven, de natuur, de vreugde, de aarde beminnen? Moet
Petrus zijn vrouw verlaten, als het ooit goed tussen hem en zijn Meester worden
zal? Moeten de ongetrouwden in den kring van alle huwelijksoverwegingen afzien,
en nog meer zich ontzeggen, dan zij al deden?
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Is het program van onthouding, en nog eens weer onthouding, vastgesteld, niet
maar voor de eerste moeilijke preekjaren maar voor heel het lange leven? Hebben
zij niet alles verlaten (vs. 27) en is het nu nòg niet genoeg? En...is Hij, de Meester,
zelf soms daarom ongehuwd gebleven, omdat Hij de natuur verwerpt? Is dat soms
zijn toepassing van den regel: die vatten kan, vatte? Ja, het schijnt, dat Christus
den tijd, de natuur, de geboorte, tegenover de eeuwigheid, de genade, de
wedergeboorte stelt. Kruist Hij nu alle natuurlijk leven? Breekt Hij den weg der
natuurlijke blijdschap op als Hij de wielen van onzen wagen in de spaken grijpt om
hem terug te wentelen tot God! Vloekt Hij de natuur?
En zie, toen werden kindertjes gebracht. Toen ze juist over dat zware onderwerp
tobden en broedden, toen kwam er dat kindergetrappel, en kindergesnap; toen
verdrongen zich de kleintjes om Jezus. Toen kwam de ‘natuur’ met al haar frisse,
jonge leut tot Jezus. En de discipelen zeiden - en nu begrijpt ge hen wel -: laat die
kinderen weggaan; Jezus heeft de natuur niet lief. Maar Jezus kwam tussenbeide
en zeide: laat ze begaan. De natuur is niet te verwerpen, maar de genade moet ze
heiligen. Christendom is geen onthouding om de onthouding. Wie zich onthoudt
voor een tijd, spanne zich in, om straks te breder Gods naam op alle levenswegen
uit te kunnen roepen. Men behoeft niet de kinderen weg te doen of den lach of het
leven, om Jezus te behouden. Want waar Christus is, daar is het koninkrijk der
hemelen aanwezig om dit alles te heiligen. Wie op zijn levenspad voor God uit den
weg gaat, mag den weg niet opbreken, maar moet hem den Koning der ere bereiden,
om met Hem daarop te wandelen.
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De kwitantie voldaan

Voorwaar zeg Ik u, zij hebben hun loon weg.
Matth. 6:2, 5, 16.
Honderdvoudige vergelding, en meer, belooft God aan wie om Jezus' wil zich het
offer oplegt. In het ‘boek der gedachtenis’ Gods staat achter hun naam nog een
ruim genadeloon aangetekend; hun kapitaal is nog niet verbruikt, maar elken dag
is de Groot-Bezitter, die hun hemelse Vader is, bezig hun uit te keren wat uit zijn
genade hun toekomt. Het overstelpt hen; ze houden zijn boeken niet bij.
Maar in Gods boek staan óók namen van geveinsden. De een geeft een aalmoes,
maar zorgt meteen voor publikatie. De ander bidt; maar hij vindt het zonde van den
tijd, als hij met God alleen zou zijn en de mensen niet en passant er ook behoorlijk
nota van namen. Een derde vast; maar nog eer hij aan den honger toe is, verwringt
hij zijn gezicht, omdat men toch goed moet zien, dat de geestelijke kuur hem toch
zo vréselijk veel kost...
Nu typeert Jezus hen met een prachtig woord. De grondtekst spreekt nog fijner,
dan de vertaling laat vermoeden. De Heiland gebruikt een woord, dat men ook
aantreft op kwitanties, zoals die in zijn dagen voor ‘voldaan’ getekend werden. Bij
de opgravingen heeft men er ettelijke gevonden, waarin hetzelfde woord, dat hier
door ‘weghebben’ weergegeven is, gebruikt wordt om een nota voor ‘voldaan’ te
tekenen. En zo klinkt in dit woord van Christus een fijne ironie. Die geveinsden
hebben wel den
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schijn van een offer; maar het is een cadeautje, dat ze zichzelf toegedacht hebben.
