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1)

Jaarwisseling.

Ieder heeft zo zijn jeugdherinneringen, ook voor wat den kerkgang betreft.
Zo heb ik ook de mijne.
En éne daarvan houdt zich altijd bezig met de manier, waarop in onze kerk, toen
ik jong was, psalm 98:4 gezongen werd......aan het eind van den dienst.
Ik heb geen reden, aan te nemen, dat dat psalmvers nooit anders dan in het
midden of na de preek werd gezongen. Maar zéker is, dat ik me slechts gevallen
herinner, waarin het bekende:
Hij komt, hij komt, om d' aard te richten,
de wereld in gerechtigheid;
al 't volk, waar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid, -

aan het slot van de preek kwam. Of in den tussenzang, als de overgang dan zó
door den prediker gemaakt werd, dat het vers diréct zich bij de woorden van de
preek aansloot.
Ja, - en als 't dan zó gebeurde, dan vóelde men: er gebéurt nu bij ons hier in de
kerk iets: hier wordt gezóngen. En we ‘concludeerden’ dan (alsof onze emotie bewijs
van stichting was): hier ‘valt zegen’. De organist deed meer dan gewoon zijn best.
De hand van den man vóór me ging bij elke nieuwe syllabe even de hoogte in. Dat
was een teken, dat hij 't góed had. Wie tweede stem ‘zongen’, althans een andere
‘stem’, die kon men nu hóren, secuurder dan het knapenkoor bij een
Matthäus-passion. Men kon er zéker van zijn, dat de mensen althans op zulk een
morgen gelóófden, dat ze gezégend de kerk uit gekomen waren.
Hoe komt het toch, dat - mijn herinnering zoekt in later periode naar andere
voorbeelden, en vindt ze - hoe komt het toch, dat wij dat lied van ‘Hij komt’, zo graag
aan 't eind van den dienst, althans aan 't eind van een bepaalden gedachtengang,
laat ons zeggen, tot afsluiting van het ‘tweede punt’ der preek (bij nieuwerwetse) of
van de drie punten (bij wijze van tussenzang vóór de toepassing van de ouderwetse
preken) zingen, en er zo zelden een

1)

De Reformatie, XIV, 29 dec. 1933.
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begin-vers van maken, een ouverture van den dienst, en van zijn gezang?
Het is waarschijnlijk een gevolg van onze oude, zeer taaie zonde: wij gaan niet
van de wederkomst van Christus ‘uit’, maar wij klimmen met onze gedachten daar
telkens toe ‘op’. Wij maken er niet het uitgangspunt van, in onze beschouwingen
over wat is en gebeurt, doch nà onze beschouwingen over wat is en gebeurt komen
we dan eindelijk terecht bij de wederkomst van Christus. Die is er óók nog; en dat
herinneren we ons dan te rechter tijd.
Wij maken dan de bekende gedachtenverbindingen. Het leven is lang niet best,
- maar: Hij komt, Hij komt. De tijd is een doorlopend raadsel, máár: Hij komt, Hij
komt. De wereld wordt hoe langer hoe slechter, máár: Hij komt, Hij komt. De
gemeente wordt steeds kleiner, de toestand ellendiger, de goddeloosheid brutaler,
máár: Hij komt, Hij komt, om d' aard te richten.
Zo heeft het zingen van dit vers, bij voorkeur als finale, op de plaats, die elders
is opengelaten voor het slótkoor, toch steeds de bedoeling, onze gedachten ópwaarts
in den hemel te verheffen, of (misschien is dat nuchterder gezegd) zijwaarts naar
den horizont te richten. We denken dan, dat we eschatologisch gezongen hebben.
Maar op deze manier-van-eenzijdigheid zingen we toch, geloof ik, niet goed.
Want zolang we van Christus' wederkomst steeds weer het laatste punt van een
gedachtencyclus maken, hebben we haar niet toegestaan, op ons geloofsleven in
te werken, en ons geloofsuitzicht, en in-zicht, te vormen en te beheersen, met gelijke
kracht en intensiteit en directief vermogen, als dit aan andere geloofsinhouden
toegestaan wordt. Althans - nog eens - zolang wij haar alléén op die laatste plaats
laten staan. Want Christus' wederkeer kómt wel aan het eind, maar verdient niet te
worden overwógen aan het eind. Een slot-akte van God-den-Werker is nog geen
slot-thema voor een homunculus-orator.
Zolang wij de parousie gebruiken als troost tegen ongelukken, en als garantie
voor de aanvulling van onze tekorten, en als asiel voor onze door den gang der
geschiedenis niet bevredigde rechtsinstincten of -beseffen, hebben wij, als het
daarbij blijft, aan den komenden Christus onrecht aangedaan.
En dit onrecht wreekt zich in onze oudejaarsavond-stemmingen. We vinden 't
allemaal zo ‘weemoedig’, dat er weer een jaar ‘vergleden’ is. In den ‘nacht’, zeggen
we er dan soms nog bij,
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want dat staat wel netjes, en in dat woord bergt men alle moeilijkheden op. ‘In
d'eeuwigheid’, zeggen we ook soms; en daarmee staat het al niet veel beter. Maar
in elk geval: we vinden het weemoedig. Neen, we passen we behoorlijk op, dat 't
bij ons dan niet omslaat in wat men doorgaans abusievelijk noemt: pessimisme
(alsof daar trouwens iemand onzer toe in staat was, als men 't woord serieus neemt'),
maar toch: we kleden ons op dien avond in 't pakje van den beheersten rouw.
Vroeger had men voor elk sterfgeval in de familie een rouw-duur, verschillend naar
den graad der verwantschap. Onze oudejaarsavondrouw duurt dan tot den volgenden
morgen; dán hoort een christenmens weer moed te grijpen, en zijn asfaltstraatje
weer te betitelen als berg, en dan te zeggen, dat hij den berg dan maar weer met
God bestijgen zal.
Maar opdat dan de oudejaarsavond ook niet schijne te verlopen in wat wij
pessimisme noemen, zingen we aan het slot zo graag: Hij komt, Hij komt.
Maar we hebben den Komende zelf onrecht gedaan daarmee. Want we deden,
alsof we den tijd, en de geschiedenis, en de bergbestijging, en de asfaltwegen,
waarop we onze wagentjes duwen, konden ‘bezien’, ‘op zichzelf’, althans bij het
licht van de geloofs-‘waarheden’-min-éne; die éne, die dan niet nodig was, om de
fakkel bij te houden over alles-en-allerlei van onzen tijd, dat was dan juist die
parousie. Deze was meer een geschikt thema voor den epiloog. Tegenwoordig
weten we wel allemaal, wat dat is: de ‘radio’ verklapte het wel.
Maar als we nu eens uitgingen, althans óók uitgingen in onze gedachten van Christus'
wederkomst?
Dán zouden we den oudejaarsavond niet stichtelijk maken op de oude manier,
dat we ons troosten over het vergaan van den tijd, doch op die andere manier, dat
we ons troosten door het vergaan van den tijd.
Wee ons, als hij niet verging; wee ons, als hij niet met-haast verging. Dan zou
het woord: ‘zie, ik kom met-haast’ geen zin meer hebben.
Dat de tijd vergaat, dat is nog altijd ons behoud. Waarover wij te jubelen hebben.
Zolang wij geloven, zien wij dat.
Dat Christus wederkomt, dat moet ons even zeer verlángen doen, als Christus'
eerste komst de gelovigen verlangen liet naar wat zij brengen zou. Wij zouden heel
wat preekmotieven kwijt raken, als
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we ons Abraham, en Jesaja, en de ‘rest der verkiezing’ moesten voorstellen, even
bedrukt ‘opkijkende’ tegen Christus' eerste komst, als wij het doen tegen zijn tweede.
Of, als zij die eerste komst alleen maar hadden gebruikt, of zelfs maar bij voorkeur
hadden gebruikt als troostmotief tegen dit, en dat, en nog iets. Abraham heeft zeer
verlángd, dat hij Mijn dag zou zien......
Misschien zegt iemand: ja, maar die gelovigen van den ‘ouden dag’ konden
gemakkelijker naar de eerste komst verlangen dan wij naar de tweede. Want de
eerste komst was middag, de tweede, die betekent: avond. De eerste, die van
Kerstfeest, die was ‘middag’ van den dag des Heeren; de tweede, die zal ‘avond’
zijn. En bij een avond hoort ook de avond-stemming. Kaarsjes, en wat weemoed.
Maar afgedacht daarvan, dat dit maar loos alarm is over dien avond, die geen
alarm verdraagt, maar zachten weemoed - een romantiekerigheidje -, ik herhaal:
afgedacht daarvan, is het wel waar, dat Christus' wederkomst een avond-akte is
van den dag des Heeren?
Het is waar, voor wie direct weet, dat het woord ‘avond’ hier iets heel anders
betekent, dan in alle andere gedachten-verbindingen, waarin wij het woord gebruiken.
Voor ieder ander is het niét waar.
Als ik van een ‘avond’ spreek, dan denk ik aan een voorlopigen ondergang, waarop
weer een nieuwe opgang volgen zal. Een avond, dat betekent voor elks besef: een
overgang naar een anderen morgen. Een ‘avond’, - dat woord onderstelt in onzen
mond doorgaans, dat er verscheiden ‘dagen’ zijn. De eerste dag, de tweede, de
zesde, de zevende, de duizendste, de zoveelste.
Maar daarom kan dat woord slechts hém te spreken vergund worden in betrekking
tot den dag des Heren, slechts hém, zeg ik, die bedacht heeft, en bedenkt, dat de
‘dag des HEEREN’ er maar één is, dat hij geen anderen ‘dag des HEEREN’ achter
zich aan zal zien komen.
Zo kan men wel spreken van den avond, van den tijd, van de wereld, als men
maar tegelijk zegt: dat woord pást eigenlijk niet, in de kerk, in het geloof.
Zegt de aannemer, als de meiboom in de kap staat: nu is het avond, de avond in
den bouw? Hij wrijft zich de handen, en hij steekt de vlag uit.
Zegt de christen: het is ‘avond’, als de Bruidegom komt, om het feest der
eeuwig-groene ‘lente’ te beginnen?
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Zó hebben wij de eerste en de tweede komst van Christus niet te onderscheiden
als middag- en avond-komst. Wil men onderscheiden: welnu, de eerste was zóveel
eeuwen vóór het hoogtepunt, de voleinding, de doelbereiking, de tweede is die zelf.
Ga nu van Christus en zijn wederkomst eens uit.
Dan zal de avond morgen worden, dan wordt de hoop vervuld, dan wordt het doel
bereikt, dan is de weemoed groot.
Dan klaagt een levend mens wel over zijn zonde, maar niet meer over de
geschiedenis, en het geschieden.
Want slechts daarin kan hij, en kan zijn kerk, en kan zijn Koning - o wee, daar
noem ik weer den Eerste aan het einddeel hebben aan de verlossing, de uitdrijving
van de zonde.
Hij komt, Hij komt, om d' aard te richten.
En daarom heeft Hij in zijn grote genade zich weer een jaar lang jubelend gehaast,
naar ons, zijn......pruttelaars.

1)

Continuïteit en gericht. (Na Nieuwjaar)
In het laatste der dagen (zullen) spotters komen, die......zeggen: waar is
de belofte van zijn toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen
zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want
willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van
over lang geweest zijn, en de aarde, uit het water en in het water
bestaande, door welke de wereld, die toen was, met het water des
zondvloeds bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen, die nu zijn, en
de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden
ten vure bewaard......
2 Petr. 3:3, 4, 5, 6, 7.
Wie de geesten hoort twisten, ook op het gebied der godgeleerdheid en der
wijsbegeerte, die weet, dat men in den laatsten tijd een tegenstelling maakt tussen
‘geschiedenis’ (of continuïteit) en ‘geticht’.
De ‘geschiedenis’, of het ‘continuïteits’-bestand van onze ‘horizontaal’ gegeven
wereld, dat is alles, zo heet het dan ‘hier beneden’, het is eindig, menselijk, vlak.
Maar het ‘gericht’ Gods, dát is niet horizontaal’, doch ‘verticaal’, het komt van
boven, is ook van boven, het is een werkelijk-

1)

De Reformatie, XIV, 5 jan. 1934.
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heid, die déze wereld niet verdraagt, en door haar niet verdragen wordt. Waar de
‘geschiedenis’ is, daar is voor het ‘gericht’ van God geen plaats. En omgekeerd. Ze
behoren tot twee totaal andere ‘gebieden’, tot twee geheel andersoortige ‘werelden’,
de ‘geschiedenis’, met haar continuïteit, haar historische samenhangen, en
samengroeiïngen, en bindingen enerzijds, en het werkelijke, actuele, doorbrekende
‘gericht’ van God anderzijds.
Zo stellen het in den laatsten tijd zeer velen voor.
Maar hoe geheel anders ziet de schrijver van den tweeden Petrusbrief de dingen.
Hij heeft ook de mensen horen spreken, die in zijn dagen uit de ‘continuïteit’
concludeerden tot afwezigheid van het ‘gericht’.
Ze hadden de vaders - tijdgenoten van den Heiland - horen zeggen, dat het gericht,
de parousie, aanstaande was.
Maar ze zagen geen gericht, en geen doorbraak, doch alleen maar de continuïteit.
‘Alle dingen blijven zo’. En, doordravende, - het waren immers spotters, - zeiden ze
erbij: alle dingen blijven alzo, gelijk van het begin der schepping.
Met andere woorden: als het gericht present was, dan zou de continuïteit wel
verbroken zijn. Maar de continuïteit is er, dus is dat gericht maar een fictie. Die twee
staan tegenover elkaar.
Weg daarom met die parousie-prediking.
Hiertegenover nu plaatst de schrijver een totaal andere gedachte.
Hij zegt: continuïteit, die staat niet tegenover het ‘gericht’, maar is er juist het
uitvloeisel van......voor wie gelooft.
Het voortbestaan der geschiedenis, haar lopen ‘langs lijnen van geleidelijkheid’,
dat is niet een bewijs, dat het gericht afwezig is, of nog ver is, of dat er althans in
het gegeven samen-stel der dingen geen gerichts-energieën aanwezig zouden
kunnen zijn.
O neen, - het is juist omgekeerd. Omdat er gericht is, daarom is er continuïteit.
De wereld immers wordt ‘bewáárd’ voor het gericht, dit vooreerst. Bewaard, opzettelijk daarvoor gereserveerd. Gelijk elke dag, dien de ter dood veroordeelde
doorbrengt in de cel, nádat het vonnis geveld is, voor hem, die dat vonnis kent, een
bewijs is, dát het gericht er is, en dat de veroordeelde door het gericht wordt
‘bewaard’ tót de executie, zó wordt ook de wereld ‘bewaard’ voor - het ‘vuur’. Men
moet eerst weten, wat het ‘woord Gods’ gezegd heeft over haar toekomst; eerst
dán kan men den ‘zin’
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verstaan van het heden, waarin ze leeft, ook al duurt dat ‘heden’ met zijn continuïteit
nóg zo lang.
Maar bovendien: dit alles is niet nieuw. Deze constructie is geen afgetrokken
speculatie. Ze vindt haar voor-beeld in de historie zelf. In de historie van den
zondvloed namelijk.
Die zondvloed, was die iets nieuws? Dat is te zeggen: het ‘materiaal’, dat toen
gebruikt werd tot ontwrichting van de toenmaals bestaande ‘wereld’, was dat iets
nieuws? Werd het ‘apparaat’ van dat eerste oordeel van buiten af, dus: buiten de
in de wereld zelf aanwezige machten en krachten en elementen om, van buiten af,
en van boven af, geapporteerd, en toen op de wereld losgelaten?
O neen, de ‘wereld’ van vóór den zondvloed had zelfs reeds in zich álles wat de
wereld moest ontwrichten. Die eerste wereld was - om zo te spreken - autark voor
het zelfbestand, maar ook autark voor de zelfvertering, de zelfontwrichting. Ze was
zó ingericht, dat ze samen-stel kon zijn, maar dat ze, moest het, óók zichzelf den
doodgraversdienst kon doen.
Om dat te bewijzen, herinnert de schrijver aan het eerste bijbelhoofdstuk. Toen
God de geschapen wereld verder toebereidde, maakte Hij scheiding tussen water
boven, en water beneden. Eerst was er slechts ‘water’; - sommigen noemen dat
abusievelijk: chaos. ‘Uit’ water kwam dus alles op. Maar toen God scheiding maakte,
en water-bóven tegenóver water-benéden bracht, toen kreeg de wereld ‘een vast
aanzijn’, toen kwam ze ‘tot een bestand’ ‘door’ water (Prof. Greijdanus). Er waren
nu ‘hemelen’ en daarin dat boven-water, en er was ook een aarde, en daarin
‘benedenwater’.
Welnu, door die hemelen en die aarde, niet ondanks die twee, maar door die
twee, is toen in den zondvloed de wereld van toen te gronde gegaan.
Door die twee zelf.
Want - lees het maar na - er gebeurde dit: de boven-wateren kwamen naar
beneden, en de beneden-wateren kwamen naar boven. De wolken ontlaadden zich
(boven-wateren), en de ‘fonteinen’, de beneden-wateren, baanden zich een weg
naar boven.
Er kwam dus niets extra's bij de bestaande wereldstof; wat er wás, dat was al
voldoende, om weg te spoelen wat zo heel lang en zo heel zorgeloos geleefd had
in de continuïteit. Ook in Noachs dagen zeiden de mensen: er is continuïteit, dus is
er geen gericht.
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Maar ze zagen niet, wilden niet zien, dat er continuïteit was, door het ‘Woord Gods’,
datzelfde ‘woord’, dat reeds in Genesis I bleek te zeggen: ‘er zij’, en dat die
water-scheiding, boven en beneden, gewild had. En zo is het nu ook heden.
Er is vuur bóven ons (in en boven de wolken), en vuur beneden ons, diep in de
aardkorst. We vliegen de ruimte door op een reusachtig vuur. Als te zijner tijd het
boven-vuur het beneden-vuur ontmoet, dan heeft ook het jongste oordeel zijn
‘apparaat’ niet mechanisch van buiten af op de wereld af doen komen, maar dan
blijkt het reeds al de eeuwen van ons continuïteitsbestaan erin gelegen te hebben.
De continuïteitsgedachte sluit ook de continuïteit van het vuur in, het beneden-vuur
en het boven-vuur, gelijk eertijds die van het beneden- en het boven-water.
Laat dit niemand ‘willens onbekend’ zijn: want elke dag, elke seconde van verder
leven is zo aangrijpend ernstig. Alles wat wij doen, doen we op een vulkaan; de een
danst op den vulkaan, de ander bidt erop, een derde heeft zijn liefdespel erop. Alles
wat wij doen, wordt op den vulkaan gedaan, gelijk voor den zondvloed alles wat de
mensen deden, geschiedde op dien groten water-houder, dien water-zak, de aarde.
Hier is dus de bijbelse geschiedenis-beschouwing, hier spreekt de Schrift haar
woord over onze continuïteit. Zij weet, dat God bij den aanvang der dingen reeds
op het einde heeft ‘gerekend’, - ach, dat wij dat niet beter zeggen kunnen. Hij heeft
bij den aanvang van 't ‘eerste wereldrond’ reeds op zijn ‘einde’, en bij den opgang
van 't ‘tweede wereldrond’ reeds op zijn ondergang álles aangelegd.
Dus is het zijn wil-tot-gericht, die het boven- en het benedenvuur tot een zéker
aantal jaren en eeuwen uit-elkaar houdt door zijn ‘woord’; maar het is dan ook
datzelfde woord, dat die vuurvoorraden tot elkaar zal brengen als het uur bereikt is,
waartoe dit alles wordt ‘bewaard’.
En nu wij het nieuwe jaar weer ingegaan zijn, en misschien al weer vanwege de
drukte de oudejaarsavondemotie vergeten zijn, nu komt het er op aan, de dingen
zo te zien.
We lopen wéér langs onze continuïteitslijnen.
En ons vlees zegt: dat dus het ‘gericht’ wel ‘ver’ is.
Wie echter de wolken aanziet, en de hemelvuren, en het vuur daar beneden,
onder zijn voet, zich ook maar even voorstelt, die weet wel beter.
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De dag gaat, en komt, en keert. Maar het vuur lekt reeds van beneden naar den
wortel der bomen. En het lekt van boven naar hun kruin.
En het lekt van onder naar mijn voetzool, en van boven naar mijn hoofdhaar.
Nu, de haren van mijn hoofd zijn alle geteld. Hetgeen bewaard wordt voor het boven- en benedenvuur, dat zal verdorven
worden als het goddeloos is.
Maar het zal behouden worden, dwars door het vuur heen, wanneer het van vóór
de grondlegging der wereld ‘bewaard’ was voor een nieuwe wereld, waarop
gerechtigheid wóónt.
Er is gericht.
Dus is er continuïteit.
Er is bestaansmogelijkheid.
En er is óók verteringsmogelijkheid.
En dus heb ik niet uit die twee mogelijkheden er één te kiezen, om de andere
ermee te loochenen.
Ik heb slechts Hem te kennen, die de werkelijkheid is der verlossing; Hem, die
‘bewaard’ is voor de nederdaling ter helle, en dus ‘bewaren’ kan, al wie Hij wil, en
kent, voor de opstijging, al is het door een graf of in een punt des tijds heen, een
opstijging in die nieuwe, onverbrekelijke wereld, die door geen water en geen vuur
meer wordt bedreigd, wijl háár ordeningen en háár samenstellingen, en háár
plaatstoewijzingen, ook voor water en vuur - als die zo heten blijven - voortaan vast
zijn gesteld voor alle eeuwigheid.
1)

Abrahams sterkste dochter - dienstmaagd des Heeren.
Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Luc. 1:38.

Komt Christus in de wereld, dan wordt het sterke geslacht op zij gezet, want niet uit
den wil des mans, maar uit den Heiligen Geest wordt het Vrouwenzaad verwekt in
de volheid van den tijd.

1)

De Reformatie, XIV, 19 jan. 1934.
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Maar tegelijk wordt, wat het geloof aangaat, het zwakke geslacht uitverkoren tot de
sterkste betoning van de kracht des geloofs: Abraham ontvangt zijn sterkste dochter
in de uitverkorene onder de vrouwen, die dus bij uitstek is de dienstmaagd van den
Heer.
Want wat was Abraham voor vader, indien niet vader van gelovigen? In dezen
titel ligt zijn taak omschreven; tot dit bezwarend vaderschap is hij nu uitverkoren.
Zijn kinderen zijn tenslótte niet degenen, die zijn vlees en bloed ontvangen hebben.
God kan uit stenen Abraham kinderen verwekken, zegt de Doper. Natuurlijk is dat
geen stukje logica, als hij dat zo zegt: want God kan niet een steen tot kind van
Abraham, en daarna tot vader in de lijn van Abraham maken. Hij wil er slechts mee
zeggen, dat Abraham uit de verkiezing te verstaan is, ook in zijn vader zijn. Hij wil
er hetzelfde mee zeggen, als wat later Paulus moet verkondigen: dat namelijk
Abraham tot het vaderschap over de gelovigen van God verkoren werd; en dat hij
daarom kinderen moest krijgen, naar het vlees, gelijk den zoon van Hagar, maar
vooral óók naar den geest, dat is, langs wegen, die natuur niet openen kon op de
haar vertrouwde wijs. Zo was de zoon van Sara.
Dus moet Abraham kinderen krijgen, opdat er manifestatie zij, om Gods wil, en
om der heidenen wil, der volken wil, manifestatie van het grote onderscheid tussen
het kindschap naar het vlees, en het kindschap naar den Geest.
En opdat deze manifestatie niet buiten Abrahams bewustzijn omga - want vader
wordt men in persoons-, laat staan: in ambtsrelatie, slechts in
bewustzijnsworstelingen - daarom laat God den vader in Abraham rustig versterven.
En in Sara de moeder. God heeft zijn jeugd laten vergaan; Hij doet zo immer op
Zijn wijze smarten aan, hun, die Hij heeft verkoren om te naderen, en patriciër te
zijn in Gods huis.
En toen, toen de jeugd in Abraham was heengegaan, en de kracht verteerd, en
de moeder met den vader in die verstorven waren, toen zei het Woord: het komt,
het komt, het komt langs wegen, die nog niet geopenbaard zijn. Het komt van God,
die de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren. Abraham hoort het, de Doper
verneemt het, Paulus verstaat en doceert het.
Zo werd Izak geboren, de zoon van Sara. ‘Naar den Geest’.
Eeuwen later, en daar is Nazareth, en in een huisje is Maria. De maagd. Dewelke
maagd zal moeten blijven, vooralsnog.
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En dan komt God, die met verkiezing komt, en uit verkiezing bezoeken doet op
aarde. En Hij brengt tot Maria weer het Woord. Datzelfde, dat tot Abraham eens
kwam, haar vader. En dat Woord zegt tot haar: wees gegroet, en gebenedijd, en
dus beladen met den zegenvollen last van Abraham. Gij zult het Kind te baren
hebben, en zult dat doen moeten langs een geheel anderen weg, dan dien natuur
ooit heeft gezien. Uw weg zal voor het oog der zinnen nog wonderlijker zijn dan de
weg van Abraham. Hij had althans nog de ‘gedaante’ van ‘den vader’ en ‘de moeder’
in hem en in de vrouw behouden; hun resten waren er nog. Maar bij u, Maria, komt
het wonder langs een nóg zwaarder weg; hier ontbreekt niet slechts de schaduw,
doch ook de eerste aanvang van ‘de moeder’; gij zult maagd zijn, en zo zal God uit
u roepen, wat niet was. Want God roept de dingen, die niet zijn, alsof ze waren.
Toen heeft Maria tot den engel gezegd: zie hier, de dienstmaagd van den Heer.
Den uwen en den mijnen. Gij staat vóór Hem, ik wacht op Hem.
En door het geloof is toen het kindeke ontvangen, want God doet niets onmiddellijk:
ons allen wekt hij op door bloed en ziel, den Christus door geloof. Hij wekt zijn
vrouwenzaad uit zijn wil, en met het geloof, het geloof van deze dochter Abrahams.
En door datzelfde geloof gaat Maria naar haar nicht, en beweegt zich in haar het
jonge leven, dat verkoren is tot sterven.
Abraham, Abraham, uw dochter leeft, en is gezond.
En haar Zoon is 't overblijfsel der verkiezing nu bij uitnemendheid. Want uit het
overblijfsel moest de Zoon geboren worden.
Het overblijfsel der verkiezing. Dat overblijfsel heeft God uit Babel opgeroepen.
Het werd al smaller, al kleiner, maar sterker werd het tevens.
En eindelijk is het overblijfsel der verkiezing, gelijk het in Maria zijn (uit
predestinatie-oogpunt) zuiverste vertegenwoordiging heeft, hier in Maria zo ernstig
in den engpas des gelóófs gedreven, dat het met Abraham mee geloven moet in
de verschijning van een natuurlijk Godsgeschenk, dat buiten de wegen der natuur
gewekt wordt.
En in dien engpas is het zwakke geslacht niet gebroken, doch heeft zijn kracht
betoond. De Christus, Abrahams vervullingszoon, heeft tot zijn moeder een, die
Abraham in sterkte evenaart.
En van nu aan spreken haar zalig alle geslachten.
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1)

Oud en Jong.

En niemand, die ouden (wijn) drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij
zegt: de oude is beter.
Lucas 5:39.
‘Humor’ heeft een exegeet (Zahn) in dit woord van Christus menen te beluisteren.
Het vers spreekt hem nog sterker daarvan, nu hij het anders vertaalt: niemand, die
ouden wijn drinkt, wil nieuwen: want hij zegt: de oude is goed.
Humor of niet, - in ieder geval is er in dit woord gericht.
Gericht over ‘jongen’ en ‘ouden’.
En alleen door denzelfden Christus, die hen hier tezamen beschaamt, kunnen zij
dan ook juist daardoor, elkaar blijven vasthouden.
Want tot de ‘jongeren’ zegt Christus, dat het een algemeen menselijke trek is,
dat, wie aan ouden wijn gewend is, den nieuwen niet zo maar dadelijk begeert. Daar
moet, als er van werkelijk nieuwe dingen sprake is, en van een heus verwerken
daarvan (immers: drinken) iets in een mens gebeuren. Wie dat niet verstaat, wie
daarom lacht, wie er niet mee rekenen wil, en maar over die mensen heenlopen wil,
welke zich bij voorkeur aan hun ‘ouden wijn’ houden, die handelt dwaas: hij kent
het menselijke leven niet. Niemand, die ouden wijn drinkt, mag zómaar nieuwen.
Maar tot de ‘ouderen’ komt de Christus ook met Zijn woord; het sluit met nadruk
een rede af, en is alleen bij Lucas opgetekend. Die ouderen horen hier, dat de
neiging, om bij den ‘ouden wijn’ te blijven, algemeen-menselijk is. Ze moeten wel
bedenken, dat Christus hier een gelijkenis spreekt (vs. 36); dat Hij dus als Middelaar
heenwijst naar hogere goederen. Zij mogen hun conservatie-wil niet tot
conservatisme laten ontaarden, door den algemeenmenselijken trek van voorliefde
voor den goeden-ouden-wijn zó maar over te dragen op de oude leer, de nieuwe
prediking, het nieuwe gebod, dat eerst door den Doper, thans ook door Christus
zelf, is gepredikt. Want een feit is het, dat de Christus brengt, wat voor de leerlingen
der farizeërs en schriftgeleerden nieuw is. Wie de schriften kent, weet, dat dat nieuwe
eigenlijk het oude is. Maar ze moeten er dadelijk aan toevoegen, dat het het-oude-in
vervulling is. En inzoverre is het toch ook voor hen weer iets nieuws.
Wat dus voor wijn geldt, dat geldt wel - inzoverre het punt

1)

De Reformatie, XIV, 26 jan. 1934.
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van vergelijking is - tevens voor de waarheid (men denke daaraan, als men de
woorden leest van vs. 37, 38, en ook 39), doch het put de waarheidsvraag niet uit.
Al is het algemeen-menselijk, dat men liefst bij den ouden wijn blijft, en al verklaart
dit dus, en wettigt het tevens den natuurlijken ‘schroom’. dien elk evenwichtig mens
bij zich voelt, als hij tegenover iets ‘nieuws’ zich geplaatst ziet, toch is het ook maar
algemeen-menselijk; men mag aan den natuurlijken ‘schroom’ geen autoriteit
toekennen. Want indien het Christus is, die met nieuwen wijn als de Kroon van al
Gods wettige profeten-schenkers tot ons komt, en beveelt, hem te drinken, dan
behoort de conservatieve, hetgeen hem hier geboden wordt, te drinken. Men doet
met wijn-smaak-wetten geen waarheids-aanvaardingsgeboden af in 't koninkrijk der
hemelen.
Ware dit Messiaanse woord meer door ‘de kerk’ geëerbiedigd, er zouden minder
kerkelijke scheuren gemaakt zijn en door verleiders goedgepraat.
Het zou ook heden minder gebeuren. in de kerkelijke pers.
1)

Betuig.

Betuig tegen Mij.
Micha 6:3.
Betuig van het kwade.
Joh. 18:23.
Toen Micha profeteerde, heeft hij eens het geweldige, de rechtsverbintenis van
Gods genadeverbond hierin doen zien, dat God Jahwe een twistgeding, een
rechtsgeding, opent tegen zijn volk. Dat volk heeft veel op Hem tegen; maar het
meent, dat dit iets-op-God-tegen-hebben alles en nog wat is, behalve een
punt-van-een-rechtsgeding.
Daarom komt nu de Heere zelf, en zegt: Ik mijnerzijds, Ik maak van uw
gemompelde bezwaren een réchts-zaak; Ik dwing u, Ik beveel u: betuig tegen Mij.
Dat zijn dingen, die een vervulling vinden in het Nieuwe Testament.
Micha zag een proces van Jahwe tegen zijn volk.
Johannes tekent een proces van 't volk tegen......Jezus van Nazareth. Maar
Johannes weet, dat dat eigenlijk een proces is tegen Gods Zoon. Een proces tegen
God.

1)

De Reformatie, XIV, 2 maart 1934.
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En in dat proces nu wil niemand recht zeggen, wat men tegen Jezus, tegen God
heeft. Zijn woorden weerleggen kan men niet. Men is het alleen er over eens: Hij
doet het volk moeite aan (vgl. Micha); Hij brengt het niet de rust, die men begeert.
En zie, nu vraagt Jezus, nu beveelt God:
Roep de mensen van de straat.
Roep de massa.
Roep hen, die Mij hoorden.
Het volk betuige tegen Mij.
En als de rechter dan dat volk niet roept, doch één uit dat volk slaat Jezus in 't
gezicht, dan neemt Hij dezen man, en zegt: indien Ik kwalijk (in mijn leer) gesproken
heb, betuig dan tegen Mij.
Zo roept Hij om te getuigen tegen Hem.
Opdat Hij zich rechtvaardige naar het verbond. Want door het verbond alleen kan
God zover gaan dalen, dat Hij zich rechtvaardigen wil, officieel, in rechts-verband,
tegen onze bedenkingen.
Betuig tegen Mij!
Dat beveelt Hij ook aan ieder, die beden klagen mocht over Hem of over zijn
wegen.
En in dien oproep stort zijn liefde haar verbondstraan: och, of gij nog den mond
wildet openen, voor een rechts-spreuk: Ik zou ze in het rechts-verband weerleggen,
spreekt de Heere, die de wet en 't recht gesteld heeft.
Betuig!
Want wat in 't diepste hart leeft, dat is juist het allerbelangrijkste......in 't verbond.
Juist dát is daar een oorzaak van formeel proces.
Betuig tegen Mij......o welk een liefde......
1)

De kraaiende haan, de orde van God.
En de haan kraaide. Marc. 14:68-72.

Ja, het is alles van den kant der mensen wanorde in den lijdensnacht van Christus
Jezus.
En Hij moet die wanorde ook als zodanig gevoelen; want alleen

1)

De Reformatie, XIV, 9 maart 1934.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

19
zó kan Hij lijden onder de chaotische verwarring, die Hem, als den enige, die récht
staat in den kosmos, en die er kosmisch in den volsten zin des woords, verkeert,
naar het leven staat.
Ja, alles is verwarring.
En lijden ook.
Een lijden, dat reeds in de termen, die wij hierboven stelden, den Christus brengt
in de volstrekte eenzaamheid.
En dat Hem oplegt de verplichting, deze eenzaamheid en die verlatenheid te zien.
Nu dan. Hij ziet ze ook.
Maar Hij ziet ook, dat het geloof zich niet mag laten ‘deprimeren’.
Depressie-stemmingen, o neen - die heeft Hij niet met zachte valse-herders-woorden
goedgepraat. Hij haatte die, wanneer ze zonde zijn, zover ze zonde zijn: gevolg van
niet-geloven; gevolg van mensen-chaos meer dan Gods kosmos en zijn orde gelden
laten.
Dus heeft Hij, al werd Hij bij het uur meer eenzaam, zich niet laten deprimeren.
En daarom greep Hij in geloofsmoed, als profeet naar Gods hand, zeggende:
Vader! Ik heb een wonder nodig; een mirakel heb Ik nodig, Vader, om Simon Petrus
weer te winnen voor den kerkopbouw van straks. Vader, Ik wil hem een teken geven,
Ik wil het van te voren aan hem geven, een teken, dat hij nooit vergeten zal. Ik wil,
dat op een bepaald ogenblik de haan kraait. En dan op een tweede ogenblik nog
eens. En dat dat kraaien van dien haan precies zal samentreffen met Simon Petrus'
van te voren punctueel geprofeteerde daden. Vader, die coincidentie heb Ik nodig.
Voor Simon. Voor zijn ambt. Voor de kerk, die hij moet bouwen. Dus, Vader, Ik waag
het, Ik ben volstrekt verzekerd, gans inwendig. Gij zúlt dat teken aan Mij geven; Gij
zult over een paar uur die coincidentie geven van dien hanebek en van Petrus'
mond, die beide opengaan, open en dicht, precies zó, als Ik het aanstonds zeggen
zal. Vader, Ik ga het nu aan dezen Simon zeggen: heel secuur. Zou Elia mogen
grijpen naar een wonder als hij dat nodig heeft voor zijn openbaringswerk, en Ik
niet? Vader, de ene profeet beschikt over den bliksem bij voorbaat; Ik beschik over
een hanebek bij voorbaat. De profeten hebben altijd het wonder durven aankondigen,
bij voorbaat, door hun sterk geloof. Vader, Ik ben de meeste van die alle. En de
minste. Ik vraag geen manifestatie, die de mensen sidderen laat, gelijk op Karmel;
Ik vraag alleen maar een hanekraai, die hij en Ik alleen maar weten. Maar de kracht,
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waarmee Ik vraag, en beschikking doe, die is geweldiger dan van de profeten alle
bij elkaar.
Zo sprak de Christus tot zijn Vader, heel in stilte.
En daarna sprak Hij Simon aan, en zei: zó gaat het, straks, een paar uur later.
Die mond en die bek.
Zó.
Straks is het een paar uur later.
De verwarring groeit.
De eenzaamheid wordt pijnlijker, Simon, Simon, hoe is 't mogelijk......die mond
van u......
Opeens......de haan. Die bek van hem.
Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, Ik dank U.
De mensen brengen alle klokken van de wijs, Uw klok gaat nog op tijd. Precies
op tijd, die haan van U en Mij, mijn Vader.
De wanorde groeit; de orde blijft. Uw orde, Vader! Uw haan.
De eenzaamheid drukt. Ze verlaten Mij allen, Vader. Gij echter hebt mijn
ambtsgeloof erkend, gekroond. Ge zijt er nog, Vader! Ik kan weer verder, Vader,
den ambtsweg. Vader, Ik ben nog niet geheel alleen; kom mijn eenzaamheid te
hulp.
De rechter daar, de mensen daar. Het is al zó laat.
1)

Zie, de mens.

En Pilatus zeide tot hen: zie de mens.
Joh. 19:16
Het lijden van Christus is vol van rechtsverdraaiing en werkelijkheidsverloochening.
Maar het aandeel, dat Pilatus daar in heeft, dat is toch wel verbijsterend groot.
Zie, de mens.
Gij weet, in welken zin, en met welk doel, Pilatus deze woorden sprak. Hij had
den Heiland in het openbaar tentoongesteld, geslagen en gegeseld, bebloed en
bespuwd. En nu hoopte hij, dat de massa, op het zien van zóveel onverbloemde
ellende, wel medelijden zou gaan tonen, en het door Pilatus zo begeerde edict van
vrijspraak zou verlangen.

1)

De Reformatie, XIV, 16 maart 1934.
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Wij weten allen, dat dit Pilatus niet gelukt is. En dat zou ons terdege hier hebben
bezig te houden, indien wij wilden spreken over de ziel des volks, of meer van zulke
onderwerpen.
Maar heden spreken wij over iets anders; over het lijden van den Christus Gods.
En wij zien heden dit de smart in Christus' diepen smaad, dat Hij, die lijdt voor
anderen, en dus zelf het volstrekte subject is van medelijden, en dit in werkelijkheid,
hier tot een relatief object van medelijden, en dit in mogelijkheid, gedacht wordt door
Pilatus.
En dat Hij aldus wordt tentoongesteld.
‘Inversus Silenus omnia’, heeft eens Sebastiaan Franck geschreven! de wereld
gaat ter school bij den verkeerden leermeester: Christus is Antichrist; wat Christus
heet bij de wereld, dat is Antichrist bij God. En omgekeerd.
‘Inversus Silenus omnia’; - wat object heet van medelijden voor de massa, dat is
het subject, en de middelear, en de rechtsgrond voor het éne, volstrekte medelijden,
dat daar in den hemel is, en zich ontfermt over onze zwakheden en zonden.
Zie, de mens; nu moeten ze Hem voorbijzien. Zie, de mens, dat is de damp, de
nevel, waarin Satan Christus zet, door Pilatus' mond.
Zie, de mens.
Die damp, die nevel, dat is de straf, die door Jesaja is voorzegd, de straf voor wie
het Woord, dat alle nevelen wegvaagt, niet wilden horen en geloven.
Zie, de mens. - Jesaja heeft gesproken van de lieden, die niet wilden horen. Men geeft ze het
Woord, ze willen het niet.
Ze zeggen: het helpt ons niet.
Want altijd loopt het mis. Kan iemand van hen lezen, dan zegt hij: 't ligt aan mijn
lees-kunst niet; maar 't boek, dat zit op slot, het is verzegeld. En moet men toegeven.
dat het boek daar open ligt, en bloot, dan luidt de klacht: ik kan niet lezen.
En zo is het altijd mis.
Maar de profeet Jesaja weet het: deze zonde is meteen een straf op zonde. Een
straf op alle voorgaand zondigen, in onwil, om het Woord te horen. Men wilde eerst
niet; nu kan men niet, 't zegel zit op het boek, of het lezen is een al te hoge kunst.
Inversus Silenus omnia. Maar dat niet kunnen is een straf voor het niet-willen. Ecce
populus, zie dat volk. Het kan niet, want het wilde niet. Nu mág het niet meer.
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En zo is het heden.
Het Subject van het Ware medelijden heeft zich vertoond, verkondigd.
Men wilde niet. En wilde weder niet.
Thans komt het oordeel.
Een wolk hangt om den Christus: het subject van het medelijden, dat heet object.
Een wolk hangt om het volk: wat object zijn moet van het medelijden, dat wordt als
subject aangesproken.
Nu kan de een niet zien; hij begrijpt het niet meer.
De ander zegt: het boek is dicht, op slot. En hij heeft recht.
En Christus Jezus staat daar: het miskende subject. En Hij lijdt, want de Heere
zegt tot Hem: het boek is dichtgeslagen, de wolk trekt over heel dit plein, een dikke
mist, die u met hen verbergt. Maar in den mist moet gij behoorlijk onderscheiden:
maak niemand tot object van medelijden, dien Ik verwerp, Ik, God de Heere. En
vergeet niet subject te zijn, en blijven van dat medelijden, dat de Gekenden van den
Heere God uit dit volk zal halen, ze brengend uit den mist. De rest van Israël, het
zaad van het Nieuwe Testament.
Nu, Christus heeft dat niet vergeten.
En omdat Hij het niet vergat, daarom kón Hij nog verder ademhalen in den mist.
Maar hoe de borst gezwoegd heeft in den mist!
O, Man van Smarten!
1)

De Schrift in den uitersten nood.

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
Marcus 15:34.
Christus in de nederdaling ter helle, dat is de nood. Het is de uiterste nood.
In dien uitersten nood heeft de Christus gebeden. Het uiterste gebed; omvattende
de grootste tegenstellingen in één roep, waarin uit de diepten der hel gegrepen
wordt naar de hoogten van den hemel. En naar het binnenste van den hemel: God
en zijn troon.
Welnu, in dien uitersten nood is de tekst van het uiterste gebed een bijbeltekst.

1)

De Reformatie, XIV, 23 maart 1934.
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Hier is de Schrift in het centrum van de aandacht van de kerk geplaatst, als staande
in het centrum van de aandacht in den Groten Bidder, toen Hij tot God komen moest
met niets, dat enkel ‘steun-van-buiten’ wezen zou. Want alle ‘steun-van-buiten’ wordt
onthouden, zover 't ‘steun-van-buiten’ is, aan Hem, die neergestoten is onder Gods
toorn in helse pijn.
Toen Christus in die helse pijn zich neergestoten wist, toen had Hij niet het gevoel,
dat Hem met bijbelteksten steun geboden werd. Geen dienst des Woords kwam tot
Hem in enige gemeenschap, die tot dezen dienst op aarde is geroepen en gesteld.
Al wat nog dienst kon heten, dat werd Hem ontzegd. Geen dienst van de natuur;
geen dienst van de gemeenschap; geen dienst meer van de kerk. Hem werd geen
lichtstraal meer gezonden; geen lichtstraal van de zon, geen lichtstraal van de Schrift.
En toen, toen heel de dienst des Woords aan Christus Jezus werd onthouden,
ja, toen de officiële dienaars van dat Woord dat Woord voor Hem verkeren gingen
in zijn tegendeel, tóén greep Hij zelf naar de Schrift.
En sprak een gebed.
En die tekst van zijn gebed was toen een bijbeltekst.
En toen de gemeenschap, die tot dienst des Woords geroepen was. Hem
uitgestoten had, en uit bleef stoten, toen schakelde Hij zich zelf in die gemeenschap
in, en ging op dien weg staan, waar ook de dichter van Psalm 22 had gestaan, in
het verbond, en in den nood, dien men slechts zien kan in 't verbond.
Toen is de Christus door die geweldige krachtsdaad, en die puurste
gehoorzaamheid, en dat sterkste geloof geworden tot den Heer van allen.
Hij werd de Koning van de kerk, die in de kerk den dienst des Woords verovert
als zijn recht, zijn recht. Want waar Hem niemand dezen dienst meer doet, daar
doet Hij zelf zichzelf dien dienst, en doet dat in gehoorzaamheid, los van
aanschouwing, enkel in geloof. En Hij houdt door dat Woord, gesproken in geloof,
en in de aanspraak van den God des bijbels als zijn God, zijn God met alle krachten
vast, met heel zijn ziel, en heel zijn verstand, en heel zijn hart, en heel zijn kracht.
Dus mag Hij nu Profeet ons worden, uit den hemel, als de bedienaar van het
Woord, die enkel dienaar is, en niet meer bediend wordt. Bedienaar uit den hemel.
Dus mag Hij ook de Priester worden, uit den hemel; als inschake-
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laar in het verbond, die enkel inschakelaar is, niet langer ingeschakeld in de
bediening der vertroosting. Inschakelaar van uit den hemel.
Dus mag Hij nu de Koning voor ons worden. Koning uit den hemel. Hij heeft zijn
volksgemeenschap hem zien uitstoten; en kon daar niets meer tegen doen. Maar
in dat uur grijpt Hij naar David, en het Woord van David maakt Hij tot zijn Woord.
Zo maakt Hij de aanvangen van het theocratisch koningschap de zijne; en doet dit
tevens in vervulling van die aanvangen. Hij is dus Koning, in volstrekten zin; want
over de schouders van niet één der burgers komt Hij tot zijn troon; Hij gaat op den
troon van David zitten, daar waar het ganse rijk van David Hem verstoot, en zelf
daardoor uiteenvalt. Nu kan Hij Koning zijn vanuit den hemel; Koning, die volstrekte
Souverein is, wijl Hij niet opkomt uit gemeenschap, niet eens zelfs met gemeenschap,
doch enkel als de Maker van zijn eigenste gemeenschap.
Dit alles weten wij, indien wij ernst gemaakt hebben met het woord: de hel. En in
die helse pijn den Christus hoorden bidden het Woord, van het verbond, en van den
ingeschakelden Koning in het verbond.
1)

Bij het Paasfeest.

De Goede Vrijdag is geëindigd met een gescheurd tempelgordijn.
En de Paasmorgen is begonnen met een afgewentelden grafsteen.
Het eerste wonder betekent de afwerping door Gods hand van het opschrift
‘verboden toegang’, waarmee de ‘groten’ en de ‘heiligen’ Israëls de ‘kleinen en de
‘gemene’ lieden van hun domein - den tempel - bleven wéren.
Maar het tweede wonder betekent de afwerping door Gods hand van het opschrift
‘verboden toegang’, waarmee de ‘groten’ en de ‘heiligen’ Israëls, nadat God dat
eerste wonder had gedaan, met behulp van den Romein, den anti-messiaansen
staat, dat beest van Daniëls profetie, de ‘kleinen’ en de ‘gemene’ lieden van Gods
domein - den grafkelder - nog altijd wilden blijven weren.

1)

De Reformatie, XIV, 30 maart 1934.
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Het eerste wonder geeft afscheid aan de ‘groten’ en ‘heiligen’ van het verstervend
Israël.
En het tweede wonder is een nodiging aan de ‘kleinen’ en ‘gemenen’ van dat
verstervend Israël, wijl zij de ‘groten’ en de ‘heiligen’ zijn, met alle anderen mee, in
het Israël van den ‘nieuwen dag’. Zij worden er reeds bejegend als de priesters van
den nieuwen dag; de ere van het Pinksterfeest komt hun reeds tegemoet.
Het eerste wonder scheurt de priesters van den ouden dag los van den Priester
van den nieuwen dag; nu zij zich hebben gescheiden van Hem, ja tegenover Hem
gekozen hebben.
Het tweede wonder echter bindt de priesters van den nieuwen dag aan den
Priester van den nieuwen dag; wijl het wonder van den afgewentelden steen niet
slechts Hem dient in 't vinden van hén, doch ook, hén helpt in 't zoeken van Hem;
nu zij zich niet van Hem hebben laten scheiden, ja tegenover de priesters van den
ouden dag - die advocaten van Rome's kwade zaken - hebben gekozen, en zijn
blijven kiezen.
Het eerste wonder was voor de priesters van den ouden dag een
schrik-openbaring, een openbaring-van-den-schok. Maar de ‘schok’, die bij
Boeddhisten dienen moet als een gewelddadig (‘krachtdadig’) heen-jagen van den
zoekenden en vragenden en worstelenden leerling over de grens van het gebied
van de tot nu toe hem toegesloten mysteriën der a-speculatieve werkelijkheid, is in
de Schrift een schok, een schrik, en meer niet. Hij brengt niet in de waarheid, brengt
ook niet in de leugen, openbaart niet, bedekt de waarheid ook niet, doch dwingt
alleen tot een acute uiting van hetgeen daar leeft in het diepst des harten. Dit nu
kan goed zijn, het kan ook kwaad zijn. De schok laat zien, hoe veel of hoe weinig
de geschokte rekent met, en vlucht naar het geopenbaarde Woord. En dat Woord
wilde hen nog dieper verschrikken: het betekende, dat zij waren afgezet van 't
priesterschap.
Maar het tweede wonder was voor de op het Pinksterfeest te kronen priesters
van den nieuwen dag een vrees-vernietigende ‘vreselijke’ (d.w.z. majestueuze)
anti-schrikopenbaring. Een ‘schok’ krijgen zij, als zij den steen zien afgewenteld;
maar de schrik, dien de daad van het afwentelen zelf over mensen moest doen
komen, is hun bespaard; zij waren daar niet bij; alleen de knechten van dat
anti-messiaanse beest-rijk, die behulpsels van het verstervend Israël, alleen zij zijn
door die daad van het afwentelen van den steen verschrikt. De vrouwen niet alzo;
die bleven reflec-
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teren over den steen, die haar bezorgd maakte. Zij waren toen nog niet geschrokken.
En toen zij schrokken, wijl de steen tegen alle verwachting in bleek afgewenteld,
toen dachten zij aan de mensen, de overheid, en vreesden, dat die overheid nog
steeds hun tégen was en tegenwerkte. Maar nauwelijks waren ze over den
schrik-voor-mensen heen, of het Woord komt hun troostend tegemoet, vertroostend
en onderwijzend. ‘Ik weet, wat gij komt doen’, - zo neemt elk wijs opvoeder den
schrik en de gevolgen van den schok bij zijn pupillen weg. ‘Treedt toe, en ziet, en
overtuigt u zelf’, - zo neemt hij 't laatste spoor van schrik en beven weg. En dan
volgt de openbaring door het Woord; de openbaring van den Christus, die immers
leeft en voor de Zijnen leeft, en priesterlijk hen nu reeds bezig is te zoeken. Zo is
dat Woord een overwinning van hun laatsten schrik; en zonder schok, ja, om den
Pinkster-schok te bréken reeds op Paasfeest, wordt hun door het Woord de grote
troost geboden: zij zullen priesters, priesteressen zijn van den nieuwen dag; zij
worden daartoe aangesteld.
Zo is het eerste wonder een acute verwerping van de grootste mánnen onder
Israël.
Maar het tweede is een geleidelijke aanneming en aannemingsverkondiging van
de kleinste vróuwen onder Israël.
Buiten Christus - aldus het eerste wonder - is er man en vrouw, dienstknecht en
vrije.
Maar in Christus - aldus het tweede wonder - is er man noch vrouw, dienstknecht
noch vrije. Doch zij zijn al te zamen een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk.
Zo is het Paasfeest reeds de eerste annunciatie van de goede Pinksterboodschap
over de vorming van de nieuwe Pinksterkerk, van de gemeente van den nieuwen
dag. Het vangt de schokken op, en maakt, juist anders dan 't Boeddhisme met zijn
schok-methode aan zijn leerlingen doet, plaats voor het Woord met zijn bevelen tot
reflexie, tot onderscheiding maken tussen oud en nieuw, goed en kwaad, verstorven
takken en nieuw spruitend leven.
Of de vermelding van dit alles ook haar doel heeft, als een gereformeerd weekblad
Paasfeest heeft aan te kondigen in 1934?
Ja zeker heeft zij dat.
Wij leven in een tijd, waarin veel theologen trachten een brug te slaan tussen
Oosten en Westen, tussen boeddhisme en christendom, tussen Japanse
Zen-buddhisten en Duits-christelijke ‘mystiek’. In
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Marlburg is een hoogleraar - Rudolf Otto - die reeds jaren lang daarvan zijn werk
maakt. Als liturg ener protestantse kerk in het Westen, in Europa, licht hij zijn kerk
nog voor over de liturgie, ook van het Paasfeest, en schijnt te menen, dat dit alles
nog zijn goede reden heeft. Maar als geleerde, en als godsdienst-filosoof, verbindt
hij Oost aan West, en leert in Europa ons Japanse en Indische en andere teksten
lezen. En in Japan leren thans boeddhistische leerlingen de geschriften der Duitse
‘mystiek’ van het christendom bestuderen: over Eckart weten tegenwoordig Japanse
studenten vaak veel meer dan menig Nederlands jongmens.
Het eind van deze geschiedenis is dan, dat deze fusie tussen Oost en West het
paasfeit en het paaswoord op den achtergrond dringt. Reeds het feit wordt door de
‘mystiek’ doorgaans bij voorkeur ‘gesublimeerd’, dat wil zeggen, uit de historische
concreetheid ‘uitgelicht’ en ‘opgeheven’ in de zogenaamde ‘hogere werkelijkheid’.
Het is de wortelzonde van het mysticisme. En bij die schennis van den God der
feiten komt dan ook de schennis van den God van het Woord. De mystiek heeft
altijd last van het ‘Woord’ gehad; zij vindt het woord een hinderpaal voor het verstaan;
want de werkelijkheid is altijd hoger, en ook ánders, dan het woord; men moet tussen
de regels van het woord lezen, vindt ze.
Zo heeft reeds de verheerlijking van de mystiek van Eckhart en de zijnen een
gevaarlijke tendenz; zij komt ten goede aan 't dubbele kwaad: de verdoezeling van
het heilsfeit en van het heilswoord.
En als daarbij nu óók nog komt de bewondering van het ‘boeddhistisch’
leermiddel-van-den-plotselingen-schok, dan zijn het feit en het Woord (met welke
beide het christendom toch staat of valt) geheel en al bezig, hun ereplaats te
verliezen. De schok wordt bij den boeddhistischen leerling op zeker ogenblik door
den leermeester met geweld opgewekt, bijvoorbeeld door een kaakslag, of door
een rauwe kreet. En de ‘geloofsgrond’ voor die schok-methode ligt in de overtuiging,
dat de goddelijke, de hogere, de eigenlijke werkelijkheid niet wordt ervaren door de
mensen, die op feiten steunen, en op woorden zich verlaten, omdat de waarheid
en de werkelijkheid boven de ‘tegenstellingen’ van onze logica en van onze
platte-vlakwerkelijkheid gelegen is. Feiten en woorden, die zijn alle verdwenen
wanneer de leerling tot de waarheid komt. En dat komen, dát moet nu gebeuren
door dien schrik, dien schok; daardoor wordt hij immers ineens afgeholpen van zijn
steunen op feiten en zijn zoeken naar woorden.
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En wie nu weet, dat in dit laatste punt - de degradatie van de feiten, de geschiedenis,
het ‘platte vlak’ van onze historie, en ook de degradatie van het geschreven en in
mensentaal gesproken Woord, de Schrift als Schrift, tegenover het ‘Woord Gods’
gesteld - de ketters van onzen tijd elkaar met vreugd ontmoeten; en dat ook leiders,
die zich ‘gereformeerd’ willen blijven erkend zien, in die degradatie van het feit en
't Woord in die ontmoeting van de ketters zich verheugen en proberen mee te doen,
- die kan het niet vergeten, en die wil het niet verdoezelen, - dat op het Paasfeest
de Heere God in het in-elkaars-verlengde-leggen van het dubbele mirakel van het
gescheurd gordijn én van den afgewentelden steen juist bij zijn volk den schrik
methodisch-pedagogisch overwint, om zo in het raam van de menselijke
geschiedenis, en door den leergang van het geschreven en gesproken
mensentaal-woord, zijn priesters en profeten en koningen van den nieuwen dag te
prepareren op het Pinksterfeest, met zijn vólle uitwerking van de genade, die in het
feit en in het woord des heils ons meegedeeld wordt.
Zo ligt er voor de gemeenschap van gereformeerde belijders op het Paasfeest
1934 een bevel, opnieuw rekenschap van gevoelens te geven. Laat hen het
paasverhaal weer lezen, en dan bedenken, dat zij dit slechts dán getrouw en cerlijk
kunnen doen, indien zij blijven beven voor het feit, het heuse feit van het lege graf,
den afgewentelden steen, en voor het woord, het concrete menselijke-taal-woord
van de Schrift, dat woord van God.
Want 't kleed der waarheid is ook hier geweven uit één stuk.
Eén stúk.
1)

Voorwaarts!

Raak Mij niet aan.
Joh. 20:17.
Daar is Maria Magdalena, de bekende, en zij wil Jezus vasthouden. Want dat
vasthouden, daar komt het op aan, als wij in de Statenvertaling het woord ‘aanraken’
zien gebezigd. Het is geen vluchtige beroering, evenmin een onderzoekend beroeren,
doch het gretige vasthouden, dat hier door Jezus verboden wordt.
Maria had gedacht, dat het de hovenier was.

1)

De Reformatie, XIV, 30 maart 1934.
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En wij kennen allen ‘De Genestets’ vers: 't Was tóch de hovenier, daar in Jozefs
gaarde.
En wij denken daarbij aan den hovenier, die zijn eindeloos geduld bewijst, door
over één plant zich neer te buigen, en haar geknakten stengel op te richten. Wij
willen zo graag het beeld van den hovenier zien, die de éne plant verzorgt, en heel
den hof om die éne schijnt te vergeten. Zo naar den trant van Jan Luyken:
Hebt Gij de ganse creatuur
Gelijk vergeten dezer uur,
Om U alleen tot mij te keren?
Het is mij nu, o mijn Beminde,
als was er nergens iets te vinden,
als was er niets als Gij en ik - -

Maar wie op Pasen zulk een hovenier zoekt, God zij geloofd, die zoekt tevergeefs.
Deze hovenier isoleert zich niet met één plantje in den hof van de andere plantingen
in Gods hof. Houd Mij niet vast, trek Mij niet in uw intimiteit, alsof Ik er alleen voor
u was, alsof gij nog als eertijds aan één plaats Mij in één uur kondt isoleren van de
gemeenschap in een privatissimum. Ik ben bezig op te varen; Ik breid Mij uit tot de
kerk daarboven, om vandaar de kerk beneden te regeren, en allen tot Mij te trekken.
Houd Mij niet vast, om daarin het verleden te doen herleven, en u daar weer in te
leven; Ik jaag immers naar de toekomst? Houd Mij niet vast; maar ga haastig heen,
en zeg het woord aan mijn broeders. Haal dadelijk het hele gezin erbij. Want Ik ben
voor heel het gezin, voor heel den hof. 't Was juist de hovenier......de hovenier voor
heel den hof.
In dat verlossende paasbevel tot de genietende Maria Magdalena helpt ons de
Christus. Hij helpt ons allen. Hij trekt niemand voor; Hij gelooft in de gemeenschap
der heiligen en bepaalt haar termen en haar vergaderingstempo, en -wijze. Hij
repristineert niet, doch haast zich naar zijn werk-plaats, die daar boven ligt. En al
heeft Hij uren, en dagen, en weken ‘te over’, naar wij zeggen zouden (immers, hoe
veel dagen heeft Hij eenzaam moeten doorbrengen, in die veertig dagen vóór de
hemelvaart, die veertig dagen met die slechts weinige ontmoetingen?), Hij laat toch
geen ogenblik daarvan speciaal voor Maria ‘reserveren’, omdat Hij getrouw is in het
onderwijzen. Hij vraagt niet hoeveel tijd Hij ‘beschikbaar’ is, doch hoeveel elk ‘van
node heeft’, van node, om op zijn plaats te komen, en Christus' plaats te verstaan.
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Hij heeft de ganse creatuur
Gelijk bedacht te dezer uur,
Om zich tot allen saâm te keren,
Het is mij nu, o mijn Beminde,
Als of Gij steeds maar meer wilt vinden,
Er is veel meer, dan Gij en ik.

Op Pasen zien wij Christus ‘den verste’ zoeken.
En dat is zijn ‘naastenliefde’.
Naastenliefde - de liefde tot den allerverste; maar dan volstrekt anders dan
Nietzsche het wilde. De ‘verste’, dien hij zoekt, is de Ueber-mens, en die is de
verloochening van den naaste, de crisis over hem, de hoge spot over den
naaste-van-vandaag.
Maar Christus, die den verste zoekt, dadelijk bij de eerste ontmoeting op Pasen,
Hij ziet dien ‘verste’ niet als Ueber-mens, doch als gegevene des Vaders, dien Hij
tot de ware menselijkheid moet herscheppen door zijn Geest en door zijn Woord.
En die liefde tot den ‘verste’ is geen verlangen om den naaste-van-nabij te
‘overwinnen’, gelijk men een ‘overwonnen standpunt’, dat men te boven is gekomen,
achter zich laat, en onder zich laat. O neen.
Want als Hij Maria beveelt om haast te maken in het opzoeken van zijn broeders,
dan verzorgt Hij dat éne plantje naar zijn eigen behoefte, geeft aan dat éne tere
plantje juist dat water, dat het behoeft en juist zoveel als het behoeft, en bouwt ook
zó den helen hof in elk bijzonder bloempje.
Ik geloof de gemeenschap der heiligen. En ik zie den Paaskoning als den Hovenier
van al de planten.
‘Alle.’ ‘En een iegelijk’. Elk in zijn orde.
1)

Het eerste en het laatste dichterlijke boek.

En de Heere zeide tot den Satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand,
alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het
aangezicht des Heeren.
Job 1:12.
Ik bezweer U, gij dochteren van Jeruzaleml dat gij die liefde niet opwekt,
noch wakker maakt, totdat het haar luste.
Hooglied 8:4.
De dichterlijke boeken in den bijbel nemen daar een eigen plaats in. Zij behandelen
elk een eigen onderwerp, zijn met elkander een

1)

De Reformatie, XIV, 5 okt. 1934.
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geheel. En wanneer men ze samenvat en overziet, ligt er een prachtige eenheid in,
vooral wanneer men let op het onderscheid tussen het eerste en het laatste van die
dichterlijke boeken. Het eerste is Job, het laatste is Hooglied. Welnu, het boek Job
is het boek van Gods transcendentie, het Hooglied daarentegen van Gods
immanentie.
Gods transcendentie, daaronder verstaan wij immers, dat God hoog boven de
wereld staat, en altijd onafhankelijk van de wereld is, niemand rekenschap geeft en
altijd redenen neemt uit zichzelf in wat Hij doet? Maar onder Gods immanentie
verstaan wij, dat God naar ons toegekomen is in onze wereld, met ons meegegaan
is, en mee blijft gaan, en ons uitbundig liefheeft, hoewel nooit uitbandig.
Deze beide gedachten geeft de bijbel ons als openbaring van Gods waarheid.
Maar nooit mag men de éne van de andere scheiden. De transcendentie tot
uitgangspunt te kiezen voor zijn denken, met verwaarlozing van de immanentie, dat
betekent vals profeteren. En de immanentie voorop stellen, met verwaarlozing van
de transcendentie, dat wordt óók liegen. Slechts deze beide gedachten, en dan
tezaam verbónden, spreken ons van God de waarheid. De Schrift verbindt ze dan
ook steeds. ‘Ik woon in de hoogte (transcendentie) en bij dien, die van een nederigen
en verbrijzelden geest is (immanentie)’. ‘God heeft één ding gesproken, ik heb het
tweemaal gehoord: dat de sterkte Godes is (transcendentie), én de goedertierenheid,
Heere, is bij U (immanentie)’. ‘Onze Vader (immanentie) die in de hemelen zijt
(transcendentie)’. ‘Hij kán (door transcendentie) en wil (door immanentie) en zál
(door die beide) in nood, zelfs bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst
geven.’
Zó drukt nu ook dat geheel der dichterlijke boeken deze eenheid van gedachten
uit. Beginnende met het boek Job, waarin de transcendentie den nadruk krijgt,
eindigen zij met het Hooglied, waarin de immanentie den nadruk krijgt. Als deze
twee boeken de inzet en de uitgang zijn van het hele bundeltje van dichterlijke
boeken, dan grijpen hier de schakels in elkaar.
Want dat is toch immers Gods transcendentie, als Hij, in zijn hogen hemel, ‘hoog
boven’ Jobs ‘sterfelijk hoofd’, hem aan den Satan overgeeft, opdat die de liefde
verstore zonder dat het haar luste? Hier gaat het óver Job, maar zónder Job. Die
grote, rijke Job wordt enkel maar gebruikt als een geschikt bewijsmateriaal voor
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Gods zelfroem, voor de hemelprediking van de volharding......ja, van wien? van
Job? Ja zeker, maar in hem van de volharding van Gód zelf. God wil den Satan
bewijzen, dat zijn eigen werk in Job volkomen is. Dat de laatste grond van Jobs
volharding niet in Job zelf ligt, maar in God; en dat hij dáárom niet omvergestoten
worden kan, ook door de zwaarste levens-crisis niet.
Stel nu daartegenover het Hooglied. Men kan over de vragen, die de verklaring
van dat boek meebrengt, zeer onderscheiden denken. Wij gaan er niet op in. Slechts
één ding menen wij als gemeengoed van ons aller overtuiging te mogen vaststellen:
dat in dit boek een doorlopende gelijkenis gegeven wordt, die in de concrete taal
van menselijke liefde-van-hier-beneden afspiegeling geeft, en ook de wetstermen
afkondigt van die verbondsliefde, welke God heeft tot zijn eigen bruidsvolk Israël.
Een liefde, welke nooit los te denken is van het middelaarschap, en die daarom ook
in verder perspectief, maar nooit aforistisch, mag worden in verband gebracht met
Christus en zijn kerk. Hier is dus alles immanentie, wat de klok der liefde slaat in
het ‘uur der minne’. Hier ‘woont’ de Heere niet ‘in de hoogte’, zó hoog, dat Hij
onderhandelt met den Satan over wie Hem liefheeft, als ware die koopwaar. O neen,
- hier komt de Heere uit de hoogte naar beneden toe, spreekt met zijn bruid de taal
der liefde, en der immanentie, en wijkt niet van haar zij, zo zij het niet van haar kant
doet. Hier is geen transcendente onderhandeling, die Satan toestaat het liefdeleven
van den sterken Job in zijn genieting te verstoren, zonder dat het de liefde lust, ja
zelfs tegen het begeren der liefde in. Maar hier is het de taal der liefde zelf, die, van
haar standpunt uitziende, haar eigen aspiraties durft leggen in het verlengde van
Gods inspiraties, en daarom zegt, ja met een eed nu zweert, dat niemand het spel
van deze liefde storen mag, eer het haar zelf belieft den kring der stille aandacht
uit te treden en tot een andere akte over te gaan. In Job zweert God over alle mensen
heen. Hij zweert bij zichzelf en voor zichzelf in den ‘raad der goden’. En het geweld
van dien eed slaat straks de mensen stuk. In het Hooglied zweert de bruid. Zij
bezweert de wachters, en de dochters van de stad. Zij gelooft in haar eigen recht,
en in haar eigen kracht en weet, dat dit nu dienst van God is.
Begin en eind der dichterlijke boeken. Transcendentie en immanentie. Zullen wij het vólk nu gelukkig prijzen, dat zo dichten kon?
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Neen, wij zullen den God eerbiedig loven, die dit volk door de inspiratie van de
Heilige Schrift geleerd heeft, wat het uit zichzelf niet heeft verstaan: de eenheid van
de transcendentie en de immanentie Gods. En wat ons eigen leven aangaat: nu wij
in het Nieuwe Testament de transcendentie en de immanentie hebben saam zien
komen in Christus Jezus, God en mens in één persoon, nu willen wij het bidden van
de Psalmen, en de praxis van de Spreuken, en de bezinning van den Prediker,
kortom heel onze levenseenheid en -beweging, ingeklemd doen blijven in die éne
werkelijkheid van God, die bóven ons staat als transcendent en die in ons woont
als immanent. ‘Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, in transcendentie, op hen het
oog. in immanentie, die nedrig knielen.’
1)

Geloofsrekening en adventsverwachting.

In de laatste jaren gaat er onder invloed van Kierkegaard en de dialectische theologie
door de wetenschappelijke, en vandaar ook door de z.g. stichtelijke lectuur, telkens
weer de boodschap, dat geloof enerzijds, en nuchter nadenken of reflexie anderzijds,
tegenover elkaar staan als water en vuur.
‘Geloven,’ zo zegt men dan, dat is: ‘den groten spróng wagen’. Die ‘grote sprong’
wordt dan zó opgevat, dat men alle logisch reflecteren en concluderen naar den
gewonen gang van 't menselijk denken en redeneren durft verliezen, durft prijsgeven.
De ‘grote sprong’, - dat wil hier zoveel zeggen als: niet meer rekenen, niet meer
denken, niet meer op menselijke wijze redeneren. ‘Geloven’, dat is de volmaakte
vijand van het reflecteren; alle menselijke rede wordt immers door het Woord Gods
doorbroken? En alle menselijke wijsheid, dus ook de ‘wijsheid’ van den in God
gelovenden mens zelf, wordt immers tot dwaasheid gemaakt in het actueelexistentiële
horen naar den sprekenden God, d.w.z. in het geloof? Zodra wij iets van den
geloofsinhoud menen te begrijpen, of met ons verstand het trachten in te denken,
en in logische orde voor onzen geest te plaatsen, houdt het op geloofsverwachting
te zijn. Daarom is geloven altijd een tegenstelling van denken, verstaan, inzien. Niet
alleen het denken van den niet-gelovenden, maar óók

1)

De Reformatie XV. 14 dec. 1934.
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het denken van den gelovenden mens zelf wordt dan, naar men zegt, door het geloof
doorbroken.
Dit nu is echter met de Schrift in de hand niet te handhaven.
Het is waar, dat het geloof tegenover alle ‘vleselijk’ denken staat; en dat alle
zondige en eigenwillige en ‘uit ons eigen hart’ opkomende gedachten in het geloof
worden beschaamd en doorbroken.
Maar dat wil niet zeggen, dat nu álle denken door het geloof beschaamd wordt.
Integendeel, God heeft door het geloof ons weer de verlossing doen aangrijpen
als zijn genadegeschenk.
En in die verlossing is nu óók ons denken zelf begrepen. Wie gelooft is wel verlost,
in beginsel althans van het zóndige denken, maar hij is dan ook tevens, juist door
die verlossende daad Gods, teruggebracht tot het gehoorzame denken. Tot het
denken in gehoorzaamheid aan de Schrift.
En de inhoud van de Schrift laat zich indenken, laat zich bedenken. Zo wordt hij
ook tot geloofs-inhoud, tot geloofs-bezit. Beati possidentes. Het is wel een fout, ook
van den gelovenden mens, wanneer zijn denken weer afdwaalt van de Schrift. Maar
het denken zelf is in de Schrift niet veroordeeld, doch wordt door het Woord en den
Geest Gods weer opgewekt in gerechtigheid.
Zie het maar aan ‘vader Abraham’.
Wij noemden hem daareven vader Abraham. omdat hij de vader der gelovigen
is, die op een heel bijzondere wijze den strijd des geloofs heeft gekend en de pijn
daarvan gevoeld heeft.
Welnu, die vader der gelovigen heeft, zelfs in dat machtige ogenblik, toen hij
Izaäk, zijn zoon, offeren moest, geen afscheid aan zijn denken gegeven.
Integendeel. Hij heeft wel niet God nagerekend. Maar hij heeft toch gerekend.
Want, zo zegt de brief aan de Hebreën, hoofdstuk XI, vers 18, hij offerde zijn
eniggeboren zoon, maar hij bedacht daarbij, dat God macht had, zelfs om op te
wekken uit de doden.
Abraham heeft dus ‘bij dit alles bewust gehandeld, hij heeft het voor en het tegen
overwogen, en heeft in het geloof verstaan, dat God ook doden kon opwekken,
m.a.w.. God zal niet een anderen weg inslaan, maar als deze Izaäk sterven mocht,
dan zal ook deze
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Izaäk opgewekt worden. Gods macht is onbeperkt, daarom kan Hij onder alle
omstandigheden de belofte volvoeren......Abrahams geloof wordt te groter, als wij
bedenken, dat vóór zijn tijd nog nooit een dode opgewekt was’ (Grosheide).
Is dat geen reflecteren? Geen rekenen?
Ja zeker, dat is het. Het was zó stellig reflecteren en rekenen, omdat Abraham,
toen hij zijn zoon met het mes het leven zou benemen. en ook reeds, toen hij den
langen weg met hem opging, bergopwaarts, toch aldoor over het probleem nagedacht
heeft, op welke wijze de belofte Gods toch zou kunnen worden vervuld, de belofte
n.l., dat uit dezen Izaäk een groot volk zou geboren worden. Die belofte Gods scheen
door een nieuwen, ermee volkomen strijdenden eis Gods te worden verijdeld. En
toch geloofde Abraham dat dit laatste onmogelijk was. Hij achtte in Gods spreken
antinomieën onmogelijk; de gedachte daaraan leek hem door zijn geloof blasfemie.
En toen ‘zag’ hij in het geloof een weg, dien hij nog nooit in werkelijkheid door God
betreden had gezien, maar die hem toch mogelijk scheen, de weg n.l. van de
opwekking uit de doden. Hij ‘zag’ dien weg; hij fantaseerde hem. Maar legitimeerde
deze fantasie voor zijn denken uit kracht van zijn overtuiging, dat God niet
anti-nomisch spreekt, dat Hij één is in al zijn woorden en werken.
Maar, zo vraagt iemand, was het dan geen denkzonde, dat Abraham een weg, dien
hij nog nooit door God had zien betreden, nu toch reeds projecteerde voor God,
den weg n.l. van de opwekking uit de doden?
Was dat geen hoogmoedig God vooruit rekenen?
Was 't geen brutaal God den weg voorschrijven?
Neen, dat was het niet.
Want al had Abraham nog nooit letterlijk een dode zien levend worden, hij had
toch reeds in zichzelf, en in zijn vrouw, iets dergelijks gezien.
Want Paulus schrijft in den brief aan de Romeinen, dat de vader en de moeder
in Abraham en Sara reeds gestorven waren. En toch had God uit deze ‘doden’ leven
verwekt! Hij had hen zelf als 't ware levend gemaakt ‘uit de doden’. Hij had daar,
waar het vlees, noch voor den man, noch vóór de vrouw een mogelijkheid kon zien
tot het verwekken en baren van een kind, toch nog een kind gegeven.
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En zo treedt in dezen zin, en om ons dat te leren, naast den reeds geciteerden tekst
van Hebreën 11 de uitspraak van Romeinen 4:17: dat n.l. Abraham geloofde in God,
die de doden levend maakt. ‘Vóór God staande of neerknielende, geloofde hij in
Hem en aan Zijn belofte, als in eenen God, Die ook dooden levend maakt, en dus
ook aan hem, al was hij reeds bijna honderd jaren oud, en al was Sara bijna negentig
jaren oud, en al waren hunne lichamen reeds als gestorven, toch Zijne toezegging
van een kind, en zeer talrijke nakomelingschap, en van alomvattenden zegen,
bevestigen zou.’ (Greijdanus).
Zo heeft dan - als het erop aankomt - Abrahams geloof niet God vóórgerekend,
doch zich in zijn rekening aangesloten bij wat God zelf reeds had gedaan.
En het heeft toen die lijn van Gods eigen werken eenvoudig verder getrokken, in
het geloof geleid door zijn Woord.
Dat nu is voor ons een grote troost.
Want daaruit zien wij, dat óók het geloof, neen, dat juist het geloof, ons weer op
onze plaats doet komen, ook met onze geloofsreflexie.
Want het geloof werpt zich niet op als een eigenmachtig rechter over God, om
Hem te zeggen, wat Hij doen en laten moet. Dat nimmer.
Maar anderzijds heeft het toch ook houvast, ook in zijn denken, aan dien God,
die ons door zijn volkomen genade het denken vrijmaakt, en dan wedergeeft. Het
is nu op zijn plaats gebracht, en grijpt Hem aan, het grijpt Hem vast bij zijn Woord
en in zijn werk.
Het is goed, dien vader der gelovigen ook hierin recht te eren.
Dat rechte eren van dien vader, wat kan het anders zijn, dan dat ook wij als
kinderen alzo de wet van het geloof volbrengen?
Men wil ons met een vals geloofsbegrip onder veel andere dingen, ook de
heilsgeschiedenis, als object van wetenschappelijke geloofs-reflexie ontnemen.
Maar wij laten ons die advents-vreugde niet ontnemen.
Want, deden wij het, we zouden geen kinderen meer zijn in het huis van vader
Abraham, doch vreemdelingen.
Vreemdelingen althans in ons denken.
En daarom arm in dit denken, arm in onze ‘theologie’, arm in ons begroeten van
den groten Zoon van Abraham.
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1)

Kerstvreugde, de overwinning op den ‘numineuzen angst’. (Bij
het Kerstfeest)
In één van zijn ‘Ideeën’ heeft Multatuli een verhaal gefantaseerd van den volgenden
inhoud.
Terwijl hij op een bank zit, ziet hij op enigen afstand een arm vrouwtje hout
sprokkelen. Zij heeft brandhout in den winter nodig, en is arm. Zij komt zijn richting
uit. En om haar op een niet beledigende of pijnlijke wijze in haar armoede te steunen,
werpt hij ongemerkt een geldstukje in de richting, waarheen, naar hij vermoedt, het
vrouwtje komen zal. Zij zal het dan wel vinden, denkt hij. en er blij mee zijn. Straks
echter gaat zij toch een anderen kant uit; ze loopt, zo vreest hij, straks het geldstuk
voorbij.
En dan vraagt de man op de bank: vrouwtje, zie ik het goed? ligt daar geen geld?
Het antwoord luidt: nou, als je dat dacht, had je het zelf wel opgeraapt.
Een eenvoudig verhaal. Maar het heeft toch een goeden zin. Het bewijst, op zijn
manier, dat liefde slechts verstaan wordt door een wonder. Een wonder, dat het
hart ontvankelijk maakt voor liefde. Dat in een wereld van zelfzucht, en van een
egocentrisch om-zich-zelf-heencirkelen, aan schenkende onbaatzuchtige liefde leert
geloven. Waar dit wonder uitblijft, daar wordt op liefde niet gerekend, daar wordt ze
niet verstaan, niet geloofd, zelfs niet op haar woord.
In hoogsten zin geldt dit van de liefde Gods in Christus.
Daarom zegt Paulus ook dat God het grote geschenk van zijn liefde ‘bereid heeft
voor die Hem liefhebben’; alleen gewerkte liefde aanvaardt werkende liefde bewust.
Waar het licht van Gods liefde niet geschenen heeft, en niet het hart verbroken heeft
met almachtig geweld, daar wordt op Gods liefde niet gerekend.
En dan komt er de angst voor in de plaats. De numineuze angst.
Zie het maar aan die weduwvrouw in Sarfath. Ze leefde in den kritieken tijd. toen
het oordeel Gods zwaar op de landen lag, ook op de omgeving van Sarfath, en toen
er hongersnood was. In die benauwende dagen is de profeet Elia tot haar gezonden.

1)

De Reformatie, XV, 21 dec. 1934.
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Waarom? Om op haar kosten te leven?
Allerminst.
Want gelijk Elia door het wonder - men denke aan de broodbrengende raven langen tijd in het leven behouden is in dien ‘duren tijd en hongersnood’, zo zou
datzelfde wonder ook na dien hem wel hebben kunnen in het leven houden.
Neen, God zendt zijn profeet Elia niet naar die weduwvrouw te Sarfath toe, om
daar van haar wat te hálen, maar om er iets te bréngen. Daarom zegt ook Christus
in zijn eerste preek te Nazareth, dat Elia daar heenging als zendeling. Dezelfde
knecht van Jahwe, die Israël, zijn eigen volk, de ‘kinderen’ van het huis, voorbijgaat,
keert in tot de heidenen, tot een vreemd volk tot de ‘hondekens’. En hij komt tot die
vreemden niet, om daar iets te nemen, doch om er veel te geven.
Welnu, straks logeert Elia bij die vrouw.
Aanvankelijk gaat alles goed.
Maar wanneer haar kind straks plotseling sterft, dan slaat in een ogenblik de
vreugde der dankbaarheid voor wat Elia in het verarmde huis gegeven had, óm in
een gevoel van namelozen angst. ‘Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij
bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn
zoon te doden?’ Waarom heeft die profeet, zo vraagt de vrouw zich ontsteld af, in
haar huis zoveel licht laten schijnen, zo rúimen teerkost door het wonder gegeven?
Heeft hij haar zó hoog opgebeurd, opdat hij des te dieper, en te smartelijker, haar
naar beneden zou doen vallen?
‘Man Gods’, noemt zij hem; en in den bijbel duidt die naam heel vaak iemand met
een bovennatuurlijke zending aan, iemand, in wien de kracht van God of goden
werkt. En blijkens dezen titel viel plotseling op die vrouw de ‘angst voor het
numineuze’, d.w.z. de angst voor het onbegrepen, onbeschrijfbaar goddelijk mysterie.
Het blijft echter bij dien angst, dien numineuzen schrik voor het ‘mysterium
tremendum’. Zijt gij gekomen, om mijn zoon te doden? vraagt ze. En ze denkt nog
aan een andere mogelijkheid: heeft de mysterieuze man-van-God haar zonden bij
God aangebracht? De wraak ontketend?
In die vraag zien wij de armoedigheid van den ‘numineuzen angst’.
Geen wonder.
Want de weduwe van Sarfath kent de ambten niet, gelijk het
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verbond der genade, dat zijn zendingslicht door haar venster liet vallen, deze ambten
in den Messias verbindt, en ook in zijn voorboden reeds in voorafschaduwing
vertoont.
De ‘man Gods’ mag een profeet zijn; maar - maar dat een profeet óók priester is,
of den priester althans kan afschaduwen, en dus niet een ‘stille verklikker’ is bij de
goden, zoals zij vreest, doch een verzoener; of een vriend-van-den-verzoener der
schuld bij God is, dát weet zij niet. Zij vreest, dat Elia haar schuld bij God heeft
bekend gemaakt, en dus een ‘duivel’ haar geworden is, d.w.z. een aanklager.
En ach, zij weet al evenmin de profetie aan het koningschap te verbinden. ‘Komt
gij mijn zoon doden?’ Dat er een koningsambt bij den Messias is, en dus ook bij
diens voorboden, en dat die messiaanse koning of vriend-van-den-koning niet
vernietigt, maar geneest, geen tyran is, doch de dienaar in de liefde, - dát weet ze
niet. Is die ‘man Gods’ behalve een ‘duivel’, soms ook nog een satan, een die haar
molesteren wil, en dat onder den schijn van vriendelijkheid?
Daar zijn er, zegt de Schrift, die ‘onwetend engelen geherbergd hebben’, welnu,
heeft deze vrouw onwetend een duivel, een satan geherbergd?
De ‘numineuze angst’ - ach neen, die is niet bijbels, niet evangelisch, niet christelijk.
Want indien het zendingslicht door deze vrouw in zijn messiaanse evangelische
heerlijkheid was gezien, zij zou in zijn licht zich terechtgezet, in zijn warmte zich
gekoesterd hebben.
Straks zal zij dat ook doen, straks, wanneer alles wat nu nog onbekend is, en
angst aanjaagt, door den missionaris van Jahwe verklaard is, ‘opdat haar weedom
en geschrei zich verandere in een blijden rei’.
Maar daarom zegt dan ook de typische vraag van de vrouw van Sarfath ons op
het Kerstfeest des te duidelijker, dat wij op den Christus moeten en mogen zien. In
de kerstvreugde, die Hij voor het geloof, dat lief heeft, bereidt, wordt de numineuze
angst ontdekt, gebroken en overwonnen. Dat geloof, - ja, het zal Christus zien als
het vleesgeworden Woord. Als profeet, maar óók als priester, óók als Koning. Dat
geloof zal Christus eren en aanvaarden, Christus, gelijk hij - als de Meerdere van
Elia - later in diezelfde delen van Tyrus en Sidon (waarin ook Sarfath ligt),
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wéér een vrouw ontmoet, die óók een kind heeft, dat heel erg ziek is. Want dan laat
Christus die vrouw toe, te ‘eten van de kruimkens die daar vallen van de tafel des
heren’. En Hij wijst haar op Israëls God, die straks op zijn tijd óók de heidenen niet
meer de plaats geeft van de ‘honden’ ónder de tafel, maar van de ‘kinderen’ áán
de tafel.
Die Christus is maar een ‘man Gods’, maar Hij is ook de ‘God van den man’.
Waarachtig mens is Hij, en ook waarachtig God. En in den ‘man Gods’, die Jezus
heet, maar die ook Christus is, komt de ‘God van den man’ zélf, om - zijn eigen zoon
te doden. Om hem te doden voor de vrouw, en voor haar kind, opdat zij beiden
leven mogen. En om het grote licht te laten zien, óók aan de blinde ogen van het
heidendom.
Die Christus is het, in wie de profetie en het priesterschap altijd tezamen gaan,
en die ook de profetie en het koningschap in zich tot één ongebroken ambtelijken
dienst verbindt.
En bij Hem vragen wij niet, angstig: ‘wat heb ik met u te doen?’ doch roepen wij
dankbaar uit: met u heb ik alles te doen, en met u heb ik alleen te doen. Halleluja.
Want het ‘numen’ helpt ons niet.
God slechts helpt, God als Jahwe, God in het verbond.
Jezus - Jahwe behoudt.
Hij heeft herberg bij ons genomen. Hij deed het, niet om iets te nemen, doch om
zich alles af te laten nemen, en ons álles te geven, de gerechtigheid en het leven.
En de vreugde van zijn heil.
Blijf bij ons Heer. Want Gij zijt tot ons gekomen, om den verklager der broederen,
den duivel, tot zwijgen te brengen, opdat hij nimmer onze zonden in gedachtenis
zou brengen bij God. En Gij zijt tot ons gekomen, om den kinder- en vader- en
moeder-moorder van den beginne, den satan, te binden, opdat wij leven zouden,
wij in onze geslachten.
En Gij hebt ons God verklaard. En ons den vrede doen lichten. Nu jaagt het
mysterie, het numen, geen angst meer aan, want alles, álles wordt voldaan. Wie in
't geloof op Jezus ziet, die vreest den duivel-satan niet.
Kom in, Heere Jezus, met u hebben wij alles te doen, heb Gij met ons te doen,
wij geloven, Heere, kom onze ongelovigheid te hulp.
Want hetgeen het oog achter de wolken niet heeft gezien, en
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het oor van achter de gordijnen niet heeft gehoord, en in het hart in den numineuzen
angst niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.
1)

‘Gevoel’ en Kerstfeest.

Het feit, dat de redactie van ons orgaan ook in dit jaar voor haar kerstnummer weer
bijdragen vraagt van enkelen, die anders niet de kolommen van dit blad plegen te
vullen, is een illustratie van de algemeen onder ons levende vreugde, die het
Kerstfeest nog altijd in ons leven brengt. Ook in het leven van onze gereformeerde
meisjes.
Deze vreugde is een genadegeschenk. Wij zouden ze niet graag missen. Wij
aanvaarden deze vreugde, zélfs ook, als wij ons oog open houden voor de
mogelijkheid, dat ze voor een deel te verklaren zou zijn uit de jeugd-romantiek, die
ook in onze eigen jonge dagen het Kerstfeest heeft geplaatst in de zachte schemering
van huiselijkheid en gezelligheid, van jeugd-emotie en jonge fantasie.
Alleen maar, wij moeten dan óók deze vreugde voortdurend toetsen aan het
Woord van God. Onze vreugde moet thans, nu wij op rijper leeftijd gekomen zijn,
niet meer een vrucht zijn van den zoëven genoemden factor, maar van een gerijpt
inzicht in den doorgaanden openbaringsgang van God in de geschiedenis, en van
een gelovig aanvaarden van dien God, gelijk Hij zich in de historie geopenbaard
heeft in Christus Jezus.
Men heeft in den laatsten tijd van een bepaalde zijde een zeer scherpen strijd
aangebonden tegen alle romantiek.
En dat volkomen terecht. Wie immers ook maar iets afweet van heel de
gedachtensfeer, waarin de romantiek, bij den overgang van de 18e naar de 19e
eeuw, en nog langen tijd daarna, geleefd heeft, en b.v. weet hoe Schleiermacher
het Kerstfeest in zijn bekende ‘Weihnachtsfeier’ heeft ‘gesublimeerd’, gelijk dat deftig
heet, of, gelijk het meer naar waarheid gezegd kan worden, heeft verwazigd en
verneveld, juist door uit de consequenties van de grondgedachten

1)

Bouwen en Bewaren, Orgaan van den Bond van Meisjesverenigingen op Geref. Grondslag,
Kerstnummer 1934.
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der romantiek verder te redeneren, - die geeft aan elken strijder tegen de romantiek
volkomen gelijk, - althans wat dat negatieve betreft.
Wij kunnen niet van onze lezeressen vragen, dat zij zullen weten, wat die
achtergrond der romantiek eigenlijk is. En voor ons zelf achten wij het een
onbegonnen werk, in dit korte artikeltje, al was 't ook maar een schetsmatige
aanduiding te geven van haar hoofdgedachten. Het moge genoeg zijn, op te merken,
dat de romantische ‘zielehouding’ zich niet laat vormen, en richten, en bekeren,
door het met goddelijk gezag in het openbaringswoord ons gepredikte heilsfeit, doch
dat zij, omgekeerd, dat heilsfeit verwringt en vervormt van het ‘gezichts-punt van
het gevoelsleven van den romantischen mens uit. De religie heette voor de romantiek
enkel maar ‘gevoel’. En gevoel stond dan tegenover reflexie, tegenover dis-cursief,
systematiserend redeneren. Waar de reflexie rustig pleegt na te denken, en zo komt
tot conclusies, tot ‘besluiten’, op grond van bepaalde overwegingen, daar heeft het
‘gevoel’ in dezen kring zich zelfgenoegzaam verklaard. Zonder hulp van de reflexie
meende het in eens, on-middel-lijk, de waarheid te kunnen ‘zien’ en grijpen. Maar
dit godsdienstig ‘gevoel’ verheerlijkte dan natuurlijk niet den God, dien wij eren door
zijn Woord te geloven, en door Hem te aanvaarden in zijn historisch werk van
verlossing en van openbaring, doch het knielde in aanbidding neer voor het z.g.
‘universum’; waarbij dan de grens tussen God en schepsel uitgewist werd, en alles
eerst ‘God’, en daarna ook alles ‘Christus’ en eindelijk alles tot ‘Maria’ verklaard
werd. Alles n.l. wat met den schoonheidsdroom der romantische zielen zich liet
verbinden en van dien droom een inhoud kon worden.
Inderdaad, wij zijn in zóverre dankbaar, dat men het ons weer luide voorgehouden
heeft: die romantiek is niet godsdienstig maar ongodsdienstig. Want zij beeft niet
voor het Woord des Heeren; zij onderwerpt God aan den mens, in plaats van
omgekeerd, den mens zich te doen onderwerpen aan God.
Nu is echter aan den anderen kant toch weer een groot kwaad bedreven óók door
degenen, die in den laatsten tijd tegen deze romantiek gestreden hebben.
Zij hebben n.l. wel tegenover het ‘gevoel’ en de ‘gevoels’-verheerlijking van de
romantiek de majesteit van het Woord Gods doen spreken, maar zij hebben dat
Woord Gods anders opgevat dan de Schrift het ons toestaat. Zij hebben immers
dat ‘Woord’
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Gods losgemaakt van de geschiedenis, waarin wij leven, en waarin ook het kindje
Jezus met ons opgenomen is, en jongeling geworden is, en man, en later tot zijn
Paasfeest en zijn Pinksterfeest is doorgedrongen, als overwinnaar van den dood.
Tegenover de romantiek stelde men wel de majesteit van een (onzuiver voorgesteld)
‘Woord’ van God, maar men stelde tegenover haar niet de majesteit van dien God,
die in de feiten, de heilsfeiten, de heilsgeschiedenis, de openbaringsgeschiedenis,
tot ons heeft gesproken en nog spreekt. Uit reactie tegen de romantiek, die in haar
geloof aan de zelfgenoegzaamheid van den godsdienstigen mens het historisch
leven van mens en mensheid verheerlijkte, ging men nu van zijn zijde weer in een
andere eenzijdigheid vervallen; men beroofde n.l. de geschiedenis, waarin mens
en mensheid opgenomen zijn, van de kracht en van de werkelijkheid der genadige
verlossing, van de vernieuwende, krachtdadige werking van Gods Woord. Zo werd
het Woord Gods tegenover de geschiedenis geplaatst, feitelijk er buiten gehouden.
En toen gebeurde eigenlijk hetzelfde, als wat van die andere zijde ook geschied
was: het verlossingsfeit werd als zodanig aan de gelovende belijders ontnomen. De
éne groep, die der romantiek, breidde het goddelijke heilsmysterie over heel de linie
van het mensenleven en van ‘het universum’ uit, en maakte het daarmee één. Maar
de ander lichtte het mysterie van Gods heil daaruit, ze nam het weg uit het vlak van
onze geschiedenis, verbrak den band tussen heilsmysterie en mensenleven,
menselijk levensvlak. Vandaar dan ook, dat juist uit dezen kring de geboorte van
Christus uit de maagd werd losgelaten, en later ook het ledige graf.
Tegenover deze dingen nu moeten wij, als gereformeerde belijders, vasthouden
aan de heerlijkheid en de noodzakelijkheid van het heilsfeit. Gods Zoon is mens
geworden, en is uit de maagd Maria geboren, en in den mens Jezus Christus, die
zo aan het licht getreden is, eren wij God zelf, het eeuwige Woord, ‘God uit God,
en licht uit licht’.
Maar nu moeten wij, als wij op dit punt - gelijk ook inzake dat ledige graf - aan die
bestrijders der romantiek weer de majesteit en de kracht, de verlossingskracht van
het heilsfeit gepredikt hebben, toch ook onzerzijds zorgen, dat wij niet weer zelf het
verwijt gaan verdienen, dat zij met volle recht tegen de romantiek hebben
uitgesproken. Wee ons, als wij nu het Kerstfeest weer gaan
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ver-romantiseren. Wee ons, als wij dat blinkende Kerstfeest dáárom zo lief hebben,
wijl wij, toen wij jong waren, die lichtjes zo mooi vonden, en die warme sfeer zo
innig, en als wij nu in die fantasie van onze jeugd nog altijd de verbindingsschakel
zien tussen de vreugde van toén én de vreugde van nú. Want dán zouden wij wél
in het negatieve een bezwaar hebben ingebracht tegen deze anti-romantische
theologen, maar niet in het positieve hen hebben overwonnen.
Wij moeten dus, om het maar kort te zeggen, het heilsfeit in zijn kracht en zijn
onmisbaarheid handhaven, - maar wij mogen het niet isoleren. Wij mogen het niet
‘op zichzelf’ bezien. Wij moeten het niet gaan ‘voelen’. Men ‘voelt’ ook de schepping
niet; men kan ze slechts geloven. Het verlossingsfeit staat niet ‘op zichzelf’, en het
is ook geen kwestie van ‘gevoel’; het is een zaak van geloof.
En het geloof weet, dat men het kerstfeit niet eren kán, tenzij men doet wat de
oude Anna deed: achter dat Kerstfeest zag en aanvaardde zij door het geloof heel
den langen openbarings- en heilsweg, dien God van de voorgaande eeuwen af met
de verbondsgemeenschap had gehouden. En wij moeten doen, zoals door genade
die andere vrouw gedaan heeft, moeder Maria, die ‘al deze dingen heeft bewaard’
en ze toen, reflexief, en dus niet in een anti-reflexief ‘gevoel’, heeft ‘overlegd in haar
hart’, d.w.z. met heel haar persoonlijkheid. Wij moeten weten dat God ván het
Kerstfeest komt tót den doop van Jezus. En ván zijn doop náár zijn ambtelijk
optreden. En van daar naar het kruis, de opstanding, de verschijning, de hemelvaart,
Pinksterfeest, de voorbidding, de wereldregering, de rijping van de kerk, de
vergadering der gelovigen, de wederkomst ten oordeel, en de overgave van het
koninkrijk aan God. Wij moeten dus het Kerstfeest laten staan in het grote verband,
dat het onderhoudt met heel de heilsgeschiedenis. Dan hebben wij geen ‘gevoel’
nodig, waardoor wij het feit van Bethlehem gaan ‘sublimeren’, maar dan verfoeien
wij alle willekeurigheid, die in al zulk romantisch ‘sublimeren’ van het kerstfeit aan
het licht treedt. Immers, álles wat Christus deed is éven geweldig. De bergrede b.v.
is gewichtiger, wijl later, dan het kerstfeit. Deze openbaringsrede van Christus toch
heeft óók ons verlost; ze was een werk van Christus' dadelijke gehoorzaamheid.
Zijn wonderen, zijn voorbidding, zijn wereldbestuur, álles wat Hij doet, is even
gewichtig. Ja, het wordt elken dag
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gewichtiger; want Hij gaat van kracht tot kracht nog steeds voort. Wie ook maar met
den dunsten draad van romantische verbeelding nog aan die ‘gevoels’-‘religie’
verbonden is, die moet niet denken, dat hij op Kerstfeest een zegen wegdraagt, als
hij langs dezen weg zijn gevoel levendig voelt worden. Want hij heeft niet te vragen
naar zijn ‘gevoel’. Hij heeft alleen te vragen: geloof ik, Heere? En te antwoorden:
op uw Woord héb ik geloofd. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.
Is het moeilijk? Is het speciaal voor meisjes moeilijk, wijl ‘gevoel’ vaak meer dan
verstand en reflexie het charisma van de vrouwenziel schijnt te zijn?
Wij antwoorden: maar zó staan de zaken niet.
Immers, dat ‘gevoel’, dat de romantiek verheerlijkt heeft, heeft met vrouwelijke
emotionaliteit niets te maken. Het gold eigenlijk voor niets anders dan een zeker
kennisvermogen. Daarom heeft de eis, dien wij hier stellen, voor meisjes en vrouwen
geen grotere moeilijkheid dan voor jongens en mannen.
Maar moeilijk - dat geven wij toe - moeilijk is het wel. Voor ons állen éven moeilijk.
Het is dezelfde moeilijkheid, als waarmee steeds het geloof te worstelen heeft, wijl
de natuurlijke mens daar niet aan wil.
Daarom willen wij in de moeilijkheid van het zuiver Kerstfeest vieren, elkaar slechts
helpen door een verwijzing naar den geboren Koning zelf; dien geboren Koning,
die óók gestorven is, en óók opgewekt, en die altijd leeft om voor ons te bidden.
Misschien kan het dan daarna meisjes wel speciaal toespreken, dat er dadelijk naast
de mannen ook vrouwen zijn geweest, die, met behoud van alles wat speciaal
vrouwelijk is - niets immers maakt en houdt ons zo ‘gewoon’ als de verlossing - dien
eis van het geloof ook op het Kerstfeest hebben aanvaard en gehoorzaamd; wij
noemden de namen reeds: Anna, Maria. Deze vrouwen hebben de historische lijn
getrokken en hebben den Christus, gelijk hij in de geschiedenis optreedt, optrad en
optreden zal, door het geloof aanvaard en als borg voor haar zonden aangenomen
en daarna verheerlijkt.
Doen wij dan desgelijks.
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1)

Een bede om den zegen der rechtspersoonlijkheid. (Na Nieuwjaar)
O aarde! bedek mijn bloed niet; en voor mijn geroep zij geen plaats.
Job 16:18.
Wij zijn het nieuwe jaar ingetreden. Praktisch wil dat zeggen: wij schoven weer
dichter op naar den dood.
Maar wij voelen het anders; - want deze laatste gedachte reserveren wij speciaal
voor den oudejaarsavond; doch op nieuwjaarsmorgen spraken we erg druk over
het léven.
Welnu, - hebben wij récht op en in dat leven? Durven wij het als
rechtspersoonlijkheid het ónze noemen?
Rechtspersoonlijkheid- dat is den énen keer een ding. dat ons verschrikt, den
ánderen keer een ding, dat ons vertroost.
Het wil altijd zeggen, dat men geen leven der toevalligheid leeft, dat men niet
buiten het recht en zijn ordeningen óm kan gaan; en dat dus altijd al onze
levensuitingen kwesties van het recht zijn.
Hebben wij nu geen vrede met ons zelf, en vrézen wij met een ‘angstige vreze’
dat recht, wijl wij niet ermee in overeenstemming zijn, dán is de rechtspersoonlijkheid
een ding, dat ons verschrikt.
Zo is het met Job in hoofdstuk 14. Daar bidt hij feitelijk tot God, dat Deze hem
maar loslate, dat Hij niet meer Jobs wegen naga, dat Hij Job maar plaatse buiten
die lastige en vermoeiende sfeer van het recht.
Aan den anderen kant echter durft Job in hoofdstuk 16 toch niet de consequenties
van dit wonderlijke gebed van daareven aan. Wanneer het eens heus zó komen
mocht, zoals Job gevráágd heeft in hoofdstuk 14, - wat zou dan de dood van Job
wel betekenen? Die dood was dan ‘dierbaar’ in niemands ogen. Want wie maalt er
nu om het sterven van één, die geen rechtspersoonlijkheid bezit? Niemand. En de
gedachte, dat hij zó volmaakt gebagatelliseerd zou worden, verschrikt Job dermate,
dat hij bidt, dáárvan te worden ontheven. O aarde, bedek mijn bloed niet. Hier vraagt
Job den zegen der rechtspersoonlijkheid voor zijn lichaam. En dan voorts: voor mijn
geroep zij geen plaats. Hier vraagt Job den zegen der rechtspersoonlijkheid voor
zijn geest. Want dat lichaam van Job wordt als levend lichaam door het ‘bloed’
aangeduid. Wanneer dat bloed zou vloeien, weg zou vloeien, en het zou dan zo
maar
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door de aarde bedekt worden, dan zou daarmee het geval-Job zijn afgelopen, op
dezelfde manier, als welke eens door een wijze Thekoietische vrouw is getekend.
Zij kwam n.l. zo te zeggen, dat, wanneer wij sterven, het ongeveer net zo is, als
wanneer men wat water in het mulle zand onder de brandende zon uitgiet: na een
poosje ziet men er niets meer van. Ach, indien nu zó het bloed van Job door de
aarde opgeslurpt wordt, wat heeft dan Jobs hele geval betekend? O aarde bedek
mijn bloed niet! Laat mij rechtspersoonlijkheid blijven, o God! Laat den roep van
mijn bloed niet verklinken, en de kleur van mijn bloed niet verbleken.
En wat den geest van Job betreft, - zijn ‘geroep’ moet geen ‘plaats’ vinden. Het
moet niet binnen een paar kerkermuren opgesloten blijven, maar het moet
dóórklinken. Het moet de mensen aangaan, en hen bewegen. Het moet komen tot
Gód, en Hem bewegen. Het moet nooit stil blijven staan, maar steeds weer echo
vinden en weerkaatsing.
Want in het bloed van Job ligt zijn leven. En in den roep van Job spreekt zich zijn
leven uit, spreekt hij zich uit, getuigt zijn geest van wat dien geest omtrent hemzelf
bekend is.
De zegen van de rechtspersoonlijkheid, - óf, - ja, wát komt er in het andere geval?
Staan wij hier voor een keus? Is het dilemma voor ons nieuwe levensjaar:
rechtspersoonlijkheid of niet?
Neen, zó is het niet gesteld. Het dilemma is alleen maar dit: de
rechtspersoonlijkheid in zegen, of de rechtspersoonlijkheid in vloek.
Want rechtspersoonlijkheid behoudt men nu eenmaal altijd. Die is gegeven in de
schepping. En in het werkverbond. Daarin heeft God reeds den mens geklemd
binnen de tangen der wet. En nadien komt de mens daar nooit van af. Al mag hij
zijnerzijds het verbond verbroken hebben, en dan ook roepen aan het eind der
dagen, bang als hij is voor de gevolgen van zijn eigen daad: bergen valt op ons, en
heuvelen bedekt ons, d.w.z. o aarde, bedek ons bloed wél, en onze roep worde zo
dadelijk gesmoord - het baat hem niet. Want een rechtspersoonlijkheid blijft hij. En
dus wordt aan hem de vrucht der rechtspersoonlijkheid bediend, al is de vrucht ook
nog zo wrang en bitter. Zijn bloed wordt niet in de aarde bedekt, maar het wordt,
gelijk Ezechiël 24 uitdrukt, op een gladde steenrots gelegd, dat iedereen het kan
zien. Want het geval van iemands leven wordt nooit bij God gebagatelliseerd. En
daarom komt alles wat hij doet in het gericht, en wordt zijn roep, de diepste, wezen-
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lijkste uiting van zijn geest, in eeuwigheid geplaatst in rechtsverband.
Dus is de enige vraag slechts, of wij met Gods recht in vrede leven, ja dan neen.
Doen wij dat niet, dan zal het nieuwe jaar ons als rechtspersoonlijkheid zien treden
in een conflict, dat juist voor een rechtspersoon onontkoombaar, onontwijkbaar is.
Dus is de enige wijsheid in deze dagen van crisis, en van zorg, en van
onzekerheid, dat wij onze onveranderlijke rechtspersoonlijkheid durven begeren,
wijl wij door Christus Jezus met Gods recht verzoend zijn. Indien ons leven in Hem
verborgen is, dan is zijn dood ons toegerekend. Zijn bloed nu is niet door de aarde
bedekt, doch als het bloed van den tot zonde gemaakte uitgestort voor de ogen
Gods. En zijn geest kwam roepende tot God, en vond daar het oordeel der verlating,
de straf over alle zonden.
Toen heeft die Christus voor diezelfde vierschaar het recht om te leven, en om
te heersen, voor zich veroverd.
En sedert is de mogelijkheid voor ons gegeven, en de zekerheid bovendien, om
den zegen te genieten van de rechtspersoonlijkheid.
Want Christus' onbedekte bloed spreekt betere dingen dan Abel.
En Christus' den gansen hemel vervullende stem spreekt dagelijks om voor ons
te bidden.
En zo alleen durven wij het nieuwe jaar weer ingaan.
1)

Vrede op aarde.

En Hij was bij de wilde gedierten. En de engelen dienden Hem.
Marc. 1:13b.
Al zijn wij, wat den kalenderdatum van heden betreft, eigenlijk al weer ver van het
Kerstfeest af, en misschien ook al weer dat Kerstfeest vergeten, toch blijft de Schrift
het thema van den kerstnacht naar voren brengen. Lees den tekst, hierboven
afgedrukt. Die tekst immers is het antwoord, dat God, na dertig jaren, op den
engelenzang van den eersten kerstnacht geeft.
De engelenzang; - wij hoorden hem nog onlangs verkondigen: ‘vrede op aarde
onder de mensen des welbehagens’. Welnu, wie
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denkt, wanneer hij in onzen tekst van die engelen en van die wilde dieren leest, dan
niet vanzelf aan dat ‘vrede op aarde’, dat de engelen hebben gezongen? De Heere
Christus was ‘met’ de wilde dieren; dat betekent hier, dat dezelfde dieren, die anders
als wilde en verscheurende bekend staan, rustig zich om Jezus hebben neergevlijd.
In stêe van Hem kwaad te doen, of Hem te bedreigen, hielden ze zich bij Hem op,
zó, als de profeet het tekent in dat bekende toekomstbeeld van het vrederijk, dat
staat te komen. En naast de wilde dieren komen straks ook de engelen, en zij dienen
Christus. En zo vertoont die Christus, met die engelen, en die dieren, in het klein,
een beeld, en een glimp van dat vrederijk, dat niet is ‘naar den (vleselijken) mens’,
maar waarin toch de heerlijkheid van het nieuwe leven, naar de belofte, opspruit
voor den (geestelijken) mens.
Marcus nu brengt de vertoning van dit paradijs-in-miniatuur in direct verband met
de heerlijkheid van Christus als overwinnaar in den strijd. Hij was immers van Satan
verzocht geweest.
Die verzoeking was heftig. Zij was duizendmaal zwaarder dan die van den eersten
Adam in het oude paradijs. De eerste Adam toch werd van den duivel verzocht in
een paradijs, waar hem niets ontbrak; de tweede daarentegen in een woestijn, waar
Hem alles ontbrak, waar Hij honger had en dorst. De eerste Adam werd wel in het
paradijs verzocht, maar hij was tevoren door het woord Gods gewaarschuwd; hem
was gezegd, wat hij doen en wat hij laten moest. Den tweeden Adam is dat niet
afzonderlijk gezegd. De Geest dreef Hem eenvoudig in de woestijn, na zijn doop;
maar geen enkel uiterlijk verneembaar woord heeft Christus tevoren op de verzoeking
voorbereid, of, gelijk het met Adam gebeurd is, in rechtstreeks sprekende woorden
het concrete gevaar hem aangewezen.
En toch heeft Christus, die tweede Adam, die ‘alle dingen onderscheidende’
‘geestelijke mens’, den verzoeker ‘onderscheiden’. En Hij heeft hem door het Woord,
dat er geschreven staat, doen deinzen, en met dat Woord verslagen.
Zo wordt dan ook de Christus hier voor ons getekend in zijn volle heerlijkheid. Hij
is gebleken te zijn de ‘Zoon van het welbehagen’. Hij was als zodanig uitgeroepen
door een stem van boven, bij zijn doop, toen Hij nog vóór de verzoeking stond. En
nu heeft Hij in de woestijn getoond, te zijn, zoals Hij was bekend gemaakt door die
hemelstem: de ‘zoon des welbehagens’.
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In die woestijn is Christus verzocht geweest als vertegenwoordiger van zijn kerk,
als hoofd van zijn verbondsgemeenschap, als de eerste onder zijn zeer vele
broeders. Hij stond daar als geroepen verlosser, als koning van ‘de mensen van
het welbehagen’. Als zodanig heeft Hij de proefgeboden voor het forum van den
hemel en de hel gehoorzaamd uit zichzelf, en heeft volstaan.
Maar dan is het ook billijk, dat het woord der in den kerstnacht zingende engelen
eveneens bij voorbaat reeds vervulling ontvange, m.a.w., dat de ‘vrede op aarde’
zichtbaar verschijne ‘onder de mensen des welbehagens’. Want daarvan hebben
de engelen gezongen. Kom nu, wild gedierte, en laat leeuw en wolf en panter en
kalf en kind en ‘Zoon des welbehagens’ samen wonen. Komt nu, engelen, en dient
Hem; Hem, die zijn werk verricht heeft naar het gebod, en die getrouw geweest is
in de verzoeking. Komt, en aanschouwt Hem in zijn heerlijkheid, en geeft ook ons
te aanschouwen beeld en beginsel van dat rijk van vrede, van dat herwonnen
paradijs, waarin wij de grondtrekken van het oude weer herkennen.
Want deze voorproef van het vrederijk is ons een duidelijk bewijs van wat er eens
zal zijn in het rijk der heerlijkheid, aan het einde der dagen. In dat rijk van vrede zal
eenmaal weder alles opklimmen tot den mens, en rondom hem zich legeren, en
hem als koning van de wereld onder God gaan dienen.
Het is waar, in de woestijn van Christus' verzoeking hebben wij slechts een flits
van het komend vrederijk gezien. Haast is weer alles voorbij. En, niemand is er bij
geweest, niemand heeft het gezien. Want het vrederijk blijft een geloofsstuk; men
kan slechts door het geloof in het Woord aanvaarden, dat het bestaat, en dat God
brieven-van-eigendomsrecht op het nieuwe paradijs, op de volkomen ordening van
vrede in die woestijn betekend en verzegeld heeft. Maar daarom willen wij te meer
ons bukken in geloof voor dezen Heiland, die ons het leven heeft beloofd, en die
het heeft gegeven naar zijn welbehagen, en die ons het type toont van zulk een
heerlijkheid, welke ieder met Hem deelachtig wordt, ieder, die in Christus' volkomen
gehoorzaamheid ook voor zijn eigen óngehoorzaam leven verzoening zoekt bij
dezen tweeden Adam.
‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde onder de mensen des
welbehagens’. Lof zij den Zoon in alle eeuwigheid. Hij heeft zijn ambt nog nauwelijks
aanvaard, of de engelenzang bevestigt zich. Was 't wonder, dat zij kwamen dienen?
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De herders waren er niet bij, o neen.
En de romantiek kon hier weinig beginnen.
Maar 't was toch méér dan in den kerstnacht, meer en rijker.
1)

‘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 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
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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 zó 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 Jakobsonwetendheid.
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 discipelen. 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
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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.
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 open-breekt: 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
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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 bevelen 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 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, toen kwámen de
engelen. Toen was er de engelendienst: vrede op aarde, door den Mensenzoon.
Een wonder voor zijn eigen baat

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

55
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!
1)

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

1)

De Reformatie, XV, 15 maart 1935.
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de beide zonen van Zebedeüs door hun moeder worden voorgedragen voor een
ereplaats 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 bevoien 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 tegenover 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
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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 in eens de majesteit van Christus. In het zelfde 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.
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
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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’.
1)

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:
2)
‘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 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

1)
2)

De Reformatie, XV, 15 maart 1935.
De hier bedoelde overdenking werd door den Auteur als eerste opgenomen in den bundel
‘Alles of Niets’.
Men zie hierna, pag 93
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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 óók 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 tegelijkertijd 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 óf niéts’, en die tevens
mij voorhoudt, dat die ijzeren wet mijn leven beheerst in het begin, het vervolg en
3)
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 mijn 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

3)

Zie in noot 2 genoemde overdenking.
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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.
nbsp;
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
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 zegr
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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1)

De twee zwaarden.

Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen die het zwaard nemen,
zullen door het zwaard vergaan.
Matth. 26:52.
In den hof van Gethsémané slaat Petrus met zijn mes, of zwaard, ruw en
plomp-verloren. Hij wil op deze wijze zijn meester ‘beschermen’.
Maar daar komt Christus tussenbeide. Weg met dat zwaard! Opdat er plaats zij
voor een ander zwaard, het zwaard van God Jahwe, - dat in dezen nacht heeft te
ontwaken, naar de profetie, tegen Gods Herder, en dat dien Herder slaan moet, dat
Hij sterve. - Zo spreekt de Christus.
Op dit woord zijn velen afgekomen, die er iets in meenden te kunnen vinden, dat
in de richting van Tolstoi wees. Allen die het zwaard nemen zullen door het zwaard
vergaan, - was dat niet het zuiverste anti-militairisme?
Maar hoe ver staan zij, die zo spreken, buiten den gedachtenkring van de Heilige
Schrift. Met name, wanneer deze ons verhaalt van Gethsémané. Christus spreekt
zich niet uit hier over ‘het vraagstuk van “den” oorlog’. Evenmin pro als contra. Over
dit vraagstuk spreekt de bijbel wel, maar op andere plaatsen. Hier niet. Hier
constateert de Christus eenvoudig het feit, dat het zwaard, dat van déze wereld is,
geen enkele kwestie oplossen kan; laat staan, dat het de gróte kwestie, het vraagstuk
van recht en genade zou kunnen oplossen.
Wat Christus zeggen wil, komt eigenlijk op hetzelfde neer, als wat de Prediker
schrijft. De Prediker zegt immers ook, dat heel dit leven beheerst wordt door de wet
van kracht-en-tegenkracht. wichten tegenwicht, stroom-en-tegenstroom,
slag-en-tegenslag. Geen enkel zwaard, zegt Hij, geen enkel zwaard slaat naar één
kant. Het slaat óók hem, die het hanteert. Het komt nooit tot dóór-braak, het komt
nooit uit zichzelf tot een láátste woord.
Het werpt de wereld heen en weer, op en neer; maar het blijft altijd staan tússen
de twee polen van: de uiterste macht én van: de uiterste machteloosheid.
En daarom maakt het zwaard van déze wereld ook zo moe. Ach, het heet onze
‘ultima ratio’. Maar eigenlijk is die naam te veel, want het wordt nooit een ‘ultima
ratio’, een laatste argument.

1)

De Reformatie, XV, 22 maart 1935.
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Wanneer het ooit aan het zwaard gelukken kon, dát te worden, dat éne, één van
de ultima, een van de láátste, de definitieve dingen, dán zou het, hoe verschrikkelijk
ook, althans dien énen zegen spreiden: dat het een vraagstuk oplossen kon. Maar
het kan dat niet. Het kan de oplossing slechts verschuiven. Het brengt nooit een
volledige overwinning. En nooit een volledige nederlaag.
Wat wil dus Petrus met dit zwaard? Wat wil hij er hiér mee? Wat wil hij er nú mee?
Vandaag gaat het om het zwaard van God. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Sla
dien herder. En de schapen zullen verstrooid worden, - alleen een wónder kan ze
weer bijeen vergaderen, niet enig zwaardgeweld. Het zwaard, dat héden slaan moet,
dát zal van bovenaf slaan. Gód zal het in zijn hand hebben. En Hij zal ermee slaan
naar het hart van zijn Zoon, en het hart doorklieven. Tegenover elk ander zwaard,
dat een slag toebrengt, maar straks zijn slag pareren ziet, staat nu dat zwaard van
God, dat alleen maar zelf zal slaan, maar dan met een slag, dien niemand kan
pareren; allerminst de Mensenzoon.
Maar daarom zal dat zwaard van God, waarmee Hij naar zijn herder slaat, ons
ook de oplossing brengen. Het zal elk ander zwaard daarin beschamen en
overwinnen. Het zal den kringloop van de dingen van deze wereld, van déze
zwaardsmedende, zwaardbewegende wereld, doorbreken in rechte vaart, met
rechten slag. Het zal van boven af de rechte lijn van Gods geweld, en van zijn toorn,
doen breken door den cirkel- en den kringloop van de dingen van beneden. Het zal
niet, als het zwaard van déze wereld, zich bewegen binnen den kring van de
‘algemene’ genade en van het ‘algemene’ oordeel. Doch het zal, omgekeerd, het
oordeel gans ‘bijzonder’ maken, want het zal onweerstandelijk zijn. En het zal door
die bijzonderheid van het oordeel, het zal door de waarachtig ultima ratio van de
wraak van den toornenden God, óók meteen ons brengen de bijzondere genáde.
En die zal van geen wankelen weten. De vrede, dien het zo verwerft, zal niet weer
door een tegenbeweging worden ongedaan gemaakt.
De twee zwaarden. Ons zwaard?
Heden slaat het zwaard in Versailles. En morgen wordt die slag weer ongedaan
gemaakt. Heden slaat het zwaard van Venizelos. En morgen wordt de slag
teruggeketst. Heden drijft het zwaard iemand in de gevangenis. En morgen komt de Prediker zegt het immers zelf - de gevangene van heden als een zwaarddrager
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uit de gevangenis breken, en jaagt den zwaarddrijver van vandaag morgen zelf in
de gevangenis.
‘En al die dingen worden zo moe, dat het niemand uitspreken kan’. De
vermoeiende gang van het zwaard van beneden is precies evenzeer vermóéiend
als het waaien van de winden, heen-en-weer, het stromen van de rivieren naar de
zee, en het straks weer opvaren van die dampen, in wolken, naar boven, opdat zij
vandaag weer de bergen met sneeuw en de dalen met water vullen. In dien
ommegang van winden en van wateren, in dat heen-en-weer beweeg van het leven
tussen wieg en graf, is óók het zwaard van déze wereld opgenomen.
Maar het zwaard dat God nu heden zal bedienen is aan die
heen-en-weer-beweging ten enenmale onttrokken. Het slaat niet in de
‘keer-weer-laan’ van menselijke beweging, maar het slaat van bovenaf met één
slag. Deze Zwaard-hanteerder, God, een slag toegebracht hebbende, zal voorts in
eeuwigheid gezéten zijn. Zijn zwaard is anders dan het onze. Het onze hakt de
knopen door. Maar wie een knoop doorhakt, legt juist daardoor een nieuwen knoop
in het weefgetouw der wereld. God echter zal vandaag met zijn zwaard den knoop
van het recht niet doorhakken, maar ontwarren. Want Hij zal de laatste betaling, Hij
zal de ‘ultima’ ratio in de wereld heden brengen. Gethsèmanè. En Golgotha. En
verlating. En vloek. En eeuwig oordeel.
Laat nu dát zwaard maar komen, Simon Petrus. En dát zwaard alleen. En houd
gij met uw zwaardslag de hand niet tegen, die met één slag-van-Gód de majesteit
vertonen zal van de ultima ratio, in het pleit van zonde en genade, van verwerping
en verkiezing, van hemel en van hel.
Petrus, uw zwaard is zo vermoeiend. Want ál wat de Prediker ziet ‘onder de zon’,
tot het blinkend zwaard toe, het maakt zo móé.
En de vermoeidheid van den Prediker is heden vól geweest in de ziel, den geest
van Christus Jezus. Wat was Hij moe, toen Hij in de Paaszaal zeide, tot wie ook
daar met zwaarden kwamen: het is genoeg. Wat was Hij moe, toen Hij tot Petrus
zeide: weg met dat zwaard; vannacht kunnen wij niet meer in de draaikolk blijven;
nu móét Ik zinken.
Ach ja, Hij was zó moe, dat de Prediker in Hem vervuld is.
Zwijgen was dan ook het enige, dat over bleef straks. Wie zwijgt niet, als de ‘ultima’
ratio van God in deze wereld komt?
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Dat alle engelen nu juichen: het zwaard zal slaan den énen slag. Vol-vloek-slag.
Genade-slag.
Gezwegen worde nu voor God: den drinkbeker zál Hij drinken. Hij, onze herder.
En dan zal het zwaard rusten: de grote slag zal dan zijn toegebracht. En de vrede
rijst voor eeuwig, de vrede, die alle verstand te boven gaat.
Gethsèmanè. Golgotha.
En de twee zwaarden.
1)

Het Recht van den Sterkste en de Sterkte van het Recht.

Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want
allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent
gij dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf
legioenen engelen bijzetten. Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden,
die zeggen, dat het alzó geschieden moet?
Matth. 26:52, 53, 54.
Indien iemand voor gevangenschap bestemd is, gaat hij in
gevangenschap. Indien iemand bestemd is, met het zwaard gedood te
worden, moet hij met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid
2)
en het geloof der heiligen.
Openb. 13:10.
Wanneer Christus in Gethsèmanè Petrus beveelt zijn zwaard weer op te steken,
dan is dat - wij zagen het reeds - vanwege de erkenning, die Hij profeteert, dat het
zwaard, dat aan ‘déze wereld’ van nu ontleend is, niet in staat zal zijn, een werkelijke
oplossing te brengen, laat staan: een laatste oplossing. Het zwaard is nooit
‘beslissend’.
Waarom is het zwaard niet beslissend? Ons zwaard? Het zwaard van ‘deze
wereld’?
Dat is hierom, dat ‘ons’ zwaard uitgaat van een stelling, die bij God bewezen is
vals te zijn. Het zwaard immers gaat uit van ‘het recht van den sterkste’. Het bouwt
daarop voort. Het grondt op dat axioma zijn ‘moraal’.
Maar daarom is alle vermijdbaar zwaard-gebruik ook zo dwaas.

1)
2)

De Reformatie, XV, 29 maart 1935.
Vgl. voor de vertaling (naar Prof. Greijdanus) dit stuk zelf.
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Wie het niet noodgedwongen, doch vrijwillig, eigenwillig, met wellust ter hand neemt,
zondigt tegen de waarheid, en springt over haar diepe afgronden zo maar heen.
Want het ‘recht van den sterkste’ bestaat niet. De sterkste bewéért slechts, dat hij
als zodanig récht heeft. Hij loopt telkens maar weer heen en weer over de vraag,
of ‘kunnen’ inderdaad het zelfde als ‘mogen’ is. Hij weet eigenlijk wel, dat het zo
niet is, en toch wordt gehandeld, alsóf het zo is. Zo vaak dus het zwaard den sterkste
dienen moet, om zijn beweerde ‘recht’ zonder rechtsbewijs te handhaven, is hij,
indien hij het niet noodgedwongen doch wellustig ter hand neemt, misdadiger en
leugenaar. Knopen doorhakkende, légt hij nieuwe knopen: het eigen werk van
moordenaars en leugenaars.
Daarom zegt de Christus tot Simon Petrus, dat Hij in dezen nacht van lijden, en
van borgtocht, en van wereldverlossing, tussen ‘kunnen’ en ‘mogen’ geen
gelijkheidsteken plaatsen wil. Twaalf legioenen van engelen zou Hij, wat het ‘kunnen’
betreft, tot zich kúnnen doen komen; een macht dus, die in staat is Kajafas' geweld
te doorbreken. Deze engelen-wacht zou Hem, wat het ‘kunnen’ aangaat, met één
slag boven zijn moordenaars vermogen uit te heffen. Indien dus sterkte tevens recht
ware, zou Christus met één mobilisatie-woord, gericht tot de legers van de engelen
van zijn Vader, kunnen volstaan, teneinde met één slag-bij-de-gratie-van‘het-recht-van-den-sterkste’ ontheven te zijn aan alle geweld. Hij spreekt hier naar
3)
den mens en dus in den potentialis.
4)
Maar Hij wil niet alzo. Liever blijft Hij spreken in den realis : het zwaard van Gód
slaat heden naar den enigen herder. En het móét alzo geschieden. De Schriften
immers moeten vervuld worden? Hebben die Schriften niet geroepen om de sterkte
van het recht? Ja, al te zamen hebben zij gezegd, dat het recht zijn loop moest
hebben, en dat daarom de verzoening slechts door voldoening kon geschieden.
Verzoening, dat is sterkte. Voldoening, dat is recht. Sterkte door recht. Sterkte van
het recht. Sterkte voor de rechtvaardigen uit den Rechtvaardige en
Rechtvaardigmaker; onder de mensen, den Mensenzoon!
En daarom zal Hij niet tussen onze zwaarden van beneden zich heen en weer
laten werpen, de zwaarden van Petrus of van Kajafas. Want dán zou Hij zelf in dit
beslissend uur het recht van den sterkste proclameren en daarmede tevens zondaar
zijn voor God,

3)
4)

Over wat ‘zou kunnen’.
Over wat werkelijk is.
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de laatste zondaar, de tweede Adam, maar dan, als de eerste, afgevallen van God.
Neen, Hij zal naar de Schriften lijden, en de sterkte van het recht uit kracht van zijn
eigen verlorenheid en machteloosheid voor ons gronden.
Daarmede is dan Christus tevens Leidsman van de zijnen straks geworden.
Openbaring 13:10 wijst ons daarin den weg. Althans, indien men dat vers anders
dan de Statenvertaling het doet, leest naar de oorspronkelijke bedoeling. Feitelijk
staat er dit: indien iemand voor gevangenschap bestemd is, gaat hij in
gevangenschap. Indien iemand bestemd is met het zwaard gedood te worden, moet
hij met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof der heiligen.
5)
(Prof. Greijdanus).
O neen, dit is geen woord uit de krijgsmanskunst, of uit het krijgsmansrecht, dat
in het door ‘déze wereld’ ontworpen verkeer geldt. Het is ook niet een woord, dat
binnen dezen verkeerskring de verzetloosheid, het niet-wederstaan predikt. Was
het zó bedoeld, dan zouden in Openbaring 11 de ‘twee getuigen’, die
vertegenwoordigers zijn ‘van al de ware en getrouwe ambtsdragers en kerkelijke
6)
dienaren van Christus' hemelvaart af tot den jongsten dag toe’, niet kunnen getekend
zijn naar het beeld van Mozes en Elia, die immers allerminst de leer van het
7)
niet-wederstaan hebben gehuldigd. Neen, hier spreekt Openbaring 13 van een
toestand, waarin de gelovigen om hun trouw aan God tenslotte gebracht zullen
worden door de overmacht der vijanden. Het is tenslotte hun definitieve staat, de
toestand, waarin ten laatste verzet niet meer mogelijk is. Het gaat over de
verbondskinderen, die - zover is het tenslotte gekomen - door den vijand reeds
bestemd zijn in gevangenschap te worden weggeleid: verzet baat niet meer.

5)
6)
7)

Ook anderen vatten den tekst zo op.
Prof. Greijdanus.
Juist hun daden-van-wederstand zijn het punt van vergelijking, in Openb. 11, tussen hen en
de ‘twee getuigen’. Kan men zeggen, dat hun wederstand ‘totaal anders’ is, dan die, welke
met uitwendig geweld geschiedt? B.v., omdat de ‘getuigen’ ‘bidden’, hetwelk iets anders is,
dan een zwaard hanteren? Maar Mozes ‘bad'’ (de opgeheven handen!) tijdens, en terwille
van een veldslag. En Elia ‘bad’ om hongersnood (vgl. oorlogs-blokkade); en na zijn
Karmel-gebed ging hij met het zwaard doden. Zeker, de getuigen van Openb. 11 hebben
‘bevoegdheid’ en ‘bidden’. Ook strijden zij tegen vijanden van de kèrk, geen
primair-tegen-een-staat-gerichten oorlog voeren zij. Maar een kerkstrijd kan door een staat
gevoerd worden (Rusland, ten dele Duitsland). De bedoeling is dus niet: geen uiterlijk geweld;
doch deze: als uit de feiten gebleken is, dat de kans daartoe absoluut voor de kerk voorbij is,
dan ook gaan in den dood, in de gevangenis als wie een (geloofs) daad doet.
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Het gaat over heiligen, die feitelijk weggeleid worden in gevangenschap en
veroordeeld zijn tot den dood: verzet baat niet meer.
Zulk een heilige nu weet, wijl hij gelovige is, dat alzo óók voor hem de Schriften
moeten vervuld worden; dat zó voor hem Gods weg zich aftekent. Gods weg, die
eindelijk duidelijk zichtbaar wordt in de niet meer tegen te houden feitelijkheid der
bittere eindgeschiedenis. De weg van God, die Hem door lijden slechts verheerlijken
wil.
Is het dan eenmaal met de getuigen van God zóver gekomen, dan hebben zij niet
langer te hunkeren, met een gebaar van verlangen, naar een wederkeer tot het
slagveld, waarop men op het wapen van het ‘recht van den sterkste’ vecht. Neen,
in hun stervensgang hebben zij ‘heilige handen op te heffen naar boven’, gelovende,
dat zij heden staan in die betere wereld van ‘de sterkte van het recht’. De
‘lijdzaamheid en het geloof der heiligen’ zullen dan ook hierin hebben uit te komen,
dat zij in hun laatsten gang niet de zwakheid vertonen van te verlangen, in hun
laatste uren nog wel, staande dus voor de ‘poort des hemels’, naar een hun zelf
tenslotte ‘vreemde’ ‘krácht’, naar een ‘kracht-wapen’, dat zij nooit anders dan
noodgedwongen hanteren wilden, toen zij nog leefden, en dat God zelf hun thans
uit de handen liet slaan, in hun sterven. Ze moeten dus niet, gebonden en naar de
slachtbank geleid, nog eens als de vrouw van Lot ‘omzien’ naar de stad, waar ze
eens mochten wonen, maar thans op het punt staan uitgeleid te worden: een stad,
die geen andere uiterste verkeersmiddelen heeft, dan die uit het tuighuis van de
wereld-van-vandaag komen. Ze moeten niet meer, in het uur van het sterven, in
stêe van óp te zien naar den hemel, nog eens met schele ogen óm-zien naar dat
tuighuis, waarvan thans de vijanden van de kerk beheerders zijn geworden. Want
- kregen zij als wereld-wapendragers eindelijk hun bij God eervol emeritaat, emeritaat
in deze wereld van de menselijke zwaarden, laat hen dan verder áfzien van de
mensenstad van het ‘Recht-van-den-Sterkste’, opdat zij, niet al zuchtend, doch al
zingend ingaan in de stad, die ‘Sterkte-van-het-Recht’ voor hen gebouwd heeft, die
stad, waarvan de kunstenaar en bouwmeester God de Heere is, en waarvan de
hoeksteen is gelegd: hun Heere Jezus Christus.
Laat hen op dezen bodem-van-geloof gaan staan, en zie, hun voeten staan dan
in de poorten van Jeruzalem. En dat andere zwaard van Ps. 149, 't zwaard van de
Sterkte van 't Recht, is ‘in hun hand’, gelijk de liederen hammaäloth definitief zijn
‘in hun mond’.
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1)

Christus, Heer van den tijd.

En op den eersten dag der week......
Luc. 24:1
Op den dag des Heeren......
Openb. 1:14.
Christus verschijnt aan Johannes op den ‘dag des Heeren’, d.i.: ‘op den dag van 's
Heeren opstanding, den eersten dag der week, onzen Zondag’ (Greijdanus). Op
den dag des Heeren leert Hij dus het lied van Christus als den Heer van ons en al
het onze zingen. Hij laat op zijn eigen dag zijn heerlijkheid ons zien. Een heerlijkheid,
‘van den eniggeborene vanwege den Vader’? Ja, ja, - maar ditmaal toch wel meer
bepaald als van den ‘eerstgeborene onder vele broederen’. Een heerlijkheid, als
van den eersteling, die uit de doden opstond, en die dit hier deed, hier in onze
woonplaats, onder ons. Hij laat ons zien de glorie van den paasvorst Jezus Christus.
Nu, vooreerst: wie is er koning, tenzij dan die regeert over de dingen-van-den-dág?
De dingen-van-den-dag, dat zijn de dingen van onszelf, zolang wij mensen-van-dagen
zijn. Dus kan de Christus dán slechts koning over ons zijn, indien Hij Heer werd van
den ‘Alltag’, de alledaagse dingen, én ook de dágen-van-de-dingen. Onze ‘belijdenis’
van zijn koningschap heeft eigenlijk geen zin, ze wordt ons nimmer duidelijk en
concreet, ze is feitelijk geen belijdenis, tenzij wij het aldus zien, en hartelijk geloven:
dat Hij de koning is, niet slechts der dingen-van-den-dag, maar ook der
dagen-van-de-dingen. Welaan, - op den dag-des-Heeren wórdt de boodschap tot
de kerk gebracht, dat Hij de koning is van alle dágen. Zó volstandig is Hij in deze
heerlijkheid bevestigd, en zó onbetwistbaar daartoe gerechtigd, dat Hij voortaan
2)
zijn eigen tijden heeft: Hij brengt zijn eigen dag mee: den dag des mensen.
Want op den eersten dag der week, als het begon te lichten, scheurde de God
van alle vlees de wolken, en riep den mensenzoon weer tot het leven, ook naar het
lichaam. En dat Hij op den eersten dag het deed, dát is bewijs van Christus' glorie
als de menselijke koning van den tijd. Als koning naar mensenmaat.
Want God is een rechtvaardig rechter. Hij maakt een mens slechts koning naar
de mensenmaat, pro mensura humana; Hij geeft zijn eer van koningschap naar
Gods ón-meetbaarheid een schepsel

1)
2)

De Reformatie, XVI, 22 november 1935.
‘Deze naam’ (dag des Heeren) ‘komt in de H.S. alleen hier van den Zondag voor’. (Dr. S.
Greijdanus, Komm. Openb., 1925, 28).
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niet. Maar Hij geeft dan ook dien mens de mensenmaat, de volle maat, naar de orde
van elken zeer bepaalden dag. Toen Christus op den Goeden Vrijdag het woord
van Psalm 31 op de lippen nam, zeggende: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn
3)
geest’, toen was dit lied zijn lévenslied, zijn dóórtochtslied. Dit blijkt wel uit hetgeen
onmiddellijk in dien psalm op deze woorden volgt: ‘Gij bevrijdt mij, Heere, Gij God
der trouw!’ Toen Christus dus die eerste woorden sprak als laatste in de
dagen-zijner-schande, toen wist Hij, in de bevrijding nu te komen. De geest toch,
dien Hij in de hand van Vader toen beval, was geest van den
volkomene-in-gehoorzaamheid, de geest van den volmaakt-rechtvaardige. Dus
kómt Hij nu ook in bevrijding. God hoort Hem, nu de verlating aan het kruis doorleden
is, een maatloos lijden in de maat der dagen. God hoort den Zoon.
En zie, Hij hoort Hem aanstonds, als Hij, na dit woord gesproken te hebben, den
geest geeft. Dat ogenblik was feitelijk het moment van aanvang voor de hemelvaart
van Jezus Christus, zegt de Schrift. Dit brengt dan ook de vrolijkheid, en het
feest-moment er in, als Jezus Christus op elk ogenblik, nadat de helse pijn in
dagen-duur door-leden is, ook dat andere woord uit dezen zelfden eenendertigsten
psalm voor zich neemt: in uw hand zijn mijn tijden (vers 16). Mijn ‘tijden’ - d.w.z. de
dingen-van-mijn-dagen mét de dagen-van-mijn-dingen. Mijn lotgevallen, hier en
ginds. Mijn lotgevallen, zus en zo. In uw hand zijn al mijn dagen en termijnen; mijn
tijden, én de cesuren in mijn tijd.
Dus wordt den Christus heden naar dit woord gedaan. Hem wordt in ruimte en in
tijd nu récht gedaan. In ruimte: Hem wordt gegeven alle bevoegdheid in hemel en
op aarde: Hij noemt de landen naar zijn namen. In tijd: Hij wordt de koning van den
tijd: Hij noemt de dagen naar zijn dagen: er komt een ‘hèmera kuriakè’: een dag
des Heeren, een dag van Christus-Kurios. Hem wordt nu recht gedaan door dien
God, die Christus' tijden houdt in zijn eigen souvereine hand, maar die dan ook met
eigen hand Hem maakt tot Heer, óók van den tijd.
Want aldus is beloofd van de oudste tijden aan, dat God zou noden tot de
Sabbats-heerlijkheid, niet slechts zichzelf, maar ook den mens, die aan het recht
voldaan zou hebben in een volle dagenmaat, de maat eens mensen.

3)

Vgl. mijn: ‘Christus in den Uitgang van zijn Lijden’.
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Wij zeiden daar, dat het ogenblik van Christus' sterven aanvangsmoment was van
zijn hemelvaart. Zo zegt het ons de Schrift, wanneer zij (Openbaring 12) ons verhaalt
van het kind der vrouw, die den mensenzoon gebaard heeft naar het vlees, de kerk
dus. Dan zegt de Schrift ons, dat het kind, hoewel geboren onder satans dreiging,
daarna werd weggerukt tot God en tot zijn troon. Dit nu was hemelvaart, en deze
hemelvaart begon alzo op Goeden Vrijdag. De hemelvaart van Jezus Christus
geschiedt niet pas op dien bepaalden dag, dien wij bijzonder noemen naar dit feit,
doch zij vangt feitelijk aan op Goeden Vrijdag. Dit ‘wegrukken’ immers van ‘het kind’
tot ‘God en zijn troon’ wijst op een snel, met kracht, wegrukken, om aan den draak
te ontrukken. Het ziet allereerst op wat aan het kruis geschied is. Toen onze Heiland
uitgeroepen had, het is volbracht, Joh. 19:30, riep Hij daarna met een grote stem:
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest, Luc. 23:46. Toen stond de draak gereed,
zijn ziel te grijpen. Maar God rukte haar als voor zijn ogen weg, en nam haar op in
het Paradijs, Luc. 23:43.
Principieel was dat onzes Heilands rechtvaardiging door God, en vormde zij het
begin van zijn hemelvaart, en plaatsneming op den troon ter rechterhand Gods. En
daarom worden die twee zonder overgang met deze wegrukking zijner ziel bij zijn
kruisiging verbonden: alle drie hangen onlosmakelijk samen en vormen één geheel.
Het is daarom niet juist, wanneer men nu alleen van 's Heeren hemelvaart gesproken
acht, en meent, dat alleen zijn geboorte, en opvaart naar den hemel, voorgesteld
worden, doch dat geen melding gemaakt zou worden van 's Heeren verlossende
werkzaamheden. Allereerst wordt nu gedoeld op 's Heeren kruislijden en sterven.
Slechts daarbij kan deze sterke uitdrukking van wegrukken gelden. Bij zijn hemelvaart
4)
steeg de Heere omhoog vol majesteit.
Het is goed, hieraan zijn aandacht wél te geven. Want immers, hieruit blijkt, dat
hetgeen op dien eersten weekdag-paasdag is geschied, niet alleen een voorbereiding
is van de volkomen hemelvaart op ‘hemelvaartsdag’, doch óók vervolg en vrucht
van de aanvankelijke hemelvaart op ‘Goeden Vrijdag’. De tweede Adam, die
rechtvaardige, komt om zijn loon: de apodosis. ‘Apodosis’ is immers: uitkeren van
wat naar recht verschuldigd is. En God is aan den tweeden Adam schúldig. Hij is
Hem schuldig, wat Hij in den aanvang aller tijden vrijwillig heeft beloofd als loon
voor een

4)

Dr. S. Greijdanus, ‘De Openbaring des Heeren aan Johannes’, Amsterdam, 1925, blz. 253-254.
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mensenleven, dat in het aan den mens gezette continuum van tijd de offerande der
gehoorzaamheid zou brengen zonder breking of onderbreking.
En daarom kómt op Pasen die ‘apodosis’. Zij komt, en zij is zó volkomen goed
en gaaf, en zó beantwoordt zij aan het recht van God, dat Christus zelfs tot Heer
wordt van den tijd. Hij mag de Heer zijn van zijn dagen. En van de onze. In Gods
handen wáren zijn tijden; zij blijven het ook. Hij komt in het licht op dezen zijn eigen
dag, den eersten dag der week.
Hieruit vloeit voort - en het is geloofs-vóóroordeel, dat hier spreekt, dat de keuze
van den dag, waarop Christus op zal staan, bepaald is door het recht, en tevens
daaraan uitdrukking geven wil. Het was dat récht van God, dat Christus op liet staan,
niet op den sabbat van de Joden, noch op den Vrijdag van zijn dood, maar op den
eersten weekdag, als het begon te lichten. De Joden strekken zich weer tot hun
arbeid: hun wérkdag is er weer, ze zullen werken zonder den gehaten Nazarener.
Maar God de Vader kondigt nu de rust af; de werkdag van de Joden van gister - de
kinderen van Abraham alleen als vader van hun vlees - wordt tot rustdag voor de
christenen van morgen - de kinderen van Abraham als vader der gelovigen.
Zo is het op dien eersten dag der week, die paasdag heet.
En van het toen den mensen gegeven recht, om de dagen te noemen naar den
mens, den Zoon des Mensen, is nu op Patmos verkondiging geschied: de Kurios
Christus komt op zijn heerdag, zijn heir-dag tot het leren en tot het strijden.
Ik kijk mijn kalender nog eens aan: mijn Heer en God en - Broeder heeft hem
ingericht.
1)

Energie van dwaling.

Daarom zal God hun zenden (zendt God hun) een kracht der dwaling,
opdat zij de leugen zouden geloven.
2 Thess. 2:11.
Wie is de tijdredenaar?
Is het de man, die de daverende-dingen-van-den-dag bespreekt

1)

De Reformatie, XVI, 29 november 1935.
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en het per advertentie aankondigt: Joden, Abessyniërs, sancties, het jongste
vliegongeluk?
Of is het de man, die op tijd spreekt, als er nog niets davert, maar als het stil is
om ons heen?
Is het de man, die de ketterijen in hun uit-was veroordeelt?
Of is het de ander, die ze aan ziet komen?
Is het de drukke exclamator, die de werking van den cycloon achteraf demonstreert
aan de stukken en brokken, die hij achterliet?
Of is hij het, die den cycloon, die energie welke God zendt, ziet aan-komen terwijl
de lucht nog blauw is?
Als Paulus tijdredenaar was, toen hij zag, dat God een energie van dwáling zond,
dan is niet de eerste, doch de tweede figuur die van den tijdredenaar.
Want zo'n woord van den Heiligen Geest, gesproken door Paulus, komt op tijd.
Paulus spreekt over den anti-christelijken tijd: de leugen zal ingang hebben onder
de mensen, en met wonderen en tekenen zich aannemelijk maken bij het boze en
overspelige geslacht, dat een teken vraagt, om niet te moeten gelóven.
En als de grote organisator der zonde, die anti-christ, voor zijn leugen ingang
zoekt, dan zal hij ook ingang vinden. En een auditorium vindt hij ook. Er zijn er, en
het zijn er velen, die ja-knikken gaan, als hij spreekt. Ze willen niet geloven; ze
houden de waarheid kunstmatig ten onder; er is immers een geraffineerde techniek
van het ongeloof? Geen psychologie van het ongeloof zal ze ooit in haar affreus
affront van den Verbondsgod naar waarheid schetsen; want bij degenen, die niet
geloven willen, zal elk ontwerp ener psychologie van het ongeloof zelf beheerst
worden door het ongeloof van hun psychologie, en daarvan middel-ter-zelfbedekking
zijn. Zij zelf verharden zich dus, willen niet wandelen op den verlichten weg der
geloofsgehoorzaamheid door het geloofsgehoor. En nu zij zich verharden, nu wórden
zij verhard. Nu zij niet willen recht-uit lopen nu worden zij veroordeeld tot
heen-en-weer-dribbelen. Tot ‘dwalen’. God zendt hun nu een kracht - een energie
- van dwaling.
Dat is de nieuwtestamentische doorvoering van wat in het Oude Testament reeds
was geschouwd door dien profeet, die even uit het cachot gehaald was, om ‘gekapt
en geschoren’, en vriendelijk ver-
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maand door een diplomaat, die het hof goed kende, te verschijnen voor den koning
Achab, en over den uitslag der militaire operaties uitsluitsel te geven. Hij zei toen,
dat hij den Heere had gezien op den troon, en dat hij had gehoord, hoe God Jahwe
een geest zocht, die den koning Achab overreden kon en wilde, om zich te storten
in een militair avontuur, dat hij, de koning, zou moeten bekopen met den dood. En
zie, er wás een geest gevonden, die Achab wilde overreden. Die geest was toen
‘gezónden’. Gezonden door God zelf. En zo was het nu gekomen, dat Zijn Majesteit,
al wist hij al de knépen van de valse profetie, die den dictator naar de ogen ziet,
toch aan zijn leugenprofeten geloof hechtte, toen zij aanmoedigden: ga gerust, uw
wapenen zijn gezégend.
Gelijk die éne profeet den geest-der-overreding-tot-het-avontuur-van-zelfmoord
gezónden ziet door God, zó ziet Paulus een geest-van-dwaling thans gezonden tot
de gehoorzalen en de foyers van het antichristelijk Instituut-voor-Eenheids-Onderwijs
(gelijkgeschakeld). Ze zullen geloven, wat ze daar horen, de heren en de dames.
En dat zal hiervandaan komen, dat God een energie-van-dwaling tot hen uit doet
gaan. Door die energie - heus, het zit ‘in de lucht’ - raken ze het stuur kwijt. En
daarmee is het feitelijk bij hen begonnen. Ze dwalen, onzeker. Het kan zó, maar
het kan ook anders. Men moet zich niet isoleren, en geen bourgeois satisfait wezen
in de republiek-van-den-geest. Ze leven interkerkelijk en interconfessioneel, en
luisteren daarom ook naar den anti-christ. U weet toch wel, mijnheer, dat die ook
van-de-religie is?
Ja, 't is een ‘energie’, zo zeiden we. Zo staat het ook in Paulus' eigen taal. Een
energie - denk daar vooral niet klein over. Elektriciteit is energie - de dónder is de
vrucht ervan. De valse tijdredenaar heeft het al maar over dien donder, de bóéiende
redenaar. De anti-christelijke spreker in het Gebouw voor Hogere Religieuze
Propaganda heeft het óók al over den donder, en zo; hij doet immers ‘wonderen en
tekenen’? Dat wil zeggen: ontládingen van energie? Maar Paulus - tijdredenaar bij
de gratie Gods - ziet een andere energie werken; God zendt een kracht van dwaling.
Het is energie, ze komen er niet van los, ze zijn erdoor geláden, ze staan onder
stroom, ze zijn genomen, meegenomen. Maar ze merken er zelf niets van, en 't
geeft helemaal geen catastrofe. Want het is energie van dwáling. Ze zijn onzeker,
dat is alles. Ze haten die pedante termen van ‘hebben’ en ‘weten’; de
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dingen zijn zo simpel niet, ver-zekeren ze. Voor de rest zijn ze te onzeker om iets
te ver-zekeren.
Daarom is een tijdredenaar hij, die tegen de dwaling waarschuwt. Hij slechts leeft
‘in kritieke spanningen’, die de feitelijke synthese tussen ja en neen onderkent, en
er tegen waarschuwt, onbarmhartig. Die toch is de ware barmhartigheid. Zij laat
zien, dat het grote ongeluk niet ligt in het ogenblik, waarin een bewuste en brutale
ketterij zich royaal uitspreekt, maar in het continuum van tijd, waarin een wolk gelegd
wordt over de onderscheidingen, onzekerheid in de hand gewerkt wordt met
betrekking tot de namen en de predikaten, Calvinisten worden genoemd, die
loochenen, dat op de wijze, die de Schrift aangeeft, de Christus in het vlees gekomen
is, hetgeen de bijbel anti-christelijk noemt.
Een kracht van dwaling, - als die de geesten meeneemt, dan moge God ons de
actualiteit van Paulus als tijdredenaar schenken; van Paulus, die in zijn dagen reeds
deze ‘kracht’ gezonden zag, en toen een woord schreef, dat ál de eeuwen dóór zijn
kracht en scherpte kan behouden. Want deze dwaling ‘ligt op het gebied zowel van
het intellect als van het ethische leven; lichtgelovig, zonder oordeel des onderscheids,
zonder inzicht in de normen waar naar het leven zich moet richten, zullen’ degenen
die verloren gaan ‘geloof slaan aan de leugen, zich laten misleiden door de energie,
de verlokking, waarmede de’ dwaling ‘hen bevangt’......‘Dat zulk een verbinding,
zulk een verduistering van inzicht en verdwalen van den weg der gerechtigheid
komen zal, van God gezonden, is een gericht, een werking van Gods gerechtigheid,
die den zondaar “overgeeft” aan de zonde’ (van Leeuwen).
Wie dit bederf ontvlieden wil moet kiezen tussen de ene en de andere ‘tijdrede’.
Niet de tijdrede, doch de rede-op-tijd is actueel.
1)

Kerstfeest.

In het licht van morgen
Wij gaan weer Kerstfeest vieren. Midden in de geestelijke verwarring, waaraan onze
tijd lijdende is, willen wij weer betuigen, dat

1)

De Reformatie, XVI, 20 december 1935.
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ons geloof zijn zekerheden vindt en belijdt in het Kind, dat ons geboren is.
Duizenden Nederlanders zijn op dit Kerstfeest met hun gedachten bezig met het
boek, dat onlangs Prof. Dr. J. Huizinga gaf onder den titel: ‘In de Schaduwen van
Morgen’. Het boek draagt tot ondertitel: ‘Een diagnose van het geestelijk lijden van
onzen tijd’. Wat het boek wil, is reeds uit den titel duidelijk. En zo men voor het
kennen van zijn bedoeling aan titel en ondertitel nog niet genóég hebben mocht,
worde nog er bij gemeld, dat het eerste hoofdstuk gaat over
‘ondergangsstemmingen’, terwijl verder in de volgende hoofdstukken de gebreken
van den tijd worden opgesomd en geanalyseerd. Tekenend is ook het motto, dat
de schrijver boven het gehele boek plaatst: ‘Habet mundus iste noctes suas et non
paucas’. Het is een woord van Bernhard van Clairvaux. Het betekent: deze wereld
heeft zijn nachten, en dan niet zo weinige.
Maar Bernhard van Clairvaux was mysticus.
En juist de mystici weten met den ‘nacht’ toch eigenlijk geen raad.
Enerzijds vinden zij den nacht een reden-tot-klacht, anderzijds een
oorzaak-van-jubel.
Reden tot klacht is hij, inzoverre hij niet het vólle hémel-licht is, noch dit afbeelden
kan. Want de hemel, met de zalige ‘aanschouwing’ van God, die is het eigenlijke,
de aarde is toch maar niets. Wat den hemel niet typisch ver-beelden kan - nacht hoe zou dat niet te beklágen zijn?
Maar aan den anderen kant: de nacht is hier beneden toch iets anders dan de
dág-van-hier-benéden. De dag-van-hier-beneden, van den ‘mundus iste’, van déze
boze (‘iste!’) wereld, die is zo slecht, zo hulpeloos, zo dóm. Want het
licht-van-hier-beneden is geen hémel-licht. In het licht van deze aarde vertonen de
dingen niet hun waren schijn. In den ‘mundus iste’ zien wij álles verkeerd. Wij denken
in tegenstellingen, die niet houdbaar zijn ten overstaan van de al-eenheid van
God-en-wereld. Wij denken over ‘goed-en-kwaad’, ‘dood-en-leven’,
‘beneden-en-boven’, en denken in die tegenstellingen, we denken ook die
tegenstellingen zelf, alsof zij werkelijk waren. Maar dit zijn ze juist niet. Onze logische
en ethische tegenstellingen hebben feitelijk geen zin vóór God. En daarom is de
nacht toch eigenlijk ook weer goed. Als nog-niet-hemeldag is hij arm. Als
niet-meer-de-aarde-dag is hij rijk. Hij rukt
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ons met één slag uit het schouwtoneel van 's werelds ijdelheden weg. De grootste
ijdelheden zijn die termenkraam van de denkers en de geleerden. Hun
denken-in-tegen-stellingen. De nacht, als symbool van het
onttrokken-zijn-aan-de-wereld-van-hier-beneden, is een góéd symbool. Daarom
heeft later ook de romantiek het thema van den nacht weer opgenomen. Wij denken
slechts aan de ‘Hymnen an die Nacht’ van Novalis, en aan de ettelijke andere
bladzijden waarin deze den nacht prees als legger van den universelen sluier over
den ‘mundus iste’. ‘Habet mundus iste noctes suas et non paucas’, dat is voor den
één een klaagwoord; voor den ander houdt het het midden tussen klagen en juichen;
en voor een derde is het een juichtoon geworden.
Wij komen dan ook niet verder met het constateren van nachten in deze wereld.
Niet met hymnen aan den nacht, al ware het ook de kérstnacht. Het is immers maar
de vraag, hoe men de ‘nox, diebus pulchrior’, den ‘Kerstnacht schoner dan de dagen’
prijzen wil. Of, die hem prijst, gelovige is, dan wel mysticus, romanticus.
Wie gelóóf in God heeft, die prijst den kerstnacht, omdat de zonne der
gerechtigheid over deze wereld opging. om ‘de schaduwen te breken’. Die
‘schaduwen’ zijn dan voor zijn besef de zonde en de dood.
De mysticus daarentegen prijst den kerstnacht, die schoner dan de dagen is,
omdat hij het z.i. valse en bedriegelijke van alle aardse gerechtigheid, en daarmee
ook de aardse dilemmatiek van deugd en ondeugd, licht en waarheid, doorbreekt,
en overwint.
‘Wij, die ‘in de schaduwen van morgen’ heten te staan, hebben dus te leven uit
dit geloof, teneinde niet voor één dagje ons stichtelijk dronken te drinken aan
romantiek en mystiek. Want die dronken zijn, zijn des nachts dronken, zegt de
Schrift; en ze vindt dat nacht-bedrijf blijkbaar lang niet mooi.
Hebben wij het geloof niét, dan voelen ook wij ons allicht in 1935 ‘in de schaduwen
van morgen’. Wij duchten dan vagelijk een aanschuivenden nacht. Een periode van
nacht in deze wereld, een cultuurnacht, zoiets als de ‘Untergang des Abendlandes’.
de ondergang van deze onze westerse cultuur. Wij worden dan naar het
cultuur-pessimisme heengedreven, - voor een tijd......Maar heimelijk troosten we
ons ook weer: want in deze wereld, in de geschiedenis van dezen tijd, rijst na
cultuurnacht weer een nieuwe cultuurdag. ‘Deze wereld’ heeft nachten: meervoud.
En zo strekken wij ons weer naar dien toch te verwachten nieuwen cultuurdag uit;
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we sterken ons over den nacht-van-morgen door het verwachten van den
dág-van-overmorgen. En we schommelen zo tussen cultuuroptimisme heen en
weer. Tegelijkertijd horen wij anderen, die dit ons heen-en-weer-gedreven-worden
2)
tussen die twee als decadent verwerpen. En nog weer derden trachten zich uit
deze verlegenheden met één sprong te bevrijden, in het geloof, dat ‘de dag van
Christus’, en daarmee het ‘rijk der glorie’ aan den anderen kant van de grenzen van
deze wereld en den tijd verschijnt. Men blijft zo in de onzekerheid leven. ‘Tusschen
een overtuigd cultuur-pessi-misme en de verzekerdheid van een aanstaand heil op
aarde staan al degenen, die de ernstige euvelen en gebreken van het heden zien,
die niet weten, hoe ze te heelen of te keeren zullen zijn, maar die werken en hopen,
die zoeken te begrijpen en bereid zijn te dragen.’ (Huizinga.)
Gelukkig, dat wij op het Kerstfeest niet ‘in de schaduwen van mórgen’, maar ‘in het
licht van heden’ staan. Neen, 't is nog niet genoeg gezegd. Wij staan in het licht van
gister, heden, morgen, van alle eeuwigheid. Want Jezus Christus - ons Licht en
Leven - is gister en heden Dezelfde, en tot in der eeuwigheid. Want het Woord is
vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien,
een heerlijkheid als van den eniggeborene vanwege den Vader, vol van genade en
waarheid. Wij hebben niet te kiezen tussen cultuur-optimisme en cultuur-pessi-misme,
want ons geloof zegt ons: in ons leven, dus ook in ons cultuurleven, kwam Christus
in, en Hij kwam er als Verlosser. Al de dagen en nachten vóór Zijn geboorte waren
adventsdagen: men stond dus al de eeuwen in de schemering van wat telkens weer
de dag-van-morgen heten moest. Slechts in het paradijs kon tot de mensen zijn
gezegd: gij leeft ‘in de schaduwen van morgen’: de schaduwen van zonde en van
dood. Maar nauwelijks was de nacht van zonde aangebroken, of God heeft den dág
geprofeteerd: het vrouwenzaad is aangekondigd. En God heeft sindsdien alle dagen
en nachten van den ‘mundus iste’ doen staan in het licht-van-morgen. Dat licht is
aangegloeid en aangegroeid, totdat het Kerstfeest kwam, om de
schaduwen-van-gister te verdrijven in het heden der genade, de volheid van den
tijd.
En sindsdien is dat licht met ons in sterker graad steeds mee-

2)

Zie ‘Kerkelijk Leven’ van verleden week.
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gegaan. Het werd Goede Vrijdag: o dag van recht en billijkheden: o nacht van
rechtsverkondiging, in hellelijden, o dag van een op aarde gelijk in den hemel
zien-op-God-alleen! En het is Hemelvaart geworden, en Pinksterfeest, en nú is het
Kerstfeest negentien-hon-derd-vijf-en-dertig. En straks komt de dag der dagen, de
grote dag. In het licht van dien groten morgen leven wij nu elken dag. Dus kiezen
wij niet meer tussen optimisme en pessimisme; want op elk huis staat nu geschreven:
‘D.O.M.’: den alleen goeden en alleen groten God zij eeuwig dank en eer. Hebt gij
het op een kerk zien staan? Het kan zijn; God ziet het ook geschreven op de smidse
der cultuur, het wiegje van een kind, boven de poort van hemel en van hel. Gaat tot
zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. Want het ‘rijk van de natuur’
vormt werkelijk geen tegenstelling met het ‘regnum gloriae’, het ‘rijk der glorie’. Het
rijk van glorie is er héden. Het is Gods glorie, dat Hij een regnum, een regering
heeft: een regnum gloriae is dus eigenlijk een tautologie, een twee keer hetzelfde
zeggen.
Wat willen wij nu zeggen, tenzij dan uit het geloof? In de schaduwen van morgen
kan - als hij het volkomen ernstig met die woorden meent - slechts hij staan, die niet
uit het geloof wil spreken. Wie het geloof in Christus heeft, den Christus van het
Kerstfeest, die met ons meegegaan is, en nog heden bij ons tegenwoordig is, gans
direct in onze geschiedenis, die weet den nacht verdreven. Hij háát dat woord ‘nacht’
als teken en als in enige profetie opduikend symbool nu. Want niet de ‘mundus iste’,
de wéreld-van-vandaag, maar de zóndaar-van-vandaag, de mens die in het vlees
vertrouwt, die heeft zijn nachten, ‘habet noctes suas et non paucas’.
Ja, feitelijk is dat nóg te veel gezegd. Hij heeft niet véle nachten, maar hij heeft
er slechts één, den eeuwigen, den enen.
Doch wie den Christus aanneemt in het geloof, als met ons meegegaan, en met
ons meegaande, die heeft het eeuwige leven, en zal de verderving dus des nachts
niet zien. Hij zal ze ook vandaag niet zien. Want eer hem duidelijk worden kon, wat
de kerk in het uur van zijn doop toch wel bedoeld kan hebben, toen zij dit leven
noemde een ‘gestadigen dood’, is hem bekend geworden, dat hij om Christus' wille
staat in het licht, in het ‘gestádige léven’. En in de concomitantie van het Licht, dat
in den ‘mundus iste’ ingegaan is, ziet hij de wereld schoon en rijk, een bezit, dat de
moeite waard is om van zondaren te worden ge-
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zuiverd, wijl zij het eigendom is van God. Ach, hoezeer God verlangt dit zijn bezit
te nemen uit de hand van Christus Jezus!
Was mein Gott will, das gescheh allzeit.
Sein Will ist stets der beste;
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn glauben feste;
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Massen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den wird er nicht verlassen.

1)

Ik geloof aan de universele ‘wederherstelling’. (Jaarwisseling)
Het is op den oudejaarsavond goed, klaar te komen met den tijd, te weten, wat hij
waard is, waarheen hij dringt. En het is nodig, óók over hem uit het geloof te spreken
in het midden van de belijdende kerk, de grote gemeente. Daarom willen wij heden
voor ons geloof belijdenis doen van de wederherstelling aller dingen.
Onder de ‘wederherstelling aller dingen’ (de z.g. apokatástasis) is dikwijls veel
verstaan, dat wij op grond der Schrift nimmer kunnen of mogen aanvaarden. Het
verzet, dat alle eeuwen door zich keert tegen de geopenbaarde waarheid Gods,
heeft zich met name gekeerd tegen dat voor het ‘vlees’ zo ergerlijke leerstuk van
eeuwige straf, eeuwige vergelding. Die leer vond men te vreselijk. En daarom heeft
men getracht, zich aan den greep der Schrift in dezen te ontworstelen. De één zocht
een uitweg in de leer der ‘conditionele onsterfelijkheid’. De ander in die van de
‘wederherstelling aller dingen’.
‘Conditionele onsterfelijkheid’, - daaronder verstond men dan, dat slechts zij
eeuwig zouden kunnen blijven leven, die vrede hadden gesloten met God. De
anderen zouden dan na een zekere periode van straflijden worden weggedaan,
vernietigd.

1)

De Reformatie, XVI, 27. december 1935.
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En ‘wederherstelling aller dingen’, - daaronder wordt dan doorgaans verstaan, dat
degenen, die buiten God geleefd hebben en gestorven zijn, na het ondergaan van
hun ‘straf’ gedurende een bepaalde periode, in stêe van vernietigd te worden, zouden
vernieuwd worden, veranderd, bekeerd. Niet alleen mensen, maar ook demonen,
duivelen, zouden in die bekering delen. En zo zouden ‘alle dingen’ wederom hersteld
worden.
Men sprak daarbij van ‘alle dingen’, maar dat woord moet niet al te strak genomen
worden. Behalve de dingen toch bedoelde men vooral alle personen, alle mensen
en ook de demonen, die vroeger engelen waren geweest.
Nu zijn er naar onze stellige mening tegen beide geopperde denkbeelden
onoverkomelijke bezwaren in te brengen, - indien men althans aan de Schrift
vasthouden wil.
Daar is, om te beginnen, de leer der conditionele onsterfelijkheid. Wij laten de
ettelijke bezwaren, die men daartegen aanvoeren kan, rusten, willen ook niet den
term zelf curieuselijk onderzoeken, maar wijzen er hier alleen maar op, dat tenslotte
deze theorie stranden moet op de verbondsgedachte. God heeft den mens
geschapen in het verbond met Hem. Dat verbond is in het menselijk bestaan niet
iets accidenteels of incidenteels; het is nimmer iets ‘toevalligs’, iets waarmee men
aanraking kan hebben of ook niet hebben. Neen, - dat verbond is nu de enige manier
van het verkeer tussen God en de gemeenschap van Adams kinderen. Geen van
die komt ooit onder de grondwettige bepalingen van het verbond uit; in alle gevallen
heeft het voorzien, alle zijn erdoor bepaald.
Dat verbond nu handelde niet over kwesties van den tijd alleen, maar deed
bepalingen omtrent tijd en eeuwigheid. De armen van den God van het verbond
omvatten, óf - verstoten voor tijd en eeuwigheid. Achteraf wordt dus ook daaruit
duidelijk, dat de mens geschapen is voor de eeuwigheid. Voor tijd en eeuwigheid
beloofde God het leven in geval van blijvende gehoorzaamheid. En dit kan God
slechts doen, indien het zijn voornemen was, den mens te scheppen voor tijd en
eeuwigheid. Zo predikt de verbondsbelofte zelf, dat het eeuwig voortbestaan van
den mens tot de oorspronkelijke scheppingsordening behoort. Derhalve is de
hypothese der conditionele onsterfelijkheid door de verbondsgedachte geoordeeld;
want het verbond sluit zulke ‘voorwaardelijkheid’ uit. Het kan niet tot den mens
zeggen: ‘God handelt met u over dood en leven, en de inzet is, tijd en eeuwigheid’,
maar -
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‘mocht gij het verbond verbreken, dan kan die eeuwigheid nog altijd vervallen’. Juist
op de verbondsgedachte strandt heel de leer der conditionele onsterfelijkheid.
Maar dit argument, dat ons eigenlijk sterker lijkt dan ettelijke andere, die men
vaak gebruikt, rekent dan óók af met de válse leer der wederherstelling aller dingen.
Indien n.l. het verbond den mens van den aanvang af heeft toegesproken met den
eis van leven en van dood, en dat voor het project van tijd en eeuwigheid, dan kan
men dit niet te niet doen door de gedachte, dat God straks dan toch weer aan de
vijanden, en aan de demonen, wisseling van staat zal mogelijk maken na dit leven.
Immers óók daarmee zou feitelijk het verbond ongedaan gemaakt zijn.
Wijzen wij dus af de válse opvatting van de wederherstelling, dit betekent nog niet,
dat daarmede deze wederherstelling zelf, opgevat in bijbelsen zin, zou moeten
worden uitgesloten. Het feit ligt er nu eenmaal, dat de bijbel zelf in Hand. 3:20 v.
zulk een wederherstelling of apokatastasis in uitzicht stelt. Daar wordt gesproken
over tijden (tijdsgewrichten) van verkwikking; en ook over tijden van wederherstelling.
Het woord ‘apokatastasis’, dat hier in den Grieksen tekst voorkomt, wordt in het
jongste woordenboek op het Nieuwe Testament in zijn grondbetekenis uitgelegd
als een terugbrengen in een vroegeren toestand. Een herstel van vroegere
verhoudingen. Zo kan de natuur terugkeren in een vroegeren staat; kan ook, juridisch
gesproken, iemand die gevangen gehouden was weer in vrijheid worden gesteld,
kan ook in politicis een staatsordening opnieuw worden ingericht. Dit alles heet dan
in het Grieks apokatastasis. Ook - aldus nog steeds het woordenboek - komt het
woord in het astronomisch spraakgebruik voor. Het duidt dan aan, dat de sterren
weer in hun oorspronkelijke positie terugkeren. Of ook wel, wanneer het woord van
zon en maan gebruikt wordt, dat deze na een verduistering weer beginnen te
schijnen. Ook vele andere voorbeelden zijn er, waarin juist op astronomisch gebied
dit woord gebruikt blijkt.
Dit alles heeft weliswaar nog niet te maken met het spraakgebruik van het Nieuwe
Testament, want al de voorbeelden, die wij aanhaalden, liggen op een ander terrein.
En toch heeft het zijn betekenis, hierop te letten. Immers, het merkwaardige is, dat
het woord apokatastasis niet zozeer de bedoeling heeft, een toestand te tekenen
van een bepaald mens, hetzij in ethisch, hetzij
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in ander opzicht, doch een relatie tekent, b.v. een rechtsrelatie of een kosmische
relatie, een betrekking tussen delen en geheel. En zélfs, wanneer het woord in het
neo-platonisch denken gebruikt wordt ter kenschetsing van zegeningen, die intreden
voor de ziel van den enkelen mens, zelfs dan heeft het woord apokatastasis niet
de bedoeling, te zeggen, hoe zulk een ziel er uit ziet, het wil alleen maar aangeven,
in welk verband zij komt te staan met het geheel van den kosmos.
Zo kunnen wij dan ook zonder enige aarzeling ons van het woord apokatastasis
bedienen, teneinde den inhoud van Hand. 3:20 ook in ons eigen woordgebruik recht
te laten wedervaren. Kittel (Oepke) vertaalt den tekst aldus opdat er mogen komen
tijden der verkwikking vanwege den Heere en Hij den voor u bestemden Messias
Jezus moge zenden, welken de hemel opnemen moet tot aan den tijd van de
wederherstelling van het al waarvan God gesproken had door zijn heilige profeten
van oudsher. Een moeilijkheid echter is, dat óók nog een andere vertaling mogelijk
blijft; en die wordt ook door Kittel-Oepke gegeven; de laatste woorden worden dan:
tot den tijd van de oprichting van al datgene, wat God gesproken had door de heilige
profeten van oudsher. Volgens Kittel lopen deze beide betekenissen feitelijk parallel,
ja, vloeien zij ineen. De ‘momenten van verkwikking’ staan in correspondentie met
de ‘tijden van wederoprichting’. Met die eerste ‘momenten’ wordt dan bedoeld het
intreden van een verandering in den toestand der op de mensen drukkende
benauwdheid: God laat telkens het licht weer door de wolken heenbreken, geeft
tijden van verademing en beurt zo het hoofd der Zijnen weer op. In dit alles werkt
Hij voorts heen naar de toekomst, waarin Hij voor alle eeuwigheid de oude
verhoudingen weer herstellen zal. Het gaat dus om verhoudingen,
rechtsverhoudingen. En deze worden teruggebracht tot de zuiverheid, die zij hadden
‘van den beginne’. Door het vervullen van zijn belofte, die God van ouds gesproken
heeft, worden dus alle dingen teruggebracht tot hun oorspronkelijken staat, tot de
oorspronkelijke zuiverheid van relatie.
Wil dat nu zeggen, dat dus alle mensen, hoofd voor hoofd, en alle demonen in
een toestand van zaligheid gebracht worden? Allerminst; want het tekstwoord ziet
niet op den toestand van dezen of genen, maar op relaties tussen hen allen. Deze
apokatastasis is er, zodra het jongste oordeel uitgesproken zal zijn. Zij is over den
helen kosmos uitgebreid. Zij is er ook in de hel.
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Juist hier komt dan ook de verbondsgedachte weer in haar geweldigheid naar voren
toe. Het verbond is geen quietief, dat de ogen leert sluiten voor den dood, om ze
alleen maar af en toe te laten opengaan voor het leven. Integendeel, het verbond
opent de ogen dadelijk voor leven en voor dood beide. Het heeft, zodra het
afgekondigd werd - in het paradijs, waar nog geen dood was - dadelijk dood en
leven tot inzet gemaakt van heel het paradijsverkeer met God als Verbondsgod. De
mens is in het verbond verplicht, te rekenen met den dood als rechts-handhaving
Gods, nog vóór dat hij was gevallen. Het waren de oorspronkelijke verhoudingen:
dat alles naar het recht Gods zou verlopen.
Welnu, dit recht Gods wordt in deze wereld onophoudelijk weersproken, het wordt
beledigd. En dat is de toestand die om herstelling roept.
En zie, nu komt die herstelling: zij komt daarin, dat straks in den jongsten dag
God zijn rechten handhaaft, zowel in hemel als in hel. In den hemel, - want die is
op rechtsgrondslagen gebouwd. In de hel, - want die is eveneens een manifestatie
van Gods recht.
Zo valt dan alles onder deze wederherstelling aller dingen. Dat herstel breekt niet
op de hel, maar gaat juist daarin door. Het laat zich niet opsluiten in den hemel als
ware die een afgeschoten terrein, afgeperkt en afgepaald als een
apokatastase-reservaat; o neen; er is een apokatastase van álles. Van alle dingen?
Neen, van alle verhoudingen. Van alles dat door Gods spreken is gesteld.
Dus kan de jaarwisseling ons slechts versterken in het geloof. Wij gaan weer naar
de rechtsbedeling heen. We vinden straks de apo-katastase. De fundamenten der
aarde wankelen; maar we gaan toch naar de apokatastase toe. Alles loopt scheef,
buiten onzen kring, en daarbinnen. Maar we zijn weer een jaar dichter bij de
herstelling van de rechtsverhoudingen over alle lengten en breedten, en in alle
‘dimensies’. Onze wereld bukte onder zware stormen, en meer dan voor het recht
van God interesseert een verslapt christendom zich voor de ‘liefde’ onder de mensen;
en daarmee wordt de chaos nog groter, want een liefde-prediking, die Gods
rechtsgebod niet in onze mensen-ordeningen tot erkenning wil laten komen, betekent
bederf, willekeur, chaos. Doch - wij gaan naar de apokatastase toe. Wat Golgotha
in een schrikkelijk uur liet zien, dat n.l. de liefde slechts in gelijktijdigheid met het
recht dóórbreken kan, dat zal
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straks eeuwig blijken, als liefde en recht beide door alle fronten heengebroken zullen
zijn.
Of er nog vele momenten van verkwikking te wachten zijn, vóórdat de apokatastase
beslag legt op het continu der stilgelegde wereld, dat weet God alleen. De golven
zullen nóg geweldiger beuken tegen de borstweringen, die mensen maakten, op
hun veiligheid bedacht. Hoe vaak de storm nog 't hoofd omhoog steekt, weten we
niet; evenmin dus, hoe vaak een periode van verademing de éne stormperiode naar
de andere nog óverleiden zal. Maar aan het eind van het veelbewogen jaar dat
achter ons ligt, richten we het hoofd omhoog. De rechts-orde, ja, die is in aantocht.
Breed, universeel.
Wie is er, die den vijand buiten de kerk ziet? Wie is er, die gelijk de meeste
psalmisten, nog in staat is, vijanden te hebben binnen den verbondskring? Wie is
er, die de rechts-orde in den verbondskring zó geschonden ziet, dat men soms de
mensen zich aftobben ziet, om toch binnen den verbondskring geen vijanden te
krijgen, en de casuspositie der psalmisten te vermijden, desnoods ten koste van de
waarheid? Wie is er, die zijn eigen zonde voelt ópstaan tegen Gods recht?
Hij trooste zich: de laatste avond van het jaar brengt hem weer dichter naar de
universele rechts-handhaving toe. De wereld wordt hersteld; Sion en niet-Sion
worden op rechtsgrondslagen voor eeuwig vastgesteld.
Slechts Sion wordt overigens door recht verlost.
Wie nu den horizon afzoekt, die vrage naar het recht des HEEREN. Dat is de enige
manier, om klaar te komen met de eeuwigheid in den tijd, met de vrienden en de
vijanden, met ‘Gebot und Ordnungen’. De piëtist zoekt vanavond de apokatastase
van zichzelf, een persoonlijken staat en toestand. Dat kan de heiden ook. De dienaar
van God den levende zoekt de apokatastase van het al naar rechtsbestand.
Wonderlijk, wonderlijk, - al zoekend naar dat rechtsbestand deelt hij er in; hij komt
op zijn plaats te staan. Het recht heeft hem genomen, meegenomen in genade.
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1)

Anabasis.

Ik vaar (ga) op tot Mijn Vader en uw Vader, tot Mijn God en uw God.
Joh. 20:17.
Alle leerlingen van elk gymnasium kennen het boek, dat den titel voert: ‘Anabasis’.
Het woord is Grieks, en betekent: een reis, een tocht, die naar de boven-landen
voert.
Ook Johannes spreekt op Pasen ons van de ‘anabasis’ van onzen wettigen Koning
en Eigenaar Jezus Christus, die dood geweest is, en nu leeft in alle eeuwigheid. Hij
trekt op naar de boven-landen. ‘Ik vaar op, ik ga op’. De Koning is op weg, Hij doet
zijn grote reis.
En dat is nu geen prediking voor den Hemelvaartsdag, doch van den Paasdag.
Want Christus spreekt van zijn ‘anabasis’ op den eersten christelijken sabbat. En
die was immers de dag van Pasen, de dag van zijn verrijzenis uit de doden. In den
eersten volzin, dien Hij, bij ons weten, na zijn opstanding als de herkende Heiland
heeft gesproken, doet Hij van zijn ‘anabasis’ mededeling. En in dien eersten volzin
bij de eerste ontmoeting na zijn herrijzenis zegt Hij, dat Hij al bezig is, weg te gaan,
dat Hij al bezig is, afstand te nemen van zijn vrienden hier-beneden. Ik ga op. Mijn
anabasis is aan den gang.
Neen, Hij spreekt niet in den toekomenden tijd. Hij zegt niet: Ik zal opgaan. Doch
Hij spreekt in den tegenwoordigen tijd: Ik ga op.
Evenwel, hiermee is nog niet alles gezegd. Want in hetzelfde vers wordt die
tegenwoordige tijd nog nader aangeduid. Het is wel de onvoltooid tegenwoordige
tijd: ik vaar op. Doch het is niet de voltooid tegenwoordige tijd: Ik ben nog niet
opgevaren.
Zo blijft dus dit slechts over, dat de anabasis van onzen Koning Jezus Christus
aan den gang is. En wijl Hij dadelijk na zijn verrijzenis dit alzo openbaart, daarom
horen wij hier ons prediken, dat heel de tijd van Pasen tot Hemelvaart een anabasis
is. Een hemelvaart. Een weggaan, een opklimmen tot in den hemel, tot in zijn
boven-landen, alwaar Hem plaats is toebereid.
Dit is dezelfde boodschap dan ook, als die, welke in het twaalfde hoofdstuk der
Openbaring van Johannes tot ons komt. Daar wordt van het grote, sterke Zaad der
vrouw gezegd, dat het werd ‘weg-

1)

De Reformatie, 10 april 1936.
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gerukt tot God en tot zijn troon’. Die wegrukking, die acute verplaatsing van den
Christus is begonnen, niet op den Hemelvaartsdag, doch op den Goeden Vrijdag.
Toen is Hij in het paradijs gebracht. En daarin is Hemzelf als tweeden Adam, als
Mensenzoon gezegd, in een ontmoeting van den Knecht van Jahwe met Jahwe
zelf, dat Hij was aangenomen in zijn werk door zijn Opdrachtgever, dat Hij beproefd
bevonden was, en dat het loon, dat aan den Werker in het verbond van ouds was
toegezegd, nu Hem zou worden uitgekeerd.
Dit was dus de aankondiging van de rechtvaardigverklaring van den Mensenzoon
bij God. Hem waren alle schuldenlasten afgenomen en het recht op het eeuwige
leven was Hem toegekend.
Toen is Hij dit zijn recht gaan oefenen. Als Hij dan recht op eeuwig leven had,
dan zou Hij dit ook nemen. Hij zou dan nu ten hemel gaan. Hij zou ten hemel gaan
als die volkomen mens, in heel zijn mensheid, ook naar het lichaam. En daarom
wordt zijn lichaam opgewekt; en nauwelijks is het aan den dood ontrukt, of het wordt
in de anabasis opgenomen. De ganse Christus stijgt nu op.
Een ‘tussentijd’ is daarom die periode tussen Pasen en Hemelvaart niet. Paaszondag
is de eerste Hemelvaartsdag; de daarop volgende maandag de tweede, de dinsdag
de derde, en de z.g. Hemelvaartsdag zelf is feitelijk de veertigste en laatste. Heel
de periode van de ‘veertig dagen’ is anabasis-periode. En daarom wordt dan ook
aan Thomas gezegd, dat het ‘zien’ van Christus niet moest bepaald worden in aard
en wijze door de paas-, doch door de hemelvaartsgedachte. En door diezelfde
hemelvaartsgedachte worden bepaald de openbaringen, en verschijningen, en
opdrachten en kerkvergaderingsakten van den Heere Jezus Christus. Thomas'
handen wilden den niet-meer-dode tasten. Maar de apostolische handen hebben
en bloc den alrede-levende getast, het ‘Woord des levens’.
Ja, wel is die bruidegom verlangend naar zijn bruid, die, nauwelijks uit zijn bed
gekomen, op zijn trouwdag zegt: ik ben bezig naar het stadhuis te gaan. En wél is
die Plaatsbekleder getrouw, die, nauwelijks weer verenigd met de Zijnen, verklaart:
Ik ga heen, om u plaats te bereiden. En wél is die Middelaar getrouw, die zijn
‘anabasis’ dadelijk begint, opdat zijn ‘katabasis’, zijn wederkomst geen dag zou
worden uitgesteld.
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Laat ons Hem dan niet vasthouden in zijn op-gang, Maria Magdalena. Laat ons
verstaan, dat Hij zeer hemelsgezind is, omdat Hij aan de aarde welgezind is, de
nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Zij is Hem toegekend; nu gaat Hij haar
een woonplaats toebereiden, een woonplaats, die wij eenmaal zullen zien en groeten.
Hij heeft grote haast; Hij heeft ons enkele minuten na zijn opstanding duidelijk
gemaakt, dat Hij geen pauzen kent, dat Hij zeer haastig komt.
En daarom klopt zijn eerste volzin nu de opstanding met den laatsten van zijn
heilig Woord: kom Heere Jezus, ja kom haastelijk.
1)

Kathegeten en katecheten.

Noch zult gij meesters (kathegeten) genaamd worden......
Matth. 23:10.
De farizeërs waren gesteld op mooie titels: rabbi, rabbi. Ze wilden ‘meester’ heten;
Strack-Billerbeck vertaalt het Griekse woord ‘kathêgêtês’ of kathegeet door ‘Führer’;
waarbij we ons wel niet moeten laten verleiden tot ongeoorloofde zins elingen die
naar het jaar 1936 ons heen zouden wijzen, doch evenmin de waarschuwing, die langs geoorloofden weg - uit dit tekstwoord, speciaal in 1936, zou te ontlenen zijn,
mogen in den wind slaan.
Was nu deze ‘meester’ titel of de naam ‘vader’ alleern maar een door hun ijdelheid,
door eerzucht, begeerde eretitel? We zouden ons in de bedoeling van deze taaie
sekte wel zeer vergissen, als we de kwestie zó stelden. Deze sekte, die óók haar
martelaren heeft gehad, was veel gevaarlijker dan een gezelschap van slechts
eerzuchtigen ooit in deze wereld wezen kan. De naam ‘vader’ was een document
van hun schoolvorming. Nader gezegd: zijn gebruik was een moment van hun
traditionalisme.
Tegen de misschien in zijn dagen juist weer opkomende gewoonte van zulke
naamgeving gaat nu de Christus strijden. Hij doet dat, terwijl Hij in zijn geest zeer
bezig is met en om de kérk, die Hij uit de windselen van het Oude Verbond zal halen,
die Hij van de banden en touwen der ‘vaders’ van menseninzettingen zal ontdoen,
en die Hij binnen enkele maanden zal brengen tot haar van

1)

De Reformatie, XVI, 3 juli 1936. Vgl. De Wachter, jrg 34, nr. 33.
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ouds reeds door den énen Vader in de hemelen haar toegedachte heerlijkheid van
nieuwtestamentische gemeenschap der gelovigen. Dat zal een tijd zijn, waarin de
zoon tegen den vader, de dochter tegen de moeder, en ook de leerling tegen den
leermeester zal moeten opstaan; en een zwaard zelfs zal deze in veel gevallen van
Christus' wege moeten hebben gekocht tegen dien tijd; een zwaard, om het zwaard
des Geestes, dat is het Woord, zijn loop in deze wereld van harte gaarne te helpen
gunnen. Het zal de tijd zijn, waarin b.v. Saulus van Tarsen tot Gamaliël zal moeten
zeggen: mijn katecheet zijt gij geweest, mijn kathegeet moogt gij evenwel niet
worden; want, zal ik uit uw katechese merg en pit, geest en leven behouden, dan
moet ik in naam van mijn Vader in de hemelen u in het aangezicht gaan zeggen,
dat uw feitelijke kathegese den waren inhoud, de quintessence van uw katechese
in zijn tegendeel verkeert. Die gij barbaren noemt, heeft God tot kinderen van Abba
Abraham gerekend; hij is immers niet vader van de kinderen des bloeds, die hun
vaders, en hun katecheten, en ook hun kathegeten bepalen en beperken naar de
mening van het vlees, doch vader der gelouigen, die hen wijzen, en begeren, en
ook daarna scherp afgrenzen naar de mening van den Geest, den Geest van
Christus, dien gij in naam van alle ‘abba's’ hebt verworpen. opdat Hij ten eeuwigen
dage den naam van ‘kathegeet’ zou missen, en opdat zijn mond gestopt zou worden,
vóór Hij een katechetenschool zou kunnen vormen.
Zo is de Here Christus hier bezig aan zijn dagelijksen dienst van kerkvergadering.
En om het leven van zijn kerk gezond te houden. zegt hij bij voorbaat reeds: noemt
niemand kathegeet hier op aarde.
Is Hij nu tegen ‘de traditie’? Dat zij verre: die de beroepskathegeten bant, is
dezelfde als die de katecheten tot dit hun beroep heeft geroepen en gezalfd, en aan
het werk gezet tot op dezen dag toe. Maar Hij heeft iets anders gedaan. Hij heeft
de traditie verhinderd, een toren van Babel te bouwen op grondslag der christenen
als zodanig. Een grondslag ‘van christenen’ immers is als zodanig nimmer een
‘christelijke’ grondslag. Traditie is goed, mits zij naar daad en inhoud bepaald zij
door het Woord, en door het Woord alleen, van Hem, die steeds de eerste is in het
overgeven van den schat der kerk aan alle katecheten, en herders en leraars, die
tot de kerk straks zeggen moeten: ‘want ik heb van den Heere ontvangen. hetgeen
ik ook u heb overgegeven’.
Zo staat de Heiland op in de mogendheid van zijn énen Vader
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in de hemelen. ‘Eén is uw meester, uw kathegeet’, n.l. Christus; zo spreekt Hij. En
daarom moet alle overlevering van mensen zich willig laten beproeven in dit stuk:
of zij zuiver heeft doorgegeven, wat Hij heeft doen ontvangen.
En daarom stelt Hij wel terdege apostelen en profeten en herders en leraars aan;
maar als gij hun vraagt: wat is het fundament dan van die apostelen en profeten,
dan is het antwoord: het is hun leer, inzoverre die het van den Vader ontvangene
waarlijk overgeeft aan de kerk van alle eeuwen.
En als straks Paulus - helemaal geen schoolvormer, en helemaal geen redenaar
- aan de Filippenzen een brief schrijft, dan kan hij tot hen zeggen, dat zij gehoorzaam
moeten zijn. Ze waren het al, toen hij vlak bij hen was. Zij zijn het veel meer geweest,
toen hij afwezig was. Hier was geen persoonlijkheidscultus in het spel, en geen
abba-abba-roepen; de band aan het woord, die had getrokken; en dáárom waren
de kinderen van den Vader in de hemelen getrouw gebleven in Filippi, ook toen de
Vader van die kinderen hun katecheet Paulus had weggestuurd naar een ander
stukje van zijn grote, brede wereld. De catechese was gebleven; en het Woord; en
voorts was er gebleven die overste leidsman en voleinder des geloofs, de archêgos,
de ‘Führer’, van de hun overgeleverde belijdenis.
Wij leven in een tijd, waarin ook onder ons de ‘meester’-naam minder gemakkelijk
toegekend, of, gegeven zijnde, minder gemakkelijk aanvaard wordt, dan vroeger
wel het geval geweest is. Daargelaten de oorzaken, die verkeerd kúnnen zijn, is dit
verschijnsel ‘op zichzelf’ een winst. Want het voert ons, als wij zelf maar zuiver er
tegenover gaan staan, niet uit de banen der traditie, doch leert ons alleen maar,
hoe wij op die banen kunnen staan, staan in de vrijheid, waarmee Christus ons heeft
vrijgemaakt.
Weest, gelovigen, ook in dezen kinderen, niet van uw tijd - want dán neemt gij de
eventuele verkeerde oorzaken van het tanende gebruik van meester-naamhantering
kritiekloos in u op - maar weest, in dezen tijd, kinderen van den énen Vader, den
hemelsen.
Dan zult gij, zuiverhoudende uw eigen weg, teruggaan van het speciale naar het
algemene, van het zielscontact en persoonscontact met ‘leiders’, tot het Woord- en
leercontact met apostelen en profeten.
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Moge de God der eeuwen, en van onze dagen ons allen tezamen zó doen staan in
onze vrijheid op het pad der binding.
Dan zal er geen vals dilemma van katecheten dan wel kathegeten opkomen; maar
de katecheten zullen kathegeten worden, dat zij zelf niet weten hoe. Zij zullen dan
op aarde geen meesters worden genaamd. Maar in de hemelen wel. En vele eersten
zullen dan de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

[Zeven en dertig overdenkingen]
De hierna volgende zeven en dertig overdenkingen werden door Prof. Schilder
bestemd om opgenomen te worden in een door hem en den uitgever J.H. Kok
geprojecteerden bundel ‘Korte Schriftoverdenkingen’, welke onder den titel ‘Alles
of Niets’ het licht zou zien. Hoewel deze overdenkingen reeds waren gezet, is het
tot uitgave daarvan nooit gekomen. Het ‘Woord Vooraf’ was gedateerd 19 januari
1936. Later, in 1948, vatte Prof. Schilder het plan op den bundel te completeren en
zo het licht te doen zien. Het was toen zelfs zijn bedoeling twee bundels
overdenkingen gereed te maken. Eén over Schriftwoorden uit het Oude en één over
teksten uit het Nieuwe Testament. Blijkens de titelpagina typeerde hij deze
overdenkingen toen als: ‘Aantekeningen bij Schriftwoorden’. Ook dit voornemen
kwam evenwel niet tot uitvoering. Het hierna volgende ‘Woord Vooraf’ werd op de
laatste alinea na, geheel in 1936 geschreven. De laatste zinnen werden er door den
Auteur op 16 April 1948 aan toegevoegd. De overdenkingen worden hier afgedrukt
zoals Prof. Schilder ze zelf in 1936 voor de pers had klaargemaakt. Alleen de eerste
overdenking werd door hem ook in 1948 nog weer herzien.
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Woord vooraf
Alles of niets, - het is het opschrift boven het eerste en laatste der hier gebundelde
kortere of langere notities bij Schriftwoorden.
Maar het is tevens gekozen als titel voor het geheel.
En dit niet zonder opzet.
De theologie dezer dagen toch heeft het thema ‘alles of niets’ bij voorkeur weer
opgenomen; men denke slechts aan de wijze, waarop ze het begrip der
‘Entscheidung’ heeft gesteld en uitgewerkt.
Maar velen onder haar toehoorders zullen, in hun poging tot recht verstaan in
dezen, soms wel móéten terugdenken aan het verhaal, dat Prof. Dr. Is. van Dijk
(Gez. Geschr., Groningen, IV, 300-303) eens deed van zijn schriftelijk contact met
Ibsen, wiens drama ‘Brand’, naar men weet, het thema ‘alles of niets’ ons met
indringenden ernst voor den geest heeft willen plaatsen. Toen de hoogleraar met
de vraag, of hij ‘zin en bedoeling van het gedicht juist getroffen had’, ja dan neen,
zich tot den dichter zelf gewend had, kwam het antwoord per visitekaartje: ‘Dr. Henrik
Ibsen kann grundsätzlich Ihre freundliche Frage leider nicht beantworten’. - Zó ook
zijn de ‘Entscheidungs’-redenen van onze tijd voor meer dan één het onderwerp
van gesprekken, die als een nachtkaars uitgaan, en - die daartoe ‘gezet zijn.’
Velen wenden zich dan ook van dit adagium zelf weer af; ze doen dit ‘praktisch’,
derhalve allereerst theoretisch. Zij blijven steken in hun dilemmatiek: is het ‘alles of
niets’ nu eigenlijk een wets-, dan wel een evangeliewoord?; is het heils- of
onheilsterm?; eeuwigheids- dan wel tijdwoord?; komt men het tegen in of buiten de
historische verbanden van ons leven?; op den verbondsweg, dan wel in de heilzame
impasse van den door Gods souvereiniteit opgebroken mensenweg?
Tegen zulke dilemmatiek zélf nu wil dit boek verspreide getuigenissen der Schrift
óverstellen. Want wie met den schrijver overtuigd is van de werkelijkheid der
openbaringsgeschiedenis, en ook van die van haar vruchten, kan niet anders dan
zulke dilemma's zelf veroordelen. ‘Alles of niets’, - dat is de inhoud van het Woord,
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en dus van de Schrift; van de wet dus zowel als van het evangelie; het is de
boodschap, waardoor de Eeuwige den tijd zich onderwerpt in gerechtige genade,
de verbindingen legt naar zijn bestel, verbrekende alle ‘bindingen’ die van het ‘vlees’
zijn; en Hij verwijst ermee allen naar hemel en naar hel, vullende de dalen en
slechtende de bergen, opdat langs de door zijn wondermacht weer verkregen vlakke
velden - ‘platte vlakken’ - van den tijd de Koning der ere onder even dezelfden ‘rijden’
zou, als onder wie Hij ook heeft ‘gewoond’.
Het is déze overtuiging, die achter deze thans gebundelde korte overdenkingen
ligt, en die ze ook binnen de in een bundel als dezen gegeven mogelijkheden tot
een eenheid heeft gemaakt.
Eens heeft schrijver iemand in operbare vergadering horen zeggen: ‘Alles of niets,
ik weet niet, of die spreuk wel zo gereformeerd is.’ Toen dacht hij: ‘'t Is maar de
vraag, hoe men ze uitlegt’.
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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: wát hij nog heeft, dat wordt hem áfgenomen. 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?
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’?
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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 óók 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, wánt: 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 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 óók 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 farizeër, een nette editie
van dit overigens corrupte kerkmensenslag. Ook de farizeér 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, nóg rijker en nóg voornamer gemaakt; en de
berooide achteraankomer, die slechts één talent had, maar er
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niet mee gewerkt had, verliest ook dat éne nog en gaat den nacht in. Ook dán 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’, 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 goederen 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
wan-
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neer 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 iedig 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.
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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De Bloedstraat gelegd.
En Hij zeide tot hem: Neem Mij een driejarige vaars, en een driejarige
geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij
bracht Hem alle deze, en hij leide elks deel tegen het andere over; maar
het gevogelte deelde hij niet.
Gen. 15:9, 10.
Herhaaldelijk wordt in den bijbel gewag gemaakt van godsdienstige gebruiken, of
ceremonieën, die, wat het uiterlijke aangaat, óók onder de heidenen in zwang waren.
Ook vele heidenen immers kenden een besnijdenis, een doop, een rustdag, offeren verbondsritueel.
Alleen maar, wanneer onder Israël zulke gebruiken door de wet worden ingesteld,
dan neemt de ‘enige Wetgever’ ze in zijn openbaringsdienst, dan legt het Woord
des Heeren souverein daarin zijn eigen gedachte, en verleent zo daaraan een geheel
eigen betekenis, een aan de heidenen niet bekende profetisch-afschaduwende
kracht.
Zó is het óók geweest, toen Abraham van God het bevel kreeg, van zijn beste
huisdieren enkele exemplaren te nemen, gaaf en gezond, drie jaren oud, met nog
enkele vogels, en dan daarmede op deze wijze te werk te gaan: hij moest de dieren
middendoor delen, de helft van elk geslacht dier tegenover de andere leggen, en
dan daar boven óp aan beide zijden een vogel.
Een horribel bevel, - want nu moet Abraham een straat-van-bloed, een eng-pas
van den dood, leggen. Uit de naar elkaar toegekeerde helften van de geslachte
dieren vloeit immers straks het bloed naar de binnenzijde. En de doodsgeur slaat
naar beneden. Doch binnen enkele uren zal onder de brandende zon van de
lichamen der dode vogels een doodsgeur ópstijgen: de doodsgeur slaat dan ook
naar boven. Inderdaad: de bloedstraat, de doodsstraat.
Abraham weet blijkbaar onmiddellijk, wat dit alles betekenen moet. Want - en
hierop wezen wij boven reeds - ook bij andere volkeren, ook in zijn eigen vroegere
vaderland, was het een bekende ceremonie, dat men bij de sluiting van een verbond,
al was het ook minder plechtstatig dan dezen keer, zulk een bloedstraat lei door
één of meer dieren te slachten en in stukken te houwen. Het vreemde is dezen keer
dan ook alleen maar hierin gelegen: dat het de Heere zelf is, die met een mens een
verbond wil sluiten.
Dat God met den mens een verbond gaat sluiten, dat is hierom een wonder: het
zijn geen gelijke partijen, maar het zijn de volstrekt
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óngelijken, die alsdan treden in een verbond. Reeds daarin ontvangt dan ook de
bloedstraat, die Abraham legt, evangelische betekenis.
Doch er is nóg een tweede wonder, dat uit dit eerste opkomt, en daaraan op zijn
beurt weer getuigenis geeft. Immers, bij een gewone bondssluitingsakte tussen twee
mensen bedoelde het slachten en delen der dieren te komen tot een volgende
ceremonie: de beide verbondssluitende partijen gingen dan achtereenvolgens door
dien eng-pas van dood en bloed heen, om daarmede symbolisch uit te drukken, dat
zij, die zich alzo ten overstaan van elkander confronteerden met den dood, dan ook
in het aangezicht van dien dood zich bij voorbaat bereid verklaarden te sterven,
indien ooit het verbond door hen verbroken worden mocht. Te sterven, - als die
beesten.
Maak nu de som op. 't Is niet een medemens, niet een gelijke, niet een
mede-zondaar, die met Abraham de verbonds-akte passeren komt. Neen, het is
God, die hem de bloedstraat beveelt te leggen. Hierin voltrekt zich het eerste wonder,
gelijk we zagen: dat de souvereine God zich met den knechtelijken mens in
verbintenis zet.
Maar het tweede wonder, beantwoordende aan het eerste, ligt hierin, dat
desondanks in het ceremonieel toch dat gewone moment der dreiging over den
verbondsbreker niet uitdrukkelijk uitgesloten wordt voor dézen keer. Ach ja, ál wat
in Abraham ‘vroom’ is, dat vraagt: hóe zou Gód kunnen liegen, bondsbreker ooit
kunnen zijn? Het is een ongerijmdheid, dat God zou heengaan door de straat van
bloed. Laat door dezen pas-van-den-dood passeren, wie in staat is tot de leugen.
Maar verwerp bij voorbaat alle gedáchte aan zó iets bij den rechtvaardigen God!
Ja, ja, zo spreekt de ‘vroomheid’, die zich zelf tot maatstaf neemt. Maar intussen
beveelt God toch maar: bereid de bloedstraat. De ceremonie néémt dan ook haar
aanvang straks. Maar Abraham weet voorlopig niet meer, dan dit éne, dat God óók
nu den gewonen vorm der bondssluiting schijnt te willen. Ze schijnt zélfs dezen keer
in de lijn van Gods verheven raad te liggen: die oude, vertrouwde ceremonie!
De bloedstraat gelegd, - zo is dan in elk geval dit het teken van den volstrekten
ernst van het verbond. Het verbond is ernst: het gaat om leven en dood; het gaat
er óp of er ónder. Men confronteert zich dan ook immers met den dood? 't Verbond
is geen contract, waarbij men rekenen mág en móet met de mogelijkheid van
ontrouw. Het is en blijft verbond. Men dúrft zich met den dood confronteren, omdat
men uitgaat van de zékerheid der trouw.
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‘Trouw en geloof in alle dingen’, wie zéker is van dit ‘alles’, deinst niet terug voor de
dilemmatiek van ‘alles of niets’. Hij stélt ze, ademend in het klimaat van den
volstrekten ernst. Het verbond neemt de wraak op in zijn eerste spraak. En zó ook
komt nu God zich confronteren met Abraham, én - met den dood.
God van mirakelen, wie is een groot God gelijk Gij? Heere, dat schijnt te veel, dat
Gij de doodstraat wilt passeren met een mensenkind naast U. Gij, de Heilige, met
een zondaar.
Doch deze ernst, deze volstrekte ernst van de gelegde bloedstraat, waarheen
wijst deze anders dan naar Golgotha? De bloedstraat is daar gelegd, de vloek er
in bediend. De bondsbreuk is een kwestie van den voldongen dood, - ach, Golgotha!

De Bloedstraat verlaten.
En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg.
Gen. 15:11.
De bloedstraat is gelegd. ‘Kom nu Heere, want alle dingen zijn gereed.’ Gij hebt het
zelf toch immers gezegd? Het was immers geen inbeelding van Abraham? 't Kwam
toch niet ‘uit zijn hárt’, maar uit Uw Wóórd voort, dat hij de bloedstraat leggen zou?
Kom nu, Gij deelgenoot in het verbond, want alles is gereed. Wij kunnen de akte
passeren en ook de straat passeren......
Maar wie er komt, de Heere ‘komt’ niet. De uren verstrijken, het wordt brandend
heet, de zon gaat steken. Maar het wonder, de theofanie, het blijft alles uit. Abraham,
Abraham, wie is ooit zo geplaagd als gij? Een zoon op Moria te offeren, dat wordt
straks veel, in uw vervolg. Maar op den Heere vergeefs, te wachten, als Hij gezégd
heeft: maak de bloedstraat klaar, en als Hij dan daarna, door niet te komen, die hele
bloederige ceremonie illusoir schijnt te maken, dat is vandaag toch meer, in uw
begin. Die pijn moet voor den beginner bijna adembenemend zijn. Want wie een
zoon moet slachten, kan het mes nog heffen, moet een eigen daad doen, en kan
tot aan het ogenblik van het opgeheven mes geloven, dat zijn God tot deze daad
hem preste. Maar wie als Abraham moet wachten, en niet verder kan, die lijdt
verschrikkelijk.
Hij heeft gedacht: ik leg de bloedstraat op bevel; maar nu de Heere niet verschijnt,
nu rijst de bange vraag: wat was het, een
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Woord van God, of een fantasie van Abrahams hárt, toen die straat gelegd werd?
De uren verglijden, de zon gaat steken. En de doodsgeur lokt de wilde vogels.
Denk u eens in, dat in een kerk met hoorbare stem de oproep was gekomen: bereidt
mij het avondmaal. Stel u dan voor, dat, áls alle dingen gereed zijn, een donderslag
de tafel versplintert, de honden het brood verontreinigen. Wie zou daar niet twijfelen
omtrent de vraag, of hij wel goed gehoord had, en of de ‘zin’ van zijn gedachten
geen onzin was bij God?
Ja, Abraham, dat is de pijn, die u is opgelegd. Het is uw speciale taak, te worden:
váder der gelovigen. Hiertoe zijt gij verwekt.
Maar, Abraham, wie wordt er nu zó maar vader? Vader met bewustheid? Vader
in ambtelijk verkeer met God en mensen? Men wordt geen vader in de kérk, geen
vader van gelovigen, tenzij de wortelvragen van de kerk en van het geloof grondig
in den geest van den geroepene tót het vaderschap zijn overwogen; tenzij de smarten
van dat geestelijk proces, waardoor een kind van heidenen tot vader in de kerk
wordt, geheel en al door-leden zijn. En daarom, Abraham, moet de vraag: is alles
hier verbeelding, fantasie van mij, dan wel Woord van God, tot op den bodem toe
gepeild zijn. Dan alleen weet de Heere, dat gij uzelf niets toevertrouwen, en nimmer
‘amen’ tot u zelf en tot uw eigen woorden zeggen zult. Zó slechts wordt gij tot váder
in de kerk van Christus. Vader van dien Christus zelf.
Nu, Abraham hééft gewacht. Hij nam zijn stok, en joeg de beesten weg. En elke
houw naar het wild gevogelte was een geloofsakte: neen, deze mens verlaat de
tafel niet, die God beval Hem toe te richten. De bloedstraat is voor twee partijen
gelegd. Zij mag verlaten blijven door de éne van de twee partijen, de andere zal
haar niet verlaten, maar hópen op het heil des Heeren.
Abraham, Abraham, - hier wordt nadrukkelijk bij u bekend, en zo ook bij óns, dat
in alle verbonden wel twee partijen begrepen zijn, en dat derhalve óók dit verbond
blijkens de keuze van de oude ceremonie, daarop niets voor zich wil afdingen, maar
dat tóch hiér een wonder zich voltrekt, dat bij geen enkel ander menselijk verbond
ooit is te registreren geweest. Want hier komt reeds de gedachte vasten vorm
aannemen, dat in dit verbond een mysterie zich wou aandienen, dat geen oog
gezien, geen oor gehoord, geen hart bedacht heeft. Abraham wacht op een
verbondspartij, die voorlopig niets dan gieren en kraaien boven de bloedstraat
zwalken
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laat, en daarin een pedagogische les van de uiterste smart aan de andere partij
komt geven. 't Is deze les: als God een openbaring doet van zijn wil tot
verbondssluiting met den mens, dan, hoewel Hem verstaande, put men zijn woord
toch nimmer uit. Er blijven diepten in, die God, den Spreker, alleen bekend zijn. Hij
zal als vriend met Abraham verkeren, maar blijlt toch de ‘gans Andere’. Juist wie
Hij tot zijn vrienden maakt, snijdt Hij tot diep in het vlees.
Ach, kinderen in de kerk, hebt gij de smarten wel bekend, die Abraham, uw vader,
nodig had, om vader over u te wórden?
De bloedstraat is gelegd, - de volstrekte ernst van het verbond.
De bloedstraat blijft verlaten, - de volstrekte verschrikking van het verbond, ach,
Golgotha!

De Bloedstraat betreden.
En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd; en zie,
daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken
doorging.
Gen. 15:17.
Een alle ‘berekening’ verbijsterend wónder had zich daarin aangekondigd, dat
Abraham de bloedstraat urenlang verlaten liggen zag, al was zij ook gelegd op Gods
bevel. Op twee passanten was gerekend; maar die éne, die toch zelf de eerste was
geweest, in het bevel, dat men de ceremonie arrangeren zou, die éne, eerste, kwam
maar niet.
Totdat......
Totdat het eindelijk avond wordt. Dán, tóch nog, komt die andere, die eerste, die
mede-partij! Want wel heeft, zolang het snikheet op den dag was, de Heere de
bloedstraat onbetreden gelaten. Maar wanneer Abraham - zó veel lange uren - door
het wild gevogelte weg te slaan, getóónd heeft nog steeds den Heere op zijn woord
te geloven, en voor het vaderschap over de gelovigen in dezen dag van schrik, en
van confrontatie met den dood, aanvankelijk toebereid te zijn, dán komt bij avond
toch de Heere zelf.
Zal nu het wonder dus gebeuren, dat niet alleen Abraham, maar óók de Heere
door de straat passeert? Dit schijnt toch evangeliewonder? Alle ‘profetie’, die
Abraham uit zijn eigen vrome hart zou hebben bedacht, zou immers gesproken
hebben: o grote genade, dat
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óók de Heere de bloedstraat wil passeren, Hij die den bond niet breken zal? De
Heere ook, dat is toch het uiterste van Abrahams horizont? Hij ook?
Maar verder dan den horizont van Abraham reiken de gedachten van den Heere
God. De wonderen stapelt Hij opeen. Want niet alleen weigert Hij Abraham toe te
staan, dat deze alleen door de bloedstraat heen zou gaan, maar Hij doet vreemder
nog: Hij werpt straks Abraham opzij, en Hij, Hij alleen gaat de bloedstraat door. Hij
ook? Neen, Hij alleen!
Hoor en zie toe. Wanneer het avond wordt, valt er een diepe slaap op Abraham.
Of hij vermoeid is? 't Kan zijn; maar dit is zéker: God brengt zijn knecht in slaap.
Wat Abraham betreft, hij zou de bloedstraat ook bij nacht tegen het wild gedierte
hebben beveiligd. Taaier, dan later zijn verweesde dochter Rizpa bij zeven lijken
waken zou, en tegen roofvogels vechten. Alleen maar, God zelf bréngt Abraham in
slaap. De Heere heeft een openbaringsakte in den zin; Hij werpt daarom zijn ‘vriend’
opzij, en doet dat met een dubbel doel. In de eerste plaats moet de eigen
werkzaamheid van Abraham ditmaal zijn uitgeschakeld. En in de tweede plaats
moet hij zó geabsorbeerd worden door de openbaringsbeelden, die God zijn oog
voorbij doet trekken, dat hij louter oog is voor de gezichten, louter oor voor de
stemmen van den Heere zijn God.
Zo is dan dit die totaal nieuwe openbarings-inhoud, dien God in de oude vormen
van de vertrouwde verbondssluitings-akte leggen wilde. Zó iets heeft geen heidendom
gekend, al was het overlang vertrouwd met de ceremonie-van-de-bloedstraat. Want
dat de heilige God, die nimmer liegen kan, alleen de bloedstraat doortrekt, gelijk
hier immers gebeurt onder het teken der theofanie, een lichtzuil, die walm om zich
heen slaat, - dat is de openbaring van dat geheel eigen karakter van het verbond
der genade, hetwelk heden bij Abraham een nieuwe fase begint. Daarin zegt ons
God de Heere, dat Hij wel het verbond in zijn voortbestaan twee partijen hebben
laat, maar dat Hij het in zijn ontstaan, in zijn mogelijkheid, in zijn fundering, laat
afhangen van zijn eigen zuiver éénzijdige beschikking. Hetzij Hij in het paradijs het
verbond bekend maakt voor het eerst, hetzij Hij, gelijk hier bij Abraham, een nieuwe
fase eraan geeft, - altijd weer hangt het af van zijn souvereinen, éénzijdigen wil. En
daarom werpt Hij den wérker in het stof: zeggende: ik doe het alleen. Opdat geen
vlees zou roemen voor Hem. ‘Niet uit de werken.’
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Dit is de souvereine krácht Gods in haar transparante heerlijkheid. Maar het is
tegelijkertijd volstrekte genade Gods in haar nederbuigende goedheid. Want, nu
niet de éne partij, die de zonde dóet, maar die ándere, die de zonde nooit zal doen,
de bloedstraat gaat betreden, en de straf der bondsbreuk op zich neemt, - nú is het
wonder verdubbeld. Er is hier gemeenschap van den Maker met het maaksel, van
den Getrouwe met den trouweloze. Doch zij komt door plaatsbekleding; want de
Getrouwe, die den trouweloze breken kan, neemt diens verbreking voor zichzelf,
en garandeert de wraak over de bondsbreuk, als door Hem te lijden. En wederom
zien wij naar Golgotha, want daar is deze profetie voor onze ogen vervuld.
De bloedstraat is gelegd, volstrekte ernst van het verbond.
De bloedstraat lag verlaten, volstrekte schrik van het verbond.
De bloedstraat is betreden, volstrekte troost van het verbond. Ach, Golgotha!

Christus wekt zijn eigen Vader op: Het voorspel.
In den moederschoot hield hij zijn broeder bij de verzenen.
Hosea 12:4a.
Toen aan Izaäk en Rebekka in eenzellde uur twee zonen werden geboren, Ezau
en Jakob (Gen. 25), leek dat wel een vreemde anekdote: bij de geboorte van het
tweelingpaar hield de jongste den hiel omklemd van den oudste.
Maar, als de bijbel ons zo iets verhaalt, dan is het toch wel wat meer dan een
interessante bijzonderheid uit een kraamkamer. Men moet de berichten van Genesis,
de profetie van Hosea, en het dogmatisch perspectief van Paulus in elkaars
verlengde leggen, om te weten waarom het hier eigenlijk gaat. Men krijgt dan dit
beeld.
Toen aan Izaäk het kind geboren worden mocht, dat de stamvader worden zou
van het volk Israël, toen heeft God ook in dat geboorte-uur de tegenstelling willen
doen uitkomen tussen vlees en geest; tussen dien die God niet dient, en dien die
Hem wel dient; tussen verkiezing en verwerping; tussen dengene, die ‘naar den
geest’ geboren is, en den ander, die ‘naar het vlees’ geboren is. Reeds had God in
de voorgaande geslachten dezelfde tegenstelling
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gemarkeerd voor het geloofsoog; Abraham moet zijn maagschap verlaten en zijn
volk. Izaäk staat tegenover Ismaël. Nu zal zo dadelijk Jakob in tegenstelling staan
met Ezau. Alleen maar: de dragers van die tegenstelling komen al dichter naar
elkaar toe. Abraham woont op verren afstand van zijn land en zijn maagschap: die
éne man, en dat grote volk. Maar Izaäk staat reeds dichter bij Ismaël; al hebben
deze twee broers niet dezelfde moeder, zij hebben wél den zelfden vader; en voorts
liggen slechts enkele jaren levens tussen hen. Maar let nu op bij Jakob en Ezau.
Tussen deze twee is het onderscheid zo klein mogelijk. Zijn zij van één vader, nu
zijn zij daarbij ook nog van één moeder. Niet enkele jaren afstands liggen tussen
de geboorte van den een en van den ander, doch in hetzelfde uur treden zij het
leven in. Zij zijn tezamen in den moederschoot reeds door het woord Gods naast
elkaar geplaatst. Zo komen zij het leven in, met slechts een paar minuten
onderscheid.
Maar zelfs deze paar minuten kunnen, wat het ‘vlees’ en hetgeen voor ogen is,
betreft, toch nimmer worden weggewerkt, uitgeschakeld. Deze twee levens kunnen
door het vlees, ondanks al zijn overleggingskunst, nimmer gelijkgeschakeld worden.
Waarom niet?
Omdat Gods Woord met zijn geweld op het vlees nu ingrijpen wil.
Dat goddelijk woord heeft voorspeld aan Rebekka, nog vóór de kinderen waren
geboren, of iets goeds of kwaads gedaan hadden: dat God in deze twee, en in hun
con-currentie, zou openbaren die verheven wet, dat hetgeen dwaasheid is, en
ergernis voor het vlees, wijsheid is en kracht van God naar den Geest. Drie dingen
worden vóór de geboorte over de kinderen door het Woord vóórbeschikt: twee
volkeren zullen uit den énen moederschoot te voorschijn komen; deze twee botsen
straks tegen elkander op, God zet dus andermaal tussen hen de vijandschap van
slangenzaad en vrouwenzaad; én: Hij zal de natuurlijke orde, gelijk de mensen die
berekenen, door zijn eigen orde opzij dringen. Want allen ménsenorde zegt: de
oudste, Ezau, zal de heerser zijn; de jongste, Jakob. dié wordt dienaar. Maar het
Woord, dat van den verkiezenden God uitgaat, sprak aldus: de minste, jongste, zal
heersen; de meeste, oudste, zal den jongste dienen. De jongste wordt de drager
van de rechten van den oudste; opdat geen vlees roeme voor God; opdat het niet
de glorie zij van den werkenden méns, maar van den roependen. bevelenden,
scheppenden, verkiezenden Gód.
Dit had het Woord gesproken, eer de kinderen geboren waren.
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Toen begreep straks de moeder, die al die dingen in haar hart bewaard had, dat in
die schijnbare kraamkamer-anekdote profetie lag, en symbool. Dat jongste kind
hield reeds vóór de geboorte, in den moederschoot, den hiel van zijn ouderen
broeder vast. Het was, alsof het die paar minuten, die naar mensenmaatstaf in der
eeuwigheid niet in te halen zijn, toch in wou halen, zijn broeder vóór wou zijn, zoals
men iemand, dien men in zijn loop wil stuiten, bij den hiel grijpt, dat hij valle. Maar
het helpt hem niet. Hij blijft de jongste, en de ander blijft de oudste. Nog eer de
kinderen zelf hun concurrentie-strijd geopend hadden, heeft de beschikking Gods
de hand van den een om den hiel van den ander gelegd, zoekend naar een profetie.
Want die achteraankomende Jakob wordt naar het vlees de vader van den Christus.
Maar dit vaderschap wordt ‘geroepen’ door dat Woord van God, dat in den beginne
bij God, dat God zelf was. Hij ‘roept’ wat niet is, alsof het was (Rom. 4). Oók alle
‘vaderschap’.
Zo ‘roept’ de Christus hier zijn eigen vader. Maar Hij brengt dan ook de spanning
tussen mensen-wijsheid en Gods wijsheid. Hij stelt in uitzicht een strijd tussen de
wet van het vlees, en die van den Geest. En onder het teken van dien strijd wordt
nu Jakob geboren. Het voorspel is begonnen: in dien strijd zal hij vader worden van
den Christus. En slechts onder erkenning van deze spanning, en van deze strijd,
kan Jakob drager zijn der roeping van het heilige geslacht, met patriarchaal gezag
de gemeenschap toebehoren, waarin de Messias broeder is, en zoon, en Heer.
Hoort gij het voorspel op den koraal van 't patriarchaal gezag? Het zet het thema
van de onderwerping aan Gods voorbeschikking in.