Hun goede werken deponeren ze op de hemelse spaarbank; God mag die onder
hun contrôle beheren; ze worden zelf al rijker. Zij snijden zich niet, maar ze strelen
zich. Ze smeken niet tot God, maar zien Hem voldaan in de ogen, want tussen God
en hen is niets meer te vereffenen. Ze hebben zich zo voortreffelijk gedragen, dat
God hun haastelijk het hun toekomende deel heeft uitgekeerd, want de Farizeeër
verwacht niets meer van Gods reddende, maar alles van Gods betalende
gerechtigheid. De mens, zo leert hij, werkt, goed of kwaad; en God, secuur als de
meest preciese notaris, keert ieder het hem toekomende deel uit. Gods hemel is
een Bureau van Uitbetaling. Zij lopen er in en uit als iemand, die van het
notariskantoor zijn rechtmatig bezit heeft in ontvangst genomen en dan wel zo
vriendelijk was, de kwitantie voor ‘voldaan’ te tekenen. Die notaris daarboven heeft
hun niets meer uit te keren. Niets overstelpt hen; zij houden Gods boeken secuur
bij. Dit beeld van de getekende kwitantie is ironisch; maar gelijk elke ironie van
Jezus is zij smartelijk. De waarachtige offeraar kan Gods gaven niet aan, de
geveinsde wel, want hij ziet ze als de zijne. De een doet één grote zaak: de ander
‘doet zaken’. De een vermenigvuldigt met de oneindigheid, de ander telt alleen
eindige waarden op. De een ziet God een streep halen door zijn boeken, de ander
durft Gods boekhouder zijn. De een is met de oneindigheid aangedaan, de ander
heeft er mee afgedaan. God rekent naar den een alle dagen toe; de ander rekent
met God dagelijks af.
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Adderengebroed

Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën...sprak tot hen:
gij adderengebroedsels...Hij zeide dan tot de scharen: gij
adderengebroedsels...
Matth. 3:7; Lucas 3:7.
Gij adderengebroedsels...Och, werd er meer op die manier gegroet! Als ge u over
zulk een allerchristelijkst gebaar van onvriendelijkheid verbazen mocht, zie dan
eens, hoe fijn de Doper spreekt. Er waren toch twee soorten toehoorders bij deze
heftige aanspraak. De ene groep ergerde zich; de andere gnuifde; en beiden deden
het stillekens.
Die zich ergerden, dat waren eerst de deftige heren. Maar, al moesten ze de
tanden op elkaar zetten, ze konden toch niet veel ertegen inbrengen. Want de
geleerde heren van die dagen hadden dien naam voor zichzelf uitgekozen. Het is
interessant, na te gaan, hoeveel geschriften van rabbijnen en schriftgeleerden uit
dien tijd parmantig den naam van slangen voor zich opeisen. Dat de geleerden
‘adders’ of ‘slangen’ waren, hebben ze van zichzelf verzekerd. Want welke argeloze
wandelaar, zo redeneerden ze, kon zich verdedigen tegen een slangenbeet? Adders
waren iedereen te vlug af. Men kon ze maar nooit vangen. Zo waren ook de
geleerden, verzekerden ze. Hun logica, neen maar, daar kon geen mens tegen op.
Geleerden en regeringsautoriteiten waren ‘voorzichtig’ als de slang. Dat was hun
eer, hun onweerstaanbaarheid. En wie zal ontkennen, dat men het beeld zó gun-
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stig uitleggen kan? Christus zelf heeft immers ook gezegd, dat men voorzichtig als
de slang moet zijn? En dan: ze heten adderen-gebroed. Maar daar kon ook niemand
aanmerking op maken; want de farizeeën zeiden zelf, dat ze een intiem gezelschap
waren; dat ze uit één nest kwamen, allemaal; en dat ze van het verachte volk toch
maar heel secuur afgezonderd waren. Ze hingen aan elkaar als een adderkluwen.