Christus wekt zijn eigen Vader op: Het feit.
En in zijn kracht gedroeg hij zich vorste'ijk met God, ja hij gedroeg zich
vorstelijk tegen den Engel en overmocht Hem.
Hosea 12:4b, 5a.
Het was een schikking van God zelf, toen Hij de hand van het éne kind om den hiel
van het andere had gelegd, in den geboortekamp van Ezau en van Jakob. Natuurlijk
was het slechts een zinnebeeld; het ging geheel buiten beider wil, en eigen karakter,
en eigen worsteling om. Paulus weet het: het is gebeurd, eer de kinderen
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iets goeds of kwaads gedaan hebben, eer welbewust de één den hiel greep van
den ander. Maar straks kómt in het leven van die twee de diepe zin van het
geboorte-symbool openbaar. Wat hun eigen daad aangaat, nemen zij, groot
geworden, voor hun rekening, hetgeen in het symbool van hun geboorte-kamer
reeds zich had aangekondigd. De twee beginnen op eigen verantwoording straks
hun concurrentie-strijd. De paar minuten, die hun geboorte-ogenblik gescheiden
hebben, zal Jakob die kunnen inhalen, verdoezelen? Zal Ezau zijn voor-sprong
behouden? Wat Jakob aangaat, hij zint op middelen, om den kleinen, groten afstand
in te halen. En wat Ezau betreft, hij onderschat den volstrekten eeuwigheids-ernst,
die ‘naar het vlees’ in enkele minuten kan zijn gelegen. Straks zien wij, hoe die twee
broers elkaar bestrijden en benijden; en hoe Jakob nu zijn eigen levenskracht
verteert, zijn eigen overleggend verstand afpijnigt, teneinde uit hetgeen het Woord
van God als vrucht van Gods bijzondere genade langs Gods souvereinen
verkiezingsweg in uitzicht stelde, te kunnen bereiken langs Jakobs eigen weg. Een
weg, niet van den Geest van God, maar van het vlees van Jakob. Daarom sjachert
hij, bedriegt hij, eindelijk: daarom vlucht hij, dient hij.
Maar wanneer dan, na zovele jaren zwervens, en dienens, Jakob tenslotte weer
zijn geboortegrond op kan gaan zoeken, dan komt daar die donkere nacht, waarin
hij zijn broeder voor het eerst weer vlak in de buurt weet.
Toen viel de grote schaamte over hem: die paar minuten had hij willen inhalen,
maar het was hem nog nooit gelukt. Het Woord Gods had gezegd vóór zijn geboorte,
dat de mindere den meerdere zou bevelen, en de meerdere den mindere zou dienen.
Maar het is tot nu toe precies andersom uitgekomen. En vannacht weerkaatsen alle
bergwanden het thema van de natuurlijke, vleselijke orde: de oudste zál bevelen,
de jongste blijft nog knecht. Als dan ook Jakob een geschenk vooruit zendt, om
Ezau gunstig daardoor te stemmen, dan is dat afhankelijkheidsgebaar een erkenning
van de nuchtere waarheid: Jakob is ongewapend, Ezau gewapend; Jakob kan enkel
maar smeken, hij hangt af van de gunst van Ezau.
Waar blijft nu het Woord, het Woord van Gods verkiezing?
Ja, zegt nu het vlees, wanneer het zich ‘vromelijk’ vertoont, en ‘uit zijn hart’ gaat
profeteren, - ja, zegt het, er is nog één manier, waarop het Woord van Gods
verkiezingswil nog uit kán komen. Dat is n.l. déze weg: dat God gaat strijden tegen
Ezau. Dat Gods
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verterende kracht de sterkte van Ezau breke, en Jakob zo tot zegepraal toch nog
gaat leiden.
Maar, óók tegen ‘stichtelijke’ overleggingen van het vlees strijdt nu de Heere. In
dien nacht toch worstelt een man, met......Ezau? Neen, neen, met Jakob zelf.
Dat is het wonderlijke hier. Maar hier dringt dan ook de scherpe snede van het
zwaard van het Woord door merg en been ons heen. Immers, het ging, zo zagen
we, om de tegenstelling van vlees en geest, verwerping en verkiezing, slangenzaad
en vrouwenzaad. Wij hoorden, hoe de dragers, de vertegenwoordigers dier
tegengestelde machten en krachten al dichter naar elkaar toe geperst waren.
Abraham stond tegenover zijn volk, Izaäk tegenover den broeder, die ouder was,
en een andere moeder had, Jakob tegenover een broeder, die met hem in hetzelfde
uur uit hetzelfde ouderpaar geboren was.
Maar nog één stap verder kan God gaan. Hij kan doen zien, dat ook in Jakob zelf
het vlees nog tegen den geest begeert, de oude mens tegen den nieuwen.
En inderdaad, zó is het. En daarom strijdt de Heere juist tegen Jakob, opdat zijn
vleselijke overleggingen eindelijk eens zouden ophouden, langs vleses-wegen te
willen realiseren, wat het verkiezende Woord langs Geesteswegen in uitzicht stelde,
en opdat hij, naar het vlees, als Jakob, gebroken, naar den geest, als Israël, weer
op zou staan.
In dien nacht worstelde ‘een man’ met Jakob. Die man was de Engel des Heeren.
Het ongeschapen Woord van God, de Zoon, vóór zijn eigen vleeswording. Die Zoon
had reeds het lichaam van zijn vader naar het vlees geroepen uit den schoot van
Rebekka. Maar in den nacht van Pniël bekwaamde Hij hem nu ook naar den geest
tot het vaderschap over Hem zelf; en Hij doet dat door Jakobs vlees te besnijden,
en door den man, die zijn broeder bij den hiel greep, nu zelf, zijn leven lang, in het
lopen van de renbaan van het leven te molesteren: Hij raakt zijn heup aan.
Nu weten wij, wat onze wet is. Neen, een kopie van Pniël hebben wij niet te zoeken
voor ons zelf. Pniël gebeurt maar één keer. Maar de huiswet, die voor het huis van
Israël gelden moet, die gaat nu allen aan, die Israël genaamd willen worden. Juist
in Israël, juist in het verbond, juist in de verkiezing moet het vlees gebroken worden
door den Geest, en kan alleen zó het gezin waaruit Messias opkomt, zich vertonen
in zijn' goddelijke formatie. Alles of niets. -
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Christus wekt zijn eigen Vader op: De vrucht.
Hij weende en smeekte Hem.
Hosea 12:5b.
Toen Jakob bij den Jabbok aankwam, was één ding wel het meest aangrijpende.
Jarenlang had Jakob gewerkt, om een paar minuten verschil uit de wereld weg
te werken, en het was hem niet gelukt. En dan mcet men daarbij bedenken, dat de
man, tegen wien hij zijn concurrentiestrijd geopend had, zijn eigen broer was, een
mens dus van gelijke beweging als hij. Die broer had wel den voorsprong van die
paar minuten, maar ten slotte kan tussen mens en medemens van nature geen
ander dan een gradueel verschil bestaan.
Zie nu daartegenover de uiterste spanning van de nachtelijke Pniël-worsteling,
die daar in eens Jakob dwingt, in den nacht der bijna buitenste duisternis met God
te kampen. Met God, zeiden wij; want als drager van goddelijke kracht kwam ‘die
engel’ naar Jakob toe. En als zodanig werd hij ook door Jakob dadelijk onderkend.
Men zou nu zeggen: hier is alles verloren. Tussen twee broers is slechts gradueel
verschil; tussen God en mens is een principieel verschil. De twee broers hebben
naast elkaar in één moederschoot het leven verbeid, en zijn nóg samen op aarde.
Maar wat dien strijder van vannacht betreft: van Hém geldt het woord: God is in den
hemel en gij zijt op aarde. Tussen de twee broers ligt een kloof, een afstand van
slechts een paar minuten; maar tussen dien ‘man’ van mysterie en Jakob, ligt een
kloof, een afstand, zó diep, en zó groot als de oneindigheid; het oneindige
kwalitatieve verschil tussen God en mens.
En die God keert zich nu tegen Jakob? In dezen strijd is geen verweer, geen
wapen. Zo zucht nu al wat vlees is.
En tóch hééft Jakob overwonnen. Want dát is juist het geweldige: wie in de orde
van het vlees, en van de natuur, en van hetgeen voor ogen is, naar wapens zoekt,
en wapens smeedt, en zijn berekeningen doet, die kan een paar minuten onderscheid
in zoveel jaren niet wegwerken.
Maar wie volkomen met dit pogen breekt, en niet meer in en door het vlees wil
strijden, doch zich alleen aan het Woord en aan zijn God vertrouwt, en zich geheel
en al nu overgeeft aan wat Gods raad te voren heeft voorzégd, die komt tot de
verbazingwekkende ontdekking, dat in één enkel ogenblik de afstand, die zo groot
is als de eeuwigheid, wordt overbrugd voor denzelfden man, die een
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afstand van een paar minuten in geen jaren kon overmeesteren. Nu deze mens
zich eindelijk laat zinken op den bodem van dat verkiezend Woord, dat hem genade
heeft beloofd, nu valt die mens wel niet uit de natuurverbanden uit (hoe zou dat
kunnen?), maar nu wordt in zijn natuurverbanden de weg naar den beloofden zegen
hem daar in eens geopend door dat genade-woord, dat niemand roemen laat, tenzij
dan in den Heere.
Dus was dan ook het wapen, waarmede Jakob in den kamp gewonnen heeft, de
wening en de smeking. Wie weent, houdt naar het vlees geen kracht meer over. En
hij, die smeekt, houdt naar het vlees geen enkel van zijn rekenblaadjes in de hand
meer. Hij geeft zich over: heeft slechts één gebed: ik laat U niet gaan, tenzij dat Gij
mij zegent.
Zo is dan de kreet, dien Jakob uitstoot om dien zegen, tweedegeboorte-kreet,
waarmee de wedergeboren Jakob zich nu ook herkennen en belijden gaat, als
vader, bewuste erflijn-drager, erfrechthebber, vader in goede werken, vader in den
geloofskring van het verbond der genade......Mán wordend in de heilige lijn, wordt
hij bekwaam tot het vaderschap over den Heere Christus Jezus, als drager van de
heilige lijn, als voortzetter van de verkiezingslijn in het heilige geslacht. Die kreet is
ons een blijk, dat Christus hier zijn eigen vader effectief geroepen en tot het
vaderschap bekwaamd heeft. Want hier is God als het ongeschapen Woord, en
‘roept’ de dingen, ook de vaders, die er niet zijn, alsof zij er waren.
Zo zoekt dan ook naar óns de stem, die zegt: hier is Jakob Israël geworden. En:
zó slechts is hij bij zijn kinderen bekend. Niet alles is Israël wat Israël genaamd
wordt. Dezelfde Christus, die het tweesnijdend zwaard van scheiding, en van oordeel,
niet slechts tussen twee kinderen van één moederschoot heeft gedreven, maar het
óók tot het merg en been van dat ene uitverkoren bondskind zelf hier in deed gaan,
om vlees van geest te scheiden, - Hij leeft nog altijd, om deze strenge huiswet in
zijn bondsvolk te vervullen, en te bedienen. Hij werpt den hoogmoed neer, juist bij
zijn eigen bondskind. Hij brengt de bondswraak, juist in zijn eigen huisgezin. Het is
de tijd van Pniël, en van later, dat het oordeel begint van het huis van God.
En hij, die van Pniël geen kopie begeert, doet goed. Maar wie daarbóven nog dit
ene weet, dat de huiswet van Pniël voor alle eeuwen Israëls geleide zijn moet, hij
doet beter. En hij, die naar dit wéten ook gaat doen, en die zijn vlees verminken en
besnijden
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laat, opdat de Geest zou triumferen, hij doet het best. Hij roemt slechts in den Heere,
en weet wat dat voor woord is: soeverein genadebestel.

De tweede Middelaar ‘roept’ den eersten Middelaar.
En het geschiedde op den weg in de herberg, dat de Heere hem
tegenkwam en hem zocht te doden.
Exodus 4:24.
Gelijk in strijd en smart slechts Abraham vader worden kon van de gelovigen, en
Jakob vader van den Christus, zo kan slechts door besnijding van het hart en van
het vlees Mozes middelaar worden van het oude verbond. Daarom is het ook geen
wonder, wanneer niet alleen bij den Jabbok, maar ook in die herberg, waar Mozes,
op weg naar de grote verlossingsdaad, met zijn vrouw intrek nam, de Heere als
worstelaar verschijnt, en Mozes tegenkomt, als zocht Hij hem te doden. Was het
een zware ziekte? Was het een man, die met hem ‘worstelde’, gelijk bij Pniël Jakob
overkomen is? De parallel met Jakobs wedervaren bij den Jabbok is in elk geval
wel duidelijk.
Dat geldt ook van de reden van de worsteling des Heeren.
Jakob moest de tegenstelling tussen vlees en geest, eigenwilligheid en
gehoorzaamheid, eigengerechtigheid en geloofsgerechtigheid aan den lijve voelen.
Zó slechts werd hij de vader van den Christus. En zie, nu is die ander daar, die
Mozes, geroepen middelaar van het Oude Testament. Hij zal de wet moeten
doorgeven aan het volk, het priesterschap instellen, de sacramenten bedienen,
nieuwe sacramenten moeten voorbeelden, den hogepriester roepen, richters
aanstellen, en straks zijn opvolger bevelen, het volk ‘over te geven, hetgeen hij ook
ontvangen heeft’.
Gelijk echter niemand ‘zó maar’ vader wordt, zó wordt ook niemand ‘zó maar’
middelaar. Daarom komt de Engel des Heeren, de Zoon, óók Mozes tegen, en werpt
zijn eigen voorganger-middelaar in het stof, gelijk hij eens zijn vader Jakob deed.
De Engel worstelt, ‘roepende’, ook nu door tegenroepingen, scheppende in
wederstand zijn eigen middelaar, die voor Hem heen moet treden. Want ook deze
kandidaat voor het middelaarschap is, als eertijds Jakob, eigenwillig geworden. Niet
slechts heeft hij, een Egyptenaar doodslaande,
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ontijdig gegrepen naar de hem gewezen eretaak, zoals eens Jakob heeft gedaan,
maar ook heeft hij daarna de vlucht moeten nemen, gelijk zijn vader Jakob. En toen
daar straks die Mozes in de woestijn Midian, ver van zijn volk, de schapen hoedde,
toen leek Gods roepend Woord (dat zijn ouders in het geloof over hun kind vernomen
hadden) precies even illusoir als dat bepaalde woord, dat moeder Rebekka eens
over Jakob had horen spreken vóór diens geboorte. Moest déze redder van zijn
volk zijn? Maar ach, hij is ergens een verloren schaapherder, en het leven van het
verbondsvolk kreunt - hém voorbij, voorbij.
En Mozes blijkt reeds aan den toestand zich te gewennen. Hij trouwt Zippora,
wordt vader van twee kinderen. De oudste heet Gersom; in dien naam drukt Mozes
uit, dat hij een vreemdeling is in het vreemde land: zijn taak ligt elders. En dézen
zoon besnijdt hij: de gemeenschap met dat verre volk van Israël belijdt hij daar door.
Maar als de tweede straks geboren wordt, dan mag die tweede wel den mooien
naam van Eliëzer dragen, dat is te zeggen: God is mij tot hulp; maar de gedachte
van de pelgrimage klinkt daarin niet meer door. Zijn de tranen gedroogd? In elk
geval vloeit er geen bondsbloed in die kraamkamer: de besnijdenis van dezen
jongsten zoon bleef uit. Had Zippora de hand in dat nalaten der besnijdenis? Hoe
dit zij, zoveel is zeker, dat Mozes hier zijn taak heeft verzuimd. De vader, die zijn
gezagspositie heeft, gebruikt ze niet. De band aan Israël trok bij de geboorte van
den oudsten zoon, de band aan Midian trok sterker bij die van dezen tweeden.
Moet nu deze man middelaar zijn? Kan, wie de sacramenten zelf verwaarloost,
ze instellen, of hun volkomen uitwerking in het nieuwe verbond reeds afschaduwen?
Kan, wie de wet verwaarloost, haar bemiddelen? Kan, wie het gezag van God laat
verbleken in Midian, dat gezag tegenover Farao en de ganse wereld handhaven?
Neen, dat kan niet. En daarom komt de Heere Mozes tegen ‘om’ hem te doden.
Hij brengt het raadsel in het leven van Mozes: de weg, dien Mozes nu is gegaan,
is hem gewezen door God zelf. God zelf sprak: aan den anderen kant van dien weg
ligt uw naaste arbeidsveld, en vele jaren lang zult gij nog werken moeten voor Mij.
Men zou zo zeggen: Mozes kan voorlopig niet sterven, zijn werkprogramma moet
eerst af. En moet die man nu sterven? Wat is uw zending, Mozes: Góds bevel, óf
eigen fantasie? Wat was het bij dien braambos, Mozes, visioen of werkelijkheid?
Wat domineert bij u: het vlees of de Geest?
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Als God de wegen van de mensen voert tot bij den afgrond, laat Hij de waarheid
voor hun ogen flitsen. Zo heeft Zippora het verstaan, dat hier in één moment het
verzuim van zoveel jaren ingehaald moest worden. En zij stort het bloed van haar
jongsten zoon, en beeft voor het eerst voor de ‘wraak van het verbond’. Zij bukt zich
voor het gezag des mans, en voor het gezag van Israëls wet en Israëls God. Zo
krijgt zij in het bondsbloed haar vriend en bruidegom terug; zó oefent zij dat
huwelijksrecht, dat in het verbond van God de verhouding van man en vrouw tot
afspiegeling maakt van die verbonds-relatie, waarin de Heere in den middelaar,
Mozes, Christus, tot Israël kan zeggen: gij zijt mijn bruid. Zo wordt dat huwelijk
afspiegeling van wat door het middelaarschap slechts mogelijk wordt: dat God de
bruidegom, het volk de bruid is; en dat het verbond der genade en der liefde den
dienst der bruid, al vergt hij bloed, niet maakt tot slavernij, en de heerschappij van
den bruidegom, al snijdt hij ook in het vlees, geen tirannie is, maar de hoogste
liefdedaad.
Want het evangelie is geen nieuwe wet. Het blijft evangelie; en zalig is hij, die
dezen Groten Middelaar verdraagt, ook als Hij zijn eigen vóór Hem gaanden
middelaar neerwerpt, om hem, en in hem Israël, en ons, te kunnen behouden.

Het verbond, de mogelijkheid van 's Heeren rechtsgeding.
Hoort, gij bergen, den twist des Heeren, mitsgaders gij sterke fundamenten
der aarde; want de Heere heeft een twist met zijn vo'k, en Hij zal Zich
met Israel in recht begeven.
Micha 6:2.
Tegen Abraham, Jakob, Mozes strijdt de Heere. Hij toont hun in dien strijd, dat het
verbond geen oorkussen van den duivel is, maar de scherpste prikkel in ons vlees.
Nu kunnen wij van wat hún allen overkomen is geen kopie ontvangen in ons leven:
al de historie gebeurt slechts één keer. Maar daar is toch een huiswet afgekondigd,
in die onderscheiden worstelingen van den Bondsgod met den stamvader Abraham,
den vader Jakob, den middelaar Mozes. En die huiswet geldt voor heel het huis.
Dus komt dan ook voor heel het huisgezin, dat is voor Israël, steeds weer diezefde
wet naar voren: dat slechts in worstelingen
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van den Geest tegen het vlees, het verbond zich handhaaft, en vervolg kan nemen.
Zo is het ook in de dagen van den profeet Micha. Waarschijnlijk sprak hij onder
koning Achas de woorden van het zesde hoofdstuk. In Achas' dagen was het verbond
ontkracht. Zijn eigen gerechtigheid zocht Israël op te richten. De koning ging zelfs
voor in het offeren van zijn eigen kind; en toen was gans de orde omgekeerd. Want
niet meer werd op Christus' offerande gehoopt, als op het eind der wet, en niet meer
werd op Gods genade gewacht; maar in eigen kracht wou men uit eigen koopkracht
den prijs bij God betalen; de vrede met Hem moest als vrucht van eigen werving
verkregen worden.
Nu komt echter tegen die verbonds-verkrachting Micha in verzet. De wet van het
verbond der genade, die evangelische wet, zal hij weer inscherpen in het
volksverstand, en in het volksgeweten. Doch dit kan hij niet doen zonder den twist,
de wraak van het verbond, weer levendig het volk te prediken. Oefent het verbond
zijn wraak niet? Wie het mocht betwijfelen, die zal Micha wel anders leren: hij spreekt
een machtige parabel: Jahwe procedeert tegen Israël. De profeet treedt op namens
God, om een rechtsgeding, een publiek proces in te leiden, waarin de Heere, en
zijn volk, de partijen zijn, die voor de vierschaar van het recht hun zaak bepleiten
moeten. En heel de wereld wordt tot getuige opgeroepen, omdat de Heere met zijn
volk een twist heeft. ‘Hoort, gij bergen, den twist des Heeren’.
Dat is wat vreemds, dat God een twist heeft met zijn volk. Welke reus twist nu
met een dwerg? Welke mens met een hond? Welke volwassene met een zuigeling?
Maar is het zó ook niet ondenkbaar, dat God zou twisten met een volk, met
mensenbroed, met adderengebroedsel? Is God niet ánders dan de mens, gáns
ánders? Hoe kan de ongelijke procederen met den ongelijke? Dat is toch immers
menselijk onmogelijk, dat een proces de andersoortigen voor de rechtbank brengt,
dezelfde rechtbank? Waar een rechtsgeding geopend wordt, daar is toch altijd een
raam van rechtsbestand, en rechtsverordeningen, waarin de twee partijen samen
zijn begrepen, en samen opgenomen kunnen worden? Ontbreekt dat raam van
gemeenschappelijkheid in rechtsverhoudingen, dan is het proces onmogelijk. Tussen
een man en een koe is een proces ondenkbaar. Tussen een Nederlander en een
Turk is slechts dán een proces bestaanbaar, als een bovennationale rechtsregel
rechtstermen daarvoor schept. Hoe kan nu God met mensen twisten in een rechts-
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geding? Ach ja, het is ook ongerijmd. Ze zijn ‘gáns anders’, God en mens. Het kán
niet.
Tenzij dan, dat er een verbond is.
Want hetgeen onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. God heeft
zichzélf met den mens in een verbondsrelatie geplaatst. Hij deed dat reeds in het
paradijs. Hij heeft dat na den zondeval hersteld in den beloofden Christus. Welnu,
in dat verbond is het mogelijk gewórden, dat de ongelijke zich partij maakt met den
ongelijke; gelijk God heeft verzinnebeeld, toen Abraham de bloedstraat leggen
moest op Gods bevel.
Maar nu dan ook dat verbond eenmaal den Schepper met het schepsel in dat
éne rechtsraam, dat éne gemeenschapsraam, heeft samengebonden, dat voor een
proces noodzakelijk is, nú is dat verbond met al zijn heerlijkheid óók vol van
schrikkelijkheid. Nu wordt het menens. Nu wordt het menens voor het ganse
huisgezin, gelijk het ook was voor de vaders en den middelaar van dit groot gezin:
voor Abraham, Jakob, Mozes. Zegt de Heere niet: mijn volk? Spreekt Hij niet van
Israël? In dien term: ‘mijn volk’ ligt de verbondsgedachte. Neem het verbond weg,
en de Heere kán met ‘zijn volk’ geen rechtsgeding beginnen. Nu het er is, nu het
de oerinzetting is, nu kan het niet uitblijven. Het verbond is nog de achtergrond,
zelfs van de hél. De hel, zó als ze is.
Zo mogen wij, kinderen des verbonds, ons elken dag herinneren, dat het ons
vergaat als Abraham, Jakob. Mozes. Wie van schrik, en van verbrijzeling spreekt,
buiten het verbond óm, spreekt woorden na, waarvan hij niets gepeild heeft. Wie
ze echter door het geloof in het verbond der genade kent, die weet, dat dit verbond
geen zorgeloze mensen maakt, maar elken dag hen opwekt in gerechtigheid, wijl
de volkomen érnst in doen en laten pas door het verbond gepredikt en verstaan
wordt. ‘Alles of niets’, dat is verbondsthema.

Het verbond, de zekerheid van 's Heeren rechtsgeding.
O mijn volkl wat heb Ik U gedaan en waarmede heb Ik U vermoeid? Betuig
tegen Mij.
Micha 6:3.
Wijl het verbond na den val herscheppingswonderen doet, daarom is ons ongelovige
verstand voortdurend geneigd, die wonderen juist
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als wonderen te vergeten. En wijl het scherpsnijdender is dan enig tweesnijdend
zwaard, daarom is ons ‘vlees’ voortdurend bezig, die scherpe snede af te stompen.
Vandaar dan ook, dat bij elke verbondsgemeenschap, zodra zij in ‘sleur en
gewoonte’ de majesteit van de genade vergeet, om alleen maar een armoedig
pochen over de genade van de majesteit over te houden, de valse roem optreedt,
de valse rust, de zatheid van het vlees. Men vergeet dan, dat het verbond elken
dag een rechtsklimaat, en een rechtsproces over ons brengt.
Zo is het verstaanbaar, dat van de zijde der ontrouwe mensengemeenschap dat
aan de orde stellen van het rechtsproces in het verbond voortdurend uitblijft. Het
verbond begint van Gods kant altijd met nadrukkelijke vertoning en prediking van
zijn procés-vormen: denk aan Abrahams bloedstraat. Maar de mens is van zijn kant
naar het vlees geneigd, die harde taal van rechtsgedingen en -processen uit zijn
mond en uit zijn hart te bannen.
Zie het maar weer aan den profeet Micha en aan zijn tijdgenoten. Wie is het, die
het rechtsgeding hier opent? Dat is het volk niet; het volk dénkt er niet aan. Het is
de Heere, die het proces opent en die de aanklacht stelt.
Maar ook hierin is weer iets wonderlijks. Want feitelijk heeft niet de Heere een
aanklacht tégen het vólk, maar het volk heeft een klacht óver den Heere. Het verzuimt
alleen maar, van die binnensmonds gemompelde klacht een iuidkeels voor het
gerecht geformuleerde aanklacht te maken. O mijn volk, zo roept God, wat heb Ik
u voor kwaads gedaan, waarmede heb Ik u vermoeid? Dat zijn de twee bezwaren,
die het volk heeft tegen zijn eigen God. In de eerste plaats: de verbondsverplichtingen
betekenen ‘schade’ voor het natuur- en het cultuurleven. De dienst van God maakt
het leven zo arm. Men maakt een tegenstelling tussen ‘genade’ en ‘natuur’, en
scheldt de tempelrechten weg. wijl zij roof schijnen te plegen aan de luxe van alle
paleizen van het vlees. En in de tweede plaats klaagt men, dat het verbond het volk
vermoeit. Het volk heeft van het evangelie in het verbond een nieuwe wet gemaakt.
Het heeft de vrijheid niet meer onderkend in den dienst van God, en meent nu, dat
de profeten van God Jahwe slechts slavendrijvers zijn, die geboden en lasten
opleggen, een juk dat niemand dragen kan.
Had nu het volk maar van deze klacht een aanklacht gemaakt! Had het maar zijn
bezwaren voor de vierschaar gebracht, die in den
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verbondskring onder het rechtsklimaat zijn vaste plaats bewaart, en nooit vakantie
neemt! Dan zou des Heeren woord die aanklacht reeds lang hebben kunnen
ontzenuwen. Dan zou de Heere hebben kunnen antwoorden, dat zijn genade niet
de natuur beschadigt, en geen roof pleegt aan de cultuur, doch slechts natuur en
cultuur van de zonde en van de eigenwilligheid ontdoen wil, ter verlossing. Dan zou
Hij hebben kunnen zeggen, dat het evangelie géén nieuwe wet was, maar evangelie
bleef. En dat er weliswaar een juk op de schouders lag, dat niemand van de vaderen
dragen kon (Hand. 15), maar dat óók dit juk, hoezeer het ook vermoeien mocht,
toch diende, om het volk te brengen naar den Christus, wijl de wet pedagoog tot
Christus was, ook in haar lasten opleggen. Vermoeienis, dat is het laatste woord,
dat het volk er van te zeggen weet. Bij God den Heere is dat 't vóórlaatste woord.
Het laatste woord is: rust. ‘Hier wordt de rust geschonken.’
Maar ach, het volk heeft niets gezegd; want het schuwt juist de processen, die
met één slag onze weefsels van leugen en van ongeloof verscheuren.
Maar moge dan van den kant der trouweloze kinderen in het verbond het proces
vermeden worden, God zijnerzijds vermijdt het niet. En dat is ons behoud. Hij brengt
de klacht, die wij van binnen smoren, als publieke aanklacht op de rol, en roept de
bergen aan als getuigen, roept luide tegen zijn volk, reeds hierom, dat het zijn
bezwaren tegen God niet luide uitroept. Dit alles is wel zeer verschrikkelijk. Maar
niettemin is het van grote vertroosting. Want als de Heere het verbond weer als een
zaak van rechtsgedingen ons doet zien, dan brengt Hij ons terug tot de oertermen,
de oerverhoudingen van het verbond der genade zelf, waarvan wij in valse rust zijn
uitgevallen; en door het verterende vuur van een ontdekkend rechtsgeding heen
brengt Hij Israël weer tot Hem, die de verschrikking van het recht gelegd heeft in
de soevereiniteit van de genade.
Neem nu, verbondskind, dezen huisregel dan weer aan. Heb den moed, heb de
gehoorzaamheid, om al uw bezwaren, al uw twijfelingen, al uw bedenkingen, voor
de vierschaar van dien God te brengen, die met u in verbondsgemeenschap zich
hééft gesteld. Dan zal de openbaarheid van het geding het begin van zijn beslechting
zijn. Maar weet het wel: het verbond garandeert de zekerheid van zijn processen
door God, door God alleen, als een pleidooi voor het eeuwig welbehagen.
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Het verbond, de beslechting van 's Heeren rechtsgeding.
Hij heeft U bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de Heere
van U, dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk
te wandelen met Uw God?
Micha 6:8.
Toen Micha zijn volk de ogen opende voor het geweld van des Heeren stem, die
het mokkend ongenoegen van het volk in het felle licht van het rechtsgeding ging
zetten, toen heeft Hij aan dat volk meteen doen zien, dat in dit rechtsgeding, dat
van het verbond zelf uitging, alleen datzelfde verbond ook weer de beslechting zou
kunnen geven. Immers, er is een fijne ironie in deze pericoop. Het volk van zijn kant,
zo lang het nog buiten het verbond óm redeneert, redeneert in een cirkelgang, en
komt er niet uit, in dit proces. Slechts dan is in één slag het rechtsgeding in vrede
beslecht, wanneer door het geloof de ontrouwe bondsgemeenschap zich tot de
trouw van God bekeert.
Zie het maar aan onzen tekst. In de gelijkenis van den profeet komt het ten slotte
zóver, dat het volk erkent, in het gericht niet te kunnen bestaan. Het proces is voor
dat volk verloren. Het is van schuld nu overtuigd, erkent althans, dat het vigerende
recht tegen het volk op zakelijke gronden bezwaren in kan brengen, en straf kan
eisen.
Maar nu ziet het volk verlegen om zich heen. De rechter heeft van ongelijk
overtuigd, de bondsbreuk is een feit gebleken; de éne partij staat schuldig tegenover
de andere. Die andere is de Heere. Nu komt de vraag: wat zullen zij ter boetedoening
de andere partij nu bieden? ‘Waarmede zal ik den Heere tegenkomen?’ Kan de
bondsgemeenschap van het volk zijn God, die de andere partij is, in het verbond
met eigen offerande tegenkomen? Zal men de offers opstapelen, rijk, en duur, en
véél ze maken? Zal men zijn eigen hartebloed den Heere geven, en doen, gelijk de
koning doet: zijn kinderen voor Hem slachten ter verzoening van de zonde?
De profeet laat zó het volk hier spreken, omdat hij steeds in de lijn van eigen
ontrouw, in de lijn der eigen gerechtigheid, het volk hoort voortredeneren.
Maar ach - wanneer het volk door offeranden, die het zelf bepaalt, en waarvan
het zelf de waarde taxeert, de beledigde partij tevreden stellen wil, dan is dit immers
de cirkelgang van alle redenering, die God niet door geloof in zijn verbondstrouw
aanneemt? Wil men door offeranden God verzoenen? Dat is: wil

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

118
men zelf den prijs berekenen en uitkeren? Zelf den prijs bepalen en betalen? Maar
het verbond heeft juist het recht daartoe aan het volk ontzegd. Geen contract, maar
een verbond had het met den Heere. En tegen de klacht, dat er zoveel betááld
moest worden, dat men er moe van werd, was de Heere juist opgekomen. De
cirkel-redenering.
Daarom zegt de profeet ten slotte: o neen, ontrouwe bondsgemeenschap, van u
wordt geen offer gevraagd, slechts naar uw hart heeft in het verbond de andere
partij gedongen. Nu dan, o méns, wat eist de Heere van u, dan van uw hart te maken
een tempel van enkelvoudige rechtvaardigheid, een haard van liefde, een
schoongehouden tempelheiligdom? In de wereld, waar men door vergelijking zijn
‘waren’ slechts geprezen noemt, als ze duur geprijsd zijn, in zo'n wereld is een hart
niet ‘duur’, het geldt niet voor veel. Het is vergelijkenderwijs niet op te wegen tegen
dure offers. Het is alleen maar het eerste. Maar daarom is het ook het laatste, en
daarom álles.
Zo heeft dan juist de Heere niet dan het hart gevraagd. En als zich het hart verenigt
tot den eenvoud van de liefde, dan komt men in het verbond terug tot de grondwet
zelf ervan, en wordt daarin behouden. Dan zal het verbond, dat de processen
opende, ze ook in vrêe beslechten.
Ja, dat is óók een cirkelredenering; maar déze cirkel is niet getrokken met den
krommen passer van het vlees, in het vlak van menselijke overleggingen, doch hij
is getrokken met den passer van Gods welbehagen, dat uit Hem, door Hem, tot
Hem, dat is in eeuwigen ommegang, al het zijne tot Hem komen laat, en keren.
‘O mens,’ zei de profeet, en deze aanspraak zinkt nog onder de eerste, ‘o mijn
volk’, weg. De eerste aanspraak was: mijn volk. Want beginnende bij het volk, bij
de gemeenschap, komt het verbond zijn rechten eisen van den enkelen mens: een
hart is altijd een strikt persoonlijk bezit. En in dien naam: ‘o mens’, laat de profeet
dus zien, dat het verbond van de genade, hoezeer het vele eeuwen doorloopt, en
telkens nieuwe vormen en fasen krijgt, ten slotte toch niet een nieuwe orde oplegt,
maar terugkeert, door een nieuwe genade, tot de herstelling van den ouden
gloriestaat van het allereerste verbond der liefde en der werken; van dat verbond,
waardoor in het paradijs God den mens in liefde van den beginne aannam, opnam.
O mens, slechts in het verbond zijt gij, schoon opgenomen in de relatie van
uitverkiezende genade in een afgezonderd volk,
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teruggeleid tot het oerbestand van het eerste paradijs, den eersten scheppingsdag.
‘Ik ben een bondskind, - niets menselijks is mij daarom vreemd.’ Zo niet, ik ben een
on-mens.

Verlating.
Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken: hij was
doorgegaan; mijn ziel ging uit wegens zijn spreken; ik zocht hem, maar
ik vond hem niet; ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet.
Hooglied 5:6.
Bestaat er zo iets als ‘geestelijke verlating’? Er zijn er, die er elk ogenblik zeer
verzekerd van durven spreken; er zijn er óók, die ten stelligste het bestaan ervan
ontkennen.
De lieden van de eerste groep, die zo mákkelijk ervan reppen, hebben de neiging,
om in allerlei gevallen, waarin hun eigen leven van goede werken en van godsvrucht
ledig is, en dor, en onvruchtbaar, dit alles te verklaren uit ‘geestelijke verlating’. Zij
denken de werkelijkheid zich dan zó: wanneer het God belieft, hun zijn zegen te
geven, en met hen in gemeenschap te treden, ja zeker, dán zal de volheid van zijn
zegeningen als een weldadige dauw over hun leven heentrekken, en vruchten
wekken. Maar wanneer het God niet belieft aldus te doen, dan treden de ‘gevolgen’
van deze soevereine schikking Gods, van dit intrekken van zijn hand, dadelijk in
hun verlepte, arme ziel voor den dag; zij voelen zich dan eenzaam, en kunnen er
maar niets aan doen. Ja, - misschien zijn ze niet eens meer voor dát gevoel van
eenzaamheid ‘geestelijk’ genoeg. Zij zijn eenvoudig dood en dor, en daarmee uit.
God heeft ze verlaten, en in die geestelijke verlating zullen ze net zo lang blijven tot
het God behaagt, dien depressietoestand te breken, door weer tot hen terug te
keren. Zij nemen zó maar over de sterke woorden der grote profeten, die immers
ook zo vaak geklaagd hebben over hun verlaten-zijn-van God, en vragen niet, welke
openbarings-historische achtergrond onder die profetische of lyrische zielekreten
mogelijk zou kunnen liggen, en in rekening zou moeten komen voor het verstaan
ervan.
Anderen daarom zeggen: ja maar, zó gemakkelijk gaat het niet. Gij moet uzelf
toch niet gelijk maken met de grote helden in den strijd des Heeren, en in de
zegepraal. De ziels-conflicten van ‘een’
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David, ‘een’ Jesaja, ‘een’ Mozes of ‘een’ Jeremia moet ge niet zó maar overdragen
op hetgeen gewone burgermensjes van vandaag ‘ervaren’ kunnen. Want - en nu
gaan ze zeer zielkundig redeneren - want de éne ziel is de andere niet. En als een
grote, een held, een gewéldig strijder voor het aangezicht des Heeren zijn
zielsconflicten uitbeeldt in de zwaar dreunende taal van oosters leven, en van oosters
coloriet, en dán van God-verlating spreekt, dan moet een dwergje van vandaag dat
niet zo maar toepassen op zijn ‘ups and downs’, zijn op- en neergang in het
‘zieleleven’.
Wat zullen wij van deze dingen zeggen?
Wij zullen met geen van beide groepen meegaan.
Want tegen die laatste groep hebben wij dit bezwaar, dat zij over de werken van
God, en over de mogelijkheden van zijn werk of zijn niet-werk zomaar beslissen wil
langs den weg van zielkundig redeneren. De vraag wat God kan doen of laten in
een mensenleven, dat is geen vraag van zielkunde, doch van openbarings-geloof.
Maar tegen die andere, die eerste groep, hebben wij óók onze bedenking. Zij
neigt er toe, God de schuld te geven van de ‘dodigheid’, de dorheid van den mens.
Zij verbreekt op dit punt den als algemeen erkenden regel van den samenhang
tussen Gods werk en het onze; en zo stopt zij het geweten toe, omdat zij door
eigenwillige lijdelijkheid, of door een valse theologie, de zonde van het verbondskind
tot regel maakt, de genade tot een grote uitzondering, en zo de klacht, de aanklacht,
smoort, die God soms opheft tegen zijn volk, wanneer het Hém verlaat.
In dat laatste woord steekt onze hand den sleutel in het slot van dit praktisch
geloofsprobleem. Wanneer verlaat God ons in het verbond? Slechts als wij Hem,
verlaten. Buiten het verbond wordt Farao niet ‘verstokt’, zonder dat hij zichzelf
‘verstokte’. En in het verbond wordt niemand van God verlaten, zonder dat hij zelf
zijn God verliet. Die bruid van het Hooglied, was die soms zulk een strijdbaar held,
zo'n reus, zo'n buitengewoon type als David, Mozes, Jeremia? Neen, zij geldt in de
gelijkenis als een doodgewone bruid van lage geboorte en van kleinen levenskring
en verzinnebeeldt overigens geen élite in Gods volk, doch heel Gods volk. En hoor
nu eens, wat zij droomt, en hoe zij droomt. Zij droomt, dat haar bruidegom, inmiddels
rechtens reeds de hare geworden, vraagt toegelaten te worden tot haar. En zij
droomt nu verder, hoe zij hem ten antwoord geeft, dat dit voor haar ditmaal toch te
veel moeite is. Zij zegt tot hem, al is het traag: ik doe het
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liever niet. Overdag vindt zij het een wonder, dat hij de hare zijn wil, en zegt alleen
maar ja tot zijn liefde. Maar in den droom is het haar dan toch maar overkomen, dat
zij het wonder in zijn liefde bagatelliseert, en neen zei tot dengene, die op haar liefde
récht had.
En verder, - nauwelijks heeft zij haar onwil-van-een-ogenblik onder woorden
gebracht, of hij, die immers niet anders dan op de basis der vrijwilligheid - er is
verbond! - wil binnenkomen, hij laat haar in den steek en gaat onmiddellijk heen.
En zij, vlug reagerende, springt haastig op, en wil hem binnenhalen, maar ziet, dat
hij geweken is.
Dat was nu haar verlatenheid. Zo men wil: een gelijkenis over ‘geestelijke verlating’.
Maar zij zelf had eerst van haar kant hém verlaten, en de termen van het
huwelijksverbond acuut geschonden.
Men kan over het Hooglied op verschillende wijzen denken. Maar niemand zal
ontkennen, dat in deze doorlopende gelijkenis de Geest der liefde spreekt over zich
en over haar historiën. Zo is dan hier in dit fijne trekje van de gelijkenis verhaald,
hoe het feitelijk met die geestelijke verlating staat: zij klaagt ons altijd aan. Want
niemand die in dit verbond is opgenomen, is verlaten of hij heeft verlaten. Dit tegen
de eerste groep. En - niemand in den groten kring van de verbondsgemeenschap
zal ontkomen aan de algemeenheid van dezen regel in het verbond, dat alle traagheid
en alle schuld haar gevolgen neemt, omdat elke zonde, reeds door het verspelen
van de geestelijke vruchten en den aanwas der gehoorzaamheid, automatisch een
verlating over ons brengt, die, wat de schuld aangaat, voor onze rekening ligt, en
die voorts, wat God aangaat, niet omgaat buiten zijn bestuur. Dit tegen de tweede
groep. En wie zo oordeelt naar de Schriften, die houdt God niet buiten de geestelijke
verlating, maar zichzelf evenmin. Die klaagt zichzelf aan, en nimmer God, die hem
weer aannemen zal, ook voor zijn eigen bewustzijn, zodra de aanklacht tegen onszelf
gesproken is in de oren Gods.
‘Een gelijkenis is “maar” gelijkenis, ze is antropomorf’, - werpt mogelijk een knap
begrippen-theoloog hier tegen. Hij heeft volkomen gelijk.
Maar ook volkomen ongelijk.
Want ál Gods openbaring is antropomorf; zó slechts spreekt ze ons aan en toe
in onze concrete situaties.
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Verstoting.
De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij; zij sloegen mij, zij
verwondden mij; de wachters op de muren namen mijn sluier van mij.
Hooglied 5:7.
De droom der bruid is fijn van logica. Want nu zij eenmaal den bruidegom door haar
weigering teleurgesteld, en zichzelf daardoor beschadigd heeft, komt ze te laat tot
haar verscheiden akten van berouw. Zij trekt haar kleren haastig aan om den
onmiddellijk van haar weer weggeganen bruidegom te zoeken. Maar ach, zij vindt
hem niet; heel anders dan dien anderen keer, toen zij hem werkelijk zocht en hij
zich zo maar vinden liet (hoofdstuk 3). Haar klacht vervult de straten straks met
hinderlijk rumoer. Haar gejaagde stap verbreekt de nachtelijke stilte. Daarom vinden
haar de wachters, die in de straten patrouilleren. Dat zijn de mensen, die de ‘orde’
en de nachtrust van de hele burgerij verzekeren moeten. Ze vinden deze
rustverstoorster hinderlijk; zij slaan en wonden haar in haar verlatenheid. Toch gaat
zij verder nog; ondanks de pijn der wonden slaat ze nog andere straten in, ál verder
van haar huis, en komt zo eindelijk bij de stadspoort. Zal men haar doorlaten? Zal
zij bij die poortwachters kunnen informeren? Heeft mogelijk de bruidegom de stad
voor goed verlaten, en zich van haar afgekeerd, voor eeuwig? Maar ach, ook bij die
wachters vindt zij geen gehoor. Zij nemen haar mantel haar af. Nu kán zij niet meer
verder trekken. Wie kan zonder reiskleed de poort uit? Zo móet de bruid wel weer
naar huis terug. En met fijne ironie tekent dan het kort verhaal hier aan, dat zij, die
zelf niet meer naar hém kan zoeken, omdat zij, gewond, en zonder reiskleed, noch
krácht, noch récht meer van passage heeft, nu het zoeken naar den bruidegom
moet overlaten aan de andere dochters van de stad, die, mochten zij den bruidegom
ontmoeten, hem melden moeten van de smarten van zijn bruid.
Straks komt die bruid, verstoten en verstoord, gewond, en voor het verkeer met
mensen ongeschikt, weer in haar huis terug. Het is en blijft een droom, maar de
optekening daarvan heeft diepen zin. Reeds eerder toch werd ons verhaald van
een ontmoeting tussen deze bruid en deze zelfde wachters. Oók toén was de
bruidegom niet bij zijn bruid aanwezig, ook toen was zij naar hem des nachts gaan
zoeken. Maar in dién nacht was het niet, gelijk zoëven in den droom. Het was toen
niet de valse gewenning aan het liefdeleven, alsof geen wonder daarin stak, maar
het was toen, juist ómgekeerd, het nog-niet-áán-kunnen van het wonder in de liefde,
dat toen de aan-
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leiding was geweest tot het tijdelijke nog-niet-tezamen-zijn van bruidegom en bruid.
Tóen had die bruid óók naar den man gezocht, tot wien haar leven uitging. En de
wachters van de stad, die in haar zoeken haar ontmoetten, hebben toen haar niet
beschadigd, niet gewond, doch vriendelijk en begrijpend haar bejegend. En wat den
bruidegom zelf betreft, nauwelijks had zij toen de wachters aangesproken, of de
bruidegom zelf had zich spontaan en liefdevol weer haar vertoond (3:3 en 4).
Zo was het alles de eerste maal geweest: geen droom, doch werkelijkheid. Thans
droomt zij; - maar in den droom keert nu zich alles om. De wachters, die in
werkelijkheid geduldig naar haar luisterden, worden nu haar vijanden. Zij slaan en
wonden haar. De bruidegom, die déstijds in de onmiddellijke nabijheid was, en zich
daar vinden liet, blijft nu den gansen nacht afwezig, en laat haar eenzaam in een
kamer, waar wel de reuk van mirre hangt, van mirre n.l. die zijn hand op het slot der
deur gelegd had, toen hij ze even aanraakte, maar waarin voorts haar wonden
kwellen, en haar tranen vloeien, en de geur van het verse bloed van haar wonden
zich mengt met dien van zijn mirre.
Ja, dat is de verstoring, de verstoting in de verlating. Zomin alleen de groten in
Gods kerk, de reuzen in den strijd van ‘geestelijke verlating’ kunnen spreken, zó
min kennen alleen die reuzen en die groten de smarten der verstoting. De fijn
gevonden logica van dezen droom houdt ons dan ook de machtige waarheid voor,
dat hij, die zondigt tegen de wet der hoogste liefde, dat is dus: tegen den God der
liefde, tegen dien God, welke zijn liefde in het middelaarschap zijn volk, zijn bruid
bewees, daarmede ook zondigt tegen zijn leven, en tevens door eigen schuld zich
isoleert van de door Gods liefde gevormde gemeenschap. De bruid heeft de mirre
van den bruidegom in haar kamer mét hem zelf kúnnen ontvangen. Nu zij het niet
deed, bleef zij zonder sieraad achter, en bracht zich schade toe; ze wordt gewond,
ze heeft zichzelf beschadigd. En ook verarmd. Want nu ze hém liet gaan, ontging
haar óók zijn gave, zijn geschenk: de meegebrachte mirre. En zij die eerst te traag
was, om hem in te laten toen hij het vroeg, wordt nu niet alleen voor hem zelf
onaannemelijk (tenzij zijn liefde straks de hare blijkt te overtreffen), doch zij is tevens
ongeschikt voor den omgang met de mensen van de stad Jeruzalem. Gewond en
ongekleed moet zij berooid naar huis, - een klaaghuis. Want God niet liefhebben,
God, in wien de liefde door het middelaarschap gelijkenissen als
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het Hooglied spreken kan, dat is een daad van zélfbeschadiging, en tévens binnen
den verbondskring, in Jeruzalem, een antisociale daad. Die zonde breekt de
gemeenschap met de stad, de wachters, én de dochters, en drijft ons terug in een
isolement, dat voor ditmaal geen voorwaarde voor kracht, maar een blijk van zonde,
dus van verlating, dus van verstoting is geweest.

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' ambtsbediening. 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
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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 óf 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 z'elf 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 den bloedband voelen trekken, en dat hun ‘liefde’ spreekt, nadat de
familie consult gehouden heeft. Hij weet óók 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 Góds 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,
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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 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
‘vóór 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 hún 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 zó: 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.
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.
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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 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 óók, 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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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 óók 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 óók in Góds boeken genoteerd als belastingplichtig
tegenover den tempel?
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 óók 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 tóch 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.
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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
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 dóet 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
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‘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 ‘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.
Zó 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.

Dubbele bewaringsdienst.
Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis,
die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt
door het geloof tot de zaligheid
1 Petr. 1:4, 5a.
Er is in den tekst, dien wij hierboven lezen, een prachtige harmonie. Hij spreekt van
een erfgoed, en ook van erfgenamen. Die horen altijd bij elkaar. Maar de grote vraag
is: komen zij ook bij elkander? Hoe vaak gebeurt het niet, dat een erfgoed den
erfgenaam, voor wien het bestemd is, niet bereikt, of dat de erfgenaam aan het
erfgoed voorbij gaat? Daar kan een geval zijn, waarin de erfgenaam het erfgoed
vurig begeert, en het toch nooit in handen krijgt. Het wordt vernield, geroofd,
onbruikbaar gemaakt, eer hij het in zijn handen krijgen kan. Omgekeerd, er zijn ook
gevallen, waarin de erfgenaam het goed, hem toegedacht, toch nooit in
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handen krijgt, omdat hij zélf niet bleef bewaard voor zijn bezit. Hij kan er onverschillig
voor worden, er onkundig van zijn, hij kan gebracht worden buiten de mogelijkheid
van in-bezit-neming van zijn erfenis, of sterven. Dus zullen mensen nooit een
bewaringsdienst kunnen instellen, die het erfgoed voor de erfgenamen, en de
erfgenamen voor het erfgoed, zonder enig mankeren altijd gereserveerd houdt. Is
niet heel ons ‘verzekeringswezen’ eigenlijk gebaseerd op de grondgedachte, dat
een erfenis en een erfgenaam elkaar vaak missen? Men kan door statistieken het
percentage van die gevallen berekenen, en in formule brengen; want er is een
zekere ‘wetmatigheid’ in dat ‘missen’. En naar die wetmatigheid kan de
verzekeringsmaatschappij dan den mensen haar ‘aanbod’ doen.
Gelukkig, dat het met den verzekeringsdienst van Gód, met zijn bewakingsdienst,
anders staat dan bij de mensen. Gelukkig, dat men een menselijken
‘verzekeringsdienst’ nooit als volledig, zuiver sprekend beeld kan gebruiken voor
den bewakingsdienst van God. Zalig worden is bij de mensen onmogelijk, maar
Petrus zegt: bij God is het zéker. Want Hij heeft een dubbelen bewaringsdienst, en
die ligt in één hand, Gods hand, en hij wordt uit één plaats verricht, Gods woonplaats.
Twee voorwerpen zijn het die God bewaart, bewaakt: de erfenis, en óók de
erfgenamen.
De erfenis, zegt Petrus, het erfgoed, dat is daarboven veilig verzekerd. De erfenis
is grondig weggelegd. De bewaringsakte is zó goed geschied, dat er geen wrikken
meer is aan de vastigheden, die God den zijnen naar het recht toebeschikte. ‘In de
hemelen is de erfenis bewaard voor u.’ Zij wordt niet bewaard, neen, zij is bewaard,
d.w.z. de bewaringsdaad is áf, zij is voltooid. De stoel van Christus staat daarboven
vast. In zijn verhoging liggen de erfgoederen vast voor het recht van God. De tronen
voor degenen, die van Christus zijn, de witte klederen, de krachten, die de
gebrokenen der aarde door de genade zullen herscheppen tot gezonde kinderen
van den hemel, zij liggen alle vast, en zijn in en met den Christus veilig.
Maar nu de erfgenamen? Zij zijn nog op aarde. In de bestreden kerk. Hun God
is in de metropool, zij zelf zijn kolonisten nog. Alles gist, en schuurt, en wisselt om
hen heen. Zij dwalen af; hoe vaak niet trekken zij weg? Hun vlees begeert tegen
den naar het erfgoed zich uitstrekkenden Geest. Ja, bij de mensen is het onmogelijk,
dat
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zij zalig worden. Reeds is het bij de mensen onmogelijk, dat zij zich uitstrekken naar
het erfgoed zelf. Maar hoor, - het is toch mogelijk, het is toch zeker, bij God. Hij stelt
een tweeden dienst in. Hij bewaakt hen hier op aarde. Het erfgoed is bewaard, zo
zagen wij, voltooid tegenwoordige tijd. Ongebroken werkt de Geest. Hij doet de
heiligen volharden. Ongebroken volhardt Hij in het doen volharden van hen. Dagelijks
wekt hij hen op, en vernieuwt een vasten geest in het binnenste van hen.
Is zo het trekken van den ‘mens Gods’ naar boven, van den erfgenaam naar het
erfgoed, geen machtig ding? Ja, dát is op zichzelf reeds een bewijs, dat de hemel
en de aarde in den énen wil van God begrepen zijn: Zijn wil-tot-den-jongsten-dag.
De onzekere bewegingen van het tot God toch telkens wederkerend angstig hart,
ze zijn, neen, niet in haar ongewisheid, maar wél in het tenslotte toch steeds tot
God wederkeren een vertoon van de grote aanhoudende kracht van Hem, die
Christus' stoel op graniet gezet heeft, en die het christen-hart van graniet gaat
máken. Een vertoon van die éne goddelijke kracht, die den bewakingsdienst der
erfgenámen tot de keerzijde maakt van den bewaringsdienst der erfenis.
Ziet gij den verloren zoon terugstrompelen naar zijn vader? God, die de maker
en de dichter is, die de dingen ziet, gelijk Hij ze maakt, en maakt, gelijk Hij ze ziet,
zag in dat strompelen van dien wederkerenden zoon den vasten gang van het werk
des Geestes. Zijn schoenen waren afgesleten, zeiden de mensen. IJzer en koper
waren onder die schoenen, zeiden de engelen. Het was het koper en het ijzer van
den Geest, die steeds volhardt in de volharding van de heiligen.

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,
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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 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
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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 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 de vrije genade, en het deel hebben
daaraan. Want wie gelooft, wéét, als het werk gedaan is, dat er geschreven staat,
dat ‘onze vrucht
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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.

De consequentie van den Vader.
Een os zult gij niet muilbanden, als hij dorst.
Deut. 25:4.
De Heere God is voor zijn volk Despoot - de bijbel zegt het zelf zo - maar ook weer
altijd Vader. Dat vaderschap nu breidt Hij uit tot heel den kring, waarin het gelden
wil. Niet over een individu, maar over héél zijn vólk. Niet over dat volk alleen, want,
omdat niemand los staat van het complex der levensomstandigheden, waaronder
hij groot wordt, daarom breidt God zijn vaderschap ook over het land van zijn volk
uit. En omdat zijn vaderschap met ‘despotie’ verbonden is en dus steeds vol is van
de hoogste heerlijkheid, van transcendente majesteit, daarom wil Hij dat dit zijn
vaderschap zal schijnen ook tot wie ‘buiten zijn’. Dat is: ook tot de vreemden van
dat volk, opdat zij proselieten worden. Ook tot de grensbewoners moet het schijnen
met zijn licht, ook tot de armen van zijn volk dus, opdat hun ogen niet verblind
worden, dof van ellende. Ja, héél dat leven, héél dat land, ál de geledingen van dat
volk, tot aan de stomme beesten toe, moeten weten, dat Israël, het verbondsvolk,
een Despoot heeft, die óók Vader is, de transcendente, maar óók immanente God.
Daarom legt God de Vader den weerschijn van deze vaderlijke despotie over
álles in het leven van zijn volk straks heen. Hij is daarin zeer consequent. Let maar
eens op de consequentie, waarmee het motief der sabbatsgedachte in heel de
wetgeving van het bondsvolk volgehouden wordt. De farizeërs maakten later van
dat sabbatsgebod een letter zonder geest. De sabbatsviering werd hun een last, al
zwaarder om te dragen. Zij stonden immers met den rug naar Christus toe, den
rustaanbrenger, die den sabbat zou verklaren, én vervullen. Doch anders dan die
farizeërs, die de wet verknoeiden, sprak toch de taal der wet zelf. In Exodus 20 zegt
God, dat Israël rusten moet op zijn sabbat, omdat God zelf gerust heeft. Dat is
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de diepste grond. In God is werken zaligheid, en daarom rúst. In God is de arbeid,
én de genieting van zijn vruchten immer één. Nu heeft die God zich echter aan zijn
volk bekend gemaakt door het Woord, door wet en evangelie. Daarom verneemt
óók dat vólk den evangelischen wetsregel, die het werken saam doet vallen met
het rusten. God predikt aan dat volk zijn eigen scheppingsrust. Maar Hij doet meer
nog. Want na Exodus 20 volgt Deuteronomium 5; en daar toont de Heere aan Israël,
dat er nog een ándere grond voor het vólk is, om den sabbat te houden. Dat volk
is zelf ook eens dienstbaar geweest in Egypte, onder een despoot met ijzeren roede.
Toen is het weer daaruit getrokken door een sterken arm, d.w.z. een arm, die nóg
‘despotischer’ kon zijn, dan die van Farao. Een arm, die kon verdrinken en begraven
- gans een heir. Diezelfde arm-van-stérkte echter heeft dat vólk tot rúst gebracht.
Dat hele volk heeft dus in eigen leven ondervonden, dat God voor den verbondskring
despotie en liefde sáám wil voegen. En nu het volk ontslagen is van het diensthuis,
en tot rust gebracht is in het beloofde land, of daarin komen zal, nu moet het zelf
bij voorbaat voor het nieuwe land de wet aanvaarden, dat voortaan álles daar den
sabbats-vrede heeft af te schuiven. Door álle nevelen heen moet dat sabbatslicht
nu voortaan breken. In álle volksverhoudingen moet zich weerspiegelen de grote
gedachte, dat Israël niet meer staat onder den menselijken, vreemden drijver, maar
zich legeren kan onder den eigen despotischen herder. Dat zijn werken nu is ontdaan
van het element der slavernij. Dat reeds in al zijn arbeid, vanwege den komenden
Christus, het rustmoment aanwezig is.
Vandaar dan ook, dat men een armen man niet, al is hij ook een pand
verschuldigd, zijn opperkleed als pand onthouden mag, al is het ook maar voor één
nacht. Het kon zijn déken zijn. Die berooide man moet weten, dat in dit volk de harde
plicht nooit is geabstraheerd van de zachtmoedige genade. Dat lijden nooit is los
te denken van den groten vrede. Dat despotie hiér nooit is zonder vaderliefde. Zo
mag men óók een armen dagloner niet verdrukken. Hij moet nog 's avonds loon
ontvangen, opdat er géén dag in zijn leven kome, waarin het werken los zou staan
van het genieten. Het kleed der weduwe mag niemand nemen. Een vergeten schoof,
al is het op eigen akker, mag de eigenaar niet expres nog weg doen halen. Want
die weduwe moet dat kleed bewaren kunnen, wijl armoede in den bondskring nooit
absoluut mag zijn, nooit zonder bondsvervúlling. En het genot van den rijken
akkerheer mag nooit voor hem alleen
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zijn; dus zal de weduwe en de wees, en zelfs de vreemde, van zijn oogst nalezing
mogen doen. Dat zelfde geldt ook van den olijvenoogst. Wie de olijven eenmaal
afgeslagen heeft, moet niet nóg eens den boom nazoeken; want weer moet weduwe,
en wees, en vreemdeling voor zich iets kunnen vinden.
En al deze bepalingen lopen ten slotte uit op de nu zelfs tot de dierenwereld zich
uitstrekkende verordening, dat men een os, die dorst, geen muilband aan mag
leggen. Ook zelfs dat stomme beest moet ondervinden, dat men in den kring van
het genadeverbond het werken nimmer losmaakt van het genieten. Dat nooit de
drijver absolutistisch wordt, dat nooit het loon van het werk gescheiden wordt, maar
dat zij in elkander overvloeien. Het beest mag eten onder het dorsen van de vrucht,
die het zelf bereidt.
Zo klinkt dan in dit alles een machtige boodschap: de consequentie van den
Vader. Hij heeft het verbond van zijn liefde niet opgesloten in een huis van vrome
ingetogenheid, waarin alleen dat vólk mag binnentreden, maar het moet de wéreld
straks verlichten, de armsten en de slaven, ook de barbaren. Ja, zelfs de stomme
beesten moeten de vreugde vóelen, die er is in den dienst van God. Want Gods
verbond is niet gesloten met een sèkte, maar met de kerk, die de wereld en haar
levensvlak in al zijn breedten heeft te verlichten. En daarom zal de man, die God
alleen maar als despoot kent, nooit anders kunnen zijn dan de inconsequentie. Hij
heeft in het verbond van de genade nog nooit recht rondgezien. Want dáár is tussen
arbeid en beloning geen afstand.
Ook geen fusie.
Maar een hoge éénheid.
Een eenheid, die de wet en het evangelie steeds bij elkander houdt. En die
gemaakt heeft, dat de Christus straks als Paasvorst kon worden uitgeroepen, niet
maar over een tempelhuis, kadastraal bekend in de stad-met-Tempel (en met
concurrerende gebouwen), doch over de stad-zonder-tempel, de stad, die overal
tempel is.
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De consequentie van den ‘Vader-Zegger’.
Want in de wet van Mozes is geschreven: gij zult een dorsenden os niet
muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen? Of zegt Hij dat ganselijk om
onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven; overmits die ploegt, op
hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig
worden.
1 Cor. 9:9, 10.
In het lichten laten van den vrede over héél den verbondskring, in het uitwerken der
sabbatsgedachte in het hele óngedeelde leven van ál Gods voor rust verkoren
werkers, tot over de grenzen van het bondsgebied - de vreemden! - zelfs, is God
de Vader consequent, zo zagen wij reeds.
Welnu, wijl Hij het is, als de eerste, daarom kan het geloof dóór Hem tevens zijn,
als tweede. ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft.’ Wij zijn door
Hem consequent, omdat Hij eerst in consequentie zich aan ons geopenbaard heeft.
Zie het maar aan de manier, waarop Paulus gebruik maakt, in het Nieuwe
Testament, van de bepaling uit het Oude Testament, dat men een os die dorst, geen
muilband aan mag leggen. Paulus leest dat, en staat er even bij stil. Hij vraagt: wat
dunkt u, goede mensen? Zou God, als Hij een bijbel schrijven laat, nu een heel
bepaalde verordeningen-reeks hebben bedoeld, en gegeven, die zich alleen,
uiteindelijk, met beesten bezig houdt? Zou God inderdaad voor ossen zorgen? Is
de bijbel heus een boek, dat men kan opslaan als handleiding voor het boerenbedrijf?
Daar is geen sprake van; want in den bijbel gaat het om de openbaring van God in
Christus Jezus. En daarom zorgt God wel voor ossen; en Jezus zegt daarbij: en
ook voor mussen en ook voor leliën van het veld, en ook voor de haren van ons
hoofd; máár - dat is dan nooit om die haren, en om die leliën, en om die mussen,
en om die ossen zélf. Want ook die alle zijn niet te abstraheren uit héél dat complex
van verbondsverbanden en verbondswoorden, dat God ons afgepaald heeft in zijn
woord en in zijn wet. Het gaat ten slotte in dit alles om de eenheid van God zelf, en
om de eenheid van zijn volk en om het éne grote geheel. God is consequent hierin,
dat Hij zijn werk voor het geheel laat schitteren tot in de kleinste delen toe. De
sabbatsgedachte, haar aanvang nemend in den hemel (Exodus 20), gaat dan ook
vandaar door tot de aarde (Genesis 1-3); vertoont zich vervolgens weer in den kring
van het verbond der genade (Deuteronomium 5); en
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breekt dan daar weer door tot in de verste schuilhoeken van het leven: dagloners,
paria's, weduwen, barbaren, en zelfs ossen.
Welnu, nu dan de Vader consequent geweest is in het uitbreiden van die éne
grondgedachte over het gánse leven, nú mag het kind, dat door het geloof weer
ziet wat Vader doet, en hoort wat Vader spreekt, op zijn beurt óók consequent zijn.
Nu kan dat kind dan óók van zijn kant zeggen: zo vaak God over het kleine spreekt,
wijst Hij ons daarin op zijn immer gróte éne wet, die óók voor het grote geldt. Zorgt
God voor de ossen? Ja zeker, maar áls Hij het doet, dan gaat het in dieperen zin
óók om de mensen. Zijn mensen, óók zijn apostelen. En zo komt Paulus tot de
conclusie, dat, als het er op aankomt, reeds die oude bondsverordening, dat in den
verbondskring voor het stomme beest het loon in het werk gegeven zijn moet, de
gemeente den duren plicht oplegt, om dan ook den apostel, die haar het Woord
bedient, en zwaar voor haar te zwoegen heeft, een ruim en voldoende loon te geven.
Dát is de consequentie van het kind, den Vader-zegger.
En let nu op, hoe prachtig hier de tegenstelling loopt tussen de inconsequentie
van den vaderloze, en de consequentie van den vaderzegger. De luie knecht uit de
bekende gelijkenis van de talenten kende God alleen als despoot. Hij had dus op
eigen standpunt moeten wérken, moeten sláven, moeten zwóegen en niets voor
zich begeren. Maar hij kon dat niet, want zijn ‘leer’ maakt zorgeloze en goddeloze
mensen. En daarom komt hij juist tot de tegengestelde houding: hij geniet voor zich,
hij plukt den dag, en wentelt lui zich in den zonneschijn. Dát was de inconsequentie.
Maar Paulus, wetende, dat hij van de gemeente eisen mág het volle traktement, hij
laat dien eis op het ogenblik toch liggen. Hij werkt zelf met de handen om een stuk
brood, en vraagt geen traktement. Hij zegt alleen maar, dat hij het desverlangd móet
hebben.
Is dat inconsequent?
Men zou het zeggen.
Maar het is zo niet.
Want Paulus weet, dat zijn werk nog maar zendingswerk is; en daarom wil hij
liever zelf de grootste zwoeger zijn; wijl voor dien grote in de consequentie dat
zwoegen zelf met het loon is vereenzelvigd.
Wie ‘Vader’ zeggen kan, die wordt de zwoeger. En wie de rechten van de kinderen
heeft, en van de vrienden, en dus mag eten in het huis, die komt vanzelf, vanwege
plichtsbesef terecht ‘in
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het veld’, waar het dagwerk in de hete zon doodmoe maakt, en niemand denkt aan
feesten (Luc. 16). Want het is onmogelijk, dat wie Christus door een levend geloof
is ingelijfd, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dát is de consequentie
van den Vader-zegger. De éénheid van den arbeid en het loon breidt voor zijn oog
zich uit in het kleinste onder hem, in het hoogste boven hem, en in het innerlijkste
leven in hem: zijn eigen hart.

Tussen grafschennis en testament-opening.
Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben ze
gedood: zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken
uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt hun graven.
Luc. 11:47, 48.
Iemand heeft eens gezegd, dat men de houding, die de mensen tegenover het
verleden aannemen, zou kunnen typeren door twee woorden: grafschennis, én
testament-opening.
Grafschennis plegen zij, die met ruw geweld dáár, waar het oude begraven lag,
op de rust van dit kerkhof ingrijpen, de spade er in den grond steken, het oude
meedogenloos wegruimen, en eenvoudig ‘hún’ gang gaan. Deze grafschenners
hebben geen eerbied voor hetgeen de doden tot stand gebracht hebben. Zelfs hun
gedachtenis laten zij gretig vergaan.
Maar anderen zijn er, die voor den wil der doden eerbied hebben. Zij ruimen hun
graven niet weg, maar openen hun testament. Ze vragen wat daarin stond, lezen
het, en voeren het uit.
Die grafschennis verraadt gebrek aan eerbied voor het woord, dat eens de
levenden spraken. Als dat woord nog in hun ziel zou naklinken, dán zouden zij niet
zo ruw en onverschillig over hun graven treden. Maar wat deren hen de doden?
Desnoods nemen zij hun nog dat éne plekje schrale grond af, waarop die doden
beslag hebben gelegd. Ze willen hun stad uitleggen, een wandelpark aanleggen,
een Tuin-van-Vergeten planten. Wég met die graven.
Hoe anders echter de testament-openers. Zij zoeken het woord der doden op,
beven er voor, en tonen dus, dat de wil der doden nog een factor is onder de
levenden. Dat het verleden zich uitstrekt naar het heden, en daarop ingrijpt.
Grafschennis, - ziedaar de revolutie. Testament-opening, - dat is de reformatie.
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Nu kan men echter nog een dérde houding aannemen. Zij is kenmerkend voor de
mensen, die den naam der reformatie dragen, maar de daad der revolutie doen.
Het zijn die mensen, die de wet van God in naam handhaven (schijn van reformatie),
maar die in werkelijkheid Gods wet verkeerd uitleggen, haar misduiden, en Gods
gebod door mensen-inzettingen krachteloos maken (langzame revolutie). Revolutie,
die den schijn daarvan vermijdt. Men denke hier slechts aan de farizeërs.
Wat is nu van zulke revolutionaire wolven in de vacht van reformatorische schapen
het typerende? Dit, dat zij enkel negatief staan. Negatief tegenover de grafschennis.
Maar ook negatief tegenover de testament-opening.
Kijk, ze zijn negatief tegenover de grafschennis. Zij bevelen: komt niet aan de
graven. Maar zij weten maar al te goed, dat men met dat simpele commando niet
kan volstaan. Een graf moet toch gemerkt zijn? Anders trapt iemand er onwillekeurig
op, of bouwt, zonder het te weten, er overheen. Bovendien kan men niemand met
succes verbieden, een graf te schenden, of men moet ook zorgen, dat ieder het
graf duidelijk waarnemen kan. Daarom ‘bouwen’ de farizeërs de graven. Vooral van
de groten. Ook dus van de profeten. Opdat niemand, niemand daaraan rake! Maar
- ál zulk ‘bouwen der graven’ is tenslotte louter negatief. Het geschiedt niet, om de
essentiële vrucht, de geestelijke erfenis, het testament van het leven der begravenen
in het heden in te dragen. Neen, - het is alleen maar een daad van áfweer tegen
de revolutionairen, die over die graven heen zouden willen lopen, en die meteen
de vijanden van de reactionairen zijn.
Dat het bij hen onder al dit bouwen van die dure mausoleums niet meer is dan
de negatieve houding, dat er geen béven is voor het woord van de profeten, wier
graf gesierd wordt, dat blijkt immers uit dat tweede kenmerk in die houding. Zij staan
óók negatief tegenover de testamentopening. Zij ‘bouwen wel de graven der profeten’.
Een negatief gebaar tegenover de revolutionairen in hun eigen tijd. Maar zij ‘doen
de werken der profeten niet’. Een negatieve houding dus tegenover de echte
reformatoren van hun eigen tijd, hun levend héden. Die profeten hebben een
testament nagelaten; ze zeiden: leeft daarnaar, en doet daarnaar, en voert het uit.
Maar dat testament lezen zij niet; en áls zij het nog lezen, dan lezen zij verkeerd,
en leggen het eigenwillig uit. De grootste zonde is dat wel tegenover den schrijver
van een testament.
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Zo leken deze farizese negativisten prachtige typen, zo lang men ze alleen maar
stelde tegenover de grafschenners. Zij speelden niet in den mei op een kerkhof.
Alleen maar, - niet revolteren is bloot negatief; is dus geen deugd. Zo rijk zij leken
tegenover de grafschenners der revolutie, zo árm zijn zij gebleken tégenover de
testament-openers der reformatie. Zij speelden niet in mei op een kerkhof, o neen,
o neen. Maar - zij plantten óók den meiboom niet in de kap van den nieuwen, den
vervullingstempel, die in het testament der oude profeten hun was bevolen te
bouwen.
Laat ook ons gedenken, dat met een negatieve houding niemand God dient. Niet
alleen moeten wij tégen de revolutie ingaan, maar ook positief vóór de reformatie
zijn, en het werk der reformatie dóen.
Het evangelie staat niet alleen tegenover revolutie, maar ook tegenover reactie.
Men kan de graven van de profeten bouwen, en voor het oude door het vuur gaan,
en het alles onveranderd willen laten voortbestaan. Maar als dit niet is een zwoegen
bij het licht van het Woord om voortgang, dóór-tocht van Gods eeuwig werk uit het
verleden in ons eigen heden, dan zijn wij zelf den graven, die wij bouwen gaan,
gelijk: witgepleisterd, maar van binnen vol van dorre beenderen des doods.
En dan zijn wij niet de ‘geestelijke’ mensen, die den Heere Christus kunnen
onderscheiden van den Belial. Eer men toch zijn graf kón bouwen, is Hij opgestaan,
gelijk Hij vóór zijn begrafenis gezegd had in een didactische opening van het
testament van alle profeten tegader. En na zijn opstanding is het testament ál verder
opengegaan; het werd nieuw zelfs. In dat nieuwe testament overwint Hij Adam, die
zijn eigen graf groef en zijn kinderen tot schennis daarvan doemde, nadat hij het
testament der trouw had toegeklapt.

Boven grafschennis en testamentopening.
Petrus zeide......ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was.
Handelingen 10:14.
Vals was de houding van de farizeërs tegenover het verleden niet alleen, maar ook
tegenover hun tijdgenoten, die ieder weer een eigen kijk op het verleden hadden.
De farizeërs bleven enkel negatie. Zij stonden negatief niet alleen tegenover hen,
die plomp-
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verloren het graf van de profeten schonden, maar ook tegenover hen, die voorzichtig
het testament van die profeten wilden openen en lezen. Maar zie, - waar deze bloot
negatieve houding typerend is voor de farizeërs, daar heeft de Christus, die de
farizeërs komt bestrijden, het tot zijn taak gerekend, tegenover hún negatieve gebrek
nu zijnerzijds de recht positieve houding te stellen. Een houding van vervúlling, van
vólle positiviteit.
Christus toch wil de farizeërs niet alleen bestrijden, maar ook overwinnen. Hij wil
uit zijn volheid ook voor velen uit de farizeërs door eigen gehoorzaamheid bij God
verzoening vinden.
Daarom plaatst nu zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid zich immer positief
tegenover het graf én tegenover het testament van de profeten. Tegenover hun
graf: hun nagedachtenis heeft Hij in ere gehouden. Dat is zijn positieve houding
tegenover de grafschennis. En wat hun testament betreft, heeft Hij het niet gelezen,
en tot de laatste letter ten uitvoer gelegd? Dat is zijn positieve houding tegenover
de testamentopening.
Maar nu nog één stap verder: die pósitieve houding naar twee zijden is bij den
Christus niet slechts tot volkomenheid gebracht, doch ze is ook in de éénheid van
zijn ondeelbaar-éne verlossingswerk gegrond. Hij heeft de gedachtenis, het graf
van de profeten juist daardoor en ook dáárdoor alleen geëerd, dat Hij hun testament
geopend heeft, en het volmaakt ten uitvoer lei. Hij heeft het profeten-testament zó
goed vervuld, dat hij, hun graven erend, zijn eigen graf zich hoorde wijzen bij de
goddelozen.
Hebt gij wel eens gelet op die naïeve uitspraak, die Petrus doet, als hem in een
gezicht getoond wordt, dat hij voortaan met het Evangelie óók naar de heidenen
mag gaan? Hij ‘ziet’ een laken, dat door een onzichtbare hand uit den hemel wordt
neergelaten, en ontdekt daarin allerlei dieren, die volgens de wet van Leviticus 11
en Deuteronomium 14 een behoorlijk kind van Abraham niet eten mag. Toch zegt
een stem, dat hij wél eten mag, ja, eten móet van dézen voorraad. En hoor, nu zegt
dat grote kind, die forse Simon Petrus, die volwassen man, die drie jaar lang dag
in dag uit heeft gewandeld aan de zijde van Hem, die door de farizeërs als
revolutiemaker is gekruisigd: dat zal ik niet doen, Heer; ik heb nog nimmer iets
gegeten, dat gemeen of onrein was.
Dit was geen wel-overwogen argument in een zorgvuldig opgestelde
advocatenrede ter ontzenuwing van de farizeeuwse aanklacht, dat de Nazarener
revolutiemaker was geweest. O neen, het was een
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naïeve onopzettelijke mededeling van een feit. Maar juist daardoor spreekt ze ons
zo bijzonder toe. Ze geeft ons zó ineens een blik in de leefwijs van den kring van
Christus en zijn jongeren, drie jaar lang. In dezen kring is blijkbaar nimmer iets
gegeten, dat naar de wet verboden was. Dat was daar zo de regel. Later zou Nicolaus
de ‘adiaforie van spijs en leefwijs’ preken: het kwam er niet op aan. Maar Christus
dacht er anders over. En dit toont ons nu, dat Christus bóven het niveau van
grafschennis en van blote of aanvankelijke testamentopening is uitgegaan. Ach,
hoe vaak zei Hij niet tot de farizeërs: wat den mond ingaat, verontreinigt den mens
niet, het komt niet aan op het uiterlijke in de reiniging, en: alle schepsel Gods is
goed? Dat was de daad der ware testamentopening. Want door de wet der
schaduwen te ontdoen van de vleselijke uitlegging van de farizeërs, heeft Christus
weer den wáren zin van het profeten-testament ontdekt, en aan zijn volk gepredikt.
Maar tegelijkertijd eerbiedigt Hij de graven der profeten. Hij bouwt niet ruwweg over
die graven heen, maar bouwt in het verlengde van die graven. Eerst wanneer álle
profeten zijn vervuld in Christus zelf, en de ‘bedeling’ van de schaduwen, en van
de profetie, tot haar wettig einde is gebracht in Christus, eerst dán zal Hij den
nieuwen tempel bouwen, waarin men álles slacht en eet, wat God bereid heeft.
Die Christus is daarin dan ook tot zaligheid voor ons. Hij heeft het verdragen, dat
de farizeërs, die zelf de graven der profeten het diepst geschonden hebben met
hun gemeen versiersel, Hem zelf als schender van het graf van Gods profeten een
graf onder de boeven wezen. Hij heeft het verdragen, dat de schriftgeleerden, en
de priesters, die het testament van de profeten steeds ten onder hielden, wijl zij het
Nieuwe Testament, waarom de profetie geroepen had, ten ónder houden wilden,
Hem zelf, den Christus, aan de schandpaal sloegen, bij de gevloekten, die geen
testament rechtsingang kunnen bezorgen, wijl zij gevloekt zijn. Maar in dit alles heeft
Hij lijdelijk en dadelijk gehoorzaam ons verlost, en ons geleerd, dat een positieve
houding tegenover de grafschennis nooit zal te scheiden wezen van een positieve
houding tegen de testamentopening. De enige wijze, om het graf van de profeten
in ere te houden, is deze, dat men hun testament vervult; dat men de doden bij de
doden laat, maar met den Eeuwig Levende zich op zijn weg, die óók hún weg was,
begeeft. Het Oude Testament kan men slechts eren, door het Nieuwe in te gaan.
Den dag van heden alleen eren,
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en ook het graf van zijn vader en zijn moeder en van de groten in de kerk, indien
men haastig zoekt naar den jongsten dag.
Kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk.
Die kreet bewijst, dat Christus heeft gewonnen. Want Hij is de concreet geworden
eenheid van de gehoorzaamheid ten aanzien van de grafschennis en de
testamentopening. Gehoorzaamheid - óók in de kerk van Christus nu.
Ja, Ik kom haastig. En Mijn loon is met Mij. Die belofte bewijst, dat Christus ook de zijnen overwinnaars maken wil. Zijn loon
is met Hem: de graven der getrouwe getuigen, wien men vanwege hun christelijke
testament-opening den smaad der grafschennis durfde aandoen in anti-christelijke
revolutie, Hij zal ze openen, hun naam rechtvaardigen, en rechtsingang verlenen
tot aan de kwesties van de haren van hun hoofd. Want zij staan met ál het hunne
in zijn eigen testament: gegevenen des Vaders.

Drinken van de wateren beneden.
De wateren maakten hem groot, de afgrond maakte hem hoog: die ging
met zijn stromen rondom zijn planting, en zond zijn waterleidingen uit tot
alle bomen des velds......Zijn hart verhief zich over zijn hoogte......Daarom
gaf Ik hem in de hand van den machtigste der heidenen......Ik dreef hem
uit om zijn goddeloosheid......opdat zich geen waterrijke bomen verheffen
over hun stam, en hun top niet opsteken over het midden der dichte
takken, en geen bomen, die water drinken, op zichzelf staan wegens hun
hoogte: want zij zijn alle overgegeven ter dood, tot het onderste der aarde,
in het midden der mensenkinderen, tot degenen, die in den kuil
nederdalen.
Ezechiël 31:4, 10, 11, 14.
De profeet Ezechiël zegt in hoofdstuk 31 Egypte het oordeel van den Heere aan.
Groot is Egypte en geweldig; toch is een ‘haastig verderf’ over volk en koningshuis
beschikt.
Waaraan die komende ondergang van het trotse wereldrijk te wijten wezen zal?
Aan den hoogmoed. Immers, de koning, Farao, in zijn eenheid met het rijk gezien,
is te vergelijken met een cederboom op Libanon. Breed en geweldig is zo'n ceder:
zijn takken slaat hij uit naar alle kanten, en vele kleine levens kunnen in zijn schaduw
rusten, in de bescherming van zijn lover veilig slapen. Maar de cederboom wordt
straks geveld, omdat hij tegen den hemel pochte.
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En waarlijk, niet slechts deze éne boom moet vallen. Daar is een woud van trotse
bomen: en heel dat woud wordt omgekapt.
Een woud van grote bomen. En een mooie tuin, een hof van God, een Eden, onder dit prachtig volgehouden beeld stelt de dichter de ‘grootmachten’, de
soevereinen van de wereldrijken van zijn dagen voor. Hoe groot ze zijn, en welk
een lust voor de ogen! Want wat wij noemen: ‘de gemene gratie’, dát heeft hen allen
groot gemaakt. Een hof van Eden, al die hoge bomen, een Godstuin, een park van
weelde en lust!
Maar vérder gaat de beeldspraak nog. De profeet toont ook, hoe het kwam, dat
die ceders wiesen. Gelijk de bomen in het oerwoud diep hun wortelen in de aarde
slaan, zo zuigen ook die bomen in den hof van God, die ‘Eden-bomen’, hun water
uit de diepte. Ze slurpten water ‘uit den diepen afgrond’, de z.g. ‘oerzee’. Dat is, in
dichterlijke beeldspraak, een brede waterstroom, diep onder de aarde. Een stroom,
die nooit verdroogt, want hij is even oud als de wereld zelf. Een boom, die daaruit
wordt gevoed, komt nooit te kort, en gaat niet op en neer met de wisselingen van
den regentijd of de perioden van langdurige droogte. Zijn schoonheid is constant.
En zó schoon was nu farao, zó schoon dat hele woud van reuzen.
Toch wordt die boom geveld. En heel dat woud. De Eden-bomen geeft God prijs;
's Heeren stem ontbloot het woud van God, het woud van creatuurlijke heerlijkheid.
De hoogmoed wordt daarin gestraft: de bomen slurpten wel water uit de diepte,
maar bekenden niet, wat het was: te drinken uit de hand van God. Zij deden alsof
de oerzee gelegd was door henzelf, alsof zij leefden van zelfontsloten bronnen. En
zij vergaten, dat men in deze wereld slechts blijvend uit de oerzee, uit de gaven van
Gods schepping drinken kan, wanneer men tévens drinkt uit de fonteinen des heils,
uit de gaven der hérschepping; uit die ándere bron, die geopend is in de verlossende
genade, welke Israël kent in den Messias, die straks komt. Slechts die Messias
breekt den hoogmoed, want Hij laat ons voortdurend zien, dat men bij Hem slechts
leeft uit het van boven af ingrijpend wonder. Het wonder, dat de gebroken creatuur
herstelt.
Ja, wat dat wónder aangaat, - de profeet Ezechiël kent tweeërlei waterdrinkers,
en tweeërlei waterbron. De éne waterbron, dat is de ‘oerzee’, diep en donker, daar
ónder. De ándere waterbron, die is ontsproten uit het binnenst heiligdom van
Ezechiëls tempel; uit het heilige der heiligen, waar Jahwe zijn woning heeft. Want
uit dat binnenst heiligdom van den messiaansen tempel ziet de profeet van
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onder den drempel water vloeien. Dat water vliet van boven naar beneden, naar de
stad der mensen toe, naar Gods en hun ‘Jeruzalem’. Het drenkt die stad van Gods
verbond, en komt zelfs naar de Dode Zee, en maakt haar wateren gezond.
Niet waar, dat is een tegenstelling, die wel zeer aanschouwelijk voorgedragen is.
De oerzee van beneden, de andere stroom van boven. De oerzee uit den diepsten
afgrond, de andere zee uit een tempelhuis, waar anders nooit een bron ontspringt.
De oerzee, natuurgeschenk, maar onvoldoende tot een eeuwig zelfbehoud. De
andere stroom, fontein van vrijmakende genade, behoudend wie er zich uit drenken
laat, sanerend wat verdorven is: tot zelfs die Dode Zee. De oerzee: bron van ‘God’,
zijn wateren voedend een hof van ‘God’. Van God; alleen maar ‘Gód’. Maar die
andere bron: geopend uit het huis van God den HEERE, van God Jahwe, in het
verbond van zijn genade. De éne bron ten dienste van de bomen van den ‘Libanon’,
de ander voor de burgers van de stad ‘Jeruzalem’.
Waarlijk, al de rijkdom van de schepping, zover hij ons nog werd gelaten, wordt
slechts ‘bezit’, niet voor de pronkstukken in den hof van ‘God’, doch voor geborenen
in de stad van God den ‘HEERE’, de stad van God ‘Jahwe’. Zij drinken van de wateren
van beneden, want alle schepsel Gods is goed; maar het wordt bij hen geheiligd
door Gods Woord en door gebed. En dat is het water, dat ontsproot uit het
tempelhuis, het Huis des ‘HEEREN’, heel hoog daarboven.

Echtbreuk is altijd tegennatuurlijke zonde.
De smarten dergenen, die een anderen God begiftigen, zullen
vermenigvuldigd worden.
Psalm 16:4a.
Wij, knappe mensen, weten bijzonder goed het onderscheid te formuleren tussen
de zonde van echtbreuk en onnatuurlijke of tegennatuurlijke zonde. Wanneer een
man zijn vrouw ter wille van een andere verlaat, en alzo echtbreuk pleegt, of
omgekeerd, dan decreteren wij: het is wel een geval van echtbreuk, maar nog niet
van tegennatuurlijke zonde. Kwaad is het wel, maar: het is geen ónnatuur, zolang
nog de man zich aan een andere vrouw verbindt, of de vrouw aan een anderen
man. Eerst als de natuurlijke grondverhoudingen geschonden worden, gelijk Paulus
dat in Rom. 1 zo duidelijk als de zonde van het decadente heidendom getekend
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heeft, eerst dán spreken wij van ónnatuur, van een tegennatuurlijk kwaad.
Nu is reeds onder mensen op zichzelf deze begripsmatige onderscheiding, hoe
nodig ook voor de menselijke rechtbank, toch niet volkomen juist te achten, wanneer
men streng spreekt naar de Schrift. Want men vergeet daarbij, dat de zonde als
zonde altijd ingaat tegen onze natuur.
Maar dit zij verder daargelaten. Wij willen op iets anders wijzen. Wij horen uit de
Schrift, dat in de verhouding van het genadeverbond, d.w.z. in die
levensgemeenschap, waarin de Heere tot zijn volk zegt: uw maker is uw mán, de
echtbreuk nooit is los te denken van de onnatuur; dat ze daar altijd automatisch
tegennatuurlijke overtreding wordt. Is dat zo wonderlijk? Maar 't is ineens volkomen
duidelijk, aan wie bedenkt, dat in dit ‘huwelijk’ tussen God en zijn verbondsvolk er
slechts van één man en van één vrouw sprake is. Een tweede is er niet, noch voor
de ene, noch voor de andere ‘partij’ in dit huwelijksverbond.
Wanneer dus het volk, dat Israëls God zich ondertrouwd heeft, dat Hij zijn bruid,
zijn vrouw genoemd heeft, zich afkeert van zijn God, van den ‘Man’ in het huwelijk,
dan treedt in plaats van de huwelijkstrouw, d.w.z. in plaats van den waren godsdienst,
een caricatuur van godsdienst. Dan vervalt men tot de afgoderij. Dat noemen alle
profeten echtbreuk. Maar ze veroordelen het tevens als tegennatuurlijke zonde.
Want als in dit met den Heere gesloten ‘huwelijk’ de vrouw haar eigen man verlaat,
en daarin echtbreuk pleegt, dan brengt ze zich noodwendigerwijze in dien valsen
toestand, waarin ‘de vrouw’ zich aanstelt, als ware zij ‘de man’, en in de
dronkenschap der afgoderij zich ‘een man’ als ideaal voor ogen stelt, dien zij
bejegenen kan, als ware het een vrouw. Ziedaar de tegennatuurlijkheid in deze
echtbreuk.
Fijn tekent dit de dichter van Psalm 16, als hij in het vierde vers zijn weerzin tegen
alle afgodendienaars spreken laat. Onze vertaling zegt, dat die mensen een anderen
God begiftigen. Deze vertaling is echter bezwaarlijk te handhaven. Nog moeilijker
is het misschien, een andere als de onbetwistbaar goede ervoor in de plaats te
stellen. Wij achten ons dan ook onbevoegd, in dezen in bepaalden zin te beslissen.
Maar gelukkig behoeven wij ook geen bindende keuze te doen uit de twee
vertalingen, die het meest de aandacht vragen, en van welke de eerste het
hebreeuwse woord weergeeft door: ‘inruilen’, de andere door: ‘werven willen’. Daar
zijn er,
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die - aldus de ene vertaling - een anderen god willen inruilen voor den God, dien zij
eerst als ‘man’ van Israël hebben gekend: den Heere. Zij willen, zo vertalen anderen,
om dien anderen god nu ‘werven’ gaan. Zij brengen hem offerande, willen naar zijn
gunst zo dingen, en aldus hem bewegen tot een relatie tussen hem en zich, welke
analoog is aan de eerste relatie tussen den Heere en zijn volk, welke zij van jongs
af steeds hadden horen tekenen onder het beeld van het huwelijk.
Welnu, hoe men de vertaling nu ook kiezen mag, in beide gevallen is het duidelijk,
dat deze afgodendienaars van hun kant optreden in de rol van de mannelijke partij.
Zij ‘ruilen’ den enen God ‘in’ voor ‘een ander’. Zij kopen, ruilen, ver-ruilen hun ‘god’.
Maar zo iets is het werk van den man, die immers een koopprijs betalen moest in
het Oosten voor de begeerde vrouw. Wie dus den eersten god voor een anderen
‘inruilt’, door betaling van een prijs, die doet als ware hij de man. Hetzelfde geldt
ook van wie werft om de gunst van een god. Hij is weer in de mannelijke rol vervallen.
Want de man werft om de hand van een levensgezellin. In het oog van dezen dichter
bedrijven dus de afgodendienaars een dubbel kwaad. Of liever, één en hetzelfde
kwaad laat zich naar twee kanten kwalificeren. Het is echtbreuk tegen den Heere;
en die echtbreuk blijkt te gruwelijker kwaad, naarmate men meer bedenkt, dat Hij
in het verbond van zijn genade zich zó diep in vrijen wil heeft neergebogen tot zijn
volk, dat Hij, die eisen kon, gevráágd heeft om het hart van het volk. Maar tevens
is het ónnatuur, tegennatuur. Het keert de primitiefste orde onderstboven; de ‘vrouw’
doet, als ware zij nu ‘man’, het schepsel doet, als ware het zelf geroepen tot het
Scheppers-initiatief. En zij die slechts ontvankelijk kan zijn en receptief, treedt op
in de rol van den man, die actief optreedt, en initiatief opent, en beschikkingen treft.
Waarlijk, wie met God te doen krijgt in het genadeverbond, die verliest de gracieuze
handigheid, die hij ten toon te spreiden weet in al die fijne onderscheidingen tussen
zonde als ‘nóg natuurlijk’, én zonde als ‘niet-meer-natuurlijk’. Hij kent maar één
onnatuur, dat is de zonde, het uitvallen uit het verbond met God. Dat is het slechtste
wat er is. In de genade werd God de natuur te sterk, teneinde tot het huwelijk
zijnerzijds te komen. Maar Hij schond ze niet: integendeel Hij heeft ze daarin hersteld.
En wie nu aan die genade ontvalt, die schendt de natuur tot in haar diepsten grond,
in haar herstelde oer-verhoudingen. O zonde!

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

151

Leerling van God.
En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem.
Jes. 28:26.
Jesaja sprak eens de bekende gelijkenis van den landman, den akkerbouwer.
Midden onder de uitwerking van zijn beeld vinden zijn gedachten een rustpunt in
de opmerking, dat de landman leerling is van God. Met fijne uitwerking van de détails
in de gelijkenis toont de profeet ons, hoe de man in zijn drieledig werk van ploegen.
zaaien en straks oogsten, op een telkens weer geheel eigen wijze leerling blijkt te
zijn van God, van God, die alles schiep, en die elk ding in het groot geheel geschapen
heeft naar zijn aard. Die God heeft niet alleen het geschapene in het bestaan
bestendigd, maar heeft ook, ja, eigenlijk vooral, dien eigen aard van elk der
schepselen bestendigd. Juist daardoor, dat Hij den eigen aard van elk geschapen
ding behouden blijven liet, heeft Hij de wereld kunnen bestendigen. Anders ware
ze ont-bonden en vergaan.
Zo is die schepping, niet door een immanente kracht, niet door een eigen kracht
van haar zelf, maar door den wil en door de kracht van Gód een wereld geworden
van duurzaam bestand, van regelmaat. Zij is zó ‘regelmatig’, dat een verdwaalde
wijsbegeerte zelfs het ongelukkige woord ‘natuurwetten’ heeft kunnen uitvinden.
Wat haar tot zulk spreken dreef, dat is ten slotte anders niet dan dit: dat God de
schepping door zijn wil, zo lang het Hem behaagt, naar vasten regel voort laat lopen.
Daarin werkt steeds zijn wil; die wil stelt dan ook grenzen aan de z.g. ‘natuurwet’,
en wijst ze in het wonder. Of in den dag der dagen. Dan zal diezelfde God van boven
op de wereld ingrijpen, haar opvoeren tot een hoger levensplan in den nieuwen
hemel en de nieuwe aarde. Verordeningen, die ons taai als de eeuwen leken, zal
Hij alsdan door andere vervangen. Maar ook daarbij zal Hij toch immer nog het
bestaande naar zijn aard ontwikkelen; want élk ding blijft zijn aard getrouw, als het
de speciale taak vervult, die het bevelend woord van God als Schepper daaraan
heeft toegewezen, en als het op zijn tijd dat doet.
Welaan, zolang nu God niet zo gewelddadig ingrijpt, geen wonderen doet, en nog
geen nieuwe ‘bedeling’ aan de wereld geeft, loopt alles in de schepping ‘regelmatig’.
Ook in het wonder is dat zo, ook in de catastrofe van den jongsten dag. Alleen maar:
dan zien wij de regelen niet, al zijn ze er. Doch in den ‘gewonen’ levensgang ‘zien’
of herkennen wij de vaste regelen.
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De mens kan dan die regelen bestuderen. Hij neemt de natuur waar in haar
onderscheidingen en geledingen, en leert den eigen aard der dingen onderscheiden.
Zo kan hij straks ook elk ding weer ‘onderscheidenlijk’ behándelen. Let maar weer
op dien landbouwer. In al de onderdelen van zijn werk is steeds een buitengewone
verscheidenheid van doen. Een ‘buitengewone’? Neen, de gewóne. Want zijn
verscheidenheid vólgt die van de natuur. En als hij nóg meer van haar wist, dan zou
hij nóg meer onderscheidenheid vertonen in zijn bewerking van het materiaal. Hij
haalt den grond open, nu eens ruw en fors, dan weer fijntjes en voorzichtig. Dat
doet hij naar den onderscheiden aard van den bodem. En ook, omdat hij straks in
den bodem onderscheiden zaad zal leggen; de aard daarvan wordt bij voorbaat
reeds in rekening gebracht. Straks zaait hij; maar ook dat gebeurt op uiterst
gevarieerde manier; al naar de groeiwetten van elke zaadsoort het vorderen. Hij
rekent bij het zaaien reeds op de wijze van het groeien van elk zaad. En komt de
oogst straks binnen, dan gaat hij dorsen. Maar ook dat dorswerk is weer zeer
verschillend in methode en in instrument. Het éne gewas vraagt een heel andere
behandelingswijze dan het andere.
In al die onderscheiden werkmanieren nu is deze landman leerling van zijn God.
Hij leest diens regelen af. Hij leest het schrift van Genesis 1. Zijn leeskunst laat den
koning en den bedelaar Ieven van het veld. Die profiteren samen van het
leerlingschap van elken boer. En in wijderen zin geldt deze wet voor heel het
mensenleven; ook voor techniek, en wat dies meer zij.
Voor ons ligt hierin een sterkende gedachte. Dat ons leven ‘regelmatig’ verder
glijdt, en dat de wereld niet ineen stort, het komt alleen van dien ongebroken
scheppings- en regeringswil van God, die bij het verder gaan der dagen naar het
einde nog steeds de wetten volhield, die Hij stelde van den beginne. Ons lezen in
die wetten is een binding van ons ganse leven aan Genesis 1.
Maar tevens is het heenwijzing naar Openbaring 22.
Want nu óók Christus is gediend van het veld, en nu óók Hij voor zijn
verlossingswerk geprofiteerd heeft van het feit, dat elke boer een leerling is van
God, nu is ook in en door dien Christus de grens gesteld aan heel dit leerlingschap.
Het heeft zijn dienst aan Hem gedaan, die van zijn eigen dienst kon zeggen: het is
volbracht. De nieuwe bedeling komt, de nieuwe aarde is in opkomst. Er wordt door
Christus een eind gesteld aan het leerlingschap van
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boer en technicus. Want Christus hééft gegeten van den akker, maar eet nu in der
eeuwigheid niet meer. Hij hééft gewoond in deze wereld, maar woont reeds in de
‘ándere’. Dus is de dag reeds bezig, naderbij te komen, waarin de landman niet
meer werken moet, niet ploegen en niet zaaien, en niet dorsen; de dag, die buik en
spijze zal teniet doen.
Ja zeker, wij profiteren van het leerlingschap van boer en technicus en iedereen.
Wij genieten in het heden van ordeningen uit het verleden. Wij schenden de graven,
wél van de profeten, niet van de boeren. Wel van de profeten; want hún brood
smaakt ons zo slecht. Maar uit eigen belang schenden wij de graven van onze
voorgangers-landbouwers niet: hún brood smaakt ons zo goed! Laat ons het eten,
maar......zelf lezen in het geschreven woord van God. Want waarom ‘blijven alle
dingen zo als van het begin der schepping?’ Dat weet de boer niet, noch de
technicus. Alleen de Schrift leert, dat de leerling Gods, die uit het verleden wijsheid
drinkt, zich strekken moet, als leerling, naar de toekomst, waarin de dag des Heeren
naakt. Wie klaar wil staan straks voor een wereld zonder buik en spijze, die blijve
leerling Gods in de natuur, maar boven alles Gods discipel naar de Schrift. Slechts
deze spreekt van grenzen, gesteld aan de regelen der natuur, en leert ons hun
verheven doel.

Type van Jahwe.
Zulks komt ook voort van den Heere der heirscharen.
Jesaja 28:29a.
De landbouwer, die in het zaaien, ploegen, oogsten, zich leerling toont van God,
wordt daarin tevens type van Jahwe. Ook dit toont ons Jesaja. Zo immers als die
boer daar handelt, zó handelt ook de Heere, de Verbonds-god? ‘Zulks komt ook
van den Heere voort’. Ook Hij pleegt in zijn regering van de volkeren te zaaien en
te ploegen, te dorsen en te oogsten. Hier breekt Hij den grond open, ginds laat Hij
hem weer effen worden. De voren trekt Hij diep aan de éne plaats, ondiep aan de
ándere. Hij dorst, en slaat op onderscheiden wijze; hier met geweld, en daar met
zachtheid. En altijd weer heeft Hij bij elk van zijn onderscheiden handelingen zijn
éne doel voor ogen, dat Hij altijd bereikt.
Nu lette men er op, dat de landbouwer niet type van ‘God’ heet,
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doch: type van ‘Jahwe’. De naam Jahwe duidt God in een bepaalden zin aan. Jahwe
heet Hij in den verbondskring, in het genadeverbond.
Een klein trekje, - maar men verwaarloze het niet. Want er ligt een lering in.
Oppervlakkig te werk gaande, zou men immers zó kunnen redeneren: het is geen
wonder, dat de landman type is van God. Immers, hij heeft uit Gods eigen schepping
de wetten áfgelezen, die God er in gelegd heeft, en ook daarnaar gehandeld. En
dus, nu kan men straks uit wat die landman doet, natuurlijk Gods wetten weer
teruglezen. De leerling zag het van den meester af, dús kan een ieder uit het werk
van dezen leerling ook weer het werk van den meester leren kennen, of herkennen.
Toch is dit onjuist gezien. Het lijkt te veel op de z.g. ‘natuurlijke theologie’, die
soms meende, dat men om God te kennen niet meer te doen had, dan de natuur
te bestuderen. Niemand kan uit de natuur zonder het Woord aflezen, wat Gods
diepste wil is, of zijn hoogste werk. De natuur van heden is niet die van morgen. De
‘wetten’, die voor heden gelden, zullen ééns de wereld niet meer binden. Vandaag
is de landman nodig; er wordt gegeten en gedronken, hier. Vandaag roept de akker
van den één steeds om een tweeden van een ander; want in de wereld van vandaag
wordt nog getrouwd: de mensheid wast nog. Maar op de nieuwe aarde straks, trouwt
men niet meer, en eet ook niemand meer. Dan leest niemand uit het werk van den
landman Gods ‘regels’ af; hij bestaat niet meer.
Maar, dit niet alleen. Er is nog een reden, waarom geen mens uit het bedrijf van
den boer zo maar den Heere in zijn beleid verstaan kan. De Heere werkt tenslotte
anders dan zijn leerling op het veld. Wanneer deze laatste vijftig jaren op het land
werkt, dan moet hij ook vijftig keer dat jaarproces doorlopen van
ploegen-zaaien-oogsten. Maar God de Heere ploegt den grond maar één keer, zaait
maar één keer, oogst maar één keer. Althans indien men let op het groot geheel
der dingen. Bij Hem geen wederkeer van hetzelfde werk telkens maar weer. Hij
noemt zijn werktijd: ‘dag des Heeren’. Dat is dus één ‘dag’, zo men wil; één werktijd,
één grote periode. Zij strekt zich uit van het oude paradijs tót aan het nieuwe. Hoe
zou men dát nu kunnen ‘teruglezen’ uit het werk-van-repetitie van den boer?
Ach neen, er is geen sprake van, dat de leerling van den meester
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automatisch type van den meester worden zou. Ook hierom niet: de leerling maakt
fouten, de meester niet. Wie uit het knoeiwerk van den leerling de methode en het
werk van den meester ‘teruglezen’ wil, die kan dat slechts, als hij den meester zelf
in kennis evenaart of overtreft, en den leerling mét den meester grondig kent. In elk
ander geval zou hij b.v. de fouten van den leerling den leermeester in de schoenen
schuiven.
Dus blijft er voor ons maar één uitweg over: slechts dan kan men uit het werk van
den akkerman, die leerling is van ‘Gód’, het werk van den Verbonds-God op zien
blinken voor het geloof, wanneer men door dien Heere zelf is wijs gemaakt tot
zaligheid. Wanneer men door het Woord van God geleerd heeft, hoe God zijn volk
tot ‘HEERE’ werd. Wanneer men in de aanschouwing der natuur discipel van de
Schrift geworden is. Dán weet men, dat, als het er op áánkomt, de geschiedenis
van kerk en wereld slechts één keer ploegtijd, één keer zaaitijd, één keer oogsttijd
heeft gekend of kennen zal.
Maar ook iets anders leert men dan. Men hoort dan, dat Gods genade tot onze
natuur ingaat. En omdat nu onze natuur zélf aan den kringloop is gebonden, zélf
aangewezen is op dat telkens weer terugkeren van het proces van
zaaien-ploegen-oogsten, dáárom komt God óók tot op zekere hoogte met dezelfde
grondbewerking steeds in ons leven voor den dag. Levensprocessen krijgen zó een
grondtype. Beproevingen ook. Zó komen er óp- en neerwaartse bewegingen naar
vaste schema's voor een deel, in het leven van den enkeling, van een geslacht, een
kerk, een volk. In alle die is een zekere wetmatigheid; maar een, die ons waarschuwt
tegen valse rust. Want alle regelmaat is slechts betrekkelijk. De laatste waarheid
is, dat niets zich repeteert, dat de jaaroogst van ‘God’ een andere is dan de oogst
des Heeren in den énen ‘dag des Heeren’. Dien rekent men niet na. Slechts in het
geloof weet men, dat God Jahwe zijn doel bereikt en met zijn genade trad in de
natuur, die met ons haar geschiedenis doorloopt tot op de laatste ure van den ‘dag
des Heeren’.
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De late herderin.
Toen nam Rizpa, de dochter van Aja, een zak, en spande dien voor zich
uit op een rotssteen, van het begin van den oogst, totdat er water op hen
drupte van den hemel; en zij liet het gevogelte des hemels op hen niet
rusten des daags, noch het gedierte van het veld des nachts.
2 Samuel 21:10.
Het was een droef verhaal van Rizpa, Aja's dochter. Eens was zij bijwijf van koning
Saul geweest. Toen deze was gestorven, was om haar heen het razend avontuur
gekomen. Aan den enen kant begeerde de zoon van Saul, daarin steunend op het
gewoonterecht dier dagen, haar tot de zijne. Maar aan den anderen kant wilde ook
Abner, Sauls generaal, aan haar de vreugde genieten, die zijn gestorven heer zich
van haar had beloofd. Ten slotte was er om deze liefde tussen beide mannen een
heftige twist ontbrand. De zoon van Saul, die óók diens opvolger wezen wilde, wou
Rizpa maar niet afstaan aan zijn generaal, aan Abner. Hoewel hij wel ter dege wist,
dat deze de enige was die voor zijn troon kon vechten tegen David, Isai's zoon, en
hoewel hij overigens een slappe figuur was, toch waagde hij het erop, terwille van
die éne vrouw tegen Abner te twisten. Het brak hem bitter op: want het einde van
de historie was, dat de generaal den zwakken koningszoon in den steek liet, en
overliep naar David, en zo de lamp van Saul bluste.
Toen was die vrouw de spil geweest, waarom alles draaide. Saul, Sauls zoon, en
beider generaal. Drie groten in het rijk. Een centrum in het rijk van Saul, ja, ja.
Maar met dat al was zij toch niet geweest: een centrum in het theocratisch
koningsschap. Zij was geen haard van liefde geweest in dézen zin, dat de liefde
van de jeugd, de romantiek van het bloed, het sexueel verlangen zich, naar de wet
van het theocratisch Godsrijk, wou verbinden met de liefde van den geest, de liefde
tot den ambtsdienst voor God en voor Gods volk.
Zo is dan Rizpa spiegelbeeld van heel de ellende van het koningschap van Saul.
Want Saul zelf was aanvankelijk geroepen geweest om koning te zijn van het
theocratisch koninkrijk; en om alzo zijn eigen eer met Gods eer, zijn eigen zaak met
's Heeren zaak, zijn eigen drift en avonturen te verbinden met den Geest van God,
en met de regelmaat, met het geestelijk-ambtelijk zelfbedwang van den zichzelf
bewusten ambtsdrager. Maar van dit alles is bij Saul niets terecht gekomen. De
wijn, die in zijn woning wordt geschonken,
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wordt het tegenbeeld der schaduw van het bloed van Christus. Er vallen in Sauls
huis veel schaduwen, maar niet een is van Christus.
Als dan ook Saul verworpen, en door David vervangen is, werkt de ellende, die
het huis van Saul had aangesticht, nog immer door. Er komt een hongersnood, God toornt! Men vraagt waaróm Gods gramschap over zijn volk ontstoken is. En
het antwoord luidt, dat nog steeds Sauls schending van de theocratische grondwet,
die koningshuis en volk tezaam verbonden had, de oorzaak van de rampen is. Heeft
Saul niet eenmaal den eed geschonden aan de Gibeonieten? En was het schenden
van dien eed geen trappen op de heerlijkheid van het theocratisch koningschap,
dat ook den vreemden tonen wil, zelfs aan de Gibeonieten dus, dat in het verbond
van God met Israël niet ruw geweld, maar recht en waarheid pacifieke orde stellen?
En toen gebleken was, dat hier de reden van Gods toorn te zoeken was, viel er
een schrikkelijk besluit: van het huis van Saul zou men zeven zonen uitroeien. Zij
hadden, naar wij achteraf uit den loop der geschiedenis mogen afleiden, zelf ook
zich voor Sauls ontheocratisch regeerbeleid garant gesteld, en er aan meegedaan.
Wij leiden dit af uit het dubbele feit, dat enerzijds het straks gebrachte offer blijkt
ingevoegd in het geheel van 's Heeren rechtspraak zelf in dezen, en dat er anderzijds
een uitspraak ligt van dienzelfden God, dat de zoon niet sterven zal óm de
ongerechtigheid van vader. Wel mét, niet om die ongerechtigheid.
Zo hangen dan straks zeven zonen van Saul aan de schandpaal. En nu neemt
Rizpa's leven zijn beslisten keer. Als na de executie elk de rechtsplaats heeft verlaten,
en voorts het beloop der dingen aan God maar overlaat, dan blijft zij achter, zij
alleen. Zij wil gaan wáken bij die zeven lijken, waarvan slechts twee die van haar
eigen kinderen zijn. Zij zal de wacht houden, zó lang, tot eindelijk de regen druppen
zal, de hongersnood zal wijken, en het lichaam van Sauls kinderen een eerlijke
begrafenis zal kunnen krijgen, zonder verteerd te zijn door het roofgedierte.
De late herderin. Was deze vrouw een haard geweest van liefde, niet
sexueel-romantisch, doch theocratisch nu verstaan, overeenkomstig den aard van
het theocratisch koningschap, in Sauls paleis, dan zou zij nog den kranken geest
van Saul genezen willen hebben, door het Woord, dat Saul eens riep tot het
koningschap: het profetisch woord. Dan ware zij een goede herderin geweest
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temidden van den stoet der trouweloze herders; goed, en - op tijd. Maar nu zij in
den tijd, dien God voor dat goede herderschap haar toegemeten heeft, zelf
meegedaan heeft aan het bedorven levensspel van kwade herders, nu komt zij veel
te laat. Zij heeft twee zonen Saul gebaard; maar moeder was zij nooit in Israël naar
Israël. En nú kan zij niet meer den levenden, doch slechts den doden tot een herderin
zijn; en al haar tranen keren den vloek niet af, die óók door haar schuld kwam over
het huis van Saul.
Een haard van liefde zijn in de verbondsgemeenschap, ja, dát is sociaal verkeer
voor het oog van God onder de mensen. De wet der theocratie verstaan, en daardoor
zijn eigen jeugdliefde met het toekomstverlangen der kerk, sexuele met geestelijke
liefde, natuurdrift met Geestesdrijving, zielsgenot en ambtsdienst, levensromantiek
en evangelie, onze historie met de éne Christushistorie te verbinden, dát slechts
maakt ons tot goede herders, tot toon- en schaduwbeeld van Christus. Dat stelt een
vrouw, al is het ook een bijwijf, die eens de spil kon zijn waarom de avonturiers
cirkelden, in staat moeder te wezen in en ook ‘naar’ Israël. Maar Rizpa, die in Israël
moeder was, maar niet ‘naar’, niet overeenkomstig Israël, blijft ons een
afschrikwekkend voorbeeld van den regel, dat niemand ongestraft de schending
van de wet van het theocratisch leven voor zijn rekening neemt, hetzij door eigen
daad, hetzij door het volgen van eens anders daad in onzen eigen naasten
levenskring. De late herderin blijft zonder goeden Herder de verlaten herderin; een
onvruchtbare, die nooit meer baren kan, tenzij ze om wederbaring van zichzelf roept.

De goede Herder bij de late herderin.
Alzo werd God na dezen den lande verbeden.
2 Samuel 21:14c.
Als Rizpa bij de zeven galgen, waaraan even zovele kinderen hangen van haar
groten Saul, de wacht houdt, klaagt elke dag- en nachtwaak over de
onvruchtbaarheid van deze dorre moeder, over den lediggang van deze al te late
herderin, die slechts kan waken over doden. Maar terwijl de galgenheuvel
zevenvoudig schande spreekt over Saul, en ook over Rizpa's liefdeleven, daar wendt
God dien oordeelsroep ook naar het volk toe, opdat dat volk, en ook zijn
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koning David, zich wachten zouden voor het kwaad van Saul. God geeft geen
document van zijn vervloeking van de zonde van een voorgeslacht, of Hij legt het
ter bekering onder de ogen van het toeziende nageslacht, opdat het leve, en nog
in dezen dag bedenke, wat tot zijn vrede dient. Zo is de late herderin, die slechts
moeder zijn kon in het vleselijke Israël, door God tot teken opgericht in het levend
Israël van heden, opdat voortaan ook Israël zijn zou wat zo heette. God laat dezelfde
vrouw, die eens de aandacht van het ganse volk trok bij de botsing der drie grootste
avonturiers van Israël nu óók de aandacht van dat gánse volk weer trekken, nu zij
niet langer dramatische figuur is in het spel van wilde hartstochtswoeling, doch
zendstation van eenzame, maar krachtige gebeden: God, geef toch regen, erbarm
U, Heer. Die vrouw en die gebeden trekken zo de aandacht, dat men den koning
David ervan boodschapt. En David neemt wel goede nota van wat zij heeft gedaan.
Hij hoort, dat zij gewaakt heeft bij die zeven lijken, en dat nu elke dag en nacht van
wake een roepen was tot God om regen.
Riep zij alleen om de eer van Saul te redden, al was het alleen nog maar in een
eerzaam graf voor zijn gevloekte kinderen? Het kan zijn; en wie zich ophoudt met
zielkundige karakterstudie, die trachte het maar uit te vinden, als hij kan. Voor óns
intussen heeft iets ánders toch de aandacht. Dat andere is dit.
Heeft Rizpa iets betekend met haar stage lijkenwacht voor het beslechten van
den twist des Heeren met zijn volk? Dat is een vraag, niet psychologisch, maar
theologisch van belang. En hierop antwoorden wij volmondig: ja! Want waardoor
wordt God straks ‘verbeden’? Let op, Hij wordt ‘den lande’ niet ‘verbeden’ door het
zevenvoudig offer zonder meer. Men offert Sauls kinderen op tot in het heilig zevental
toe, maar - niets verandert er. De nood houdt aan. De koning trekt weer naar zijn
huis. Het volk doet eveneens. De tempel wordt wanhopig, maar geen Joël toont den
hongersnood als inzet, door-gang van het jongste oordeel; en - de plaats des doods,
waar zeven galgen staan wordt geen heiligdom voor volks-gebeden. Het opus
operatum, vindt men, is volbracht. Dat is te zeggen: het offer is den Heere
aangeboden; nu kan men verder niets meer doen. Men moet nu maar het beste er
van hopen.
Maar men vergat, dat elk offer, ook een zoenoffer, slechts waarde heeft, en kracht
heeft, in en door gebeden. Van die gebeden echter hoort men niets. Wel ziet men
dit, dat ook het volk zelf in verval leeft. Immers, reeds het feit, dat God nog ná dat
offer den nood
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laat blijven, en eerst verhoring schenkt, als Rizpa aan blijft houden, reeds dát bewijst
ons, achteraf, dat niet de offerdaad, als zoen-daad ‘op zichzelf’ genomen, maar
daarbij óók Rizpa's eenzaam dragen van den last van het hele volk in het heel alleen
God smeken om regen en om leven voor het ganse volk, en om het sluiten van het
graf van het oude koningshuis, door God erkend is als een factor, die althans
profetische beduidenis, en kracht van profetie erlangde.
Want ook dat levend heden van David en van zijn volk had nódig, weer in te zien,
dat God niet ‘bevredigd’ is met een offerzonder-meer. Het kwaad ligt voor de deur,
hetzelfde, dat Sauls gravenreeks geopend, en zijn graven zelf verstrooid heeft, hier
een, daar een. Zijn Davids zonen niet eens priesters geweest? Maar daar ligt Sauls
zonde, die hém ten val bracht, voor de deur in het nieuwe koningshuis. Heeft David
niet zijn volk geteld, en was die telling soms geen uiting van koningstrots, die zich
niet in laat binden, óp laat heffen, door het besef, dat in het theocratisch koninkrijk
de rechte koning hij is, die het meeste dient? Is David reeds in alles radicaal bekeerd
ván de oude ketterij, die hem eens Saul den raad liet geven, den Heere door een
offer om te kopen, tót de prachtige gedachte van Psalm 51: Gods offers zijn een
gans verbroken geest? Wij rekenen niet, en pluizen niet. Wij zeggen slechts: uit het
feit, dat na de executie van Sauls zonen nog zó lang de nood bleef aanhouden, en
Rizpa, hetzij enkele weken, hetzij enkele maanden, alleen geworsteld heeft bij God,
alleen dát feit reeds zegt genoeg. God heeft de ogen van het volk hier
hééngedwóngen naar die vrouw, om het te leren, dat slechts dáár een offer óffer
is, waar de rechter over den ander aanklager van zichzelf is, waar de schuld van
den één in het solidariteitsgevoel van het theocratisch volk terstond de schuld wordt
van den ander, en zo de een de lasten van zijn naasten draagt; en waar een koning
met dezelfde pen een vonnis tekent, en óók psalm 51 schrijft: zijn eigen vonnis.
Droeg David eens de lasten van zijn volk toen Goliath het dreigde? Maar Rizpa
draagt vandaag de lasten van haar volk, als zevenvoudig haar de dood toegrijnst.
Alzo werd ‘God’ ‘verbeden’. En daarin schoof de ‘HEERE’ het rookgordijn weer
weg, dat Hem onttrokken had aan het oog van Israël. Zo komt de Goede Herder
van de hoogten af, waarop de late herderin beweent, dat zij geen moeder was in
Israël van Israël. En aldus werd de Heere den lande verbeden. O Goede Herder,
die de kinderen Israëls wekt uit soevereinen wil, en die de dorre moeder in, maar
niet ván Israël, ons toont in deze dorheid, opdat er weer
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geboorten zouden zijn in het koninkrijk der hemelen! O Goede Herder, die ons niet
doet vragen, hoe het met de ziel van Rizpa stond, maar die ons zegt, dat God, die
‘raven roepen’ hoort, óók deze vróuw gehoord heeft! O Goede Herder, die in de
schorre keel van éne, die zich aan Israëls boom een dorren tak weet, nog kracht
van profetie gelegd hebt! Een profetie, die dóórklinkt in de psalmen, die wij zondag
zingen zullen. ‘Gods offer is een gans verbroken geest’; - leer ons dat zeggen, niet
ten aanzien van den zevenvoudigen dood, te laat, te laat, maar in de kracht van het
zevenvoudig leven, in de wieling en de woeling van het theocratisch Godsrijk. -

Akosmisme?
Maar dit zeg ik, broeders! dat de tijd voorts kort is: opdat ook die vrouwen
hebben, zouden zijn als niet hebbende; en die wenen, als niet wenende;
en die blijde zijn, als niet blijde zijnde; en die kopen, als niet bezittende;
en die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de gedaante
dezer wereld gaat voorbij.
1 Cor. 7:29-31.
Boeddhisten in Japan hebben in hun godsdienstige boeken soms heel bijzondere
spraakmanieren, die ons, westerlingen, vreemd aandoen. Zij spreken van een ‘poort,
die niet-poort is’, een ‘werk, dat niet-werk is’. De poort, waardoor men komen wil tot
beter, hoger leven, is eigenlijk geen poort, zo zeggen zij. Want wanneer Boeddha
in ons woont, dan zijn wij in den grond reeds lang met hem verbonden; dan zijn wij
opgenomen in de eenheid en verbondenheid van God en mens, tussen wie geen
onderscheid meer is. De dwaas, die deze eenheid nog niet ziet, hij spant zich in,
om naar een hoger doelpunt te geraken. Hij zoekt de toegangs-poort, waardoor
men ingaat tot een nieuwen weg, een ánder leven. Maar de wijze zoekt niet, hij
spant zich niet meer in. Juist het tegendeel gebeurt: hij spant zich nooit meer in. Hij
jaagt niet naar een doel, ver weg, want hem gingen de ogen open voor de volstrekte
onderscheids-loze eenheid van den mens met God. De poort is niet-poort. De echte
weg is: geen weg. Want we ‘zijn er’ in dit ‘zien’. Zo is het ook met het denken. Wij
denken eerst, dat God en mens er twee zijn. En - zolang we denken, zijn ze ook
twee, en liggen uit elkaar. Maar zodra de mens maar aflaat van zijn denken, en zich
verinnigt en verenigt tot het niet-meer-denken, vloeien God en mens inéén. Het
spreken
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van een onderscheid van God en mens, van hoog en laag, verliest men dan voor
eeuwig; men weet nu, dat het ware werken niet-meerwerken is, dat het ware trekken
dóór een poort het blijven is binnen de poort, en dat het ware denken neerkomt op
het niet-meer-denken.
Zo wil de boeddhist onttrokken worden aan de dwaling dezer wereld, die altijd
van het een naar 't ander jaagt, het een van 't ander scheidt en onderscheidt. Iemand
heeft eens deze houding genoemd: het akosmisme. Hij proefde daarin een hebben,
dat niet-hebben was, een bezitten, dat niet-bezitten was, een ‘vaarwel’ dus aan de
wereld, een zich onttrekken aan den kosmos, d.w.z. aan de wereld zelf. Terecht zei
hij: dit akosmisme is onchristelijk.
Maar als het onchristelijk is, is het dan óók niet onchristelijk wat Paulus schrijft
aan de gemeente van Korinthe? Ook hij geeft een gebod, dat hierop neerkomt:
hebben als niet hebben; bezitten als niet bezitten; wenen als niet wenen; blij zijn
als niet blij zijn; handelen als niet handelen; getrouwd zijn als ongetrouwd zijn. Is
dat soms ook niet een ‘vaarwel’ aan het leven? Akosmisme?
Neen, neen, het is niet hetzelfde. Want de boeddhist zegt: laat mij toch alle
inspanning, alle doelstelling prijsgeven; Boeddha en ik zijn immers één; ik ben dus
altijd in het doel. Hij stelt zich ginds geen doel meer in het verschiet. Maar Paulus
wil het juist andersom. Hij zegt: bedenkt het wel, het dóel ligt vérder. De gedaante
dezer wereld gaat voorbij. Het schema, dat vandaag ons bindt, en onze ogen boeit,
het schema immers van de inrichting dezer wereld, het geldt vandaag wel degelijk
nog. Alleen maar: het wordt straks doorbroken; het gaat voorbij. Dus moeten wij
deze wereld niet verloochenen; doch in haar ons bereiden voor de andere wereld,
en voor de weeën, die haar nadering verkonden. Ja, óók die weeën vragen thans
reeds onze aandacht. Er komt een tijd, waarin Christus zomaar ineens zijn gelovigen
oproepen kan tot den strijd tegen den Antichrist. Dan moet de man, die pas getrouwd
is, zijn huis verlaten. Laat hij daarop rekenen. Het koninkrijk der hemelen noemt wat
de mensen hier tot tranen toe beweegt soms oorzaak van het lachen voor Gods
aangezicht, en omgekeerd. Daar kan vervolging komen; de man, de vrouw, die staat
te wenen bij een open graf, moet haastig dan de tranen drogen, en vlieden naar
een andere stad; in de eigen stad wordt 't zakenleven dan verstoord, de Antichrist
verklaart hun goederen verbeurd. Dus moet men wenen als niet wenende, en blijde
zijn als niet blijde zijnde, en in de wereld zó verkeren, dat men elken dag er uit kan
gaan.
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Dit is geen akosmisme, maar een opendoen van de ogen voor het geheel der werken
Gods. Die andere toekomst, die staat ook op zijn programma. En wie nu in het heden
rekent op de toekomst, en in zijn ‘hier’ op ‘ginds’, die zegt niet, dat de tegenstellingen
bij hoger licht verdwijnen, maar houdt juist vol, dat zij bestaan. Hij zal niet God en
mens vereenzelvigen, maar ze juist van elkander onderscheiden. Hij laat niet God
samenvloeien met de wereld, doch stelt naar het woord van God zijn aandacht open
voor al wat God gemaakt heeft, maakt of maken zal, zover het hem bekend is. Hij
vlucht niet uit de wereld, komt ook niet ‘boven’ haar uit, en zingt geen liedje van
weg-willen tegen de wereld aan. Want waar ter wereld kan hij hier en heden God
anders dienen dan in het raam van het levend heden? Het zou een fraaie knecht
zijn, die de werkplaats ontvluchten of ‘boven’ haar ‘uit’ getild wezen wou. Alleen
maar, in de wereld werkende, en het ogenblik van het heden erkennende als den
enigen tijd, die ons den dienst van God in ons levend heden mogelijk maakt, breiden
wij ons uit tot heel den tijd, en heel de ruimte, waarin God ons door het Woord
zichzelf met ons werkzaam toont. En, den gansen kosmos, heel de wereld, plaatsend
ónder God, wenen wij als niet wenend, en zijn blijde als niet blijde, omdat wij in het
heden bereid zijn voor de toekomst, door Hem, die in het verleden ons van bovenaf
geboren heeft, door Hem, die ons heeft liefgehad.

Sultanie en satanie.
Toen stond de Satan op tegen Israel, en hij porde David aan, dat hij Israel
telde.
1 Kron. 21:1.
Een bekend theoloog heeft eens de af en toe bij David aan den dag tredende neiging
om zijn machtsgebied te vergroten, en ook het karakter van zijn macht los te maken
van de grondbeginselen van de theocratie, getekend als de neiging om te worden
als een sultan. Den sultan kennen wij allen als den oostersen despoot, die zijn
despotie maar al te vaak het tegendeel laat worden van wat onder Israël de koning
is in de theocratie. Dáár is de koning, juist omdat hij over allen heerst, tegelijk ook
dienaar van die allen. De koning toch, als ambtsdrager Gods in het theocratisch
volk, heeft te zijn een voorafschaduwing van den Christus, die straks kóning zal zijn,
maar arm; en die geen tirannieke heerschappij oefent, maar dient; die met vliegende
vaandels geen recht-lozen machtsstaat grondt, maar, op het
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veulen van een ezelin gezeten, de stad van Gods verbond binnentreedt, om in den
máchtsstaat altijd recht te doen.
Nu heeft David de bijzondere roeping ontvangen, om als theocratisch vorst juist
aan het heidens Oosten, ook reeds uit het oogpunt van zendingsbelang, het
koningschap te vertonen als onder Israël het tegenbeeld van het sultanaat. Deze
roeping wordt hem wel met zeer bijzonderen klem voorgehouden. Want was niet
Sauls koningschap juist door een overtreding op dit punt gestrand? Als Saul, koning
geworden, ook durft offeren, begint de breuk. De koning knecht den priester-profeet:
hij usurpeert voor zich alle ambten. Als Saul een priesterstad uitmoordt, den eed
aan de Gibeonieten breekt, ten slotte in tirannie en willekeur zichzelf tot last maakt
voor zijn volk, en den scepter van den sultan in de plaats van den staf van den
herder kiest, dan zijn dit alle even zovele oorzaken, en redenen, voor Sauls
ondergang en voor zijn verwerping. De sultaniel Daarom heeft God de Heere
tegenover Saul David gesteld, om nu in hem het koningschap weer te vertonen als
een koningschap bij Israël: theocratisch, messiaans. En ongetwijfeld heeft David in
zijn hart deze roeping nimmer grondig verzaakt. Alleen maar: er zijn telkens
aanwijzingen, dat hij toch nog bloot stond aan de verzoeking van de sultanie. Zijn
zonen werden eenmaal priesters: het gevaar van Saul ligt al voor de deur. Uria, zijn
eigen beschermer, laat hij op listige wijze ombrengen; het volk is straks deerlijk
geschokt in zijn vertrouwen op den koning; en Achitofel wrokt, omdat de koning zo'n
brutale neiging naar de sultanie vertoont; hij pleegt zelfmoord. Straks komt daarbij
de volkstelling, die geen kwaad geweest zou zijn, ware zij enkel maar een maatregel
van administratie, - maar die hierom zo schuldig stelt, wijl zij Davids krachtigste
greep is naar de sultanie. Zij bedoelde immers de macht van zijn staat, als militairen
staat, te meten met die van andere naties. Hier bezwijkt de kóning voor datzelfde
gevaar, dat God in het vólk veroordeeld had, toen het voor de eerste maal om een
koning had geroepen. David neigt hier tot de zonde, die het vitium originis was
geweest in Israëls roepen om een koning. Hij schendt de theocratisch-messiaanse
waardigheid, waardoor zijn volk fundamenteel verschilt van alle andere naties; hij
vergeet, dat zijn wapen ten slotte niet is het zwaard, maar het gebed, en het bewaren
van het verbond met God. De sultaniel Want in al die gevallen, met name in den
moord op Uria, en de zonde met Batseba, schendt David de rechten van de
volksvrijheid, hoewel hij die na Sauls ondergang bezworen heeft: Israëls stammen
hadden toch ‘een verbond’ met
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David gesloten? Ze hadden gemeend: dat is nu niet meer de despoot, die pas
gestorven was, maar de herder, die niet langs de ruggen van zijn volk, laat staan
over zijn lijken, maar langs den weg van recht en vrede komen zal tot het
herderschap dat koningschap, tot het koningschap dat herderschap moet zijn.
Sultanie, ach hoe diep worden hier de voren getrokken. Zó diep, dat na de daad
van sultans-wellust in psalm 51 geschreid wordt: neem Uw Heiligen Geest niet van
mij. Laat Satan niet mijn volk en mij verwoesten, tot ik verwerpelijk zij. Straks, na
die volkstelling brengt God een oordeel, een pest-epidemie over het volk (dat blijkbaar
met den koning één was in de verwording). Het mooie getal slinkt ineens; Davids
prachtige leger wordt gedecimeerd. In de breedte zocht hij, niet in de diepte. Nu
straft God hem in de breedte. En dán komt de inkeer, en uit de diepte klinkt het: o
God, laat niet dat volk, maar mij nu maar vergaan. En zie, daar is de koning weer
op zijn theocratische plaats. Nu is die het meeste heeft, de dienaar van die allen
geworden. Nu wil hij niet meer als een sultan over de lijken van zijn onderdanen
treden, doch de onderdanen over het lijk des konings weer den nieuwen morgen
tegemoet doen treden. Een exegeet heeft het zeer aannemelijk gemaakt, dat in
dien tijd psalm 16 is geboren.
Sultanie en satanie! Laat ons het nooit vergeten, dat die altijd samengaan. De
Satan port den koning aan, opdat de vader van den Heere Christus het beeld van
Christus, zijn eigen Zoon en Heer, uitwissen moge. En de Satan zou daarin ten volle
zijn geslaagd, indien de Heilige Geest in Davids psalmen, en in zijn boetgebeden,
niet weer het beeld had doen rijzen van dien messiaansen kóning, die arm is, en
die rijdt niet op een strijdros, vóór soldatendrommen uitgedreven, maar op een
ezelsveulen, om te zeggen straks tot God: laat deze schapen gaan, dood mij! Een
koning, arm en nederig, en dáárin: Heiland.

Sultanie en theocratie.
En de toorn des Heeren voer voort te ontsteken tegen Israel; en Hij porde
David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israel en Juda.
2 Sam. 24:1.
Het is een stoute greep der Schrift, als zij in één verband ons zegt, dat Satan David
porde én dat de Heere het deed. Is dit, gelijk eens gezegd is, de neerslag van
tweeërlei godsbegrip, een lager, en een
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hoger? Neen, dát is het niet. Het is een openbaring van de waarheid. dat in het
kwaad van David God zelf niet werkeloos is, dat Hij daarin de hand heeft. Het kwaad
gaat niet om buiten Gods wil.
Dus lag reeds in de zonde zelf een oordeel. Davids ideaalbeeld dreigde af en toe
de sultan te wezen; nu wordt de volgende zonde oordeel over de voorgaande; en
zo laat God het toe, dat in die volkstelling de zonde tegen God - en tegen zichzelf
aanloopt. Want daarin wordt het oordeel scherp, concreet, maar ook duidelijk in de
afkondiging van de eigenlijke termen van het conflict tussen theocratie en sultanie.
Op dit punt breekt het licht door het duister heen. De pest is een oordeel: donker
is het van rondom. Maar God laat het kómen tot die telling; dat is te zeggen: Hij laat
de termen van het conflict scherp uitkomen; dan kan men zien, waarom het gaat:
een militaire machtsstaat is nog wat anders dan de theocratische rechts-staat; een
vechter naar buiten is nog niet de dienaar naar binnen. En dat is het licht, het
theocratische: God ontdekt waarom het gaat: genade!
Welnu, de theocratie wint het van de satanie. Het bewijs, vraagt iemand? Laat
hem op de vruchten letten: de sultan ziet straks het beeld weer van zijn Heere, den
Opper-heer der theocratische gemeenschap. David wordt behouden, doordat in
Satans kwaad de Heere leidend op de zonde ingreep.
Ja, David ziet en erkent straks Gods genade in zijn oordeel. Het was genade, dat
hij kiezen mocht uit een drietal straffen. En David neemt die genade aan in haar
absoluutheid: ‘laat mij niet in de handen van mensen vallen, maar in de hand des
Heeren’. En als straks het volk moet delen in de straf, die over den koning komt?
Dan gaat hij niet, wat toch wel mogelijk was geweest, beredeneren, dat het volk niet
los stond van den koning, en dat de uitglijding van den koning óók die van het volk
was. Want, - al ware dat volkomen juist geredeneerd, toch heeft David om genade
gepleit voor de schapen, en gevraagd, of dan de ontrouwe herder lijden mocht,
opdat de schapen vrijuit zouden gaan. En straks zal David voor 'n zoenoffer een
altaar bouwen. Maar den grond dien hij daarvoor nodig heeft, wil hij niet onteigenen
langs den weg van willekeur, al wordt hem deze ook gemakkelijk gemaakt door den
eigenaar van den grond, die hem gratis af wil staan. Neen, de koning wil den grond
voor het altaar, en het materiaal voor het offer betalen tot den laatsten penning toe.
De willekeur is gebroken; de belasting-inner betaalt, schatplichtig aan den Heere
en de mensen. Straks kan op deze zelfde plaats de
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tempel verrijzen, die voor vele geslachten de plaats zal zijn van de samenkomst
van God met zijn volk in het verbond. En wel heel treffend is het, dat in psalm 16,
die, naar reeds gememoreerd werd, in dezen tijd mag worden ontstaan geacht, de
inzet van het lied een dubbele positie-bepaling is. Tot den Heere zegt David: ‘voor
mij is er geen goed boven U.’ En wat zijn volk aangaat, - daarvan spreekt hij de
prachtige woorden: ‘ik heb tot de heiligen gezegd, die in het land zijn: zij zijn de
1)
heerlijken, in welke al mijn lust is. Hier is het niet meer zó, dat de ‘heerlijkheid’ van
zijn volk, zijn grootte, en zijn macht, Davids vreugde in de eerste plaats opwekt,
waarbij dan de heiligheid kan komen in de tweede plaats, als een memoriepost.
Neen, omgekeerd: de heiligheid van Israël, dié geeft den naam aan het volk, en
aan de verbondsgemeenschap; en slechts in deze heiligheid ligt nu voor Davids
besef de heerlijkheid der theocratische gemeenschap.
Zo is dus het de Heere zelf geweest, die ingreep met eigen hand in Satans aanval
op het theocratisch koningschap. Laat ons nu huiveren voor het oordeel, en danken
voor het genadebestel in dat oordeel.
Want wat het eerste aangaat, het was toch oordeel, bezoeking, verlating, toen
de Heere David aanporde in en door den Satan. Zulk oordeel komt nóg over elk,
die, hoewel in de theocratie geboren, en in het ambt gesteld, macht scheidt van
recht, mogen van moeten, heersen van dienen.
Maar, als de genade dan meekomt in dat oordeel, dan willen wij ook daarvoor
danken. Want dat de zonde tegen Gods wil is, dát blijft haar vreselijkheid. Maar dat
zij nooit buiten Gods wil geschiedt, dát opent het oog voor het licht ener toekomst,
die zich herstelt onder de doorbrekende genade. Waarom? En hoe? Omdat God
zelf, gelijk de Dordtse Leerregels ergens zeggen, zijn volk door het missen van het
‘gevoel’ van de genade, ten slotte weer terug leidt in geloof tot die genade zelf, die
niet verloren werd, al miste men daarvan het gevoel voor korten tijd door eigen
schuld.
Ja, ja, het gaat ons aan. Leven ook wij niet in de theocratie? De kerk van het
Nieuwe Testament is toch de voortzetting van wat Israël zijn eigenlijke wezen gaf?
Welnu, nog steeds zal de theocratie onmiddellijk tot corruptie komen, als de enkeling
den rug keert naar de gemeenschap, als iemands brute wil-tot-zelfontplooiing den
plicht verzaakt tot binding van zichzelf aan de grondslagen van het vólk,

1)

Vertaling Prof. M. Noordtzij, overgenomen door Prof. Dr. A. Noordtzij.
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dat op het fundament van Christus' bloed gesticht is. Maar: houdt Christus zijne
kerk in stand, en grijpt die Koning der theocratie ook nu nog in de dwalingen van
zijn volk weer actief in, dán mag de hel vrij woeden, dan wordt de sultanie niet door
de satanie tot het hoogtepunt van 't kwaad gebracht, maar sterft de oude mens der
sultanie te rechter tijd af onder de kracht der theocratische zon. Dan eert de nieuwe
mens de kerk als de gemeenschap van de heiligen, de ware Godsregering. De
heiligen zijn hem dan de heerlijken; en nevens deze heerlijkheid lust hem geen op
aarde; hij kent er nevens haar ook geen in den hemel.

Profiteren van de adiafora.
Maar ik heb......tegen u; dat gij de vrouw Izébel......laat leren en mijn
dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten.
Openb. 2:20.
Wanneer Micha in het Oude Verbond aan het volk als voor den gehelen
verbondskring geldenden huisregel voorhoudt, dat in het verbond der genade alle
dingen onder het geweld en onder den hoogdruk van een rechtsgeding komen te
staan, dan vindt deze zijn oudtestamentische proclamatie der verbonds-ordening
in het Nieuwe Verbond haar echo en vervulling.
Christus zelf is het daarom dan ook, die in den eersten wordingstijd der christelijke
gemeente en gemeenschap, door zijn zeven brieven, op Patmos gedicteerd aan
zijn gevangene, aan Johannes, en geadresseerd aan de zeven kerken van Azië,
en dus ook aan Thyatire, den strakken ernst van deze rechtsgedingen Gods met
woord en daad aan de gemeenten inscherpt. Zonder dit besef kan de groeiende
gemeenschap van den nieuwen dag niet tot duidelijken wasdom komen.
In Thyatire bleek dit wel bijzonder duidelijk. Reeds lang was er onenigheid in de
gemeente. Op de op gezette tijden weerkerende publieke feesten ter ere van de
gilden toch was het gewoonte, dat bij den plechtigen maaltijd, die steeds op het
feestprogram als een der hoofdnummers prijkte, vlees gegeten werd, dat eerst, ter
ere van den hoogtijdag van het gilde, als offer had gediend in den afgodstempel.
En des avonds, bij het tuinfeest, placht de wijn en het rumoer de mensen te verhitten;
een vaak maar ál te vrij verkeer tussen de
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mannen en vrouwen van het gilde, of tussen jongens en meisjes, verleidde dezen
dan dikwijls tot hetgeen niet oirbaar was. Eerst waren die gilden helemaal heidens
geweest; maar sedert er christenen onder de leden gekomen waren, was er tegen
deze feesten protest gerezen, in de vakorganisaties zelf, maar vooral onder de
gemeenteleden. Een deel van hen had er bezwaar tegen, op het gilde-jaarfeest
vlees te eten, dat aan de heidenpriesters voor een offerdoel was afgestaan geweest.
Bovendien hadden zij als leden van de kerk en van het gilde geen vrijmoedigheid,
het bijwonen van die al te ongebonden avondfeesten aan zich zelf, of aan hun
kinderen toe te staan. Die ‘spijs’ leek hun niet goed, zulk ‘leven’ evenmin.
Een ánder deel van de gemeente echter vond, dat zulke bezwaarden spelbrekers
waren in de organisatie, en wat al te ‘preciese’ broeders in de kerk. De organisatie
was toch neutraal? Men moest toch weten te onderscheiden tussen vakbelangen
en kerkbelangen? Men moest in de kerk wat ‘rekkelijker worden’; zulke feestjes
waren zo erg niet. Want, wat die ‘spijs’ aangaat: een afgod betekende toch niets.
Men kon heel dien afgodsrompslomp wel losdenken van dat overigens doodgewone
vlees. En wat dat vrije ‘leven’ betreft: christenmensen moesten niet alle banden met
de volksgenoten doorsnijden, en met de vakgenoten ook niet. De christenen ‘stonden’
immers ‘in de vrijheid, waarmee zij waren vrijgemaakt?’
Tot overmaat van ramp kwam toen de sekte der Nicolaïeten het twistvuur opstoken
door zeer veel theoretisch geredeneer. Uit berichten van tijdgenoten krijgen we den
indruk, dat haar voorganger, Nicolaüs, zelf wel ingetogen leefde, en zijn dochters
eveneens. Alleen maar: hij wilde ‘ruimte’ zien ‘gelaten’ voor ánderen, die wat anders
over de dingen dachten. Toen stelde hij de leus op van: de adiaforie van ‘spijs’ en
‘leven’. Dat wil zeggen: allerlei kwesties van ‘spijs’, ook dus de kwestie van dat eten
van aan de afgoden geofferd vlees, en eveneens al zulke vragen betreffende het
‘leven’ of de ‘leefwijze’, moest men rekenen tot de z.g. adiafora. Wij vertalen
tegenwoordig - men weet het - dat vreemde woord vaak met den vakterm:
‘middelmatige dingen’. We bedoelen dan daarmede: zulke kwesties, waarover geen
uitdrukkelijk gebod, geen bepaalde uitspraak te vinden is in de Schrift, en waarin
dus, bij gebrek aan bindende bepalingen, de een den ander vrij moet laten.
Nu hadden velen maar al te gretig van dit ‘ruime’ standpunt gebruik gemaakt. Zij
waren wel blij met de redenering, die aan hun
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reeds bestaande praktijk achteraf een principiële theorie als onderbouw scheen te
kunnen verlenen. Scherper gezegd: ze gingen profiteren van het feit, dat er van die
middelmatige dingen waren. Wie kon hun wat doen? Welke kerkeraad kon hen
hinderen, als zij den ‘vrijheids’ cirkel zo breed trokken als zij wilden? Er was toch
immers geen bindend voorschrift? En dit profiteren van het bestaan der adiafora
ging tenslotte zover, dat straks in Thyatire een vrouw opstond, die publiek, zoal niet
onder goedkeuring, dan toch onder toelating van de leiding der gemeente, de theorie
van Nicolaüs propageerde en verdedigde, en de praktijk zover dreef, dat haar
volgelingen vrij bij de heidense offermaaltijden mee aanzaten en in sexuele
ongebondenheid zich te buiten gingen, ook met - haar zelf.
Dit verloop der dingen in Thyatire moet ons tot waarschuwing zijn. Wanneer
iemand in een bepaald geval niet weet, wat de wil des Heeren is, dan moet hij
daarvan geen ‘partij trekken’, maar trachten, dieper in te dringen in de rechte
uitlegging van 's Heeren wet en woord. Hij moet zich niet brutaal en ruw tegenover
hén stellen, die manen tot voorzichtigheid; want niet tegen voorzichtigheid, maar
alleen tegen onjuiste wetsuitlegging mag men strijden. Wie op de kwestie van de
richtige wetsuitlegging zélf niet ingaat, of - vele vonden zoekt om een theorie pasklaar
te maken voor een te voren begeerde losbandige praktijk, wie dus eigen gril en lust
achteraf tracht te dekken met een vroomklinkende theorie, die heeft daarin bewezen,
dat hij niet voor de wet des Heeren beeft, maar onvoorzichtig leeft, profiteert van
de adiafora, en een aanslag pleegt op de heiligheid van het verbond, dat immers
het klimaat meebrengt van 's Heeren rechtsgedingen. In elke rechtszaal komt
onherroepelijk de corruptie binnen, wanneer partij of advocaat of rechter een
eigenwillig gebruik maakt van de onzekerheid der wetsuitlegging op een bepaald
punt. Wie even denkt aan het rechtskarakter van het verbond des Heeren met zijn
volk, zal nu verstaan, waarom ook in de verbondsgemeenschap corruptie intreedt
bij het profiteren van de aanwezigheid der adiafora. Al weet men niet precies, wat
God zegt, het is de eerste vraag, wat Hij denkt of wil. Dien wil bagatelliseren, zodra
men de ‘kans’ er voor krijgt bij het ontbreken van een ‘letter’, dát is letterknechterij,
en erger: het is het verbond met God verkeren in een contract met een......vijand,
dien men verschalken wil......Wee hem, die zijn God als zulk een ‘vijand’ behandelt;
er is nog altijd het tiende gebod......
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Profeteren tegen de adiafora.
De vrouw Izébel, die zichzelve zegt een profetes te zijn......
Openbaring 2:20.
Wanneer - zo zeiden we - voor de rechtbank iemand een eigenwillig gebruik poogt
te maken van het, in een bepaald geval, ontbreken van een scherp gepunte
rechtsbepaling, is dat corruptie, rechtsbederf. In al zulke gevallen nu is het een
weldaad, als iemand dan met één slag dat hele leugenweefsel verscheuren komt.
Zo'n weldaad is de brief, dien Christus door Johannes laat schrijven aan Thyatire.
De Christus weet, dat in deze stad, en in haar kerk, ‘de vrouw Izébel’ van Nicolaüs'
leugen-theorie een maar al te praktisch, een eigendunkelijk gebruik maakt. Zij noemt
zich daarin profetes; het is meer gebeurd, dat in de groeiperiode der jonge christelijke
kerk bepaalde vrouwen de ketterij publiek bevorderlijk waren, en als ‘profetessen’
de gemeente een vrijheidsbegrip opdrongen, dat in excessen oversloeg. Zo was
het ook in Thyatire, waar elke vrijbuiter zich ‘allerchristelijkst’ dekte met Nicolaüs'
theorie. De adiaforie van ‘spijs’ en ‘leven’: wie doet ons wat? Men dreef zijn brutaliteit
al verder: wie deze al te grote rekkelijkheid dorst veroordelen, die werd als onvroom
en ongeestelijk aan de kaak gesteld. Had Christus de zijnen niet vrijgemaakt? Was
een afgod dan iets wezenlijks, dat men zijn vlees niet eten mocht? Waren de
bezwaarden zó benepen, dat ze hun opvatting, hun exegese, aan anderen wilden
opleggen? Had ook reeds Paulus niet met Petrus over zulke kwesties
meningsverschil gehad? En moest men dus elkander niet verdragen? En kon men
niet - men was nog bijgelovig ook, net als de vroegere farizeërs, die men uitschold
- kon men niet den duivel uit het offervlees bannen door het exorcisme?
Maar zie, wanneer die valse ‘profetes’ gaat profiteren van de adiafora, dan komt
in eens Christus als de ware Profeet profeteren over de adiafora. Hij zegt: die profetes
verdient haar naam niet. Ik noem haar anders; ik geef den naam Izébel aan die
vrouw. Want gelijk eenmaal deze Tyrische prinses naast koning Achab Samaria
binnenreed als zijn vrouw, en sinds er alles op gezet heeft, om Israël te verleiden,
en van zijn vastheid af te voeren, en het heidendom te mengen met den dienst des
Heeren, den wettigen eredienst van Jahwe, zó doet nu ook deze vrouw, die kerk
en wereld door elkander haalt.
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Hier profeteert de Christus over en - tegen de adiafora. Hij zegt ons: die adiafora,
die ‘middelmatige dingen’, die vormen geen constant levensgebied, om er een
vrijheidscirkel omheen te trekken. Het zijn, juist omgekeerd, dingen, die ons in de
engte moeten drijven, ons prikkelen moeten tot dieper gebed, gebed om licht en
leiding, en om nog serieuzer Schriftonderzoek, om zo te komen tot steeds
voorzichtiger levenswandel. Wie het anders doet, en het profeteren tegen de fixatie
van de adiafora prijs geeft voor een listig profiteren ván de adiafora, die is verleider,
die is Izébel.
Proféteren bij de adiafora......dat is toch eigenlijk de enige hemelsgezindheid. Het
licht van het Woord van God op willen vangen daar, waar het ons schijnt te
ontbreken, dát is ‘wandelen in den hemel’. Want immers - in den hemel zijn de
adiafora onbekend. Dáár zal men steeds in elk bepaald geval, in elke concrete
situatie, onmiddellijk, zómaar, wéten, wat Gods bepaalde wil is in elke bepaalde
situatie. Daar is geen mens onzeker; daar vlámt het licht der wet in alle dingen voor
onze ogen op en is zij in ons eigen hart geschreven. Wie nu van deze hemelse
heerlijkheid weet, en daarnaar uitziet, hoe kan zó iemand zich de handen stillekens
wrijven, als in een bepaald geval de mensen hem niet lastig kúnnen vallen, omdat
die mensen nog niet zeker weten, wat Gods wil is in dat bepaald geval? In steê van
de handen te wrijven achter den rug van de mensen, die hem zijn ‘vrijheid’ zouden
betwisten willen, zal hij de handen vouwen voor het oog van God, zijn Rechter, en
zijn Vader, zijn Verbonds-god die hem in rechtsverhouding tot Zich heeft geplaatst,
en hem geen ‘vrijheid’ heeft beloofd, dan in de dienstbaarheid der liefde?
Profeteren tegen profiteren. Hier scheiden mensenwegen. Hier scheurt zich ‘vlees’
van ‘geest’. Want de scheidslijn tekent zich af, o neen, niet hierin, dat de één iets
doet, dat de ander laat, of omgekeerd, maar hierin, dat de een een andere
levenshouding heeft dan de ander. Het conflict ligt niet in een bepaalde verrichting
of niet-verrichting; áls er een breuk is dan ligt die breuk in het hárt. De een is heimelijk
onwillig, de ander heimelijk verheugd, als hem de lasten van den Heere zijn God
zijn voorgehouden. Wie heimelijk zich afkeert van de lasten van de wet des Heeren,
die bewijst daarin, dat hij van het evangelie een nieuwe wet gemaakt heeft. Hij ‘kent’
het slechts als obligatie: en dus miskent hij het. Hij wordt geoordeeld, niet omdat hij
dingen deed, waarvan een ander zei: ze gaan te ver; maar omdat hij heel diep van
binnen in zijn hárt niet
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zuiver stond. Maar omgekeerd: wie heimelijk een vreugde vindt in het dienen van
zijn God, die kent de wet alleen als evangelischen regel voor de dankbaarheid. Het
evangelie blijft hem evangelie. En hij wordt gerechtvaardigd, niet daarin, dat hij nooit
langs het kantje liep, en dit niet raakte, en dat niet smaakte in zijn puriteinsen
levenswandel, maar daarin, dat hij, toen de ander luchtig profiteerde van de adiafora,
zijn God gebeden heeft te mogen profeteren, opdat in de schuilhoeken van een nog
niet doorzocht levens- en werkgebied, het licht van Gods Woord mocht schijnen,
óók voor hem.
Profiteren en profeteren. Hier scheiden zich mensenwegen. Wie profiteren wil
van de adiafora, kiest eerst zijn eigen levenswil, zijn praktijk, en daarna maakt hij
een vrome theorie, om zijn praktijk te dekken. En dan zegt hij, denk maar weer aan
‘Izébel’: ik ben profeet, ik ben profetes, ook ik heb toch den Geest? Maar de ander,
die om licht en waarheid vraagt, en profeteren wil bij de adiafora, die roept niet luide:
laat mij vrij, want ik ben óók profeet, ik weet het zo bijzonder goed, maar in de stilte
bidt hij: vergeef mij, Heer, mijn dwaling en onzekerheid, zend, Heer, Uw licht en
waarheid neder, en breng mij, door dien glans geleid, als christen in mijn praxis
weder, zo klimt mijn bange ziel gereder ten berge van Uw heiligheid, waar mij Uw
gunst verbeidt.

Soevereiniteit.
Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om den mens
zijn rechten plicht te verkondigen, zo zal Hij Hem genadig zijn.
Job 33:23, 24a.
Over de woorden, die hierboven staan, met name dan over de vertaling van het
laatste gedeelte, lopen de meningen uiteen. Wij denken er niet aan, op dit
meningsverschil hier nader in te gaan. Want het is, ook zonder dat wij zulks doen,
duidelijk genoeg, wat onze tekst betekent in het geheel van de profetieën van het
boek Job.
Het boek Job heeft een prachtige indeling; en het hoofdstuk, waaruit deze tekst
genomen is, betekent een nieuwen mijlpaal op den langen weg van Jobs
worstelingen. Wij horen, dat Job zijn vrienden bij zich heeft zien komen. In naam
kwamen ze hem troosten, maar in werkelijkheid brachten ze door valse
probleemstellingen hem al verder van de rechte baan; zulke valse probleemstellingen
zijn daarom ook steeds zo'n ongeluk in de kerk.
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Tenslotte kwam hun redenering hierop neer, dat zij Job de scherpste verwijten
konden doen: wat moest dié man toch wel een geweldig en verstokt zondaar zijn;
want anders zou God hem nooit zo zwaar bezocht hebben!
Welnu, door deze schijn-logica tot het uiterste geprikkeld, begint Job straks in het
andere uiterste te vallen: hij beantwoordt hen nu met zijn eigen valse
probleemstelling. Job verzekert het: hij heeft volstrekt geen zonde gedaan. Laat
God maar eens komen, dan zal Job frank en vrij Hem tegentreden! Laat God maar
eens rapport uitbrengen van wat Job gedaan heeft, - het rapport zal gunstig luiden.
En zo staan niet alleen de vrienden, maar staat óók Job zelf het evangelie van
de vrije genade tegen.
De vrienden zeggen: voor u is geen genade mógelijk.
En Job verklaart: voor mij is geen genade nodig.
Inderdaad, donkere wolken verduisterden toen den messiaansen hemel.
Maar in zulke uren jaagt de God der vrije genade en vertroosting de wolken weg,
en veegt den hemel van het messiaanse licht weer schoon.
Daartoe verwekt de Heilige Geest Elihu, den jongste onder de vrienden. Tot nu
toe heeft Elihu gezwegen; maar hij kán zijn gedachten niet langer voor zich houden.
Hij móet nu getuigenis geven.
En hoor, nu begint hij met den hamerslag van zijn scherpe kritiek de
eigengerechtigheid van Job af te breken. Die der vrienden zal God zelf straks breken.
Het mooie daarbij is, dat Elihu dan niet pas aan het eind van zijn betoog het
messiaanse licht laat schijnen, doch dat hij aanstonds in het begin van zijn rede zijn
vonnis over Jobs geloven aan een eigen gerechtigheid afleidt uit het messiaanse
licht zelf: men kan niemand grondig bestraffen, tenzij uit het evangelie en het
verbond.
Hoor, zegt hij, op EEN manier zou het nog in orde kunnen komen voor Job:
wanneer er een ‘gezant bij God is, een ‘uitlegger’ of ‘tolk’, ‘één uit duizend’.
Een ‘gezant’ moet er komen. En die moet niet zijn een gezant van Job tot God,
doch van God tot Job. En kijk, daar ligt al aanstonds Jobs hoogmoed verslagen.
Job heeft gezegd: laat God maar eens komen, ik zal wel tot Hem naderen! Maar
Elihu repliceert: het zou al wel een heel grote genáde zijn, als God iemand van zijn
kant naar
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Job toe komen liet. Daar verzinkt de trotse Job in het niet: deze boodschap is even
beschamend voor hem, als het eens beschámend was voor den deftigen generaal
Naäman, zijne excellentie, dat de profeet in dat kleine Hebreeënlandje, de profeet
Eliza, niet zelf in eigen persoon met staatsie den generalissimus der Syriërs tegemoet
ging, doch zijn knecht naar hem toe stuurde, om te vragen wat hij wilde. Het was
vernedering; maar toch ging de deur der genade open.
‘Uitlegger’ of ‘tolk’ noemt Elihu in de tweede plaats den man, dien Job nodig heeft;
en ook dat breekt Jobs hoogmoed. Job heeft gezegd: laat God maar spreken, ik zal
wel op al zijn woorden antwoord geven kunnen. Dwaas, die gij zijt, - zegt nu Elihu,
- het zou al een hele genade zijn, wanneer God een tolk op u afstuurde. Rechtstreeks
met God spreken, dat zal Job niet gelukken. Als God dat zou doen, zouden Jobs
oren tuiten, en zou hij vergáán. Er moet een tolk zijn, niet zozeer om Jobs woorden
bij God te verklaren, als wel om Gods woorden aan Job te verklaren. Het is al weer
vernederend, maar toch, dát zou toch nog de weg zijn, waarop Gods genade zich
aan Job bewees.
En dan eindelijk, - deze tussenpersoon moet ‘één uit duizend’ zijn, d.w.z. een
wónder en een geschenk van wonder, onverwacht, onverdiend, onmogelijk bij
mensen, in zijn verschijnen en dus in zijn verschijning zeer opvallend. Hij is niet zó
maar......voor het grijpen. Als hij komt, zal ieder zich moeten verbazen.
Hier heeft Elihu aan Job de soevereiniteit van den Messias gepredikt.
Wij weten, dat Christus degene is, op wien deze woorden hopen. Hij is allereerst
Gods gezant en tolk tot ons. En wat doet Hij voor ons? Job heeft gezegd: God moet
mij mijn deugden belonen, daar heb ik recht op. Elihu geeft tot bescheid: u moet uw
plicht verkondigd worden: daar heeft God recht op. De soevereiniteit van God moet
u weer gepredikt worden, en gij moet ze aanvaarden tot de diepste en laatste
consequenties toe.
Welnu, zo heeft ook Christus de soevereiniteit van God niet alleen gepredikt,
maar ook in zijn verschijning zelf haar gehandhaafd. De middelaars-gedachte is
van die soevereiniteit gedragen, draagt ze uit naar buiten. En ze is een boodschap
van álle bijbelboeken en van álle mensen-, en dus ook Christus-tijden en -bedelingen.
Eer wij Christus als gezant van ons bij God zien, en als tolk voor ons bij God, moet
Hij eerst door ons aanvaard zijn in zijn soevereine ma-
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jesteit, die Hem ontvangen laat als den éne uit duizend, met een wonderlijke, ja
bovenmenselijke kracht toegerust, onvindbaar, behalve dan voor God, en dus primair
komende van God tot ons.
Zó slechts komt er de genade. Maar dan een genade, die het wonder in zich niet
weerspreekt of ontkennen laat, wijl al haar beloften bevelen zijn, en al haar
genadegeschenken vertoningen van Gods pure soevereiniteit.

De Heere als lantaarndrager.
En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen
doorzoeken; en Ik zal bezoeking, doen over de mannen, die stijf geworden
zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen: De Heere doet geen goed,
en Hij doet geen kwaad.
Zefanja 1:12.
De profeet Zefanja was tot zijn ambt door God geroepen in een periode van
toenemenden afval. Volgens de mening van deskundigen heeft hij gesproken na
het optreden van koning Josia, ongeveer in denzelfden tijd, waarin ook Jeremia
heeft geprofeteerd. Het was een woelige periode. Het feit reeds, dat tijdens Josia
tot twee keer toe een ingrijpende hervorming werd nodig geacht, bewijst dit duidelijk.
In brede trekken en in plastische taal geeft de profeet een schildering van den
afval van zijn tijdgenoten, die in de stad van God, Jeruzalem, op de brutaalste wijze
de zonde tot heerschappij brachten en om God noch gebod zich bekommerden.
In onzen tekst tekent hij met name tweeërlei zondige levenshouding, die velen
radicaal de eerste beginselen van den verborgen omgang met den God van het
verbond voorbij deed zien. Zij is eens in een dissertatie gekenschetst met twee
kunsttermen: als ‘praktisch epicurisme’ nl. én als ‘praktisch deïsme’. Let wel: het
waren bij hen geen bewust aanvaarde theorieën, maar publieke levenshoudingen.
Wat het ‘epicurisme’ betreft, strikt genomen, is dat een typerend voorbeeld van
de in alle eeuwen weer dóórbrekende valse ‘filosofie der vrijheid’. De menselijke
geest kan en mag naar Epicurus' leer zich boven den dwang van het ‘lot’ en ook
boven dien van allen ‘god’ uitheffen, als hij maar den moed grijpt, waarlijk te geloven
in zijn eigen vrijheid.
Durf genieten! Ziedaar de consequentie van het geloof in de vrij-
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heid van den mens. Bij Epicurus zelf gaat het in dit alles zeer bepaald om een
filosofisch inzicht, dat zijn consequenties vraagt; het was hem volstrekt niet te doen
om den wilden wellust van het ongebonden leven zelf, al hebben vele karikaturisten
dat helaas van zijn leer gemaakt. Bij hem was het een bepaald filosofisch inzicht,
dat den maar al te vaak gebonden mens de vrijheid wilde, en hem zijn eigen arm
wilde laten hell verschaffen in het soevereine, seignorale uitroepen van zich zelf tot
koning.
Van de op dit axioma gebouwde epicuristische levenshouding nu maken velen
een karikatuur, door, al of niet onder beroep op deze ‘vrijheids’ theorie, zonder
blikken of blozen zich over te geven aan een vadsigheid, die alle beweging doodt,
allen ambtelijken ijver breekt, het menselijke leven in het slop van autarkie en
zelfverzadiging stillegt, en als het mogelijk was, zelfs van de knechten van den
Heere de verzorgers van het eigen vlees zou maken.
Dit ‘praktisch’ epicurisme nu tekent de profeet onder het beeld van ‘mensen, die
stijf geworden zijn op hun droesem’. Zij zijn te vergelijken met goedkopen wijn, die
niet op zijn tijd is overgestort in nieuwe zakken of vaten. Het was de vaste gewoonte,
wijn van min edele soort na verloop van tijd in andere zakken over te storten, wanneer
de most was uitgegist. Werd dit nagelaten, dan vormde zich in de onderlaag een
soort van drabbig bezinksel, de ‘heffe’, de ‘droesem’, tengevolge daarvan werd dan
heel de wijn stroopachtigdik; de smaak werd bedorven, de kracht ging er uit. Het
produkt werd minderwaardig.
En zó ziet nu de profeet de geldmannen, de ‘kramers’ van zijn dagen. Het zijn die
aan alle theocratisch ambtsbesef ontzonken kapitaalkrachtige grote-stads-heren,
die de zonde van de zelfzucht ijverig bedrijven met hun kapitaal. Ze werken er niet
mee in den dienst der theocratie en daarin voor het welzijn der wereld, maar laten
het lieve geld rondcirkelen in hun eigen benepen levenskringetje, zichzelf zelfs in
de hunnen ‘weidende’. De praktische epicuristen. Zij ‘leefden lekkerlijk op de aarde’,
gelijk het elders heet in den bijbel. En deden dat ‘in de laatste dagen’, zoals een
profeet dit uit móet drukken.
Wat voorts het deïsme betreft: gewoonlijk verstaat men daaronder een bepaalden
uitloper van een denksysteem, waarbij God min of meer geplaatst wordt buiten het
wereldbestuur. God heeft naar deze mening mogelijk wel de wereld geschapen,
maar Hij houdt Zich toch buiten de zaken van haar dagelijks bestuur.
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Hij bekommert zich verder niet om haar. Er is geen sprake van, dat Hij onafgebroken
in voor het geloof aanwijsbare werkingen zou ingrijpen op het rad der geschiedenis,
ook niet door b.v. een steeds opnieuw in bijzondere zorg opleggen, en handhaven
van de wet van God. De mensheid is op zichzelf aangewezen. Zij mag niet zonder
meer een valse vrijheid, in den zin van: bandeloosheid, proclameren tot haar recht;
want er zijn wel degelijk zekere banden. Alleen maar: die banden kan de mens zelf
om zich leggen. Niemand daarboven zal hem daarbij hinderen willen. Men moet
niet langer geloven aan het sprookje van een God, die ‘goed doet’, d.w.z. loon
uitkeert aan wie Hem dient, of ‘kwaad doet’, d.w.z. bezoeking brengt over wie zich
zelf in het leven ener autonome autarkie weiden wil. De mensheid bouwt zichzelf,
en ook haar levensleer, uit eigen kracht en inzicht op.
Zonder dat nu in Jeruzalem de mensen, tegen wie Zefanja het heeft, zulk een
theorie verdedigen, wat trouwens reeds door de wet van Israël zou veroordeeld zijn,
kwam toch hun levenspraktijk met deze leer wonderwel overeen. Tegenover de
waarschuwende stem der profetie, die nog altijd de straf aan de zonde verbond, en
genadeloon in uitzicht stelde aan wie God diende met een ernstigen wil, stelden zij
het gebaar van een twijfelachtig schouderophalen: ‘Jahwe doet geen goed en ook
geen kwaad’. Wie zag er nu iets van, dat de deugd beloond werd, en de ondeugd
gestraft? En waar bleef de dag van Jahwe's toekomst? En wat was dat voor
overspannen rechtsterm: ‘Schatten vergaderen in de laatste dagen?’ Kom, kom,
voor het heden geldt de nuchtere werkelijkheid: ‘De Heere doet geen goed en Hij
doet geen kwaad’. Onvoltooid tegenwoordige tijd; men moet den kalender bijhouden.
Deze dubbele ‘moraal’ lei een rookgordijn over de verbondsstad Jeruzalem.
De één stelde, quasi-epicuristisch, een vals begrip van vrijheid, de ander,
quasi-deïstisch, van gebondenheid. De één riep zijn eigen wil tot maatstaf uit, de
ander maakte zijn eigen maatstaf tot den wil, die door een zwijgend God wel goed
gevonden worden zou. De één lei een rookgordijn over zondaren en vromen in hun
ópkomst, de ander over diezelfden in hun uitkomst. De één zei: het komt er niet op
aan, hoe ge het uitgangspunt in het leven neemt; gij moet uzelf maar durven wezen.
De ander zei: ge moet niet bang zijn, dat aan het eind de wegen van de mensen
voor de eeuwigheid zich scheiden.
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Zij maakten dus samen - ieder op eigen wijze - een allegaartje van vromen en
goddelozen.
En daartegenover nu stelt de profeet, dat de Heere met een lantaarn Jeruzalem
doorzoekt. Scherp licht werpt hij over goddelozen en vromen.
In hun ópkomst.
En in hun uitkomst. Alle hoeken en gaten van de stad doorzoekt de Heere in het
komend oordeel, als de Chaldeeën de strafroede Gods straks zullen zijn. En dan
zal blijken, dat inderdaad toch de Heere wel degelijk goed en kwaad, loon en straf
brengt; dat Hij de uitkomst dus verschillend doet zijn tussen mensen en mensen.
En de verborgen schande van den één wordt in het licht geplaatst tegenover den
verborgen dienst des Heeren in het hart bij den ander: ook de ópkomst van het
leven wordt blootgelegd in zijn goeden of kwaden wortel.
Zo is dus die lantaarn een instrument van het gericht. Maar een weldaad van
genade tevens. Want wie een homogeen continuum maakt van kerk en wereld,
heeft een sluier geworpen over de wet, het begin en het einde der dingen in den
nevel gezet, en gaat in leugen te gronde. Onze vrijheid is slechts onze ambtelijke
dienstbetoning aan den enigen Wetgever. En door het indragen van zijn wet, en
door het dragen van zijn ‘lantaarn’ maakt God geschiedenis, ook voor u die dit woord
in den bijbel leest. Zijn ‘lantaarn’ is een profetisch symbool: niet alleen van Gods
alwetendheid, doch ook voor zijn voorzienigheid en rechtshandhaving liggen alle
dingen ‘naakt en geopend’. Een symbool van de ‘zeven ogen’ van Jahwe, die de
ganse aarde doorlopen. Een symbool, dat ons betekenen komt, dat de spreuk: ‘alles
of niets’ geen abstractie is, noch daarvan de legitimatie, doch concrete ordening
voor de orde van den dag. Dat ze niet maar epiloog is in hemelspreuken, doch logica
brengt in aardse gesprekken. Tempelgesprekken? Ja, - maar vooral ook:
tafelgesprekken.
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De Heere onder de lantaarndragers
En van (aan) dezen heeft ook Henoch, de zevende van Adam,
geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele
duizenden heiligen.
Judas 1:14.
Het ‘praktisch epicurisme’ en het ‘praktisch deïsme’, waarvan wij hierboven
gesproken hebben, zijn in de wereld al heel oud. Reeds in de dagen van het eerste
wereldtijdperk moest de profetie er mee vechten. Het is met name de brief van
Judas, gelijk ook de tweede brief van Petrus, die ons daarop wijst. Want in de kritieke
dagen, die aan den zondvloed zijn voorafgegaan, was het ook reeds zo. Er was
een zingenot, dat alle wetsperken te buiten ging. En er was een brutale
gezagsverwerping, welke haar wortelen vond in de praktische loochening van de
effectiviteit, en van de concreetheid, van Gods handhaving der wet in ons
mensenleven. Judas in zijn brief keert zich tegen zijn tijdgenoten, die, de één op
deze, de ander op een andere manier, zich aftekenen als epicuristen en deïsten in
de praktijk.
En nu treft het ons, dat Judas tegenover deze dubbele verloochening van God
als wetgever niet optreedt als prediker van een nieuwe ethiek, een nieuwe levensleer,
maar dat hij ter christelijke binding van het leven teruggrijpt naar de donkere
aanvangen van de wereld van vóór den zondvloed. Tóen reeds, zegt hij, heeft de
Heere tot dezelfde mensen, die nu in Judas' dagen zich overgeven aan zedeloosheid,
en die het gezag verwerpen, zijn Woord doen uitgaan. Hij deed dat door Henoch,
den profeet.
Deze Henoch wordt getekend als de ‘zevende’ van Adam’; zo vroeg waren reeds
de conflicten tussen profetie en levensbederf afgetekend. En deze Henoch krijgt
temeer betekenis, omdat hij de ‘zevende van Adam’ is in de heilige lijn van het
menselijk geslacht. Er is óók een ándere zevende van Adam, en die staat op de
onheilige lijn van het menselijk geslacht, het z.g. slangenzaad; Lamech. Bij hem
vindt in die eerste periode de zatte tevredenheid, het praktisch epicurisme zijn
brutaalste uiting. Zijn wil stelt zichzelf tot wet, hij brengt de bigamie in de wereld en
maakt van zijn gezin een culturele werkploeg, welke niet vraagt naar wet en norm
van God, doch die zichzelf tot wet is.
Zó komt de éne ‘zevende van Adam’ tegenover den ánderen te staan. Waar
Lamech brutaal zich gelden laat in zijn brooddronkenheid, en tegenover het oordeel
Gods, dat Kaïn bond en termineerde,
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de uitspraak stelt, dat hij van God als wethandhaver niets wil weten, maar zijn eigen
wet wel schrijft, en dan ook handhaven zal, daar komt Henoch tegenover Lamech
met de lamechieten, en heel het slangenzaad van dezen eersten tijd in verzet.
Gij meent, zo vraagt hij, dat de autonomie, het vrijheidsbeginsel van den mens,
die zichzelf tot wetgever stelt, u van de boeien van het leven zal ontslaan? Gij vergist
u. Want er komt oordeel, wraak, gericht. De boeien worden dán aangelegd voor
eeuwig. Gij meent, dat Jahwe geen goed en kwaad meer doet? Dat Hij niet als
handhaver van Zijn eigen Godsgezag Kaïn en u zelf bepalen zal? Dat loon en straf
uitblijven zullen? Gij meent, dat God hoogstens in de defensieve houding blijft, en
dat gij uw offensief kunt openen, ongehinderd, tegen Hem en tegen de dragers van
de wet? Maar dan vergist ge u. Want de Heere kómt. Hij komt in áctie. Al zwijgt Hij
lang, tot in de zevende generatie toe, Hij heeft het offensief toch in den zin, gelijk
Hij het in de wet reeds heeft gedreigd. En het offensief voert Hij ook uit. Hij komt
met een lantaarn de stad van Kaïn doorzoeken, om alle verstolen boosdoeners aan
het licht te brengen, en zijn gezag over hen te bewijzen. En Hij komt te midden van
zijn myriaden heiligen, zijn tienduizendtallen van engelen. Die zijn de dragers van
zijn wraaklantaarns. Die zullen handhaven zijn gericht, en fel het licht der wet doen
breken door de rookgordijnen, die Lamech over de wereld legt.
Dat is een boodschap uit den tijd, die aan het oordeel over de eerste wereld, aan
den zondvloed is voorafgegaan. Zij keert terug in het midden van den tijd, als Judas
en de brief van Petrus weer van Henochs profetie de echo horen laat. En wederom
zal zij de stem van Henoch klinken laten tot in het eind der dagen, wanneer de
Antichrist op weg zich maakt.
Het ontroerende daarbij is dit, dat Judas niet zegt, dat Henoch heeft geprofeteerd
met betrekking tot ‘dezen’ d.w.z. met betrekking tot Judas' tijdgenoten. En dat hij
ook niet zegt, dat Henoch profeteerde tot mensen, die leken op Judas' tijdgenoten.
Doch dat volgens Judas Henoch áán hen heeft geprofeteerd. Hij sprak, om zo te
zeggen, hen zelf rechtstreeks reeds aan. Dit is een koene uitdrukking, die alleen
zin hebben kan in het groot geheel van die bijbelse gedachte, volgens welke het
vrouwenzaad een eenheid is, maar ook het slangenzaad.
Zo mogen ook wij dan Henoch niet zien als een figuur die een zekeren tijd heeft
toebehoord. Want meer dan de profeet is de
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profetie. Gelijk het evangelie zijn geschiedenis heeft, zo ook de oordeels-profetie.
Er is een geschiedenis van blijde boodschap. Er is ook een geschiedenis van de
kwade boodschap. En deze alle zijn een hoge eenheid, al de dagen, omdat God
één is. Dat God de offensieve is, dat is de waarheid, die iederen dag voor het
geloofsoog in de wolken staat te lezen. Wij bewijzen haar waarheid niet, gelijk wij
niets kunnen bewijzen van het geloof. Maar wij geloven ze, omdat het oordeel de
keerzijde is van het evangelie. En slechts wie deze stem van Henoch heeft verstaan,
heeft het geheim begrepen van diens leven, dat ‘met God gewandeld’ heeft. Met
God wandelen, dat opent het oog voor het in offensief zijn van de gedachten én van
de dáden Gods tegen alle zonde, van elke cultuurperiode. En het brengt den profeet,
die met beide voeten in zijn eigen tijd staat, zó dicht tot Gods konstitutieve ordeningen
voor een wereldleven aller tijden, dat een man uit de periode van vóór den zondvloed,
en vóór Abraham, en vóór Mozes, goddelijke aanspraak doen kon tot de kinderen
van den romeinsen keizertijd. Dit is de legitimatiebrief van het christelijk geloof en
ook der christelijke ethiek: ze brengt geen nieuwe wet, doch handhaaft slechts de
wet-van-den-beginne. De vocatieven van de reformatie zijn zeer simpel: o mens, o
mens. Want geen variabel cultuurprodukt, doch constante cultuurkritiek is het woord
des Heeren, sprekend uit profetenmond in de kritische dagen der consummatie: de
dagen-van-de-zevende-Dagen van crisis, in de geschiedenis en onder
vóór-onderstelling van haar continue eenheid.

Het Koningschap in twist gered.
Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijns Vaders huis.
2 Sam. 24:17.
Reeds eerder hebben wij onze gedachten ermee bezig gehouden, dat Christus, als
het nog niet vleesgeworden Woord, Abraham, den vader der gelovigen, en Jakob,
den vader van zijn volk, en Mozes, den middelaar van het oude Verbond, slechts
door een scherpen strijd tegen hun vlees bekwaamd heeft tot hún bepaalde functie
in de kerk.
Nu ontplooit zich later dat leven van het uit deze aartsvaders geboren volk Israël
al wijder en breder; en zo komen er in het straks
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gevestigd volksleven drie speciale ambtsdragers op: de koning, en de priester, en
de profeet.
Welnu, wanneer de groten, die in den strijd vóórop getreden zijn - Abraham,
Jakob, Mozes -, slechts in en door de worsteling des Heeren tegen hen, d.i. tegen
hun vlees, hun ambtsverrichting konden leren, dan geldt dit óók van die vele anderen,
in wie het ambt zijn specialen dienst gekregen heeft, koning, priester, profeet. Ook
zij moeten ondervinden, dat Gods scherpe mes zich zetten zal in hun vlees, zal hun
geest bekwaam zijn tot den dienst der theocratie.
Van alle drie zullen wij het zien.
Daar is voor het eerst de koning, David. Reeds had het onze aandacht, dat bij
David het koningschap een nieuwen inzet neemt. Van den troon is Saul vervallen
verklaard; Saul blijft in de openbaringsgeschiedenis een afschrikwekkend voorbeeld
van de ellende, die het koningschap over het volk brengt, wanneer het zich onttrekken
gaat aan de theocratische constitutie, die waarborg der volksvrijheden in het verbond.
Na hem werd David geroepen; tegenover Saul staat hij in eenzelfde verhouding als
Izak tegenover Israël, en als Jakob tegenover Ezau.
Maar óók bij David blijkt straks het theocratische ambtsbesef niet dan met grote
moeite, en onder zwaren strijd gered, en tot radicale gehoorzaamheidsdaad te
kunnen worden gebracht. David hééft zijn theocratische eer behouden, zeker, maar:
als door vuur.
Het hoogtepunt in deze behoudenis van David naar den geest valt dan ook samen
met het dieptepunt van Davids schande en vernedering naar het vlees.
Wanneer toch na de volkstelling, die als uiting van wereldijken machtswellust en
machtsidee de openlijkste daad van prostitutie der theocratische bruid Gods geweest
was, de Heere David door het oordeel van de pest tot inkeer komen laat, dan twist
de Heere tegen hem en ‘zoekt ook hem te doden’, als eertijds Mozes. Geen wonder:
David was immers aangesteld als ‘vriend van den bruidegom’ (Joh. 3); zulk een
vriend nu, is hij oprecht, zorgt wel voor de bruid, maar ziet en toont ze altijd als de
bruid van dien ander, dien hij in trouwe dient. Maar de ‘sultan’ David heeft gedaan,
alsof Israël zijn volk, zijn bruid was en alsof deze bruid, inplaats van de ‘heerlijkheid
des mans’ (d.w.z. des HEEREN) te zijn, eigenlijk Davids glorie wezen mocht.
En daarom is de Heere met David gaan twisten.
En zie, die twist van den ‘ijverigen’ God brengt David tot be-
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rouw. Hoor, hoe hij zich zelf vernedert: ‘Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijns
vaders huis.’ De koning geeft het koningschap als het ‘zijne’ prijs. Hij stelt zijn
mandaat in de hand van God, en geeft zich met zijn ambtelijke misslagen aan het
oordeel van de goddelijke censuur. Dewelke medisch is. Gebroken is zijn
eigenwilligheid; de eigen dwaasheid wordt erkend als in zichzelf genoegzame reden,
om hem, gelijk eens Saul, te doen vergaan onder het oordeel.
‘Uw hand zij tegen mij.’ Ja, zó iets heeft óók Mozes eens gezegd tot God. - Het was ná de zonde, met
het gouden kalf bedreven. - ‘Delg mij maar uit Uw boek en laat het volk vrij uit gaan.’
Maar Mozes wist toen, dat die bepaalde zonde, die het vólk bedreven had, toch
feitelijk zijn zonde niet geweest was. Eigenlijk betekende zijn voorslag dan ook een
poging, om voor Gods gericht, ten bate van het volk verzoening te verkrijgen op
andere rechtsgronden, dan die God stellen zou. Zonder zich dat te realiseren,
waagde Mozes het, op de termen van Gods oordeel vooruit te lopen. Zijn
verknochtheid aan het volk maakt zich in een moment zelfs van gebeden, los van
alle biddersgeest en alle voorbiddersverstand bindende norm van Gods
geopenbaarde woord, omtrent den weg, waarlang Jahwe verzoening ‘vinden’ zal.
Hoe begrijpelijk en hoe ‘goed’ het ook ‘bedoeld’ mag zijn, het was en blijft van Mozes
toch een verkeerd gebaar; deze priesterlijke ‘voorbidder’ fantaseert zich heel éventjes
een evangelie naar den mens.
Maar David staat er anders voor dan Mozes. Hij heeft inderdaad de zonde zelf
gedaan. Het volk deed mee, - het zij zo. Maar hij was toch de eerste, die in het
kwaad was vóórgegaan. En als nu de koning zelf ten overstaan van de rijksgroten
zich met zijn koningshuis en met zijn koninklijk gezag officieel in de hand van God
gaat stellen, dan neemt hij op datzelfde ogenblik, waarin toch immers de genade
weder doorbreekt, dezelfde houding in, als toen hij kiezen moest uit dat drietal
oordeelsmogelijkheden: hij wil als herder geheel nu vallen in de hand zijns Heeren.
En hij wil die schapen vrij zien uitgaan.
Geloofd zij God Jahwe: de twist des Heeren tegen David in zijn koningschap is
krachtig gebleken, Hij doet, wat God behaagt. Het scherpe mes van Gods kritiek,
van zijn verbondskritiek, heeft den geest van David gedeeld en is ingegaan tot merg
en been van dezen koning-herder. Het koningschap is onder den twist en onder de
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‘wraak’ van het verbond gebracht, - gelijk ook bij Saul. Maar ziet gij het verschil niet?
Waar Saul in zelfmoord eindigt, daar denkt David niet aan zelfmoord: als hij sterven
moet, en van den troon vervallen moet worden verklaard, dán moge het de hand
des HEEREN zijn, die het gericht over hem voltrekt. Zijn dood zij dan als die van
Simson: laatste veldslag ter verlossing van Jahwe's verstrooide schapen.
In dezen twist des Heeren is het messiaanse koningschap behouden voor Gods
Israël. Hier is de vader van den Christus weer het type van den Christus zelf. Deze
toch zal straks in volkomenheid kúnnen en mógen doen, wat Mozes deed in
eigenwilligheid, toen hij die onbeholpen woorden sprak: delg mij maar uit Uw boek.
En deze Christus, onze Koning-herder, heeft daarin zijn vader David, en diens
koningsdienst vervuld. Waardoor? Door priesterlijke liefde te verbinden met den
koningswil tot heerschappij, zó gans volkomen, dat deze onze koning aan God
vasthoudt, ook als hem hart en vlees bezwijken. Want uit zijn herdershart zijn de
schapen geen ogenblik geweest, ook toen de herdershonden Hem als den wolf en
als den schapendief, en als den slechtsten huurling Israëls tezamen hebben
verscheurd.
Daar staat in onze statenoverzetting ergens een vertaling van een van de bekende
liederen van David in dezen vorm: door uw verootmoedigen hebt Gij mij groot
gemaakt (2 Sam. 22:36). De vertaling blijkt onjuist te zijn. Maar de gedachte is
schriftuurlijk. Het zich ten diepste buigen van den koning voor die ‘neerbuigende
goedheid’, die God Jahwe niet toont als vriendelijk neergebogene naar ons vlees,
maar Hem vertoont als nederbuigend krommend den trotsen stierennek, den
sultansnek, daarin is inderdaad Israëls messiaanse koning behouden, en ‘van God
hergeven’. Wie is aan onzen God gelijk, die Christus ophaalt uit Davids slijk? En
wie aanvaardt zijn stem, als zij ons verkondigt, dat slechts verhoogd wordt die
vernederd is, en slechts het koningschap aanvaarden kan wie zich, met al het zijne,
laat richten onder het oordeel Gods? Wat herder is er, die niet als wolfshond naar
het vlees zich zelf bekend gemaakt heeft bij z'n God?
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1)

Spelen met de wet.

Wien zou hij - de profeet Jesaja - dan de kennis leren? Wien zou hij het
gehoorde (een Godsspraak) te verstaan geven? Den (pas) gespeenden
van de melk? Den afgetrokkenen van de borsten? Want het is gebod op
gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig,
daar een weinig.
Jesaja 28:9 en 10.
De tekst, dien wij hier boven lezen, behoort tot een der merkwaardigste gedeelten
van de profetieën van Jesaja. De profeet is gewikkeld in een twistgesprek met de
leiders van het volk, die helaas even zovele verleiders zijn geworden. Wij ontvangen
uit ons tekst-hoofdstuk van deze - ook ‘geestelijke’ - verleiders een meer dan somber
beeld. In plaats van hun werk te doen, gaan zij zich te buiten aan brasserijen. Den
tempel maken zij tot een huis van hun wilde orgiën. Dat zij daarbij den tempelvloer
bevuilen met hun uitbraaksel, is voor een oud-testamentisch profeet reeds daarom
een ergernis, wijl in dien tijd der schaduwen de tempel nog gold als een heilige
plaats, van profane gebieden wél te onderscheiden. En voor álle tijden is het
bovendien een ergernis, omdat zij den tempeldienst verwaarlozen, en tegenover
den dienst van den tempel een levenshouding hebben aangenomen, die er tegen
vloekt.
Nu komt de profeet tegen de grote heren in verzet. Het is zelfs mogelijk, dat deze
profetie van een merkwaardig twistgesprek tussen hen en hem, een min of meer
refererend verslag geeft. Wij vernemen althans zeer duidelijk, wat de grote heren
tegen Jesaja hebben. Zij vragen hem, of hij soms denkt. dat zij kleine kinderen zijn,
pas gespeend van de melk, en nauwelijks van de moederborst ontwend? Moet deze
man met zijn verregaande arrogantie soms aan de officiële leiders zeggen, wat de
zuivere ethiek is? Dat weten zij toch zelf ook wel? Denkt hij soms, dat alleen hij
orakels ontvangt van God? Maar hoeveel profeten ontvangen er Godsspraken, al
heten zij nu niet bepaald Jesaja? Hier schreeuwt een priester rauwelings, dat hij
geen onderwijzing van Jesaja nodig heeft; hij zelf geeft ambtshalve onderwijzing.
En ginds pocht een profeet, dat óók hij wel orakels krijgt. Tenslotte verenigt heel
het koor van dronken priesters en profeten zich in een wel geestig, maar toch affreus
verwijt, dat die Jesaja toch maar een ongelukkig zedemeester is. Niet anders dan
laffe en molesterende zedepreekjes komen er uit zijn mond. Gebod op gebod,
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voorschrift op voorschrift, regel op regel, commando op commando, vandaag dit en
morgen dat. Leest men in de Hebreeuwse taal de woorden, die hun in den mond
gelegd zijn, dan krijgt men zelfs den indruk, dat Jesaja in zijn woordkeus een
sprekende klanknabootsing geeft van echte dronkemans-taal.
De tafelbroeders beklagen zich dus, dat Jesaja de profetie laat ondergaan in
zedemeesterij: gebod op gebod, regel op regel, vandaag dit, morgen dat.
Natuurlijk hebben zij volmaakt gelijk, wanneer men de ‘geboden’ tellen gaat.
Inderdaad, wie uitrekent hoe váák Jesaja een voorschrift geeft, kan op zó geestige
wijze zich al gauw van den profeet afmaken.
Alleen maar, dan moet hij ook verder gaan. Dan moet zo iemand ook boven Psalm
119 schrijven: gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier
een weinig, daar een weinig. Want ook deze psalm is vol van geboden. Elk vers
komt er weer op terug. En als men toch aan het tellen gaat, waarom zou men dat
zelfde dan ook niet op heel de wet toepassen, de wet der tien geboden? Psalm 119
heeft 176 verzen en spreekt dus minstens 176 keer over de geboden. En de tien
geboden tellen maar tot tien. Maar men kan het ook in plaats van in cijfers, in
procenten uitdrukken, en dan kan men zeggen: honderd procent in Psalm 119, en
honderd procent in de wet der tien geboden. En zó is het ook ‘honderd procent’ bij
Jesaja. Werkelijk, indien Jesaja om de veelheid van ‘zijn’ geboden als lastig
zedepreker of casuïst weg te schelden is, ja, dán valt er nog wel meer te schelden.
Ook hier echter moet bedacht worden, dat het niet de vraag is, of men goed telt,
om tegenover het aantal, woorden van vertroosting en bemoediging te stellen. Het
is de rechte methode niet, een statistiek aan te leggen van: zóveel procent ‘wet’, en
zóveel procent ‘evangelie’; zóveel procent bedreiging, tegen zóveel procent
vertroosting. Want waar de wet zuiver verkondigd wordt, daar is de slotsom: honderd
procent wet, wijl honderd procent evangelie. Staat er niet boven de tien geboden
als inleiding, en ook als onderbouw voor die honderd procent bevelen: Ik ben de
Heere, uw God, die u uit Egypteland verlost heb? En zijn dus niet al die geboden
bedieningen van het evangelie? En staat er niet boven Psalm 119: welgelukzalig is
de oprechte van weg, die in de wet des Heeren wandelt? En zijn dus die 176
voetstappen op den weg van het gebod niet 176 treden op den weg der zaligheid,
der welgelukzaligheid?
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Waarlijk, wie de dingen zo ziet, die erkent, dat de tegenstelling tussen Jesaja en de
valse priesters en profeten in den tempel, ánders loopt dan deze laatsten zeggen.
Het is volkomen juist, Jesaja geeft ‘honderd procent’ geboden: hier wat, daar wat.
Het is óók waar, dat die profeten en de priesters er veel minder geven. Nu eens
nemen zij den voorgeschreven tempeldienst waar, geven hun ‘onderwijzing’,
overhandigen een orakel; maar een poosje later nemen zij vakantie van het ambtelijk
‘ik’, dien ‘álter ego’, en gaan werelds fuiven. Zij zien een tegenstelling tussen
evangelie en genieten. Maar Jesaja zijnerzijds blijft er bij, dat zijn honderd procent
geboden even zovele uitwerkingen bedoelen te zijn van het evangelie, voor ieder
n.l. wiens hart zuiver staat. Wie den doden boom van Israëls vleselijkheid opsiert
met teksten van geboden, en van voorschriften, en van levensordeningen naar Gods
wil, kan dien boom toch niet uit den dood tot het leven roepen. Zijn
levensvoorschriften passen bij dien doden boom niet. Zijn teksten en spreuken zijn
mechanisch er tegen aangeplakt. Maar een boom, die leeft, brengt zijn bladeren
voort. En de bladeren groeien naar de wet. Omdat de boom leeft uit God, brengt hij
Gode vruchten voort. Belofte op belofte, gebod op gebod, zegen op zegen, regel
op regel. Hier alles, daar alles. En overal eenheid van wet en evangelie. Want het
is onmogelijk, dat wie Christus door een levend geloof is ingelijfd, niet zou
voortbrengen vruchten der dankbaarheid.
1)

Spelen met de wet, verspelen van het evangelie.

Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit
volk spreken; tot dewelke Hij gezegd heeft: Dit is de rust; geeft den
moeden rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen.
Zo zal hun het woord des Heeren zijn: gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij
heengaan en achterwaarts vallen, en verbroken, en verstrikt en gevangen
worden.
Jesaja 28:11-13.
Als de profeet Jesaja de criticasters, die hém van permanente criticasterij
beschuldigen, afwijst, let dan op de wijze, waarop hij hun aanklacht ontzenuwt, en
hoe hij in een nieuwe profetie erop
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re-ageert tot hun bekering, zo het mogelijk is. Neen, neen, zo antwoordt hij, o neen,
ik ben geen criticaster van professie; maar ik breng u terug naar de wet van God.
En die is u gegeven door en voor het evangelie der soevereine genade, die onder
Israël zichzelf getuigenis geeft, in al zijn diensten, wetten, ordeningen. Naar de
geboden u terugleidende, breng ik u dus naar het evangelie en naar de vrijheid
terug. Gij echter, losbollen in het tempelhuis, gij speelt met de wet. En daarin
verspeelt gij uw vrijheid. Gij verspeelt daarin het evangelie. Op het ogenblik spreekt
gij tegen mij in dronkemanstaal, en met een dubbele tong slaat gij tegen de
tempelwanden uw hekeldichtjes van: ‘gebod op gebod, gebod op gebod, regel op
regel, regel op regel, hier heeft Jesaja wat, en daar heeft Jesaja wéér wat’. Maar
straks komen er tijden, waarin het met uw losse feestjes uit zal zijn, en waarin die
dubbelslaande tong van zatte priesters en geroutineerde profeten der zotheid zal
moeten zwijgen. Want straks komen hier de Assyriërs binnen, en die geven geen
pardon. Ze zullen heel onwennige, echt vreemde woorden spreken in hun barbaarse
taal. In vreemden tongval zullen dan hier in en om den tempel commando's klinken
uit heidenmond, en gij allen wordt ontslagen door den tiran van straks, en uw
feestzaal wordt in een ommezien ontruimd.
En zegt dan niet, zo gaat Jesaja voort, en zegt dan niet: nu ja, dat doen de
mensen, dat zijn nu eenmaal de grillige kansen van den oorlog; alsof daarmee de
zaak was afgedaan. Want in al die dingen zoekt de Heere zijn geschonden recht.
Als de Assyriërs straks in vreemde taal den tempel met hun commando's vullen,
dan is het de Heere die dat doet; Hijzelf laat tempelhymnen overschreeuwen door
militaire bevelen uit barbarenmond. Jesaja immers ziet in de Assyriërs de roede
van God. Elk ogenblik spreekt hij daar over. Deze zienswijze van den profeet is
zelfs een der meest interessante vraagstukken van de uitlegging van de profetie
van Jesaja, men schreef daarover zelfs hele monografieën. Juist daarom te meer
is het voor Jesaja's besef een straf des Heeren, wanneer straks heidenmond in het
tempelhuis korte bevelen snerpen laat. De dronkemanstaal van de priesters en
profeten paste niet in het tempelhuis; ze was een ‘vreemde’ taal in déze plaats.
Want in het tempelhuis spreekt men, als het goed is, alleen maar heilige taal, uit
het Woord, en in het gebed. Maar die Assyrische vreemde taal hoort óók niet in den
tempel thuis. Daar past slechts de heilige taal van priesters, die gebeden zeggen,
en der profeten, die onderwijzing geven, en die
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de ‘thora’ lezen naar het vaderlijk voorschrift. Zo straft dan God de vreemde taal,
die van binnen uit den tempel verontreinigde, met een andere vreemde taal, die van
buiten af den tempel verontreinigt.
Dit oordeel nu zal, in het massale ontslag, dat de Assyriërs dan aan Jeruzalems
dronken priesters en profeten geven, ook een ontslagbrief van den Heere aan hen
toe doen komen. Een informeel niet-eervol ontslag, dat is het van den kant der
Assyriërs. Een formele afzetting van den dienst in een door de verbondswraak
ingegeven oordeelsspreuk, dát is het van de zijde van den Heere.
Want de Heere heeft eens tot deze officiële ambtsdragers gezegd, dat de ‘leer’,
die Hij hun gaf te onderwijzen (de profeten), en de dienst, dien Hij hun gaf te doen
(de priesters) evangelie was, en derhalve geen dwingende ‘wet’, geabstraheerd van
het evangelie. Zij allen roepen vandaag Jesaja toe: houd op, man, het is bij u allemaal
gebod, en plicht, en zedemeesterij. De Heere evenwel heeft in hun eigen
aanstellingsbrief gezegd: ga door, Godsman, het is alles evangelie. ‘Dit is de rust’.
En rust is sabbat, evangelie, redding, genadegeschenk der evangelisch ingedachte
theocratie. En omdat de Heere zijn mandaat om zó de wet te preken, en déze
tendenz daarin aan te wijzen, ook aan Jesaja's tegenpartij zelf gegeven heeft, niet
als een verkapte of publieke verloochening van het evangelie, doch juist als ter
nadere effectuering daarvan, daarom gaf Hij ook hun eenmaal een formele
aanstellingsbrief, waarin dit evangelisch bevel met zóveel woorden stond: ‘geeft
aan de moeden rust’; weest priesters en profeten, die, vóór Christus heen gaande,
reeds nu, als zijn herauten, tot het vermoeide en verslagen en benauwde volk kunt
zeggen: komt allen tot Hém, die vermoeid en beladen zijt, en in Hem, den Messias,
zal Ik u rust geven, spreekt de Heere. Dat was hun eigenlijke taak geweest: geeft
den vermoeiden rust, den gebondenen opening der gevangenis. Maakt uw beroep
ervan, de wet te laten zien als het evangelie van de vrijmaking. Vecht tegen het
vlees van dit volk, opdat het niet langer den Geest tegensta daardoor, dat men de
wet met tien geboden en duizend verplichtingen gaat isoleren van haar opschrift,
waarin de Heere immers zegt, dat Hij de vrijmaker van zijn volk is?
Maar ach, zij hebben niet gewild. Zij lonkten naar vreemde goden, en naar vreemde
volken, wier taal zij gaarne spraken: een nieuw cultuurgebied! En daarom zal straks
de Heere de zweep van de Assyriërs leggen over hun rug. Dán horen ze rechts en
links die vreemde taal, doch zijzelf worden daarin opgeslorpt door het vreemde
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‘cultuurgebied’. Een barbarentaal vernemen ze dan, doch niet meer in de
fuifstemming van nu, maar in bloedige werkelijkheid: gebod op gebod, regel op
regel, een snerpend commando hier, een snerpend commando daar. Regel op
regel. Gevangenisstraf hier, gevangenisstraf daar. Hier een bloedbad, daar een
bloedbad. Hier ontslag, daar ontslag.
Want wie speelt met de wet, verspeelt het evangelie. Wie aan het wetsgebied
ontkomen wil, die stelt zich buiten het dominium van het evangelie, want dit evangelie
zelf is in den grond der zaak genadige herleiding tot die wet, welke van den aanvang
is gegeven, van ‘oude tijden aan’, ja, van den eersten dag af aan, dat in paradisalen
vrede de schepping werd gebonden aan haar Maker, in diens sabbatsvreugden van
innig welbehagen. Goddelijke sabbatsvreugden, waarheen krachtens gunstige
nodiging de mens mocht ingaan langs de ladder der uit de wet zich ambtelijk
herkennende en presenterende gehoorzaamheid.
1)

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
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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 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 beelspraak 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, 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
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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 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 nóg weg, dan valt hij onverbiddelijk.
Als Christus dat gezegd heeft, trekt Hij verder naar Jeruzalem. Hij doet in deze
stad veel weldaden, geneest er buitengewoon veel
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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 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.
1)

De verdorde ricinusboom.

En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind
beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd;
en hij wenste zijner ziele te mogen sterven, en zeide: het is mij beter te
sterven dan te leven.
Jona 4:8.
Het is met Jona een wonderlijke geschiedenis. Eerst is hij heengegaan in een andere
richting dan waar zijn Zender hem had gezonden. Deserteur is hij geworden. Hij
zelf geeft later de reden aan, waarom hij vluchtte. De reden was n.l., dat hij vreesde,
een oordeelsprofeet te worden, maar met het effect van behoudenis. Hem was
gezegd, dat hij Ninevé het oordeel aan moest zeggen, en de bekering prediken
moest, en in het andere geval het oordeel had aan te kondi-

1)

De Ref., XVII, 20 nov. 1936.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

195
gen. Hij verwachtte echter geen oordeel maar genade voor Ninevé: ‘ik wist, dat Gij
een genadig en barmhartig God zijt, en berouw hebbend over het kwaad’. En wijl
hij dat wist - hij redeneert precies andersom dan de knecht, die het éne talent in een
‘zweetdoek’ verborgen had, omdat hij ‘wist’, dat zijn heer een tiran was - wijl Jona
dat wist, was hij maar een anderen kant uitgegaan, en had precies als die knecht
uit de gelijkenis al zijn talenten in een zweetdoek verborgen. Jona vond, dat iemand,
die het oordeel te prediken had, dan ook echt een oordeel moest zien, moest beleven.
Toch is Jona later door het diepe zeegraf heen in Ninevé terecht gekomen. Hij
was ‘van het westen de stad ingekomen’ en was haar al predikende doorgetrokken.
Daar buiten de stad had hij zich een primitieve hut gemaakt die hem enigermate
schaduw bood en daaronder had hij zich neergezet, om te zien, ‘wat in de stad
gebeuren zou, d.i. wat er van haar zou worden’ (Prof. Ridderbos). En toen het
oordeel uitbleef, en geen sulferregen kwam, toen werd Jona bedroefd.
Was het soms, dat hij als prediker voelde een vreemd figuur te zijn geworden?
Neen, dat niet.
Want, om te beginnen, elke oordeels-voorzegging is voorwaardelijk; zij geldt
slechts als er geen bekering volgt. Bovendien, het volk hád zich bekeerd, en daarmee
was ook voor het besef van alle hoorders het oordeel afgewend. Feitelijk had Jona
als prediker ‘succes’ gehad, om het werelds uit te drukken. Zijn prediking had
wonderen gedaan, en dit kon onmogelijk een schande zijn voor den profeet.
Het is dan ook iets anders, dat Jona ontevreden maakt, of bezorgd. Het is het
joodse particularisme, dat het maar niet hebben kan, dat óók aan de heidenen
genade wordt bewezen. Het is dus Jona's vlees, dat aan den geest van den profeet
nog niet onderworpen is. Jona ziet niet in, dat de ‘barbaren’ van heden morgen
delen móéten in de genade van den God van Israël.
Toen besloot God de Heere Jona aan te spreken op de wijze, die bij zulke grote
kinderen past. God deed een sprekend teken. Hij liet een boom opgroeien, hier
‘wonderboom’ genoemd, waarschijnlijk een ricinusboom. Deze boom nu pleegt in
korten tijd een hogen wasdom te bereiken. Thans echter wordt die tóch al snelle
groei nog versneld; en zo kan Jona straks constateren, dat die struik hem best te
pas komt; zij zet zijn hutje in de schaduw, en dat is in die brandende zon een
weldaad.
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De boom heeft echter maar een korten levensduur. Den volgenden dag, bij het
aanbreken van den dageraad, als Jona zich juist weer van ‘zijn’ boom zo heel veel
belooft, komt er een ‘worm’, die den wortel beschadigt, en hem zeer snel laat
verdorren.
Noch in dien snellen groei nu, noch ook in dat snelle verderf, kon Jona het element
van het wónder over het hoofd zien. Want wel was in den regel zowel het een als
het ander altijd een snel proces, maar het was ditmaal sneller geweest dan ooit.
Niettemin heeft Jona nog niet geleerd. Zijn toorn en ontevredenheid keren weer.
Straks durft hij ronduit verklaren, dat die verdorde ricinusboom hem tot een ergernis
is.
Maar dán laat hem de Heere voelen, hoe dwaas hij is. Hij zelf is over den
ondergang van een eenzamen boom, waaraan hij bovendien nog niets gedaan
heeft, buitengewoon verdrietig. Maar vindt hij het dan zo heel gewoon, dat God van
zo'n grote stad met zoveel culturele glorie en zoveel zendingsmogelijkheden en
zóveel zendingsobjecten, evenmin graag afstand doet?
Hier moet Jona leren zien, dat het werk den meester te prijzen heeft. Reeds daarin
ligt het zendingsbevel voor ons als ‘redelijke godsdienst’. Jona moet leren erkennen,
dat alle hijgen naar het verderf van den ander, schuldige overtreding is, wijl het zich
niet daarover verblijdt, dat de Heere weer tot zijn recht komt.
En zo betekent de verdorring van dien ricinusboom een prediking van waarde
voor alle mensenleven; God legt zijn eigenaarsbrief, als obligatie voor ons, over alle
cultuur-voortbrengselen, die in de wereld er zijn; ze moeten Hem weer prijzen, en
zúllen dat doen zodra de dragers van die cultuur en haar arbeiders zich bekeren
tot Hem.
Wie een boom, dien hij niet gemaakt heeft, annexeert voor zich, moet het niet
vreemd vinden, als de Heere heel een cultuurstad door de bekering weer terugneemt
als zijn eigendom, en door de prediking tot zodanige bekering dat eigendomsrecht
vindiceert, in stee van het weg te werpen terwille van den schotel linzenmoes
van...het succes der Jacobs naar het vlees.
De verdorring van dien ricinusboom heeft ons iets te zeggen. Want ook wij hebben
vaak te weinig aandacht gegeven aan de machtige prediking, dat de aarde het
eigendom des Heeren is, en dat er daarom vreugde is voor de engelen over het
wonder der bekering, gelijk er vreugde is bij de mensen over den wonderbaren groei
van een boom, waaronder zij rusten kunnen. Daarom is Jona's wonderboom verdord
om Jona te leren, dat hij niet aan Gods eigendom te raken heeft.
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Later, veel later, is er een andere boom, die óók verdord is. Het was de vijgeboom
uit Mattheus 21. Toen was er meer dan Jona, die hem zag. Het was de Christus.
Die zag ook den boom, die daar helemaal alleen stond en die Hem in zijn honger
niet verkwikte. Ook Hij was toornig vanwege dien boom, en liet hem op zijn woord
verdorren. En och, dat lijkt in omgekeerde richting wel een uiting van dezelfde
onvervalste redeloosheid en willekeurigheid, als die ook Jona zondigen deed. Jona
zegent den boom, en treurt er over dat hij hem niet langer dient, en zou hem zegenen
in het tegenovergestelde geval. Is het niet een analoog ‘geval’?
O neen.
Want toen de Christus alzo deed, was Hij daarin geen ogenblik gelijk aan Jona,
die in boze drift zich toornig maakte over een boom die hem niet dienen kon, en die
daarin zijn ambt, dat hij eerst ontvlucht was, thans feitelijk verwenst; hij staat er
ambtelijk slechter voor dan vóór den storm op zee. Maar Christus' vloek over dien
dorren boom, die is vervulling van de ambtstaak, die Jona liggen liet. Christus toch
heeft het teken van den verdorden vijgeboom ambtelijk gegeven aan zijn discipelen
als een bewijs van zijn macht, opdat zij later, als Hij zou lijden en sterven, niet
vertwijfelen zouden aan zijn macht, maar zich herinneren zouden, dat op zijn
machtwoord zich het wonder voltrok dat ook reeds Jona had gezien: het wonder
der totale heerschappij van Christus, en...van de wereldmissie: Gaat uit in de gehele
wereld. Zo leert hen Christus zijn dood verstaan als den ondergang niet van een
zwakke, die niet anders kán, maar van den sterke, die niet anders wil, en die den
dood ondergaat om het eigendomsrecht van God over den kosmos te eerbiedigen,
teneinde Gods ganse wereld, Ninevé incluis, tot aan de einden der aarde, aan God
terug te geven, en daarin Jona's meerdere te zijn, die waakt voor Gods rechten,
ook als de particularisten van zijn volk Hem drijven buiten de poort, en Hem, den
groenen boom, in één uur verdorren laten aan het kruis.
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1)

Het ambt aller gelovigen weggewenst.

En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat
God met ons niet spreke, opdat wij niet sterven.
Exodus 20:19.
Toen God aan Israël de wet gegeven heeft, heeft Hij niemand in dat volk
gelijkgeschakeld. Hetgeen begrepen werd. Maar wat niet door ieder begrepen is,
was toch ook waarheid: Hij heeft niemand daarbij uitgeschakeld. Integendeel: Israëls
Wetgever heeft het ganse volk daarin betrokken. Want was het niet de dag, waarop
de Heere dit volk tot bruidsvolk aangenomen heeft? Hierin lei Hij verbintenis van
wat wij, ietwat slordig en onbeholpen, noemen: zijn transcendente glorie, en zijn
immanente genade. Hij heeft het goddelijk geweld, dat is het teken zijner
transcendentie, in de ure dezer grote genade doen zien; daarom lei Hij een rooken vuurgordijn over zijn verschrikte volk heen: donder en bliksem. Maar Hij heeft
óók de genade in zijn geweld doen zien, want het was Hem waarlijk om zijn bruid
te doen, zijn bruid, zijn volk, dat gánse volk. Dus heeft de Heere God ook het gánse
volk laten hóren het naderen van zijn voetstappen, het spreken van zijn stem, zijn
komen uit den hogen hemel tot de woonplaats van zijn volk, opdat het weten zou:
wij worden heden tot Gods geordend volk aangenomen; wij zwervelingen, wij slaven
eens van Farao, wij zijn kosmisch-kadastraal geregistreerd, we vormen den
heils-staat van den messiaansen God.
In dit alles vertoonde zich de schaduw van het Nieuwe Testament. Al heeft het
Nieuwe Testament gebroken met de hiërarchie, die onder Israël de pijnlijke
propaedeuse van het anti-gelijkschakelingsprincipe betekende, waar ze immers
slechts enkele bevoorrechte mensen maakte tot priesters of profeten en koningen,
in engeren zin; en al heeft het Nieuwe Testament daartegenover met klare stem de
troostende les van het anti-uitschakelingsprincipe geleerd, en derhalve het ambt
van alle gelovigen uitgeroepen en al de gelovigen tegelijkertijd aan het werk gezet,
en allen even ZWAAR belast met kerkelijke verantwoordelijkheid; toch mag men
nooit een tegenstelling scheppen tussen die propaedeuse en die eigenlijke les,
tussen het Nieuwe en het Oude Testament. Al mag dan het Oude een tijdlang de
bijzondere ambten in de eerste plaats hebben geïnstitueerd, geïnstitueerd en aan
het werk gezet, en de brede volksmassa zólang in de positie hebben gehouden van
onmondigen, die nog op eigen benen
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niet konden staan, en nog geen ambt in engeren zin vervullen konden, - toch heeft
ook reeds het Oude Testament het beginsel van het ambt van alle gelovigen gekend,
en voor de aandacht der kerk gesteld. Het speciale ambt moge op den voorgrond
staan, het algemene ambt, dat immers juist daarin afgeschaduwd wordt, ontbreekt
toch niet. Anders zou het Oude Testament toch werkelijk een antithese van het
Nieuwe zijn geweest. Maar het was geen antithese daarvan, doch zijn aanvang,
zijn wegbereiding.
Zo is het ook begrijpelijk, dat op den groten dag van Sinaï, in het verbijsterend
en toch vertroostend uur der wetgeving, God het ganse volk in de Grote Proclamatie
betrekt.
Maar nu komt het verbijsterende: het volk bidt, dat dit alles op moge houden. Het
isoleert het anti-gelijkschakelingsprincipe van het anti-uitschakelingsprincipe, het
begeert de propaedeuse zonder de eigenlijke les der inschakeling van allen in het
evangelisch feest der vrijheid. Zo fixeert het volk de voorbereidende hiërarchie, en
zweert er bij. Het bidt met andere woorden het ambt van alle gelovigen van zich
weg.
En dat is niet maar een opwelling, die te verklaren is uit den eersten schok, die
een gevolg was van donder en bliksem. Neen, het is een officieel deputatelijk
volksgebed, dat als zodanig zelf eerst mogelijk was geworden, nadat de eerste
schrik was overwonnen. Het was geen kreet van een geschokt gemoed, van een
bezeten massa, maar het was conclusie van een volksresolutie en volkspetitie. Dat
blijkt wel uit Deuteronomium 5 vs 23; daar lezen wij, dat de hoofden der stammen
en de oudsten als officiële deputatie van het volk, Mozes hebben gevraagd, of dat
nu niet veranderen kon: wie kon het uithouden bij zo'n groot rumoer? Het volk zou
sterven, als die donder en die bliksem aan bleef houden. Het was beter, dat alleen
Mozes het geweld van God verduurde, en dat voorts de anderen, de brede
volksgemeenschap zelf, verschoond werd van het dragen der ontzetting, der
verschrikking, der transcendentie-signatuur in Gods genade-verbond.
Dit noemen wij het ‘wegbidden’, het ‘van zich afbidden’ van het ambt der gelovigen.
Dat dit ‘gebed’ een zonde was, - en eigenlijk geen gebed als daad van dankbaarheid
- behoeft niet te worden betwijfeld. Het volk vreest, dat het sterven zal. Vreest het
dat heus? Maar dat is ondank jegens God den Heere en ongeloof. Een volk, dat
door de watermuren heengegaan is van de Rode Zee, kan dat niet onder den muur
van vuur doorgaan? Zal God, die het water-
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gordijn hun tot behoudenis heeft weg- en dichtgeschoven in de Rode Zee, nu door
het vuurgordijn van Sinaï en door het gordijnvuur van den wetsdag hen verteren?
Maar immers, dat is ondenkbaar. En al zou het alles bij elkaar ook voor hen een
te zware last nog zijn, al zou het geluid te sterk zijn voor hun oren, mag, kan dan
de liefde van de bruid gemakzuchtig zijn? Mag men nu willen, dat één man, Mozes,
hij alleen, de lasten drage voor het ganse volk? Ook Mozes heeft het moeilijk: hij is
‘gans bevreesd en bevende’. Maar Mozes wordt er aan gewaagd, zijn zenuwleven
moge den schok verduren, maar het volk wil van den schok verschoond nu blijven:
zijn eigen God doet vreemd, en dat doen de vreemde goden niet. Is het hier vandaag
de elfde plaag?
Ja, dat is vreemd op dezen bruidsdag, dat een volk, dat bruidsvolk heet, zelf
vraagt van de verbazing over het wonder van den bruidegom en van zijn heerlijk
geweld te worden ontheven.
Hier roept de bruid reeds tegen den bruidegom in. Hier liggen de aanvangen van
Israëls ellenden in de woestijn. Hier is de zonde, waartegen later nog in den
Hebreërbrief (12:25) wordt gewaarschuwd. Want in den grond is dit wantrouwen
van de bruid omtrent de pedagogische wijsheid en propaedeutische bekwaamheid
van haar bruidegom een groot stuk ongeloof. Indien de Heere het geweld van zijn
transcendente heerlijkheid laat betekenen door te donderen over het volk, dan moet
het volk, dat den donder pas na het Woord vernomen heeft, geloven, dat het
donderen óver het volk geen donderen tégen het volk nog is. En als de bruidegom
zegt: leer hier het wonder zien van dezen huwelijksdag, dan moet het volk niet
zeggen: nu gaan wij dood. Want deze bruidegom weet, wat zijn bruid verdragen
kan, gedachtig zijnde, dat zij stof is. Hij zal nooit door het geweld van zijn genade,
de genade zelf verteren en verslinden.
Het is goed, hierop te letten. Den helen Bijbel door toch loopt de herinnering aan
dit voorval in het Oude Testament. In den Pentateuch komt het herhaaldelijk breed
ter sprake. En ook in het Nieuwe Testament. Hoe wordt er tegen dit kwaad getoornd.
De kerkgemeenschap, die zichzelf onmondig verklaart op den dag, waarop zij als
Gods bruid wordt aangenomen, brengt over zich de wet van traagheid, die haar
leven hindert, en haar straks onder den pedagoog zou willen laten blijven, den
pedagoog, die haar eerst na zoveel jaren als een rijpe bruid den bruidegom kan
tegenvoeren.
En voorzover in dit wegbidden van het geweld in Gods openbaring
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een schuldige gemakzucht spreekt, blijve bij ons de erkenning elken dag weer
levendig, dat het ambt van alle gelovigen reeds in den eersten dag van Sinaï's
bedeling afgekondigd is, en dat dus, des te meer nog heden, zoveel eeuwen later,
de kerk niet kan gebouwd worden, zonder dat elk lid zich weet beladen met een
even zwaren last van verantwoordelijkheid, als degenen, die in de kerk ‘de eersten’
worden geacht. Onze lasten zijn telkens andere. Maar ze zijn voor allen éven zwaar.
1)

Absolute éénmaligheid’.