Ze hebben dus den naam gewild. En nu krijgen ze hem terug. Maar: ieder voelt,
dat de naam, dien zij als eretitel beschouwen, hier een schandnaam wordt. Ze zijn
erg listig en o, zo vernuftig.
Maar hun aard is slecht!
Maar nu de tweede groep. De massa hoort het en staat er bij te gnuiven. Wat
durft die Doper! De trotse farizeeërs krijgen er heerlijk van langs!
Maar voordat ze verder gaan, heeft de Doper óók hen gevangen. Zij zeggen, dat
het kwaad zit in een bepaalde klasse, en in een bepaalden stand, nl. in den
farizeeërs-stand. Maar daar dondert de Doper straks ook tot de scharen hetzelfde
vlijmscherpe: adderengebroed! Ook de massa is verdorven en ook de man van de
straat kleeft aan den zondaar als de farizeeër aan den farizeeër. Laat de schare
zich niet verheffen. Als de kleine man zich opricht aan den val van den grote, dan
maakt hij zich aan dien grote gelijk. De grootheid van den mens is hemzelf geen
privilege, maar zijn kleinheid is het voor een ander niet. Niet alleen de positieve
eigenroem, maar ook de negatieve ‘stinkt’. De neerwaartse beweging van den een
is niet de opwaartse voor den ander. Als een toren valt, dan rijzen de straatstenen
nog niet. De in het stof gebogen mens is niet de voetbank van mijn voeten, want
groot en klein zijn voetbank van God Zelf.
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Schatplichtig aan den tempel

Zo zijn dan de zonen vrij. Doch...ga heen...
Matth. 17:26, 27.
Na doop en verzoeking is Christus ‘onder de wet’. Die onderhorigheid aan de wet
bepaalt zijn verhouding tot geestelijk en wereldlijk gezag; en ook zijn schijnbare
onvruchtbaarheid als Verlosser. Heeft niet Johannes gezegd, dat de hoge bomen
gekapt worden? Wat komt ervan terecht? Aan de rijke heren betaalt ook Jezus
gehoorzaam belasting. Zal Hij volgens den Doper den Tempel niet zuiveren? Wat
komt ervan terecht? Hij zegt de contributie niet op. Hij brengt geen revolutie; zelfs
de belasting wordt door Jezus opgebracht...
Maar Jezus weet ook wel, dat aan een enkelen belastingpenning een
wereldbeschouwing vastzitten kan. Aan Hem, die - zo zijn de feiten - nummer zoveel
van het register was, werd óók een kwitantie van de tempelbelasting gepresenteerd.
Bedenk, dat Christus in vernedering was; Hij had een gewonen naam en een gewoon
nummer en een gewonen burgerplicht. Maar tegenover Petrus, en de andere
leerlingen, wordt van den sluier een tip gelicht. Zeg nu eens, Petrus, vraagt een
keizer of koning nu ooit belasting van zijn eigen familie? Neen; in het Oosten is een
volk er om koning en hof te betalen. Maar nu is hier de Tempel, en God is de Heer
ervan. Israël heeft in den loop der eeuwen zijn miljoenen geofferd aan den Eigenaar
van den Tempel. En daar staat thans de Zoon van God. Moet die nu waarlijk ook
nog be-
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talen? Maar Hij heeft, als Zoon van den Eigenaar, recht op al de kapitalen, die in
den tempel besteed zijn. En als de Zoon kan Hij zijn discipelen ook ontheffen. Zij
hebben alles verlaten om Hem te dienen; dus betalen zij ook aan hun Koning en
Heer; zij betalen hun leven. En door Christus te betalen, hebben zij ook den Heer
des tempels reeds alles betaald; want Hij is die Heer. Kijk ze goed aan, die
tempelkwitantie; tegen haar dorre cijfers en letters botst heel het heilig recht van
God.
De Zoon is vrij, Petrus! Zo spreekt de Zoon van God. En toch: betaal Petrus. Dát
spreekt de Zoon des mensen. Want ook die belastinggelden zijn een stuk van dat
grote kleed, waarmee Christus zijn heerlijkheid bedekt. Hij heeft zichzelf vernederd
tot belastingplichtige toe. Achter de handtekening van den ambtenaar, die de
kwitantie van Jezus van Nazareth als voldaan tekende, ligt de dwaasheid van het
evangelie. God zelf verbergt daarin deze grote waarheid, dat Christus als Zoon wel
gezag over den tempel heeft, en daarom alles van den tempel hebben moet, doch
dat Hij als Middelaar genade voor den tempel heeft, en daarom alles aan hem geven
wil. Christus moet niet betalen aan den tempel, want Hij wil diens betaling zijn. Hij
brengt geen rantsoen; Hij is het. Daarom geeft Hij niet iets van zich, maar zichzelf.
Hij schuift niet een paar steentjes, maar Hij is de hoeksteen. Hij is niet schatplichtig
aan Gods huis, want Hij is daarvan de grote schat. Hij werkt niet aan het onderhoud
van den tempel, want Hij is zijn onderhoud zelf. Christus deed niet eenmaal iets,
maar is altijd alles voor het Huis van God.
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Schatplichtig aan den troon

Geef dan den keizer, wat des keizers is, en Gode wat Gods is.
Matth. 22:21.
Daar staan ze naast elkaar: Christus en de geveinsde. De Farizeeërs willen Jezus
aan de overheid uitleveren. Daaruit blijkt, dat ze graag den Keizer geven, wat des
Keizers is, wanneer het hun te pas komt. Als ze onder de tirannie van Romes Caesar
waarlijk zuchtten, dan zouden ze een Israeliet niet dan ongaarne onder het zwaard
van den Keizer hebben gebracht. Maar ze willen den Keizer zijn rechtspraak wel
geven. Alleen maar - ze hopen, dat Jezus het niet wil; dan kunnen ze Hem
aanklagen. Dus zetten ze een komedie in elkaar: ze sturen enkele leerlingen op
Jezus af en de Herodianen met een strikvraag. Misschien is het zulk een Herodiaan,
die Jezus vraagt: mag men den Keizer schatting geven?
O, als Jezus zich ook maar één woord van wrevel over Romes heerschappij laat
ontvallen...! Maar Jezus doorziet het spel. Hij laat zich een munt geven, waarop de
beeltenis van den Keizer staat. Nu staan ze reeds bedremmeld; ze hebben o zo
veel ‘principiële’ bezwaren tegen munten met beeldenaar. Dragen zij die munten in
den zak? Maar dan erkennen ze feitelijk reeds dat de Keizer regeert; zij schikken
zich daarnaar; en maken pasmunt van conscientiebezwaren. En moet Jezus nu
zeggen: weg met den Keizer? Geveinsden...gij geeft den Keizer al lang, wat des
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Keizers is, gij draagt zijn beeld, betaalt zijn munt, erkent zijn rechtspraak. Maar gij
geeft niet Gode, wat Gods is, want op uw standpunt is een beeld op een munt tegen
Gods wil. Ge beeft voor den Keizer, maar niet voor dien God, dien gij u zelf gedacht
hebt. Het vraagstuk van uw verhouding tegenover den Keizer bestaat bij u wel, maar
gij maakt het los van uw verhouding tegenover God. Gij geveinsden: doet open uw
beurs en uw oordeel springt eruit!
Zo wijst Jezus de huichelaars terug. Geef den keizer zijn deel. Christus komt niet
als de grote revolutionair. Maar Hij doet ook nog wat anders. Hij zegt erbij, wat de
oplossing is ook van dit vraagstuk: geef Gode, wat Gods is. De farizeeër legt de
beeltenis van den keizer onder het oog der natie. Christus plaatst dat gekroonde
hoofd onder het zoeklicht van God. De Farizeeër draagt den belastingpenning in
den zak; en: zoveel penningen, zoveel leugens, want hij kruipt voor den keizer en
haat hem; hij kruipt voor God en heeft Hem niet lief. Christus betaalt óók den cijns
en heeft liever zweren van een melaatse dan een beeld van een munt weggewerkt,
al heeft Hij tegen beide een afkeer. Want het enig verweer tegen tirannie van duivels
en keizers is: positief God het Zijne geven. De Joden zeggen: de keizer neemt te
veel. Christus zegt: gij geeft God te weinig. Mag de keizer Gods volk niet knechten?