Het woord ‘éénmaligheid’ kan taalzuiveraars doen rillen. Maar het zal niet gemakkelijk
te vertalen zijn. En het is in den laatsten tijd overbekend geworden, met name door
Emil Brunner. Omdat we in de adventsdagen zijn, en de constructies van Brunner
de algemene aandacht trekken, leek het ons wel dienstig, er iets over te zeggen.
Het begrip der ‘absolute eenmaligheid’ is door Brunner naar voren gebracht in
zijn boek over ‘den middelaar’. Hij probeert daarmee de betekenis van den Christus
in zijn verschijning duidelijk te maken.
Dit is niet zonder betekenis; men behoeft hier niet te denken aan een minder
gelukkig gekozen term, waaraan overigens niet te veel aandacht geschonken zou
dienen te worden. Immers, Brunner heeft met behulp van den technischen term der
‘eenmaligheid’ zelf tegenover anderen geredetwist. Tegen Ritschl bracht hij het
bezwaar in, dat deze met het begrip, niet van de ‘éénmaligheid’, doch van de
‘eerst-maligheid’, op ongeoorloofde wijze opereerde. We gaan op Ritschls denkbeeld
hier niet nader in; doch wijzen op de fijne onderscheiding tussen ‘eerstmalig’ en
‘eenmalig’, om te doen zien, dat het Brunner wel degelijk ernst is met het hanteren
van dezen term.
Welken kant hij ermee uit wil? Hij wil ermee duidelijk maken, welke betekenis toe
te kennen is aan de openbaring, en aan wat hij - zeer ten onrechte - het ‘Faktum’
Jezus Christus noemt. Het ‘eenmalige’ is een begrip, dat uit de geschiedenis der
jongere wijsbegeerte (Windelband-Rickert) bekendheid kreeg; men wil er mee
duidelijk maken, dat er aan den énen kant natuur-‘wetten’ zijn,
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volgens welke telkens weer dezelfde dingen gebeuren, of althans geacht worden
te gebeuren, terwijl dan daartegenover aan den anderen kant het historische staat,
waarin slechts ‘eenmaal’ gebeurt, of geacht wordt te gebeuren, datgene, wat de
stof van den verteller of geschiedschrijver uitmaakt. Als Napoleon zijn ontbijt neemt,
gaat het met de spijsvertering naar vaste wetten van vele eeuwen. Als hij den slag
bij Waterloo levert, is daar iets ‘eenmaligs’. Er valt hierover wel iets te zeggen, maar
we laten het rusten.
Het ‘eenmalige’ krijgt nu het predikaat ‘absoluut’ bij Brunner, als het gaat over
openbaring, en over Jezus Christus. Eerst in het christendom krijgt z.i. het ‘eenmalige’
zijn strikte, streng-absolute betekenis. Het ‘eenmalige’ in den striktsten zin des
woords kan z.i. slechts een ‘feit’, een ‘Faktum’ zijn. In de openbaring, die God in
Christus geeft, hebben we te doen met een soort van ‘eenmaligheid’, waarvan er
maar ‘één’ geval voorkomt. Met dit éne individuele geval is de betekenis van het
begrip der ‘absolute eenmaligheid’ dan ook uitgeput; het is ermee identiek. Het is
de volstrekt ernstige, de absolute eenmaligheid. Daarom valt in de openbaring het
‘absoluut-éénmalige’ ook samen met het ‘eeuwige’; en dientengevolge heeft het
ook de betekenis van iets, dat een absolute, onveranderlijke, volledige ‘beslissing’
heeft; het beslist voor tijd en eeuwigheid.
Is nu de openbaring in het ‘Faktum’ Jezus Christus tot ons gekomen, dan
concludeert Brunner nu vervolgens, dat onze verhouding tot de geschiedenis bepaald
is door onze verhouding tot Jezus Christus, niet omgekeerd. Het Faktum Jezus
Christus, het Christus-gebeuren, beslist, en beslist alleen. De verhouding tot Jezus
Christus, zegt hij, is primair; en deze primaatsverhouding kan niet in omgekeerde
richting worden gedacht. Ook hiertegen hebben we onze bedenking, waarover we
echter weer zwijgen.
Want niet over deze en dergelijke punten wensen we hier te handelen, doch we
willen eens - in adventsdagen - vragen, op welke manier Brunner tracht, zijn
kunstterm te rechtvaardigen uit de Schrift. Ongetwijfeld waagt hij daartoe een ernstige
poging; hij wil ze demonstreren door een fijne onderscheiding in te voeren tussen
tweeërlei:
a) den Christus ‘in het vlees’;
b) den Christus ‘naar het vlees’.
Onze lezers begrijpen nu te beter, waarom in adventstijd Brunners gedachten ons
interesseren.
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‘De Christus in het vlees’, dát betekent: het Woord, dat vlees geworden is, zo oordeelt
hij. Onder ‘vlees’ verstaat Brunner nu eens ‘de brutale massiviteit van het zinnelijk,
zintuigelijk, gegevene’, dan weer ‘de feitelijkheid in den allermassiefsten zin’, of ook:
de bestaanswijze van historische gegevenheden, heel de historisch bepaalde wereld,
met insluiting ook van de allerfijnste, zedelijk-reli-gieuze humaniteit. Tot dit ‘vlees’
nu is het Woord Gods ingegaan. En dát is nu de betekenis van de uitspraak, dat
het Woord ‘vlees’ geworden is; men lette erop, dat het woord ‘vlees’ hier veel ruimer
genomen is, dan wanneer wij, gereformeerden in Nederland, straks op Kerstfeest
zullen zeggen, dat het Woord vlees werd. Wij zullen daarbij denken aan het feit, dat
de Zoon Gods mens geworden is, en alzo is ingegaan tot onze historische wereld,
ons denken, ons streven, onze culturele en religieuze werkelijkheid etc. Maar wij
zeggen niet, dat het Woord Gods dit laatste z.g. ‘vlees’ ‘geworden’ is.
Maar keren we tot Brunner terug. Wat is nu voorts de ‘Christus naar het vlees’?
Volgens Brunner is dat de Christus, zoals die voor kroniekschrijvers, rapporteurs,
wij zouden vandaag zeggen: voor journalisten, en persfotografen en
nieuwsberichtschrijvers, voor historici waarneembaar was. Zulk mensenslag kon
van Napoleon veel rapporteren, en kan gelijke reportage geven omtrent Jezus
Christus; het neemt aan Hem den buitenkant waar. Al zúlke mensen als zodanig
nemen evenwel het ‘vlees’ van den Christus waar, wat nog volstrekt niet zeggen
wil, dat ze nu Christus kénnen. Zij brengen het niet verder dan tot de kennis van de
zedelijk-religieuze persoonlijkheid, het ‘brutale’ historische feit, incluis dan weer heel
de humaniteit, de gewoon-menselijkheid, de zedelijk-religieuze menselijkheid van
Jezus; hoogstens kunnen ze van Hem een historisch beeld schetsen.
Nu is de ‘Christus in het vlees’ wérkelijk ingegaan tot ons leven, onze geschiedenis;
daarom wil Brunner niet hebben, dat het geloof zich aanstelt, alsof het met de
geschiedenis niets te maken heeft. Het ‘Christus-gebeuren’ had toch zeker plaats
in de geschiedenis? Maar - al vond het plaats in de geschiedenis, dat wil, volgens
Brunner nog niet zeggen, dat dit Christus-gebeuren nu ‘historisch’ mag heten. Men
moet - wil men althans fijn onderscheiden - tussen ‘geschiedenis’ en ‘historie’, tussen
iets, wat in de geschiedenis plaats greep, én iets, dat ‘historisch’ werd, onderscheid
maken, meent hij. ‘Historie’ heeft te maken met wetenschap inzake wat
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in de geschiedenis plaats greep en grijpt. En nu brengt de wetenschap van den
historicus het niet verder dan tot den Christus ‘naar’ het vlees. Maar er is ook een
Christus ‘naar den Geest’; en deze ‘Christus naar den Geest’ is nu hetzelfde als de
‘Christus in het vlees’.
Men kan nu zelf wel verder uitrekenen, hoe de wagen van Brunners betoog dan
verder loopt. De ‘Christus naar het vlees’ is toegankelijk voor het ‘vleselijke’ kennen,
historisch-kroniekmatig b.v. De ‘Christus in het vlees’, oftewel de Christus ‘naar den
Geest’, is daarentegen alleen voor het ‘geestelijke’ kennen toegankelijk.
Waar nu de ‘eeuwigheid’ den tijd alleen maar ‘snijden’ kan, niet in een ‘levensvlak’,
doch alleen maar in een ‘punt’, dat dus nimmer een stukje historie worden kan,
daarom biedt de ‘Christus in het vlees’ niet meer dan een gemeenschappelijk punt
van aanraking tussen den kroniekschrijver als zodanig en den gelovige als zodanig.
Zeker, het is een ‘gemeenschappelijk’ punt; want zowel de kroniekschrijver als
de gelovige zijn geïnteresseerd bij en voor den Christus, van wien men iets vertellen
kan. Maar meer dan een gemeenschappelijk ‘punt’ wordt het toch niet; want anders
zou de ‘Christus in’ met den ‘Christus naar het vlees’ vereenzelvigd worden; zou de
openbaring een stuk historie worden; zou God met ons meegegaan zijn in onze
wereld, hetgeen volgens Brunner niet aan te nemen is, waar immers de eeuwigheid,
de Eeuwige, slechts den tijd ‘snijden’ kan. In een snij-púnt. De Christus kan wel ‘in’,
maar niet ‘naar’ het vlees echt gekénd worden.
In den Christus ‘naar’ het vlees - zo wordt dan de conclusie genomen - ziet ge de
relatieve ‘eenmaligheid’. Doch in den Christus ‘in’ het vlees (of: naar den Geest)
vindt het geloof de absolute eenmaligheid.
Relatieve eenmaligheid, die is er in het leven ook van Napoleon, Goethe, uw
buurman, gij zelf. Napoleon kan veldslagen winnen, Jezus kan farizeërs en
schriftgeleerden verslaan in een dispuut. Goethe kan een reis naar Italië doen, die
voor zijn leven van blijvende betekenis wordt, Jezus kan een reis door Samaria
doen, die blijvende indrukken in Hem laat. Uw buurman kan als magnetiseur een
patiënt genezen, Christus kan zieken aangrijpen. Gijzelf kunt een conflict met mensen
hebben, Christus kan voor het Sanhedrin komen te staan. Dat is allemaal wel
‘eenmalig’, want het geval van Napoleon, Goethe, dien buurman, uzelf gebeurt maar
één keer; en de daarmee
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corresponderende gevallen uit Christus' leven ‘naar’ het vlees gebeuren ook maar
één keer. Maar omdat ‘eenmaligheid’ van dit soort ook bij anderen optreedt, daarom
is zij slechts ‘relatieve’ ‘eenmaligheid’.
Doch Christus in het vlees, dát is de absolute eenmaligheid; in Hem spreekt God,
en komt de openbaring tot ons, zonder historisch te worden. En deze absolute
eenmaligheid is in elk opzicht onkenbaar voor den historicus, al heet die ook
Mattheüs, Marcus, Lucas of Johannes, of Flavius Josefus, of apostel, of tijdgenoot,
die over Jezus verhalen doet, en dan mogelijk wel volkomen betrouwbare verhalen.
Men kan die absolute eenmaligheid slechts kennen in - niet te verwarren met: door
- het geloof.
‘In’ is - zo zeiden we - hier niet te verwarren met ‘door’. Want in het geloof Christus
‘kennen’ is weer heel wat anders dan over zijn ‘absolute eenmaligheid’
verhandelingen kunnen geven, of verwerken. In de absolute eenmaligheid van
Christus in het vlees, oordeelt Brunner, is datgene, wat in de geschiedenis plaats
greep, eerst recht een kwestie van geschiedenis geworden. Tegelijk evenwel is
daarin de geschiedenis als zodanig ‘opgeheven’.
Brunner gelooft, voor deze opvattingen zich op de Schrift te kunnen beroepen.
We willen in 't vervolg zien, hoe hij dat aanlegt.
Voor het ogenblik volstaan we met de opmerking, dat voor ons aller begrip er
natuurlijk zeer veel, zo niet alles, van afhangt, of het Brunner gelukken zal, zich op
de Schrift zó te beroepen, dat we capituleren moeten. Als dit het geval zou zijn,
zouden zulke beschouwingen aanvaard móéten worden.
Maar dan ware daarmee tegelijk het oordeel uitgesproken over al onze
adventsbeschouwingen, onze adventspreken, onze gelovige wetenschap, zo vaak
ze spreekt over den Christus, gekomen in het vlees. Wij hebben tot nu toe állen
geloofd, dat de Christus ‘in het vlees’ gekomen is, juist niet, om alleen maar in een
snij-punt de tijdelijke wereld met al haar ‘humaniteit’ te raken, doch om verlossend
daarin op te komen, daarin mee te leven, verzoenend en herstellend daarin
werkzaam te zijn. En daarom hebben we eveneens geloofd, en beleden, dat al wat
Christus doet vanwege zijn ambtelijke positie onder de zon een betekenis heeft, die
nergens in de wereld iets anders hebben kan; dat het juist zijn ambt is, zich in te
laten met wat de stof vormt of vormen moet van den kroniekschrijver, den reporter,
den journalist, den schrijver van acta, b.v. de proces-akten
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van Pilatus, of, évengoed, de notities van een jodenjongen, die zijn dagboek bijhoudt
op Goeden Vrijdag of op een dag, waarop Jezus Christus spreekt in de synagoge,
of waarop een tweetal uit ‘de zeventigen’ zijn dorpje binnenkwam om het rijk Gods
te verkondigen. En al was het nu alleen maar reeds daarom, we hebben
dienovereenkomstig tot nu toe allen geloofd, dat de ‘gelovige’ het óók van den
betrouwbaren ‘kroniekschrijver’ hebben moet, weshalve God dan ook in een
‘zonderlinge’ (speciale, uitzonderlijke) zorg zulke geschiedschrijvers verwekt en
geïnspireerd heeft (de evangelisten) en anderen - de onbetrouwbaren - uit de
omgeving van zijn kerk weggeblazen heeft (de apokriefen, Strauss, b.v.). Wij hebben
altijd geloofd, en het is ons tot ongemene vertroosting geworden, dat gelovige en
kroniekschrijver veel meer dan een gemeenschappelijk ‘púnt’ hadden; dat ze
integendeel zóveel gemeen hadden, dat de gelovige om gelovige kroniekschrijvers
of -verklaarders roept, en deze dan ook natuurlijk mogelijk acht. We hielden ons
overtuigd, dat, ‘Christus naar den Geest’ kennen, betekent: óók alles, wat Hij ‘in het
vlees’, d.w.z. door het lichaam, in zijn optreden onder de mensen, gedaan heeft,
bezien, en aanvaarden, en uitleggen, en beschrijven in overeenstemming met de
Schriften.
Zou dat alles nu vergissing zijn geweest?
We zullen de Schrift zelf laten beslissen; en daartoe vragen, welke bijbelplaatsen
Brunner ons aanwijst.
***
Zoals we reeds opmerkten, wijst Brunner naar enkele bijbelplaatsen, die zijn mening
zouden ondersteunen, of waarvan deze een interpretatie zouden mogen heten.
De aandacht valt hierbij allereerst op Romeinen 1:3. Daar wordt van den Heere
Christus gezegd, dat Hij ‘geworden is uit het zaad van David’, ‘ontsproten uit het
zaad van David’, ‘een nakomeling van David’ (vertaling Prof. Greijdanus). Daaraan
wordt dan door den apostel toegevoegd: ‘naar het vlees’. Brunner concludeert dan:
hier is dus sprake van den ‘Christus naar het vlees’; en boven zagen we reeds,
welke eigenaardige gedachten hij daaraan verbindt.
Maar er is geen sprake van een ‘Christus naar het vlees’, doch van een ‘geboren
worden naar het vlees’, een ‘ontspruiten naar het vlees’, een ‘aannemen van de
menselijke natuur naar het vlees’, d.w.z. (volgens Prof. Greijdanus): ‘bij het
voortkomen van den Zone Gods uit Davids zaad werd zijn staat of
toestand...bepaald...
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door de “sarx” (het vleesch), zodat Hij lijden kon en moest, gedaante en heerlijkheid
miste.’
Hoe weinig dit te maken heeft met de tegenstelling, die Brunner maakte tussen
‘Christus in’ én ‘Christus naar het vlees’ blijkt uit het volgende. Brunner - men
herinnert het zich van wat we hierboven schreven - beweerde: van den ‘Christus
naar het vlees’ (die dan in vs 3 bedoeld zou zijn), kunnen reporters, kroniekschrijvers,
verslag doen, een beschrijving geven, waarnemingen doen; niet alzo evenwel van
den ‘Christus in het vlees’. Nu staat, volgens Prof. Greijdanus (Komm. bl. 64) de
uitdrukking in vs. 3 (‘naar het vlees’) tegenover een andere in vs. 4: ‘naar den geest,
die heiligheid werkt en meebrengt’. Die geest ‘kwam’, zegt vs. 4, ‘tot regel of maatstaf
te dienen van het machtsbezit en de heerlijkheidsschittering van den Zoon Gods’
(Prof. Gr.) in zijn opstanding uit de doden. Het begrip ‘Zoon Gods’ (of: ‘Godszoon’,
zie hieronder) ‘in kracht’ (vs. 4) ‘begon te gelden met Zijne opstanding’. In dit begrip
‘wordt over Hem gehandeld als Middelaar, bekleed met Zijne menschelijke, uit
Davids zaad aangenomen, natuur. Dat ziet op Zijne machts- en heerlijkheidspositie,
waartoe Hij met en na Zijne opstanding verheven werd, vgl. Filip. 2:9 v.v., en die in
Hand. 2:36 met de namen “Heere en Christus” aangeduid wordt’; ‘Godszoon’ (één
woord) ‘in mogendheid’. Bij de opstanding uit de doden kwam deze ‘geest’ ‘bij Hem
ten volle door te blinken en de bestaanswijze Zijner menschelijke natuur te bepalen
en te beheerschen, en den regel voor de grootheid Zijner macht en voor de schittering
Zijner majesteit aan te geven’. (Prof. Greijdanus, op vs. 4).
Zou nu Brunner in zijn interpretatie van vers drie gelijk hebben, dan moest men
de dingen zó construeren:
a) in vs. 3 is sprake van den Christus ‘naar het vlees’; dáár kunnen reporters,
verslaggevers etc. aan te pas komen;
b) in vs. 4 evenwel is van Christus op heel andere wijze sprake; daar treedt de
‘Christus naar den geest’ op, en met Hém kunnen reporters, kroniekschrijvers etc.
niets beginnen.
Feit is evenwel, dat ook de Christus van vs. 4 voor ‘reporters’, ‘verslaggevers’,
toegankelijk is geweest, de opgestane Christus. Sterker nog: Hij heeft gewild, dat
ze van Hem, den Opgestane, verslag zouden doen. Hij heeft de apostelen expres
daartoe aangewezen; ter wille van ons, die later leven zouden, moesten zij met Hem
vis eten, gesprekken voeren, zijn lichaam betasten. Hij heeft de ongelovige ‘reporters’
weliswaar niet meer tot zich toegelaten

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

208
na de opstanding. Maar de gelovigen, die Hij wel toeliet, met name de apostelen,
waren toch heuse ‘reporters’; - men begrijpt nu wel, hoe het vreemdklinkende woord
hier bedoeld is.
Rom. 1:3 bewijst dus niets voor het gevoelen van Brunner.
Evenmin geeft Rom. 9:5 hem den gewensten steun. Onze Statenvertaling zegt
daar, dat Christus uit de Israëlieten is, zoveel het vlees aangaat. Maar ook dat zegt
niets over een ‘Christus naar het vlees’, doch leert alleen, dat Hij voorzover het vlees
betreft, d.w.z. naar zijn menselijke natuur, uit de Israëlieten afkomstig is. Naar zijn
Goddelijke natuur is Hij niet uit hen. Feitelijk is het voor Brunners opvatting
vernietigend, dat Paulus in datzelfde Rom. 9:5 onmiddellijk op de woorden, waar
Brunner den vinger bij legt, laat volgen, dat juist die Christus boven alles staat, over
alles regeert, de Allerhoogste is, dat Hij God is’. (Prof. Greijdanus). Er wordt niet
gezegd: de ‘Christus naar het vlees die is mens, doch de Christus naar den Geest,
die is Gód’. Maar er wordt ons verzekerd: ‘de Christus is, wat Zijn menschelijke
natuur betreft, uit de Israëlieten; diezelfde Christus is evenwel óók God’.
Behoren dus in beide plaatsen de woorden ‘naar het vlees’ niet bij ‘Christus’, doch
bij de werkwoorden (ontspruiten, zijn), niet anders staat het met 2 Kor. 5:16: ‘zo
dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar
het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij (Hem) nu niet meer (naar het vlees).’
We kunnen er niet aan denken, over deze moeilijke uitspraak, die een exegeet
als Hans Windisch heel wat hoofdbrekens kost, hier uit te weiden. Het is ook niet
nodig. Want ‘naar het vlees’ behoort weer bij het werkwoord, bij ‘kennen’. Brunner
zelf geeft dit toe; maar omdat de zaak in de andere reeds besproken bijbelplaatsen
precies zo er voor staat, is het ‘beroep’ daarop meteen illusoir geworden.
***
Men zou zich echter vergissen, als men de hoop koesterde, dat theologen als
Brunner nu het pleit gewonnen gaven, indien enkele bijbelteksten hun ‘ontnomen’
zouden blijken. Tenslotte hebben die bijbelplaatsen hoogstens illustratieve, signifische
betekenis voor het besef van dergelijke theologen. Hoofdzaak is en blijft hun
algemene kijk op het vraagstuk.
En, wat dit laatste betreft, meent Brunner, dat, zakelijk gesproken,
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zijn (hierboven nader uitgewerkte) onderscheiding tussen ‘Christus in’ én ‘Christus
naar het vlees’ onlosmakelijk verbonden is aan de belijdenis van de vleeswording
des Woords zelf, en aan die van den vernederden Christus, den Christus in
knechtsgestalte. Maar die belijdenis sluit allerminst in, wat Brunner wil. Wat Brunner
den Christus ‘naar het vlees’ noemt, de Christus in knechtsgestalte, heeft weliswaar
den ‘chronist’ werk te doen gegeven, maar hierboven merkten wij reeds hetzelfde
van den Christus-in-verhoging op. Nu is volgens Filipp. 2:9 Christus' werk, in zijn
vernedering verricht, de rechtsgrond voor zijn verhoging. Zou nu een gelovige zich
voor den verhoogden Christus zó interesseren, dat hij van diens doen en laten,
betrouwbare ‘reportage’ verlangde, (zoals er in het begin der christelijke jaartelling
immers zeer velen geweest zijn), dan heeft de ‘kroniekschrijver’ die te zijnen behoeve
van den verhoogden Christus melding doen wil, niet een ‘gemeenschappelijk punt’
(en dan meer niet) gemeen met den anderen kroniekschrijver, die van den
Christus-in-vernedering wil verhalen, doch dan moet géne in het verlengde van
dézen gaan staan; en beiden hebben zich tot het kénnen van den Christus vooraf
te onderwerpen aan het Woord der profetie, gegeven in de Schrift, en aan het
zelfgetuigenis van Christus Jezus. Ook van den verhoogden Christus is ‘reportage’
mogelijk geweest. Kon men achter de wolken komen tot daar, waar Hij is, en zou
horen en zien daar niet vergaan, dan ware ze heden nog mogelijk. Zou Hij in den
jongsten dag den tijd er voor geven willen (chiliasten nemen dit zelfs aan), dan zou
ook alsdan van den verhoogden Christus zulke berichtgeving mogelijk zijn: per radio,
per televisie, per film. Want tenslotte geldt het ook, juist óók van den verhoogden
Christus, dat Hij ‘naar het vlees’ uit David, uit de Israëlieten, uit Adam is. Daarom
komt Hij dan ook op het Kerstfeest, teneinde de vernedering van Adams kroost, die
reeds stof van reportage is, stof van profetie en van priesterlijke verzoeningsdaad
te maken, en teneinde de verhoging van Adams in Hem herboren kroost stof van
profetie en daardoor van betrouwbare reportage te maken. Even reportabel als
vader Adam zou geweest zijn, ware hij zonder zonde onder ons.
Daarom bieden de Adventsdagen ons rijker troost, dan Brunner ooit ons kan
ontdekken. De gereformeerde adventsprediking doet ons verstaan, dat heel dat
begrip der ‘absolute eenmaligheid’ een fictie is, die, uitgewerkt op de manier van
Brunner, den waarachtigen kerstzegen met het eigenlijke kerstevangelie ons ontrooft.
We zullen
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hier geen pleit voeren voor of tegen het schema dergenen, die het historisch
gebeuren of de historische ‘begripsvorming’ hebben behandeld onder invoering van
den term: ‘het eenmalige’; tegen dat schema hebben we heel wat bezwaren. Maar
één ding is er, waar alles op aankomt: wil men eenmaal het ‘historische’ gebeuren
als het ‘eenmalige’ aandienen, dan is de Zone Gods tot de heel gewone
‘eenmaligheid’, tot de ‘eenmaligheid’ van ons allemaal, ingegaan. Hij heeft dat, wat
Brunner noemt de ‘relatieve’ eenmaligheid, óf Hij heeft ons niets te zeggen, niets
te schenken. Hij is tot onze wereld met haar ‘eenmaligheid’ in ‘natuur’ en ‘mensenen dierenen engelenwereld’ ingegaan met een ambt, dat Hij alleen had ontvangen
en ook alleen kon bedienen. Dát is waar. En misschien wordt een enkele onder
onze lezers hier nog duidelijker, waarom ons blad altijd zo op die ambtsgedachte
den nadruk lei. Maar zijn ambt vervullen, dat kon Hij, evenals de eerste Adam,
slechts doen door in te gaan tot de heel gewone ‘eenmaligheid’. Als de eerste Adam
de relatieve, en de tweede de ‘absolute’ eenmaligheid zou gehad hebben, dan zou
in den messiaansen titel ‘tweede Adam’ de eigennaam (Adam) door het telwoord
(tweede) verslonden zijn. Dan zou het telwoord (tweede) als rangtelwoord verteerd
zijn. Want een eerste, tweede, derde, vierde, kan men slechts tellen en
‘rang’-schikken in hetzelfde niveau, in dezelfde ‘eenmaligheid’.
Dit is de kerstboodschap; en slechts deze kerstverkondiging behoudt de
mogelijkheid van adventsprediking. Als de ‘tweede Adam’ op Kerstfeest zó in de
wereld ‘inbreken’ zou, dat de ‘absolute eenmaligheid’ van Hém de relatieve van den
eersten Adam en van ons, Adams kroost, slechts in een ‘punt’ zou snijden, dan
ware er geen adventslijn meer te trekken, geen adventsprediking meer te houden.
Tenzij we den kansel aan de Mythe zouden opdragen.
Christus ‘in het vlees’; komt, ziet nu allen op Hem. En kent Hem niet ‘naar het
vlees’, d.w.z. niet op uw vleselijke, bloot-natuurlijke, en daartoe door de zonde
bedorven wijze, doch bidt God genade Hem te kennen uit zijn Woord, te kennen
‘naar den Geest’. Slechts door een ‘kennen naar den Geest’ is het mogelijk, in Jezus
van Nazareth meer te onderkennen, dan de reporters kunnen rapporteren zolang
ze énkel den buitenkant zien. Dat Jezus van Nazareth in al zijn handelingen, die in
het dagblad komen kunnen, Christus is, dát is alleen geloofsinzicht: en dat geloof
brengt daarna betrouwbare, d.w.z. geestelijke reportage mee. Reportage omtrent
‘Christus in het vlees’, welke reportage alsdan zelf niet naar het vlees is. De niet-
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gelovige ‘reportage’, die is naar het vlees’, en die ook alleen. Het ‘vlees’ van Christus
is door den Geest ontdekt. Wie dien Geest niet aanvaardt in zijn openbaring omtrent
Christus' vlees, die miskent den Christus in het vlees permanent. Doch dat ligt dan
niet aan Christus' vlees, doch aan het zijne: het is niet verlicht, niet onderworpen
aan den Geest der openbaring, den Geest van Christus, die te voren heeft betuigd,
en die heden nóg betuigt, dat Jezus is de Christus, de beloofde Messias.
Den ‘Christus in het vlees’, dien kennen we, Hij leeft nog heden.
Den ‘Christus naar het vlees’, dien noemen we een fictie, evenals de ‘absolute
eenmaligheid’. En als Brunner zijn Theorie redden wil door te zeggen, dat ‘elk object
beantwoordt aan de kennis daarvan’, dan zeggen we: Uw ‘object’ van
reportage-kennis bestaat niet. Derhalve hebben we voor de kennis van den
werkelijken Christus slechts de onderwerping nodig aan de profetie, de lyriek, ook
de kronieken, die God van Hem getuigen liet door een ‘eenmalige’ voorzienigheid.
1)

Nemen, niet graaien.

Want de aarde is des Heeren, mitsgaders al haar volheid.
1 Cor. 10:26.
Het is vanouds onder ons een bekend gezegde, dat onze vrijheid ligt in onze
gebondenheid, dat ons mogen niet te scheiden is van ons moeten, ons recht niet
van onzen plicht, de ‘gave’ niet van de ‘op-gave’.
En praktisch weet ieder wel zo ongeveer, hoe hij dat verder beredeneren moet;
hoewel de diepste vragen in deze enkele korte volzinnetjes aangeraakt zijn, vragen,
die toch ook weer de meesten onzer niet eens onder formule zouden kunnen
brengen.
De hier bedoelde vragen worden in de Schrift herhaaldelijk aangeraakt. En een
van die plaatsen is nu het tiende hoofdstuk van Paulus' eersten brief aan de
Corinthiërs.
In het slot van dit hoofdstuk gaat het over de bekende twistvraag, die in den
eersten tijd der christelijke kerk zo herhaaldelijk opgekomen is: of het n.l. geoorloofd
was, aan te zitten aan een diner, waarop vlees geserveerd werd, dat eerst officieel
dienst gedaan had

1)

De Ref., XVII, 10 sept. 1937.
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als offerande op het altaar der afgoden. Stel, dat een lid der kerk reeds heel lang
geleden (in den tijd vóór zijn bekering) opgenomen was in het bestuur van een of
ander gilde, b.v. van het leerlooiersgilde ter plaatse; stel, dat dit gilde (later heetten
ze toch ook meermalen St. Lucas, of iets dergelijks?) - stel, dat dit gilde genoemd
was naar een of anderen heidensen god of half-god, en dat het op zijn jaarfeest
officieel aan zijn beschermgod een offerdier wijdde, of door een kop-organisatie of
door het stadsbestuur of andere instantie op gezette tijden werd uitgenodigd mee
te doen aan een publiek feest, niet zonder offers in den heidensen tempel; en stel
dan, dat des avonds een banket aangeboden werd, waarbij het vlees van het
geslachte offerbeest geserveerd werd; moest dan dit gemeentelid van de feesttafel
weglopen, vanwege zijn principieel bezwaar tegen het eten van wat eerst door de
handen van den heidensen priester gegaan en door hem aan zijn goden ‘gewijd’
was, of mocht hij blijven aanzitten, wetende, hij voor zichzelf, ‘dat een afgod niets
is’? Deed hij het eerste, dan werd wel alle schijn vermeden, alsof hij protestloos al
dien heidensen rompslomp over zijn kant liet gaan, maar...dan werd hij meteen
verantwoordelijk voor het verdwijnen van den invloed der christenen in het
gildebestuur, wat toch een schadepost was: pro Rege! En volgde hij de andere
gedragslijn, bleef hij kalm-meefeesten, had hij dan wel getuigd vóór zijn Koning?
Had hij dan niet meegeholpen aan de verflauwing der grenzen en aan de
secularisatie van het christendom?
Het vraagstuk kwam op allerlei manieren de consciëntie of de discussie dwingen;
heus niet alleen op déze manier. Maar juist daarom werd het een kerkelijk twistpunt:
het probleem van vrijheid of gebondenheid, van scherpe antithese dan wel
gemakkelijker en vlotter omgang met ‘andersdenkenden’, drong zich dagelijks in
allerlei vorm op. We kennen het nóg, op ons zendingsveld, in ons christelijk leven,
in ons eigen verkeer met ‘de wereld’. En het spitste destijds zich toe in de kwestie:
afgodenoffervlees eten, ja, dan neen?
Als nu de apostel Paulus de kerk van Corinthe in dezen zijn herderlijk vermaan
geeft, dan doet hij, oud-leerling van Gamaliël, toch geen casuïstische oplossing aan
de hand. Hij leert de kerkleden zelfstandig ‘ieder geval te beoordelen’, en wekt hen
op, telkens, wanneer het probleem zich voordoet, ‘tijd en wijze te weten’. Sommigen
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vinden dit laatste een klein kunstje, en - zij werken met die leus speciaal den kant
der vrijheid, der ongebondenheid, der ‘licentie’ uit. Paulus doet dat niet. ‘Tijd en
wijze weten’, - dat stuwt een christenmens álle mogelijke kanten uit; het maakt alleen
maar, dat men nooit met cliché-termen (hoe noodzakelijk ook, en hoe gezegend
ook), een concrete situatie volledig schetsen of zijn problemen oplossen kan.
Aan den énen kant is er een Groot Verlof, een Volledige Vergunning afgekondigd.
Vlees is vlees; de scheikundige formule is precies dezelfde, of het nu zó van den
slager komt, dan wel eerst op een altaar gelegen heeft, ik weet niet waar. En een
gelovige weet, dat het allemaal van Vader is. Van zijn eigen Vader, die in de hemelen
is. En nu citeert Paulus een psalm; het is de aanhef van Psalm 24. De hele aarde,
niet maar een afgeschoten plekje, is des HEEREN. Haar volheid, niet maar een
stichtelijk reservaat is van mijn Bondsgod. Heel de rijkdom der wereld is van mijn
eigen Vader, en niet alleen maar een eerste snede van den oogst, niet enkel maar
een bloemlezing, niet slechts een keurgarve, heus niet een essence, en daarmee
afgelopen. O neen - de aarde en haar volheid. De druiven en de reeën en de bloemen
en de schone lijnen en het gezonde vlees en de lucht en de koralen, álles. Groot
Verlof; ik kan nergens komen, of ik ben in Vaders tuin. Want die grote Koning is
mijn eigen Vader.
Maar nu moet ik dien mooien zin ook eens omkeren. Mijn eigen Vader is de grote
Koning. En ik ben óók zijn onderdaan: Hij is mijn Rechter, en ik heb wel
kinderrechten, en ik krijg wel een kinderdeel, en hij noemt dat wel erf-goed, omdat
het zo'n vast recht is, maar met dat al word ik toch nooit zijn opvolger in mijn
erfgenaam zijn; Hij geeft zijn positie en dus zijn Vader-ere aan mij niet. Hij blijft mijn
Koning in der eeuwigheid. En dus moet ik het bekende woord ook zó lezen in dien
psalm: de aarde en haar volheid zijn des HEEREN! Daar ligt de klemtoon anders. Ik
kan nergens komen, of ik ben in Vaders tuin. Hij heeft het eigendomsrecht
oor-spron-kelijk. Ik heb het alleen gekregen door be-schikking. En in een koningshuis
heet be-schikking altijd: wetsbepaling. Koninklijk Besluit.
Er zijn handschriften van het Nieuwe Testament, die afwijken van de lezing, die
we uit onze Statenvertaling kennen. Deze laatste heeft de aanhaling uit Psalm 24:1
tweemaal: één keer in vers 26, en dan nóg eens aan het slot van vs. 28. Dit tweemaal
citeren van Psalm 24 is dus niet zomaar als oorspronkelijk te aanvaarden. Maar
zakelijk
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is het onweersprekelijk, dat wij het recht hebben, ja, den plicht, den aanhef van dien
psalm te lezen op die tweeërlei manier: al die volheid is des Heeren; maar ook: al
die volheid is des HEEREN. We mogen er niets mee doen, tenzij dan naar zijn wil.
We mogen die volheid niet ‘genieten’ in den kwaden roes, die ons vergeten doet,
dat onze Koning-Vader nog andere kinderen en knechten of althans tot nieuwe
gehoorzaamheid opgeroepen bondsbrekers heeft. En dat wij niemand hunner mogen
hinderen in het gaan tot God, en in zijn dienst.
Uit dien hoofde zegt Paulus nu, dat, indien eenmaal het vlees-eten tot een
beginsel-kwestie geworden is, d.w.z. indien in een bepaalde concrete situatie
eenmaal aan dat vlees-eten allerlei vast zit, waardoor mijn daad van eten tot een
akte van belijdenis of van weerhouding daarvan zou worden, de consciëntie
onmiddellijk zich gebonden weten moet aan den wil van Hem, die overal en altijd
geëerd wil worden door de Zijnen in het Zijne. Des Heeren is de aarde, van Hém is
al haar volheid. Het speeltuig is ook altijd werkmateriaal; de lust ook altijd last; de
weelde immer obligatie.
Zo treedt de Heere voor ons met een rijken schotel, en wij mogen eten tot
verzadiging toe. Maar wij mogen uit dien schotel nemen, niet er uit graaien wat maar
van onze gading...schijnt. Staan we niet in de ruimte? O zeker, we staan altijd in de
ruimte; maar we staan daar als gebondenen, altijd. Welzalig is de feestganger, die
geduriglijk vreest. Hij neemt met volle hand, maar grist niet; hij lacht, maar grijnst
niet; hij eet, maar lekt zijn lippen niet; hij doet zijn mond wijd open, maar vergeet
niet, dat hij bij Vader aan hét Hof is. En hij vertoont daarin het beeld van Christus,
die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden, omdat Hij alle
dagen gekend heeft de vreugde én de smart, die in déze wereld nog tezamen liggen
opgesloten in alle ondeelbare levensverbanden in den aanhef van den psalm, die
de deuren openwerpen wil - voor dien Koning der Ere, die in Christus Jezus mijn
verzoende Vader is.
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1)

Het priesterschap in twist gered.

En van Levi zeide hij: uw Thummim en uw Urim zijn aan den man, uw
gunstgenoot, dien Gij verzocht hebt in Massa, met welken Gij getwist
hebt aan de wateren van Meriba; die tot zijn vader en tot zijn moeder
zeide: Ik zie hem niet; en die zijn broederen niet kende, en zijn zonen niet
achtte; want zij onderhielden uw woord, en bewaarden uw verbond.
Deuteronomium 33:8 en 9.
Het koningschap, zo leert de Schrift, kon in Israël niet anders dan door den strijd
tussen Geest en vlees tot zijn theocratischen wasdom komen. We zien het - bij wijze
van voorbeeld, en van vóór-beeld - aan David.
Datzelfde geldt nu echter óók van het priesterschap. En daarvan heeft de Geest
van Christus door Mozes' mond ons openbaring gedaan. Als Mozes afscheid neemt
van zijn volk, dan kondigt hij, die zelf den specialen ambtsweg der middelaarsroeping
slechts kon opgaan, nadat de Heere hem heeft ‘willen’ doden (Ex. 4:24), die zelfde
grondwet af ten aanzien van het priesterschap, en licht ze toe met een herinnering
aan het verleden, zijn eigen verleden.
Ziet gij, zo vraagt Mozes, ziet gij daar Levi onder al zijn broeders staan? Die Levi
- hij in zijn kinderen - draagt de Urim en de Thummim; dat zijn de emblemen, en
ook bepaalde instrumenten van den priesterdienst. Want Levi's nakroost is verkoren
tot hoge eer; daarom heet Levi, die hun vader zijn mocht, ook een gunstgenoot des
Heeren, geroepen tot bijzonderen dienst. Maar Mozes weet het zelf zeer wél, dat
juist die Levi den last van ‘den twist des Heeren’ heeft moeten dragen. Niet eerst in
Mozes' dagen, maar reeds vroeger, toen de kinderen van Levi nog ‘in de lendenen
van hun vader waren’. Heeft niet de stervende Jakob Levi vernederd onder al zijn
2)
broeders? Ook zijn houwelen , sprak hij toen, zijn werktuigen van geweld; Jakob
wilde niet komen bij de beraadslaging van Simeon en Levi, en kon het maar niet
eens worden met hun samenrotting. Want in hun toorn hebben zij (te Sichem)
mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen
doorgesneden.
Deze klacht van Jakob zag in eerster instantie op Levi, den stamvader. Vervloekt
noemde hij Levi's toorn, want die was heftig; en zijn verbolgenheid, want die was
hard; en zijn compagnonschap, want dat was kerkbederf. Ja, wel heel scherp was
het vonnis van

1)
2)

De Ref., XVII, 17 sept. 1937.
Vertaling Prof. Dr. G.Ch. Aalders (Korte Verkl. der H.S., Kampen, J.H. Kok, 1936).
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Jakob, nóg in het uur, waarin hij uit het leven scheiden ging, over het kwaad, dat
Levi had gesticht, toen hij zijn driftig bloed naar de eigenwilligheid des vleses liet
uitrazen tegen ‘de vreemden’, de inwoners van Sichem; men kan in Genesis 34
daar heel wat droevigs van lezen. En wat had dien radelozen toorn geprikkeld? Het
was geen verbonds-geschiedenis als zodanig, doch een familieschandaal geweest:
de zoon van Sichems landvorst had zich vergrepen aan Dinah, de énige zuster van
Jakobs zonen. En toen had Levi inderdaad zijn vader, en zijn moeder, zijn broers
en zijn zuster ‘gekend’. Hij had als Simeons wapenbroeder de ‘eer’ van het gezin
aan Sichem ‘gewroken’. Maar ach - in 't strafoordeel, dat Levi toen voltrokken had
aan de Sichemieten, was het alleen maar dwaze familietrots geweest, en deze dan
gezien onder het gezichtspunt van familie-eer als doel-in-zichzelf, die zich had
uitgeleefd. De band des bloeds had zich van de binding aan den Geest van God
geëmancipeerd, en had toen zichzelf verabsoluteerd in daden van gemene list en
van eigenwillige wraak. De strafexpeditie tegen Sichem was het tegenbeeld geweest
van de vervulling der ambtelijke roeping, die van den aanvang af het aartsvaderlijk
gezin was opgelegd, om tot een zegen te zijn voor de wereld, teneinde daarin den
lateren missionairen arbeid der nieuw-testamentische kerk voor te bereiden en uit
te beelden. Zo was Levi niet priesterlijk, doch anti-priesterlijk aan het werk geweest.
Hij leefde niet uit de grondwet van het koninkrijk der hemelen, welke Christus, de
betere hogepriester, eenmaal leren zou: dat n.l. vader en moeder en broeder en
zuster tenslotte niet te ‘kennen’ zijn naar het vlees. Want niet de band des bloeds,
doch de band van Geest en Woord is constitutief voor kerk en Gods rijk. Wie zijn
vader en moeder, en broeder en zuster? Dat zijn - zegt Christus - diegenen, die den
wil des Vaders doen. De onheilige krijg van Levi tegen Sichem was een strooptocht,
maar geen dienst van het Woord en geen bediening van het recht des Heeren.
Daarom wordt Levi ook gestraft: hij krijgt geen ‘eigen, zelfstandige plaats in het
volksverband’. Levi's kinderen ‘zullen door het gehele volk verspreid wezen, derhalve
geen eigen, organisch bestanddeel daarvan vormen’. (Prof. Dr. G.Ch. Aalders.)
Het kwaad van Levi bereikte later in Aäron zijn culminatie, toen ook deze zoon
van Levi den dienst van het Woord, en de bediening van het recht des Heeren
tegenwerkte in hetzelfde uur, waarin de wet geproclameerd werd. Toen is de priester
Aäron bezweken voor den aandrang van zijn broeders-naar-het-vlees, en van zijn
volks-
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gemeenschap-naar-den-bloede; en hij heeft op hun verzoek een gouden kalf
opgericht. Ook dat was toen een ingaan tegen inhoud en strekking van het woord
van Christus van daareven, dat n.l. boven den bloedband de band des Geestes en
der gehoorzaamheid moet staan, en dat daarom deze laatste, als het móét, den
eersten het zwijgen oplegt, als zijn dragers zich niet onderwerpen willen aan wet
en evangelie. Want het is de Geest, die door het Woord in alle andere verhoudingen
richtend, en daarna bouwend, heersen wil. Daarom was dan ook in Massa en in
Meriba, de plaatsen van den twist, het huis van Levi onder het oordeel van den
Heere gekomen. De beide kinderen van Levi, Mozes en Aäron, waren daar onder
de pressie van den openbaren ‘twist’ des Heeren vernederd, en hun ambtelijke
zonde was daar door God bezocht en veroordeeld voor de ogen van het volk. Hadden
zij niet verzuimd, den naam des Heeren te heiligen tegenover de gemeenschap der
kerk, die in dat volk daar voor hen stond?
Maar uit dit dieptepunt klimt Levi straks weer op; de genade des Heeren stelt hem
toch weer op ‘zijn hoogten’. Wanneer straks na de zonden met het gouden kalf een
zuiverings-actie onder het van God geweken volk een aanvang nemen moet, dan
roept Mozes, de broeder van Aäron, de zoon van Levi, het volk in het geweer, - een
publiek protest van Mozes tegen Aäron, van Levi's énen zoon tegen den anderen.
Hij staat ‘in de poort’ en roept: wie den Heere toebehoort, die kome tot mij’. (Ex.
32:26). Vrijwillig moge zich melden alle man, die des Heeren strafoordeel wil helpen
voltrekken, en daarin bewijzen, dat alleen het onvoorwaardelijk doen van den wil
van den enigen Wetgever Israëls ware gemeenschap, de gemeenschap der heiligen,
vormt. Een gemeenschap, die desnoods 't zwaard hanteren gaat tegen eigen
kinderen, broeders, vaders, en de moeders, terwille van de heiligheden van Jahwe.
En toen heeft Levi's stamgemeenschap - ‘al de zonen van Levi’ - zich aan de zijde
van Mozes gesteld, en het strafoordeel helpen voltrekken. Hierin heeft Levi's nakroost
de zonde, die in den toorn van hun vader Levi zelf zoveel ellende had gebracht,
publiek verloochend. Toen heeft hij niet slechts tegen ‘Sichem’, dat is tegen degenen,
die buiten zijn, maar tegen de eigen volksgenoten het zwaard gekeerd, opdat het
zwaard des Geestes en des Woords niet zou roesten.
En dit geloof is Levi tot rechtvaardigheid gerekend. Zijn straf is in zegen verkeerd.
Al bleef de stam van Levi verstrooid onder de broeders (dit was het oude oordeel),
deze verstrooiing wordt straks
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zijn zegen, en ook zijn eer; want Levi's stam wordt nu de priesterstam, die Urim
draagt en Thummim.
Zo is het priesterschap in den twist des Heeren gered. Het Woord des Heeren
stelt en herstelt eeuwen vóór de vleeswording des Woords den priester, die voor
den Heere Christus heen zal gaan. En Mozes' groet aan Levi in Deuteronomium 33
wordt het prototype van dat andere woord van Christus zelf, als Hij verkondigt, dat
slechts diegenen, die den wil des Vaders doen, als broeder gelden, en zuster, als
vader en als moeder.
Bloed, ras en bodem?
Neen, Geest en Woord en ambt!
En dán, dán komen ook én bloed, én ras, én bodem, tot hun ere.
1)

Christus en de heerschappij over de geschiedenis.
(Bij de herdenking van de geboorte van keizer Augustus vóór 2000
jaar)
Alle geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten, en
van David tot de Babylonische overvoering zijn veertien geslachten, en
van de Babylonische overvoering tot Christus zijn veertien geslachten.
Mattheüs 1:17.
‘Alle wegen leiden naar Rome’, - ziedaar de spreuk van hen, die in dezen tijd
bewonderend herdenken, hoe keizer Augustus 23 september 63 vóór Christus - 20
eeuwen geleden - geboren werd. Liet hij niet ‘de gehele wereld beschrijven’?
‘Alle wegen leiden naar Bethlehem’, - ziedaar wat het Evangelie van Jezus Christus
daartégen stelt.
Wanneer Mattheüs de drie tijdperken, die hij in Israëls geschiedenis onderscheidt,
overziet, dan wijst hij op de Goddelijke regelmaat die in hun successie zich aftekent.
Het zijn telkens veertien geslachten, die hij ons doet ontdekken. De eerste periode
loopt van Abraham tot David, de tweede van David tot de ballingschap, de derde
van de ballingschap tot Christus, - en telkens telt hij precies veertien geslachten.
De rekenmeester, en de ambtenaar van den burgerlijken stand, kunnen ons hier
dezen keer niets leren. Want het cijfer van driemaal veertien is niet zó bedoeld, als
zij het plegen te hanteren. Er kan geen sprake van zijn, dat Mattheüs letterlijk telkens
veertien opeenvolgende geslachten zag opkomen, geen meer, en geen minder. Als

1)

De Ref., XVII, 24 sept. 1937.
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hij het zó bedoeld had, zou hij met de Schrift zelf in strijd komen. Er zijn blijkens
haar kronieken meer geslachten geweest dan welgeteld veertien. Niet alleen het
Oude Testament noemt ons andere namen, die hier voorbijgegaan zijn, maar ook
Lukas, in zijn derde hoofdstuk, doet desgelijks.
Trouwens, wat Mattheüs hier geven wil, is principieel iets anders dan een
kroniekmatig geslachtsregister. Het is, gelijk boven ons hoofdstuk staat, ‘het boek
der genesis, d.w.z. der wording van Jezus Christus’. We ontvangen hier dus geen
genealogische tabellen, maar een profetisch document, dat, om zo te zeggen, de
ontstaanswijze en de ontstaanswet van Jezus als den Christus, aanwijst en ontdekt.
Het boek der genesis van Jezus Christus, zó staat het er in het Grieks boven ons
hoofdstuk.
Want gelijk het Oude Testament begint met zijn Genesis, zo ook het Nieuwe.
Gelijk het Oude Testament in het eerste Genesis-boek het scheppingsverhaal doet
uitlopen op den eersten Adam, zo wordt hier het herscheppingsverhaal als in een
ander Genesis-boek uitgewerkt tot het ons leidt naar den tweeden Adam. De
bedoeling van Mattheüs is, aan te geven, langs welke lijnen-van-werken God
gekomen is tot den tweeden Adam. Of, gelijk Mattheüs het voor zijn Israëlietische
lezers nog scherper begrenzen wil: tot den waren David. ‘David’ - de wáre, de grote,
de volle - zal ‘de gehele wereld beschrijven’. Hoor, Israël!
Wij noemden daar David. Zijn naam wordt in den tekst op de gewone wijze, als
eigen naam, genoemd. Maar ook waar wij hem niet lezen kunnen, wordt hij toch in
deze ‘Genesis’ aangeduid. Ge kunt Davids naam wel niet ‘tussen de regels lezen’,
maar hij is er toch kunstmatig in ‘verwerkt’. En nu weet gij meteen, waarom Mattheüs
in plaats van precies uit te rekenen, hoeveel geslachten er in die drie perioden zo
al geweest zijn, uit al die geslachten er veertien uitkiest. Het cijfer veertien toch is
een verkapte naamsaanduiding. Zo iets gebeurde meer, wanneer Joden voor
elkander schreven: dan werd n.l. in een zeker getal vaak een gedachte of een naam
verborgen. Hier is het al zeer gemakkelijk te weten, wat achter de getallen steekt.
Wanneer Mattheüs tot driemaal toe veertien geslachten voor expresse vermelding
kiest, dan weet hij, dat zijn lczers er mee bekend zijn, dat in het Hebreeuws de
letters ook cijfers kunnen zijn; men kan dus elken naam in plaats van door een reeks
van letters, ook door een reeks van cijfers weergeven. Die cijfers kan men dan weer
bij elkander optellen, en zo een getal krijgen,
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waarin voor ‘ingewijden’ de naam wordt aangeduid, en zich gemakkelijk laat raden.
Zo is 't ook hier; wanneer ge in 't Hebreeuws den naam David schrijft, en de letters
leest als cijfers, en de langs dien weg verkregen getallen samenvoegt, dan is de
uitkomst veertien. De Joden wisten allang, dat de naam David de getalwaarde van
veertien had: er waren meer schrijvers, die zó den heerlijken naam van David lieten
‘lezen’. Joodse lezers wisten bijzonder goed, dat Mattheüs zeggen wil: drie maal
veertien, dat betekent: drie maal David. Het ging om David in de eerste, het ging
om David in de tweede, het ging om David in de derde periode. David wordt
voorbereid in de periode van Abraham tot David. David zit op zijn troon en heerst
in de periode van David tot de ballingschap. David wordt van zijn troon gestoten en
naar het vlees vernietigd en gebroken in de periode van de ballingschap tot Christus
toe.
En dán schijnt David weg te zijn.
Maar dat is toch in werkelijkheid niet zo. Want wanneer God tot driemaal toe den
naam van David uitgeroepen heeft en wanneer dus ‘David’ er toch werkelijk gebleven
is, óók in den bangen tijd, toen hij schijnbaar uit de wereldgeschiedenis weggevaagd
was, dan is het niet een bedelaarskind, maar de grote David zelf, die daar verschijnt
in Bethlehem. Dat kind in die kribbe is inderdaad de David, de grote David, gelijk
onder dezen naam de profeten den Messias vaak hebben aangeduid.
Hiermee wil Mattheüs de ergernis van Christus' kruis reeds van te voren in
verbinding plaatsen met de ergernis van zijn geboorte. Inderdaad, in de derde
periode was David ontkleed en onttroond. Het was in die derde periode niet meer
dan een afgehouwen tronk, wat van David overgebleven was. Maar juist in dien
afgehouwen tronk komt de ware David terug. Het ‘echte’ van David, dat wat David
in de theocratie tot David maakt, is niet zijn goud en zilver, en niet zijn uiterlijk gelaat,
maar het is de messiaanse heerlijkheid, die nooit met uiterlijk gelaat komt. Zo is in
Jezus Christus dan ook David pas tot zijn ware heerschappij gekomen; en zulks
niet ondanks het verlies van Davids uiterlijke glorie, doch juist in en door dat verlies.
En wij, die deze dingen lezen, hebben dit te bedenken. We leren dan zien, hoe
Christus allen uiterlijken schijn des vleses doorbreken moest, om zo het rijk der
messiaanse heerlijkheid te planten, en te heersen, niet op het vleselijke sediment,
dat reeds gegeven, maar in den loop der eeuwen tot puin vergaan was, maar op
den vasten
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grondslag van zijn eigen dierbaar bloed, dat Hij gegeven heeft, om door het geven
te nemen. Want de afgehouwen tronk van de derde periode, die brengt het scheutje
voort dat eeuwig bloeit.
De derde periode - die loopt voor de ogen van het vlees uit op Augustus, den
1)
‘Heer en God’ van Rome, geboren vóór tweeduizend jaar. En die Augustus laat
‘de gehele wereld beschrijven’; ook den Zoon van Maria en Jozef, geworden uit een
vrouw, geworden onder de wet, onderdaan van den keizer, die hem straks tot één
van de duizenden maakt, die door zijn zwaard geslacht zijn.
Maar voor het geloof mondt diezelfde derde periode linea recta in den Christus
uit, in Jezus den Nazarener. Hij laat op zijn manier ‘de gehele wereld beschrijven’.
En op denzelfden dag, nu Mussolini in Duitsland verblijf houdt, en den droom van
Augustus weer wil realiseren in den als God verheerlijkten Duce of Führer, drager
van de vergoddelijkte staatsmacht en -glorie, op dezen dag verheugen wij ons, dat
de conscriptie van ónzen Koning Jezus Christus nog dagelijks verder gaat. Hij
beschrijft de gehele wereld: mijn Heere en mijn God, die grote David, Man naar
Gods hart.
2)

Cyclisch of lineair? (Jaarwisseling)
Weer ligt een jaar achter ons. En nu zetten zich filosofen en technici, voorgangers
en voorzangers, de bruggen- en de vlonderbouwers tot hun ‘meditatie’. Het vraagstuk
der verhouding tussen tijd en eeuwigheid, tussen ‘worden’ en ‘zijn’, tussen onze
geschiedenis en datgene, wat boven of buiten onze geschiedenis werkelijk is, houdt
hen daarbij wel in de eerste plaats bezig.
De christen-belijder zal zich daarbij hebben te wachten voor het gevaar van verleid
te worden door velerlei ‘ijdele filosofie’.
Vele voorbeelden zouden daarvan te geven zijn; ons houdt voor ditmaal meer
een bepaalde opvatting bezig, die we hoorden voordragen door woordvoerders der
z.g. ‘Religionsgeschichtliche’ of ‘godsdiensthistorische’ school, die terecht onder
ons een kwaden naam gekregen heeft, doordat zij het eigensoortige
openbaringskarakter van Israëls en van de christelijke religie bij voorbaat ontkende;
en alle godsdiensten heeft gemaakt tot verschijningsvormen van de

1)
2)

De chronologie blijve hier buiten beschouwing.
De Ref., XVIII, 31 dec. 1937.
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éne religie der mensheid in haar evolutie. Bijbelse en niet-bijbelse ‘religies’ krijgen
bij haar een genealogischen samenhang, waarbij van principieel verschil geen
sprake meer kan zijn.
Speculaties over het wezen der geschiedenis vonden in deze school gerede
aanleiding in haar poging, om het bijbelse verhaal van schepping en zondeval
afhankelijk te maken van Babylonische- en andere kosmogonieën, d.w.z. theorieën
of mythen inzake het ontstaan der wereld. Verscheiden ‘verklaringen’ van Genesis,
en ook van de Openbaring van Johannes, van begin en einde onzer geschiedenis,
zijn van deze zijde voorgeslagen, welke alle noodwendigerwijze den zondeval van
zijn historiciteit beroven moeten. Zo heeft Alfred Jeremias in zijn ‘Allgemeine
Religionsgeschichte’ beweerd, dat Gen. 1-3 naar de formele zijde zijn voorspel en
ook zijn voorbeeld heeft in de babylonische geschiedenisopvatting. Hierbij komt dan
vooral de babylonische leer van de in cirkelgang elkaar opvolgende ‘eonen’ in
aanmerking. Er is een aan onze geschiedenis voorafgaande kringloop van
wereld-eonen. Reeds in dezen kringloop is er een worsteling van chaos en kosmos
zonder definitieve solutie. De zonde wordt losgemaakt van een historischen zondeval.
In opkomst en geschiedenis der zonde, gelijk Genesis 3 daarvan verhaalt, herhaalt
zich de worsteling van chaos en kosmos, zoals deze reeds in de aan ónze
geschiedenis voorafgaande ‘eonen’ zich had voltrokken. Uit den chaos zelf komt
de kosmos op. De kosmische gigantomachie, d.w.z. de reusachtige worsteling der
kosmische oerkrachten van goed en kwaad, die zelf cyclisch en vóór-historisch
verliep, vindt in ónze historie telkens weer analogieën, welke de stof zijn voor even
zoveel mythologieën. Het ‘paradijs’ heeft, zegt Jeremias, kosmische betekenis in
dézen zin: het is een element in het mythisch gegeven van deze kosmische
gigantomachie. Deze is zelf vóór-historisch, en voltrok zich in de worsteling van
voorwereldlijke, chaotische ‘monsters’, van elkaar tegenstaande oerkrachten. Ook
de beide paradijsbomen zijn, zowel elk voor zich als in hun ‘harmonisering’, het
bewijs, dat het bijbelse paradijsverhaal afhankelijk is van het babylonische
wereldbeeld; ze representeren in hun samenvoeging binnen deze mythologische
leer over het opkomen en vergaan van werelden de beide toppen van den
berg-der-wereld, die leven en dood, bovenen onderwereld beduiden. In de uitwerking
van deze motieven komen verscheidene grondgedachten naar voren, die ook door
theosofen en antroposofen bij voorkeur in hun schemata opgenomen worden.
Bij dit laatste punt nu moeten we even stilstaan. Men lette op de
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beweerde parallellie tussen de van de zijde der Religionsgeschichtliche school naar
voren gebrachte mythen van kosmogonische gigantomachieën enerzijds, en de
theosofisch-antroposofische geschiedenis-constructies anderzijds. Inzonderheid op
één punt hebben deze met elkaar gemeenschap. In beide toch wordt het z.g.
‘cyclische geschieden en ook het z.g. ‘cyclische’ geschiedenisbegrip vóór het ‘lineaire’
geplaatst. Het ‘cyclische’ gebeuren (in den vóórhistorischen kringloop) wordt gedacht
vooraf te gaan aan het ‘lineaire’ (het recht-lijnige geschieden in ónze menselijke en
aarde-geschiedenis); het wordt geacht, feitelijk alleen de werkelijkheid te kunnen
tekenen.
Wat de bedoeling is van deze termen, wordt duidelijk uit de religionsgeschichtliche
school en haar literatuur. Deze heeft onderscheiden malen erop gewezen, dat de
oud-oosterse, b.v. de Babylonische kosmogonie, geheel anders dan b.v. de Griekse
filosofie zich den wereldloop voorstelt. Volgens de mening van enkele
Religionsgeschichtler heeft de Griekse filosofie met haar hypothese van een
oneindigen tijd zich in tegenstelling geplaatst met oosterse en Babylonische
kosmogonieën, die zich den wereldloop voorstellen als een steeds weer opnieuw
zich repeterenden cirkelgang van werkelijke werelden, opkomende uit de oerzee,
en daarin weer verzinkende. Er zijn dus naar deze oosterse kosmogonieën
verscheiden ‘eonen’, die in cyclische beweging elkaar opvolgen. Elke eind-tijd is
dus een herhaling van den oertijd. Nu zien Religionsgeschichtler als Jeremias,
Gunkel (Schöpfung und Chaos) deze cyclisch-mythologie ten grondslag liggen óók
aan de oud-testamentische voorstellingen van den strijd van Jahwe tegen den draak,
of aan de worsteling tussen vrouwen- en slangenzaad, tussen Jakob en Ezau, Job
en Satan. Vrijwel heel het historisch materiaal van het Oude Testament is volgens
hen bedoeld als een uitwerking van zulke oud-oosterse motieven van den cyclus-loop
der werelden. De mythe van den draak, die overwonnen wordt door een
vertegenwoordiger van het rijk van het licht, is volgens deze geleerden ‘kalendarisch’.
Zij geeft een voorstelling van de gigantomachie, welke in een cirkelloop, een
kringloop, door duisternis voert tot licht, door dood tot leven, door chaos tot kosmos,
door zonde tot heerlijkheid. Kortom, aan alle afzonderlijke uitwerkingen van dergelijke
motieven ligt steeds weer de mythe van den kringloop ten grondslag, zo menen zij.
Is nu eenmaal de worsteling tussen chaos en kosmos, donker en licht, als een
beweging van een cyclisch, vóórhistorisch gebeuren
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voorgesteld, dan wordt voorts naar analogie daarvan ook 't ‘lineaire’ geschieden
opgevat. Onder het ‘lineaire’ gebeuren verstaat men dan de geschiedenis van de
aardse ontwikkeling, van deze onze wereld; het is de stof van onze biografie, en
ook van die der ons toegewezen aarde. Het visioen b.v. van de met vurige paarden
bespannen wagens uit Zach. 6 wordt opgevat als een aanduiding van een kringloop,
welke eindigt met het aanbreken van den ‘nieuwen tijd’, waaraan de periode van
den vloek voorafgaat en noodwendigerwijze móét voorafgaan.
Eenzelfde onderscheiding nu tussen cyclisch en lineair geschieden, en tussen
cyclische en lineaire geschiedbeschouwing, treffen we ook aan bij Emil Bock, die
in dezen zich als woordvoerder beschouwen mag van de toonaangevende personen
uit den kring der nieuwere antroposofen. Gebruik makend van Fr. Schlegels
uitspraak, dat de historicus een ‘rückwärts gewandter Prophet’ is, een profeet dus,
die niet in de toekomst, doch in het verleden schouwt, zegt hij, dat precies op
dezelfde wijze als het laatste bijbelboek, de Apocalyps, ons beelden geeft van wat
er na dézen ‘eon’ wezen zal, zo ook het historische boek Genesis ons veroorlooft,
een blik te slaan, in wat aan dezen onzen eon is voorafgegaan in het verleden van
den kosmos. De mensheid heeft haar oorsprong niet op aarde. Aan de verschijning
der mensheid in het gebied van aardse verstoffelijking en verzinnelijking gaan
verscheiden eonen vooraf; hun hemelgeschiedenis zet zich voort in de
aarde-geschiedenis. Deze vóór- of oergeschiedenis nu is niet lineair, doch cyclisch
te denken. Om deze cyclische geschiedenisopvatting te legitimeren, schrijft Bock,
dat, jammer genoeg, het oosterse begrip van kringlopen en wordingscirkels vóór
onze tegenwoordige geschiedenis, in het vergeetboek is geraakt; in plaats daarvan
stelde het latere, niet meer mystischaanschouwelijke denken, het wan-begrip van
de westerse lineaire opvatting der geschiedenis. En dat is noodlottig gebleken. De
lineaire opvatting, zegt Bock, stelt zich de geschiedenis voor onder het beeld van
een lijn, en kan dus slechts aan één begin geloven. Ze kent slechts éénmaal een
‘in den beginne’. De cyclische evenwel, ze moge dan verscheiden variaties hebben,
kenmerkt zich ten slotte hierdoor, dat ze kosmisch geregelde cirkelritmen en cyclische
wereldperioden aanvaardt, naar analogie van de beweging der zon, die na elken
nacht een nieuwen morgen laat opkomen. Er is dus meer dan één begin; ‘in den
beginne’, dat is een woord, dat telkens weer te schrijven zou zijn, óók vóór den
aanvang van onze historie. Hetzelfde geldt,
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mutatis mutandis, ook van ‘het einde’, van het ‘het is geschied’.
De hier geponeerde bewering omtrent de overeenkomst tussen de opvattingen
van de door de Religionsgeschichte ter verklaring van het O.T. aangevoerde
kosmogonieën enerzijds, en deze antroposofische denkbeelden anderzijds, tracht
zich met den Bijbel te harmoniseren en te legitimeren door een beroep op het
oudtestamentische woord ‘tolédoot’. Het komt voor in Genesis, en wordt in de
Statenvertaling weergegeven met: ‘geboorten’. Jeremias heeft, onder verwijzing
naar Gunkel, beweerd, dat de ‘tolédoot’ van Adam, Noach, Terah, Mozes,
corresponderen met bepaalde wereldperioden. Gunkel ziet er vier, Jeremias zeven,
vermeld in het (aan P. toegeschreven) desbetreffende gedeelte van Genesis. Gunkel
meent, dat achter deze tolédoot-speculatie (gelijk hij het noemt) een aan Hebreën,
Perzen en Grieken gemeenschappelijke, oud-oosterse, oorspronkelijk-babylonische
oorsprong te denken is, en dat voorts heel de ‘speculatie’ uitgaat van de opvatting
van het gehele wereldverloop als van een z.g. wereldjaar, dat in vier
wereldjaargetijden en in twaalf wereldjaarmaanden uiteenvalt. Voorts meent hij, dat
in de oorspronkelijke etnische theorie deze vier mythische, kosmische jaargetijden
zijn voorgesteld als elk voor zich geinaugureerd en beheerst door een telkens weer
nieuwen god. Deze vier goden zijn weer te identificeren met de vier sterren, die aan
de vier hoeken van den hemel staan en daar de jaargetijden beheersen. Wereldjaar
en wereldperioden worden vaak gecombineerd met de processie der zon. (Vgl. J.A.
Bengel, ‘Cyclus oder Betrachtung über das grosse Weltjahr zum Wachstum
profetischer und astronomischer Kenntnisse’, 1773.) Met de ‘tolédoot’ van Adam,
Noach, Terah, Mozes worden door Jeremias ook de ‘tolédoot’ van hemel en aarde
uit Genesis 2:4a op één lijn geplaatst. Dat woord betekent volgens hem daar
hetzelfde als in Gen. 5:1, 6:9, 11:27. (Vgl. Hommel, ‘Grundriss’.) Precies hetzelfde
nu, als deze reeds verouderde religionsgeschichtliche auteurs beweren, vindt men
vandaag in het boek van den antroposoof Bock (1935) in betrekking tot de ‘tolédoot’
van Gen. 2:4, 5:1, 6:9, 11:27. Alleen voegt hij er nog aan toe Ruth 4:18 over de
‘tolédoot’ van Perez, Hij wil dus ook nog David na Mozes in het gelid plaatsen. Ook
Bock vertaalt ‘tolédoot’ door ontstaanskringlopen. Het Oude Testament is bij hem
de overgang van de oosterse tot de westerse wereldbeschouwing. Daarom, zo zegt
hij, wil het Oude Testament dan ook geenszins zich verzetten tegen zulke
cyclus-theorieën. Want z.i. richt Genesis zich tot een bewustzijn, waarin als rest van
het
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oude mystische wereldgevoel, het weten van cyclische eonen nog aanwezig is.
Voordat de eigenlijke geschiedenis van het Oude Testament de lijn van het
voorwaarts-schrijden zichtbaar maken kon, zijn er de cirkels geweest, al verbergen
die zich dan ook voor onze waarneming. De zeven scheppingsdagen van Genesis
I corresponderen dan ook met de zeven brieven, de zeven zegelen, de zeven
bazuinen en de zeven fiolen der Apocalypse. Want deze laatste zelf tekenen volgens
hem ook ‘den Durchbruch der Geschichte in das Geistgebiet’.
En zó dringt alles tot de conclusie, dat in dat kosmisch tijdpunt, hetwelk door het
‘begin’ van Gen. 1:1 wordt aangeduid, de wereld reeds lang aanwezig was. Reeds
vóórdat de Elohim (de ‘Goden’) spraken: ‘Laat Ons mensen maken’, waren er
mensen. Niet de schepping der gezamenlijke eonen, doch de aanvang slechts van
een bepaalden, van ónzen, of een voor-vaderlijken, eon wordt in Genesis bedoeld,
en dan wel van dien eon, waarin door het ontstaan van de zich verdichtende
aardestof een aardse wil en ook een aardse geschiedenis pas mogelijk zijn
geworden. Ook zo wordt dus de mogelijkheid van den bijbelsen zondeval afgesneden,
en ook in dit geval geschiedt dat door bewusten terugkeer tot oosters denken.
Tegenover al dit gespeculeer nu, waarin zeer oude ketterijen in een niet eens heel
nieuw pak gestoken zijn, belijden wij bij de jaarwisseling het schriftelijke: ‘eenmaal’.
‘Ik ben de alfa en de omega’; de alfa, niet een alfa; de omega, niet een omega. De
‘lijn’ van onze aarde-geschiedenis is door de vleeswording des Woords geworden
tot die der openbaringshistorie; wie aan openbaring en aan haar geschiedenis
gelooft, die heeft niet eens een oudejaarsavondmeditatie nodig, om zich weer te
kunnen schrap zetten tegen dergelijke theorieën; op het Kerstfeest heeft hij reeds
ze afgezworen. Afgezworen, om zijns levens wil.
Eén begin, en ook één einde.
Eénmaal Genesis, éénmaal Apocalyps.
Eénmaal: alzo zijn volbracht de hemel en de aarde.
En ook maar éénmaal: het is geschied.
En dienovereenkomstig ook maar éénmaal: het is volbracht.
Ja, wél staan wij alleen met dit geloof in de betekenis van den oudejaarsavond.
Barthianen houden ons geen gezelschap in dezen: de Religionsgeschichte mag
volgens hen haar gang wel gaan; en over ‘de eerste’
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en ‘laatste’ dingen weten we immers toch niets? Oxford-lieden málen ook niet om
zulke problemen; hun ‘keep-smiling’-‘religie’ laat ‘den vloed opkomen’, maar legt
geen dam van Schriftgeloof tegen déze vloeden van herlevend gnosticisme.
Maar wij, wij mogen ook niet anders. We hebben geen moed, en ook geen recht,
om den strijd van schepping en chaos, van licht en donker, van deugd en ondeugd,
van ouden en nieuwen mens in een kosmisch reglement onder dak te brengen, en
ons zelf in de massa, ja zelfs de massa in den eon, en den eon in de eonen te laten
verdwijnen in aller gans-reglementaire fundamentele doorbreking van het dilemma
van schuldig of onschuldig, verantwoordelijk of onverantwoordelijk,
verontschuldigbaar of niet-verontschuldigbaar.
Eénmaal het kruis, éénmaal de opstanding, éénmaal de kribbe, éénmaal de kroon,
éénmaal de geboorte, éénmaal de wedergeboorte. Dit éénmaal is slechts te geloven;
en de eeuwigheidsbetekenis van de twaalf slagen te middernacht tussen vrijdag en
zaterdag is het óók. Gelooft gij het óók? Want er is maar één Adam, en maar één
tweede Adam. En het is er telkens maar één, voor wien de éne viel, de ander opstond
uit de doden. De aanspraak van den tijd is die van God; dus is ze strikt persoonlijk.
1)

Pascha inversum. (Pinksterfeest)
Niet, als de Heiland geboren wordt, maar wél wanneer Hij zijn ambtswerk onder
Israël begonnen is en het voleindigt hier beneden, legt God zichtbaar verband tussen
Jezus Christus' dagen enerzijds en de feestdagen van Israël anderzijds. De
geboortedag van Christus is ons niet bekend, met enig feest van Israël heeft God
dien dag dan ook niet in verband gezet. Want het kindeke Jezus heeft nog geen
ambtsdienst kunnen aanvaarden. Maar nauwelijks heeft de Heiland, volwassen
geworden in den zin der wet, zijn ambtswerk aanvaard, of Hij krijgt met Israëls
feestdagen te doen. Hoe kan het ook anders? ‘Waar het volk vergaderd is’, daar is
het werk wachtende op den groten Ambtsdrager, die ‘te beginnen’ heeft ‘bij
Jeruzalem’, bij den bestaanden verbondskring. De nieuwe verbondsfase, die door

1)

De Ref., XVIII, 3 juni 1938.
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Hem zal worden ingeluid, kan alleen maar op één voorwaarde nieuw zijn
‘overeenkomstig God’, d.w.z. reformatorisch en niet revolutionair, vervullend en niet
brekend: dat ze n.l. zich wettig aansluite bij de oude, doordat dááraan en dáárin
álle gerechtigheid volbracht worde. En dus behóórt de Christus op de feestdagen
zijns volks akte van presentie te geven; dát alleen betekent voor den
rechtvaardigverklarenden of verdoemenden God de presentie van zijn akte als de
Zijne.
Zo verschijnt dan de Christus ambtelijk op Israëls feesten. Het Paasfeest krijgt
met Hem te doen. Ook op het Loofhuttenfeest compareert Hij. En juist op de
sabbatten stelt Hij nadrukkelijk sabbatsproblemen aan de orde, al zou Hij daarom
rustverstoorder heten...maar Hij weet, dat Hij vervuller, en dus rustaanbrenger is.
En als Hij sterft - de úre is dan ook gekómen - dan is er weer het verband met Israëls
Pascha.
En nog is het einde niet van zijn bemoeienissen met en óp de feesten van Israël.
Nog eenmaal vertoont Hij, peremptoir, Zich op zo'n feestdag: dat is op Pinksteren.
Want Pinksteren is een feest der Joden, een feest van Israël. Maar op dien énen
pinksterdag, die de eerste was ná Christus' kruisiging, komt Christus het feest der
‘volheid’, voor wat het Israël-naar-het-vlees betreft, incompetent verklaren,
incompetent en ‘leeg’, onvruchtbaar en van zijn zin beroofd, vanwege de leegheid
en onvruchtbaarheid dergenen, die van Israëls verwereldlijkte hiërarchische overheid
hun toelatingsbiljet verlengd zagen, en dus vrijelijk er verschijnen mochten...voor
wat die overheid betreft. En in en door dit alles toont de Heere God, dat juist zij, die
op dit eerste ‘Pinksterfeest-zonder-Nazarener’ in het hoekje der geboycotten, en
der kandidaten voor complete excommunicatie, der voor den groten ban
gecensureerden zijn gezet, de wáre Pinksterfeestgangers zijn geworden, degenen,
in wie het feest zijn ‘zin’ nog steeds doet zien, en hem niéuw, vervúld, doet zien. Hij
toont, dat Hij door zijn Geest bij hén aanwezig zijn wil, en dat het daarom eerst nú
met recht het eerste Pinksterfeest-met-Jezus-den-Nazarener worden gaat.
Dit is het onflict van Pinkster. Dezelfde Heiland, die in de dagen zijner vernedering,
juist op de sabbatten, sabbatskwesties aan de orde stelde, en niet tot zondag wachtte
met zijn sabbats-werk op zaterdag, die stelt, nu Hij op den verrijzenisdag den sabbat
heeft vervuld, en zijn eigen christelijken sabbat-van-den-zondag heeft ontvangen
als den dag van zijn heer-schap-pij, en zulks bij proclamatie van het
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Rijksdecreet van dien God, die rechtvaardigt en verdoemt, diezelfde Heiland stelt,
zoals we zeiden, thans naar zijn recht op het Pinksterfeest der Joden de grote
pinksterkwestie aan de orde.
Want God heeft het oordeel reeds aan Hem gegeven. Hoor, Hij is het nu Zelf, die
zegent én vervloekt, die rechtvaardigt én verdoemt.
In deze zijn autoriteit verklaart Hij - het is een vonnis! - het Pinksterfeest der Joden
ledig en onvruchtbaar. Ze roemen in hun spijze; het brood voor het lichaam in den
vollen oogst, en het brood der ziel, in de onderwijzing, die naar Mozes' wet, of liever
naar de interpretatie van die wet is. Maar God in Christus zegt: gij hebt de ‘macht’
niet, daarvan te eten, gij, die den tabernakel alsnog dient; uw beweegoffers mag Ik
niet, en uw feestgedruis klinkt lelijk in mijn oren: de voetstappen van uw Kóning hoor
Ik daarin niet; ze zijn niet meer bij u. Gij hebt uw Koning door de hand der
moordenaren aan het kruis geslagen en hebt gezegd: Zijn bloed kome over ons en
onze kinderen!
Nu kómt dat bloed ook over u: ziet, úw Huis, dat mooie tempelhuis, het wordt u
woest gelaten, woest en eenzaam, zó eenzaam, als elk huis, dat niet meer het récht
heeft op de nadering van de voetstappen van zijn Koning. Pinksterfeest - dat wordt
voor Israël-naar-het-vlees nu tot een Pascha inversum, tot het ómgekeerde, het in
zijn tegendeel verkeerde Pascha. Want voor Gods Israël-naar-den-Geest, voor de
kerk van het Nieuw Verbond, is Pinkster nu aanvankelijk reeds geworden tot het
Pascha consummatum - het vervulde, tot zijn doel gekomen Pascha. Tertium non
datur: een gulden middenweg, o neen, die is hier niet.
Pascha inversum, waarom?
En waaruit blijkt dat?
Hoor eerst het antwoord op de laatste vraag, opdat de feiten, de soevereine spraak
Gods in de feiten, het eerste woord hebben. Hieruit blijkt, dat God de Heere, door
den Christus in den Geest, de altaren der pinksterofferliturgen van vleselijk Israël
ómkeert; dat er een krachtig ‘wind’ -geluid is, maar dan met ‘voorbijgang’ van Israëls
door God verstoten hiërarchie, en dat er verdeelde ‘vuur’ tongen zijn, maar dan
wederom met ‘voorbijgang’ van al degenen, die zich beroemen, dat zij op Sions
berg de door Kajafas aangevoerde en aangevuurde wettige ‘getuigen’ van den God
van Abraham zijn.
Een geluid als van een geweldigen gedreven wind; - dat is de
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‘bath-kól’, het grote stemgeluid van Bóven, de officiële hemelstem, waarop Israël
wachtte als op een hemelse Declaratie dat Jahwe wil wonen bij de zijnen, en aan
hen zijn approbatie geven
Verdeelde tongen als van vuur; - dat is de tot de enkele personen dóórtrekkende,
en dus onbetwistbaar-duidelijke hemelse onderscheiding, met zeer bepaald adres,
met naam en toenaam, van de Geken-den-van-den-HEERE; de onderscheiding met
het bekende teken der Akte van Presentie van Jahwe; die pleegt te komen naar zijn
welbehagen in de ‘sjechinah’, het blinkend vuurteken, waarin Hij Zelf zijn
2)
aanwezigheid signifisch kond geeft.
Welaan, zowel dat teken-voor-het-gehoor, als óók het teken-voor-het-gezicht,
zowel het stem- als het vuur-signaal, ze gaan voorbij aan de lieden van Kajafas,
voorbij aan de geleerde toga-dragers, die officieel college geven van de bath-kól
en over de sjechinah, dat decoratie-apparaat van het Hemels Hof, hetwelk de
kinderen Abrahams pleegt te onderscheiden onder alle naties, en hun favorieten
van de groven onder hen. En zie, beide tekenen komen zeer dis-creet terecht bij
de vissers van den Nazarener. Ze hebben geen toga en

1)

2)

Bath-Kol, hemelstem, gedacht als de echo, die van een stem Gods in den hemel uitgaat en
op aarde vernomen wordt, ten teken van profetische werking van den Geest, die als Geest
der profetie onder Israël werkt, en met name optreedt als de stem der profetie in langen tijd
niet meer vernomen werd (Strack-Billerbeck, Komm. N.T., I, 126); ze komt uit den hemel, uit
het heiligdom, of van den Horeb; moet een boodschap overbrengen, is meestal kort en
krachtig, kan garantieteken van Gods gunst zijn, is een ‘omen’, een goddelijk voorteken,
waarschuwingsteken (a.d. 126/7, sqq.). Gelijk het ‘bewogen worden van de wanden van een
huis’ (vgl. Hand. 4) teken kan zijn van Gods aanwezigheid, ter bevestiging van prediking of
verkondiging of gebed, zo ook de hemelstem (127); ze kan vóór of tegen kiezen in een
twistgeding (128), en de aanwezigheid van den H. Geest aanwijzen (129); geldt soms als
‘Ersatz’ voor de profetie (II, 128, 133). Heel deze gedachtencyclus blijft typischjoods; maar
het spreken tot de mensen in hun eigen ‘taal’ is geschenk der genade in de openbaring.
Op grond van Deut. 12:11; 14:23; 16:2, 6, 11; 26:2 werd de ‘sjechinah’ tot teken van 's Heeren
wonen in zijn tempel, ja, als aanduiding zelf van die inwoning gebruikt (Strack-Billerbeck, II,
314). Ze is niet zozeer teken van Gods spreken (bath-kól) als wel van zijn wonen onder het
volk (a.w. 314). De sjechina woonde eertijds onder Israël in de dagen van Salomo's tempel
(I, 125/6), men brengt proselieten onder haar vleugelen (II, 314) en begroef haar ‘aangezicht’
(l.l.); ze is teken van de gave van den H. Geest (315). Ze kan rusten op een mens (III, 627);
een bath-kól kan haar aanwijzen als bewijs, dat Jahwe (de sjechinah) op een mens rust, bij
hem woont (l.l.); en ze is dan tevens teken, dat de Geest der profetie op hem rust, dat hij
geïnspireerd is (l.l.); kan daardoor den énen leerling, of groep van leerlingen onderscheiden
van anderen (l.l.); haar ‘komen’ staat op één lijn met het ‘komen’ van ‘de hand des Heeren’
op iemand, en hangt samen met gehoorzaamheidsbetoon (III, 605). Meermalen is sprake
van verschijnselen van vuur op het hoofd van studerende of disputerende rabbijnen (II, 603);
in de woning van Abuja werd een deel der aanwezigen daarmee door de gunst des hemels
onderscheiden van de andere in de kamer aanwezigen (l.l.). Zij is teken van den Geest, en
lichtend, vurig, P.R.E. 17, 539/42, vgl, Wits, Oec. Foed. 1739, 472.
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ze geven ook geen college; ook staan ze op de zwarte lijst, gegadigden voor den
groten ban. Maar niettemin komt bij hén het dubbele teken, dat van boven is, terecht.
De lieden, die van de bath-kól en van de sjechinah alles en alles wisten, hebben
dat scherp en als aan den lijve gevoeld.
Het blijkt dus dat het Pinksterteken in duplo ‘voorbijgaat’ aan de overheid van
Israëls vleselijke hiërarchie, die excommunicanten van den Nazarener en zijn ‘sekte’.
En tevens treedt hier aan den dag, dat hierin hun het scherpste goddelijke vonnis
over hun feestdag van heden is betekend: het is nu hun Pascha inversum op dezen
dag van goddelijke ‘wind’- en ‘vuur’ -significatie.
Immers, Pascha betekent ‘voorbijgang’, een niet-aankloppen bij uw deur, een
niet-over-uw-drempel komen. Ga maar terug tot Mozes' dagen en gij weet het: in
den nacht, toen het bondsvolk uit Egypte toog, is de verdervende engel de
bedienaar-van-den-dood aan Israël voorbijgegaan, om tot Egypte in te keren, met
zijn energieën-van-verderf. Sinds heeft men dát den goddelijken stijl genoemd: dat
de God van hemel en aarde met het bittere van den dood zijn volk ‘voorbijgaat’, om
daarmee tot de naties-van-den-groten-ban door te trekken. De ‘voorbijgang’ was
verschoning! Het zoete, dat de hemel te vergeven heeft, dát is voor Israël; het bittere
voor barbaren.
Maar ach - op het Pinksterfeest van Handelingen 2 keert God die orde om: Hij
‘gaat voorbij’ aan de ‘hoofden’ (de erkende zieners) en aan de ‘ogen’ (de officiële
profeten), en komt met presentietekenen tot de kinderen van hún groten ban; den
ban-van-Israël-naar-het-vlees. Horen en zien vergaan hier; communicatie en
excommunicatie tevens. De voorbijgang Gods is ditmaal teken van het tégendeel
der verschoning.
Neen, het is niet te loochenen, tenzij men 's avonds zou ontkennen, wat men 's
morgens toch een feit genoemd heeft. Een windstoot en vuurtongen, maar die heeft
geen mens in eigen hand; dié komen toch nadrukkelijk van bóven...?
Pascha inversum, dit Pinksterfeest.
En waarom? Gij vraagt het nog?
Maar heeft dit volk dan niet, juist onder déze leiders, geweigerd het bloed van het
ware Paaslam over zich in te roepen ter verzoening? Zijn bloed kome over ons en
onze kinderen; dat betekende in hún mond: het is het onreine bloed, dat zich niet
verdraagt met het bloed van het offerlam, hetwelk in de dagen van den groten uittocht
uit Egypteland een onderpand was van Gods verschonenden voorbij-
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gang! Werp den Nazarener buiten Gosen en stel zijn graf bij de Egyptenaren.
Bij de Egyptenaren......
Maar op den dag van het feest van den Kwáden Voorbijgang klinkt dan ook de
apocalyptische stem reeds uit de verte: de stad, waar onze Heer uit Nazareth gekruist
is, die heet voortaan geestelijk Sodom en Egypte! (Op. 11:8). Het centrum Gosens
is op den dag van Golgotha ‘tot Egypte’ gesteld; en het levende geloof van Gosen
dát is voortaan te vinden, gekroond en gewaarmerkt als vrucht van Geestesinwoning
en van Geestesinspraak, ginds in die ‘opperzaal’, waar de schaduw nog hangt van
den Nazarener......
Zijn schaduw?
O neen, niet de schaduw van den doden, doch het grote licht van den levenden
Nazarener. Want het Woord van God klinkt straks uit den mond niet van een rabbi
Simeon, maar van den apostel Simon Petrus, drager der vuurtekenen, eindpunt van
den weg van de bathkól, hij, onder vele anderen, die met den Nazarener zijn geweest.
Zo is Pinkster een dag van gericht. Joël krijgt zo straks dan ook het woord. Ook hij
heeft eens de ‘stem’ en het ‘vuur’ van God Jahwe vernomen (2:3, 11), en heeft
geweten, dat ze fenomenaal zijn, vanwege den dag des Heeren.
Voorbijgang, maar dan in malam partem, ten kwade. Vanwege het onrein geachte
en niet voor den verschóningsvoorbijgang ingeroepen bloed-der-verzoening.
Nu is de pinksterdag van Handelingen 2 inversie geworden van élken feestgang
Israëls. Hun Pascha is in zijn tegendeel verkeerd. Hun Loofhuttenfeest is hun
afgenomen; want de woestijn zijn ze wel eertijds uitgeleid naar het land der belofte,
doch de belofte is heden niet meer voor het land, - ze kiest voortaan een volk uit
alle landen. Hun sabbat spelt geen rust meer...Paulus kome maar spoedig voor den
dag, om den brief aan de Galaten te schrijven. Uitzinnigen, wie heeft u betoverd,
dat gij naar ómgekeerde feesten weer wilt keren?
Pascha inversum......
Laat nu de kerk, die niet meer in een land-van-belofte wonen kan, vrezen en
beven. De stroom kán voorbijgaan; beddingen kúnnen verdrogen. Er is nóg een
voorbijgang in den kwaden zin. Nóg is er bondsbreuk, nóg keert God Zelf wel tafelen
om, nóg neemt Hij kandelaren weg en laat de blijken van zijn tegenwoordigheid
naar
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anderen komen, die Christus' bloed leerden inroepen over zich in anderen zin, dan
Israël het deed op Lithostrotos.
En - voorbij is nu de tijd, waarin men dat wijken van den Geest, dat voorbijgaan
Gods met de genadegaven, aan uiterlijke tekenen kan bemerken. God sprak Israël
toe in zijn eigen taal, maar die taal is thans een andere: Hij werkt nu met didactisch
proza. Hij gaf wel tekenen en wonderen in den aanvangstijd, ‘wind’ - en ‘vuur’
-mirakelen. Maar tháns is de aanvangsperiode al lang voorbij; tekenen als toen
geschonken (of opgelegd) werden, kenmerken heden noch zijn aanwezigheid, noch
zijn afwezigheid, noch den zegenenden, noch den kwáden ‘voorbijgang’. Wij moeten
heden aan de vrúchten worden gekend. Als het geloof verdwijnt, de probleemstelling
haar christelijke scherpte verliest, het Woord ons moet bedienen, inplaats van aan
ons bediend te wórden, als er geen verwondering meer is vanwege ongeloof, laat
ons dan toezien.
En als het Pascha inversum der Jóden naar Romeinen 9-11 óns Pascha
consummatum is geworden, hún verwerping ónze aanneming, hun onttroning ónze
intronisatie, hún val ónze rijkdom, laat óns dan temeer ons verootmoedigen onder
het missiewerk, en niet roemen tegen verdorde takken, tegen verlaten
tempelwoningen. Doch laat ons eindigen, waar Paulus met het mysterie van 't in
zijn tegendeel verkeerde Pasen is geëindigd: een waarschuwing tegen de
bondsbrekers in de kerk-van-heden, en een lofverheffing om Gods bondstrouw in
het heden.
Wat het eerste betreft:
‘Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: de strengheid wel over
degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de
goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden’ (als takken van
den boom van Israël), ontledigd op de vierdagen des verbonds.
Maar wat het tweede aangaat:
‘O diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk
zijn zijn oordelen, en onnaspeurlijk zijn wegen!
Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest?
Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen, Hem [zij] de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.’
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Den afstand niet verkleinen, maar vooral ook niet vergroten.
Och, dat dit volk een hart had, om Mij te vrezen......
Deut. 5:25.

Het was een wonderlijke situatie, op den dag der wetgeving op Sinaï. Als op den
berg der verschrikkingen (Hebr. 12) iemand den afstand tussen zichzelf en de
afgepaalde plaats der openbaringswerking eigenwillig verkleint, dan zondigt hij; hij
moet gedood worden. Zelfs het dier, dat te dichtbij komt, moet met een pijl
doorschoten worden. Het geweld, dat de Heere Tsebaoth in de tekenen zijner
zelfopenbaring legt, moet ontzien worden: laat voor Hem alle vlees beven! Het moge
de dag van Israëls aanneming tot 's Heeren bruidsvolk zijn, en de Heere moge al
spreken: ‘uw Maker is uw mán’, toch wil de Man de Máker blijven, toch moet het
bruidsvolk weten, wat maaksel het is, gedachtig zijnde, dat het stof is. Met dezen
Bruidegom heeft de bruid wel een tweezijdig verbondsverkeer; doch dat verdoezelt
geen ogenblik, dat het door een éénzijdige beschikking is ontstaan. Familiariteit is
dus overtreding van de grondwet van 't verbondsverkeer. En waar de dag-van-Sinaï
een nieuwe fase in het genadeverbond ontsluit, daar behoort Israël de
monopleurische krachts-ontplooiing van zijn Verbondsgod in het poneren dezer
nieuwe fase in de verbondsgeschiedenis ter dege te eerbiedigen. Met mond en hart.
En daarom: afstand bewaren!
Maar, dien afstand mag het volk niet liefhebben, omdat hij áf-stand is. Het mag
hem dus óók niet eigenwillig vergroten. En dat is de keerzij van de dagorder op den
bruidsdag. Als God de Heere diastase (af-stand) maakt tussen zijn
verschijningstekenen ter ener, en zijn volk ter anderer zijde, dan is dit één der
pedagogische middelen, waarvan Hij in evangelisch bedoelen zich bedient. om het
hart des volks dichter bij het hart van zijn God, zijn Bruidegom, te brengen. Dan is
de schrik des Ouden Verbonds een secuur middel ter heenleiding naar het Nieuwe.
De wet is pedagoog, en dus toeziend, tuchtigend, onderwerpend, klein-houdend, máár, - pedagoog naar Christus toe. De diastase is gedetermineerd en getermineerd
door de conjunctie, de henóse, de gemeenschap, de eenheid, de één-wording, meer
en meer. God gaat van oudtestamentische naar nieuwtestamentische kracht steeds
voort.
En dáárom gaat - zo zeiden we - de Israelietische man tegen den

1)

De Ref., XVIII, 19 aug. 1938.
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Heere en zijn bedoeling in, niet alleen, wanneer hij brutaal den afstand overbrugt,
doch ook, wanneer hij den afstand eigenwillig vergroot. Dat mag ‘vroom’ verdedigd
worden, met een beroep op de kleinheid van den mens, die zó groot geweld als van
den berg-der-verschrikkingen niet verdúren kan, maar geraffineerde overmoed blijft
toch overmoed, is óók brutaliteit.
Helaas, aan dit raffinement der hybris, des overmoeds, hééft Israël zich op zijn
bruidsdag bezondigd. O zeker, het sprak wel ‘waarheid’. De algemene, en officieel
bij wijze van volksuitspraak (door delegatie) Mozes bekend gemaakte klacht kwam
hierop neer: wij kúnnen dit alles, dien donder en bliksem, die aardbeving, dien
ruisenden kolk, dien vliegenden storm, niet verdragen. Wij weten, wat maaksel wij
zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. En daarom: laat óns maar buiten dit alles
blijven. Laat Mozes alléén - één voor allen - de wolk der verschrikking in-gaan, en
ónderduiken in den zwaargeladen nevel van 's Heeren transcendent geweld. Doch
laat óns maar naar onze tenten terug keren. Wij zijn maar ‘leken’. We kunnen dan
de woorden, die de Heere ons wil laten horen, wel vernemen via dezen onzen
bemiddelaar. Wij vragen derhalve om een middelaar, en dragen Mozes daartoe
voor bij onzen God. Mogen wij nu maar naar huis toe? 't Is in de tenten wat
gemoedelijker, dan in de naaste omgeving van 's Heeren geweldsontladingen!
Was 't niet waar?
Och ja, 't is allemaal waar; de Heere zegt het zelf: het is alles recht, wat ze daar
spreken. Trouwens, het lag al lang in zijn eigen goddelijk plan, de wet te bestellen
in handen van een middelaar, en o.m. daartoe hun een middelaar te geven in Mozes,
die type had te wezen van den beteren Middelaar des Nieuwen Testaments. Het
lag van alle eeuwigheid in zijn goddelijk voornemen, dat in het Oude Testament het
ambt aller gelovigen minder krachtig functioneren zou, dan in het Nieuwe, en dus
de ambtsdrager-par-excellence een uitzonderingsfiguur zou zijn, profeet. priester,
koning, extra belast, hiërarchisch geclassificeerd en gespecificeerd, tot op den dag
van Christus, Ja zeker, Hij zelf wist wel, wat maaksel zij waren, gedachtig zijnde,
dat zij stof waren.
Maar al geeft de Heere daarom hun wéns (zoals Hij later ook een koning gaf op
hun verlangen), toch hoort Hij in dien wens een ondertoon van 't vlees: ‘wensen’ en
‘gebeden’ zijn trouwens twee; inwilliging van wensen en verhoring van gebeden zijn
daarom óók steeds twee. Och, had dit volk maar een hárt, om Mij te vrezen!
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Och, had naar mijn raad, dien evangelischen, zich mijn volk, ook in het uur van den
schrik der wet, gedragen! De Heere hoort den valsen ondertoon in hun gebed. En
zijn Geest laat dienzelfden ondertoon-der-valsheid later den geïnspireerden schrijver
van den Hebreënbrief vernemen: die (c. 12) dit verlangen van Israël veroordeelt als
een wég-wensen, een van-zich-af-wensen, en ‘verwerpen’ van den sprekenden
God; een kritiek op dien sprekenden God, waartegen deze briefschrijver de gelovigen
van den nieuwen dag ernstig waarschuwt.
Want het komt den leerling niet toe, de methode van zijn leermeester te willen
vervangen door een andere. Zelfs niet, indien de leermeester een andere methode
in den zin heeft, gelijk hier bij den Heere het geval bleek te zijn. Zulk een nieuwe
methode is te aanbidden, wanneer zij geopenbaard is, en dan mét de bedoeling,
waartoe zij geopenbaard is, dienstbaar te zijn. De leerling evenwel, die een nieuwe
methode vraagt, wijl ze naar zijn inzicht beter is, en wijl ze hem gemakkelijker dunkt
naar 't vlees, kritiseert den meester. En - hij houdt zijn eigen ontwikkeling naar betere
en sterkere draagkracht tegen. En een volk, dat den hiërarchischen middelaar Mozes
begeert, zóals hij geproclameerd is, en met de bedoeling waartoe hij geproclameerd
is, doet goed. Een volk evenwel, dat zijn middelaarsbeeld zelf ontwerpt, de
middelaarstaak zelf omschrijft, het ambt der gelovigen tot nóg minder functies wil
zien ineenschrompelen, en dien énen-voor-allen alléén wil laten lijden en begraven
worden in den nacht der verschrikking, zulk een volk bidt (‘wenst’!) tegen het Nieuwe
Testament, en dus tegen de tendenzen van het oude, in. Het is traag in het
benaarstigen, begeert niet met vader Abraham (Joh. 8) den dag van Christus te
zien, ziet niet uit naar den horizont, waar de andere dag zal rijzen, de bétere, waarin
heel het volk Gods één massa van profeten, priesters, en koningen zal zijn, wel
ánders de een tegenover den ander belast, maar niet meer of minder zwaar. En
vooral - zulk een volk zoekt dan niet den beteren Middelaar, omtrent wien álles
geopenbaard is, óók dit, dat Hij alleen - één voor allen - den eeuwigen schriknacht
ingeworpen wordt, en dat toch ook wij allen met Hem begraven, gekruisigd, gedood
moeten en mogen worden, om met Hem op te staan tot onzen persoonlijken
ambtsdienst.
Zo is Israëls wens verhoord, en Mozes is beladen met den schrik van Sinaï, terwijl
het volk mocht keren naar zijn tenten-op-een-veiligen afstand, waar men zo geen
last heeft van dat goddelijke spreken, dat profeteren. Maar bidden kan later Mozes:
als men hem rapporteert, dat er ‘in het leger’, op het ‘profane’ terrein, en niet op
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het éne uitzonderingsplekje, geprofeteerd wordt, dan bidt hij, dat ál het volk het ambt
aller gelovigen (in hun profeteren) eens moge gaan bedienen.
Dat is niet wensen, maar bidden. Met vader Abraham mee bidden om den dag
van Christus, en - van diens Geest. Daar bidt de mindere middelaar om den
meerderen, het Oude Testament om het Nieuwe. Daar is er een HART, om den
Heere te vrezen.
En nu dit gebed verhoord is, en wij onder die verhoring leven, immers onder den
Nieuwen Dag, nu moeten wij toezien, dat wij niet God in zijn nieuwtestamentisch
gedateerde spreken van ons áf ‘wensen’ naar Israëls wijze. Dat niet wij het spreken
naar het ambt aller gelovigen (met zijn kritiek op elkander!) van ons afschuiven, om
een hiërarchie-tje in te stellen, dat de zaken wel bedisselen zal. Dat niet wij de kerk
als het ambtelijk apparaat separeren van de plek der bevinding, zoete of bittere.
Dat niet wij de klacht over onze onmacht de ‘vrome’ vlag doen zijn, die de lading
van den onwil verbergen moet. Dat niet wij de methode van Gods aandringen van
zijn Woord bij onze consciëntie eigenwillig Hem gaan voorschrijven. Dat niet wij
ánders, en nog veel ‘beter’, dan Hij, proberen te weten, wat maaksel wij zijn, bij
voorkeur, ook tegen zijn uitdrukkelijke belofte in, gemakshalve, alleen maar wetende
dat wij stof zijn......alsof er niet meer stond, niets van een levendmakenden Geest!
Israël klaagde: wij gaan hier dood, want wie kan God zien en leven? Maar intussen
leefden ze nog allen, en konden een volkspetitie ter zake van een middelaar
opstellen......
Zo mogen wij niet doen. Wij stellen ons in de hand van Hem, die ons het leven
toegezegd en die het ook onsterfelijk aan het licht gebracht heeft. En wij laten Hem
spreken over dat leven, met eigen inhoud en ook naar eigen methode.
Want onze God is een verterend vuur; Hij laat zijn genadedagen niet straffeloos
in den mist zetten, noch zijn genade-uitzendingen ophouden door onze
geraffineerd-brutale klachten, dat zijn zender wel goed, maar dat onze ontvanger
en onze luidspreker zo slecht functioneert. Heeft Hij niet mét den zender ook den
ontvanger, en den luidspreker geformeerd in vrije genade? Want alles is van Hem.
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Voorbede gevraagd.

Bidt gijlieden voor mij.
Hand. 8:24.
Simon Magus, eertijds een reus en voorganger onder de gnostiek, is onder het
beslag van het evangelie van Jezus Christus gekomen. Hij is gedoopt, en gaf menig
inzicht prijs onder den versen indruk van het nieuwe ‘wijsheidswoord’.
Maar intussen is hij toch niet vernieuwd tot in het hart. Als straks blijkt, dat de
apostelen door handoplegging aan anderen charismatische gaven kunnen
mededelen, dan acht hij voor zichzelf het uur gekomen, om zijn oude voorrangspositie
‘in het religieuze’ weer te vermeesteren. Als men óók hém die autoriteit verleent,
hem machtigende, de charismata (Geestesgaven in bijzonderen zin) uit te delen,
dan wordt Simon Magus in zijn gechristianiseerde Samaritaanse omgeving weer
nét zo'n autoriteit als Simon Petrus is in de Jeruzalemse; en, net zo een als hij,
Simon Magus, zélf het reeds vóór zijn bekering geweest is in
zijn-nog-niet-gekerstende omgeving; dan moet ieder, ook ná den overgang naar
het christendom, weer het deurtje van Simon Magus langs, wil hij aan geestelijke
schatten geholpen worden. Dan zijn alle te schenken religieuze ‘energieën’ aan
Simon gebonden; dan is die man weer een clericale ‘kracht Gods’, wederom houder
van een distributiekantoor van geestelijke goederen. Dan is de oude glorie van
Simon Magus door Simon Petrus tegen goede betaling hersteld. Want als zo'n
religieuze krachtencentrale gold Simon Magus, in zijn gnostische omgeving, óók
voor zijn bekering. Kort en goed: hij waagt een voorstel in die richting. Men make
hem tegen betaling apostel nummer dertien, met in dézen zin beperkt mandaat
natuurlijk; want missiereizen liggen niet in de bedoeling......
Maar dan schiet de toorn van Simon Petrus tegen Simon Magus uit. Dwaas,
zondaar! Wij zijn hier niet in een verchristelijkt gnostisch krachtenveld, doch in den
door vrije, verkiezende genade geschapen kring van deelhebbers aan de vergeving
der zonden om niet. En hier worden de apostelen niet gemaakt, ook niet geboren,
en ook niet gekocht en betaald met goud en zilver, doch verkoren en uit den drek
verhoogd en door Gods Geest ‘overmocht’! Zij betalen daar zelf niet voor, omdat
door Christus' bloed voor hen betaald is, vrij en soeverein. Wij zijn hier in het huis
der vrijheid, waar niemand den ander dienstbaar maken wil aan zich. Hier zeggen
wij integendeel

1)

De Ref., XVIII, 26 aug. 1938.
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tot de mensen, die weer dienstbaar worden: Wie heeft u betoverd dat gij, uitzinnigen,
van mensen afhankelijk zoudt worden? Dwaas, en hypocriet, uw geld zij met u ten
verderve. Er is maar één weg voor u: bid God, of deze uw ongerechtigheid u
vergeven worde.
Bid God!
Doe het zelf!
Doe het strikt persoonlijk!
Zo luidt het gebod van Simon Petrus aan Simon Magus.
Maar deze gehoorzaamt daaraan niet. Hij vraagt: bidt gijlieden voor mij, te mijnen
bate.
Zo komt er een machtig verschil openbaar.
Van Paulus zegt God: Want zie, hij bidt.
Van Simon verneem ik slechts: ‘Want hoor, hij vraagt de voorbede’.
En tussen het éne en het andere kán een afgrond liggen, diep als de oneindigheid.
Want wie heeft (wie het persoonlijk, het zélf bidden ‘heeft’), dien zal gegeven worden,
óók de voorbede van anderen, en hij zal overvloed hebben: een grote gemeente,
die hem in de voorbede draagt. Maar wie niet heeft, wie niet met Paulus zelf bidt,
van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. De voorbede wordt eenmaal
universeel en in alle eeuwigheid geweigerd. Bid God of misschien uw ongerechtigheid u vergeven worde! Daar legt Simon Petrus
de kwestie der verbondsbreuk, der schending van 's Heeren recht, der opwekking
van zijn toorn, voor de aandacht van Simon Magus. Het gaat om den Geest, die
bedroefd, om het Goddelijk verbondsrecht, dat geschonden werd. En als Simon
Magus dit éne puntje met berouw erkent, en boete daarover doet, en roept om
vergeving, dan zal de straf, die gedreigd is, niet komen, doch met den herstelden
vrede keert dan ook de herstelde genieting, de ‘sensus’, het ‘gevoel’ van den vrede
(Dordtse Leerregels) terug.
Doch Simon Magus let op wat ánders. Hij bidt niet, doch vraagt voorbede. Dat is
één. En de stof dier voorbede moet dan niet wezen vergeving der ongerechtigheid,
doch een uitblijven van haar strafgevolgen. Dat is twee. Bidt ‘in mijn belang’, opdat
niets over mij kome, van wat gij daar gezegd hebt, toen gij daar spraakt van een
ten verderve gaan.