Wordt dan eerst weer Gods volk; anders doet gij erger dan de keizer; die beledigt
het volk van God, maar gij den God van dat volk. Zeg niet: de koning steelt, als gij
zelf den Koning der koningen berooft. Om den misstand te verhelpen, zelfs om hem
te zien, moet men eerst van den omtrek naar het middelpunt terug en van den Keizer
tot God.
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Meer dan de tempel

En Ik zeg u, dat een, meer dan de tempel, hier is.
Matth. 12:6.
Salomo's geleerde paleis is veel, maar zijn heilige tempel is meer, zeggen de Joden.
Van den tempel zeggen ze niet graag kwaad: ze zweren bij hem. En wil Jezus meer
dan die Tempel zijn? De glorie van den tempel is deze: dat hij den maatstaf aanlegt
aan al wat om hem is. Men hangt in tempelportalen geen wetboeken op, die buiten
den tempel geschreven zijn; neen: de tempel kondigt zelf zijn eigen wetten af. Ook
verklaart de tempel zijn eigen wetten zelf. Twee voorbeelden zijn er om het te
bewijzen. Volgens den regel mocht iemand, die geen priester was, nooit tempelbrood
eten; wee hem, die het van de tempeltafel rooft. Maar de tempel mag, als het hem
goeddunkt en er nood is, het tempelbrood wel weggeven, zoals b.v. aan David
gedaan is, toen hij in nood was. Brak de tempel toen de wet? Neen, hij vervulde
haar door ze zuiver uit te leggen. Heilig brood moet immers de heilige dienaren
voeden? Maar David, die Gods knecht is, en Sauls tirannenmoord ontwijkt, màg
daarom dan ook tempelbrood eten, want nu wordt dat brood ook rechtstreeks in
den dienst der heiligheid gesteld. En zo is het ook met het sabbatsgebod. Op den
sabbat werken? Geen denken aan; de wet verbood het. Maar de priesters hebben
het, met dat al, op den sabbat tweemaal zo druk als op ‘werkdagen’. Ze moeten de
offeranden verdubbelen; dus ook den vloer beter en vaker reinigen
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en het vuur harder stoken. Priesters zweten op den sabbat het meest. Is dat
sabbatsschennis? Neen, het is vervulling van de sabbatswet. De tempel zelf verklaart
zijn eigen dienst; wat buiten den tempel profaan is, dat wordt door hem zelf geheiligd,
wijl het rechtstreeks aan het profane onttrokken en aan den dienst Gods toegewijd
wordt.
Welnu, in dat zelfbepalingsrecht, in ere van eigen uitleg te mogen geven aan
eigen wilsbepaling, is Christus nog meer dan de tempel. De tempel moet nog rekenen
met uitwendige geboden; Christus heeft de wet in zijn ingewanden. In den tempel
woont God slechts zinnebeeldig en dan nog maar in een kleine ruimte, een onderdeel
van het grote huis. Maar in Christus woont God werkelijk en dan niet met mate; God
woont in Hem geheel en al. In Hem is God niet betekend, maar Hij is hier zelf.
Waarlijk, Jezus is meer dan de tempel, ook in deze dingen. De tempeldienaren
moeten tenminste nog trachten, de letter van de tempelgeboden trouw te blijven;
hun uitlegkunde moet hun zelf als een sluitend betoog in elkaar passen. Zij moeten,
ook wanneer zij David heilig brood uitreiken en op den sabbat de mouw opstropen,
kunnen zeggen: ja, het rijmt toch met de geboden, als ge maar even doordenkt.