2)

Magus: (wederom) ‘tovenaar’ (worden)?
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En weer gaat er hier een afgrond open. De afgrond, die er gaapt tussen droefheid
over de zonde om 's Heeren wil en de angst voor de straf der zonde. Tussen smart
om het geslagen Vaderhart en afkeer van de apparatuur van den toorn, dien de
Rechter oefent.

Bidt gijlieden voor mij!
Waar dat in de plaats komt van het letterlijk voorgeschreven zelf bidden, daar
denkt men, met Simon Magus, nog altijd in de lijn der gnostiek, en niet in die des
evangelies. Want de gnostiek, die aan een krachtsverlossing gelooft, zal daarom
ook de haar bekende ‘religieuze kráchtfiguren’ als evenzovele ‘geestelijke
kracht-centrales’ eren. En daarom zal zij zeggen: de voorbede van zó iemand ‘helpt
beter’, ze ‘geeft meer’, ze is sterker en ook beter ‘geladen’, dan wat uit mijn mond
en hart komt. Bidt gijlieden voor mij; zulk spreken is dan niets meer dan een
verchristelijkt-gnostisch aankloppen bij anderen, die meer geestelijke energie
bezitten.
Maar het christelijk geloof kent geen tussenstations en geen over de kerk
verspreide distributie-kantoren voor den genadedienst. Het drijft rechtstreeks naar
den Middelaar, den énen. Het hoopt op Hem, op Hem alleen. Het stelt de voorbede
secundair, het eigen gebed primair, en doet dit eerst atheoretisch, later theoretisch.
En het weet vóór alles, dat onze éne Hogepriester altijd leeft om te bidden. Onze
kracht-centrale? Ja, ja, dat is Hij óók wel; want Hij zendt zijn Geest. Maar dan op
grond van zijn recht. Hij heeft betaald. De ongerechtigheden heeft Hij door voldoening
aan Gods recht vergeeflijk gemaakt. En daarom geeft Hij, óók Hij, wel geestelijke
krachten en energieën, doch dan - op grond van het vooraf verworven recht. Hoort
gij, Simon Magus? Gij denkt slechts in de lijn der kracht; de één kan meer dan de
ander. De gnosticus in u is nóg niet dood. Maar kom toch eindelijk over op de lijn
van het recht; en laat den christen in de plaats van den gnosticus komen. Slechts
waar betaald is, alleen daar worden geestelijke kráchten verleend; ook die der
voorbidding, maar dan reciprook, dus voor elkander. Rechtvaardiging gaat vóór
heiliging; een andere orde is er niet in het op rechtsgrond gebouwde huis van Jezus
Christus.
Bidt gijlieden vóór mij!
Krachts-centrales van beneden worden hier aangesproken.
Dat is Simon Magus.
Maar er is gelukkig een tegenhanger in Handelingen 8; de Heilige
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Geest zorgt voor prachtig schilderwerk en het blijft toch zijn leergang. Want straks
lezen we, nog in hetzelfde hoofdstuk, van dien kamerling. En die legt den wijsvinger
successief bij de woorden van Jesaja 53. Dat is het hoofdstuk van het Lam, dat
werd geslacht, dat aan het recht voldeed, en eerst daarna zijn kracht gaat oefenen;
het Lam, dat de ongerechtigheden wegnam door de straf te lijden. Door zijn striemen
en pas daarna door zijn krachten is ons genezing geworden. Door zijn
onverhoord-zijn, pas daarna door zijn steeds als Voorbidder verhoord worden, heeft
Hij zaad gezien.
En hier is dus het evangelie der verzoening, der rechtvaardiging om niet, op grond
van vrije betaling. Hier is de gnostiek fundamenteel afgewezen. Hier leer ik niet een
verzoek om voorbede substitueren voor een nagelaten gebed. Doch hier leer ik
bidden. Hier zegt de hemel: ‘want zie, hij bidt’. En ik: ‘o God, wees mij, zondaar
genadig’.
1)

Hoog van moed.

En zijn hart verhief zich in de wegen des Heeren.
(2 Kron. 17:6).
Nu in deze dagen het Nederlandse volk in gedachten teruggaat naar het ogenblik,
toen een jonge vrouw van achttien jaar de kroon aanvaardde, wil het christelijk
gedeelte der natie ook bij dit jubileum opening der Schrift. En al weten we bijzonder
goed, hoe gevaarlijk en verwarrend het is, de koningen, die over het bondsvolk in
het oude verbond geheerst hebben, te vergelijken met vorsten uit later tijd, en al
wijzen we ook elke verkeerde verbondsbeschouwing af, welke de Nederlandse natie
zou willen aandienen als het ‘Israël van Europa’, toch richten onwillekeurig de
gedachten zich op wat de Schrift van de verbondsgeschiedenis verhaalt, voor zover
deze heenloopt ook door het koningshuis van David
De korte aantekening nu, die omtrent Josafat in onzen tekst gegeven wordt,
prikkelt daarbij de aandacht onwillekeurig. Josafat, de koning van Juda, die als zoon
en opvolger van Asa den troon van David beklommen heeft, is een man geweest
van scherpen blik en van sterken hervormingsdrang. Met het tien-stammenrijk, dat
destijds door den met zwarte kool getekenden Achab werd geregeerd, sloot hij
vrede. Een bondgenootschap tussen de beide vorsten was

1)

De Ref., XVIII, 2 sept. 1938. Deze overdenking werd geschreven ter gelegenheid van het
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.
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weer een hulpmiddel om de verstrooide schapen van Abrahams kudde bijeen te
brengen. Bezegeld werd deze bond naar de wijze van vorsten door het huwelijk van
kinderen, en een gemeenschappelijke veldtocht tegen den vijand in het Noorden
gaf er concrete uitwerking aan. Inderdaad, deze koning was scherp van blik.
Bovendien was hij een man van sterken rechtswil. Hij wandelde op de vroegere
wegen van zijn vader, keerde zich tegen den Baälsdienst, herstelde den dienst van
Jahwè, den God der vaderen en ondervond, naar de belofte, langs dezen weg den
zégen van dien God. Hij is de man van het bekende systeem: ‘God bidden en zijn
kruit droog houden’; want al mag hij met het tien-stammenrijk vrede sluiten, toch
weet hij zeer wel, dat koning Achabs veldheersstaf, ook al wordt hij Josafat
toegestoken, toch geen staf is om op te leunen; voor de vleselijke rust zou immers
die staf een rietstok kunnen worden, die de hand doorboort? En daarom versterkte
Josafat zich toch wel tegen Israël, d.w.z. tegen het tien-stammenrijk. In alle vestingen
van Juda legde hij troepen, heel het rijksgebied werd in staat van tegenweer gebracht
en de steden van Efraïm, die zijn vader had ingenomen, waren daarbij niet vergeten.
Zo ontstaat die wonderlijke verhouding tussen de beide rijken: van Josafats zijde
wordt gezocht naar toenadering, maar de zorgeloosheid besluipt hem daarbij geen
ogenblik.
Een en ander baant nu in 's Heeren gunst de wegen van den voorspoed in zijn
koningschap. Hij krijgt het stevig ‘in de hand’ (vs. 5, volgens Leidse Vertaling). Gans
Juda brengt hem geschenken. Rijkdom en heerlijkheid stapelen zich op rondom
den troon van Josafat. Zo wordt hij ‘hoog van moed’. Zijn hart ‘verheft zich’, zegt de
Statenvertaling. Maar, - het verheft zich in de wegen des Heeren’. Het beeld van
een koning, die weet wat hij wil, de teugels in handen houdt, en vast in den zadel
zit, rijst hier op voor ons oog. En het is juist deze innerlijke kracht, welke hem nu
ook op de lijn der reformatie zich verder voortbewegen laat; want hij verwijdert de
hoogten en roeit de resten van den afgodischen Baälsdienst uit.
‘Hoog van moed’; - dat lijkt veel op ‘hoogmoed’.
Een ‘hart dat zich verheft’; - dat lijkt veel op den eigenwaan.
Geen wonder dan ook, dat alle zelfvertrouwen van den koning, die weet wat hij
wil, een rámp voor het volk betekent, en schade brengt over de
verbondsgemeenschap, zo vaak dat koningshart zijn spreuk: je maintiendrai (ik zal
handhaven) buiten ‘de wegen van Jahwè’ houdt en in den dienst der eigenwilligheid
stelt. ‘Je maintiendrai’: dat wordt een vloek, een dreigement, een ultimatum van
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den hoogmoed, van de hybris, zo dikwijls het pad van de gehoorzaamheid aan 's
Heeren wet verlaten wordt.
Ook daarvan bevat de geschiedenis van het koningschap onder het volk van
Abraham afschrikwekkende voorbeelden.
We lezen immers ook van Uzzia (26:16), dat zijn hart zich verhief. Dezelfde
uitdrukking dus als hier van Josafat staat opgetekend. Maar bij Uzzia komt er dan
de schrikkelijke aantekening bij, dat zich zijn hart verhief ‘tot verdervens toe’. Uzzia
vergrijpt zich aan Jahwè zijn God, treedt eigenwillig den tempel in, ontsteekt wierook
op het altaar, bezondigt zich daardoor aan de wet der theocratie, die den koning
verbiedt, pontifex maximus te worden, d.w.z. het priesterschap in eigen hand te
nemen, brengt zo in Davids huis weer de zonde van koning Saul, die indertijd Samuël
in het aangezicht weerstond door soortgelijke machtsusurpatie, en haalt zo over
zichzelf, en dus ook over zijn volk, het oordeel der melaatsheid.
Nu is ‘melaatsheid in den Bijbel zeer nauw betrokken bij Israëls cultus......Dit
nauwe verband tussen melaatsheid en religie......is gelegen in de omstandigheid,
dat melaatsheid in den Bijbel als het prototype wordt beschouwd van de smet der
2)
zonden’. Dus verft het ‘je maintiendrai’ der eigenwilligheid het symbool van zonde
en smet, van schuld en straf, in het wapenschild van Davids huis. Het staat binnen
dat huis de nadering van Christus, die immers op weg is naar ‘het zijne’, tegen, en
brengt over het bondsvolk de droeve noodzaak van het optreden van den profeet
Jesaja, die in het sterfjaar van den melaatsen Uzzia geroepen wordt, teneinde door
het vrije woord der profetie, dat zich scherp óók tegen Davids koningshuis zal hebben
te richten, de stenen weer weg te ruimen, welke de zonde van Davids koningshuis
in den hoog-moed der vleselijke autarkie op den adventsweg van Christus heeft
opgestapeld.
‘Hoge moed’, het ‘verheven hart’: dat is nog in een tweede geval een ramp
gebleken, doordat het vlees daarin zichzelf tot zijn arm stelde. En dit dan wederom
in Davids huis. Eens, zo lezen we in hoofdstuk 32:24, werd Hizkia dodelijk krank.
Wonderlijk wordt hij straks uitgered, en een teken wordt hem bovendien gegeven.
Maar Hizkia beantwoordt niet aan de genoten weldaden, ‘dewijl zijn hart verheven
werd’. En daarom, zo lezen we, komt de toorn over hem, gelijk ook over volk en
stad. Jeruzalem wordt ingenomen; de

2)

Dr. A.C. Drogendijk: ‘Is de melaatsheid van den Bijbel een zuiver religieus begrip?’
Geneeskundige Gids, no. 30 en 31, 1938, Moormans Periodieke Pers N.V., Den Haag.
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ballingschap rukt Abrahams volk uit het beloofde land weg, en het pandemonium
van Babel triumfeert over ‘den zoon’, dien de Heere eens ‘uit Egypteland’ heeft
‘geroepen’. Al is wegens Hizkia's verootmoediging dit kwaad niet in zijn dagen
gekomen. het wordt toch aan zijn eigen ‘hoogmoed’ verbonden. En zo komt de Kerk
in de verdrukking; zo gaat Gods ‘zoon’ opnieuw het diensthuis in, en komt weer de
droeve noodzaak der profetie, om in de dagen der ballingschap en daarna binnen
het nationale Israël gericht te oefenen, de ‘rest’ der verkiezing uit het volksgeheel
uit te hevelen, en alzo den weg van Christus wederom vrij te maken.
Tot twee malen toe dus is het koningschap van den hoogmoed, die zich wapenen
smeedt ten dienste der ongerechtigheid, bezig geweest, den weg van Christus Jezus
naar zijn doel op te breken, een gat er in te slaan.
En haast zou men gaan vrezen, dat het ‘ik zal handhaven’ en dat het ‘sterke hart’
en dat de jeugdige ‘moed’ van den vorst die den dageraad tegemoet gaat, in zichzelf
iets kwaads is, en dat God zijn aarden vaten slechts om de scheuren, die er in zijn,
liefhebben kan, wanneer niet de Schrift ons in Josafat een exempel gaf van
‘hoogmoed’, van een ‘zich verheffend’ hart, dat wapenen smeedt in den dienst der
gerechtigheid.
Maar gelukkig, dat voorbeeld staat er. Josafat, - die verheft zijn hart in de wegen
des Heeren. En de kanttekenaren hebben reeds gezegd, wat hier essentiëel is: zijn
hart verhief zich, ‘te weten niet door waan van deugden, rijkdom en eer, maar door
en tot een kloek voornemen om de afgoderij uit te roeien, den zuiveren godsdienst
te herstellen, alle goede orde naar de wet des Heeren in te voeren en zich tegen
de beletselen, die hem bejegenden vast te maken. Sommigen nemen het alzo, dat
hij het hield voor zijn hoogste eer, in des Heeren wegen te wandelen’.
Zo treedt het ‘hoge’ koningshart, de hand die koers houdt, het wapenschild met
zijn ‘je maintiendrai’, in tweeërlei lijn op: in die der zonde, én in die der genade. In
de verachting, maar óók in de heropening van het boek der wet des verbonds. Het
treedt op in de revolutie én in de reformatie. Het helpt de kudde verstrooien, maar
óók vergaderen. Het kan den Christus in zijn eerste of tweede komst tégenstaan;
maar het kan Hem ook diénstbaar zijn in eerste of tweede advent. Niet de ‘natuur’
van 't ‘hoge’ of ‘verheven’ hart staat den Heere tegen, maar alleen de zonde en het
‘vlees’ van zulk een hart.
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En daarom kunnen wij vandaag zo dankbaar zijn in het midden van ons volk. Neen,
niet over de kerk hebben wij onze Koningin; en Nederland is Israël noch Juda. De
terreinen blijven onderscheiden; en over een theocratie heeft Koningin Wilhelmina
nooit geregeerd. En in de persoon ligt het ook niet. Het huis van Oranje kent óók
zijn voorbeelden, waarbij het koningschap tastte naar een eer, die het niet hebben
mocht. En reeds het ‘verheven hart’ van den verlichten despoot Willem I, die
omstreeks 1816 gegrepen heeft naar een machtspositie, die de kerk in het
moederland en in de koloniën, gelijk ook de school, heeft willen knippen naar een
patroon, dat nog heden ten dage in Duitsland ons afschrikt, heeft over het
Nederlandse volk en over de kerk moeiten gebracht, en de tweede komst van
Christus, zover het aan den mens lag, tegengestaan.
Maar temeer als wij daarop letten, is de blijdschap groot over het ‘verheven hart’
ener Koningin, en over haar ‘je maintiendrai’, dat in de laatste veertig jaren den
moed der natie mede heeft gestérkt. In deze veertig jaren heeft God ettelijke kronen
in het stof geworpen; en zonder dat daarmee de revolutie een vrijbrief krijgt, is toch
ook daarin gebleken, hoe het oordeel komt ook over dynastieën, die het ‘hoge’
koningshart zich lieten verheffen tegen Hem, bij Wiens gratie zij regeren, en tegen
de wetten, die de hoogste Potentaat ook hun voor hun regeerbeleid had
voorgeschreven. Wilhelmina draagt haar kroon nog; en heeft er al terreur in haar
laatste regeringsjaar op den Coolsingel van Rotterdam ontsteltenis geworpen, toch
was deze niet tegen het gekroonde Hoofd gericht, maar gebruikte zij de vrijheid van
Haar land om conflicten van vreemde nationaliteiten uit te vechten. Nog heeft ons
volk den oorlog niet gezien. Nog is de dictatuur door Gods genade ver van ons
gebleven. Nog is er mácht, die zich ten dienste van het récht wil stellen; en nog mag
de kerk haar eigen leven leven in alle godzaligheid en eerbaarheid. En in deze
benarde tijden heeft j.l. woensdag het ‘hoge hart’ van Nederlands Vorstin zich in
een radiotoespraak geen woord laten ontvallen over de in veertig jaren rechts en
links onttroonde dynastieën; maar het heeft zich tot de jongeren van het volk gericht,
teneinde voor de toekomst het ‘hoge hart’ hun toe te bidden.
En hier treedt nu de kerk van Christus op. Zij heeft aan het Koningshuis van Oranje
gezegd, ruim honderd jaar geleden, wat ze ook vandaag aan Nederlands
opgroeiende jeugd wil prediken: het ‘hoge hart’ is goed, mits het zich geve aan den
dienst des Heeren en bukke voor zijn wet. Zo niet, het zal zich aan zijn waan van
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autarkie, aan rassenwaan en nationalen trots den dood eten en vergaan.
Zo predike de kerk den komenden Christus. Zij doe het met een ‘verheven hart’,
ook als het leed en tranen kosten mocht, gelijk in Rusland en in Duitsland. En
koningshuis en volksgemeenschap mogen luisteren naar het geopenbaarde Woord,
opdat zo ‘volk en vaderland’ naar eigen taak en wijze, en elk in eigen levenskring,
ook dienstbaar mogen zijn aan de wederkomst van Hem, die álle hoge hart requireert
op den dag van zijn heirkracht, om voor de voeten van den Koning der koningen
allen berg te slechten en alle dal te vullen. Want zijn ‘hoge hart’ verheft zich in
gebeên te allen dage om de macht, die Hij naar het recht verworven heeft, te oefenen
tot in de verste hoeken van de wereld. En zijn spreuk ‘Ik zal handhaven’ vindt, wijl
op Golgotha gevindiceerd, dagelijks erkenning, omdat Hij de Koning is, die zonder
usurpatie-wil, maar als de Borg van velen, het koningsambt en het priesterambt in
zichzelf verenigd heeft, Koning zijnde en Priester, naar Melchizedeks wijs, Koning
over de stad van den vrede, die alle verstand te boven gaat.
1)

Bij het Kerstfeest.

Nu we ons weer hebben gereed gemaakt - indien althans - om het Kerstfeest te
vieren, dat is, om uit de kracht van den levenden Christus niet zozeer op Hem als
op een kindeke te zien, als wel zijn menswording te gedenken, komt het er wederom
op aan, die vleeswording te belijden, zó, als de Schrift ze ons openbaart.
Nog steeds zal zúlk belijden in dezen tijd een handhaving van het christelijk geloof
tegenover onder meer, de theorieën van Karl Barth betekenen moeten.
Zoals Barth in Nederland te Utrecht over de 12 artikelen een reeks van
voordrachten gehouden heeft, zo heeft hij ook twintig toespraken (de z.g. Gifford
lectures) gehouden aan de universiteit te Aberdeen in de lente van 1937 en '38,
welke gebundeld onder den titel ‘Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach
2)
reformatorischer Lehre’ verschenen zijn . Het ‘woord vooraf’ is gedateerd aug. 1938.
Ditmaal gaan de voordrachten over de Schotse Confessie van 1560. Vooraf gaat
een vertaling, die een eigen vertaling blijkt te zijn, en

1)
2)

De Ref., XIX, 23 dec. 1938.
Voor Nederland: Callenbach, Nijkerk.
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daarna volgen de voordrachten zelf, waarbij een massa van wat in de Confessie
staat terzijde gesteld blijft, doch vele barthiaanse hoofdgedachten met meerdere of
mindere duidelijkheid worden voorgedragen.
Over die vertaling der Schotse Confessie, en in het algemeen over Barths wijze
van vertalen, zou heel wat te zeggen zijn; wat trouwens al reeds het geval was sinds
Barth met een eigen vertaling van den brief aan de Romeinen voor den dag gekomen
is. Wij zeggen niet teveel, als wij Barth verwijten, dat zijn vertalingen herhaaldelijk
blijk geven van droevige vooringenomenheid en van willekeur. Een frappant
voorbeeld is ditmaal in art. 13 der Schotse Confessie de vertaling van ‘oorzaak’
(causa) door ‘grond’. Het artikel spreekt over de oorzaak van de goede werken;
maar dat komt Barth niet te pas in zijn theologie; immers, de omkeer die bij den
mens plaatsgrijpt in den vorm ener radicale verandering in de objecten van zijn
affecten van liefde en van haat, mag (zo zegt hij), nimmer worden aangezien voor
iets meer dan een teken. Een teken nu is altijd te onderscheiden van de betekende
záák. Niet onwaarschijnlijk heeft deze onjuiste en ongereformeerde opvatting de
vertaling, gelijk wij ze bij Barth lezen, in de pen gegeven, wanneer hij dit art. 13 laat
handelen niet over de oorzaak der goede werken, maar over ‘den grond der goede
werken’.
Begrijpelijkerwijze interesseren wij ons ditmaal 't meest voor wat Karl Barth in dit
nieuwe boek zegt over Gods openbaring in Jezus Christus, met name dan over de
vleeswording van Jezus Christus. Ook hier valt helaas te constateren, dat de Duitse
vertaling, die Barth geeft, afwijkt van den Latijnsen tekst, en dat deze afwijkingen
steeds ten gunste komen van Barths theorieën, ook al wordt daardoor het origineel,
nu ja, verminkt. Het begint al dadelijk met het begrip van de volheid des tijds.
Herhaaldelijk is er in ons blad reeds op gewezen, dat Barth dit begrip ontdoen wil
van zijn historische betekenis. De volheid des tijds is bij hem niet een rijpgeworden
historisch proces, maar een onhistorische ‘tijd’, een tijd, waarin de historie
‘doorbroken’ wordt, omdat God wonderlijk, transcendent, tot de wereld ingaat, echter
niet om met haar méé te gaan, maar om dóór haar héén te breken. Vandaar dan
ook, dat Barth geheel willekeurig zijn eigen mening legt in de vertaling der Schotse
Confessie. Deze laatste toch drukt zich aldus uit, dat God den Zoon in de wereld
zond, toen de volheid des tijds gekomen wás; en in deze uitdrukking belijdt ze met
alle christelijke kerken van vroeger, dat die volheid des tijds reeds vele eeuwen
bezig was te komen; het proces - niets minder dan dat - van
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Gods werk in de geschiedenis was reeds lang aan den gang geweest; en zie, in de
dagen van keizer Augustus is het tot rijpheid gekomen. Datgene waar het hier feitelijk
om gaat ligt hier dus open en bloot uitgesproken: de waarde n.l. van de geschiedenis,
van het procesmatige van Gods werken, de werkelijkheid van het ‘hebben’ van Gods
werk in onze geschiedenis als een werkelijk daarin optredende historische kracht,
die niet het historische doorbreekt, maar daartoe ingaat, daarin meegaat. Wilde nu
Barth eerlijk vertalen, d.w.z. zonder iets in de Schotse Confessie in te leggen, dan
had hij dezen voltooid verleden tijd (‘gekomen was’) rustig laten staan; de strijd
tussen hem en de oude confessie ware dan meteen duidelijk aan het licht getreden.
Helaas is het andersom. Van den voltooid verleden tijd (‘gekomen wás’) maakt Barth
een ónvoltooid verleden tijd (‘kwam’): ‘als die Fülle der Zeit kam, da sandte Gott
seinen Sohn’.
Wie proeft hier geen willekeur? En wie erkent niet dat hier, zij het ook in een klein
trekje dat weinig mensen opvalt - heel het Kerstevangelie, incluis de
adventsprediking, de facto gebrutaliseerd is door den denker-theoloog? De volheid
des tijds komt bij de Schotse vaderen naar ons toe langs de horizontale lijn. Dát is
gereformeerd. Barth daarentegen laat ze komen langs de verticale lijn; en dat is
óngereformeerd. Dit verschil is misschien door een beeld goed aan te geven; een
beeld dat we ook aan den bijbel ontlenen. In ander verband toch spreekt de Schrift
wel eens over druiven der aarde, die rijpgestoofd worden moeten. Licht dat beeld
eens even uit zijn tekstverband, en laat voorts die druiven op de tafel van een
denkbeeldigen eter komen. Dan is het gereformeerd, te zeggen: de rijpgestoofde
druiven, de druiven die hun ‘volheid des tijds’ gehad hebben, komen heden op tafel.
Het zijn dan druiven, die aan een ons bekenden wijnstok gegroeid zijn, een wijnstok,
die zijn wortels in onzen grond en zijn ranken tegen onzen muur geslagen heeft,
een wijnstok, kortom, die hier beneden groeit en vruchten draagt, ook al mag hij
misschien ‘van boven’, dat wil zeggen door den hemelsen Landman geplant zijn.
Komen er echter op de tafel van den eter druiven uit een ‘ándere wereld’,
geapporteerd langs de lijn énkel van het zich als zodanig repeterende mirákel, niet
gegroeid aan een ordinairen wijnstok, doch staat daarentegen de tafel van den eter
met vier poten op denzelfden beganen grond, als waarop hij met zijn twee benen
staat, dán past die spijze niet bij dezen eter, dan hebben ze eigenlijk geen historische
verbanden; dan kan wel het ogenblik, waarop die druiven uit een
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andere wereld komen, de continuïteit verbreken waarin zowel de tafel als de eter
als de ordinaire spijzen van den man zelf opgekomen zijn, maar dan is ook meteen
daarin gebleken, dat dit ‘ogenblik’, schoon het optrad in de geschiedenis van de
tafel en van wie er aanzit, niet historisch is geworden. Zo aarzelen we niet, deze
fout in Barths vertaling een aanslag op het Kerstfeest van 't historisch christendom
te noemen.
Een tweede trekje is mogelijk niet minder sprekend. De Schotse belijdenis zegt,
dat de Zoon de menselijke natuur heeft aangenomen uit de ‘substantie’ van een
vrouw, en dat nog wel een maagd. Het woord ‘substantie’ zal hier wel gekozen zijn
- wij hebben thans geen tijd om deze onderstelling historisch te verifiëren - met het
oog op het feit dat in den eersten zin gezegd was, dat de Zoon, dien God in de
wereld zond, de ‘substantie’ van Gods glorie was. Barth evenwel laat in beide
gevallen het woord ‘substantie’ geheel verdwijnen in zijn vertaling. Als de confessie
zegt, dat de Zoon de substantie was van Gods glorie, dan maakt Barth daarvan,
dat de Zoon ‘die Fülle’, de volheid van Gods eigen heerlijkheid was; en de ‘substantie’
van de maagd Maria, die ook expres als vrouw wordt aangediend, wordt helemaal
verwaarloosd in de vertaling van Barth: de Zoon nam menselijke natuur aan ‘von
einer Jungfrau’. De reden van deze verminking, zachter mogen wij het niet zeggen,
ligt al weer voor de hand. Barth heeft immers meer dan eens uitgesproken, dat
Christus' geboorte uit een maagd niet het eigenlijke was, niet de zaak zélf was, waar
het om te doen is. De geboorte uit een maagd is weer hoogstens een ‘teken’; ze is
niet de betekende zaak zélf. Want die betekende zaak ligt op een heel ander niveau.
Dié ligt hierin, dat het Woord Gods - God in zijn openbaring - tot de mensen komt,
en dan weer van boven af, en dan weer, net als die druiven van daareven, ‘uit een
andere wereld’, die met ‘ónze wereld’ niet in continuïteitsverbanden staan kán. Want
dat Gods Woord zonder menselijk toedoen tot mensen komt, dát is de eigenlijke
vleeswording des Woords volgens Barth. Zo is evenwel de term ‘vleeswording des
Woords’ van zijn kracht afdoende beroofd. Alle openbaring heet hier ‘vleeswording
des Woords’ gelijk ook álle openbaring meteen ‘verzoening’ betekent. Maar daarmee
is ook die vleeswording des Woords, gelijk de openbaring zelve, weer onhistorisch
gemaakt. Hiermee correspondeert dan weer, dat ook ons geloof als onhistorisch
wordt gezien: bij deze denkers kan het geloof geen onderdeel van een proces van
vernieuwing zijn, geen schakel in Gods
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heilsketen, geen onderdeel in een historisch gedachte ‘heils-orde’. De lieden, die
om Barth heenzwermen, mogen vaak de ogen der eenvoudigen verblinden, door,
b.v. à la Miskotte, evenzo te spreken van ‘geloof’ dat ‘vlees wordt’; maar de getrouwe
belijders zullen op het Kerstfeest goed doen, aan zulke verleiders, zoals de bijbel
zelf verwante geesten noemt, het vertrouwen op te zeggen.
Een derde trekje in Barths vertaling valt nu meteen op. Indien de geboorte uit een
maagd, en dus de ontvangenis van Christus, niet uit den wil des mans, doch uit den
Heiligen Geest, niet de zaak zelf is waar het om te doen is, doch slechts een teken,
een héénwijzing naar die andere zaak, niet meer dan zulk een ver-wijzing, - dan
wordt alle terminologie, die tegen deze nieuwbakken constructie ingaat, wederom
gaarne weggewerkt, ook al staat ze honderdmaal met zoveel woorden in de
confessie. Wederom schaamt Barth zich niet, te knoeien met de gele papieren van
de kerk. De Schotse belijdenis immers zegt, dat de Zoon de menselijke natuur uit
Maria's substantie aannam onder medewerking van den Heiligen Geest: ‘cooperante
spiritu sancto’. Barth daarentegen laat dit betekenisvolle begrip van ‘medewerking’
rusten, en vertaalt, nivellerend: ‘durch das Werk des Heiligen Geistes’.
Nog een vierde onregelmatigheid trekt de aandacht. De Schotse belijdenis leert,
dat Christus was beloofd onder de wet: ‘in lege’; en daarmede is natuurlijk weer
gedoeld op de verbondsfase van het O.T., die juist als historische fase, gezien in
samenhang met de daarop volgende ‘evangelische’ fase des Nieuwen Testaments,
prachtig harmonieert met hetgeen in dit artikel vooropgeplaatst werd: het
gereformeerde leerbegrip van de volheid des tijds. Bij Barth evenwel worden de
woorden: ‘in lege’ (onder de wet) weggelaten. Ook hier weer een verwringen van
den tekst naar eigen vooropgezette mening.
Een vijfde anomalie hangt samen met de twee-naturen-leer. Evenals zovele
andere belijdenisschriften, en daaromheen gegroepeerde theologische werken - in
onze afwijzing van de aanvallen van Prof. Hepp op Prof. Vollenhoven hebben wij
er nog aan herinnerd - zo drukt ook de Schotse Confessie zich aldus uit, dat
Immanuel waarachtig God en waarachtig mens is en één ‘Persoon’, die uit twee
volmaakte naturen bestaat. Een uitdrukking die van betekenis is, wijl ze tegenover
hen die de uitdrukking ‘onpersoonlijke menselijke natuur’ als een dogma zijn gaan
beschouwen, haar betekenis heeft. Een uitdrukking ook, welke correspondeert met
die der Nederlandse
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Synopsis, volgens welke de twee naturen den énen Persoon van Jezus Christus
zoal niet componeren, dan toch constitueren. Barth echter gaat dit alles vervagen
door te zeggen, dat Christus twee naturen, volkomen verenigd in één Persoon, is.
We zeggen ‘is’, en niet ‘heeft’; want het kan bij Barth niet anders zijn bedoeld dan
zo.
En zo wordt tenslotte alles pasklaar gemaakt voor hetgeen Barth nu verder betogen
wil, dat namelijk de artikelen 4 en 5 der Schotse Confessie een ander ‘geschieden’
belijden dan ons onderhavige art. 6. Artikel 4 had gehandeld over de openbaring
der beloften, artikel 5 over de vóórtdurende successie, den wasdom en de
onderhouding der kerk, terwijl dan artikel 6 spreekt over de incarnatie van Jezus
Christus. De inhoud van art. 4-5 is nu volgens Barth een ‘geschiedenis’ van een
ander karakter dan de in art. 6 beleden ‘geschiedenis’. De eerste van deze twee
‘geschiedenissen’ (art. 4-5) is dan de in tijd en geschiedenis uitgebreide, de
horizontale, om zo te zeggen; de tweede daarentegen (art. 6) laat zich reduceren
tot een punctueel geschieden, een geschieden in een punt des tijds, een ‘Ereignis’,
een ‘gestalte’. Natuurlijk is hiermee weer begunstigd de mening van Barth, dat het
‘wonder’ der openbaring nimmer een historische factor onder andere worden kan,
en derhalve slechts een geschieden in een punt des tijds is. Maar wat wij opmerkten
inzake de volheid des tijds bewijst reeds de willekeurigheid van deze constructie.
Trouwens, hoe kan men de ‘zending’ van Gods Zoon onhistorisch maken? Zenden
is in déze wereld niet mogelijk zonder dat op het tijdelijk gebeuren ingegrepen wordt,
ja, maar óók tegelijkertijd op dat tijdelijk gebeuren beslag gelegd wordt, van dat
tijdelijk gebeuren een stuk in beslag genomen wordt. Men moet niet vergeten dat
de Schrift het werkwoord ‘zenden’, ook als God daarvan het handelend onderwerp
is, in alle mogelijke tijden vervoegd heeft. ‘Zenden’ betekent, als men de woorden
der Schotse belijdenis maar laat staan zoals een normaal ontwikkeld respect voor
historische documenten ze steeds zal willen laten staan, voor het minst al een werk
dat negen maanden duurde. Men denke maar weer aan die ‘coöperatie’, die
medewerking van den Heiligen Geest. Het is een misbruik-maken van het woord
‘zending’, als men het ‘zenden’ hier laat opgaan in een ‘ogenbliks’-werk. Zenden is
historisch, ook al komt de gezondene van boven. En eerst wijl Christus zó gezonden
is, in den tijd, met gebruikmaking van den tijd, kan Hij de Arch-eeg, de
vooraantredende Leidsman onzer zaligheid zijn.
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Het leek ons niet overbodig, op een en ander te wijzen in dit tegen Kerstmis
verschijnende nummer van ons blad. Karl Barth vertelt in zijn ‘woord vooraf’, dat de
Schotse belijdenis tot aan 1937 in Schotland zelf, zoals hij, half bedroefd, half
vergenoegd, kon vaststellen, ongeveer even onbekend en ontoegankelijk was in
Schotland als de Zwitserse belijdenis tot voor kort in Zwitserland. En nu wilde hij
met dit boek, voornamelijk dan door de weergave van de confessie als zodanig,
voor zijn deel er toe medewerken, dat deze confessie weer bestudeerd zou worden.
Hij vermaant zelfs haastige lezers, eerder zijn verhandelingen over die confessie
dan de confessie zelf ongelezen te laten. Die raad is ditmaal niet duur. Want de
voordrachten zijn feitelijk al verwerkt in den tekst der vertaling. Barth verklaart zelf,
dat orthodoxie of positiviteit hem altijd vreemd geweest is, om maar niet te zeggen,
dat ze hem tegen de borst gestuit heeft. Daartegenover verklaart hij, dan wél aan
de confessie getrouw te willen zijn. Wij antwoorden, dat het juist dááraan helaas
schort.
En het ware, óók om der wille van de betekenis van onze Kerstfeestviering, wel
te wensen geweest, dat dit eerder, of althans met aanvaarding der onvermijdelijke
consequenties, ware bedacht geweest door de organisatoren van een bekend
calvinisten-congres.
1)

Bij het einde van het jaar.

Nu het jaar ten einde spoedt trachten wij allen onze gedachten te verzamelen. Hoe
ouder men wordt, hoe moeilijker men dit bedrijf vindt. Het schijnt ook wel alsof de
ouderdom der wereld zelf deze moeilijkheid vergroot. Dat ligt trouwens in den aard
der zaak. Wanneer hetgeen wij uit de Schrift over de ontwikkeling der dingen ten
goede en ten kwade gehoord hebben, door ons ook maar voor het kleinste deel
zuiver werd verstaan, dan zullen de draden van het gebeuren al meer zich onderling
verwarren; en de neiging, aan onzen tijd zo onmiskenbaar eigen, om de knopen te
ontwarren zal de verwarring nog maar groter maken. Want wie de knopen doorhakt
slaat heel wat stuk, breekt de verbindingen, waarvan de zonde zich bedient, maar
ook die vele andere waarlangs Gods genade streeft naar haar consummatie. En
dewijl het bedrijf van het knopen-door-

1)

De Ref., XIX, 30 dec. 1938.
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hakken altijd revolutionair is, zal het ook steeds uitlopen op een forceren van de
machten der zonde en op een isoleren van de kerk van Jezus Christus. Haar
vervolging is duizendmaal reëler, hardnekkiger en schrikkelijker dan de uitwerping
der Joden dit jaar heeft kunnen zijn. Het behoort tot de ziektebeelden van dezen
tijd, de ziektebeelden waarin wij ook helaas ons eigen zondebeeld en ons eigen
tekort aan profetisch inzicht getekend vinden, dat ons oog hiervoor veel te weinig
geopend is. Het is een ellendig gezicht, ettelijke Joden te zien bezwijmen voor de
grens. Maar groter ellende is het aantal preekstoelen, waarop het hart een moordkuil
wordt. Het is een korte verheuging, een paar ton te zien bijeengebracht voor voedsel
en kleding van réfugiés. Maar daartegenover is het een smartelijke ervaring, dat er
zo bitter weinig gelet wordt op het kwijnen van het profetenhart en op het verslappen
van het profetisch getuigenis. Niet de zilveren koorde, die de kerk aan den staat
bond, is het grootste ongeluk, en dus ook niet het doorsnijden van die koorde. Maar
het verslappen der hand, die de lasso's werpen kan om den nek van Gods vijanden,
teneinde ze dan dadelijk weer vrij te laten, zoals David Saul vrijliet uit antirevolutionair
respect voor de wet der soevereiniteit in eigen kring, dát is het grootste ongeluk.
Temidden van den wervelstroom, die in zulke spanningen ontstaat, hebben wij
christenen in Nederland ons leven geleefd. Wie durft ontkennen dat ook wij in het
profeteren tekortgeschoten zijn? Wie beeft niet voor de toepasselijkheid, die Christus'
woord op ons eigen leven nog heeft, wanneer Hij hen vermaant die de tekenen der
tijden niet kunnen verstaan? En wie heeft hier het recht, als wreker op te treden,
zolang hij ziet op zichzelf? Ach, hij is niet beter. Ook hij wordt oud; ook voor hem
wordt de wereld oud. En vooral: ook in hem, zoveel het vlees aangaat, wordt de
wereld oud.
En ‘vlees’ betekent hier niet alleen zijn zondige bestaan, maar ook zijn natuurlijke.
Niemand ontkomt er aan: bij het klimmen der jaren van hemzelf en van de wereld
wordt het moeilijker de spanningen, die er in de geschiedenis zijn, te volgen.
Gelukkig, er is ook een kracht die vernieuwt. Die de jeugd vernieuwt als van een
arend. Die kracht is in het geloof gegeven.
Voor zover zij uit het geloof opkomen moet en slechts van wedergeboorte de
vrucht kan zijn, wordt zij alleen aan het ‘wonder’ van den wederbarenden Geest
gedankt. Hoe wij het woord ‘wonder’ hier opvatten is wel duidelijk.
Maar voorzover God altijd zijn schatten in aarden vaten legt, ook
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die schatten welke ‘van boven’, dat is, langs den weg van het ‘wonder’ tot ons
gebracht worden, m.a.w. ‘zonder ons’, zijn die schatten dan toch gelegd ‘in ons’.
‘Zonder ons, in ons’. En evenals het leven der wedergeboorte daarna wordt
ingedragen in een natuurlijk proces van ons menselijk bestaan en geen ogenblik
daarvan te isoleren is, alzo ook deze van bovenaf ons toekomende krachten van
vernieuwing en verjonging.
Zo gezien is het geen wonder, dat temidden van de adembenemende en uitzicht
berovende complicaties van het wereldleven om ons heen wijzelf steeds meer er
toe gebracht worden, ons te concentreren op onze eigen détails. Dat is een heel
natuurlijk bedrijf. Het is een gewone reactie, deels van hulpeloosheid. Maar daarin
voltrekt zich een grote genade Gods; mits wij maar steeds weer teruggaan tot de
uit Hem gevonden, voor het geloof uit de Schriften verifiëerbare vruchten van zijn
genade. Er ligt dan een gúnst in van God, wanneer wij, bij het machtelozer worden
der geïsoleerde christenschare voor wat het ingrijpen op het wereldleven betreft,
zo heel naïef ons gaan beperken tot het doen van het onze. Onze kwesties
afhandelen, ónze polemieken afwikkelen, ónze theologische moeilijkheden onder
de ogen zien; ónze ‘knopen’ onttrekken aan het zwaard dat ze doorhakken wil, en
ze in Gods naam duwen onder het oog, voor aller broederoog, dat ze al maar door
negeren wil. O, het is allemaal heel natuurlijk. De oude mensen, die het leven niet
meer aankunnen, gaan hun eigen zaakjes doen, retireren zich. Voor zover dit alles
‘vlees’ is, is het ook in de kerk niet meer dan ‘vlees’. Onstuimige lieden kunnen er
heus kwaad van zeggen. Maar ze zullen een door genade gescherpt oog toch
hebben te begeren, teneinde te zien hoe God in zwakheid zijn kracht volbrengt.
Want als bij het bezwijken van vlees en hart het geloof en het wedergeboren leven
opwaakt in getrouwheid, dan zal de reformatie, de voortgaande reformatie van het
persoonlijk leven bij het ouder worden van de kinderen Gods het ‘verouderen’
voortdurend verhinderen. En het wonder voltrekt zich dan van het door genade
eigenhandig schoonvegen van den zich steeds versmallenden weg, die daar leidt
naar die enge poort, die in Zondag 16 heet een doorgang naar het eeuwige leven.
Niet anders is het bij het ‘ouder-worden’ van de Kerk. Als ik van één ding bij den
dag meer doordrongen word, dan is het van haar geïsoleerd worden. Maar als ik
ook van één ding steeds vaster overtuigd word, dan is het hiervan, dat de hoogste
wijsheid juist ten overstaan van dit feit ligt in het simpele doen van onze eigen
zaakjes,
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‘ziende in het gebod’, ziende in het gebod uit het geloof, naar de wet Gods, Hem
ter ere. Welzalig de man die naar de wet teruggrijpt; die den strijd terugdringt naar
het uitgangspunt. Er is een dubbel toekomstbeeld geprojecteerd in de Heilige Schrift
tegen den tijd waarin de wereld ten einde loopt. ‘In die dagen zullen de mensen den
dood zoeken en zullen hem niet vinden’. Maar ook: ‘zalig die knecht, welken de
Heere als Hij komt, vinden zal alzo doende’. Alzo doende: zijn straatje vegende;
zichzelf, zijn broeder vermanende; met de koppigheid van den ouderdom
teruggaande naar de letter, en vooral niet vragende naar de gevolgen.
In dezen zin is er ook in de Gereformeerde Kerken gewerkt in het jaar dat achter
ons ligt. Er was veel ‘vlees’ bij; vlees in den zin van ‘zonde’. Dat had anders
gemoeten. Er was ook veel ‘vlees’ bij in den zin van ‘doodgewone natuurlijkheid’,
historische verlegenheid, culturele aporie, een teruggedrongen worden op eigen
terrein, wijl we aan de grote tafels van de wereldconferenties toch niet zijn genodigd.
Daar was niets aan te doen. En deze ónze ‘verlegenheid’ werd niet tot Góds
‘gelegenheid’. Want wie onze verlegenheid Gods gelegenheid noemt, keert de
dingen onderstboven. Neen, in onze verlegenheid heeft God ons weer gewezen op
ónze gelegenheid. Niet Hém bood ze een kans, maar óns vermaande Hij daarin,
ons eigen werk nu eindelijk te gaan doen. En als wij geloven dat nog steeds de
bronnen springen daar waar God ons geplaatst heeft, in de kerk, dan zullen we ook
geloven, dat elke poging om het water, dat vlak bij ons opborrelt, tegen stof te
vrijwaren en om de nauwe openingen, waar het uitstromen wil, tegen verstopping
te beschermen, een zegen zal zijn voor de wereld. Een zegen, waarvan de
hoegrootheid, de kracht en het effect tenslotte door God zelf bepaald worden.
Zo buigen wij het hoofd over grote schuld. Maar wij danken over de grote trouw
van God, die ook in 1938 de Gereformeerde Kerken er toe verwaardigd heeft,
krachten in zich te herbergen, die de eigen kwesties der kerk tot solutie trachtten
te brengen, niettegenstaande van binnen en van buiten daarbij het molest niet is
uitgebleven. De engelen verblijden zich. Zo gaan wij in het geloof de toekomst tegen.
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1)

Voedsel.

En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man,
dat gij niet kendet noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend
maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens
leeft van alles wat uit des HEEREN mond uitgaat.
Deut. 8:3.
Het zou met de wereld en met ons zelf er heel wat beter uitzien, indien wij ons meer
doordrongen van de rechte betekenis van het begrip voeding. Voeding betekent
levensonderhoud. Onderhoud van den levenden mens. Nu is dat leven niet slechts
lichamelijk, want de mens is nog wat anders dan een lichaam. Daarom is ook de
voeding nog wel iets anders dan onderhouding van dat lichamelijk bestaan. Wij
weten tegenwoordig er alles van, dat de voeding niet ‘eenzijdig’ moet zijn; tenminste,
wij passen deze stelling toe op de spijs, die voor het lichaam wordt bereid, en in
haar samenstelling wetenschappelijk zelfs wordt ingedacht. Maar men vergeet soms,
dat elke voeding, die alleen naar het lichaam ziet, in nog veel vreselijker zin eenzijdig
is. Het komt allereerst er op aan, dat de mens leve, en daarom kan alles wat dien
énen ongedeelden méns waarlijk voedt, in heel zijn ongedeeld bestaan voor God
voedsel heten.
Dit is één van die zeer eenvoudige gedachten, welke in Deuteronomium 8:3 liggen
uitgedrukt. Daar wordt teruggezien op de woestijnreis, die het volk Israël onder vele
smarten heeft doorleden. Geklaagd was, dat het volk honger had. Dus, zo
concludeert nu menigeen, men had daar geen voedsel. Neen, zegt nu de schrijver
van ons hoofdstuk. men had daar wél voedsel. Israël wás geen aan zichzelf
overgelaten troepje mensen, maar het was een volk, dat 's Heeren verbondsgetrouwe
aandacht had. Daarom staat er ook: Ik liet u hongeren, Ik liet u hongeren. M.a.w.
die honger was geen toeval, doch werd toebeschikt door wijs en vaderlijk beleid.
Want door dien honger is het volk verootmoedigd; en die verootmoediging was
noodzakelijk, omdat het volk anders niet leefde gelijk het moest. Die honger was
dus voedsel, evenals, naar Kierkegaards woord, onze verdrukking soms onze ‘weg’
is, de weg, waardoor wij moeten in gaan in het koninkrijk der hemelen.
Dat treft ons nog scherper, wanneer wij letten op wat nog volgt. Ik gaf u het manna.
Dat manna was inderdaad lichamelijk voedsel. Maar de Heere liet het niet bij dat
‘brood’ alleen. Hij heeft eerst
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den honger laten komen, opdat het volk zou weten en erkennen, dat van zijn eigen
kant alle mogelijkheden waren afgesneden, dat alle zijn ‘gelegenheden’ waren
geweken voor ‘verlegenheden’. En daarom is dat manna een tijdlang uitgesteld; het
voorkwam den lichamelijken honger niet, maar deze honger kwam vóór het manna.
Immers, het volk moest eerst weer voor het wónder oog hebben, en naar Jahwe
zich uitstrekken, en zijn eigen verlegenheid erkennen, voordat het voor het manna
als voedsel voor verbondskinderen in hun tegenstelling met ‘heiden-honden’
ontvankelijk zijn kon. God wilde geen monden voeden, maar ménsen. Monden kan
Hij vullen met manna; maar de mensen Gods behoeven in het manna het
geloofsverkeer met God, geloofsinzicht, concreet vertrouwen, kennis van zichzelf
en kennis van God. Daarom was die honger instrument der voeding; want Hij leidde
het volk tot afhankelijkheidserkentenis. En tóén pas kwam het manna. Het kwam
als wonder: noch de eters, noch hun vaders hadden het ooit gekend. Maar het
wonder ziet en proeft slechts, wie afziet van alle afgoden. Zo kwam de spijs voor
den uitwendigen mens tegelijk met de spijze voor den inwendigen.
Deze voeding had resultaat. Het volk heeft er door mogen leren, dat het ‘niet bij
brood alleen’ leeft, dat het voor ons leven niet aankomt op de spijze in zichzelf, de
spijs en dan niet meer, doch dat het aankomt op het woord van God, d.w.z. op zijn
beschikking, op zijn scheppings- en herscheppingswoord, dat den loop van het éne
verbondsleven, en den weg van 't hemels brood op aarde en den samengang van
in- en uitwendigen mens in de éne onderhoudings- en regeringsakte van Gods
voorzienig bestel soeverein en vrij beheerst.
Omdat nu aan dit volk van het verbond de Vader in den duren tijd van honger
spijze gaf door het wonder, daarom ‘was’ dat manna Christus. Christus schonk zich
daarin weg aan zijn eigen volk. Hij kon dat doen, omdat Hij later zelf voor dat volk
hongeren zou. Ja, Hij is de enige, die dit woord van Deuteronomium in geest en lijf
heeft voelen branden, wijl Hij wist, wat voeding was. Toen zijn lichaam hongerde in
de woestijn, heeft Hij Satan horen zeggen: maak nu brood uit deze stenen. Maar
Hij heeft dat niet gedaan. Want Hij wist: brood, dat niet met het woord Gods meekomt,
geldt het verbondskind niet als kindervoeding. De mens is niet zijn lichaam. Zo dreef
Hij Satan weg met het woord van onzen tekst.
Laat ook ons blijvend hieraan denken. Want de vraag, wat ‘zegen’ is, is niet te
beantwoorden, zonder dat men aan dit woord getrouw
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blijft. Ook wij zullen moeten inzien, dat alleen wat ons weder en wederbrengt op
onze plaats voor den HEERE, en ons dus als mensen Gods volmaakt toerust,
voeding van kinderen is. Het kan brood zijn, maar ook tijdelijke brodeloosheid.
Gezonde gelegenheid, maar ook gezonden verlegenheid. En omdat het hier bedoelde
‘woord Gods’ altijd betekent het element van het ons-niet-ter-beschikking-gegevene,
daarom is het voortbestaan van den mens-van-God altijd een wonder der soevereine
genade. Almachtige en alomtegenwoordige verbondskracht.
Gelukkig, wie in het eten van Israël in de woestijn dit wonder permanent zag
worden. Nog steeds is voor zijn geloof het brood zijns levens Christus. Wie van het
manna eet, kan weder hongeren; wie Hem eet, hongert niet meer in alle eeuwigheid.
1)

Vrij als Sara, doch in de woestijn als Hagar. (Hemelvaart)
En de vrouw vluchtte in de woestijn.
Openb. 12:6a.
Toen Hagar, de slavin van Sara, op gevoelige wijze eraan herinnerd was, dat het
kind van Abraham, dat zij onder het hart droeg, geen cederboom kon worden,
waaronder zij zelf kon schuilen tegen de hitte, van haar harden slavendienst, toen
vluchtte zij. Zij riskeerde daarmee het gevaar, dat ze het jonge plantje van het nog
ongeboren kind in de kiem zou laten verstikken, en in het woestijnzand verkwijnen.
Haar vlucht uit de tent van Abraham, is een eigenmachtig onttrekken van Abrahams
kind aan zijn rechtspositie. En zulks omdat zij zelf weigert vernederd te worden.
Groot of dood. Abrahams rijkdom, of anders desnoods de armoede van de woestijn.
Alles of niets.
Die eigenmachtigheid was een zonde; ‘de Engel des Heeren’ heeft haar dat onder
het oog gebracht. Die ‘Engel des Heeren’, aldus Prof. Dr. G.Ch. Aalders, is ‘eene
bizondere manifestatie van het Goddelijke wezen zelf. De christelijke exegese’ aldus de schrijver - ‘heeft, vermoedelijk niet geheel ten onrechte, deze manifestatie
Gods bepaaldelijk in verband gebracht met den tweeden persoon der Heilige
Drieëenheid’.
Maar straks komt dan ook in het laatste bijbelboek het tegen-
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beeld van wat hier ons verhaald wordt in het eerste bijbelboek. In Genesis zien wij
Hagar gereed om Ismaëls lamp te doven, nog eer zij helder op kon vlammen. Straks
moet zij terug naar de tent, waar later Izak zal geboren worden. Maar het tegenbeeld
daarvan vinden wij in Openbaring 12. Daar is ‘de vrouw’ die een ‘mannelijken zoon’
baart de kerk. Het blijkt, nader bepaald, de kerk van het Nieuwe Testament te zijn;
want de ‘vrouw’ heeft reeds achter zich de hemelvaart van Christus (vs. 5), en wordt
nu welhaast aangeraakt met den zegen van het Pinksterfeest (vs. 14).
Nu is het bekend, dat de kerk juist in dezen haar overgang van het Oude naar
het Nieuwe Testament in de dagen van Hemelvaart en Pinksterfeest, door Paulus
in een merkwaardige allegorie met den naam van ‘Sara’ wordt geëerd. Paulus maakt
in den brief aan de Galaten een tegenstelling tussen de kerk van het Oude en die
van het Nieuwe Testament. Hij dient de eerste aan onder den naam van ‘Hagar’;
want Hagar was slavin, was nog dienstbaar, en al haar kinderen blijven in die
dienstbaarheid. Zij erven niet met den zoon der vrije, met Izak. De naam van Hagar
dient Paulus ter typering van de kerk van het oude verbond; ook deze lag nog in
boeien, ook zij was nog vervreemd van die hoge vrijheid, die Christus haar verwerven
zou; een vrijheid, óók ten aanzien van de mensen. Maar daar tegenover wordt dan
de kerk van het Nieuwe Testament getooid met de emblemen van de vrije Sara.
Die kerk is vrij. Zij beschikt over rechtsgoederen en rechtsheerlijkheid, welke beide
onvervreemdbaar zijn. Zij is ontheven van dat juk, dat geen der vaderen dragen
kon. En al haar kinderen zijn nu vrij in Christus.
Hierbij is dit het merkwaardige: wanneer men Paulus' uitspraak, onder herinnering
aan het verhaal van Genesis, legt naast dezen tekst uit de Openbaring van Johannes,
dan schijnt de kerk, juist in het tijdsgewricht, waarin zij Sara's rechten krijgt, de
dienstbaarheid te gaan delen met Hagar. ‘De vrouw’ van Openb. 12 heeft het recht
op Sara's volle erfenis; en al haar kinderen hebben óók dat recht. Maar zij die het
récht heeft op de vrijheid en het erfgoed van Sara, keert in tot de woestijn, al waar
zij slechts kan leven, indien het wónder ingrijpt. Blijft dit uit, dan moet zij daar
versmachten, gelijk ook Hagar, straks met haar inmiddels geboren zoon, aan den
lijve ondervonden heeft.
Deze tegenstelling is scherp. De echte Hagar wil niet met ‘een deel’ volstaan. Ze
begeert binnen het kader der desiderata van Abrahams tent ‘alles’, anders neemt
zij liever ‘niets’. Maar de kerk van
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het nieuw Verbond, die ‘Sara’, weet, dat zij in Christus récht op alles heeft; doch,
gelovende aan haar récht op ‘alles’, doet zij praktisch voor een tijd afstand van de
inbezitneming der goederen, die haar verzekerd zijn krachtens haar erfrecht. O
neen, haar erfrecht zelf geeft zij niet prijs; dit ware gruwelijk ongeloof, dit ware een
Ezau's daad. Maar zij doet afstand voor een tijd van de praktische genieting van de
haar geschonken goederen, ofschoon ze rechtens haar bezit zijn. Zo vlucht zij in
de woestijn, op het uur, waarin de Vader zegt: wees vrij, als Sara.
In deze positie zijn nog allen, die geloven naar den aard van het Nieuwe
Testament. Zij zijn verheerlijkt door het geloof in en met Christus, hun Hoofd. Maar
de praktische genieting van die heerlijkheid toeft nog. En nu gaan zij niet de leuze
‘alles of niets’ toepassen op hun eigen wijs, die eigenwillig is, doch slechts op Gods
manier willen zij te zijner tijd in bezit nemen wat hun is toegezegd. Zij weten dat
voor God inderdaad het woord waarachtig is: ‘alles of niets’: in het verbond zijn of
er uit zijn, als vriend of als vijand gelden in 't gericht. Maar zij, die alles ‘hebben’
naar het recht Gods, en in hope, weten toch onderscheid te maken tussen rechtsbezit
en de praktische genieting van het volle uitgekeerde bezitsgoed. Zij weten, dat wat
voor hen weggelegd is in den hemel, hun eigendom blijft, ook al zien zij het nog niet
hier op aarde.
Alles of niets, - die spreuk is ons geopenbaard, en wil in rekening komen, zo vaak
de vraag rijst, wat God in zijn boeken heeft geschreven. Maar het is een dwaasheid,
haar te rangschikken onder de ervaringsconclusies, die de mensen in hun boeken
noteren, als zij ons met de ogen des vleses zien op- en neergaan onder hen. De
natuurlijke mens onderscheidt niet de dingen die van den Geest van God zijn. Hij
onderscheidt niet, dat de kerk, in de woestijn vluchtende, daar in het oord der
ballingschap van Hagar, de rechten oefent, en ook heeft, die voor Sara gelden.
Dies wenden wij onzen blik af van wat de mensen van ons denken. en zelfs van
wat wij zelf in ons eigen leven naar het vlees waarnemen, en wij gaan met Sara de
harde woestijn van Hagar in, wij laten ons schroeien door de brandende zon, en
dragen de vervolging van de wereld, en dulden den smaad, die ons om Christus'
wil overkomt, en hopen onder dit alles op het heil des Heeren, dat eenmaal ‘Sara’
met al haar kinderen in de heerlijkheid zal opnemen, om wat ons rechtsbezit is, ons
ook in bezit te laten nemen door de hand, die tast naar een kroon, die onverderfelijk
is.
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Dat is Hemelvaarts-werkelijkheid. Het Hoofd verheerlijkt, de leden in de woestijn.
Christus buiten schot, de christenen onder schot. Er blijft een rust nog óver voor het
volk van God. Wij leven in de bedeling der onderpanden: de trouw van Hem, die ze
gaf of nam, die geldt voor het geloof, en sterkt in 't dragen van ons kruis. De einden
der eeuwen zijn op ons gekomen sinds den dag van Christus' hemelvaart; maar het
zijn dan ook de einden der eeuwen.
Erfgenamen jubelen alleen maar in 't geloof. En dat geloof is hun enige
oriëntatie-mogelijkheid; alleen daardoor zien zij, dat zij in de woestijn een plaats
hebben, haar van God bereid. De ‘Engel des Heeren’ behoeft die plaats, met de
bronnen der verfrissing, niet achteraf te wijzen. Want vóór de vrouw van Openbaring
12 de woestijn introk, is haar van die plaats, en van haar bereiding door God, en
van haar immer vloeiende bronnen, een stellige verzekering gedaan door het
onfeilbaar Woord.
1)

De wilde ezel.

En hij zal een woudezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn,
en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen voor het aangezicht
van al zijn broederen.
Gen. 16:12.
Wij kennen het verhaal: Abraham is door de belofte Gods aangewezen om vader
van een groot volk te zijn. Die belofte schijnt evenwel zich niet te vervullen. De jaren
gaan verder, en het beloofde kind komt niet. Toen heeft ten slotte Sara, naar een
regel dier dagen, Abraham haar slavin Hagar plechtig overgegeven, opdat naar
haar uitdrukkelijk verlangen een kind van Abraham uit deze slavin geboren worden
zou, welk kind dan straks als Sara's eigen kind kon gelden.
Straks leeft de hoop in Abrahams tent weer op. Hagar, de slavin. weet dat zij
moeder worden zal. Maar waar deze verwachting niet geheiligd is door het woord
Gods en het gebed, komen trots en twist mede Abrahams tent binnen. Hagar veracht
haar meesteres. Blijkbaar heeft zij ook aan dit gevoel van overmoed uitdrukking
gegeven. Daarmee brengt zij heel de familie in een zeer pijnlijke situatie. Enerzijds
is Hagar trots er op, dat haar het moederschap gegeven wordt uit Abraham hetwelk
Sara niet heeft kunnen ontvangen, en verheft zij
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zich boven haar vrije meesteres; zij doet, alsof de verhouding vrijheid-dienstbaarheid
niet meer bestaat. Aan den anderen kant echter vergeet Hagar, dat juist dit
overdragen van de slavin in de plaats der vrije vrouw, een heel krasse openbaring
was van die verhouding vrijheid - dienstbaarheid.
Straks beklaagt zich Sara bij Abraham over den overmoed van haar slavin en
Sara verdeemoedigt haar. Hoe zij dat deed weten wij niet, maar duidelijk is, dat zij
haar slavin weer op haar plaats zet en de verhoudingen die er zijn weer gelden laat,
zonder sparen. In het minst heeft Sara niet bedoeld daarmede ongedaan te maken
wat geschied was. Zij wil enkel Hagar vernederen. Maar Hagar besluit den regel
toe te passen op haar eigen manier, althans van: alles of niets, en zij vlucht van
Sara weg.
Dat was een dubbele misdaad. Zichzelf onttrekt zij aan haar meesteres, en haar
te verwachten kind onttrekt zij aan den vader. Alles of niets! Groot of dood. Heersen
of buiten het gezicht van de heersers leven.
Maar in de woestijn ontmoet haar de engel des Heeren. En deze doet haar
openbaring. Hij deemoedigt haar, en zegt haar, dat zijzelf ook zich bukken moet
voor Sara's aangezicht. En wat dat kind betreft, spreekt hij haar tegen. Zij wilde van
dat kind één van beide maken: een rijken herdersvorst, die haar in zijn glorie deed
delen, óf een vergeten paria, die in haar schande delen moest. Indien zij niet onder
de schaduw van haar groten zoon straks rusten mag, dan zal hij met haar vóór den
tijd onder de brandende woestijnzon vergaan. Op dit punt nu spreekt haar de engel
tegen. Dat kind zal niet voor niets verwekt zijn. De regel: alles of niets, is niet die
regel dien God naar deze uitlegging van Hagar erkent. Want dat kind wordt wel niet
alles, maar hij wordt toch veel. Hij wordt wel geen patriarch in de lijn van het verbond,
maar toch ook geen paria die buiten de aandacht van het verbond in een verscholen
hoekje straks verkwijnt. Hij wordt wel niet de zegenende hand die aan heel de
mensheid zich straks strekken mag, want de zegen van Abraham die, gezegend
zijnde, alle volken zegent, gaat niet op dezen zoon van Hagar en van Abraham
over. Maar hij zal toch aan de andere zijde man zijn van betekenis. Ja, van
wereldbetekenis. De wilde ezel is zijn type, de woudezel, waarvan Job 39 zo prachtig
spreekt, woest, wild en ongetemd. En zo weinig zal dit kind straks uit de wereld
weggewerkt kunnen worden, dat om zijn persoon heen alles woelt en gist; zijn hand
zal tegen allen zijn. De hand van allen tegen hem. Da Costa
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heeft er iets van begrepen, toen hij achteraf dit woord aangreep voor zijn tekening
van zijn ongunstigen, woeligen, ontembaren Bedoeïen, den zwerver in de woestijn.
Maar het zou wel dwaas zijn als wij daarbij bleven staan. Want in dit woord stelt de
openbaring over heel de linie deze gedachte, dat Ismaël een haard van strijd wordt,
een vlammenhaard die niet geblust wordt.
Zo is dan drieërlei mogelijkheid hier in bespreking geweest.
De éne is wat Hagar in eerste instantie wil: haar kind moet groot zijn. Maar zij
vergeet, dat het groot zijn in Abrahams linie niet hangt aan het geboren zijn in
Abrahams tent, maar uit de besnijdenis des harten. Zo komt er een diepe kloof
tussen Izak en Ismaël. Izak vertoont het beeld van den herder en Ismaël van het
wilde beest.
De tweede mogelijkheid is deze: neem hem dan maar weg o God, uit het land
der levenden en uit den kring der verantwoordelijke mensen. Hagar neemt niets,
wanneer zij niet álles krijgt. Ook dát wordt haar ontnomen, zij moet het kind straks
in de wereld brengen en moet het Abraham overgeven.
Dus blijft er slechts de derde mogelijkheid. Het kind treedt de wereld in, maar als
het niet het geloof van Abraham heeft, wordt het, juist wegens zijn rechtsgeldige
betekenis, een permanente breuk in de geschiedenis. Zijn hand tegen allen: de
aanval, de oppositie, het zich niet voegen naar de wet van God gaat van hem uit
en maakt hem antisociaal. En daarom is de hand van allen tegen hem. Want de
wereld verteert zichzelf. Niet de wilde ezel, maar het lam is het wenkend zinnebeeld;
dát krijgt straks óók wel aller hand tegen zich, maar breidt zijn handen zegenend
over allen uit. Ongelovig zijn maakt antisociaal. Maar het geloof brengt ons ook in
het verband met de mensen onderling weer op onze plaats.
1)

De straat op!

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
eendrachtiglijk bijeen.
Hand. 2:1.
De Heilige Geest van Pinksterfeest is op de discipelen van Christus neergestort,
terwijl zij in een ‘huis’ bijeen waren. Het huis, waarschijnlijk, waarin de ‘opperkamer’,
de ‘bovenkamer’ was, waarvan we meer lezen. Het is door velen aangezien voor
een bijgebouw in den
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tempel; anderen, en het worden er steeds meer, denken aan een groot (voor
samenkomsten zich lenend) vertrek in een private woning. De een gelooft dan weer
dat daar het heilig avondmaal is ingesteld, de ander trekt het in twijfel.
Moeten we op zékerheid dienaangaande wachten, eer we goed kunnen preken
op Pinksterfeest? Heeft het feit met name, dat de kamer niet gelijkvloers lag, maar
dat men een trapje op moest, om er te komen, openbaringshistorische betekenis?
Of was 't alleen maar, omdat in het ten dienste staande pand de grootste kamer
boven de kleinere benedenvertrekken lag?
Er zijn mensen, die op Goeden Vrijdag niet stichtelijk kunnen preken, naar ze
menen, zonder uit het feit, dat het kruis van Christus (en van de moordenaren......)
enkele centimeters boven den grond zijn lichaam ophief, ‘af te leiden’, dat Hij nu
‘tussen hemel en aarde hing’, aangenomen noch door déze, noch door géne. Ze
gaan door zulke vondsten voorbij aan het bijbelse begrip van ‘verhogen’, dat wil
zeggen publiek ten toon stellen, wijl er rechtshandel was.
Zo zijn er ook mensen, die uit het feit, dat de leden der op den Geest wachtende
vergadering een paar treden van een huistrapje óp moesten, om in de meeting te
komen, heel wat weten af te leiden. Maar een iegelijk leidt daar dan het ‘zijne’ uit
af. Beter gezegd: hij legt het erin. En voor de eenvoudigste lering der Schrift sluit
hij het oog.
Kinderen van de Reformatie zullen juist op hun feestdag, den dag der toegespitste
onderscheidingen immers, graag den humanist van Rotterdam, Erasmus, eens
willen aanhoren. De opperzaal - boven den beganen grond: De Sinaï, óók al boven
den beganen grond. De vlugge geest is nu klaar; de pen doopt zich in den inkt.
‘Aantekeningen op het Nieuwe Testament’ worden gegeven, - aldus:
‘Op den bergh is de oude Wet gegeven, in steenen tafelen geschreven: op den
bovenzael is de nieuwe Wet verleent door den heyligen Geest, in de herten der
geloovigen geschreven. Op beyde dees plaetsen was hoogte en vyer. Maer den
bergh die aldaer was, dat was maer een bergh, den welcken aen te tasten oock
den volcke verboden werdt, als zijnde een grof en aertsch-gesint volck, die de
gheestelijcke dinghen niet begrijpen konden. Op desen bergh is een huys, op dat
ghy daer door de eendrachtigheyt der Gemeente mooght bekennen. Daer was den
bergh Sinai, daer op het voeghde de Wet te geven, die door menighte der gheboden
het wederspannighe volck soude bedwinghen. Want om 't gebodt wordtse Sinai
genoemt. Hier
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is den bergh Syon, welck op 't Hebreeusch een hooge Tinne te seggen is van dear
men oock door 't geloove als van naby de Hemelsche dinghen beschouwt. Daer
was een verschrickelijck vyer, roock, brant, Donder en Blixem: Hier is een dapperen
Geest, maer die wackerigheydt aenbrenght ende gheen schrick: ende een vyer
welck de lichamen niet verbrant, maer het verstant verlicht, en met een Hemelsche
welsprekentheyt de tonge der eenvuldigher begaeft. Daer murmureerde het twistige
volck. Hier biddense gerustigh ende eendrachtigh in eenen kamer, verwachtende
alsoo de Hemelsche gave’......
Zo gaat het nog een tijdje verder.
Maar gelukkig, dat wij heden uit de Schriften betere dingen mogen lezen, ‘en met
de zaligheid gevoegd’. Want die ‘opperzaal’ heeft geen andere betekenis dan deze,
dat het de meest geschikte kamer was voor een samenkomst. God heeft die zaal
niet uitgekozen, omdat zijn Geest aan de eerste étage meer kracht van concentratie
zou toekennen, dan aan een kelder, of een woonkamer. Hij heeft die opperzaal niet
eens tot kerkzaal laten stempelen. Want nu het Pinkster is, nu wordt décentralisatie
de boodschap, tegenover de centralisatie van den eredienst onder Israël. Vandaar
dan ook, dat ze straks ‘van huis tot huis’ brood breken, en overal vergaderplaatsen
trachten te krijgen: de wijkkerk is beter dan het stadscentrum in den nieuwen dag.
Opper-zalen?
Maar niet zodra was de Geest uitgestort, of de mandatarissen van den verhogden
Kurios hebben zich op straat begeven. Wat de Geest kwam doen, dat was juist de
slaking van de banden aan het afgeschoten plekje, en het neerzetten van zijn ferme
visserlui, zómaar midden op straat, waar 't volk is saamgestroomd. Vóórdat de
tempel straks onder Titus in brand gestoken wordt, heeft God het huis, waar vroeger
de kleine schare der discipelen placht saam te komen, door een beving ontwricht
(Hand. 4).
En zo leert de humanist, die naar de mystiek een achterdeurtje openhoudt, en
pas de kruistochten tot de ‘algemene’ geschiedenis heeft leren rekenen, beurtelings
juichen en klagen. Juichen, voor een tijd: heah, de Geest komt in een boven-zaal.
Maar straks moet hij wel wenen: men kent en vindt de spreekplaats van den
Pinkstergeest niet meer. De tempel is verwoest, en het huis met de opperzaal is
kort na Pinksterfeest onbruikbaar geworden, zelfs voor de functie van museum der
moedergemeente; een begrip, dat eigenlijk maar moest worden losgelaten in den
nieuwen dag.
Maar de zoon der Reformatie gaat al verder in zijn stagen lofzang.
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Waar is de opperzaal? Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. WANT
's Heeren gunst zal over die Hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, Zijn
trouw rust zelfs op 't late nageslacht van de nieuw aankomenden uit Klein-Azië, en
Griekenland, en Rome, en Spanje, en Batavenland, en Amerika, en waar maar meer
de Geest vergaderen zal. Vuur en wind zijn in Jeruzalem dan ook niet geweest: het
léék er alleen maar op. Het eigenlijke wonder was juist de overwinning van het
Woord boven het teken, van de uit-breiding boven de samentrekking, van de diffusie
der kerk boven de centralisatie.
Het was goed, voor een tijd, in de opperzaal.
Maar het was veel beter, een volgenden tijd, op de brede straat der grote stad,
die geestelijk heet Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is (Openb.
11).
Het is goed in een nette kamer, als er niet beter is.
Maar het is beter ‘im Kot und Schlamm der Welt’. Want het is Pinkster geweest,
halleluja.
1)

De vleeswording des Woords.

De Deo etiam verum dicere periculosum est, zélfs nog het de waarheid spreken
omtrent God is gevaarlijk, - met dit woord van een ‘ouden vader’ begint de beroemde
gereformeerde theoloog Iunius zijn stellingen over wezen en eigenschappen van
God.
Bij hem vinden die stellingen haar plaats na een brede beschouwing over wezen,
taak en object der theologie, en over Schrift en Schriftgezag en over traditie.
De term ‘gevaarlijk’ klinkt in Iunius' mond dan ook geenszins als een
trompetsignaal, waarmede hij zelf of zijn medestanders zich zouden willen aandienen
als uitroepers van het faillissement van álle theologie; een signaal dus, op grond
van welks sprake zij als ‘voorlopers’ der tegenwoordige ‘theologie des kruises’
zouden kunnen worden aangemerkt. Vraagt men in de kringen van deze laatste
‘theologie’ elken theologischen mens: ‘wat doet Gods Woord in uw mond?’, in de
omgeving van Iunius zou men op die vraag antwoorden: vraag dat aan wie mij
gemachtigd hebben: Schrift en Schriftgezag, en in samenhang daarmee ook de aan
de Schrift

1)

Uit: 't Hoogfeest naar de Schriften, dec. 1939.
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genormeerde traditie, dié zijn mij waarborg daarvoor, dat ‘theologie’ geen innerlijke
tegenstrijdigheid is, als zou God (‘theo’) zó volstrekt onbereikbaar voor ons zijn, dat
aangaande Hem elke menselijke wetenschap (‘logie’) zou uitgesloten zijn, en als
zou dus in den naam ‘theo-logie’ het eerste lid (‘theo’) het tweede (‘logie’) verslinden
willen.
Neen, als Iunius hier ‘gevaren’ ziet, dan zijn het niét die, welke de ‘theologie des
kruises’ met dezen op haar standpunt nog veel te flatterenden naam zou willen
aanduiden. Op haar ‘standpunt’ toch is het wetenschappelijk spreken over God
geen kwestie van gevaar, maar van dood. Geváren zijn er in den hemel noch in de
hel; ze zijn er alleen maar op aarde; wat werkelijk en onherroepelijk onder het oordeel
ligt, dat ligt al aan den ánderen kant van de gevaarlijke zone. Daarom kon, goed
beschouwd, juist niet de z.g. theologie des kruises, maar alleen een goed
gereformeerd theoloog als Iunius er rondweg voor uitkomen, dat hij het ‘gevaarlijk’
vindt, over God zelfs de waarheid te spreken. Want die waarheid is door geen oog
(in natuurwaarneming) gezien, en door geen oor (in enige geschiedbeschrijving)
gehoord, en door geen hart (in enig wijsgerig systeem) bedacht: God heeft ze bereid,
gereed gemaakt, voor wie Hem liefhebben (1 Cor. 2:9). Ze is dus áán-gebracht,
naar-ons-toé-gebracht, ze komt van boven en van buiten af. Haar verkregen te
hebben betekent dan ook nog niet: haar ook áán te kunnen.
Gemeten aan den heerlijken God, over Wien wij spreken, is onze geest te zwak,
en ons redeneren in zichzelf onwaardig, zo zegt Iunius. Daarom mag deze onze
geest zich alleen op God verlaten, die zich in Zijn Woord aan ons geopenbaard
heeft. In de heerschappij van dit Woord over onzen geest worden de ‘gevaren’,
waarvan Iunius sprak, in beginsel overwonnen.
De vleeswording des Woords betekent dan ook garantie en naderbijbrenging van
de overwinning van deze gevaren. Garantie, wijl wanneer Gods Woord in het vlees
tot ons komt, ja vlees wil worden, daarin geen mindere genade ons geschiedt, dan
wanneer Gods Woord in de Schrift tot ons komt. Naderbijbrenging, wijl de
vleeswording des Woords zich aansluit aan de vóór haar reeds geschiede, maar
ter fine van voltooiing op haar aangewezen, en op haar dus ook wáchtende
openbaring Gods in de Schrift.
Maar garantie en naderbijbrenging van de overwinning der gevaren, die aan het
spreken over God verbonden zijn, is nog iets
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anders, dan een algehele terzijdestelling van die gevaren. Deze algehele
terzijdestelling zal eerst de vrucht kunnen zijn van het voltooide werk van den
Drieënigen God, die zijn Woord deed uitgaan in de Schrift en in den ‘persoon Jezus
Christus’, gelijk onze vaderen vaak Hem noemden; van dien God, die het
vleesgeworden Woord door den eeuwigen Geest onstraffelijk zich Gode deed
opofferen; en wiens Geest in al de Zijnen zich alzó paart bij 't goddelijk Woord, dat
ten slotte op een nieuwe aarde de aanschouwing van God in het aangezicht van
Jezus Christus ongehinderd zal geschieden tot in alle eeuwigheid.
Ons daarom tot de Schrift kerende, letten we allereerst op de uitspraak, waaraan
de titel van dit opstel is ontleend: ‘het Woord is vlees geworden’ (Joh. 1:14).
Twee vragen dringen zich hier aan ons op: wat wordt verstaan onder ‘het Woord’;
en wat onder ‘vlees’? Van het antwoord op de laatste vraag zal tevens afhangen,
hoe wij het woord ‘worden’ dienen te verstaan, wanneer we vernemen, dat het
Woord vlees is ‘geworden’.
Hele folianten zijn gewijd aan de eerste vraag. Men heeft gemeend, dat de evangelist
Johannes zich in de aanwending van den naam Woord of Logos zou hebben
aangesloten bij allerlei vroeg-, en vooral laat-Griekse wijsgerige speculaties omtrent
het hemelse Woord, den goddelijken Logos, zoals deze heidense wijsbegeerte dat
‘woord’ zich dacht, en zoals zij, met behoud van alle gevaren, die aan de poging tot
samensmelting van heidens én Schriftuurlijk denken verbonden zijn, en dan zonder
enige mogelijkheid tot overwinning van die gevaren, zijn omgewerkt door Philo, een
Alexandrijnsen Jood, die helaas meer aan de Griekse filosofie, dan aan de Schriften
van het oude Testament zijn gedachten gevangen heeft gegeven. Wij willen hierop
niet nader ingaan; voor wie de eenheid der Schrift, en haar goddelijk recht van
zelfuitlegging aanvaardt, lijdt het geen twijfel, of het Woord ‘Logos’, de naam ‘Woord’
is door Johannes gebruikt in aansluiting aan het Oude Testament. Zó maakt Gods
Geest door hem het begin van het Nieuwe.
‘In aansluiting aan het Oude Testament’, ja; maar dat wil geenszins beweren, dat
Johannes zich daarmee niet zou gewend hebben tot zijn tijdgenoten, of al schrijvende
met hen niet gerekend zou
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hebben. Integendeel. In den tijd, toen het Woord vlees werd, in de z.g. ‘volheid des
tijds’, had het wijsgerig en quasi-theologisch denken der mensen zich aan allerlei
logos-speculaties overgegeven. De Griekse filosofie, en de hellenistische variaties,
die op haar thema's waren geleverd, hadden de lucht bezwangerd met logos-mythen,
logos-theorieën, logos-ideeën in verbluffende veelvormigheid en onderscheidenheid.
En nu ligt het geheel en al in de lijn van Gods soevereine accommodatie, o neen,
niét aan de zonde, maar wél aan de menselijkheid van ons denken, als de evangelist
Johannes, die ‘zijn’ wereld kent als Gods wereld, zijn tijdgenoten aanspreekt,
zeggende: deze Jezus, dien ik u verkondig, is het Leven, is de Logos, is het Woord
van God. Dat zijn altemaal modetermen. Maar de inhoud, dien Johannes er in zal
leggen, zal het modieuze denken der heidenen breken. Niet aan de zonde in hun
denken accommodeert hij zich; en daarom ‘ontleent’ hij zijn ‘logos-begrip’ (gelijk wij,
achteraf, het mogen noemen) niet aan hun Grieks-hellenistisch-Joods gefilosofeer,
doch aan het Oude Testament, waarop straks ook de Christus zelf zich steeds weer
gaat beroepen. Maar wel aan de menselijkheid, de zwakheid, de beperktheid, en
vooral: de geschiedenis van dat denken sluit Johannes zich aan; en daarom kiest
hij uit de veelheid van namen en ‘beschrijvingen’, welke de Heilige Schrift hem bood,
juist dien énen naam van Logos, Woord. En daarin handelt hij toch niet anders, dan
Mattheus, of dan Lucas? Mattheus, die voor de Joden schrijft, laat in het
‘genesisboek’ van Jezus Christus Hem zien als den waren David; op wien de Joden
hoopten. Hij accommodeert zich dus aan de geschiedenis van hun denken; vandaar
het accentueren in dat genesis-boek van den naam David (in Mattheus 1).
Maar aan den anderen kant neemt hij de zonde van hun denken niet over; want
deze wáre David, tevens Davids zoon en Heer, is, zo wil hij maar zeggen, een heel
andere dan dien de Joden zich dromen; Hij is er één van kribbe en van kruis. Lucas
op zijn beurt schrijft meer voor de heidenen, de Grieken; hij heeft den Grieksen roep
om den schonen, gaven, goddelijken mens vernomen, den mens, die tevens
goddelijk, zoon der goden heten kan. Hij laat daarom in zijn geslachtslijst (hoofdstuk
3) uitkomen, dat de Jezus, dien hij predikt, waarachtig mens is, en tevens als ware
zoon van Adam ook zoon van God; waarachtig beeld van God. Maar dan weer mens
en God, mensenzoon en Gods Zoon, geheel anders, dan ‘vlees en bloed’ zich Hem
denken.
Zo is de naam, waarmee Johannes den vóór alle tijden eeuwig
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gegenereerden Zoon van God aandient, de naam ‘Woord’, geen filosofische, doch
een Schriftuurlijke titel. Johannes' allereerste woord grijpt op dat van Genesis terug.
‘In den beginne’, daarmee openen beide hun verhaal. Aan Gods spreken, waardoor
‘de wereld gemaakt is, en zonder hetwelk geen enkel schepsel is geschapen’
refereren ze zich ieder met eigen doel, doch onderling in harmonie. Dat het licht de
duisternis instroomt, houdt beiden bezig; maar tevens komt op dit punt de
onderscheiding in de nadere uitwerking van gedachten bij gelijk woordgebruik reeds
naar voren; niet als wilde Johannes van den schrijver van Genesis afwijken, maar
omdat hij op diens woord de noodzakelijke, en groot-evangelische aanvulling geven
kan en wil. Immers als het in Genesis heet, dat het licht in de duisternis valt, dan is
daar de duisternis die van de nog ongevormde oerstof; en het licht, geschapen door
het Woord van God, dat zelf Licht uit Licht is, is dan het licht der natuur, hetwelk
komt in de wereld. Johannes daarentegen heeft het oog op de duisternis der zonde;
en die wordt door het waarachtige Leven, dat is wederom: God zelf, maar dan vlees
geworden, doorbroken; want dit Licht is tevens ‘genade en waarheid’; het komt
daarin uit bóven de primitiae, de eerstelingen van den wetgever Mozes, die tevens
auteur van Genesis is.
Zo is bij Johannes het Woord niet maar een werking, die van God uitgaat, doch
een Persoon, die zelf God is, tweede Persoon van Gods wezen: ‘en God was de
Logos’, schrijft Johannes. Dit ‘Woord’ is niet maar een uitgaand werk van God, doch
de uitgaande Zoon van God; geen werk-naar-buiten, doch de Zóón-naar-buiten,
tredende uit de kameren van zijn goddelijke rust en heerlijkheid. De schrijver van
het vierde evangelie grijpt niet alleen terug naar Genesis I, doch komt er ook boven
uit; hij heeft dan ook niet slechts uit het scheppingsbericht, doch ook van de andere
zijde zijn licht ontvangen. Door zijn van Gods Geest gedreven geest spelen de
motieven van Job 28, en van Spreuken 8 en van parallelle plaatsen. Van Job 28,
waar Job van de Wijsheid opmerkt:
God kent (alleen) haar weg
En Hij weet hare plaats,
Want Hij blikt heen naar 's aardrijks enden,
Wat onder heel den hemel is ziet Hij,
Om voor den wind 't gewicht te stellen,
De maat des waters af te meten;

immers:
Toen Hij den regen wetten stelde,
Den weg voor dond'rende onweerswolken,
Toen heeft Hij haar gezien, versierd,
Bevestigd en haar ook doorvorst.
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In deze verzen ‘komt Job ertoe, de eeuwige wijsheid te verheerlijken. Hij bezingt
haar echter niet als persoon, gelijk in Spreuken 8 geschiedt, zodat hij er ook niet
toe komen kan haar te identificeren met zijn goddelijken Getuige en hemelsen Goël’.
1)
Maar wat Job volgens deze opvatting op het hier aangegeven punt van zijn
lijdensweg nóg niet zag, dat staat wél scherp voor den geest van den schrijver van
Spreuken 8, die de Wijsheid, het Woord rondweg als Persoon komt tekenen; en
ook als preëxistent, bestaande vóór alle creatuur, en door God ‘geraadpleegd’, één
met Hem in wijsheid, die oneindig is, God uit God, en Licht uit Licht.
In den proloog van Johannes' evangelie snijdt Gods openbaring omtrent het
vleesgeworden Woord dan ook de zonde, de ketterij van alle heidens-filosofische
Logos-speculatie uit. Soeverein haalt ze ons uit de leerschool van Plato en de stoa
en Philo vandaan; ook in Johannes 1 verheft tenslotte de Wijsheid zelf haar stem,
en roept op de straten, die van hellenistischen filosofenkraam gereinigd moeten
worden. En in dit haar reinigingswerk, in haar kathederbouw en haar dagelijkse
kathederbezetting, is zij van ‘genade en waarheid’ eindelijk zó echt ‘vol’, dat ze
ditmaal niet maar in beeldspraak gezegd kan worden op de straten te roepen, doch
in mensengedaante, ja bevonden als een mens, werkelijk onder ons woont, en op
onze slijkerige straten op en neer gaat, alzó menselijk roepende, en (vs. 18) God
verklarende, van God ons exegese gevende. De stem der Wijsheid is ditmaal
mensenstem. Het Woord, dat eens de wereld in aanzijn ‘riep’, ‘roept’ thans in tastbare
parousie, in lijfelijke aanwezigheid, in de volheid des tijds, in het tweede ‘begin’, niet
dat der schepping, doch dat der herschepping, in het ‘heden’ der genade. Het loopt
een historisch pad, en loopt daar met ons op. en op en neer; en het zal van dit uur
af aan in rechte lijn zijn schreden richten, en niet achterom zien, noch op zijn
schreden wederkeren.
‘Noch op zijn schreden wederkeren’; in die laatste uitdrukking hebt ge nu één der
treffende verschilpunten tussen menige helleniserende logosspeculatie én de bijbelse
openbaring aangaande het vleesgeworden Woord. In géne werkt de Logos cyclisch,
in déze lineair. Dat is te zeggen: in eerst genoemde wordt de Logos óók wel gedacht
als naar buiten tredende, doch dan in ommegangen; gedane zaken nemen zo altijd
keer. Zoals telken jare lente, zomer, herfst en winter

1)

Dr. C. van Gelderen, Hoofdpunten zielsgesch. v. Job, 3e dr., Kampen, 1931, 60: vgl. Gemser,
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K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

272
plegen weer te komen, en de éne jaarkring zich aan den anderen voegt, en in hem
over-grijpt, zó dacht men zich den loop van deze onze wereld als ingeklemd tussen
de ommegangen van vele in kringloop zich bewegende werelden; was er geen
eeuwige kringloop der dingen? Steeds trad volgens deze wereld-cyclus-speculaties
de Logos naar buiten, en ook weer naar binnen; heden geeft Hij werelden uit, die
Hij echter morgen weer tot Zich zal doen wederkeren. Maar bij Johannes onderneemt
het vleesgeworden Woord een werk-van-één-maal-en-dan-nooit-weer; bij Hem - Hij
wil immers ons gelijk worden? - nemen gedane zaken géén keer. Het is den mens,
en dus ook Hem, als vleesgeworden Zoon, gezet, éénmaal te sterven, en daarna
het oordeel. Want er is maar één boek Genesis, en maar één evangelie van
Johannes. Eén scheppingsmoment, één herscheppingsakte slechts, die men
vleeswording van het Woord Gods noemen mag. Er is maar één geschiedenis; en
in het midden van die geschiedenis staande, is het dit vleesgeworden Woord, deze
onder ons tabernakelende God-en-mens, die Gods oordeel in rechtmatigheid komt
dwingen, niet langer verdoemenis te spreken over degenen, die in Christus Jezus
zijn.
Hij komt Gods oordeel dwingen, niet langer te verdoemen, zeiden we. Daar raken
we een tweede punt van verschil tussen de Logosspeculatie en Johannes' evangelie
omtrent het vleesgeworden Woord. In eerstgenoemde komt de Logos voor als wat,
in zeer ruwe termen gesproken, zoveel is als een scheppingsmiddelaar; hij is geen
God, en ook geen mens, doch orgaan van God, een tussen-wezen, een ‘hogere’
boven-zinnelijke ideële ‘wereld’ en als zodanig een ‘archetypische idee’, een
‘archetypisch paradigma’, een ‘archetypisch modèlbeeld’, waarnaar God deze
stoffelijke wereld geschapen heeft. In deze archetypische hoogste ‘idee’, die onder
den naam van goddelijken logos meteen quintessence en samenvatting van de
bovenzinnelijke ideale ‘wereld’ is, heeft God deze onze zintuigelijk-waar-neembare
wereld eerst ‘aanschouwd’. Zulke rechtstreeks uit het heidendom stammende
gedachten keren bij Philo terug, ook naar de letter. Maar op deze manier blijft voor
den naam ‘scheppingsmiddelaar’ noch het eerste, noch het tweede lid over.
Schepping in den zin van Genesis 1:1 is er op dit standpunt niet; er is hier geen
God meer, die krachtens besluit, naar gemaakt bestek, in verbond met zichzelf, de
wereld alleen uit Zijn wil in 't aanzijn roept. En ‘middelaar’ is deze ‘logos’ óók niet,
althans niet in bijbelsen zin: in den bijbel, óók in Johannes' evangelie, is de middelaar
ambtsdrager, die een opdracht heeft te vervullen, en die haar niet anders dan door
te
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werken tot een goed einde brengen kan. Het blote ‘zijn’ is Hem daartoe niet
toereikend; het hebben van één of meer dan één ‘natuur’ is daartoe niet voldoende;
er moet in de eenheid van zijn naturen een werk Gods gedaan worden, en dat door
Hem als ‘Knecht’ des Heeren. In de logosspeculaties, boven aangewezen
daarentegen, is de logos ‘middelaar’ alleen reeds door te zijn, door een ‘natuur’ te
hébben, en in die tussen-natuur zich aan God te zien te geven. Te zien: dat is wat
anders dan: te offeren, onstraffelijk op te offeren. Neen, deze logos is als ge scherp
toeziet toch eigenlijk in 't geheel geen middelaar; eerder een gestalte, die in de
midden-zone ligt, de zone tussen God en mens, beneden en boven, hemel en aarde,
intelligibele en sensibele ‘wereld’. Maar tussen een semigoddelijke zône, en den
Zone Gods, die tevens zoon des mensen wordt, is het onderscheid even groot als
tussen een ‘het’ en den groten ‘Hij’. De logos van Philo krijgt al de predikaten, die
het heidense denken voor den in de wereld ‘uitgezaaiden’ goddelijken logos heeft
bedacht. Maar Johannes zal ons van het vleesgeworden Woord Gods gaan verhalen,
dat Hij tot de wereld kwam, en daar niet werd aangenomen; en tot het Zijne, maar
door de Zijnen niet werd erkend; en dat Hij verder is gegaan, komende tot de éne
plaats en tot het éne uur, waarop Hij zich ter slachting had over te geven, een nieuw
testament in zijn bloed achterlatende zóvelen als Hem aangenomen hebben. De
logos van Philo kan voor de Joden geen struikelblok, voor de Grieken geen
dwaasheid zijn. Die van Johannes kan niet anders zijn. Hij is de Zoon van God,
maar gekomen niet in heroën -, doch in dienstknechtgestalte.
Een tweede vraag rest ons: wat wil Johannes zeggen met dat ‘vlees’?
Vlees kan in de Schrift velerlei betekenen. Om niet meer te noemen, het kan
vooreerst de aanduiding willen zijn van een zondige natuur, een verdorven aard.
Maar Johannes, die straks het vleesgeworden Woord laat vragen: wie uit u overtuigt
Mij van zonde? en die Hem hoort verzekeren, dat de Vader en Hijzelf één zijn, en
die zelf aangaande Hem roemt, dat Hij van genade en waarheid vól is, Johannes
kan in deze plaats met ‘vlees’ generlei zondige natuur bedoeld hebben.
Een andere betekenis van ‘vlees’ is die, waarbij het accent ligt op de
creatuurlijkheid, op de natuur, niet gelijk ze door de zonde is verdorven, doch zoals
ze uit de handen van den Schepper voortgekomen is.
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Aan deze tweede betekenis nu zijn we bij de lezing van den proloog van Johannes'
evangelie blijkbaar gebonden. Het Woord is vlees geworden; d.w.z. de tweede
Persoon van den drieënigen God, is mens geworden. Maar dan zó, dat Hij niet in
een reeds bestaanden mens is ‘opgedoken’ voor de verbaasde ogen der wereld;
want tegen die opvatting verzet zich het woord ‘vlees’; waarin wel niet de
individualiteit geloochend wordt van Hem, die eenmaal vlees geworden is, doch
wél, dat aan een vooraf geschapen individualiteit Hij gebonden ware bij het vlees
wórden, in het zó en zús vlees worden. Gods Woord werd ‘vlees’; de Zoon was wel
preexistent, maar niet de mens, die uit de vleeswording van het Woord resulteerde.
‘Vlees’ wil zeggen, dat de Zoon van God zich niet met een mens verbonden heeft,
of met een bestaanden menselijken persoon, doch dat Hij, om met onze belijdenis
te spreken, zich ‘onafscheidelijk verenigde en tezamen voegde met de menselijke
natuur’. ‘Vlees’ is een algemene uitdrukking; en dit feit moet naar twee kanten in
rekening worden gebracht; naar den énen kant snijdt het af elken waan, alsof de
Zoon zich met een individu zou hebben geassocieerd; dat zagen we zoëven reeds;
maar naar de andere zijde komt het ook op tegen elke voorstelling, als zou aan die
aangenomen menselijke natuur iets hebben ontbroken. In deze sluiten we ons aan
bij een opmerking van Dr. A. Kuyper Sr.: in de zooeëven aangehaalde uitspraak
onzer belijdenis, goede weergave immers van den desbetreffenden inhoud van
Johannes' evangelie, ‘ligt opgesloten, dat het subject in Jezus niet was een
“menschelijk persoon” Jezus, maar dat het subject in Jezus was en is de persoon
des Zoons. Niet alsof de persoon des Zoons een onvolledigen menschelijken persoon
zou hebben aangenomen, die wel lichaam en ziel maar geen geest had, en dien
ontbrekenden “geest” alsnu vervangen had door zijn goddelijken persoon. Van al
dat werktuigelijk knutselen, gelijk Apollinaris het in gang zocht te brengen, heeft de
kerke Christi nimmer iets willen hooren’......bij nadere bezinning (vgl. Kuyper,
Vleeschw. d.W., 1887, 71).
Hiermee is ook reeds het antwoord gegeven op de thans geen moeilijkheden meer
opwerpende vraag, wat onder het ‘worden’ in de uitdrukking vlees ‘worden’ te
verstaan is. ‘Worden’ kan meer dan eens de betekenis hebben van: voor den dag
komen, blijken, zich vertonen als datgene, wat men ‘geworden’ is. Het kan óók willen
aanduiden: iets worden, wat men eerst niet was: een nieuwe toestand treedt dan
in.
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De eerste betekenis evenwel is hier uitgesloten; alleen de tweede blijft over.
Vooreerst treft het ons, dat Johannes duidelijk onderscheid maakt tussen wat de
Zoon, het Woord, de goddelijke Logos was en is vóór de vleeswording en ook
afgezien daarvan, én wat Hij daarná geworden is in den tijd, op dat moment, dat nu
tegenover het in Genesis 1:1 gestelde tijdstip als keerpunt in de geschiedenis ons
wordt voorgesteld. Bovendien sluit Johannes zich aan bij de andere evangelisten,
wier geschriften hij ‘bekend wist en veronderstelde’; ze waren er immers reeds vóór
het zijne, hij wilde daarop een aanvulling geven (Bijb. Handb. N.T. 127a, 67b). Men
mag dus den proloog van Johannes' evangelie nimmer losmaken van wat b.v.
Mattheus verhaalt, dat n.l. het kind Jezus, ‘dat heilige’, geboren is daardoor, dat de
Heilige Geest in een punt des tijds Maria overschaduwde, en zo uit haar lichaam
een menselijk ovum tot ontwikkeling ging voeren, het uitdrijvende straks in een naar
háár verloop gewoon-menselijke geboorte. Het geloof neemt daarbij aan, op grond
van deze goddelijke openbaring, dat deze geboorte, schoon zij verliep als elke
andere, nochtans geen resultaat was van den ‘wil des mans’, doch van een
soevereine daad van beschikking Gods over het lichaam, het vlees en bloed der
maagd Maria. Niet de geboorte weliswaar, maar des te meer de daar achter liggende
ontvangenis, de conceptie, was een wonder ‘van bovenaf’; maar juist wijl het
wezenlijke conceptie was, zij het dan een conceptie uit God en dus ‘van boven’, en
niet uit een man of ‘van beneden’, een conceptie wel ‘van boven’, doch zelf
geschiedende daar waar Maria was en dus ‘beneden’, juist daarom kan dit ‘worden’
alleen betekenen wat wij hier boven zeiden.
De Zoon Gods is dus, blijkens dit ‘geworden’, historisch geworden. Historisch, o
neen, niet maar als degene, die op de historie in geheel enige manier inwerkt, wat
Hij vóórdien reeds gewoon was, doch als voortaan ook in haar werkende, als
historische individuele Persoon, goddelijk, maar in dien goddelijken Persoon dan
ook persoonlijk opnemende Zijn aangenomen menselijke natuur. Bevend heeft de
taal der kerk hier haar woorden gestameld, als zij de aangenomen menselijke natuur
om beurten anhypostatisch en ook enhypostatisch noemde; het éne betekent: zonder
eigen menselijk-individuele subsistentie en het andere wil zeggen: in de goddelijke
subsistentie individueel opgenomen, door haar gedragen en gegarandeerd.
‘Onpersoonlijk’ kan men daarom deze menselijke natuur beter niet noemen. Want
vooreerst is het woord ‘anhypostatisch’ niet te vertalen door ‘onpersoonlijk’; doch
door: zonder eigen sub-
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sistentie of hypostase. Een persoon nu wordt wel vaak hypostase genoemd, maar
daarom is elke hypostase of subsistentie nog geen persoon. En voorts wordt
‘anhypostatisch’ afgewisseld met ‘enhypostatisch’; wie 't éne ons overgeleverde
woord zou willen scheiden van het tweede, dat ons óók overgeleverd is, en het apart
zou stellen, zou in deze afwijking van de traditie slechts bewijzen, minder verlegen
te zijn dan de kerk van vroeger, en daardoor minder rijk; want wat is de verlegenheid
ditmaal anders, dan een verlegen-zijn met den goddelijken rijkdom, dien wij wel
hebben, maar dien we daarom nog niet ‘áánkunnen?’ Het spreken over den
mensgeworden God is ‘gevaarlijk’; maar het gevaar wordt eigenmachtig bestreden,
en daarom slechts met nieuwe, en nu nodeloze gevaren vermeerderd, indien men
op den énen term zich vastlegt, en den anderen verwaarloost. Trouwens, dat die
éne term zo vaak verkeerd vertaald werd (anhypostatisch = onpersoonlijk) levert,
voor wat onze bewering aangaande die nieuwe gevaren betreft, de proef op de
som......ter waarschuwing van ons allen. Opdat wij in vreze en beven zouden blijven
toezien bij het mirakel van den Zoon Gods, die Zich Zelf ontledigd heeft, in het
tijdsmoment, dat de wereld een helen slag zich óm deed wenden.
Want, wat dit laatste betreft, twee woorden staan hier naast elkaar, en het éne wil
het andere niet verdringen (in Fil. 2:7).
Zichzelf ontledigd.
En: Zichzelf ontledigd.
Wat het eerste aangaat, hier straalt de majesteit van God, die voor het geloof zich
kond geeft in de ontlediging, waarin zij tevens zich verbergt, in het zelfde ogenblik,
voor alle andere dan geloofsogen. Niet, dat deze ogen des geloofs den ontledigde
niet zien; eerst zij kunnen de armoede van den Zoon van God werkelijk herkennen
als resultaat van ontlediging. Tot de menswording Gods behoort immers, dat het
vlees-zijn, en dus het in zwakheid zijn van Gods Woord ook waarlijk waar te nemen
is: hoe zou anders gezegd kunnen zijn, dat de Zoon in alles ons gelijk werd,
uitgenomen de zonde? Maar dat de armoede, en de zwakheid, de vleselijkheid van
het vleesgeworden Woord te zien valt voor élks oog, doet toch niets hiervan af, dat
haar te kennen als vrucht van een vrijwillige ontlediging alleen voor het geloofsoog
mogelijk is. Het ontledigd zijn kan ieder zien; de ontlediging (als akte van één
ogenblik), die kan alleen het geloof zien. ‘Zien’ naar den aard van het geloof: zien

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

277
zonder de aanschouwing, in een geloven op gezag. Als een gezonde bij het bed
van een zieke staat, die tegen dat de avond valt uit verdoving ontwaakt tot bewustzijn,
dan kunnen beiden zien, dat 't in de kamer schemert. Maar dat de schemer
avondschemer is, en geen morgenschemering, dát weet alleen de man, die heel
den dag bewust gearbeid heeft. Den patient moet men vertéllen, of het avond is,
dan wel ochtend. Zó kan ook slechts wie van God geleerd is door het Woord, van
de armoedigheid van den mens Jezus Christus bekennen, dat zij uit God is, dat ze
uit en van Hemzelf is, dat ze vrucht is van een goddelijke daad: de daad der
zelfontlediging. Een daad, die, wat haar kracht en alvermogen aangaat, niet minder
is dan die andere, waarmee God de wereld schiep, de aarde eens vernieuwt, en
straks zijn Mensenzoon ook opwekt uit de doden.
Zichzelf heeft de Zoon ontledigd; hier denkt men haast vanzelf aan het mooie
woord, bekend uit den taalschat der kerk: het woord condescensie. Vrijwillig,
soeverein, kwam God naar ons afdalen, ons bezoeken, opzicht, episcopaat over
ons nemen. Hij werd in Christus onze Bisschop; dit zeggen is géén ‘pastorale
dogmatiek’; het is wél dogmatiek omtrent den Pastor onzer zielen, den Bisschop
onzer belijdenis. Want Bisschop, dat wil eigenlijk zeggen: opzichthouder.
Opdat dit opzicht nu voorts in de lijn der continu gemaakte, der blijvende
condescensie Gods foederaal of verbondsmatig zou kunnen zijn, en verlossend,
opzicht Gods dus in en door een Middelaar van het genadeverbond, daartoe heeft
de Zoon zich voorts ook ontledigd. Echt ontledigd.
Ontlediging, exinanitie, kenoosis, het zijn overbekende termen, waaraan het
denken veler eeuwen de ‘gevaren’ van het spreken over God smartelijk ervaren
heeft. En nóg staat ons verstand vol eerbied stil, als het dit wonder vatten wil.
Niettemin heeft in de laatste jaren het gereformeerde denken over deze materie
goede vrucht mogen oogsten. Nog in het jaar 1887 was er onder Nederlandse
gereformeerden strijd in deze: dr. A. Kuyper aan den énen, Helenius de Cock aan
den anderen kant. Formuleren wij het geschilpunt zó, als eerst genoemde zelf het
deed, dan staat het áldus: door Kuyper ‘was beweerd, dat reeds de Vleeschwording
des Woords als zoodanig voor den Zone Gods een vernederinge was geweest’;
daartegen had evenwel De Cock staande gehouden, ‘dat de vernedering des Heeren
pas begonnen is, toen
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Hij reeds mensch was; zijnde het volgens dezen geleerde op zichzelf nog geen
1)
vernedering voor den Heere geweest, dat hij vleesch wierd’.
Sedert het jaar van de publieke bespreking van deze controvers voor ons volk
heeft de uitlegkundige arbeid onder ons niet stil gestaan; en in vereniging met
2)
dogmatische studiën heeft hij wel langzamerhand een opinie onder ons ingang
doen vinden, die in hoofdzaak bij De Cock zich aansluitende ten volle uit deed
komen, dat in Filippenzen 2:6, 7 wij niet maar een voorbeeld-van-oot-moed van
3)
Jezus Christus ons zien getekend, doch een afwending van het goddelijk
verdoemenis-oordeel door Hem, die naar Johannes' proloog vol van genade is, vol
ook van waarheid. Geen uitgegroeide Mozes, die wet en vloek tot consummatie
komen laat, doch een Heiland, arm en neergebogen.
Hoor, hoe de gedachtengang van Paulus' uitspraak in Filippenzen 2:6, 7 wordt
weergegeven door nieuwere gereformeerde exegese (Greijdanus). Vóór zijn
menswording - aldus leert ze ons lezen - was de Zoon Gods ‘in Godsgestaltenis’;
dat is: Hij had de bestaanswijze van God Zelf; of, wat hetzelfde zeggen wil: Hij bezat
het ‘zijn gelijk aan God’. En heeft Hij nu dit zijn-gelijk-aan-God alleen betrokken op
Zichzelf? Het gehouden alleen voor Zich? Alleen dát in rekening doen komen in zijn
verhouding tot de wereld, die van God vervreemd, in nacht verzonken was? O neen:
‘in Godsgestaltenis zijnde, heeft Hij het zijn-gelijk-aan-God niet als iets om maar
naar Zich toe te halen beschouwd’. Hij heeft, om zo te zeggen, niet naar zich toe
gerekend. Maar God gedacht aan zijn verbond, waarin Hij in vrijwillige condescensie
zich tot partij gemaakt had naast den mens als andere partij. En nu die mens gevallen
was, bondsbreuk gepleegd had, nu was het Gods recht geweest, zich ‘op zichzelf
te houden’; en ook de Zoon had het aan-God-gelijk-zijn voor zich alleen kunnen
houden; zijn wereld was dan wel door Hem, den Logos, geschapen, maar dan
vervolgens vanwege de bondsbreuk voor eeuwig losgelaten. De beledigde
Verbondspartij had het God-zijn dan kunnen aanwenden alleen voor Zich: om te
vernielen, te wreken, te verdoen.
Maar alzo behaagde het den Vader noch den Zoon. De wét is wel door Mozes
gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus

1)
2)
3)

Kuyper, Vleeschw. d.W., 1887, 180.
Greijdanus, Menschw. en Vern., hist.-crit. studie, Wageningen, 1903; Komm. op Philipp., ed.
Bottenburg, 1937, 190 v., Korte Verkl. op Philipp., Kampen.
E. Barnikol, Philipper 2, der Marc. Urspr. d. Mythos-Satzes Phil. 2, 6-7, Kiel, 1932, 133.
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Christus aan den dag getreden. Het zijn-als-God, dat heeft de Zoon aangewend
niet maar naar zichzelf, maar ook naar ons toe. Instee van de wereld, en den mens
als de andere verbondspartij te verdoen, ontledigde Hij zichzelf. Niet, dat Hij ophield
God te zijn; dan ware de éne Bondspartij ook zelf aan ons en aan 't verbond
ontvallen. Neen, maar Hij heeft de goddelijke glorie weggenomen uit den kring der
menselijke waarneming. Waar de lawine van een Gods energie ontladend oordeel
verwacht had mogen worden, daar komt in stee hiervan een klein kindje zich leggen
in een krib, en zich begeven ónder het oordeel; leeg is dat kind, en leeg die kribbe,
leeg straks zijn zitten en zijn staan, zijn hangen aan het kruis. Leeg aan de uitstraling
van het onmetelijke licht, dat ogen verblindt, van de almogende kracht, die spiesen
aan stukken slaat, en bergen roken doet.
Op wat wijze, onder aanwending van welk middel heeft de Zoon Gods zich aldus
ontledigd?
Door middel van de aanneming van een dienstknechtgestalte. Die aanneming
was weer de daad van een ogenblik, hetzelfde ogenblik, waarin ook die ontlediging
geschiedde. Zij was echt een aanneming der dienstknechtgestalte; zij verving de
Godsgestaltenis niet, want deze is, schoon aan onze waarneming te onttrekken,
toch niet te vervangen. Neen, over de Godsgestaltenis heen, om zo te zeggen, nam
Hij de knechtgestaltenis aan; die in de gestalte van den Soeverein, den Onderwerper,
den belastingnemer was, trok over die gestalte het kleed van den onderdaan, den
onderworpene, den belasting-betaler aan. Die Heer van den tempel was en is, en
eeuwig blijft, en Prins, ja, Koning, die betaalt aan den tempel zijn didrachmen straks.
En wie van de volken is er bij, als Hij, tóch soeverein, een vis uit 't water haalt, en
uit zijn bek de geldsom, die de tempel vroeg? Alleen een apostel, die 't later ons zó
oververtellen moet.
Nu is het dienstknecht-zijn aan alle mensen, in álle toestanden en in álle tijd en
eeuwigheid eigen. Niet aan hen alleen trouwens; óók aan den engel bijvoorbeeld.
Dienstknecht, dat kán de naam voor een ellendigen slaaf wezen; het kan ook het
predikaat van een blinkenden engel zijn. Het woord laat beide opvattingen toe: er
zijn onderscheiden rangen, en ook ‘staten’ mogelijk in de dienstbaarheid, het
knechtschap, de onderworpenheid. Dienstknecht zijn is nog niet hetzelfde als
vernederd zijn; een knecht kan vernederd worden en verhoogd; ook de Knecht des
Heeren weet straks vernederd en verhoogd te zijn.
Maar een eerste nadere détaillering brengt Paulus in zijn tekening
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reeds aan, wanneer hij vervolgens het middel aangeeft, waardoor de Logos de livrei,
de houding, de werkzaamheid, de apparitie van knecht zich aannam: Hij ‘werd in
mensengelijkenis’, en dáárdoor (niet b.v. door een engelengelijkenis aan te nemen)
nam Hij knechtsgestalte aan, gestalte van één, wiens wil aan Gods geopenbaarden
wil obligatie had. Mensengelijkenis, dat wil hiér zeggen: gewónemensen-gelijkenis.
Zijn naam wordt met een ‘mensengriffel’, d.w.z. in gewóne-mensen-schrift voortaan
geschreven en gespeld. Men kan hem van de massa, van het ‘profanum’ vulgus
niet onderscheiden, want Hij wordt alleen maar geestelijk onderkend, door wie de
exinanitie heeft vernomen, en eraan geloofd.
En eerst nadat Hij zó, door deze zijn menswordingsacte, ‘in houding als een mens’
had kúnnen ‘bevonden’ worden, en ook werkelijk bevonden wás, eerst daarna heeft
Hij zich vernederd. Hij kwam niet tot engelengehoorzaamheid, doch tot
bondsbrekersgehoorzaamheid: tot zonde geworden voor ons. Hij kwam niet tot het
dienstbetoon van een gracieuzen ambassadeur, doch tot dat van een ambassadeur,
dien men bespotten kon, en uitwerpen, en geselen, en kruisigen, en die van zijn
eigen Zender en Vader en Genoot verlaten zou gaan worden. Niet in het mens-zijn,
of creatuur-zijn, maar in het geslágen-mens-zijn, in het vertrápte-creatuur-zijn kwam
zijn vernedering uit, zijn verkeren in den staat van een gedoemde. zijn vernedering
uit, zijn verkeren in de staat van een gedoemde.
Het mens-zijn, dát is in-zich-zelf nog geen vernedering. Want mens is Hij ook
heden nog, en dienstknecht ook, en zijn gróte onderwerping kómt eerst terecht in
zijn parousie. Toch is Hij op den dag-van-heden zeer verheven: Knecht-in-verhoging
is Hij. De assumptie van de menselijke natuur is daarin reeds in feite gebleken, in
zichzelf nog geen vernedering te zijn. Vernedering lag er voor Hem, die haar aannam,
eerst in de wijze, waarop Hij ze aannam: sterfelijk, en van den aanvang af gericht
op sterven. De onsterfelijkheid in den vollen Schriftuurlijken zin had zijn lichaam
eerst nog niet; en evenmin zijn ziel; want Hij moest eerst de onsterfelijkheid voor
haar verdienen in zijn dood; eerst daarna kon Hij ze ook werkelijk ‘géven’ aan zijn
menselijke natuur (art. 19, Ned. Geloofsbel.).
Dus trekt het Woord des Heeren nu ons vlees aan, en maakt het naar een
Bijbelwoord (Hebr. 10:20) tot een voorhangsel, een qordijn, waarachter God zich
schuil houdt voor de ogen van den mens. Een voorhang, dat is te weinig gezegd,
tenzij bedacht wordt, dat het zijn plaats heeft in den dienst-van-de-verzoening, en
gereed-
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schap dier verzoening is. Nu, geen andere voorhang, geen andere tempel- of
tabernakelgordijn was zózeer middel-tot-verberging; achter het tabernakel- of
tempelgordijn verborg in Mozes' dagen en tot op den Goeden Vrijdag zich niet God,
maar slechts een schaduwbeeld van Gods aanwezigheid: een ark, en een wolk, en
een wondere schijn, welks wonderheid zijn armoede van alleen-maar-schijn niet
kan verteren. Want de wet, de thora, is door Mozes gegeven; hij heeft bestek en
tekening van tabernakel en tabernakelgordijnen op een berg gekregen van den
Heere zelf. Hoe arm, hoe arm, vergeleken althans bij wat in Bethlehem ons in den
schoot gaat vallen! Op dien berg kan de gewone man niet komen; en wie mag straks
zijn ogen waarlijk weiden aan 't gordijn, dat naar 't bestek geweven en gehangen
werd? Weer blijven de ogen van den man van de straat beroofd, zelfs van het recht
om het ook maar te zien, - de hogepriester slechts mag ambtelijk erachter treden,
en slechts de priesters mogen het van de vóórzijde aanschouwen. Dat is dan ook
de prediking, die van dit gordijn uitgaat: de verberging is gepredikte verberging.
Maar óns gordijn, het betere voorhangsel, dat is: het vlees van 't vleesgeworden
Woord, dat wordt bij ons op straat gebracht. Beter op straat, dan op een berg; beter
bij 't koningsvolk, dan op de hoogste sport van de hiërarchische ladder.
O Bisschop en Hoge Priester onzer belijdenis, Gij gaat uw grote werk-stuk nu
beginnen; maar 't is geen waagstuk meer, nu Gij volmaakt op uwen God vertrouwt,
nu Gij 't verbond-van-ouds als Eerste én als tweede partij vervullen gaat in al zijn
delen! Gij brengt 't gordijn op straat; en de prediking die er van uitging, die verbreedt
en die verdiept Gij. Gij zegt in 't proza, dat van uw mensentong op ons afkomt, dat
Gods verberging straf voor zonde is; zo schakelt Gij uw eigen voorhangsel eerst in
den dienst der verzoening in, ja, Gij brengt het voorhangsel van uw eigen vlees op
straat en onder de mensen; en daarmee is dat andere gordijn, waaraan zich Annas
en Kajafas en heel de stoet van Levi vastklampt, door U verouderd en geantiqueerd
verklaard, en opgeschreven op de lange lijst van wat verdwijnen moet.
Maar eenmaal begonnen, zult Gij geen stilstand kennen. Eenmaal op straat
gebracht, brengt de voorhang van uw vlees onzen groten nóód-stand aan het licht;
het is deze, dat wij voor wat ‘genade en waarheid’ betreft, om onzer zonde wil zijn
aangewezen op een in toorn daadwerkelijk voor ons zich verbergenden God. En,
hoe Uw God-verklarend Woord dien nood van ons weet te tekenen!

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

282
Nu buigen zich naar U over zovelen, als er door uw Geest geroepen zijn, geheel
inwendig en krachtdadig. Niet anders weten zij te doen dan de zuchten, die de wet
van Mozes en zijn juk de vaderen deed zuchten, aan te laten zwellen tot één kreet:
gena, o God, gena, hoor ons gebed, verschoon ons toch naar uw barmhartigheden,
delg uit, delg uit, vergeef ons overtreden, uw goedheid zij geen perk of paal
gezet.....Breek dezen tempel af, o Priester; waar is hij anders voor gebouwd, althans
voorshands? Neem weg dien voorhang, grote Melchizedek, en treed vooruit, treed
vóór den drom van Levi uit. Gij hebt den tempelvoorhang, en dien verdicht tot
vlees-vanmensenkinderen, op de publieke straat gebracht; nu blijft er geen solutie
meer dan deze: dat Gij 't gordijn verscheuren gaat, opdat de God van alle genade
in deze zijne heerlijkheid verschijne, onverhinderd nu, niet meer gehinderd vanwege
onze zonden. Opdat ook wij niet meer in 't naderen tot God gehinderd mogen worden
door ons gemis aan wat Gij noemt: verbondsvrijmoedigheid!
Hoor Hem nu spreken: Ik kom, o Vader, om uw welbehagen te doen: in Mij is 't
grote ‘JA’ geworden (2 Kor. 1:19), het Ja en Amen van het oerverbond. De
onsterfelijkheid, 't verheven zijn boven den dood, het boven hem uitgetild-zijn, dat
was een mógelijkheid in de dagen waarin, of die waarvan eens Mozes schreef zijn
eerste ‘in den beginne’. Maar het is tot wérkelijkheid geworden, als Johannes de
pen ter hand neemt om zijn tweede ‘in den beginne’ daarboven te plaatsen. Toen
hij schreef, toen wás het al volbracht: de vleesgeworden Zoon had reeds aan zijn
menselijke natuur de onsterfelijkheid gegeven. Ons gaf hij mee; we delen samen.
Hij en wij, en allen, die zijn verschijning lief leerden krijgen.
Terug naar Alexandrië, Philo! Niet door te zijn, maar door te werken naar zijn twee
naturen heeft ons de Logos vrijgemaakt. Dat in de persoonlijke vereniging van deze
twee naturen geen vernedering voor God lag, dat is de laatste, en meteen de hoogste
les van God, als Hij de Pedagoog wil zijn, die ons 't verbond zal doen verstaan. Dat
God zich niet vernedert, als Hij, in 't algemeen gesproken, mens wordt, dat God niet
eens vernederd worden kan, ook door de menswording niet, dat is de grootste
rijkdom van het Kerstfeest. Maar dat is nog maar scheppingsleer, al werd zij eerst
in de ure der herschepping in dien vorm ons bijgebracht. Maar dat de Heere, die
ook Broeder en ook Leidsman voor ons is, toch gans reëel zich heeft vernederd als
Jezus Christus, als de eenmaal mens gewordene, in deze ónze natuur, dat is de
grote les van de herschepping: we zien
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den Leermeester tevens Priester worden: hoe vol is Hij, vol van ‘genade en waarheid!’
Ook is Hij Koning van ons leven; zijn dienstknechtsgestaltenis is hún slechts
openbaar als vrucht van soevereine Goddelijke dáád, die door Hem in beslag
genomen zijn voor alle eeuwigheid.
God kwam op straat; en blijft erop. Maar de straten worden straks van goud, en
ze zijn zo breed eens als de nieuwe aarde. En de voorhang, eens gescheurd, blijkt
straks geheel gehecht. Waarom? Om voorhang weer te wezen? O neen, het is
alleen maar, om de glorie te weerkaatsen van dien God, die van achter de gordijnen
wéggekomen is, en die op gouden straten met ons op en neer gaat eens, in 't
aangezicht, óók dan, van Jezus Christus, mens en God in enigheid van zijn Persoon.
De tekenen zullen we dan zien, de tekenen der wonden in zijn vlees: de naden in
't gordijn, als gij 't zo zeggen durft. Maar 't zijn dan ook slechts tékenen; en méér
dan die is 't eeuwig blijvend Woord, dat middel ook onzer hemelse kennis. Ons
mensenschrift zal de Logos niet meer schrijven straks, noch het gebruiken; de
bijbelbladen blijven achter in het jongste vuur. Maar schoon het Woord-in-schrift
hier áchterblijft, het Woord-in-'t-vlees is ons reeds vóórgegaan; het mindere heeft
afgedaan, zijn goede diensten bereikten haar gestelde doel. Maar het meerdere,
de meeste, dat blijft: de God-en-mens in één Persoon, de gezegende Persona Jesu
Christi.
Geschreven in een jaar-van-onzen-Heere, van onzen Heer-en-God. Anno Domini;
want ook de klok tikt naar de wet van 't vleesgeworden Woord. Ook dán, als ik haar
voor het laatst gehóórd heb; amen: dat zal waar en zeker zijn.
1)

‘Naar het vlees’ en ‘naar den Geest’.

Het woord ‘éénmaligheid’ zal taalzuiveraars niet kunnen behagen. Het zal ook niet
gemakkelijk te vertalen zijn. Toch is het in den laatsten tijd overbekend geworden.
Grotendeels is dit een gevolg van de aandacht, die aan bepaalde filosofische
vraagpunten besteed is. Op wijsgerig gebied is het onder-

1)

Uit: 't Hoogfeest naar de Schriften, dec. 1939.
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scheid tussen natuurwetenschappen en ‘geesteswetenschappen’, en in verband
hiermee ook dat tussen natuurwetenschappelijke en geschiedkundige begripsvorming
nader in studie genomen. Al pleit dat niet in alles vóór de theologen, het is toch ook
wel weer verstaanbaar, dat de theologische wetenschap om deze problematiek niet
al te zware kopzorgen zich gemaakt heeft. Toch kon op den duur ook zij al minder
zich aan de bespreking ervan onttrekken. Steeds meerderen hebben zich op het
hiermee aangegeven problemencomplex geworpen. Straks moest men ook het
‘Kerstgebeuren’ en wat daarop volgde in zijn gezichtskring betrekken. Dit laatste nu
is met meer dan gewone volharding geschied, met name door Emil Brunner. Omdat
de constructies van Brunner de algemene aandacht trekken, leek het ons wel
dienstig, in dit ‘Kerstboek’ er iets over te zeggen.
Het begrip niet slechts der ‘eenmaligheid’, doch ook der ‘absolute eenmaligheid’
is door Brunner naar voren gebracht in zijn boek over ‘den middelaar’. Hij tracht
daarmee de betekenis van den Christus in zijn verschijning te typeren en duidelijk
te maken.
Dit is niet zonder betekenis; men behoeft hier niet te denken aan een minder
gelukkig gekozen term, waaraan overigens niet te veel aandacht geschonken zou
dienen te worden. Immers, Brunner heeft met behulp van den technischen term der
‘eenmaligheid’ zelf tegenover anderen gepolemiseerd. Tegen Ritschl bracht hij het
bezwaar in, dat deze met het begrip, niet van de ‘éénmaligheid’, doch van de
‘eerst-maligheid’, op ongeoorloofde wijze opereerde. We gaan op Ritschl's denkbeeld
hier niet nader in; doch wijzen op de fijne onderscheiding tussen ‘eerstmalig’ en
‘eenmalig’, om te doen zien, dat het Brunner wel degelijk ernst is met het hanteren
van dezen term.
Welken kant Brunner ermee uit wil? Hij wil ermee duidelijk maken, welke betekenis
toe te kennen is aan de openbaring, en aan wat hij - zeer ten onrechte - het ‘Faktum’
Jezus Christus noemt. Het ‘eenmalige’ is een begrip, dat uit de geschiedenis der
jonge wijsbegeerte (Windelband-Rickert) bekendheid kreeg; men wil ermee duidelijk
maken, dat er aan den énen kant natuur-‘wetten’ zijn, volgens welke telkens zich
herhálende dingen gebeuren, of althans geacht worden te gebeuren, terwijl dan
daartegenover aan den anderen kant het historische staat, waarin slechts ‘éénmaal’
gebeurt, of geacht wordt te gebeuren, datgene, wat de stof van den verteller of
geschiedschrijver uitmaakt. Als Napoleon zijn ontbijt neemt, gaat het met de
spijsvertering naar vaste wetten van vele eeuwen. Als hij evenwel den slag bij
Waterloo levert, is dáár iets ‘éénmaligs’. Er valt
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hierover wel het een en ander te zeggen, maar we laten het rusten, hoe interessant
het probleem ook moge wezen.
Het ‘eenmalige’ krijgt nu het predikaat ‘absoluut’ bij Brunner, als het gaat over
doddelijke openbaring, en over Jezus Christus. Eerst in het christendom krijgt z.i.
het ‘eenmalige’, zijn strikte, strengabsolute betekenis. Het ‘eenmalige’ in den strikten
zin des woords kan z.i. slechts een ‘feit’, een ‘Faktum’ zijn. In de openbaring, die
God in Christus geeft, hebben we te doen met een soort van ‘eenmaligheid’, waarvan
er maar ‘één’ individueel geval voorkomt. Met dit éne individuele geval is de betekenis
van het soortbegrip der ‘absolute eenmaligheid’ dan ook uitgeput; ditmaal is ‘de
soort’ (de absolute eenmaligheid) met het éne individuele exemplaar, dat in het
‘Faktum’ Jezus Christus tot ons kwam, identiek. In Jezus Christus staan we voor
de volstrekt ernstige, de absolute eenmaligheid. Daarom valt z.i. in de openbaring
het ‘absoluut-éénmalige’ ook samen met het ‘eeuwige’; dientengevolge heeft het
ook de betekenis van iets, dat een absolute, onveranderlijke, volledige ‘beslissing’
brengt en zelf ook zó'n ‘beslissing’ is; het beslist voor tijd en eeuwigheid.
Is nu Gods werkelijke openbaring in het absoluut-eenmalige ‘Faktum’ Jezus
Christus tot ons gekomen, dan concludeert Brunner nu vervolgens, dat onze
verhouding tot de geschiedenis in het algemeen bepaald is door onze verhouding
tot Jezus Christus, niet omgekeerd. Het Faktum Jezus Christus, het
Christus-gebeuren, beslist, en beslist alleen. De verhouding tot Jezus Christus, zegt
hij, is primair; deze primaatsverhouding kan niet in omgekeerde richting worden
gedacht, Ook hiertegen hebben we onze bedenking, waarover we echter weer
zwijgen.
Want niet over deze en dergelijke punten wensen we hier te handelen, doch we
willen hier vragen, op welke manier Brunner tracht, zijn kunstterm te rechtvaardigen
uit de Schrift. Ongetwijfeld waagt hij daartoe een ernstige poging; hij wil ze
demonstreren door een fijne onderscheiding in te voeren tussen tweeërlei:
a) den Christus ‘in het vlees’,
b) den Christus ‘naar het vlees’.
Onze lezers begrijpen nu te beter, waarom juist in dit kerstboek Brunners gedachten
ons interesseren.
‘De Christus in het vlees’, dát betekent: het Woord, dat vlees geworden is, zo oordeelt
Brunner. Onder ‘vlees’ verstaat Brunner
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nu eens ‘de brutale massiviteit van het zinnelijk, zintuigelijk gegevene’, dan weer
‘de feitelijkheid in den allermassiefsten zin’, of ook: de bestaanswijze van historische
gegevenheden, heel de historisch bepaalde wereld, met insluiting ook van de
allerfijnste, zedelijkreligieuze humaniteit.
Tot dit ‘vlees’ nu is het Woord Gods ingegaan. En dát is dan de betekenis van de
uitspraak, dat het Woord ‘vlees’ geworden is; men lette erop, dat het woord ‘vlees’
hier veel ruimer genomen is, dan door ons geschied is, toen we hierboven spraken
over de ‘vleeswording des Woords’, en trachtten den proloog op het Evangelie van
Johannes te verstaan. Wij dachten daarbij aan het feit, dat de Zoon Gods mens
geworden is; dit stond voorop. Eerst als bedoeld gevólg daarvan erkenden wij voorts
ook het feit, dat de Zoon Gods, die voor een tijd voorts dienstknechtsgestalte
aangenomen heeft, nu ook is ingegaan tot onze historische wereld, ons denken,
ons streven, onze culturele en religieuze werkelijkheid etc. Wij zeggen niet, dat het
Woord Gods dit laatste z.g. ‘vlees’ ‘geworden’ is.
Keren we nu tot Brunner terug. Wat is in zijn voorstelling voorts de ‘Christus naar
het vlees’? Volgens Brunner is dat de Christus, zoals die voor kroniekschrijvers,
rapporteurs, wij zouden vandaag zeggen: voor journalisten, en persfotografen en
nieuwsberichtschrijvers, voor historici en hun helpers en helpersmaatjes
waarneembaar was. Dit veelszins nuttige mensenslag kon van Napoleon veel
rapporteren, en het kon gelijke ‘reportage’ geven omtrent Jezus Christus; het neemt
aan Hem den buitenkant waar. En ook den ‘binnenkant’, - zo voegen we er grif aan
toe; in zoverre n.l. als de mens Jezus Christus een waarachtige ziel heeft, die zich
ook naar buiten toe manifesteerde. Als Hij b.v. ‘zichzelf ontroerde’ (Joh. 11) kan
men niet dit Zichzelf ontroeren, maar wel het ontroerd-zijn zelf aan Hem ‘waarnemen’.
Al zulke mensen nemen dus het ‘vlees’ van den Christus waar, wat echter nog
volstrekt niet zeggen wil, dat ze nu ook Christus kénnen. Zij brengen het immers
niet verder dan tot de kennis van de ‘zedelijk-religieuze persoonlijkheid’, van het
‘brutale’ historische feit, incluis dan weer heel de ‘humaniteit’, de
gewoonmenselijkheid, de zedelijk-religieuze menselijkheid van Jezus; hoogstens
kunnen ze van Hem een historisch beeld schetsen.
Nu is, zo zegt Brunner, de ‘Christus in het vlees’ wérkelijk ingegaan tot ons leven,
onze geschiedenis; daarom kan Brunner het niet goedkeuren, dat men de voorstelling
geeft, alsof het geloof met de geschiedenis niets te maken heeft. Het
‘Christus-gebeuren’ had
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toch zeker plaats in de geschiedenis, dat wil, volgens Brunner, nog niet zeggen, dat
dit Christus-gebeuren nu ook zelf ‘historisch’ mag heten. Men moet - wil men althans
fijn onderscheiden - tussen ‘geschiedenis’ en ‘historie’, tussen iets, wat in de
geschiedenis plaats greep, én iets, dat ‘historisch’ werd, onderscheid maken, meent
hij. ‘Historie’ heeft te maken met wetenschap omtrent wat in de geschiedenis plaats
greep en grijpt. En nu brengt de wetenschap van den historicus het niet verder dan
tot den Christus ‘naar’ het vlees. Maar er is óók een Christus ‘naar den Geest’; en
deze ‘Christus naar den Geest’ is nu dezelfde als de ‘Christus in het vlees’.
Ieder kan nu zelf wel de lijn bepalen, waarlangs de wagen van Brunners betoog
dan verder loopt. De ‘Christus naar het vlees’ is toegankelijk voor het ‘vleselijke’
kennen, historisch-kroniekmatig b.v. De ‘Christus in het vlees’, oftewel de Christus
‘naar den Geest’. daarentegen is alleen voor het ‘geestelijke’ kennen toegankelijk.
Waar nu volgens Brunner de ‘eeuwigheid’ den tijd alleen maar ‘snijden’ kan, niet
in een ‘levensvlak’, doch alleen maar in een ‘punt’ des tijds, dat, wijl het
niet-meer-dan-een-púnt is, nimmer tot een historische lijn, nimmer tot een stukje
historie worden kan, daarom biedt de ‘Christus in het vlees’ niet meer dan een
gemeenschappelijk punt van aanraking tussen den kroniekschrijver als zodanig en
den gelovige als zodanig.
Zeker, het is tussen die beiden een ‘gemeenschappelijk’ punt; want zowel de
kroniekschrijver als de gelovige zijn geïnteresseerd bij en voor den Christus, van
wien men iets vertellen kan. Maar meer dan een gemeenschappelijk ‘punt’ wordt
het toch niet; want anders zou de ‘Christus in’ met den ‘Christus naar het vlees’
vereenzelvigd worden; zou de openbaring toch weer een stuk historie worden; zou
God met ons meegegaan zijn in onze wereld, hetgeen volgens Brunner niet aan te
nemen is, waar immers de eeuwigheid, de Eeuwige, den tijd slechts ‘snijden’ kan.
In een snij-púnt. De Christus kan wel ‘in’, maar niet ‘naar’ het vlees echt gekénd
worden.
In den Christus ‘naar’ het vlees - zo wordt straks de conclusie genomen - ziet ge
nu de relatieve ‘eenmaligheid’. Doch in den Christus ‘in’ het vlees (of: naar den
Geest) vindt het geloof de absolute eenmaligheid
Relatieve eenmaligheid, dié is er in het leven ook van Napoleon, Goethe, uw
buurman, of van uzelf. Napoleon kan veldslagen winnen, Jezus kan farizeërs en
schriftgeleerden verslaan in een dispuut. Goethe kan een reis naar Italië doen, die
voor zijn leven van blijvende
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betekenis wordt. Jezus kan een reis door Samaria doen, die blijvende indrukken in
Hem laat. Uw buurman kan als magnetiseur een patiënt genezen, Christus kan
zieken aangrijpen. Gijzelf kunt een conflict met mensen hebben, Christus kan voor
het Sanhedrin komen te staan. Dat is altemaal ‘eenmalig’, want het geval van
Napoleon, Goethe, dien buurman, uzelf gebeurt maar één keer; en de daarmee
corresponderende gevallen uit Christus' leven ‘naar’ het vlees gebeuren óók maar
één keer. Maar omdat ‘éénmaligheid’ van dit ‘soort’ ook bij anderen optreedt, daarom
is zij slechts ‘relatieve’ ‘eenmaligheid’.
Doch Christus in het vlees, dát is de absolute eenmaligheid; in Hem spreekt God,
en komt de openbaring tot ons, zonder historisch te worden. Deze absolute
eenmaligheid is dan ook in elk opzicht onkenbaar voor den historicus, al heet die
ook Mattheüs, Marcus, Lucas of Johannes, of Flavius Josephus, of apostel, of
tijdgenoot, die over Jezus verhalen doet, en dan mogelijk wel betrouwbare verhalen.
Men kan die absolute eenmaligheid slechts kennen in - niet te verwarren met: door
- het geloof.
‘In’ is - zo zeiden we - hier niet te verwarren met ‘door’. In het geloof Christus
‘kennen’ is immers weer heel wat anders dan in staat te zijn, over zijn ‘absolute
eenmaligheid’ verhandelingen te geven of te verwerken. In de absolute eenmaligheid
van Christus in het vlees, oordeelt Brunner, is datgene, wat in de geschiedenis
plaats greep, eerst recht een kwestie van geschiedenis geworden. Tegelijk evenwel
is daarin de geschiedenis als zodanig ‘opgeheven’.
Brunner gelooft, voor deze opvattingen zich op de Schrift te kunnen beroepen.
We willen zien hoe hij dat aanlegt.
Maar thans reeds merken we op, dat voor ons aller begrip er zeer veel, zo niet
alles, van afhangt, of het Brunner gelukken zal, zich op de Schrift zó te beroepen,
dat we capituleren moeten. Als dit het geval zou zijn, zouden zulke beschouwingen
aanvaard móéten worden.
Maar och, we zijn hier geen neutrale ongeïnteresseerde toeschouwers, we spelen
hier geen ogenblik de rol van een ‘sympathiek gehoor’. Bekennen wij het maar
eerlijk, als wij zúlke beschouwingen werkelijk moesten accepteren, dan ware daarmee
tegelijk het oordeel uitgesproken over al ónze advents-beschouwingen, ónze
kerstpreken, ónze gelovige wetenschap, zovaak ze spreekt over den Chris-
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tus, gekomen in het vlees. Wij hebben tot nu toe immers állen geloofd, dat de
Christus ‘in het vlees’ gekomen is, juist niet, om alleen maar in een snijpunt de
tijdelijke wereld met al haar ‘humaniteit’ te raken, doch om verlossend daarin op te
komen, daarin mee te leven, verzoenend en herstellend daarin werkzaam te zijn.
En daarom hebben we eveneens geloofd, en beleden, dat al wat Christus doet
vanwege zijn ambtelijke positie onder de zon een betekenis heeft, welke nergens
in de wereld aan iets anders toe te kennen zal zijn; dat het juist zijn ambt is, zich in
te laten met wat de ‘stof’ vormt of tenminste vormen moet van den kroniekschrijver,
den reporter, den journalist, den schrijver van acta, b.v. van de procesakten van
Pilatus, of, évengoed, de notities van den eersten den besten jodenjongen, die zijn
dagboek bijhoudt op Goeden Vrijdag of op elken anderen willekeurigen dag, waarop
Jezus Christus predikt in zijn synagoge, of waarop een tweetal uit ‘de zeventigen’
zijn dorpje binnenkomt, om het rijk Gods te verkondigen.
En al was het nu alleen maar reeds daarom, we hebben dienovereenkomstig tot
nu toe allen geloofd, dat de ‘gelovige’ het óók van den betrouwbaren kroniekschrijver
hebben moet; weshalve God dan ook in een ‘zonderlinge’ (speciale, een op ons
standpunt uitzonderlijk schijnende) zorg zulke geschiedschrijvers verwekt en
geïnspireerd heeft (de evangelisten), en anderen - de onbetrouwbaren - uit de
omgeving van zijn kerk weggeblazen heeft (de apokriefen, of Strauss, b.v.). Wij
hebben altijd geloofd, en het is ons tot ongemene vertroosting geworden, dat gelovige
en kroniekschrijver veel meer dan een gemeenschappelijk ‘púnt’ hadden; dat ze
integendeel zóveel gemeen hadden, dat de gelovige om het goddelijk geschenk
van gelovige kroniekschrijvers of -verklaarders roept, en deze dan natuurlijk ook
mógelijk acht. We hielden ons overtuigd, dat ‘Christus naar den Geest’ kennen, ook
betekent: alles, wat Hij ‘in het vlees’, d.w.z. door het lichaam, in zijn optreden onder
de mensen, gedaan heeft, bezien, en aanvaarden, en uitleggen, en beschrijven in
overeenstemming met de Schriften.
Zou dat alles nu vergissing zijn geweest?
We zullen de Schrift zelf laten beslissen; en daartoe vragen, welke bijbelplaatsen
Brunner ons aanwijst.
Zoals we reeds opmerkten, wijst Brunner naar enkele bijbelplaatsen, die zijn mening
zouden ondersteunen, of waarvan deze een interpretatie zou mogen heten.
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De aandacht valt hierbij allereerst op Romeinen 1:3. Daar wordt van den Heere
Christus gezegd, dat Hij ‘geworden is uit het zaad van David’, ‘ontsproten uit het
zaad van David’, ‘een nakomeling van David’ (vert. Prof. Greijdanus). Daaraan wordt
dan door den apostel toegevoegd: ‘naar het vlees’. Brunner concludeert nu: hier is
dus sprake van den ‘Christus naar het vlees’; we zagen reeds, welke eigenaardige
gedachten hij daaraan verbindt.
Maar er is, lees maar accuraat, er is hier geen sprake van een Christus naar het
vlees’, doch van een ‘geboren worden naar het vlees’, een ‘ontspruiten naar het
vlees’, een ‘aannemen van de menselijke natuur naar het vlees’, d.w.z. (volgens
Prof. Greijdanus): ‘bij het voortkomen van den Zone Gods uit Davids zaad werd Zijn
staat of toestand......bepaald......door de “sarx” (het vlees), zodat Hij lijden kon en
moest, gedaante en heerlijkheid miste’.
Hoe weinig dit te doen heeft met de tegenstelling, die Brunner maakte tussen
‘Christus in’ én ‘Christus naar het vlees’ blijkt uit het volgende. Brunner beweerde:
van den ‘Christus naar het vlees’ (die dan in vs 3 bedoeld zou zijn) kunnen reporters,
kroniekschrijvers, verslag doen, een beschrijving geven, waarneming doen; niet
alzo evenwel van den ‘Christus in het vlees’. Nu staat, volgens Prof. Greijdanus
(Komm. bl. 64) de uitdrukking in vs 3 (‘naar het vlees’) tegenover een andere in vs
4: ‘naar den geest, die heiligheid werkt en meebrengt’. Die geest ‘kwam’, zegt vs 4,
‘tot regel of maatstaf te dienen van het machtsbezit en de heerlijkheidsschittering
van den Zoon Gods’ in Zijn opstanding uit de doden. Het begrip ‘Zoon Gods’ (of:
‘Godszoon’, zie hieronder) ‘in kracht’ (vs 4) ‘begon te gelden met Zijne opstanding’.
In dit begrip ‘wordt over Hem gehandeld als Middelaar, bekleed met Zijne menselijke,
uit Davids zaad aangenomen, natuur. Dat ziet op Zijne machts- en
heerlijkheidspositie, waartoe Hij met en na Zijne opstanding verheven werd, vgl.
Philip. 2:9 v.v., en die in Hand. 2:36 met de namen “Heere en Christus” aangeduid
wordt’; ‘Godszoon’ (één woord) ‘in mogendheid’.
Bij de opstanding uit de doden kwam deze ‘geest’ ‘bij Hem ten volle door te blinken,
en de bestaanswijze Zijner menschelijke natuur te bepalen en te beheersen, en den
regel voor de grootheid Zijner macht en voor de schittering Zijner majesteit aan te
geven’. (Prof. Greijdanus, op vs 4).
Zou nu Brunner in zijn interpretatie van dit derde tekstvers gelijk hebben, dan
moest men de dingen zó construeren:
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a) in vs 3 is sprake van den Christus ‘naar het vlees’; dáár kunnen reporters,
verslaggevers etc. aan te pas komen;
b) in vs 4 evenwel is van Christus op heel andere wijze sprake; daar treedt de
‘Christus naar den geest’ op, en met Hém kunnen reporters, kroniekschrijvers etc.
niets beginnen.
Feit is evenwel, dat ook de Christus van vs 4 voor ‘reporters’, ‘verslaggevers’,
toegankelijk is geweest, de opgestane Christus. Sterker nog: Hij heeft gewild, dat
ze van Hem, den Opgestane, verslag zouden doen. Hij heeft de apostelen expres
daartoe aangewezen; ter wille van ons, die later leven zouden, moesten zij met Hem
vis eten, gesprekken voeren, zijn lichaam betasten. Hij heeft - voorzover ons bekend
is - de ongelovige ‘reporters’ weliswaar niet meer tot Zich toegelaten na de
opstanding, en als groep heeft Hij na Pasen ze niet meer opgezocht; dát weten we
zeker. Hij heeft Zich in de dagen tussen Pasen en Hemelvaart met de Zijnen
beziggehouden, en zijn verkeer onder de mensen tot hen beperkt. Maar de gelovigen,
die Hij dan wél in zijn nabijheid toeliet, met name de apostelen, waren toch heuse
‘reporters’; - men begrijpt nu wel, hoe het vreemdklinkende woord hier bedoeld is.
Rom. 1:3 bewijst dus niets voor het gevoelen van Brunner.
Evenmin biedt Rom. 9:5 hem den gewensten steun. Onze Statenvertaling zegt daar,
dat Christus uit de Israëlieten is, zoveel het vlees aangaat. Maar ook dat zegt niets
over een ‘Christus naar het vlees’, doch leert alleen, dat Hij, voorzover het vlees
betreft, d.w.z. naar zijn menselijke natuur, uit de Israëlieten afkomstig is. Naar zijn
Goddelijke natuur is Hij niet uit hen. Feitelijk is het voor Brunners opvatting
vernietigend, dat Paulus in datzelfde Rom. 9:5 onmiddellijk op de woorden, waar
Brunner den vinger bij legt, laat volgen, dat juist die ‘Christus boven alles staat, over
alles regeert, de Allerhoogste is, dat Hij God is’ (Prof. Greijdanus). Er wordt niet
gezegd: de Christus naar het vlees, die is mens, doch: ‘de Christus naar den Geest,
die is Gód’. Maar er wordt ons verzekerd: ‘de Christus is, wat Zijn menselijke natuur
betreft, uit de Israëlieten; diezelfde Christus is evenwel óók God’.
Behoren dus in beide plaatsen de woorden ‘naar het vlees’ niet bij ‘Christus’, doch
bij de werkwoorden (ontspruiten, zijn), niet anders staat het met 2 Kor. 5:16: ‘zo
dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar
het vlees
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gekend hebben, nochtans kennen wij (Hem) nu niet meer (naar het vlees)’.
We kunnen er niet aan denken, over deze moeilijke uitspraak, die een exegeet
als Hans Windisch heel wat hoofdbrekens kost, hier uit te weiden. Het is ook niet
nodig. Want ‘naar het vlees’ behoort weer bij het werkwoord, bij ‘kennen’. Brunner
zelf geeft dit toe; maar omdat de zaak in de andere reeds besproken bijbelplaats
precies zo er voor staat, is het ‘beroep’ daarop meteen illusoir geworden.
Men zou zich echter vergissen, als men de hoop koesterde, dat theologen als
Brunner nu het pleit gewonnen gaven, zodra enkele bijbelteksten hun ‘ontnomen’
zouden blijken. Tenslotte hebben die bijbelplaatsen hoogstens illustratieve, signifische
betekenis voor het besef van dergelijke theologen. Hoofdzaak is en blijft hun
algemene kijk op het vraagstuk.
En, wat dit laatste betreft, meent Brunner, dat, zakelijk gesproken, zijn
onderscheiding tussen ‘Christus in’ én ‘Christus naar het vlees’ onlosmakelijk
verbonden is aan de belijdenis van de vleeswording des Woords zelf, en aan die
van den vernederden Christus, den Christus in knechtsgestalte. Maar die belijdenis
sluit allerminst in, wat Brunner wil. Wat Brunner den Christus ‘naar het vlees’ noemt,
den Christus in knechtsgestalte, heeft weliswaar den ‘chronist’ werk te doen gegeven,
maar hierboven merkten wij reeds hetzelfde van den Christus-in-verhoging op.
Nu is volgens Filipp. 2:9 Christus' werk, in zijn vernedering verricht, de rechtsgrond
voor zijn verhoging. Zou nu een gelovige zich voor den verhoogden Christus zó
interesseren, dat hij van diens doen en laten betrouwbare ‘reportage’ verlangde
(zoals er in het begin der christelijke jaartelling immers zeer velen geweest zijn),
dan heeft de ‘kroniekschrijver’, die te zijnen behoeve van den verhoogden Christus
melding doen wil, niet een ‘gemeenschappelijk punt’ (en dan méér niét) gemeen
met den anderen kroniekschrijver, die van den Christus-in-vernedering wil verhalen,
doch dan moet géne in het verlengde van dézen gaan staan; en beiden hebben
zich tot het kénnen van den Christus vooraf te onderwerpen aan het Woord der
profetie, gegeven in de Schrift, en aan het zelfgetuigenis van Christus Jezus. Ook
van den verhoogden Christus is ‘reportage’ mogelijk geweest. Kón men achter de
wolken komen tot daar, waar Hij is, en zou horen en zien daar niet vergaan, dan
ware ze heden nog mogelijk. Zou Hij in den jongsten dag den tijd er voor
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geven willen (chiliasten nemen dit zelfs aan), dan zou ook alsdan van den
verhoogden Christus zulke berichtgeving mogelijk zijn: per radio, per televisie, per
film. Want tenslotte geldt het ook, juist óók van den verhoogden Christus, dat Hij
‘naar het vlees’ uit David, uit de Israëlieten, uit Adam is. Daarom komt Hij dan ook
op het Kerstfeest, teneinde de vernedering van Adams kroost, die reeds stof van
reportage is, stof van profetie en van priesterlijke verzoeningsdaad te maken, en
ten einde óók de verhoging van Adams in Hem herboren kroost stof van profetie,
en daardoor van betrouwbare reportage te maken. Even reportabel als vader Adam
zou geweest zijn, ware hij zonder zonde onder ons gebleven.
Daarom bieden de kerstdagen ons rijker troost, dan Brunner ooit ons kan ontdekken.
De gereformeerde adventsprediking doet ons verstaan, dat heel dat begrip der
‘absolute eenmaligheid’ een fictie is, die, uitgewerkt op de manier van Brunner, ons
den waarachtigen kerstzegen met het eigenlijke kerstevangelie ontrooft. We zullen
hier geen pleit voeren vóór of tegen het schema dergenen, die het historisch
gebeuren of de historische ‘begripsvorming’ hebben behandeld onder invoering van
den term: ‘het eenmalige’; tegen dat schema hebben we heel wat bezwaren. Maar
één ding is er, waar alles op aankomt: wil men eenmaal het ‘historische’ gebeuren
als het ‘eenmalige’ aandienen, dán is de Zone Gods tot de heel gewone
‘eenmaligheid’, tot de ‘eenmaligheid’ van ons allemaal, ingegaan. Hij heeft dat, wat
Brunner noemt de ‘relatieve’ eenmaligheid, óf...Hij heeft ons niets te zeggen, niets
te schenken. Hij is tot onze wereld met haar ‘eenmaligheid’ in ‘natuur’ en ‘mensenen dieren- en engelenwereld’ ingegaan met een ambt, dat alleen Hij had ontvangen,
en ook alleen Hij kon bedienen. Dát is waar. En het is meteen de reden, waarom
op die ambtsgedachte zo sterk steeds weer de nadruk vallen moet. Maar zijn ambt
vervullen, dat kon Hij, evenals de eerste Adam, slechts doen, door in te gaan tot de
heel gewone ‘eenmaligheid’. Als de eerste Adam de ‘relatieve’, en de tweede de
‘absolute’ eenmaligheid zou gehad hebben, dan zou in den messiaansen titel ‘tweede
Adam’ de eigennaam (Adam) door het telwoord (tweede) verslonden zijn. Dan zou
het telwoord (tweede) als rangtelwoord verteerd zijn. Want een eerste, tweede,
derde, vierde, kan men slechts tellen, en ‘rang’schikken, in hetzelfde niveau, in
dezelfde ‘eenmaligheid’. Als de categorieën van Adam bij onze nadering tot Christus
onbruikbaar worden, dan zijn wij de ellendigste van alle schepselen.
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Dit is dan ook onze vrijmoedige kerstboodschap; en slechts deze kerstverkondiging
behoudt de mogelijkheid óók van adventsprediking. Als de ‘tweede Adam’ op
Kerstfeest zó in de wereld ‘inbreken’ zou, dat de ‘absolute eenmaligheid’ van Hém
de relatieve van den eersten Adam en van ons, Adams kroost, slechts in een ‘punt’
zou snijden, dan ware er geen adventslijn meer te trekken, geen adventsprediking
meer te houden. Tenzij we den kansel aan de Mythe zouden opdragen, en
overdragen.
Christus ‘in het vlees’: komt, ziet nu allen op Hem. En ‘kent’ Hem niét ‘naar het
vlees’, d.w.z. niet op uw vleselijke, blootnatuurlijke, en daartoe door de zonde
bedorven wijze, doch bidt God genade Hem te kennen uit zijn Woord, te kennen
‘naar den Geest’. Slechts door een ‘kennen naar den Geest’ is het mogelijk, in Jezus
van Nazareth meer te onderkennen, dan de reporters kunnen rapporteren zolang
ze énkel den buitenkant zien. Dat Jezus van Nazareth in al zijn handelingen, die in
het dagblad komen kunnen, Christus is, dát is alleen geloofsinzicht: en dat geloof
brengt daarna betrouwbare, d.w.z. geestelijke reportage mee. Reportage omtrent
‘Christus in het vlees’, welke reportage alsdan zelf niet naar het vlees is. De
niet-gelovige ‘reportage’, die is ‘naar het vlees’, en die ook alleen. Het ‘vlees’ van
Christus is ons door den Geest ontdekt, door dien Geest, die alles ‘uit Hem neemt’.
Wie dien Geest niet aanvaardt in zijn openbaring omtrent Christus' vlees, die miskent
den Christus in het vlees permanent. Doch dat ligt dan niet aan Christus' vlees, doch
aan het zijne: het is niet verlicht, niet onderworpen aan den Geest der openbaring,
den Geest van Christus, die te voren heeft betuigd, en die heden nóg betuigt, dat
Jezus is de Christus, de beloofde Messias.
Den ‘Christus in het vlees’, dien kennen we; Hij leeft nog heden.
Den ‘Christus naar het vlees’, dien noemen we een fictie, evenals de ‘absolute
eenmaligheid’. En als Brunner zijn theorie redden wil door te zeggen, dat ‘elk object
beantwoordt aan de kennis daarvan’, dan zeggen we: uw ‘object’ van
reportage-kennis bestaat niet. Derhalve hebben we voor de kennis van den
werkelijken Christus slechts de onderwerping nodig aan de profetie, de lyriek, ook
de kronieken, die God van Hem getuigen liet door een ‘eenmalige’ voorzienigheid.
De vleeswording des Woords, het is een ver-reikend dogma. Maar niettemin
blijven we juist met dit dogma op den beganen grond.
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1)

‘Engelenzang’.

Weten wij wel zo zeker, dat er een ‘engelenzang’ is aangeheven in de velden van
Bethlehem en Efrata? Dat engelen in den nacht, die schoner dan de dagen eens
genoemd is, God geprezen hebben, wordt duidelijk door Lucas ons gezegd; maar
dat zij het zingend deden, lezen we eigenlijk nergens. Ze ‘zeiden’; daar zit zo nog
geen muziek in; het is een huis-, tuin- en keukenwoord.
Wees maar niet bang: ge moogt uw jeugdherinnering in zóver wel behouden, dat
we werkelijk met een lied te doen hebben. Dat blijkt echter meer uit zijn inhoud dan
uit zijn aankondiging. De inhoud draagt zeer duidelijk het stempel van de hebreeuwse
poëzie. Deze kenmerkt zich door nevenschikking van twee op elkaar betrokken
oordelen, of van twee wijzen van uitdrukking van eenzelfde oordeel, en voorts door
parallelie. Beide figuren nu zijn hier aanwezig. De nevenschikking: ziet de eerste
regel naar boven, de tweede naar beneden. De eerste ziet óp, de tweede ziet óm
zich héén; de eerste wijst de verticale, de tweede de horizontale lijn en richting. En
dan is er voorts tussen beide regels van het vers een drieledige parallie. Lezen we
toch naar een steeds algemener opvatting omtrent den oorspronkelijken tekst zó:
Gode heerlijkheid in de hoogste plaatsen,
en op aarde vrede onder mensen van welbehagen, -

dan zijn dit de parallellen:
‘God’ staat tegenover ‘welbehagensmensen’;
de hoogste hemelen staan tegenover de aarde;
de heerlijkheid (hierboven) tegenover den vrede (hierbeneden).

Poëzie alzo. En een psalm, een nieuw lied. Gezongen met gemáákte stem, want
engelen kunnen slechts dán voor mensenoren zich verstaanbaar maken, als zij een
geluid wónderlijk voortbrengen, een geluid dus, dat door Gods wondermacht hun
voor een telkens weer zeer bijzonder doel mogelijk gemaakt werd. Die geen keel
hebben, roepen als uit de keel, en houden niet in.
Maar schoon de stem ‘gemaakt’ is, de zang is oprecht. Pectus est quod disertum
facit: slechts wie met het hart spreekt, spreekt ook wél.

1)

Uit: 't Hoogfeest naar de Schriften, dec. 1939.
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Hij alleen ook kan wél zingen. 't Was géén gemaakte stem, waarmee in de ure der
volbrachte schepping de ‘morgensterren’, diezelfde engelen, ‘vrolijk zongen’. 't Was
wél een gemaakte stem, toen ze voor openbaringsdoeleinden Abraham bezochten,
of andere mensen. 't Was ook weer zo'n gemaakte stem, toen de grote, de éne
Engel des Heeren (Richt. 2:1-5) zijn volk vermaande, en de plaats van zijn
verschijning tot een Bochim, een plaats-van-geween maakte. Maar heden komen
de engelen proza en poëzie alzó verbinden, dat ons wenen wordt veranderd in een
blijden rei. Eerst komt er in den kerstnacht uit engelenmond nuchter proza; want
aan den engelenzang, door een menigte aangeheven, gaat een
boodschap-van-weg-wijzersdienst van één spreek-engel vooraf. Nauwelijks echter
is déze éne uitgesproken, of de grote menigte valt hem bij, de éne spreker van
daareven wordt in een spreek-koor opgenomen, en hoor, er wordt ineens gezóngen.
God heeft een ‘nieuw lied’ aan zijn liturgische geesten ‘in den mond gegeven, een
lofzang voor onzen God. Velen zien het en vrezen, en vertrouwen op den Heere’.
Een nieuw lied, een nieuwe ‘liturgie’. Neen, neen, dat laatste woord is geen
verlepte term ditmaal. Het is allesbehalve (om met den filosoof-theoloog der
romantiek, Schleiermacher, te spreken), een ‘darstellendes Handeln’; het is oneindig
veel meer, dan dat een óvervol gemoed lucht aan zichzelf gaat geven, en zich gaat
‘uiten’. Liturgie, dat is eigenlijk rijksdienst, staatsdienst. Ook de engelenzang is zulk
een staatsdienst, een officiële dienst in het koninkrijk der hemelen. En het wil een
‘wirksames Handeln’ zijn, en ‘zwecksetzend’; dat is te zeggen: het streeft wel zeer
bewust naar een bepaald doel. Het doel is dit, dat de Woord-katheder, die tegen
den tijd van 't nijgen van den dag des Ouden Testaments reeds naast het altaar
zich was komen plaatsen (maar dan ter zijde) in den tempel, nu een ogenblik zal
zwijgen, en de engelen toe zal laten, de grote boodschap te gaan zeggen, en ook
zingen; die grote boodschap, die het einde van het altaar zal betekenen, en die den
kansel zal gaan plaatsen, niet maar aan éne, doch aan alle plaatsen van de nieuwe
messiaanse heerschappij-van-God. En dan niet langer ter zijde, doch in het centrum
der voor den Woorddienst afgepaalde plaats.
't Is waar, die dienst wordt niet in den tempel gearrangeerd, ofschoon hij nog niet
prijsgegeven, nog niet van God verlaten is. De rostra van den tempel, de katheder,
die terzijde van het Grote Altaar daar is neergeplant, blijft zeer lang nog bezet door
schriftgeleerden, rabbijnen en priesterdocenten. Gemakkelijk staan dezen hun plaats
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niet af, en aan engelen eerst recht niet. Hadden deze officiële kathederbezetters,
en liturgen, geweten, dat in den nacht de engelen van een kind in de kribbe zongen,
en de ontmoetingsplaats van de precieuze gave Gods precies, als met den vinger,
hadden aangewezen, vóórdat zij te zingen begonnen, ze zouden als Herodes hebben
gedaan: het spoor boosaardig volgen, en tegenover de engelenliturgie de hunne,
die van ‘Mozes’ en vooral van de traditie pretendeerde af te stammen, hebben
gehandhaafd. De engelen moeten het vannacht niet met een tempelhal, doch met
een open veld bij nacht weten te stellen. De officiële beroepsinstanties zijn ‘ogen’,
ogen, waardoor het bondsvolk zien moet naar Jesaja 29; maar ze zien niet; en
‘hoofden’ zijn ze, maar ze leiden niet en stúren niet náár de plaats der wonderen
van Jahwe. En voorzover zij rechters en officiële getuigen zijn, d.w.z. ambtshalve
geroepen getuigenis te geven aan de waarheid, dat zij wáárheid is, en dat ze is van
God, hebben de engelen van Bethlehem Efrata, die liturgen-in-functie, het niet best
vannacht. Ze zijn gekomen tot hetgeen hun aan te kondigen Meester van ouds af
heeft genoemd het ‘zijne’, en komen ten overstaan van ‘de zijnen’ ambtshalve aan
de werkelijkheid van zijn messiaanse zending en verschijning getuigenis geven;
maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen, en blijven van verre staan, en zitten
op hun eigen spreekgestoelte.
Is 't daartegenover geen schrijnend leed, dat de engelen met......herders zich
tevreden moeten stellen? Herders zijn maar weinig in tel: zó weinig, dat ze niet eens
als officiële getuigen kunnen worden gedagvaard, of zich kunnen laten horen bij het
1)
gericht......der nog altijd bestaande theocratische(!) gemeenschap. De liturgische
boodschap van het vervulde evangelie, van de voltooide schaduwen, van den bijna
bereikten vrijen sabbat, ze komt heden van den hemel, maar alleen zulke lieden
worden officieel als getuigen door God erbij gehaald, alleen zulke, die voor de
rechtbank van de kinderen Abrahams, van de kroonbewaarders van hun smartelijk
verbeiden nieuwen IJzeren David geen rechtsgeldig woord-van-getuigenis, zelfs
dát niet, hebben in te brengen.
Maar wat klaagt een toeschouwer hier? 't Begint al dadelijk vannacht naar den
stijl van I Corinthe 1 en van 't zoëven aangehaalde Jesaja 29, dat trouwens in I
Corinthe 1 geallegeerd wordt. De plaats van den engelenzang, en de door God bij
dezen rijksdienst opge-

1)

Vgl. Strack-Billerbeck, op Luc. 2:8.
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roepen getuigen, die voor de wijzen Israëls, voor die officiële ‘ogen’ en ‘hoofden’
van daar straks geen passende getuigen zijn, het betekent een ongeschreven
introduktie op den aanstonds uit te reiken tekst van 't engelenlied. Dit is de introduktie:
‘Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik
krachteloos maken’. Waar is de wijze? Bij de balie, Heere, maar hier niet. Waar de
schriftgeleerde? Op de rol ingeschreven, o Koning Israëls, maar bij zo'n troepje
herders niet. Leden van het herdersvolkje zijn geen passende ‘mond’ voor Gods
goede boodschappen; zij hebben zelfs voor hun eigen boodschapjes nog een mond
nodig bij het gericht, dat verstolen naar de beeltenis van David ziet, al staat er ook
de buste van Augustus. Want gij ziet herders, broeders, hoe gij geroepen en bij de
engelenliturgie gehaald zijt; niet velen zijn wijs naar het vlees, niet velen machtig,
niet velen van edele geboorte. Maar ja, 't is anders niet; we zitten al midden in het
skandalon van kribbe-kruis en midden in hun ‘dwaasheid’; het dwaze der wereld,
en ook der verwereldlijkte kerk, het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, om
het wijze beschaamd te doen staan, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren
om het sterke beschaamd te doen staan, en het onedele der wereld en het verachte
heeft God uitverkoren, hetgeen niet meetelt, herders en zulk slag, om wat invloed
oefent van kracht te beroven, opdat alle vlees zijn roemtaal zou inhouden voor het
1)
aangezicht Gods.
We zitten er al midden in, nog vóór de engelen gesproken of gezongen hebben.
O grote troost, ik mag er dus ook wel bij zijn, een man-die-niet-meetelt. O schrik,
als ik me een wijze noem, een volwaardig getuige voor de Balie van mijn Heer, en
als ik niet ga luisteren in 't geloof.
Het Kind, dat dezen nacht zijn loop op aarde aanvangt, heeft later net zo als zijn
aankondigers-herauten gehandeld. Of neen: de herauten-in-rijksdienst hebben net
zo gehandeld als hun aangewezen Koning zal gaan doen. Wie anders dan de
God-des-welbehagens heeft hen naar die herders, en juist naar herders gezonden?
Vrede op aarde, onder de mensen-des-wélbehagens. De nacht begint toch eigenlijk
verschrikkelijk. Zefiers? Mensen, het stórmt vannacht! Het sein stond trouwens al
zó lang op ònveilig......
Ja, dát is wel de eerste ontdekking: het gaat hier niet zachtzinnig

1)

Uit I Cor. 1, met aanhaling van Jes. 29, en naar vertaling van Prof. Grosheide, Korte Verklaring,
Kampen.
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toe; het evangelie van Jezus Christus komt met zwaardgeflikker. Dát mag dan wel
de openhartige vingerwijzing zijn, die daar ligt opgesloten óók in dat militante woord
uit Lucas 2: een menigte van het hemelse heirleger. Heirlegers - menigten? maar
dat herinnert een man als Zahn aan het verhaal van 1 Kon. 22:19, waar de engelen
tot den troonraad, die tevens krijgsraad over Achab is, verzameld zijn; of van Neh.
9:6, waar een bidder, of van Psalm 103:21, waar een psalmist de verzameling der
engelen met Gods majesteitsvertoning rechtstreeks in verband ziet staan, en ze
daaraan dienstbaar, daarin opgenomen ziet.
Zó gezien, is die menigte des hemelsen heirlegers een macht van groot geweld.
Zij betekent de transcendentie Gods; want als zó zijn knechten zijn, die ‘om zijn
rijkstroon staan’, hoe ontoegankelijk moet dan wel niet het licht zijn, waarin Hij zelve
woont!
Dit majesteitsvertoon komt hier ook op den rechten tijd.
Als wij door Christus leren bidden, dan moeten wij zeggen: ‘onze Vader’, opdat
wij zouden hebben een ‘kindliche forcht und zuversicht’, een kinderlijke vreze en
toevoorzicht, zo gans en al vertrouwend. Maar - opdat wij van de hemelse majesteit
van God niet aards gedenken zouden, en bedenken zouden, dat voor onze nooddruft
op niets minder dan op Gods álmacht een beroep gedaan moet worden, daarom
moeten wij van Christus' wege aanstonds eraan toevoegen: die in de hemelen zijt.
De transcendentie Gods wordt namelijk aanstonds in haar wezen aangetast, als
iemand haar tegen de immanentie ziet óverstaan: in op-positie. Maar ook het
omgekeerde is 't geval. Het is een hoge eenheid, die transcendentie én die
immanentie Gods.
Opdat nu die herders, en straks ook wijzelf, recht die eenheid zouden inzien,
daarom komen de engelen, nu de boodschap van den kerstnacht de immanentie
Gods mag openbaren in haar rijksten vorm, metéén de kráchten openbaren van
zijn tránscendentie. Opdat wij van dien vrede, dien men heden boodschapt, niet
aards zouden denken. Opdat wij met hem het niet op een akkoord zouden zoeken
te werpen. Opdat wij niet vergeten zouden, dat er bevél is van geloof, bevél ook
van bekering.
Men zegt wel eens: déze theoloog legt meer den nadruk op de immanentie, géne
op de transcendentie Gods. Nog erger: déze ‘gaat’ van de eerste, déze van de
tweede ‘uit’. Maar 't is niet waar. Wie 't zo zegt, heeft de transcendentie zowel als
de immanentie gedenatureerd; hij houdt niet deze, doch alleen maar haar
begripsmatig
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opgebouwd karikatuurbeeld over. Heirscharen spraken van vrede; geweldenaars
wezen een kind; de troongeesten, die het maximum aan hemellicht op aarde manifest
maken, die verkondigen de kenóse, de ontlediging van den Zoon van God; en de
zwaargewapenden verkondigen dat God Zelf als ongewapende hierbeneden is
verschenen.
En zij, wier beeld en gelijkenis gedurende vele eeuwen in Israëls heiligdom had
dienst gedaan om Gods relatieve verborgenheid uit te roepen, en te verzekeren,
dat Hij in de hiërarchie een God-op-groten-afstand is, juist zij moeten heden de
annuntiatie doen van zijn over den laatsten slagboom heengekomen zijn: nabij u is
het woord, o herders, in uw mond en in uw hart.
Maar nóg meer valt ons op in de ‘forma’ van het engelenlied. Het beidt zijn tijd, en
komt niet vóór den tijd. Het wil geen ‘lege kategorieën’ zonder inhoud. Daarom klinkt
het eerst dán in zijn blijmoedig ritme óp, als de éne engelverklaarder, die aan de
herders zeggen moest, waar 't kind is, en wat het voor een zoon is, en hoe het op
den dag van heden zeer precies te vinden is, gereedgekomen is met zijn didactisch
proza.
Want zó is de orde en de order van den kerstnacht: eerst spreekt de éne
angelus-interpres, de engel-verklaarder, zijn wegwijzerswoord, en dáár is dan geen
vleugje poëzie bij. ‘Weest niet bevreesd, want zie, ik boodschap u grote vreugde
voor het ganse volk, dat heden u geboren is de Heiland, dat is: Christus de Heer,
in de stad van David. En dit zij u een teken: gij zult een kindeke in windselen vinden
liggen in een kribbe’. Waarom zou toch Erasmus voor dien enen, eersten
bode-van-proza den mooien naam Gabriël hebben durven bedenken? Was 't soms
een zacht protest tegen de nuchterheid van deze boodschap, die kwalijk past bij de
romantiek van onze gekrulde zinnen? Hoe 't zij, wij weten den naam van dezen
spreker van den introïtus, de aanvangsliturgie, niet; en dien God anoniem gehouden
heeft, dien zullen wij niet van een signatuur voorzien. 't Is juist het mooie van den
kerstnacht en van zijn kérugma, dat het proza komt vóór de poëzie; en de
uit-één-legging vóór de samenvatting; en de inhoud, in concrete aanwijsbaarheid,
vóór de bezegeling in 't hemellied. Eerst wordt het kind aan David toegewezen (of
eigenlijk David aan het Kind, zijn Zoon, maar ook zijn Heer en God); en eerst wordt
de stad, waar thans de administratierompslomp van den Romeinsen keizer 't leven
zuur maakt, met haar openbarings- en heilshistorischen naam genoemd: de stad
van David. Dán wordt de platte-
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grond voor de op handen zijnde geloofs- en aanschouwingsexcursie van de herders
uitgereikt en het herkenningsteken uitgegeven: dáár en dáár is het, en zó en zó ziet
het er uit. En als de herders, de aangewezen getuigen van Gód, ál wat ze weten
moeten, hebben vernomen, en hun de Sotêr, de Heiland is gewezen, neen niet in
de stad van Augustus, waar juist de Keizer zich Sotêr, God en Heer en Heiland is
gaan noemen, maar in de stad van David, als hun de inhoud van het evangelie
concreet gemaakt is, en Gods transcendentie (Sotêr) aan zijn immanentie (windselen)
is verbonden, eerst dán breekt het lied der engelen los.
Eerst dán.
Maar dán ook dadelijk, terstond. Hetzelfde woord ‘terstond’, dat de evangelisten
zovele malen zullen gebruiken in de beschrijving van de werken van den Knecht
des Heeren, komt óók naar voren in het bericht van wat de herauten deden in de
proclamatie zijner geboorte.
Wij kunnen hier iets leren omtrent de engelen.
Maar meer nog omtrent de engelenboodschap. En daarop komt het voornamelijk
aan, want de tijd dringt voor de mensen. Zij moeten straks den dienst des Woords
toch van de engelen overnemen: zouden zij niet veel van hun methode willen leren?
Wat die engelen betreft: verwondert u over de orde in hun liturgie. Er is een grote
vreugde over hen gekomen; het is de vreugde om de grote verzoening, waar nu
álle dingen, ook die in den hemel zijn, verenigd en tezaam verbonden zijn (Col. 1).
De vreugde om de uitgaande en wederkerende daad van hun geloof, dat God
vertrouwt in al zijn woorden, ook zijn toekomstwoorden. De vreugde om het heil,
waarin zij begerig zijn een blik te slaan. De vreugde om de mogelijkheid en zinvolheid
van de daad dier zondaren, die zich tot God straks gaan bekeren, in den Sotêr, die
geboren is, en hun zonde dragen zal in zijn alsdan van windselen ontdane vlees.
De vreugde is het der getrouwe liturgen; de vreugde van wie zullen worden
uitgezonden tot den dienst der kinderen die hun Groten Broeder en Archeeg thans
hebben, om dan daarna weer 't aangezicht van aller Vader te gaan ‘zien’ (Matth.
18 en Hebr. 1).
Maar bij de Rijksliturgen van het hemels hof staat de vreugde aan de orde niet in
den weg. Zij weten hun tijd, en eerbiedigen hun Zender, die de tijden van hun dienst
bepaalt. Liturgie: doelbewust
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handelen - zó is het hun op de tafelen van hun ‘hart’ geschreven. Zij hebben een
doel; en dat doel is niet: zich uit te leven, zich uit te gieten, en het is niet naar de in
den grond zo slechte taal van de mystiek van Jan Luyken, die daar vraagt: of God
de ganse creatuur ook soms vergeten heeft in 't uur, waarin Hij zich tot ons komt
keren? Zij weten den grondregel van Gods Koninkrijk te respecteren: een iegelijk
in zijn orde. Geen enkel creatuur wordt bij God vergeten in het uur, waarin Hij zich
tot één in onderscheiding van een ander keert. Daarom laten ze de zaken van den
mens vooropgaan. De zaken van den mens, van de schamele gemeente, die nog
komen moet, en die als éérsten een handjevol herders zich ziet spoeden naar de
plaats der nederdaling Gods in 't vlees der mensen. Ja, om die mensen is het God
te doen; want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad
Abrahams aan; dat is te zeggen: niet om de engelen bekommert Hij zich, maar Hij
bekommert zich om het zaad van Abraham (Hebr. 2:16).
Daaraan gehoorzaam, houden de engelen hun vreugdezang in, totdat het zaad
van Abraham, het onedele, maar verkórene, de boodschap heeft gehoord. De
boodschap in gewone-mensen-proza; het accommodatieproza van een geduldig
God, die de zogenden zachtkens leidt, en de dwalenden stap voor stap den weg
wijst en het herkenningsteken. Eigenlijk moesten we ons allen schamen, zo dikwijls
als wij den engelenzang mooier vinden dan het proza van dien gewaanden Gabriël,
maar die van God geen naam kreeg om aan mensen door te geven. Dat proza is
meer dan die poëzie; zonder dat eerste wordt die tweede niet verstaan; maar uit
kracht van dat eerste, dat gewone-mensen-proza, zal de kerk verder komen, en
zullen de getuigen Gods, al zijn 't maar herders, de kerk gaan verzamelen om het
vleesgeworden Woord.
Hier is Gods heilige orde. De dienstknecht komt niet tussenbeide met
vreugdekreten, eer het colloquium tussen Vader en zónen afgehandeld is. Knechten
zijn hier de engelen; en zonen de mensen. Zó zijn ze tegen elkander afgegrensd in
de schepping; zó ook behoort de orde te worden hersteld; zó ook wil de oude orde
heden zich weer geldend maken, nu God in Christus bekommerd blijkt niet om de
engelen, maar om Abrahams zaad. En zó ook wordt de orde in alles geëerbiedigd
door de dienaren, Gods liturgische geesten. Eerst als de dienst des Woords - want
minder is het niet - tot zijn passend slot gekomen is in het proza van den
angelus-interpres, eerst dán komt er die záng!
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Doch nog meer zeggen ons de gang en het tempo van den engelendienst in
Bethlehems veld omtrent de boodschap zelf.
We leren namelijk, dat de inhoud van den engelenzang geen ogenblik mag
losgemaakt worden van dien van het eraan voorafgaand proza. Wij mogen dien
fraaien tekst-van-poëzie niet uitknippen, en als een wandtekst gaan gebruiken. Want
anders vergrijpen we ons aan God zelf en aan het woord, dat heden uitgezonden
is.
Wat kunnen we al niet klaarspelen, wij knappe misleiders-van-onszelf, met onze
abstraheringskunst! Wij zien die parallellen daar zo mooi in het gelid staan:
God - en de mensen;
de hemel - en de aarde;
de heerlijkheid - en de vrede.
En dan maken we daarvan straks betrekkingscategorieën, waarmee we ieder
onze eigen wereld in elkaar gaan knutselen. Deze construeert alzó, de ander weer
aldús. Deze heeft een gods-begrip, de ander heeft er óók weer een. Al naar gelang
het godsbegrip is, construeren we dan ook het beeld van den mens, en de relatie
van dien god tot dezen mens. Weer een ander zet de verhouding hemel - aarde op
papier zich klaar voor ogen; dialectisch of ondialectisch, en ontleent daaraan zijn
denkmethode. De derde maakt zelfstandig uit, wat majesteit is of heerlijkheid of
goddelijke glans en glorie, en kiest den vrede uit, dien hij voor zich verkiest, en voor
de wereld profijtelijk acht; voor de wereld en voor de vervulling van haar schonen
vergoddelijkingsdroom. Nietzsche en Wagner komen dan gril meedoen; ván de
dialectische oordeelsvlammenwerpers tót de poëten ener Götterdämmerung is dan
in korten tijd een gans groot legioen op mars naar 't pantheon. En allen hebben hún
categorieën bij de hand.
Maar waar is intussen de werkelijkheid, waarop ze geprojecteerd worden? Waar
is de inhoud, waarop ze aanwendbaar zijn? Die inhoud is in dit bonte gezelschap
het zwakke punt; waar de één aldus hem aangeeft, daar schudt de ander heftig
neen.
Maar God zegt tot ons in den engelenzang: pas op, dat gij geen kunstvormen
maakt van de poëtische parallellen in het lied van dezen nacht. De werkelijkheid,
waarop die categorieën alleen aanwendbaar zijn, ja, die ze alleen u leren kan, en
doen hanteren, die is u aangezegd in het voorafgaand proza van ‘Gabriël’. God en
mens, hemel en aarde, bóvenglorie en benédenvrede, dat zijn geen kunstvormen
met wier formele hulp ieder zijn esthetisch-religieuzen roes
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zich drinken kan. Want de relatie God-mens is vastgelegd in mijn Sotêr, dien Ik u
heden verkondig, spreekt de Heere van deze heirscharen. Het formele schema van
den engelenzang levert geen passe-partout-project voor een toast; de inhoud is er
nooit van los te maken. Gods knecht komt van zijn kribbe tot zijn kruis; en dat is de
enige weg, waarlangs de hemel tot de aarde wederom zich voegt in vrede. De
vernedering is de weg, waarlangs de heerlijkheid-van-boven zich kond geeft in een
christelijken vrede-van-beneden. Den Christusvrede.
Neem mij de materie, den inhoud, van dit proza af, en de engelenzang kan 't
makkelijke marslied worden van heel dat lange legioen van ketters van daareven.
Jood en Griek lopen mee in den stoet, en Hegel noch Strauss blijven achter. Maar
bind mijn geest aan 't proza, en de poëzie van dezen nacht wordt in eens een
ergernis den Jood, een dwaasheid voor den Griek. Leg den vrede uit naar de regelen
van de bijbelse hermeneutiek, en ze lopen tandenknersend weg, ook de lieden, die
cantaten instuderen, en tussen Bach en Bacchus geláden op en neer gaan. Ik mag
dien engelenzang niet gaan ‘genieten’, het is geen stuk voor fijnproevers; het is
geen lyrische délicatesse, die men aan het symposion der ingewijden savoureren
kan. Het is hier rondweg ergernis en dwaasheid; wie hier niet heeft geweend, en
ook niet heeft de tanden geknerst, vanwege zijn zonde, die heeft niets
‘onderscheiden’ nog. Er is maar één ding hier te doen: komt, laat ons opstaan, en
niet zien, óf het woord geschied is, maar het woord zien, dát geschied is. Onze
Vader, die in de hemelen zijt. uw naam zij geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil
geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Zo dringt zich het lied aan ons op, niet om zijn ‘vorm’ slechts, doch om zijn inhoud.
Hebt ge positie genomen bij Jezus Christus, uwen Sotêr, vleesgeworden Woord
van God? Dan zijt ge georiënteerd; en wie de oriëntatie eenmaal heeft, dien zal ze
ook verder gegeven worden.
Dit zal hij nu gaan zien in het aangezicht van Jezus Christus, vleesgeworden
Woord:
a) het engelenlied heeft twee regels. Niet drie. De in den aanhef reeds gegeven
vertaling van den algemeen aanvaarden tekst kent niet drie regels:
ere zij God in de hoogste hemelen:
en vrede op aarde;
in de mensen een welbehagen;
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doch neemt er twee:
Heerlijkheid voor God in de hoogste plaatsen,
en op aarde vrede onder mensen van welbehagen.

En zo beantwoordt ook dit lied aan de tweeheid, waarop steeds weer een ieder
wordt teruggeworpen. God en mens. Hemel en aarde. Boven en beneden.
Woonplaats Gods en woonplaats van de mensen.
b) Maar deze tweeheid wordt niet ingedragen in een dualistisch schema; ze wordt
m.a.w. niet zó gezien, dat God en mens, bovenen benedenwereld, hemel en aarde
tegen elkander óver zouden staan. Want in den geboren Mensenzoon zijn ze voor
altijd saamgekomen; die van den hemel is, en boven allen, die is op aarde nu
gekomen, en zal het vlees, dat Hij van haar genomen heeft, niet afleggen in der
eeuwigheid.
c) Deze vleeswording is een feit. Waarom dan ook de zingende engelen heden
niet met wensen, doch met vaste uitspraken omtrent hetgeen vast en zeker is, hun
antwoord geven op de grote verkondiging van den voorafgeganen engel-verklaarder.
Het is niet: ere zij God, en ook niet vrede kome op aarde. Doch het wordt: heerlijkheid
is aan God, en vrede is voor de mensen.
d) Gode is er heerlijkheid. Niet maar ‘ere’, doch ‘heerlijkheid’. Ere is datgene, wat
mensen God schuldig zijn, vanwege de heerlijkheid die bij Hem, en die in en áán
Hem is. Die heerlijkheid zelf is de majesteit van God; zij is ditmaal geen attribuut
van God, en daarom ongeschapen, doch uitstraling, openbaring Gods. Maar in den
hemel, en dus onverhinderd. Maar zijn maaksel. Ze is niet de ‘schaduwachtige’
afbeelding van de heerlijkheid Gods, zoals we die b.v. aantreffen in de
oudtestamentische ‘sjechina’, of in verwante openbarings- of representatiemiddelen,
die God onder Israël in en rondom den tabernakel en den tempel er verscheidene
heeft doen optreden en doen opnemen in den dienst van het profetisch woord,
alsmede in den dienst der ‘offeranden en van andere ceremoniën der wet’. Neen,
de heerlijkheid Gods, die in den hemel is, dat is de uitstraling van zijn goddelijke
majesteit, de hoogste die in den kosmos is op elken bepaalden dag van de
geschiedenis. Zij is een uitstraling van Gods eigen majesteit.
e) Maar juist wijl ze uitstraling is ‘voor ogen, die zien’, en die voor het zien
geschapen zijn, is deze ‘heerlijkheid’ van God Zelf te onderscheiden, hoewel niet
gescheiden. Ze is óók creatuur. Ze staat
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dus in verband met alle andere creatuur. Ze is een werk Gods, geen persoon of
kwaliteit van God. En daarom houdt ze rapport met alle andere werken Gods. Dus
kan ze niet onbewegelijk zijn. Ze is niet de eeuwige ‘stilte’, waarvan de mystiek altijd
gesproken heeft, en dan ook váls gesproken heeft. Ze is niet het eeuwige ‘zwijgen’,
als ware dit in zijn antithese met het Woord te prijzen bóven, of in scherp contrast
met dat Woord. Ze is niet, om met Ekkehard, en andere mystieke ketters te spreken,
‘van wezen wezenloos, van woorden woordeloos, van werken werkeloos, van
waarden waardeloos, van onderscheidingen onderscheidingsloos, en van vormen
vormeloos, van gestalten gestalteloos’. Ze is geen complexio oppositorum, ze is
geen ‘Uebergegensätzlichkeit’, ze is niet de wolk der Stilte, waarin God onderduikt
om zich te verbergen, als ware verborgen godheid hoger en beter dan de
geopenbaarde, de zichzelf en anderen bekende God. Ze is integendeel geschapen
openbaringsmiddel; in haar komen samen de stralen van het kosmisch
glorificatiewerk van den almachtigen, genadigen God en Vader. Ze kan dan ook
niet zonder interesse zijn voor Gods vóórgaande en voortgaande werken.
Integendeel; als Gods werken voortgaan van kracht tot kracht, als Hij komt van
ochtendstond tot middag, van minder tot meer, van schaduw tot vervulling, van alfa
tot omega, van oud naar nieuw verbond, dan groeit niet God maar wel zijn
heerlijkheid. Dan zien de hemelse ogen der creaturen van hierboven Gods glorie
wassen en toenemen, omdat zijn Woord bij Hem is, zijn openbaring, die een
uitgaande, maar ook een wederkerende daad des Heeren is.
f) Zo is er steeds verband tussen Gods heerlijkheid hierboven en zijn werken
hierbeneden. Het licht der glorie van God in den hemel is geen dood licht, maar 't
beweegt, het schijnt, het trilt, het is naar de wet des hemels in ruste, maar naar den
heilsgeschiedenis-makenden wil van den God des hemels en der aarde in arbeid
tevens. En als op aarde de Zoon zich geeft in de ‘kenósis’, de ontlediging, dan is
die hemelse heerlijkheid het vaste punt in den kosmos, dat niet ontledigd wordt,
doch zich verrijkt ziet in de genade der ontlediging van het vleesgeworden Woord.
God wordt niet armer en niet rijker, God kent naar zijn Wezen kenósis, noch plutósis,
verarming noch verrijking. Maar de heerlijkheid van God, die kent die beide wél. Ze
verbergt zich hier op aarde; ze gaat schuil achter den voorhang van 't nu nog rose
vlees van 't kindje van Maria. Maar in het zelfde uur waarin in Bethlehem de ‘doxa’,
de heerlijkheid van God Almachtig zich verbergt op aarde, en dáár ‘minder wordt’
in haar par-ousie

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

307
voor een korten tijd, daar wast ze in den hemel en neemt ze toe. Door openbaring
en door openbaarheid Gods in al zijn werken. De engelen brengen Hem meer eer
toe, want zij hebben heden méér gezien van 's Heeren werken dan gisteren, en
gisteren meer dan eergisteren. En als de engelen de vastheid maar óók den groei
der ‘doxa’ in de hoogste hemelen in hun lied verkondigen in indicatief, in de
aantonende wijs, dan zoeken ze wel niet een archimedisch punt, want ze hebben
het altijd geweten. Ze wijzen het alleen maar, ze wijzen het aan. Opdat wij zouden
leren, het archimedisch punt niet meer te zoeken, doch er in te geloven, en er op
te staan.
g) Zo is de heerlijkheid een treden van Gods eigen werken voor Gods ogen, en
ook voor de ogen der engelen. Blijdschap is er ‘voor de engelen’ als zich één zondaar
bekeert, blijdschap dan ook heden als zich de bekering haar grond en kracht concreet
ziet toegewezen op de aarde. Dat de engelen de heerlijkheid in de hoogste plaatsen
op aarde verkondigen in direct verband met het Kerstfeest, dat is zelf het bewijs,
dat vorm en inhoud van het engelenlied niet zijn te scheiden. Van Oosterzee heeft
eens een preek geschreven over ‘Kerstfeest in den hemel’. De tekst was uit
Johannes' evangelie: Abraham heeft verlangd Mijn dag te zien en hij heeft hem
gezien. Dit laatste acht de schrijver dan een aanduiding van het zien van den zaligen
Abraham in den hemel, die ‘meeleeft’. De opmerking schijnt ons als proeve van
exegese niet juist. Maar naar den inhoud valt ze te waarderen, schoon elke speculatie
voorts gevaarlijk blijft. De hemel leeft mee; of beter hij leeft de aarde vooruit. En ook
daar is de ‘theologie’ (opgevat ditmaal als kennis Gods) geen stilstand, geen vaste
‘impressie’ van een onbeweeglijk archetypisch kenniskwantum, doch afhankelijk
van Woord- en van werkopenbaring van den Heere des hemels en der aarde. De
geschiedenis is vóór zijn aangezicht; zij is vervulling van zijn raad; de raad is eeuwig,
doch zijn ontplooiing is in den tijd. En daarom reflecteert de historie, die God maakte,
in den hemel ook. Vrede op aarde? Maar dan ook daarna vredesglorie in den hemel.
h) Ja, vrede op aarde. Hoe heeft men hem misverstaan. Geen oorlogsjaar
passeert, geen revolutie valt omstreeks december of sinister snerpt de klacht, in
karikatuur of in leaders van coryfeën van den dag: of dat nu vrede op aarde is? Alsof
mensen en machten van beneden den vrede Gods konden tegenhouden! Alsof God
superabel, te overmeesteren, te weerhouden was in het zenden van Zijn vrede!
Neen - die vrede is er! Vrede is hier in engelenmond geen wensdroom, en geen
eschatologisch motief, waarmee men gemak-
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kelijker aan zijn verwijten tot de oorlogshitsers een bijbelse allure bezorgen kan. Hij
is de vrede-van-selectie, de vrede dus van strijd. Want hij is vrede van het
welbehagen. Dat woord drukt verkiezing uit, en dus ook vasten goddelijken wil! Wie
heeft Hem wederstaan? vraagt Paulus, en hij denkt aan de uitverkiezing. Welnu,
de vraag past op den vrede van het Kerstfeest ook. Wie heeft Hem wederstaan;
‘Hem’, die dezen vrede schept? Hij komt de verkiezingslijn markeren; want hij is
voor bepaalde mensen, recalcitranten naar den ouden mens, ook zij, maar gegrepen
door den vrede en zijn offensief.
i) Want dit ‘welbehagen’ is geen descriptie van den mens of iets, dat ‘in of aan
hem is’. Rome heeft vertaald: vrede voor de mensen, die van goeden wille zijn.
Welja, zo zou men haast sarcastisch reageren......Protestanten van allerlei gading
hebben vertaald: vrede voor mensen die er behagen in hebben, die hem blij
verwachten, of tenminste gáán begroeten, achteraf.
Maar waarom zouden wij het woord ‘eudokia’ hier ánders opvatten, dan de Schrift,
zo vaak ze over Gods vredeswerken spreekt, gewoon is? Ze kent den
God-des-welbehagens, soeverein, verkiezend. Hij heeft zijn uitverkorenen zeer
begeerd; maar zijn begeerte naar het werk van zijn eigen handen heeft zijn begeren
van Zichzelf nooit in den weg gestaan. Dus heeft het zijn rechtvaardigheid niet in
den weg gestaan, noch ooit ermee gestreden. En daarom juicht Hij zelf, nu de
verkiezing haar rechtsgrond zal aanschouwelijk zien worden, concreet-historisch in
de kribbe, die een kruis voorspelt. De vrede die was toegezegd, en aangezegd, was
ook al lang gelegd in mensen van Gods welbehagen; de kerk is er geweest van alle
tijden aan. Maar heden wordt hetgeen proleptisch uit den Christus was genomen,
gelegd op zijn rechtsbasis. Die basis zelf wordt naar 't bestek gelegd in de volheid
van den tijd. Zij komt te zien; tot nu toe was zij alleen aanschouwd in het geloof.
Maar om te kunnen zien, moet 't woord nu uitgaan, nu en later; de engelen beginnen
den dienst des Woords, en de meerderen dan zij, de apostelen en profeten, zetten
hem voort. En zovelen als er tot het leven, en dus tot het lévend hóren zijn
verordineerd door welbehagen, zovelen zullen het zien en den Vrede Gods eren
als vrede van rechtvaardigmaking in Christus Jezus.
Vrede - en eerst daarna en daardoor vredesgevoel. En eerst daarna een vredig
gevoel als hebbelijkheid, waaruit de daden van zijn aanvaarding door het geloof
zullen blijven opkomen.
j) Slechts wie tussen aanwezigen, aangebrachten vrede en het
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gevoel van vrede als tussen oorzaak en gevolg onderscheidt, zal dezen vrede
kunnen zien ook in oorlogsrumoer of revolutionaire woeling. Hij zal God bidden om
te mogen zien, steeds scherper, hoe deze vrede ook het strijdpunt in de wereld
wordt. Hij zal met schrik en beven, en tot zijn vertroosting tevens zien, hoezeer deze
vrede Gods de oorlogen der aarde oproept en beheerst; hoe Rusland en Duitsland,
of andere de kerk in het ‘gewijde’ reservaat terug dringende machten, tenslotte
samen moeten gaan; en Gog en Magog sedert dit uur garantie hebben, dat de
Eufraat naar Jesaja's profetie en naar Johannes Apocalypse uit zal drogen, om hun
doortocht te verlenen. Het gele gevaar? Noem geen namen, doch zie typen, en
voorlopers en antichristen, en wees gewaarschuwd. De vrede komt - op aarde. Niet
in een provincie van de aarde, niet in Gosen, niet in een reservaat van heilige tegen
profane geschiedenis; een tegenstelling die geen zin hield. Maar hij zelf is heilig;
en God Almachtig is de waarborg in zijn eden. Mijn grenzen hier beneden heeft Hij
niet gegarandeerd. Gelukkig óók maar. Hij wil de ganse aarde aan mijn voeten
leggen. Hij heeft alleen maar de begrafenis van den ouden mens gegarandeerd,
en de opstanding van den nieuwen en een nieuwen hemel met een nieuwe aarde.
k) Zo is de tweede regel van den engelenzang geen analytisch oordeel tegenover
den eersten, doch een synthetisch; hij zegt niet hetzelfde in andere woorden, doch
voegt er iets nieuws aan toe. Het grote nieuws.
En synthetisch zal, omdat God met zijn vrede verder gaat en hem steeds meer
uitbreidt in zijn schatten, synthetisch zal ook elke nieuwe kerstverkondiging zijn.
Synthetisch zal ook de boodschap van den minste der broederen van vlees en bloed
zijn, synthetisch tegenover den engelenzang. Want de engelen hebben
vol-geïnteresseerd gesproken en gezongen. Maar de mensen, die zullen den vrede
als genade-vrucht ‘bevinden’: hem ook ondervinden. De engelen zullen ook die
genade ondervinden, want ook hen ‘verzoent’ God in zijn Zoon (Col. 1). Doch Hij
verzoent hen niet in wegneming hunner zonden. Wel in de wegneming der gevolgen
onzer zonden. In het schuldgevolg der zonde delen zij niet; in het breukgevolg wel.
En zo spreken ook de engelen over de zaken die hen zelf aangaan.
l) Maar wijl het schuldgevolg der zonde primair is, en het breukgevolg secundair,
daarom zullen de mensen straks de engelen in de verkondiging hebben te vervangen.
Als de herders straks gaan zien en danken, is dat nog veel mooier dan heel de
engelenzang. En als

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

310
uw kindje bidt, is dat óók mooier. De wolken drijven thans over Bethlehems verlaten
velden en wie weet hoeveel shrapnells er nog zullen ontploffen? Maar geen nood
- het is den engelen gezet éénmaal te spreken en zich dan te retireren. Op Kerstfeest
zijn ze nog druk in actie, vanwege de grovigheid der mensen. Maar op Pasen hebben
ze al veel minder te doen, en op Hemelvaart nog minder. En op den Pinksterdag
zijn ze nergens te zien of te horen.
Ja, ik weet, dat ze fiolen bereiden en bazuinen gereed houden. Dat komt vanwege
den vrede, die zijn laatste offensieven in gaat zetten tegen den jongsten dag. Maar
ik werk rustig door, want de vrede is er. En als ik met de engelen één wil zijn, dan
moet ik spreken in de kerk en vandaar naar buiten. Want waartoe zongen destijds
de engelen? Opdat nu door de gemeente verkondigd worde aan de overheden en
aan de machten in de lucht de veelvuldige wijsheid Gods (Ef. 3:10).
Laat mij door: ik wil niet eigenwijs zijn. Juist dáárom geloof ik, dat mijn stem God
aangenamer is dan de zang der engelen.
1)

Bij het Kerstfeest.

Voor God-in-'t-vlees hebben in den kerstnacht zich de herders neergebogen; en op
den mens, die in een kribbe lag, zagen zij neer.
Voor God-in't-vlees mogen ook wij in onzen feestdag ons ter neder buigen; en
tot den mens, die sinds de kribbe heeft verlaten, om den troon der heerlijkheid in
den hemel te gaan bezetten, zien wij nu óp.
Dat is een groot verschil in kerstfeestviering.
Het eerste Kerstfeest was er, vóórdat gesproken worden kon: het is volbracht.
Het tweede, het onze, valt daarná.
Dit onderscheid mogen wij geen ogenblik uit het oog verliezen. Aan den
ochtendstond denkt men des middags anders dan des morgens vroeg. Wie den
middag abstraheert van den morgen, verstáát den morgen niet. En wie opzettelijk
den middag zou vergeten, en negeren, om den ochtendstond voor zich apart te
‘reconstrueren’, die is niet alleen een dwaas, maar ook een ondankbare zondaar.
Een dwaas, omdat het onmogelijk is, den morgenstond te reconstrueren; zelfs wie
in 't donker zich op een film van den zonsopgang trakteert,

1)

De Ref. XX, 22 dec. 1939.
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heeft zich op dat ogenblik van de werkelijke zon en van haar levenswerking, en
haar oproep-tot-den-arbeid losgemaakt. Juist daarom is hij ook zo slecht, en zo
ondankbaar. Kerstfeest zet ons aan het werk, en 't werk is na zonsopgang niet
verminderd, maar vermeerderd. Niet voor een poging tot terug-zien ontvingen wij
een nieuwen oproep, doch voor de daad van 't rechte in-zien ontvangen wij 't
vermogen door bevestigde genade.
Dat zijn maar eenvoudige opmerkingen: een kind kan erbij.
Toch zijn ze vaak vergeten; en wie het eenvoudigste vergeet, juist die begaat de
grootste ongelukken.
Wat zouden wij zeggen tot den luiaard, die 's morgens niet uit zijn bed te krijgen
is, die daar ook nooit spijt over voelt, maar die des middags om twaalf uur, als de
arbeid roept, en de zon fel brandt, zich afzondert van alle arbeiders, en de zon een
‘welkom’ toeroept? Nu zijt wellekome, zon, die ons verlichten gaat? Als de zon kon
spreken, zou ze zeggen: toen het donker was, hebt gij me niet verwelkomd; want
ik moest u eerst leren zien, wat licht was, en ge waart aan de duisternis gewend,
en ook - gehécht. Niet gij hebt mij, maar ik heb u welkom geheten. Dank Hem, die
mij schiep, dat gij in mijn licht het licht hebt mogen zien, en dat Hij uw oog en mijn
schijnsel op elkaar heeft aangelegd, en bij elkaar gebracht. Maar wat zullen wij dan
zeggen tot hen, die op het Kerstfeest tot den Christus zeggen: nu zijt wellekome?
Ze kunnen het goed bedoelen; daar niet van. Maar die het niét goed bedoelen, en
die zich gaarne aanstellen, alsof de natuurlijke mens uit zichzelf Christus
verwelkomen kan en wil, zonder dat de Vader, die Hem gezónden heeft, met geweld
hem er toe ‘sleepte’ of ‘trok’, die kunnen datzelfde vers ook zingen. Daar wél van.
Want niet dat laatstgenoemde, doch alleen wie door het geloof naar de Schriften
Christus ziet als den ons van nature on-welkome, als de ‘ergernis’ en de dwaasheid
voor ‘het vlees’, slechts die kan roemen, dat niet wij God hebben ingehaald, maar
dat Hij ons verrast heeft, en een groot geweld geoefend heeft, om opzicht op ons
te kunnen nemen, en ons ‘van zonde en ongeval 't ontslaan’.
Eerst déze kerstfeestganger zal christelijke dankbaarheid betonen in zijn
gedachtenisviering. De ander daarentegen houdt in zijn ‘religieuze stemming’ de
kennis der ellende terug, en verhindert derhalve de ware dankbaarheid. Dat wil
zeggen: met de organisatie van het vleselijk-religieuze ‘feest’ houdt hij de werking
van het
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christelijke feest ten onder. Heel wat kerstfeestvieringen zijn rechtstreekse aanslagen
op het gezag van den Zoon, die op Kerstfeest kwam in 't vlees, en die in dit ons
vlees heden zit op den troon der heerlijkheid.
In Schleiermachers Weihnachtsfeier, hét kerstprodukt der Romantiek, wordt een
gezelschap opgevoerd, dat op kerstavond een koortje vormt: ‘Lasset uns ihn lieben’;
‘Willkommen in dem Jammertal’ en meer stichtelijks uit Reichardt's Kerst-Kantilene
(gedichten van Claudius, 1768, 1792). Maar als één van de kleine meisjes moeder
vraagt, of deze niet evengoed de gelukkige(!) moeder van het goddelijke kind kon
wezen, en als ze daarbij het vermoeden oppert, dat de moeders meer van de jongens
dan van de meisjes houden, omdat het goddelijke kindje ook een knaapje was
geweest, dan troost het meisje zich ermee, dat er toch ook heilige vrouwen om
Jezus zijn geweest; en de moeder vertelt haar nóg niet, dat haar troost uit Christus
komen moet, en dan niet een troost over het maar-vrouwzijn, doch over het
helemaal-een-zondaar-zijn. Als de kleine in moeders zachte ogen iets van de
gelukkige moedermaagd weervindt, dan betuigt ze, óók zó één te willen worden,
als moeder is. Van de navolging van Christus naar Johannes 8:12, het volgen van
het Licht der wereld, wordt nóg geen woord gerept. De gerührte Mutter hob sie auf
und küsste sie. Meer weet ze niet, meer heeft ze ook niet. De andere leden van het
gezelschap evenmin. Ze discussiëren straks nog wat over de religiositeit, die ‘innerlijk’
moet blijven, en noch in harde wóórden, noch in drukke dóéning zich verlopen moet,
en - bevlekken. Men moet preken op Kerstfeest, waartegen? Tegen het ongeloof
aan......het bijgeloof! Is het christendom(!) geen thema, dat in een oneindig aantal
van variaties kan worden aanschouwelijk gemaakt? En is de muziek niet 't hoogste
op den dag van 't feest? Met een engelenkoor werd Jezus ontvangen, en óók wij
moeten Hem aldus ‘begeleiden’(!) met tonen en gezang tot op het grote halleluja
van de hemelvaart. De vroomste toon is die, welke recht in 't hart dringt......En als
er dan harmonie tussen ‘dur’ en ‘mol’ is, tussen mannelijk en vrouwelijk in dat grote
koor, en in de ‘akkoorden des gemoeds’, dan kan de kerkmuziek, welke dán
vernomen wordt, o neen, niét ons gezáng, maar wel het bepaalde, wél het
afgepaalde, klare wóórd ontberen. De mystiek, die woordloos is, is immers meer
dan het klare woord van verkondiging, en belijdenis?
Straks eindigt het gesprek in een lofzegging over de heilige gemeenschap der
mensheid, wordende en geworden, de gemeenschap
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der menselijke natuur, gekend ‘uit het goddelijke principe’, der natuur, waarin God
zelf begrepen is, waarin hij met de mensheid en het ál tezamen groeit en zich bewust
wordt van zichzelf. Iedere moeder, die het ‘voelt’, dat zij een mens ter wereld heeft
gebracht, en die door een ‘hemelse boodschap’ (zonder Woord!) weet, dat zij den
heiligen goddelijken geest in zich heeft, kan nu voortaan óók in háár kind Christus
vinden. Langs den omweg van deze ‘kerstgedachten’ vindt zij zich weer als moeder
van het goddelijke kind: de kleine van zoëven hééft dus wat zij begeerde; en de
grote werd tezaam met 't kind tot ‘Kind’.
Want Christus is overal, en God is overal; en de mensenzoon is, als hij maar
zichzelf alzó bekennen durft, den Zoon des Mensen en zijn God tot
openbaarwordingsorgaan geworden; hij is gekomen in de gestaltenis van God......
Nu willen wij opnieuw in gedachtenis nemen, dat dit alles goddeloos is. En dat wij
op het Kerstfeest zijn veroordeeld: duisterlingen, en haters van God en insolventen,
zó volkomen, dat God zelf moest komen in de gestaltenis van één, die tot betaling
kan verplicht worden. Betaling aan Gods heilig recht, en dat in onze plaats. Want
eerst waar dit recht van God door onze zonde was geschonden en de betaling aan
dit recht voor eeuwig ons onmogelijk was geworden, de afbetaling, en álle betaling,
ook zelfs van één enkele penning, álle betaling als een daad van ons, eerst dáár is
God de Zoon een mens geworden.
Men moet het tussenbeide komen van de zonde tussen God en ons geen ogenblik
vergeten.
Schleiermacher heeft het tussenbeide komen van de zonde weggeredeneerd: de
Weihnachtsfeier van daareven, met haar pantheïstisch, panchrististisch
wierook-snuiven, is er een bewijs van.
Terecht hebben tijdgenoten, die aan Barth verwant zich voelden, dit een uiting
van den hoogmoed genoemd: zonde was er overal, en altijd.
Maar zij hebben het tussenbeide komen van de zonde weggeredeneerd; van een
historischen zondeval weten zij niet: altijd ligt voor hun besef het menselijke als
zodanig onder het oordeel, en daarom is het spreken Gods tot ons hetzelfde als 't
vlees-worden-van het-Woord.
Maar ons geloof heeft uit de Schrift den eersten Adam leren kennen, en den
tweeden. De één is niet de keerzij van den ander; noch is
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de grote verborgenheid, die in den tweeden is, de vleeswording van het Woord,
enkel en alleen reeds in het feit van het spreken Gods verschenen aan den eersten.
Gods spreken tot den mens is er overal, waar Hij zijn mond ons opendoet; maar
spreken Gods, - dat is nog geen verzoening; het is een grondig oordeel, tenzij het
Woord vlees voor ons wordt, en, Christus geworden zijnde, zich ontledigt, en zich
vernedert, en gehoorzaam tot den kruisdood wordt.
Die kruisweg is in Bethlehem geopend; het is het kind der smarten, dat daar in
de kribbe ligt. Wij deden Hem die smarten aan. De kribbe is heel klein; maar het is
een grote vergissing, te wanen, dat het ver-klein-woord steeds den overgang naar
wat liefelijk is en wélluidt zou markeren. Doch - Hij van zijn kant nám die smart van
ons ook aan, en nam ze over. En zo werd Hij tot tweeden Adam.
En nu is er weer de Heilige Geest en de gemeenschap van de heiligen, maar ze
is er alleen in en door het offer der betaling, dat in den kerstnacht zich op 't altaar
leggen gaat. En 't moederschap der maagd Maria wordt, God zij geloofd, niet
herhaald; want ‘moeder, en zuster, en broeder’ van Jezus worden wij alleen door
het doen van 's Vaders wil, en door het kinderlijk geloof, dat amen zegt op de
verkondiging niet ván den kerstnacht, maar aangaande Hem.
Wij gaan dus niet meer naar een kribbe ‘zoeken’: men kent en vindt haar
standplaats zelfs niet meer. Wij zien óp naar den hemel, waar het kind van eenmaal
Koning is in grote majesteit. En wij vragen Hem niet meer, waar wij Hem vinden
kunnen. Hij heeft het ons zo duidelijk gezegd: wij kunnen Hem vinden in het Woord,
dat aan de kerk is toebetrouwd, en dat Hij zelf door het ambt aan ons verkondigen
komt. Wij maken Hem niet tot een ‘gast’ in huis, doch Hij maakt ons tot huisbewoners
Gods. En nu Hij in den tijd, dien wij doorleven, ons weer herinnert aan zijn vasten
wil, om tot ons weer te komen, nu spreken wij van Hem in ‘dur’ en ‘mol’: Hij is een
man geworden, dat is ‘dur’: want Hij is mens, die 't ambt ontving van onzen Vader,
en het trouw bediende. En Hij is voorts de man, door wien de wereld zal geoordeeld
worden: dit is de ‘mol’.
Of neen, - 't is alles ‘mol’ en ‘dur’, 't is alles bitter in den buik, maar zoet ook in
den mond. Want het oordeel is rechtvaardig; en al de zijnen zullen Hem gegeven
blijven, en niemand rukt ze uit zijn hand. De duivel niet, de wereld niet. En ook ons
eigen vlees niet.
In Schleiermachers Weihnachtsfeier zingen ze verzen van Novalis. Eén ervan
luidt, in Boutens' weergave:
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Waar hij maar van mij is,
Staat mijn stad en huis:
Alle goed, waar hij van mij is,
Komt mij als een erfdeel thuis.

Maar de leerlingen van Calvijn vinden dat maar een schrálen troost. Ze keren 't om:
waar onze stad is, en ons huis, dáár wou Hij van ons zijn, en het tot op heden blijven.
En niet enig goed, dat toch al van ons wás, wordt als een verloren erfenis weer thuis
gebracht; doch nu Hij zelf ons erfdeel is geworden, nu is God geworden tot ons
erfgoed; en al het goed, dat nu van Hem is, wacht ons als ons erfdeel in zijn huis.
Eens wordt dat huis van Hem het onze ook. Want wij verwachten naar zijn belofte
een nieuwen hemel en een nieuwe aarde. Dan is de laatste vezel van de kribbe,
de laatste splinter van het kruis met vuur verbrand. Maar de kronen zijn
vermenigvuldigd. Het Vaderschap van God heeft alle moederschap voor eeuwig
afgeschaft.
1)

Zijn ster in het Oosten.