Maar Christus is meer dan de tempel: Hij beveelt altijd het goede, al kunt gij het
nooit ‘rijmen’. Daarom geeft Hij tempelgeboden; eet wat Hij u geeft, werk zijn werk,
en als ge weet, dat Hij het wil, vraag dan niet langer of het rijmt. De tempel hééft
een betrekkelijke, doch Christus is Zelf de volstrekte critiek op al wat om Hem is.
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Geen toverij, maar gericht

En indien Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze
dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.
Matth. 12:27.
Ging de koningin van Scheba naar Salomo heen, ten dage van Jezus gingen
honderden op hem terug. Ze schenen te logenstraffen Jezus' woord, dat de koningin
van Scheba in den oordeelsdag zou optreden als getuige tegen Israëls leidslieden.
Want hielden ze Salomo niet in ere? Let maar eens op de ceremoniën bij een
duivelbezwering. De naam van Salomo werd bij die ernstige gelegenheid
duizendmaal en met ere genoemd. Salomo was Israëls Oppertovenaar, de Patroon
der Duivelbanners. De zonen der farizeeën, d.w.z. rasechte aanhangers der
farizeeuwse partij, waren gewoon den duivel te bezweren, en bedienden zich dan
van toverringen en toverformules, die aan Salomo waren toegeschreven. Ja, de
zonen der farizeeërs eerden den Groten Wijze wel; zelfs heeft een zekere Eleazar
eens in tegenwoordigheid van keizer Vespasianus en van diens zonen en van
Romeinse officieren een duivel bezworen met formules van Salomo. Daarom hadden
zij Salomo's nagedachtenis groter ere bewezen, dan de koningin van Scheba; die
had Salomo opgezocht uit het zuiden, maar zij maakten propaganda voor hem naar
het westen! Zelfs een toverspreukenboek hadden zij uitgegeven, onder bewering,
dat het van Salomo zelf afkomstig was en dat koning
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Hizkia het verborgen had gehouden. Tot in de middeleeuwen toe heeft dit Joodse
beroep op Salomo stand gehouden en vele christenen hebben er ook geloof aan
gehecht. Nog in den Faust van Goethe wordt er aan herinnerd en erop gezinspeeld.
Zó zeggen dus alle duivelbezweerders onder Israël: in den naam van Salomo,
amen. En nu komt hier Jezus Christus. Hij werpt ook duivelen uit. Hij heeft echter
geen enkele formule opgezegd: Hij heeft Salomo's naam niet genoemd; Hij heeft
van geen enkelen vakman uit de farizeeuwse kringen onderricht in de kunst gehad;
en zie, Hij doet het zo maar. Als ze nu eerlijk zijn, dan moeten ze op hun eigen
standpunt zeggen: meer dan Salomo is hier! Maar hier komt de afgrond van hun
ziel bloot. Was Salomo geen type van Israëls hoogsten profeet en Vredevorst? Doch
uit zijn grafsteen hebben ze weggebeiteld alle messiaanse schrift en den titel van
‘Groot-Tovenaar’ ervoor in de plaats gezet. Zo konden ze des duivels compagnon
wezen en zich dekken met Salomo's autoriteit. Maar nu Salomo's antitype verschijnt
in Jezus, nu zeggen ze vandaag: Hij heeft Salomo's hoofd niet, (want Hij is uitzinnig);
en morgen: Hij heeft Salomo's hart niet (want Hij boeleert met Beëlzebul). Daarom
zullen hun eigen zonen, die het gilde-van-Salomo heten willen, hun voor-oordeel
veroordelen. Want als Jezus zegt: meer dan Salomo is hier, dan is dat een
vóór-oordeel voor het geloof. Maar juist hun bij-geloof had het moeten aanvaarden,
doch zij hebben niet gewild; ze houden zich aan hun vooroordeel der eigenwilligheid.
Want het vóór-oordeel des geloofs is onderwerping aan het oordeel Gods; doch het
vooroordeel van het ongeloof is handhaving van het oordeel van den mens.
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