Want wij hebben gezien zijn ster in het Oosten.
Matth. 2:2.
In de evangeliën wordt de geboorte van Jezus Christus aanstonds in het middelpunt
van het heelal geplaatst.
Johannes trekt de lijn van Bethlehem naar den hemel: in den beginne was het
Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God; en dat Woord nu is vlees
geworden.
Dat is de verticale lijn: van boven naar beneden.
Er is ook een horizontale lijn: van Oost naar West.
Lucas nu trekt een lijn van Bethlehem naar het Westen: in Rome troont de keizer
Augustus, die de hele wereld laat ‘beschrijven’.
Mattheus van zijn kant trekt een lijn van Bethlehem naar het Oosten: er komen
magiërs uit het Oosten, om te zoeken naar den ‘Koning van het Westland’.
Zo is de geboorte van den Christus kosmologisch en geografisch bepaald. Gelijk
in Openbaring 12 de vrouw, die het Kindeke (Christus) baart, de grote geboorte zich
ziet voltrekken in de grootse omgeving van zon, maan en sterren (de verticale lijn)
en ook tevens

1)

De Standaard, 23 dec. 1939.
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(voor wat de horizontale lijn betreft) op de scheidslijn, die tussen de cultuurwereld
en haar verbanningsoord ligt, zo wordt ook door de evangeliën, als historische
boeken, de geboorte van Jezus Christus gezien als geschied in het centrum van
het volle wereld- en mensenleven.
Evenwel, - alleen door het geloof, wordt dit centrum als zodanig erkend.
Want alleen in de openbaring, waarnaar dat geloof immers luistert, is dit centrum
als zodanig aangewezen.
Johannes laat dit gevoelen, als hij zegt, dat het vleesgeworden Woord gekomen
is ‘tot het zijne’. Noch de Romeinse keizer, noch het vleselijke Jodendom zullen de
juistheid en doeltreffendheid van deze kwalificatie willen toegeven.
Lucas laat het ons zien, wanneer hij verhaalt van den engel, die de herders verwijst
naar het naburige Bethlehem, en die deze stad nadrukkelijk aandient als ‘de stad
Davids’. De stad Davids, en dan juist in de dagen, waarin de Romeinse keizer óók
over dat stadje zijn administratieve hand legt, en zegt: het is van mij!
En Mattheus wijst ons erop, als hij die magiërs laat opkomen in het huis der
evangelische wonderwerken. Ze hebben de ster van den groten koning gezien. En
die ster wees hen zeer bepaald naar Jeruzalem, en straks naar Bethlehem, naar
het land van Daniëls herkomst.
Zo treedt in den kerstnacht en daarna de benoemingswijze van de theocratie
tegenover die van de heidense regeermacht in het heden én tegenover die van de
heidense wijsheid uit het verleden.
De heidense regeermacht van het heden is in den keizer Augustus belichaamd.
Hij laat zich ‘god’ en ‘heer’ en ‘heiland’ noemen. De engel daarentegen wijst den
geboren Zoon van Maria als ‘God’ en ‘Heer’ en ‘Heiland’ aan. Het is de tegenspraak
van het evangelie tegen de staatsalmacht, die dezen zelfgekozen naam niet dragen
zou, als ze niet den mens tot God verhief. Diezelfde tegenspraak is óók daarin
duidelijk, dat de keizer van Rome op de laatste resten van Davids glorie trapt, in
den zelfden nacht, waarin de engel de herders aan den ouden naam van David
herinnert. De stad van David!
Doch óók de heidense wijsheid uit het verleden wordt in den kersttijd door de
Goddelijke openbaring gebonden aan het gezag van Israëls God. Er leefde in de
dagen, die aan ‘de volheid des tijds’ voorafgingen, een sterk verlangen in het Oosten
naar den komenden Wereldverlosser. Men noemde hem ‘den Koning van het
Westland’.
Onbevredigd met zijn eigen religie en haar penetratievermogen,
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vermoeid en reeds in de schaduw tredende, waarin het straks voor geruimen tijd
zou wegschuilen, zag het Oosten van dien tijd uit naar het Westen. Velerlei
geschriften uit die dagen wezen naar den komenden ‘Heiland uit het Westen’; den
‘Koning van het Westerland’. Hij zou de wereld aan zijn voeten leggen, en haar tot
‘Heiland’ zijn.
Het kan ons thans hier niet interesseren, hoe dat zo kwam, dat het Oosten uitzag
naar het Westen, en vandaar de messiaanse glorie verwachtte. Een van de factoren,
die hier ter verklaring in aanmerking moeten komen, is ongetwijfeld het optreden
van Daniël geweest. Daniël, die eens als balling uit het ‘Westland’, toen geknecht,
gedeporteerd was naar het ‘Oosten’; die dáár toen door zijn God gezet was in den
presidentsstoel van het college der wijzen van het Oosten, en die ongetwijfeld niet
maar voor zijn eigen Jodenvolk, doch ook in den kring der heidense wijzen het
messiaanse licht heeft doen schijnen in de vergaderzalen van het door hem
beheerste geleerdencollege.
Maar Daniël was al lang geleden gestorven. Het was met zijn profetie in het
Oosterland gegaan zó, als naar de Dordtse Leerregels het natuurlijke hart met alle
licht wil handelen: het ‘natuurlijke’, en vooral ook het ‘evangelische’ licht, zo lezen
we daar, wordt door den natuurlijken mens tegengestaan, bezoedeld, ten onder
gehouden. De boodschap van Daniël lag er wel, óók over die komende wereldrijken,
en óók over dien Messias-Koning, die over die rijken theocratisch zou triumferen.
Maar de exegese van Daniëls profetie, die werd óf niet meer gegeven, óf ze werd,
naar de werking van de zonde, gelijk de Leerregels van Dordrecht zoëven ze
tekenden, verkeerd gegeven. Het licht van Daniël werd verduisterd; bijgeloof werd
met geloof vermengd, en straks tot geloof verheven. De eens zo klaar gegeven
voorstelling vervaagde zich. Dat de mensenzoon van Daniël uit Daniëls volk
ontspruiten zou, en dat hij in Davids stad verschijnen zou, en dat hij de traditie van
David, waarop niet alleen de Romeinse keizer in het heden, doch ook het oosters
wereldrijk van vroeger immers zelf getrapt had, voort zou zetten, - dát had men niet
meer vastgehouden. De grote koning zou komen uit het Westland - veel meer wist
men niet.
En zie, - nu komt daar God hen aanspreken in hun eigen taal. Hij geeft een teken
aan den hemel, een ster of sterrebeeld, bijzonderheden weten we niet. Hij trekt hen
door dat teken naar het Westland toe. Dat alles strookt, zowel in de wijze van
spreken, als in z'n
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aanvankelijk hun ontdekten inhoud, met hun verwachting. Maar als ze straks terecht
komen in het land van koning Herodes, een provincie overigens van het rijk van
den Groten Koning-Keizer van het Westen, daarginds in Rome, dán gaat de profetie
hun open. Dan komen de wijzen, die met Daniël slechts in 't voorbijgaan kennis
hebben gemaakt, terecht in den kring der bijbelse profetie, die Daniël in rechte lijn
wil toebehoren; en dan wordt straks alle twijfel uitgebannen, als de ster opnieuw
verschijnt en den weg naar 't Kind hun wijst, en naar zijn huis.
En dan moeten de wijzen ontdekken, dat de Koning van het Westland niet als de
geweldenaar is, die in Rome z'n stoel heeft en zich predikaten, ‘god, heer, heiland’
toe laat kennen. Hij is de zoon van een paar ongewapenden, verloren kinderen van
een reeds lang ontbonden koningshuis, het huis van David. Er is geen gedaante
noch heerlijkheid aan dezen koning van het Westland.
Het is een pijnlijke ontdekking voor deze aristocraten, dragers ener verfijnde
cultuur en ener voorname religiositeit.
Toch hebben de wijzen de ‘ergernis’ en de ‘dwaasheid’ der prediking verdragen.
Hun schathouders hébben ze opengedaan, en den Koning van het Westland hulde
toegebracht. En als ze straks een droom ontvangen, een droom van dienzelfden
God, die eens met Daniëls dromen én ook droomexegese in het Oosten ontstellende
wonderen heeft gedaan, wonderen van éclatante Joods-messiaanse heerlijkheid,
dan geloven ze den God, die hen met Daniël laat ‘dromen dromen’; ze zien Herodes
in z'n ware gedaante; ze keren én van den Romeinsen keizer als idealen ‘Heiland’,
én van Herodes als voedster-heer der kerk zich af; en ze gaan gehoorzaam den
weg, dien Daniëls God hun wees.
Zo stelt God Christus Jezus als het ware zaad van David en als den Heiland van
de wereld tegenover Davids vijanden van het heden én het verleden. De zonen van
degenen die Daniël in ketenen voerden, laten zich gevangen nemen door den
Mensenzoon, dien Daniël ook hun gepredikt heeft.
Voor ons, die eeuwen later leven, is dit alles nog de klare taal van het evangelie.
't Zijn weer de idealen van den almachtigen staat, die het Westen vervoeren. 't Is
weer de eclectische religie van het Oosten, die de harten pacifiek wil penetreren.
De zwakheden, de
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zonden van het uiterste Westen van destijds (Rome) én die van het verre Oosten
dier dagen (de wijzen) zijn óók de zwakheden, de zonden, van onzen tijd.
O neen, dat zijn geen blote parallellen slechts, en ook geen toevallige analogieën.
Het is in 't wezen der zaak dezelfde zonde, dezelfde oude vijandschap tegen de
pretentie van het huis van David, den theocratischen koning, en tegen de onvervalste
exegese van de profetie van Daniël. Een grijpen naar dezelfde strategie der oude
vijandschap, tegen het Woord van God. Een vijandschap die des te meer tot zonde
wordt, naarmate in Christus Jezus het licht der waarheid klaarder scheen.
Dat Woord heeft zowel in Davids psalmen als in Daniëls profetieën de ‘dwaasheid
der prediking’ hardop geproclameerd. Die ‘dwaasheid’ (1 Cor. 1), volgens welke het
eeuwig koningschap slechts komen kan in nauwen samenhang met 't offerende
priesterschap. Die ‘dwaasheid’, volgens welke de heilsstaat nimmer komen kan,
tenzij in bloed en offer, in lijden en in dood. Geen lijden, dat alleen maar voorbeeld
wezen kan, doch een lijden, dat voor de schuld betalend is. Indien het enkel om
een ‘voorbeeld des lijdens’ was te doen geweest, een voorbeeld van geduld, en van
bereidheid voor het offer, dan zou de Priester-Koning beter in een paleis geboren
hebben kunnen zijn; het dramatisch effect van een Man van smarten, die van een
troon afdaalt naar een kruis, is voor de wereldse religieuze verbeelding groter, dan
dat van dezen Man van smarten, die van een kribbe komt naar 't kruis.
Welnu, indien onze eeuw, en onze hedendaagse wereld de zonden van Augustus
in het verre Westen, én die van de magiërs in het verre Oosten nog eens óverdoet
in grootse stijl, indien ons geslacht ze overdoet in de aanbidding van den almachtigen
staat, welks hoofd zich Heiland noemt, en Heer en God, alsmede in de syncretistische
samenvoeging van bijbelse en niet-bijbelse, van christelijke en niet-christelijke
‘religiositeit’, dan worden wij op ons Kerstfeest 1939 des te dringender
gewaarschuwd, om toch te blijven bij den Vorst, die tussen beide historisch en
geografisch bepaalde toenmalige machtscentra in, zijn geboorteplaats gekozen
heeft in Bethlehem, die tegen beider ideologie zijn evangelisch woord heeft óver
gesteld.
Dat Woord is sinds voltooid. Het Nieuwe Testament is aan het Oude toegevoegd.
Het kruis is geplant, maar ook is Pasen gekomen, en Pinksteren; en op den dag
van heden is de koning van het Westland koning over de wereld geworden. Weer
daagt Hij allen uit in
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Oost en West, allen, die zijn verschijning, zijn parousie, niet verklaren lief te hebben.
En wij - wij zullen Hem opnieuw belijden. Hij vraagt geen goud, doch onze daad;
geen wierook, doch ons martelaarsbloed; geen mirre, doch onze klare belijdenis
aangaande zijn volstrekte alleenheerschappij. Hij zendt geen sterren, om ons naar
zijn geboortestad te leiden, doch zijn Geest, die ons naar bóven trekt, waar Christus
is, aan de rechterhand van zijn hemelsen Vader, waarheen ons ook de artikelen
van ons christelijk geloof wijzen, en vanwaar wij Hem verwachten, opdat Hij ons
vernederd lichaam aan zijn heerlijk lichaam zal gelijk doen worden.
Zo wordt ons Kerstfeest een heerlijkheid. Het verbergt ons niets van zijn ‘ergernis’,
niets van zijn ‘dwaasheid’. Het komt ons rechtstreeks vragen, onze uniform te dragen,
en tegen alle verwisseling van uniformen op onze hoede te zijn.
Gezegend de man, die zó bewust zijn koning belijdt als Priester en Profeet, en
Hem ziet bidden bóven de plaats van het uiterste Westen én die van het uiterste
Oosten van de toenmalige wereld onzer evangelisten.
Wij hebben gehoord zijn profetie uit den hemel; en dat is meer, dan te hebben
gezien zijn ster in het Oosten. Hij is nog niet veranderd. Hij sprak de magiërs eerst
aan in hun eigen taal. Dat doet Hij heden nog met ons. Maar Hij sprak vervolgens
hun tégen in hun vleselijke overleggingen. Dat doet Hij heden vooral ook met ons.
Zalig wie Hem daarin verdraagt, omdat hij het Woord der profetie geloofd heeft. Zij
kan niet liegen, noch beschamen.
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1)

Profeet, Priester en Koning.

En als zij te Kapernaüm ingekomen waren, gingen tot Petrus, die de
didrachmen ontvingen, en zeiden: 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 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. 17:24-27.
Meer dan eens heeft de Heiland, getrouw aan de wet, zijn twee drachmen, een
halven stater, bijgedragen aan den tempel. Het was voorschrift der wet (Ex. 30),
door Joas in eer hersteld, ook door Nehemia behartigd.
Het was positieve steunverlening aan den eredienst, 't was ook ‘losgeld’; men
‘kocht zich er door vrij’ van den bijzonderen tempeldienst. Wie kon dit met meer
recht willen, en mogen, en moeten, dan de Heiland? Hij diende den tempel niet in
een speciaal ambt, doch in het meest volkomene en vervullende: Hij bracht den
stenen tempel tot zijn nieuwtestamentische vervulling. Dewelke wij zijn.
De laatste maal echter, en die is hier, want de Heiland is voor 't laatst in
Kapernaüm, betaalt de Heiland langs een omweg. Met veel omhaal. Omhaal, waarin
geen woord, geen daad overbodig is. Hij betaalt via een wonder.
En daarin profeteert Hij. Hij vloekt een vijgeboom, opdat zijn jongeren Hem zullen
kennen, als Hij wordt uitgeworpen en vervloekt als 't dorre hout. Zo instrueert Hij
ook zijn sleuteldrager Simon Petrus: hoe kan die anders spreken op Pinkster, en
ons doen geloven door zijn Woord?
Eerst laat Jezus Simon merken, dat Hij de Ziener wezen kan. Nog vóórdat Simon
den Heiland vertellen kan, dat naar de belasting van officiële zijde is geïnformeerd,
voorkomt hem Jezus. Hij wist er al van.
Maar de Ziener blijkt ook hoogste Profeet. Hij licht Petrus in.

1)

De Ref. XX, 9 febr. 1940.
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Niemand onder de niet-theocratische vorsten betaalt zelf belasting. Hij niet; ook zijn
familie niet. Als 't kan, dan zijn volk niet. De onderdanen, liefst de barbaren, die men
knevelde, laat men liefst betalen. Voor een volk, dat de theocratische wet niet meer
onderkent, dat zijn Theocratischen Koning dra zal vloeken is het eigenlijk dwaasheid,
dat Jezus zou betalen, inplaats van de belasting te innen. Zijn Vader is de Grote
Koning, de Heer van 't tempelhuis. En Jezus de Christus is diens grote Zoon, God
uit God, Licht uit Licht. Hij behoeft niet te betalen. Ook Petrus niet. Die is
ambassadeur van 't Rijk. Heeft hij niet alles verlaten voor den dienst der vervulling
van den tempel in de verbondslijn, dus in de richting van het Nieuwe Testament?
Daarom betaalt de Heiland wel. Hij profeteert. Hij profeteert, dat Hij, hoewel in de
rij der belasting-opbrengers staande, aan den anderen kant van het loket moet
staan: de Zoon, de Koning, die ontvangen moet, wien toekomt alle cijns en tol!
Mijn Heer en mijn God, die staat in de rij. Ik moet er aan denken, als men mij de
bijdrage voor de Kerk afvordert.
Ook is Hij Koning. Terwijl Hij het dienstknechtsgewaad aantrekt, en in de rij der
betalende onderdanen gaat staan, requireert Hij. Hij beschikt over Vaders goederen.
Een vis, dan en dan, daar en daar. En een hengel. En een ambassadeur, die naar
den waterkant moet. En een stater in den bek van 't beest. De losprijs, voor twee
personen: Jezus van Nazareth, en Simon, zijn knecht.
Neen, 't gaat niet om de som. De beurs van Judas is er ook nog. Maar 't gaat om
Petrus' geloof, en om 't onze, die den belastingplichtige zullen zien, maar tegelijk in
zijn recht om van den Vader een mirakel te eisen......Niet voor zichzelf. Doch voor
Simon en voor ons, opdat de schijn ons niet bedriege. Opdat wij onzen Koning
zouden zien, die heerst als Hij dient, die belasting neemt, als Hij ze geeft. Voor één
wonder, al is 't ook maar aan een vis onttrokken, bewegen zich de krachten des
hemels en der aarde.
Ook is Hij Priester. Geef straks die dubbele som, Simon: een losgeld, ‘in de plaats’
van u, en mij!
Een losgeld. Toen zijn ouders Hem in den tempel voorstelden, kochten zij Hem
los, voor ons, om vrij te zijn voor het messiaanse ambt buiten den stenen tempel.
Thans volbrengt Hij, wat zijn ouders zijn begonnen. Voor 't laatst: Hij koopt zich vrij
voor buiten-tempeldienst. Dit is de ware tempeldienst thans: de expansie van den
tempel is nabij. Hij betaalt zijn laatste bijdrage; Hij betaalt aan het
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perkament, waarop zijn eigen doodvonnis zal staan. En Hij weet het: o grote
Goedheid!
Ook hierin is Hij priester, dat Hij verhindert dat ‘zij zich ergeren’, d.w.z. zich zouden
stoten en vallen. Had Hij het gebaar van den revolutionair gekozen, van den
wetteloze, den contrarevolutionair, zij hadden kunnen zeggen: Hij breekt de wet van
Mozes. Dat Hij ze vervulde, hadden ze dan niet gezien, door zijn schuld. Zij hadden
aan de kleine ergernis zó zich bezeerd, dat ze voor de grote (Golgotha) geen oog
meer zouden hebben gehad. Dit wil Hij hun besparen: opdat niemand zegge, dat
hij van Hem vervreemd gebleven is, en dat het de eigen schuld van Jezus is geweest.
Geen aanstoot legt Hij op den weg van ons naar Golgotha. Wie zich aan dezen
Priester stoot, van dien geldt de onderscheiding, die Petrus Dathenus eens gebruikte
in een brief aan Calvijn: het is geen gegeven, doch een genomen ergernis.
Maar ditmaal geldt dat woord onbeperkt. Zie toe, uw Priester is hier, en uw Koning,
en uw Profeet. Heden drachmen, morgen bloed.
En wij zijn zijn huis geworden, zijn eigendom, óók door dien helen stater.
1)

Verheerlijkt.

Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen
verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt.
Joh. 13:31.
Het lijkt in den nacht, waarin de Heiland verraden werd, alles even verward, even
onlogisch, even wanhopig. Niettemin vertoont zich in dien nacht een dubbele
heerlijkheid: die van den Mensenzoon, en die van God in Hem.
De heerlijkheid openbaart zich niet ‘dwars door de schande en den smaad heen’,
doch de smaad en de schande zijn de gelegenheden, waarin heerlijkheid en eer
openbaar kunnen worden, door de houding, die de Mensenzoon daartegenover
inneemt. Als dan ook de deur van de paaszaal achter Judas is toegeklapt, dán opent
de Heiland den mond, en zegt: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt.
Nú, - zoëven is 't gebeurd.

1)

De Ref. XX, 16 febr. 1940.
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Want het is geen profetie, aangaande toekomende, doch een mededeling aangaande
geschiede verheerlijking, welke hier voor ons ligt. In het volgende vers, dáár spreekt
de Christus over de nog komende heerlijkheid en verheerlijking. Die toekomstige
verheerlijking evenwel sluit zich aan bij die van het ogenblik. En wat deze laatste
betreft, ze werd een feit, zoëven, toen Judas de zaal verliet, den nacht in.
Verheerlijking - dat kan zijn: een aan den dag treden van de heerlijkheid, die er
in den verheerlijkte reeds te voren was. Het kan óók wezen: een ontvangen van
heerlijkheid, die er eerst niet was, doch die nu voor 't eerst door Hem ontvangen
werd.
Thans is het eerste geval aanwezig. Want de overkleding met nieuwe heerlijkheid,
die ligt in de naaste toekomst, en daarop ziet het volgende vers.
Omdat evenwel die komende overkleding met nieuwe heerlijkheid voor den Zoon
des mensen alleen mogelijk zal zijn, indien de heerlijkheid van den Mensenzoon,
die thans reeds in Hem is, zich openbaart en toeneemt naar de aan den mens Gods
gestelde orde, daarom zal de bestaande heerlijkheid van Christus voor de
toekomende van grondleggende betekenis zijn.
Het verschil nu tussen de toekomende en de aanwezige heerlijkheid van den
Zoon des mensen blijkt daaruit reeds, dat géne ook naar buiten zich waarneembaar
maakt, terwijl déze alleen voor het geloof is te kennen. Want zij ligt hierin, dat de
Mensenzoon als zodanig wordt bevestigd in zijn geestelijk sieraad. Zijn sieraad is
te zijn en te werken overeenkomstig den wil van zijn hemelsen Vader, openbaar te
worden als de handhaver, in getrouwheid, van het verbond, dat Hij van eeuwigheid
met God den Vader aanging tot behoudenis der wereld, en dienovereenkomstig
ook als de vervuller van dat ‘officium’, d.w.z. van die officieel Hem toegewezen taak
of roeping, welke voortvloeit, eerst uit zijn met den Vader vóór den tijd aangegaan
verbond, en vervolgens uit zijn zalving in den tijd als Knecht des Heeren.
Dit geestelijk sieraad wordt alleen door het geloof, werkzaam zijnde, onderkend.
Maar het is er toch. Het is de heerlijkheid van den Mensenzoon als zodanig, d.w.z.
in dit zijn ‘officium’. En zodra Hij in het bezit van, en in het recht op de erkenning
van dit sieraad wordt bevestigd, en een mijlpaal bereikt op zijn ambtsweg, waarbij
het geloof in de recente feiten kan zien, dat Hij getrouw bleef aan zijn taak, is het
tijd voor Hem, te zeggen: nú is de Mensenzoon ver-
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heerlijkt. Zijn sieraad is, hoewel er naar gegrepen werd door den verzoeker, Hem
gebleven, ja, het is versterkt in schittering.
Dat was dan ook zoëven gebeurd toen Judas uit de zaal ging. Wie had het gewicht
van dit moment begrepen? De anderen dachten, dat Judas iets doen ging, dat tot
de programpunten van den dag in hun kleinen kring behoorde. Dat wil zeggen: ze
hadden niet bemerkt, dat op ditzelfde ogenblik de heerlijkheid van den Messias was
in 't vuur gebracht en weder aan den dag getreden.
Maar Christus wist het zelf wél. Hij had Judas in de ogen gezien, had Zich als
Ziener, die wel wist, wat er aan de hand was, bekend gemaakt aan den discipel,
die naast Hem aanlag aan de tafel, had dus een getuige, die later kon verhalen, dat
de Heiland had geweten wat Hij deed, toen Hij tot Judas zeide: wat gij doet, doe
dat met haast. Dat was geweest een openzetten van de deur naar het verraad. Het
was geweest een verklaring tot den Vader: Ik ben bereid, o God, Ik ben bereid, en
houd het duister uur niet tegen. Ik heb den loop der dingen niet vertraagd. En dáárvan
doet de Ziener nu ook profetie.
Dit is de profetie: Mijn demissie van Judas, die was een bewuste bevestiging van
het verbond van de bereidverklaring van den Christus tot het offer, en van de taak,
Hem opgedragen als des Heeren Knecht. Als de deur achter Judas dichtvalt, dan
is een betekenisvolle mijlpaal bereikt. De verschrikkingen van Golgotha zijn
opgeroepen door den Mensenzoon zelf. Daarin is heerlijkheid; het sieraad van den
Mensenzoon is Hem gebleven en schittert sterker dan een ogenblik geleden. Hij
kwam de verzoeking tot bewaring van zijn leven te boven. Hij gaat van zwakheid
tot zwakheid, ja tot den dood, steeds voort. Maar voor het geloofsoog is het zó: Hij
gaat van kracht tot kracht en tot het eeuwige leven steeds voort. De heiligheid is
uw Huis tot sieraad, o Heere, tot in de lengte der dagen. En de heiligheid is het
sieraad ook van den Mensenzoon, den Heere van dit Huis, den ‘Zoon des groten
Konings’, en diens zaakgelastigde hier op aarde.
Er ligt een vrucht besloten in deze verheerlijking van den Mensenzoon: God is in
Hem verheerlijkt.
In deze woorden grijpt de Christus in den nacht, in welken Hij verraden werd,
terug op den nacht, in welken Hij geboren is. De engelen zongen toen: heerlijkheid
(is) Gode in de hoogste hemelen.
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Heden verklaart de Christus: heerlijkheid is er Gode in de diepten der aarde, ja in
de zaal, waar tussen het pascha van het Oude naar het avondmaal van het Nieuwe
Testament nu dadelijk de overgang zal worden genomen.
God is ‘in Mij’ verheerlijkt.
‘In Mij’.
Dat is wat anders dan: ‘aan Mij’.
Aan ieder mens wordt God verheerlijkt.
Maar alleen in de zijnen wordt Hij verheerlijkt.
Verheerlijkt wordt God daarin, dat zijn soevereiniteit en mogendheid en deugden
aan het licht treden.
Dit nu geschiedt zowel in de hel als in den hemel. In beide wordt zijn glorie, zijn
zelfhandhaving, zijn soevereiniteit gezien.
Maar terwijl ‘áán’ de verlorenen Hij verheerlijkt wordt, daar wordt Hij ‘in’ de zijnen
verheerlijkt. Bij de verlorenen wordt Gods ‘heerlijkheid’ niet beantwoord door de
‘eerbetoning’ van de creatuur. Bij de zijnen wel. Zijn ‘heerlijkheid’ was trouwens ook
daarin openbaar geworden, dat Hij hun gaf den Geest der heiligmaking en der
gebeden.
En zie, nu is ook ‘in’ den Mensenzoon de Vader verheerlijkt. Zijn gehoorzaamheid
aan het bevel des Konings was een eren van den Vader. In dat ‘eren’ werd de
‘heerlijkheid’ van God erkend, en blonk ze in de creatuur. En voorzover de Zoon
een ‘officium’ (welk woord breder is dan ‘ambt’) op zich nam als Bondgenoot van
Vader en van Geest in den raad des vredes, en Hij daaraan trouw gebleven is, is
óók weer ‘in’ Hem God verheerlijkt. In de trouw van den énen Bondgenoot aan den
anderen wordt steeds ook die andere verheerlijkt; de heerlijkheid van den één wordt
in de eer van den ander openbaar en omgekeerd.
Zo buigt de kerstnacht tot den lijdensnacht zich over. En de nacht van heden is
rijker dan die van eertijds. Des Vaders heerlijkheid is verheerlijkt niet in ‘een’, doch
in ‘den’ Profeet, niet in ‘een’, doch in ‘den’ Koning, niet in ‘een’, doch in ‘den’ Priester,
niet in ‘een’ ambtsdrager doch in ‘den’ Ambtsdrager, niet in ‘een’ mens, doch in den
Zoon des mensen.
Daarom kan van nu aan ook ‘in’ óns de Vader worden verheerlijkt. Want Hij, in
2)
wien de Vader thans verheerlijkt is, heeft ons in Zich begrepen, in een verborgen
eenheid. En wie nu heden, in

2)

‘Mystieke’ unie. Mystiek als bijvoeglijk naamwoord is van mystiek als zelfstandig naamwoord
scherp te onderscheiden!
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Christus zijnde, gelooft, en zich bekeert, en op zijn God en Zaligmaker bouwt, in
dien is heden de Vader wederom verheerlijkt. Want wij zijn in den Waarachtige, in
zijn Zoon. (1 Joh. 5).
1)

Grenssituatie en Grensverkeer.

En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte.
En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger.
Lukas 22:43, 44a.
Een filosoof van den laatsten tijd heeft met opmerkelijke voorliefde het begrip der
grenssituatie ingevoerd. Wat hij daarmee bedoelt, doet hier niet ter zake. Genoeg
zij voor ons, dat het woord, naar algemeen gebruik, bezwarende situatie aanduidt;
bezwarend, in dien zin, dat onze vrije beslissing als vrije wordt aangetast, en de
spanning smartelijk gaat worden; de vrijheidsdrang ontmoet een kracht, die
tegenwerkt.
Grenssituaties zijn die, waarin we aan het uiterste van ons kunnen, van ons
vermogen, van onze vrijheid en van onze zelfbepaling komen. Zolang we in het
afgepaalde gebied, dat het ‘onze’ is, nog in het centrum verkeren, bepalen we (naar
onze maat) onszelf, beleven we onze vrijheid, zijn we onszelf. Maar aan de grens
van dat gebied stuiten we dan op machten, die anders willen, die óók een
gezagswoord mee willen spreken, en die het dan ook metterdaad dóen. Vaak tegen
onzen wil in. Altijd buiten onzen wil om. Vaak tegen onze verwachting en onze
berekening in. Altijd daar buiten om. Aan de andere zijde van onze grens staan
machten, die ons willen ‘aangorden, en brengen, waarheen we niet wilden’.
Zo heeft de grenssituatie altijd haar bezwaren Twee ‘werelden’ ontmoeten elkaar
daar, twee machten, twee willen, twee krachtenvelden. Zolang de éne van die
grootheden zich kan handhaven naast de andere, of er tegenover, zonder dat de
andere daardoor tot wijken gedrongen wordt, is er in de grenssituatie ook
grensverkeer. Wordt daarentegen de ene de andere te sterk, dan houdt het
grensverkeer op; de grenssituatie is dan deze, dat de macht van den énen speler
de paraatheid van den tegenspeler op non-actief gezet heeft.
De filosoof, dien we op het oog hebben, noemde meer dan één

1)

De Ref. XX, 23 febr. 1940.
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van die grenssituaties. Lijden, dood, schuld, ‘toe-val’, strijd (‘agoon’).
In den nacht van Gethsemané zien we ze alle optreden.
Lijden - ‘Mijn ziel is geheel bedroefd’.
Gehéél - de grens is bereikt.
Dood - ‘Mijn ziel is bedroefd tot den dood toe’ - Ik ben aan de grens van mijn
krachten.
Schuld - die drinkbeker van zoëven was het nieuwe testament in mijn bloed; mijn
offergang wordt dra de uiterste, die in den dood gaat eindigen, den zoendood. Ik
ben tot zonde gemaakt -, de grens is bereikt; terstond zal Zich de Vader definitief
in mijn betalingsdood verheerlijken (Joh. 13).
‘Toe-val’, dat wil hier zeggen: het optreden van machten-vanbuitenaf, waaraan
niet valt te ontkomen. ‘Nu is het de ure en de macht der duisternis’. Zij is onder Gods
toelating ‘bevoegd’, op mijn bestaan in te dringen met de brutale feiten van wat Mij
vreemd toch is naar mijn aard. De grens is bereikt, de vijand komt er overheen.
Mijn vrijheid is niet meer erkend, al mijn grenzen worden in dit uur geschonden.
Strijd - ‘agoon’. ‘In zwaren strijd (“agonie”) zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn
zweet werd gelijk grote droppelen bloeds’. De grens is bereikt.
In deze zeer gecompliceerde grenssituatie dreigt nu het grensverkeer van den
Mensenzoon ontijdig te worden afgebroken. Zie, hoe Hij is gebracht tot het uiterste
van zijn krachten. Hij is mens, van gelijke beweging als wij; en daarom dreigen zijn
krachten Hem te begeven. De spanning van de grenssituatie heeft dan haar climax
bereikt; ze slaat dan over in de ‘ontspanning’ der bezwijming. Wie bezwijmd is,
vertoont den ernst der grenssituatie in zijn machteloosheid. Maar hij is meteen van
het grensverkeer uitgesloten. Hij bewijst den ernst der grenssituatie passief. Niet
langer actief.
Dit laatste nu, indien het in den Christus werkelijk geworden wezen zou, ware voor
ons een ramp geweest -, een verlies der zaligheid -, wij spreken ‘naar den mens’.
Want bij Jezus Christus moet de grenssituatie zowel in actieven als in passieven
zin haar ernst aan Hem bewijzen. In passieven zin - Hij is het offerlam; op Hem rust
de plicht tot lijdelijke ge-
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hoorzaamheid. In actieven zin - Hij is, behalve offerlam, ook offerpriester. Zijn eigen
priester, die Zichzelf heeft op te offeren, opdat Hij sterve, niet door ‘toe-val’, doch
door eigen wil, als die het offer brengt. Hetgeen Hem ‘toe-komt’, Hem ‘toe-valt’, Hem
‘óver-valt’, en ‘over-vált’, dat mag geen zódanige pressie op Hem oefenen, dat ze
Hem te zwaar zou worden, en Hij daartegenover zelf niets zou kunnen stellen
zijnerzijds, geen eigen beslissing, en geen eigen daad.
En dus hangt alles daarvan af, dat bij Christus Jezus de grenssituatie nimmer
omslaat in beëindiging van het grensverkeer. Is dat voor Hem verbroken, is Hij
uit-geschakeld gedurende die periode, waarin Hij Zichzelf nog steeds moet
in-schakelen in den loop der gebeurtenissen, is zijn dood geen daad, maar een lot,
en alleen maar dat, dan heeft de kracht van den Priester het afgelegd tegenover
de zwakheid van het Lam; dan is zijn ambtelijke activiteit verslonden door den zwaren
druk van de overzijde. Dan is zij verteerd vóór haar ure gekomen zou zijn. Dan is
meteen God als Rechter uitgeschakeld in het gesprek van den Middelaar met den
Vader; dan wordt er niet meer mét en dóór den Zoon gehandeld, doch alleen óver
Hem beschikt.
En dus heeft Gods voorzienigheid, die almachtige en alomtegenwoordige kracht,
tijdig ingegrepen op de zwakke menselijke natuur van den Heiland, opdat het
grensverkeer van den Zoon met God niet zou worden afgebroken onder de
verterende pressie der grenssituatie, die over Hem gekomen was. God zendt een
engel, die den Borg opnieuw ‘uithoudingsvermogen’ schenkt. Zijn tijd wordt Hem
verlengd, opdat Hij onder het oordeel door zou kunnen gaan, totdat de eindstreep
was bereikt. De hogepriester beklom de trappen van het altaar, maar toen zijn knieën
knikten, en zijn hand begon te beven, toen werden zijn knieën gesterkt en gestrekt,
en zijn hand is weer verstevigd, opdat die hand het Lam zou kunnen leggen op het
altaar, en het mes zou kunnen hanteren, dat zijn eigen leven af zou snijden. Zijn
levenstijd is Hem verlengd, want anders zou het oordeel zich niet kunnen keren
tegen Hem.
Zijn verdere tijd is voor Hem dan ook geen genade, doch mogelijkheid van oordeel.
Doch zijn getrouw gebruiken van de spanne levenstijd, die Hem gelaten wordt, die
opent ons de poorten der genade, gelijk zij ook voor wie den Zoon daarin verwerpt,
verzwaring van het oordeel aan zal brengen.
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1)

Verbondenheid - nog geen gemeenschap.
Weent niet over Mij.
Luc. 23:23.

Niet alleen, niet zonder begeleiding, gaat Christus den weg naar Golgotha op. Een
grote menigte volgt Hem. En de scharen zijn bewogen. Vele vrouwen wenen. Ze
doen het op oosterse wijze: ze maken groot rumoer; ze maken er een demonstratie
van. 't Is geen verbeten snikken achter een kanten zakdoekje; 't is linea recta
stadsnieuws. De executie van den Nazarener, zo zou men 't vandaag in de bladen
vertellen, bracht een grote menigte op de been; er klonken luide kreten van protest,
velen gaven aan hun gevoelens demonstratief uiting.
Zeg niet, dat zij het niet meenden.
Zeg ook niet, dat het een massa-suggestie was.
Zeg vooral niet, dat zij allen op dezelfde manier en met gelijke gedachten of
gedachteloosheid misbaar maakten.
De één herinnerde zich een wonder van den Heiland, de ander een preek, de
derde kende familie van familie, die door Hem gezegend was. Een vierde vond al
dat bloed maar vreselijk, een vijfde was verontwaardigd over de manier, waarop de
Romeinen straften; - moest déze kruisigingsgruwel voor 't oog der kinderen van
Mozes worden voltrokken, van Mozes, die niet de levenden, doch de doden hangt?
Een zesde verdroeg het wél dat het lichaam van de natie tot bloedens toe geslagen
wordt; daar is nu eenmaal niets aan te doen in een onvolmaakte, zondige wereld.
Maar - moest het nu juist de zweep van Rome zijn, die slaat en Israëls rug
doorgroeft? Een zevende weende - uit liefde voor den mens, die sterven gaat, en
zie! Hij is een Heiland toch gebleken.
Ze wenen.
Maar Jezus keert zich om en zegt tot deze tranen: neen.
Hij wil geen tranen van verbondenheid alleen.
Tranen schreien overeenkomstig de mening van den Geest, - dáárvoor is nodig,
niet maar een of andere verbondenheid, doch waarachtige gemeenschap. Zijn eigen
gemeenschap. De gemeenschap van Christus Jezus, door den Geest.

Verbondenheid toch is van gemeenschap wél te onderscheiden.

1)

De Ref. XX, 8 maart 1940.
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De mensen, allemaal, zijn aan elkaar verbonden door de overeenkomst der
menselijke natuur. Zo kan de ene mens waarachtig wenen, als de andere geslagen
wordt; de Rus kan wenen over den Fin; in den granaattrechter, waar de Duitser zich
verstopt heeft, en waar de Fransman onverhoeds in neertuimelt, is het de Duitser,
die den Fransman het mes in 't lichaam steekt; ‘doe ik het hem niet, dan doet hij het
mij’. Maar straks moet hij zijn smart verbijten, om den stervende, die ook een vrouw
en kinderen heeft. ‘Kameraad’, laat hem Remarque zeggen.
De mens weent om de menselijkheid.
Zo kan de Jood wenen om de schending van het Joodse bloed, of reeds om zijn
verlies. En het ras kan wenen om de krampen van den rasgenoot. Het bloed kan
wenen om het bloed: het kruipt nog daar, waar het niet gaan kan. Wie zich heeft
vastgezogen aan den bodem, die kan hysterisch worden, als er een man van anderen
bodem komt, om te gaan wieden. Of de schaar van den vreemde nu over het onkruid
wiedt, dan wel in edele gewassen een ravage aanricht, of die schaar gifplanten
loswoelt, dan wel vruchtbomen snoeit, dát blijft buiten beschouwing. De bodem, de
bodem, en de autarkie!
Men kan vaak horen schreien in de wereld. Schreien uit de verbondenheid van
menselijkheid, van nationaliteit, van bloed en ras en bodem. En in al zulk schreien
maakt de één met den ander, dien hij beklaagt, gemene zaak. Tot op zekere hoogte.
Het is juist de hoogte van de humanitaire, nationale, racistische, biologische,
geografische verbondenheid.
Die verbondenheid heeft tranen uit de ogen geperst, toen de profeet van Nazareth
den kruisweg opging.
Maar Jezus, die de Christus is, komt heden profeteren, dat in die tranen van
verbondenheid hij nog niet ‘geestelijk onderscheiden’ is.
Want verbondenheid is nog geen gemeenschap. Het mens-zijn is geen principe
van samenbinding. Dat is alleen de Geest van God, die 't mens-zijn en de
verbondenheid der mensen, dienstbaar stelt aan God, naar het Woord. Jezus weigert
een mens te heten. Hij is de Zoon des mensen; en wie Hem zó niet ziet, diens tranen
mág Hij niet. Het Jood-zijn is al evenmin principe van vereniging; dat is alleen het
Israëliet-zijn naar den Geest, en het geloven met den gelovigen Abraham. Zo kan
het bloed van Abraham, ofschoon het verbondenheid brengt, geen gemeenschap
stichten, noch haar on-
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derhouden. Dat kan alleen de Geest van God, in het bloed, maar straks ook vrij van
't bloed, als 't Pinksterfeest zal zijn. Dat Pinksterfeest, - het zal de dood voor het
vleselijke Israël zijn, doch de opstanding en het leven voor het geestelijke.
En daarom - weent niet over Mij. Maar gelooft. Eerst dan is er een droefheid
overeenkomstig God, een droefheid, die een onberouwelijke bekering werkt tot
zaligheid.
Weent niet over Jezus.
Maar gelooft in Jezus Christus.
Gelooft alleenlijk.
1)

‘Kurios’ is Jezus. (Pasen)
In zijn ‘Jesus der Herr’, 1935, heeft Karl Heim ook enkele bladzijden gewijd aan de
‘oer-christelijke belijdenis’: Kurios is Jezus. ‘Kurios’ betekent: Heer, eigenaar, bezitter;
de naam wordt sinds eeuwen met name aan den verhoogden Christus toegekend.
Enkele opmerkingen van Heim willen we hier aan het woord doen komen.
1. a) Vanwaar komt het, zo vraagt Heim, dat de dienst van Christus elke andere
‘Führung’ (leiding) in de ‘laatste levensvraag’ uitsluit? Dat berust, zo luidt zijn
antwoord, alleen op het wezen der leiding (Führung). Het behoort tot het wezen der
heerschappij, der Führers-macht, dat zij slechts van één plaats kan uitgaan, nimmer
van twee of meer plaatsen tegelijk: niemand kan twee heren dienen (Matth. 6:24).
De aan een constitutie of aan een parlement of een ministerie gebonden monarch
kan geen ‘heer’ zijn in den antieken zin des woords: de leiding komt hier van meer
dan één kant. Daarom kan Jezus geen volmacht als Führer hebben, indien een
tweede instantie zou bestaan, die onafhankelijk van Hem bevelen geeft; dan toch
zou de leiding niet van één, doch van twee plaatsen uitgaan, die men op kon tellen.
Er kan dus, om een voorbeeld te noemen, geen natuurverordening bestaan, waarvan
wij moesten uitgaan, en welke zelf onafhankelijk van Jezus voor ons bindend kon
wezen. Wij kunnen ook niet onafhankelijk van Jezus een structuur der menselijke
existentie ons denken, om vandaar uit

1)

De Ref. XX, 22 maart 1940.
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zijn bevelen te interpreteren. Als Hij de Kurios, de Führer is, dan kan ook alleen Hij
ons ons ware wezen ontdekken.
b) Al liggen in dit betoog elementen van waarheid, toch is de probleemstelling
vals. Aangezien de éne plaats, vanwaar de leiding en het gezag tot ons komt, alleen
de troon van God kan zijn, den volstrekten Monarch en Despoot onzer belijdenis,
daarom is Pasen slechts zúlk een bekleding van den Mensenzoon met macht,
waarbij Hij zijn koninkrijk onmiddellijk aan den Vader moet gaan overgeven. Paulus
spreekt in 1 Cor. 15 van die overgave van het koninkrijk aan God en den Vader als
van de definitieve. Maar op Pasen heeft ze dan ook haar aanvangen. Gelijk Christus'
eerste woord na zijn opstanding (in zijn gesprek met Maria Magdalena) een woord
van en over de hemelvaart is, zo is ook zijn eerste heersersdaad een gaan overgeven
van het koninkrijk aan den Vader. ‘Mijn God en uw God’. Geen enkele instantie geeft
dus bevelen onafhankelijk van Hem, maar Hij geen enkel onafhankelijk van God.
Zijn gaan zitten, over enkele weken, op den troon van God, is dan ook wel verhoging,
maar dan in en binnen het kader der onderwerping. Zij is voor het geloof méde een
bewijs, dat God zijn ere aan geen ander geeft, ook niet aan den Zoon des mensen.
Hij mag voor den ‘Oude van Dagen’ naderen. Maar Hij mag het gezicht op dien
‘Oude van Dagen’ aan geen mens benemen. Pasen is bevestiging van het
éénhoofdige Gezag. Het is verbondsgezag; want wat aan Adam is beloofd, dat wordt
den tweeden Adam nu ook metterdaad geschonken. Maar weer subordineert de
tweezijdige gemeenschapsoefening zich aan de glorie van Hem, die in een
éénzijdige, in een van één zijde komende beschikking dit alles mogelijk heeft doen
zijn.
2. a) Een tweede gedachte, aldus Heim, voegt zich bij de eerste haast vanzelf.
Ik kan, zo zegt hij, alleen door iemand, die met mij ‘gelijktijdig’ is, worden geleid.
Alleen wie bij mij tegenwoordig is, kan mij bevelen. ‘Bevelen’ nu is hier in strikten
zin op te vatten. Zolang ik slechts tegenover een ‘iets’ sta, laat ons zeggen: een
stuk uit het verleden, een erfgoed, al is het ook van den geliefden persoon, een
waarheid, een begrip, heb ik tegenover dit ‘het’ niet meer dan een ‘ik-hét-betrekking’.
Maar ik moet tegenover een ‘Du’, een ‘Gij’ staan, ik dien in de ‘ik-gij-betrekking’ te
staan. Tegenover een ‘het’ sta ik nog weer vrij, onafhankelijk tot op zekere hoogte;
over een ‘het’ beschik ik zelf, ik maak er me heer en meester van. Slechts een ‘Gij’
kan mij in een levende betrekking
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beheersen, leiden, bevelen. Dat is de diepste reden, waarom Jezus als Heer mij
‘tegenwoordig’ moet zijn, bij mij wezen moet. Ik moet met Hem gelijktijdig zijn, zal
Hij mij inderdaad tot Kurios kunnen zijn. Hij moet een tegenwoordige ‘gij’ voor mij
zijn; ik een Hem tegenwoordige ‘gij’. Het levende Ich-Du-Verhältnis.
b) Ook hierin ligt voor ons, die Paasfeest vieren in het jaar van onzen Kurios 1940,
weer een element van waarheid. Christus Jezus is inderdaad ‘tegenwoordig’. Hij
leeft in ons door zijn Geest, is met ons al de dagen tot aan de voleinding der wereld,
keert zelf tot ons terug in den Geest van Pinksterfeest, en zegt tot de door Hem
vergaderde ekklesia (kerk), dat zij een lichaam zonder leven, d.w.z. eigenlijk helemaal
geen lichaam is, als Hij niet zelf door haar Geest in haar woont. Zoals we bij Heims
eerste punt opmerkten, dat Pasen roept om Hemelvaart, en daar een begin van is,
zo zien we hier, dat Pasen roept om Pinkster, en daarvan tevens aanvang is.
Maar dat is maar de halve waarheid. Pasen is tevens een nadrukkelijk protest
tegen de contrastering van ‘Gij’ en ‘het’. Christus is tegenwoordig, maar haast zich,
reeds in zijn eerste ontmoetingen na de opstanding, om zijn tegenwoordigheid die
zienlijk is, te beëindigen, en ze ondergeschikt te maken aan die betere
tegenwoordigheid, die onzienlijk is. Daarom laat Hij ook niet het getuigenis der
Schriften (‘het’) belichten uit zijn tegenwoordigheid (als ‘gij’ tegenover ons ‘ik’), doch
Hij handelt vlak omgekeerd: Hij bewijst zijn tegenwoordigheid als die van den zichzelf
identieken ‘ik’ of ‘gij’ uit de documenten der Schrift (‘het’). De brandende harten der
Emmaüsgangers worden niet tot vrede gebracht, noch tot verderen brand ontstoken,
door de ‘tekenen’ van de doorboorde handen, de levende stem, maar door de
getuigenis der profetie; waardoor de ‘tekenen’ als ken-teken kunnen worden herkend.
De Geest oefent gemeenschap door de letter, de ‘Hij’ of ‘Gij’ door een ‘het’; en de
opgestane Christus bedient zich van ‘het’ (het Schriftgetuigenis), om daarin en
daardoor tegenwoordig te blijven bij de zijnen. Over dat ‘het’ hebben zij dan heus
geen ‘beschikking’, want zijn autoriteit is er in; juist integendeel, dat zij voor zijn
eigen autoriteit bukken kunnen zij slechts weten, indien zij bewust voor de autoriteit
van ‘het’ zich buigen. Wie de ‘ik-Gij-relatie’ wil contrasteren met de ‘ik-het-relatie’
scheidt wat Hij verbonden heeft, en berooft ons van den paaszegen. Hij schaakt
met zichzelf, en behandelt zijn ‘begrip van den Kurios’ als ware dat de ‘Kurios’ zelf.
Bij zo iemand komen de ‘bevelen’ van twee kanten (van boven

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

335
én van beneden), doch zelfs dat blijkt al spoedig alleen maar schijn: in werkelijkheid
komen de ‘bevelen’ van één kant: den zijnen. Hij ‘beveelt’ zichzelf, d.w.z. hij leeft
uit zichzelf, behaagt zichzelf, speelt met zichzelf en zal vergaan als rook en damp,
die ras verdwijnt. Zijn ‘gehoorzaamheid’ is feitelijk ongehoorzaamheid: d.w.z. de
Kurios is uit 't gezicht verdwenen, en diens bevel aangaande de documenten van
zijn woord, de tekenen van zijn aanwezigheid, is weersproken.
3. a) In verband hiermee staat de opvatting van Heim omtrent Jezus-Kurios als
gevolmachtigde. De uitdrukking ‘Kurios’, aldus Heim, wordt door Paulus bijzonder
gaarne gebruikt, als hij spreekt van bevelen, die de Heere heeft gegeven, 1 Cor.
7:10, 12, 25, en 1 Cor. 9:14. Van hier uit wil hij ook den samenhang met den
oudtestamentischen naam Jahwe verstaan hebben, overeenkomstig Bornhäuser,
die op grond van het feit, dat oudtestamentische plaatsen, die over Jahwe handelen,
op Jezus worden overgedragen, concludeert, dat deze overdracht de zin is van de
uitdrukking: Jezus is Kurios. Met den naam Kurios worden volmachten op Jezus
‘overgedragen’, volmachten, die Jahwe in het Oude Testament heeft. In welk verband
naar 1 Cor. 15 wordt verwezen: God heeft alle dingen Hem onderworpen. Dat was
niet altijd zo, en zal ook niet altijd zo blijven: eens is God zelf weer alles en in allen.
b) Hier speelt de contrastering van ‘Hij’ en ‘het’ weer een bedenkelijke rol. Zij leidt
er toe, de andere profeten en priesters en koningen, die vóór de vleeswording des
Woords gesproken en een zekere ‘Führermacht’ uitgeoefend hebben, te degraderen:
zij immers bleven niet ‘tegenwoordig’, zijn niet ‘gelijktijdig’ met ons, hetgeen Jezus
wel kon en kan. Van hen hebben we niet meer over dan een ‘het’, een stuk schrift,
een nalatenschap, doch hen zelf hebben we niet meer. Zij kunnen tegenover ons
geen ‘Gij’ meer wezen; wél alzo Jezus de Kurios. Wordt evenwel die contrastering
van ‘Hij’-‘het’ losgelaten, dan komen de profeten, priesters, koningen, die vóór de
christelijke jaartelling geweest zijn, op een hoger plan te staan; dan gaat Jezus als
Christus tot hetzelfde levensvlak in, als waarop ook zij gewerkt en geleefd hebben,
dan heeft Hij met hen ambtsgemeenschap, ook al is zijn persoon een gans andere
dan de hunne. En dan staat 't ook anders met die ‘volmachten’. Gevolmachtigden
waren ook zij die vóór Hem geweest zijn. De zijne is dan wel vol, en vervulling van
de volmacht, want zijn Persoon is die van het eeuwige Woord Gods geweest, ook
daartoe, in het vlees gekomen, dat zijn werk als gevolmachtigde een
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oneindige waarde zou hebben, en verlossend-betalend wezen kon. Maar in zijn
menselijkheid, in zijn knechtschap, is Hij met die anderen verbonden geweest: Zijn
‘Gij’ heeft hun ‘ik’ wel bepaald, doch het was niet dat van een ‘vreemde’; in alle
dingen zou Hij hun gelijk worden, uitgenomen de zonde. En daarom is de naam
‘Kurios’ den Heiland niet alleen daarom gegeven, dat Hij Jahwe is, Jahwe uit Jahwe,
God uit God, Licht uit Licht, doch óók omdat Hij als mens de
gevolmachtigde-bij-uitstek geworden is. In dien naam Kurios is niet alleen God
verheerlijkt, doch óók de mens verhoogd. Verhoogd, maar niet geconstitueerd. Zijn
persoon heeft zijn ambtswerk zó effectief doen zijn, dat Hij onder vele kurioi (heren)
de Kurios (de Heer) kan worden; zijn hoofdletters geeft Hij aan zijn broeders, zijn
typen, zijn voorlopers niet. Maar het substantief, het zelfstandig naamwoord, den
naam, den eretitel, dien Hij (in zijn ‘geval’ mét hoofdletter) ontving, dien deelt Hij
met die allen. Wie het zó ziet, die kan Pasen vieren op gezonde manier. Hij behoeft
niet te spelen met het woord ‘volmacht’. Neemt men dat woord in den zin van ‘volle
macht’ dan geeft Jahwe deze zijn ere aan geen ander, ook niet aan onzen Kurios
Jezus Christus. En neemt men het woord ‘volmacht’ in den anderen, meer bekenden
2)
zin , dan heeft de mens Jezus Christus, zonder de ‘niet-meer-tijdgenoten’ onder de
ambtsdragers der verbondsgemeente van de ere van dien naam te beroven, toch
iets nieuws tot stand gebracht, waaraan op Paasfeest God zelf zijn sanctie geeft.
Zijn beide naturen hebben daartoe samengewerkt; maar de goddelijke natuur heeft
dan ook aan ons garantie gegeven daarvoor, dat zijn menselijke natuur evenzeer
natuur was als die van zijn voorlopers en herauten.
4. a) Voor Heims besef laat dus Christus' Kurios-zijn (met inbegrip van die
‘gelijktijdigheid’ en de ‘ik-gij-relatie’) totaliteitsaanspraken gelden. Voor het recht
verstaan van wat de eerste christengemeente onder den naam ‘Kurios’ (Führer)
heeft willen uitdrukken, zijn wij, kinderen van deze eeuw, in gunstiger positie, naar
hij meent, dan vroegere geslachten. Want wij kunnen tegenwoordig onze ‘Führers’
voor onze ogen zien op- en neergaan: ‘wir haben unsern Führer’. In zijn oorlogsboek:
‘Tussen Wit en Rood’, aldus herinnert Heim, heeft Edwin Erich Dwinger de innerlijke
catastrofe getekend, die in de periode na den oorlog zo onnoemlijk velen het ideaal
deed verliezen; er kwam een vacuum, de oude

2)

Vgl. M. Jäger, Die Vollmacht Jesu, München 1938, blz. 11 v.
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ideeën waren vervlogen, nieuwe kwamen niet met geweldhebbende macht naar
boven. Wie lijdt er nog voor een idee? Een nieuw costuum is praktischer dan een
idee. En toch: wie niet voor een idee kan lijden die is verloren: hij is den zin des
levens kwijt. Welnu, in het vacuum, dat na den oorlog in dezen ontstaan is, komt
nu een nieuwe inhoud weer op: das Erlebnis der Führerschaft. De Führer is er, en
laat weten, dat hij er is. Il Duce! Der Führer! Het ware Führerschap hangt alleen aan
den persoon van den Führer! Hij snijdt alle stellen-van-condities voor de
gehoorzaamheid bij voorbaat af. En dit moge nu wel geen christendom zijn, maar
toch staat voor Heims besef dit Führerbelevenis tot de Christusheerschappij in
dezelfde verhouding als de Kurios-verheerlijking van den Romeinsen keizertijd tot
het geloof in den Christus, gelijk dat in de eerste christengemeente geleefd heeft.
De Kurios is tot categorie geworden. De Kurios-Führer is totalitair, hij omspant het
hele leven. Ik behoor niet meer mijzelf, doch Hem als mijn eigenaar.
b) Hoe duidelijk zien we hier, welke zware gevolgen verkeerde ideeën hebben!
Het begon zo dierbaar (we persifleren niet): geen ‘het’, doch een ‘Hij’; neen, nog
meer: de grote éne ‘Gij’! Maar het eindigt in het prediken van een analogie tussen
den Führer van deze eeuw en den ‘Archeeg’ onzer belijdenis, Jezus Christus. Een
analogie, die we verwerpen. Want de Führer laat alles van zijn persoon afhangen,
zegt Heim; maar straks is hij dan ook met hetzelfde gemak ‘onpersoonlijk’ genaamd.
Anders evenwel wie op Pasen hun Heiland met het ‘mijn Heer en mijn God’ te voet
vallen. Voor hun besef, hun geloofsbesef, is de Christus niet om zijn Persoon alleen,
doch ook om zijn werk te eren en te vrezen en te beminnen. En ‘onpersoonlijk’ is
Hij nooit en nergens. Zijn aanspraken op den Kurios-naam behelzen nimmer het
element van totalitaire machtsoefening; want wel is Hij in zijn aanspraken totaal,
maar nooit totalitair in den zin, dien het woord tegenwoordig onder ons gekregen
heeft. Juist omgekeerd, door met zijn ‘Persoon’ (de ‘persona Jesu Christi’) heel en
al er in en erbij te zijn, als Hij zijn ambt vervult, zijn officium waarneemt, heeft Hij
Persoon en ambt verbonden in den raad des vredes, doch niet minder aan de
geschreven woorden in het boek des vredes: de Heilige Schrift. En waar deze Schrift,
dit ‘het’ (maar dan een ‘het’ van ‘Hem’) zich aansluit bij de natuur, en die natuur met
beloften van verlossing en aanneming-bij-God zegent, daar is Pasen als feest ook
van den menselijken Kurios het feest der totaliteit, maar der anti-totalitariteit;

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

338
het is een feest der in Christus herstelde soevereiniteit in eigen kring.
Dus werken wij niet voor een ideaal, doch voor de toekomst van onzen Kurios,
die de heerschappij van God in haar totaliteit ons naderbij zal brengen op een nieuwe
aarde, waarin weer alles ademhalen kan en mag ‘naar zijn aard’. Hij heeft geen
vacuum bij ons aangevuld, maar onze zonden weggenomen. Hij heeft niet zich, niet
de persona Jesu Christi tot ideaal gesteld, want idealen trekken niet, bekeren niet,
boeien niet, nemen niet gevangen, zij zijn een ‘het’ en nooit een Kurios, ook niet
het ideaal der perfecte ‘kuriotês’ (heerschappij, heer-heid, heerlijkheid). Neen, Hij
heeft God, de alfa, ook als omega gepredikt, en ons door zijn Geest voor en door
dien God gevangen gelegd in een nieuwe gehoorzaamheid; gevangen gelegd tot
onze eeuwige vrijheid.
Zo heeft Pasen een begin gemaakt aan Hemelvaart.
Een begin aan Pinkster.
Een begin ook aan de Wederkomst. Den archeeg (‘oversten leidsman’) kunnen
wij in de beide componenten van zijn naam nu eren: Hij is ‘arch(eeg)’, d.w.z. eerste
‘overste’, vooraangaande, vooropgaande, verklarende leidsman, en ook ‘(arch)eeg’,
overste leidsman. Archeeg, niet van onze idealen, doch van veel meer: van ons
geloof, die continue kracht, die door de liefde werkt, en paasvruchten draagt,
waarvoor zijn tafel zich niet schaamt. En als Heim verklaart, dat ons denken alleen
maar ná kan tekenen, hetgeen ons door de werkelijkheid gegeven is, dan stellen
wij daar tegenover, dat onze Werkelijke Kurios in den hemel is, vanwaar Hij komen
zal om te oordelen de levenden en de doden. Wij tekenen niet naar de werkelijkheid,
die wij uit zich niet kennen, noch met de ogen zien, doch naar 't profetisch Woord.
En wij geloven, dat wij daar de werkelijkheid van den Kurios ons hebben horen
beschrijven. Zoals het getuigenis van den Heiligen Geest, dien ons de Kurios gaf,
als het zijne slechts kan worden herkend op grond der Schriften, zo is het ook met
de werking van den Kurios zelf. Wij naderen den Persoon uit zijn werken, en krijgen
nooit een andere orde. Maar zovelen er naderen, die naderen door den Persoon,
uit zijn kracht, zijn paas- en pinksterkracht. ‘Hij’ én ‘het’.
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1)

Zaag en bijl in 's Heeren hand.

Zal een bijl zich beroemen, tegen dien, die daarmede houwt?
Zal een zaag pochen tegen dien, die ze trekt?
Jes. 10:15a.
Zó als er vandaag gestreden wordt om een paneuropese macht, zó werd in Jesaja's
tijd geworsteld voor de panaziatische. Er was een machtig rijk, dat heel Azië
(natuurlijk naar de kaart van destijds gezien) aan zich wilde onderwerpen, en dat
in dien wedloop het al een heel eind gebracht had. Assur (Assyrië) heette dat rijk.
Tegen dat rijk werd hier geconspireerd, en daar alleen maar gezucht. De lijst van
overwinningen was lang, de catalogus van genomen steden was aanzienlijk. Kleinere
staten allieerden zich tegen Assur; en wie dan niet mee wou doen, die kon op oorlog
rekenen (Jes. 7), of werd voor 't minst verrader van de gemeenschappelijke zaak
genoemd. Het uitzien was naar een machtigen bondgenoot, die den opdringer zou
weten tegen te houden.
Zo bleef Azië leven ‘tussen hoop en vrees’.
Maar in dat land, waar men te leven heeft ‘in het geloof’, in Judea, en in de stad,
die beloften had voor een eeuwig koningschap (zij het ook een ander, dan Assur
kón verjagen), daar leefde en werkte de profeet Jesaja. Hij behoorde niet tot dat
ongelukkige slag van mensen, hetwelk de leus aanheft: de kerk heeft niet met de
zaken van staat of staten te maken. Want inzoverre alles met alles te maken krijgt,
de staat ook met de kerk (let maar overal op!), inzóverre heeft de profetie ook te
doen met de dingen van den dag. Teneinde de beginselen, die Gods Woord daarvoor
geeft, te prediken, en de veronachtzaming daarvan, wáár ze ook aan den dag trede,
te oordelen in den naam des Heeren. Teneinde ook op concrete erkenning en
doorvoering daarvan in het eigen volksleven aan te dringen.
Zo moest dan ook Jesaja zich wel uiten over het ‘probleem-Assur’. Hij heeft het
zó uitvoerig gedaan, en zó indringend, dat de inhoud zijner profetieën het tegendeel
is van simplistisch. Wij zien vandaag zo heel veel simplistische redeneringen
opdissen; die vroeger putte uit zes, zeven, acht persbureaux, die leeft en zweert

1)

De Ref. XX, 14 juni 1940.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

340
er thans bij één; en die eertijds de kansen van den één afwoog tegen die van den
ander, spreekt thans rechtlijnig, ook in de toekomstvoorspelling. Wie met pro én
contra begon, eindigt maar al te vaak in het pro óf contra.
Maar niet alzo Jesaja. Wat hij, temidden van de hovelingen en ministeries (het
parlement was dáár) over de Assyrische kwestie in te brengen heeft, schijnt zó
ingewikkeld, en ligt dermate verspreid, dat men later hele theologische
verhandelingen heeft kunnen schrijven over het probleem ‘Jesaja und Assur’.
Met name het kruisen van twee lijnen, die men door Jesaja's woorden lopen zag,
gaven aanleiding tot verwondering bij die schrijvende theologen van daarnet. Hoe
kan dat nu? Den énen keer scheen Jesaja pro-Assyrisch, den anderen keer was
de man sterk anti. Hij was niet gemakkelijk in te delen bij een partij, en helemaal
niet simplistisch.
Immers, den énen keer scheen hij pro-Assyrisch. Dat was, vond men, het geval
zo dikwijls als hij zeide: niet tegen Assur u alliëren en den énen heiden bestrijden
met behulp van den ander; want ge moet den strijd des Heeren voeren, en kunt dat
niet doen in bond met heidenen. Inderdaad, Jesaja heeft sterk gepleit tegen een
consequente, nimmer kamp gevende anti-Assur-politiek, en tegen een geallieerd
front, dat heidendom met heidendom zou willen uitroeien. Judea kán niet met
heidenen zich verzwageren; gebeden sluiten wapenen niet uit, maar sommige
wapendragers sluiten de gebeden uit, - net als Assur. En dán moet men in Jeruzalem
niet capituleren voor de alleen-maar-met-wapengeweldmethode. Als Jeruzalem de
antithese tussen zwakken en sterken, tussen groten en kleinen zou gaan preken,
en dáárnáár handelen, wél, wat onderscheid blijft er dán nog over tussen Assur en
Judea? Ook Assur zweert bij de tegenstelling sterk-zwak; het denkt in machtstermen.
Maar Jeruzalem moet in geloofstermen denken. Het wete, dat de eigenlijke en de
blijvende antithese die tussen de vreze én de verwerping van den Heere is. En
dáármee rekene Jeruzalems Koning. Dan zal hij niet zich tegen Assur alliëren met
heidenen. Dan zal hij Assur zien als een gesel Gods, die de volken tuchtigt om hun
zonde, en die dan ook de bondsgemeente aanleiding tot bekering worden moet.
Tegen Assur geen wapengeweld meer, als God het eenmaal zelf uit de handen
sloeg. Wie keert den gesel Gods?
Maar nu komt die andere lijn, die de theologen, die simplistisch willen horen
spreken, altijd zo verwondert. Hoe fel kan Jesaja
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tegen Assur spreken! Ook Assur zal verbroken worden, zegt hij; en de Heere zelf
zal hem verslaan.
Waarom, Jesaja?
Hoor toe: Zal een bijl zich beroemen tegen dien, die daarmede houwt? Zal een
zaag pochen tegen dien, die ze trekt?
Jesaja ziet boven elk conflict de hand van den Heere, van Jahwe. En als Assur
in eigen kracht roemt, eigen vlees tot zijn arm stelt. zich zelf vergoddelijkt, ‘dan zal
de God, die de zaag door Azië's bomen joeg, aan de zaag herinneren, dat ze ook
maar instrument was in zijn hand. En de bijl, die aan den wortel der Aziatische
bomen was gelegd, moet niet menen, dat de bijl alles is! Tenslotte komt het op Hem
aan, die er mee slaat en houwt’; - dat is Jahwe, de God van David, de God van
Davids groten Zoon. Die God is er in de panaziatische crisis. Hij is er mét en in zijn
wil tot openbaring van het koningschap van Davids groten Zoon. En Hij zal het Rijk
van dien Zoon doen komen, mee door Assurs drijvend geweld heen. Alle instrument,
dat tegen Jahwe zich verheft, zal zelf verbroken worden. De contrasten tussen
groten en kleinen zullen ondergeschikt gemaakt worden aan de antithese tussen
Jahwe-Christus en den Antichrist, die zelf, hoewel maar mens, God heten wil.
Laat ons nu vooral niet......simplistisch redeneren, simplistisch dezen ‘tekst’
‘hanteren’. Ze lopen weer over onze straten, de mensen, die precies weten, dat ‘de’
antichrist er is; ze hebben, gelijk in elke eeuw, hun rekensommetje soms klaar: 666.
Ze vergeten, dat zo'n rekenkunstje ook toegepast is op Genserik, op Oranje, op den
laatsten duitsen Keizer, op Napoleon etc.
Neen, neen, dien kant niet uit. Die gang is gevaarlijk. Want welke zaag is ooit aan
het oordeel der weg-werping ontkomen, als ze principieel ging pochen tegen wie
haar trok? Was de verbondsgemeente van Israël soms niet zo'n zaag? Maar toen
ze op Golgotha pochte en na Pinkster bleef pochen, is ze in een hoek gesmakt. O,
het arme zaad van Abraham! Ook die kerk valt onder dit oordeel, welke niet meer
weet van het oneindig kwalitatief verschil tussen het instrument en God, die het
gebruikt. Een kwaliteitsverschil, dat wij te zien hebben niet als een werkformule voor
een theorie, doch in het geloof aan de realiteit van Gods verbond, dat zelf alleen
mogelijk was door dit kwaliteitsverschil, doch dat voorts het ons geopenbaard heeft
zonder vreze.
Neen wij gaan geen bomen kappen en doorzagen met dezen zaag-
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en-bijl-tekst. We gaan er althans niet op UIT trekken, voor dat zagen en kappen.
Want we schrijven dit tekstwoord aan den ingang van onzen eigen hof, dien wij te
bewerken kregen. En als wij het dáár hebben te lezen gehangen, voor ons zelf, ons,
ons zelf, dán roepen we ook alle panaziaten, en alle paneuropeërs op om mee te
lezen, om mee te schrikken, om mee te aanbidden voor den énigen God, die eeuwig
leeft, die alleen God is, die alle antichristen en ook eenmaal, God weet wanneer,
den Antichrist verdoen zal door den adem van zijn mond, en die ons, hanteerders
van de zaag van dezen preektekst, slechts genadig wezen zal in den Heere Jezus
Christus; Hij is de zaag, die nooit gepocht, de bijl die nooit dan in den Heere heeft
geroemd, en die toch is weggeworpen en verdaan, om onzentwil, opdat wij leven
zouden, alleen door Hem.
1)

Sabbat op het oorlogsveld.

En ik zag, toen het Lam één van de zegelen geopend had, en ik hoorde
één uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en
zie.
En ik zag, en zie, een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en
hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij
overwonne.
Openb. 6:1, 2.
Beginnen we met een aanhaling:
‘Het gezicht der vier paarden met hunne ruiters’ ‘sluit zich aan bij de nachtgezichten
van Zach. 1:8 vv., en 6:1 v.v. Ook daar zijn het vierderlei paarden, die gezien worden,
terwijl hun kleuren vrij wel gelijk zijn aan die der paarden in ons hoofdstuk. Alleen
is de volgorde der paarden in Openb. 6 eenigszins anders, dan in Zach. 1 en 6. Dat
is echter slechts een formeel verschil, hetwelk in verband staat met de
onderscheidene bedeeling, in welke deze gezichten gezien werden: door Zacharia
in den tijd vóór 's Heeren komst in het vleesch, door Johannes na de geboorte, het
lijden, en de verhooging van onzen Heiland; terwijl toch zakelijk de gedachte dezelfde
is. In den Ouden dag moest alles dienen, om de komst
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van den Zone Gods voor te bereiden. Toen moest de weg voor Hem bereid worden.
Daarom gaan in Zach. 1 en 6 de gekleurde paarden voorop, en volgen de witte. Nu
de Zone Gods echter gekomen is, en Zijn verzoeningswerk volbracht heeft, en
gezeten is op den troon naast den Vader, om de gansche wereld te regeeren, bezigt
Hij alles als middel, om Zijn Koninkrijk ter overwinning te voeren. Daarom gaat in
ons hoofdstuk het witte paard voorop. Het is om de aanwijzing van de overwinning
door dien ruiter te doen. De andere paarden en ruiters doen hulpdienst voor den
eersten ruiter en zijne overwinning, en zij zijn hem tot dienaars’.
2)
Aldus één van onze uitleggers.
Het wil dus zeggen: de sabbat is er - ook op 't oorlogsveld.
De paarden zijn hier oorlogsinstrument, ‘niet als werkdier, voor den arbeid op het
3)
veld, maar als gespannen voor den krijgswagen’, komen ze hier voor. Oorlog,
honger, dood. Het evangelie van den verhoogden en gereed gekomen Christus is
de ruiter op het witte paard. Dat Evangelie van den aangebrachten sabbat gaat
voorop.
Het is dus nieuwe bedeling, ook op het slagveld. Het oorlogsterrein breidt zich
uit, want het sabbatsterrein is al uitgebreid.
En zoals in de oude bedeling de werkdagen voorop gingen, en de sabbat
achteraan kwam, doch in de nieuwe bedeling de sabbat vooropgaat, vanwege
Christus' Pasen en de werkdagen volgen.
en zoals we dus onze rust verklaren uit den arbeid, doch den arbeid uit de
aangebrachte Rust,
zó verklaren wij de Rust van Christus, onzen sabbatskoning, niet als een vinding
van ressentiment der religieuze gemeente,
doch wij verklaren de onrust van de oorlogsellende uit Zijn Rust, de Rust van
Christus onzen Kurios.
We kúnnen weer preken. We horen eerst klokken, dán kanonnen.

2)
3)

Dr. S. Greijdanus, Komm. Openb., blz. 145.
t.a.p.
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1)

Oorlogsvoeding.

En neem gij voor u tarwe en gerst en bonen en linzen en gierst en spelt,
en doe die in één vat, en maak die u tot brood: naar het getal der dagen
die gij op uw zijde nederliggen zult: drie honderd negentig dagen zult gij
dat eten. Uw spijs nu die gij eten zult, zal in gewicht zijn twintig sikkelen
daags; van tijd tot tijd zult gij die eten. Gij zult ook water naar zekere maat
drinken, het zesde deel van een hin; van tijd tot tijd zult gij het drinken.
Ezech. 4:9-11.
De symbolische handeling ter begeleiding en ondersteuning van het profetische
woord behoort tot het methodisch apparaat der profeten Israëls; ook Ezechiël moet
op Gods bevel ze verrichten.
Gemakkelijk viel hem dat niet. Hij moet niet minder dan in een eigen
honger-periode een uitgehongerde bevolking afbeelden. Zes graansoorten moeten
door elkaar gemengd worden in het brood, dat hem te eten gegeven wordt. Een
wonderlijk mengsel, 't is niet best. Vooral niet voor een Israëliet, die in zijn wet tegen
het mengen van gelijksoortige stof uitdrukkelijk gewaarschuwd wordt (Deut. 22:9,
10, 11; vgl. ook Lev. 19:19). Brood, waar ándere ingrediënten doorheen gewerkt
waren, betekende derhalve: armoede en economische nood; maar ook: geestelijke
verlating. Als men n.l. zijn toevlucht nemen moet tot wat een orthodox man tegen
de borst stuit, is dat niet maar economische ontbloting, doch vooral religieuze
verlating. Evenzo was voor Joël niet dit het ergste, dat de sprinkhanen de akkers
afvraten (economische nood), doch dat ze het altaar in den tempel kaalvraten, zodat
het volk niet meer in Jeruzalem offeren kon: het kon niet eens meer zijn God
‘bedienen’; en dát was nu de nood-in-het-religieuze. Het oorlogsbrood van Ezechiël
smaakt slecht; er zit veevoer (gerst) in, en nog minder spul, tot peulvruchten
toe......Maar vooral - het is onrein: het wijst op een lotsgemeenschap met wat niet
strookt met Israëls dieper leven.
Dit tranenbrood moet de profeet geruimen tijd eten. Onze vertaling heeft: 390
dagen, en velen denken daarbij aan de veertien maanden van Jeruzalems belegering.
Anderen lezen: 190 dagen, en denken aan de periode der ballingschap van het
tien-stammen-rijk: voor ieder jaar één dag in de symboliek. Zó lang moest de profeet
(vs. 4) op zijn linkerzijde liggen: een machteloosheids- en verstijvings-houding, die
beeld zal zijn van de over het volk komende ontkrachting.
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De ‘zieke’ man zal op rantsoen staan: niet meer dan 20 sikkels krijgt hij te eten,
d.w.z. 327.4 gram (Noordtzij); ‘ruim drie ons per dag, welke dan over verschillende
maaltijden moeten worden verdeeld’ (dezelfde). Met zijn drank staat het al niet beter:
het zesde deel van een hin is zijn rantsoen en d.i. ‘slechts weinig meer dan 1 liter
per dag; 1 hin = 6.074 L.)......misschien voldoende om het leven te rekken, maar
niet om het dorstgevoel in de zomertijd afdoende te bestrijden’ (Noordtzij).
Het maakt een groot verschil of een profeet van Israël in het Oude Testament in
een symbolische handeling oorlogsvoeding neemt, dan wel of leden ener bepaalde
volksgemeenschap in de dagen van het Nieuwe Testament vanwege opgedrongen
lotsgemeenschap met een volk, dat hun den oorlog bracht, in een paar weken tijds
daarna zich zulke oorlogsvoeding zien opgelegd. Tussen dat profetisch gebaar en
onze huidige noden is een groot verschil, evenals tussen de belegerde stad
Jeruzalem, die hier in haar nood geschilderd wordt, en ons volk dat geen kerkvolk
meer is.
Maar er zijn ook punten van overeenkomst. En vooral - er is eenzelfde historische
openbaringslijn.
Punten van overeenkomst zijn er. Als Jeruzalem straks zijn oorlogsbrood te
kauwen krijgt en gerantsoeneerd wordt, zelfs in betrekking tot het allereerste
levensmiddel, water, wáter, - dan is het stilliggen van den regelmatigen tempeldienst,
dan is het verschraalde of verschaalde offer, dan is het lege altaar het ergste: een
leeg altaar, dat doet méér zeer dan een lege tafel. En wie er anders over denkt, die
is in den nood al spoedig de man gebleken, wiens liefde verkild is, de hypocriet, die
heengaat, nu ja, omdat hij er nooit echt in geweest is. Als David de toonbroden van
het heiligdom eet in de dagen van nood, doet hij hetgeen in dien nood geoorloofd
is, nu de priester zelf ze hem gaf; en de priester desgelijks handelt goed. Maar als
David dat een prachtig buitenkansje vindt, op altaar en tempel te mogen vegeteren,
en als hij dat fijne ‘heilige’ brood niet zwaarder te verteren vindt dan Ezechiëls
oorlogsbrood van vandaag, dan is David geoordeeld. Brood, dat schraal is, water,
dat krap toegemeten is, - dat betekent lotsgemeenschap met paria's van heel de
wereld; het betekent het brandmerk in den rug áller slaven: vae victis, wee, wie de
zwakste is gebleken, bij de ménsen wee! Maar als het schrale brood dan bovendien
nog is samengesteld op onwettige manier, als
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het niet ‘kósjer’ is, dan is dat meer dan lotsgemeenschap met de slaven van de hele
wereld. Het betekent alsdan lotsgemeenschap met de heidenen, met de vreemden
in religieuzen zin, met de onbesnedenen van hart. Wie dat niet het ergste vindt, en
wie dien bijsmaak er niet meer aan proeft, die zal daarin hypocriet blijken,
weggelopen straks, omdat hij toch al niet echt er bij was, noch er in. En als die man
later dan weer prachtig brood krijgt opgedist, en van ‘kosjere’ samenstelling, dan
zal hij er niets bijzonders aan proeven, dan alleen maar dit, dat het weer het vlees
doet glanzen. Dat hij weer wetsconform mag eten, ja, dát is hem ten enenmale
ontgaan.
Zijn periode van het schrale eten en drinken is hem een proefprocedure geworden.
In de distributieperiode is hem van Godswege een spiegel voorgehouden; maar
och, hij zag er alleen maar in, hoe mager hij was naar het lichaam; hij heeft niet
eens ontdekt, hoe mager hij was naar den geest. Het ontging hem, dat Jahwe een
‘magerheid’ over het volk ‘gezónden’ heeft, opdat zou blijken, wie de ogen open
heeft voor de eisen van de wet en wie niet. Hij keek in den spiegel, maar hij is nog
minder dan de man, die terstond vergat, hoedanig hij was. Hij kon niet vergeten,
want hij had niets gezien. Hij kende alleen maar de bakkersformule van het
oorlogsbrood, en de sanitaire effecten, die het had op zijn vlees. Hij had nooit de
vraag gesteld, hoe de cultische formule van dat oorlogsbrood was, en hoe het de
wetgever Israëls was, die daar zo bedachtzaam zijn drank hem schonk tot aan dat
streepje, dat op zijn beker aangebracht was: tot zover en niet meer, vanwege de
aanwezigheid van de gerichten van Jahwe!
Die openbaringslijn der geestelijke schifting, der formering van een overblijfsel naar
de verkiezing, die is er óók nú.
Oorlogsbrood, rantsoen. Vindt ge dát het ergste? O neen, maar die geestelijke
penétratie, die is het zwaarste lot. Lotsgemeenschap met de paria's aller landen,
vindt ge die het ergste? O neen, maar de lotsgemeenschap met anti-christelijke
bewegingen, die is ons zware kruis: een dagblad, dat niet opgemaakt is e voto
Dordraceno, en de algemene censuur die uw geestelijke spijze voor u indenkt naar
niet-christelijken maatstaf, dát is het ergste. Geen vakantiegenoegens meer? Maar
de achteruitgang van kerk en zending, dat is veel erger.
En wie dat niet ziet, en niet daarover tobt, die zal straks blijken
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uitgevallen uit de rij der bondgenoten, óók als de distributiekaart weer in de kachel
gaat. Hij heeft de bakkersformule bestudeerd, maar niet de wetsformules. Hij is tot
zijn éne graansoort weergekeerd, doch heeft nagelaten het beginsel der wet, die
als cultisch voorschrift hem waarschuwde tegen vermenging met het heidendom,
tegen penétratie van vreemde leer en zede.
Oorlogsbrood en distributie, en een belegerde stad, - ze zijn er weer. En de
schifting gaat onherroepelijk verder. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en
die vuil is, dat hij nog vuil worde. En wat daar verder volgt (Openb. 22:11). Zalig is
hij, die brood eet in het koninkrijk Gods. Ja, zalig is hij, die den wil Gods doet, van
harte, en die zijn brood kan onderscheiden met de geestelijke keur, zijn tafel aan
kan schikken met de wet in 't hart. Zalig, wie de pacifieke penétratie van heidendom
en valse leer verafschuwt als de pest, hetzij hij weinig eet of veel, hetzij hij met of
zonder bon aan tafel moet.
Het overblijfsel der verkiezing wordt ook tegenwoordig openbaar. De afval ook, de langzame. Want zó kwam Christus in Ezechiëls tijd, en zó komt hij ook nu.
1)

Ontevredenheid zaaien.

En de burgeren van Sichem bestelden tegen hem, die op de hoogten der
bergen lagen leiden, en al wie voorbij hen op den weg doorging, beroofden
zij; en het werd Abimélech aangezegd.
Gaäl de zoon Ebeds kwam ook met zijn broederen, en zij gingen over in
Sichem, en de burgeren van Sichem verlieten zich op hem;
en zij togen uit in het veld, en lazen hun, wijnbergen af, en traden de
druiven, en maakten lofliedekens; en zij gingen in het huis huns Gods en
aten en dronken, en vloekten Abimélech. En Gaäl de zoon van Ebed
zeide: Wie is Abimélech, en wat is Sichem, dat wij hem dienen zouden?
Richteren 9:25, 26, 27, 28a.
Sichem, in de dagen der Richteren, - 't was niet veel in het oog van mensen, zoals
wij zijn, mensen, die in een paar maanden zóveel volken zien onderworpen en
zóveel vierkante kilometers grond bezet.

1)

De Ref., XX, 3 juli 1940.
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Niettemin had Sichem een ‘kóning’. In den tijd van ons teksthoofdstuk heette de
titularis Abimelech.
De Richterenperiode miste een centraal gezag, en dat was een gevolg van de
ontrouw aan het Woord van God. Twee rampen, die samen de deur openzetten
voor willekeur en revolutie, voor gerechtelijken moord en snelle regeringswisseling.
Sichem had dat aan den lijve ondervonden. De manier, waarop Abimelech aan
het bewind gekomen was, legde er getuigenis van af. Hij was, om zo te zeggen,
een hinderlijke figuur in het schouwtoneel van de kerk des Ouden Verbonds.
Wanneer op het doek een film vertoond wordt, of een lichtbeeld, en in de zaal is
iemand, die van zijn plaats opstaat, en zó gaat staan, dat hij het beeld onderschept,
dan zien de mensen niets meer, dan een figuur, dien zij niet scherp onderscheiden.
En wat ze zien móéten, ontgaat hun. Zo is ook Abimelech: onder Israël dient alle
koningschap, en alle leiderschap theocratisch te wezen: het dient zich te verbinden
met de priesterlijke liefde, die dient. Maar Abimelech komt tot de macht door een
70-voudigen moord; dat er één ontsnapte, was werkelijk niet zijn ‘schuld’.
Niet lang echter handhaaft zich de tirannie, die een zedelijken grondslag mist.
Straks dingt een ander naar de heerschappij, en die ander is al evenmin kieskeurig
in het zoeken naar de middelen, die hem op het schild kunnen heffen. Tussen
Abimelech en zijn onderdanen, de burgers van Sichem, komt ‘een boze geest’ een
wig drijven: het afwekingsproces is dra aan den gang. En dezelfde burgers, die zo
‘enthousiast’ Abimelech tot dictator hebben uitgeroepen, zijn nu na enkele jaren al
klaar, om hem op zij te dringen.
Dat gaat evenwel ‘methodisch’, ‘systematisch’.
Nummer één der revolutionaire methoden is: opzettelijk ontevredenheid zaaien.
Men legt lieden in hinderlaag; hun taak is, relletjes te veroorzaken, die Abimelechs
bewind in kwade reuk moeten brengen. Men máákt misère, opdat het volk die misère
straks verwijte aan de verantwoordelijke regeringsinstanties. De bergstreek, toch
al ontoegankelijk, en moeilijk te controleren, wordt onveilig gemaakt; een
fluistercampagne ontwikkelt zich straks, spoedig en heftig. Hebt u het al gehoord:
al weer een karavaan geplunderd! Mooie regering hebben wel Terwijl de profetie
klaagt, dat destijds in Gods verbondsland een ieder deed wat goed was in zijn ogen,
daar gebruikt de revolutionaire clan deze klacht, schijnheilig genoeg overgenomen,
als een welkom propagandamiddel. Men stóókt: straks zal de zittende
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regering de gevolgen wel ondervinden, wanneer het ‘uur der bevrijding’ eens slaat.
Verraders werken achter de schermen; maar zij zuchten steen en been over het
verraad; de slappe regering ‘verraadt’ de ‘onschuldige slachtoffers’, die men
ostentatief beweent....
Nummer twee der revolutionaire methoden is: zorgen voor een kandidaat-bevrijder;
een man, die op de ruïnes van den verlepten inboedel de vaan van een nieuw, een
jeugdig bewind zal planten, zodra het grote uur, de stonde der bevrijding maar slaat!
Als zodanig fungeert hier een zekere Gaäl. Sommigen hebben gemeend, dat hij het
proletarisch element vertegenwoordigde in tegenstelling met den aristocratischen
Abimelech. Abimelech - die naam wijst op een koninklijken vader; het zou dus een
man van deftige afkomst wezen. Gaäl evenwel is de zoon van ‘Ebed’; dat kan een
eigennaam zijn, doch ook betekenen: ‘slaaf’. Indien dit de juiste opvatting zou zijn,
zou hier een ‘man uit het lagere volk’ een tegenkandidaat zijn tegen den ‘dwingeland
der plutocratie’. Evenwel - zekerheid aangaande den naam ‘Ebed’ hebben we niet;
in dezen is dus voorzichtigheid den uitlegger geboden. Dit éne is wel duidelijk: Gaäl
heeft niet opgezien tegen ‘een opmars naar Sichem’. Met een keurbende van
vertrouwden, zijn élite, rukt hij de stad binnen, de avonturier van onbekende afkomst.
Verbondskind? Wat maalt men daarom? Abrahams zaad? Wel neen, het komt
slechts op de dáád aan. 't Is een Kanaäniet, - maar hij tenminste heeft initiatief! Hij
maakt handig gebruik van de heersende ontevredenheid, en wakkert ze aan. De
heroïsche moed, en dan van een genie, dat uit de lucht kwam vallen; - is 't geen
geschenk van ‘de Voorzienigheid’?
Nummer drie van de revolutionaire methoden is nu: syncretisme in den godsdienst,
gepaard met een krachtig appèl op de diepere volksinstincten, plus gedweep met
de ‘volkse’ cultuur. Men gaat naar buiten op het veld, - de grote optocht van
bodemverbondenen! Men maakt een religieuze ceremonie van den oogst! Een
dankzeggingsdienst ontbreekt niet; zouden de prachtige boeren, die op hun eigen
bodem groot geworden zijn, niet de voorzienigheid erkennen in den oogst? Maar
vooral geen sektarische kerk! Vooral geen traditionele dogmatiek! Vooral niet de
orthodoxe Jahwè-dienst, laat de orthodoxe priesters zich niet met politiek inlaten!
Men brengt zijn religieuze ceremoniën over naar het huis van......Baäl Berith. D.w.z.
van den ‘Baäl des verbonds’. O zeker, 't verbond blijft aan de orde! Men is niet
anti-religieus; de tradities van het voorgeslacht worden met begrijpende achting
bejegend. Maar - er zij toch een
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nieuwe religie: de Baäl, de ‘nieuwe’ god, die bij den bodem past, is met den
niet-distinctieven, niet-exclusivistischen, niet-sektarischen naam van Baäl prachtig
getypeerd. De oude god van het oude ras, dat sedert vele eeuwen in Kanaän
gewoond heeft kan zijn naam ook zonder redelijk bezwaar aan Jahwè lenen; baäl
betekent: heer. Maar die naam heeft boven het streng-orthodoxe ‘Jahwè’ dit voor,
dat hij verbonden is aan het oude bloed, den ouden Kanaänsbodem, - een prachtig
symbool van religieuze natuurverbondenheid......De mythe kere terug en werke
opvoedend.
Straks wordt het religieuze oogstfeest, gewijd aan den ouden baäl-berith, het
hoogtepunt van het aldus opgewekte volksenthousiasme. Onder luid geroep wordt
Abimelech gevloekt, en de nieuwe aera ingeluid......De teerling is geworpen, - wie
nu nog terug wil, is verrader van de nieuwe religie, en van de bevrijding!
Het eind is straks een vreselijk bloedbad. Velen vallen er aan ten offer, en ook
Abimelech zelf vindt een smadelijk einde.
't Zijn oude geluiden, maar ze klinken ons geslacht als nieuw in de oren. Niet, dat
men zeggen kan: deze is van A, en de ander van B een zuiver prototype: de lijnen
kruisen zich thans weer anders. Maar men vindt dezelfde dweperij, dezelfde
methoden, dezelfde mythen, dezelfde ‘religiositeit’. De God van Luther? - de oude
germaanse Wodan is beter. De orthodoxe mens? - maar de heroïsche is beter.
Logische speculatie en kerkelijke theologie? - maar de mythe is beter. Traditie en
legaliteit? - maar de stúwende kracht is beter, en de revolutionaire methode, mits
ter hand genomen in dienst van het ideaal ener volks- en bodemverbondene religie
van dynamisch gehalte is beter! Onrecht? Wat déze dynamiek doet, dat is altijd
recht!
Nu lette de kerk, die het Oude Testament als Gods Woord erkent, voor het minst
op deze twee dingen.
In de eerste plaats: Abimelech en Gaäl zijn beiden onder het oordeel Gods
verpletterd. Het was God, die een ‘bozen geest’ gezonden had tussen Abimelech
en Sichems burgers. De Heere God heeft het pad der eigenwilligheid en de
slagvelden der principiële verwarring in zijn theocratische verbondsgemeenschap
telkens en telkens weer laten opbreken om beurten door de elkaar bekampende
partijen. Partijen, die niet naar de schriftuurlijke antithese zich afgrensden tegenover
elkaar, doch zich van elkaar onderscheidden door maatstaven in het kader van
tegenstellingen, die zij zelf bedacht
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hebben. Zo slaan de bommen en granaten van 1914-'18 en van 1940 diepe gaten
in de wegen der wereld, want de tegenstellingen die mensen maken zijn niet naar
de principes van het Woord geformuleerd. Heden Abimelech, morgen Gaäl - en het
eind is, dat na de Richterenperiode de Heere het theocratische koningschap stelt,
gemarkeerd in David, en daarom uitdrijvende Saul. Zo komt over Compiègne I en
II tenslotte de theocratische Priester-Koning Jezus Christus Triumfator tot zijn laatste
heerschappij. Het hoofd omhoog, uw verlossing komt!
In de tweede plaats: de revolutionaire woeling, die te Sichem tegen Abimelech
stemming maakte, kon hem veel verwijten. Abimelech was ook een sta-in-de-weg
toen Jahwè het beeld van den theocratischen priester-koning projecteerde. Maar
toen Sichem dezen duivel uit wilde werpen door Beëlzebul, den overste der duivelen,
toen werd Israël nóg verder afgevoerd van het schouwtoneel, dat den Messias aan
de kerk vertoonde. Slechts de terugkeer naar het Woord heeft weer verlossing
gebracht.
Alzo zal het ook met dit geslacht zijn. Amen.
1)

Volksgunst...ijdelheid.

Want een komt uit het gevangenhuis om koning te zijn, daar ook een die
in zijn koninkrijk geboren is, verarmt. Ik zag alle levenden wandelen onder
de zon, met den jongeling, den tweede, die in diens plaats staan zal; daar
is geen einde van al dat volk, van allen die vóór hen geweest zijn; de
nakomelingen zullen zich ook over hem niet verblijden: - gewisselijk dat
is ook ijdelheid en kwelling des geestes.
Pred. 4:14, 15, 16.
Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God en houd
zijn geboden, want dit betaamt allen mensen.
Pred. 12:13.
‘Vox populi vox Dei’, - de stem van 't volk is die van God......
Wat een lange reeks van meningen heeft zich in deze spreuk al tot uitdrukking
zien brengen. De democratie heeft zich ervan bediend, en de dictatuur niet minder,
In het eerste geval was de ‘stem van God’ meestal mythisch bedoeld, in het tweede
óók de ‘stem des volks’. In het eerste geval werd de stem des volks continu gedacht,

1)

De Ref., XX, 12 juli 1940.
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in het tweede als extatische roep van het grote ‘ogenblik’ der historische doorbraak
tot de in de jongste mythe gepredikte idealen gezien.
De Prediker denkt er anders over. Want bij mythen kan hij maar niet leven. Hij
heeft op allerlei wijs rust voor zijn benauwden geest gezocht; waarom zou hij dan
niet óók aan de mythe zich vergaapt hebben? Maar ach, - de feiten......De stem des
volks roept heden: Heil Dir im Siegeskranz......en morgen: kruis hem, kruis hem.
Nieuwe, nog ongeformuleerde idealen behoeven maar een nog jongeren drager,
die hun formule thematisch uitwerkt, en daarbij zéér heroïsch denkt, en de nieuwe
dageraad is geboren! En kijk, de ‘arme, maar wijze jongeling’ van vs. 13 brengt zijn
traktement mee; hij slaagt er beter in, dan de aftandse ‘oude, maar dwaze koning,
die niet meer verstaat zich te laten waarschuwen’. Het volk heeft gauw gekozen,
meer voor de woordvoerders dan voor hun gevoerde woord: Heil Dir......Straks
worden Bastilles bestormd, gevangenissen geopend, deportaties ongeldig gemaakt,
en de arme, maar tactische jonge figuur, die het ‘grote ogenblik verstond’, komt,
naar vs. 14 zegt, uit de gevangenis; en hij schaamt zich niet; wat het oude régime
hem aandeed, was immers de laatste consequentie van deszelfs reeds transparant
geworden dwaasheid? Reeds dragen zijn adepten hem op de schouders, en het
gaat linea recta naar de residentie der verjaagde regering: de parvenu wordt heros,
en drager van de hoogste macht.
Namen zoeken? Het is niet nodig. Aan Jozef denkt de een, aan Jerobeam de
ander, aan Astyages, Cyrus, Onias, Alexander Jannaeus, Alexander, den zoon van
Herodes den Grote nog weer derden. Aan tijd- en landgenoten, hun geschiedenis
of hun dromen, denken zéker vierden. Maar de Prediker zinspeelt op niemand. Hij
heeft een algemenen regel op het oog; en hij kent geen eeuw, die geen voorbeelden
aan kan wijzen.
Met één slag zijn alle verhoudingen dan veranderd. Hoe men ook vertaalt, hetzij
men met de Statenvertaling den man van aanzien in vs. 14b berooid in ballingschap
ziet gaan, hetzij men dit tekstgedeelte laat slaan op den nieuwen gezagsdrager van
daareven (‘arm geboren tijdens het koningschap van den oude’), - in beide gevallen
is de záák dezelfde.
En dan is daar die overeenkomstige volksreactie. ‘Al de levenden’, hyperbolisch
gesproken, betekent dat: zo goed als iedereen, ‘al de levenden’, kiezen de zijde
van het nieuwe licht, ze zijn vóór
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den man van het opvallende succes. Ze stemmen vóór den onstuimige, die de plaats
van den oude in zal nemen. ‘Dat is’, aldus de Kanttekeningen, ‘openlijk
converserende, of omgaande, te weten, om bijtijds zijn goede gratie of gunst te
verwerven’. Ziedaar het paard, waarop ze nu ineens allemaal gewed hadden, het
grote nieuws van de arena! Of neen, 't was eigenlijk geen ‘wedden’, doch een
ontdekken, een intuïtief taxeren geweest! Geen eind, aldus vertaalt men vaak vs.
16a, geen eind was er aan de volksmenigte, de scharen, die hem volgden. (Gemser,
Siegfried, e.a.).
Toch, aldus vs. 16b, dachten latere generaties er niet meer zo over. De komeet
trok weer voorbij en toen een andere ook nog maar werd áángekondigd, trok dié
de belangstelling. ‘De nakomelingen zullen zich over hem ook niet verblijden’; de
latere generaties jubelen hem niet meer toe; later is hij niet meer bemind......Want
ook dit is ijdelheid en een najagen van......wind.
Een najagen van wind. 't Is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt......
Is dan dit het einde? Het défaitistische, dat onherroepelijk relativeert?
Ja, zo verkondigt steevast elke nieuwere élite, die de macht gegrepen heeft.
Défaitisme wordt dan ambtshalve verboden. ‘Murmureren’, in sommiger taal heet
dat tegenwoordig wel eens ‘kankeren’, wordt dan ook publiekrechtelijk vervolgd.
Evenwel, de vervolging wordt alleen maar ingesteld, inzoverre het défaitisme zich
richt tegen den nieuwen held en zijn régime. Het ‘murmureren’ tegen den vroegeren,
thans afgeleefden systeemtijd was natuurlijk een heel andere zaak geweest; dát
was tóén ontwakend volksbewustzijn geweest.
Maar de Prediker weet, dat zulke uiteenlopende waarderingen van den
ontevredenheidsgeest óók behoren tot de ‘ijdelheid en het jagen naar wind’. Het is,
zolang in het staatsleven niet de vreze Gods en de wet des Heeren tot haar recht
komt, álles ijdelheid. IJdelheid, omdat de mens in beide gevallen, dat van den oude,
en óók dat van den nieuwe, steeds weer aanknoopt bij zichzelf, d.w.z. bij de ijdelheid,
bij wat tenslotte wind is, en geen ‘substántie’, geen ‘hypostáse’, geen ‘vaste grond
van betrouwen en van roem’.
Maar zóver is de Prediker van den défaitist, ook van den quasistichtelijken défaitist
verwijderd, dat hij er geen genoegen mee nemen kan, te blijven staan bij een
weemoedig klagen over de ijdel-
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heid en het jagen naar wind, dat zowel rechts als links van de door mensen getrokken
scheidslijnen van gelegenheids-antithesen aan de orde van den dag is. Mensen
trekken vandaag hun scheidslijnen zó, morgen doen ze het anders. Heden loopt de
lijn tussen oosterse democratie en monarchie, overmorgen tussen democratie en
plutocratie, een dag later tussen nationaal-socialist en bolsjewiek, Jood en Ariër,
Germaan en Galliër, Noors en Latijns ras, spilgenoten en spilstrijders. Deze
demarcatielijnen worden steeds weer uitgewist, en de groeperingen der opponenten
wisselen daarom bij den dag.
Dit te constateren, en dan niet meer te weten, niet meer te zeggen, is het érgste
défaitisme; het doet bij élken brand afzijdig staan, en is in den grond der zaak
ongelovig, al zingt het ook dagelijks psalmen over ‘uit de diepte’.
Maar de Prediker zingt ‘uit de diepte’, waar hij zijn God ontmoet heeft. Toen Deze
hem te sterk werd, gingen zijn ogen open. Hij zag, dat het alles ijdelheid en windbejag
is, zoveel het vlees betreft. Maar dat hij het vlees, en dan ook álle ‘vlees’ zo
‘dóór-gekregen’ had, dát kwam van zijn verbondenheid, niet aan enigen ‘geest’, der
‘eeuw’, doch aan den Geest van God.
En daarom wordt zijn slotwoord niet: dat men nu maar aan álles vertwijfelen moet;
en óók niet: dat álles onder het oordeel ligt, en dat élke ‘houding’ als ‘houding’ is
veroordeeld; en evenmin: dat de jacht naar wind óók wind is, dat niemand ooit meer
dan wind in handen krijgt, en dat het dus het meest profijtelijk is, de huik maar naar
den wind te hangen, en het laatste succesnummer nét precies op tijd applaus te
geven, en den buurman met het applaus net één tel voor te wezen, de nieuwe
beweging te mijden, zolang het oude régime zich nog doet gelden, en haar bij te
vallen, of althans ópenlijk bij te vallen, als het oude zijn hielen heeft gelicht, dan wel
beentje is gelicht.
O neen, - zijn slotwoord, waarin hij met ons tot rust en tot evenwicht en tot zijn
nieuwe startbaan komt, is dit: Het einde van de zaak, nu alles is gehoord, het
slotwoord van het geheel is: vrees God en houd zijn geboden. Dewelke op papier
staan. Want dat is aller mensen zaak. Dáár ligt de scheidslijn; daar een demarcatielijn
die nooit weer uitgewist wordt: dáár wordt een antithese geproclameerd, die niet
als gelegenheidswoord te dienen heeft. De oude man, en de onstuimige jongeling
van hierboven zijn er beiden door bepaald, of zij het weten of niet weten. Want
Christus Jezus is er door bepaald.
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En de kerk dus ook, en heel de wereld.
Gij ziet het niet?
O neen, maar daarom zegt het volgende, en laatste vers dan ook, dat God alle
werk in het gericht brengt. Hij staat boven de vakbonden en boven de Gestapo,
boven de Gepeoe en de S.S., boven den generaal die gevangen neemt en den
ander, die gevangen genomen wordt, boven de berichtgevers die hun ganse geest
uitlaten, en de anderen, die het niet doen. Wie Hem toebehoort, heeft de volksgunst
gewogen en te licht bevonden. Maar de goedertierenheid Gods is hem meer
geworden dan het leven: zij werkte hem een gans zeer uitnemend eeuwig ‘gewicht’
van heerlijkheid.
1)

Verwarring.

En ik zal jongelingen stellen tot hun Vorsten, en kinderen zullen over hen
heersen.
En het volk zal gedrongen worden, de één zal zijn tegen den ander, en
een iegelijk tegen zijn naaste: de jongeling zal stout zijn tegen den oude,
de verachte tegen den geëerde.
Wanneer iemand zijn broeder uit het huis zijns vaders zal aangrijpen,
zeggende: Gij hebt een kleed, wees ons tot overste, laat toch deze
aanstoot onder uw hand wezen:
zo zal hij te dien dage zijn hand opheffen, zeggende: Ik kan geen
heelmeester wezen, daar is ook geen brood en geen kleed in mijn huis,
zet mij niet tot een overste des volks.
Jesaja 3:4-7.
Wij spreken nogal eens over de gerichten Gods, die over ons land komen. Maar dit
ons spreken is lang niet steeds gelovig, diep, getrouw. 't Is soms niet meer waard,
dan het aantrekken van den profetenmantel. De scherp analyserende, en concreet
op de dingen ingaande profetie, - die moet dan nog kómen. Ze blijft vaak weg. ‘Het
volk, dat van kermen verstand heeft’, is met den mantel al vaak content. Ik geloof,
dat de Heere Zich zeer vertoornt over velerlei christelijk gebazel. Formele
gezindheidsethiek is het: kermen, verootmoedigen, zuchten, bidden. Maar materieel
zeggen: zó en zó moet gij vandaag dóén, dat ontbreekt maar al te veel. We krijgen
dan ‘verstand van kermen’. Maar geen kermen van verstand.
Zulk gekerm vergroot het gebrek aan leiding. En waar blijkens Jesaja 3 dit gebrek
aan leiding een oordeel is, wordt het oordeel in

1)

De Ref., XX, 19 juli 1940.
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zúlk gekerm alleen maar vergroot. Slechts in de bekering wijkt het; want die is ook
altijd van A tot Z concreet; geen formele gezindheidsethiek, doch materiële
werk-ethiek vindt dan erkenning voor haar voorschriften.
Scherp wordt dit belicht door Jesaja. In hoofdstuk 3:1-11 tekent hij, hoe ‘Juda van
2)
zijn leidslieden beroofd’ is . Hoe dit bedoeld is, zegt prof. Ridderbos: ‘Men vergelijke
2 Kon. 24:14, waar door Nebukadnezar de aanzienlijken, de helden en de
handwerkslieden uit Jeruzalem worden weggevoerd’. Vreemd geweld had de
leidende instanties buiten werking gesteld, en wat er overbleef, onder zijn directe
controle geplaatst.
‘Het aldus ontblote staatswezen’, aldus weer prof. Ridderbos, ‘wordt een speelbal
der grillen van halfrijpe jongemenschen, die de heerschappij weten te bemachtigen,
vgl. Pred. 10:16. Grenzelooze verwarring is het gevolg.’ ‘Kindergrillen’ zullen over
hen heersen, alzo vertaalt deze exegeet vs. 4b. Dat is natuurlijk geen leeftijdskwestie,
hier wordt zákelijk gewogen en te licht bevonden. Diepere ernst ontbreekt.
Bijgelovigheden van den één. Onbeheerst geëxperimenteer van den ander.
Onbegrepen ideologieën bij den derde. De glijbaan als route naar snel succes bij
den vierde. Nervositeit tot heroïsme omgedoopt door den vijfde. De bezonkenheid
van het oordeel weggespot door de mythe der dynamiek door een zesde.
Kindergrillen. Over zóveel jaar is er weer stabilisatie.
Maar o, de inmiddels aangerichte schade, de schade, als God zijn toorn ontlaadt
in al zulke dynamiek.
In dát ontzaglijke geval wordt de anarchie, zelve reeds een ogenlust der zonde,
tot haar gestrenge straf. Een straf, die niet door gewelddadige oppressie van hoger
ménsenhand kan worden bezworen; want toen Nebukadnezar kwam, moest hij juist
de tuchtroede Gods zijn over Judese koningen, die dictatoriale allures hadden
aangenomen, en hun theocratischen, naar Christus Jezus heenwijzenden
ambtsdienst hadden miskend en nagelaten. Neen, alleen door terugkeer naar de
wet is die straf te verbreken. Ontbreekt deze, dan wordt de toestand verergerd.
Individualisme doodt dan de individualiteit: man tegen man, ieder probeert, hoe ver
hij met zijn polsstok springen kan; lukt het, dan heeft hij het getroffen; lukt het niet,
- waar is de rechter? Hij heeft hem immers door? Gevestigde posities betekenen
niets meer, ouderdom evenmin. Men kan koningen

2)

Dr. J. Ridderbos' Korte Verklaring, die ik hier volg, ook in andere détails.
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horen uitschelden en raadslieden der kroon horen beledigen door wie al bij een
eerste steekproef als intellectueel bezwijkt. En straks kan niemand meer orde
brengen in den chaos: ‘wanneer twee broeders samenkomen in het ouderlijke huis,
dan vraagt de een den ander, de hoogste macht te aanvaarden - niemand zou zich
ertegen verzetten! - en de zorg voor het tot een puinhoop geworden staatsgebouw
op zich te nemen; de vrager gaat uit van de veronderstelling, dat de ander nog een
mantel heeft om zich behoorlijk mee te kunnen vertonen. Maar deze wijst den
voorslag heftig af; hij wil en kan niet de arts zijn, die het uit duizend wonden bloedend
lichaam van den staat (vgl. 1:6) heelt: immers is hij even arm als de anderen’
(Ridderbos).
‘Deze aanstoot’, - deze puinhoop, ziedaar wat er overgebleven is.
Wat in Judea het staatsbestel overkomen was, is ook grotendeels voor het onze
tot ramp geworden. God weet, voor hoelang.
Maar met het trekken van een parallel hebben we dit Schriftwoord niet tot zijn
recht doen komen. Judea was een staat, doch het was in de staatsorganisatie
tevens, en dan wel primair, kérk. In zijn staatsbestel was het veelszins afhankelijk
van vreemde staatsmacht; en straks is dat proces van afhankelijkheidsverlies
doorgegaan tot in de ballingschap. Het is een proces, van God Zelf geleid, - de
ontmanteling van den stoel van David, opdat straks Davids Zoon verschijnen zou
naar eigen wijze: zonder uiterlijke gedaante, zonder wereldlijke heerlijkheid. Inzoverre
deze ontkledingsprocedure ook voor de hedendaagse kerk van Christus geldt, opdat
zij straks ongewapend en ontbloot haar geloofsglorie, en die alleen, zal mogen
demonstreren aan God en aan zijn engelen, inzóverre heeft de ontbloting van het
staatsbestel, die in de laatste jaren hand over hand toeneemt, ook daar waar men
er niet van weten wil, haar parallel in ons leven.
Doch iets anders houdt ons bezig. Judea's staatsbestel wordt ontbloot, opdat
Judea's kerk weer leren zou, dat die militaire en politieke ontmanteling een
te-recht-brenging is van de kerk, die primair is als organisatie van de kinderen van
Abraham. De plaats der politieke te-recht-stellingen in de dagen der anarchie is
meteen de plaats der kerkelijke te-recht-brenging in dezelfde periode der bekering
tot de gehoorzaamheid aan Gods geopenbaarde Woord. Tenzij de kerk zich verhardt,
ontrouw wordt, zwijgt, knoeit, laf wordt, smakeloos zout.
Zo is het ook voor ons. Geen groter steun voor de geesten, die thans verwarring
stichten, dan een laffe kerk, die met haar eisen van
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formele ethiek, b.v. ‘wees correct’, heel correct den preekstoel voorbijloopt. Althans
den preekstoel die concreet spreekt.
Maar als de anarchie, die heden ons bedreigt, wordt opgevangen door een kerk,
die helemaal zichzelf durft zijn, omdat zij móét, dan zal het oordeel schiften in het
huis van God, en dus ook daaromheen.
De tucht van 's Heeren Woord, die worde erkend, nu de dagen anarchistisch, en
daarin wel zeer boos zijn.
1)

Wederopbouw.

Toen ik zelf in het huis van Sjemaja, den zoon van Delaja, den zoon van
Mehetabel kwam, terwijl deze in geestvervoering was, zeide deze: ‘We
moeten samen gaan naar het huis Gods, midden in den tempel, en de
tempeldeuren sluiten, want men komt u vermoorden, ja bij nacht komt
men u vermoorden!’ Maar ik zeide: ‘Zou een man als ik vluchten? En wie,
die is als ik, zou den tempel kunnen binnengaan en in het leven blijven?
Ik ga niet’. Ik begreep het wel: ‘Zie, God had hem niet gezonden om deze
profetie aangaande mij uit te spreken, maar Tobia en Sanballat hadden
hem omgekocht, opdat ik bang zou worden en aldus zou doen en
zondigen. Dat ware dan voor hen een gelegenheid tot laster geweest om
smaad over mij te brengen’. ‘Gedenk, o mijn God, Tobia en Sanballat,
naar deze zijn daden! En ook de profetes Noadja en de overige profeten,
die mij bang wilden maken!’
Nehemia 6:10-14 (vertaling Dr. A. Noordtzij).
‘Nehemias’, ‘de heylige Bouwmeester’, zoals Vondel hem aandient, is de man van
Jeruzalems wederopbouw geweest. De verwoeste stad moest uit het stof herrijzen.
Maar Nehemia is in de ziel gezonken het psalmwoord, dat zo de Heere de stad niet
bouwt, tevergeefs de bouwlieden zich eraan geven. Wat van den bouw geldt, is ook
voor den wederopbouw van kracht.
Daarom is Nehemia niet de man, die den wederopbouw kan beginnen met
ongelovigen of défaitisten. Als ‘binnen den kring van Juda’, d.w.z. in de gemeenschap
der teruggekeerde ballingen de moedeloosheid aan het woord komt, dan zingen de
vermoeiden een liedje:

1)

De Ref., XX, 26 juli 1940.
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‘Des dragers kracht is op;
er is te veel puin;
wij, wij kunnen niet
den muur bouwen.’
(4:10, vertaling Noordtzij).

Die slappe lieden ook: van den geestelijken tegenstand, door de groep Sanballat
geboden, reppen zij niet. Ze worden er niet door aangevuurd. Wederopbouw is een
kwestie van materiële waarden, en van niet meer. Zij zien alleen maar puin. Den
heiligen krijg zwijgen ze in hun kerm-liedje dood. Maar Nehemia gaat door: wee
hem, als hij het niet doet. Hij ziet wél den heiligen oorlog. Wederopbouw is primair
een geestelijk theocratisch begrip. Een étappe in den geestelijken strijd.
Nu, hij ondervindt er dan ook al de zwarigheden van. Maar hij komt langs dien
weg óók dagelijks verder in de goede, de alleen geestelijke en gelovige uitwerking
van dat anders zo vage begrip van ‘wederopbouw’.
Nehemia ondervindt de moeilijkheden, zo zeiden we. Wat al tegenstand: overval,
hinder, sabotage, laster-campagnes, dreigement, fluistergerucht. En, niet te vergeten,
intimidatie, gepaard met een poging, een wettige aanklacht tegen hem uit te lokken.
Eerst wordt Nehemia bestookt met een ‘open brief’: Sanballat, de schrijver van het
geslepen stuk, huichelt énkel vriendelijkheid; - och, och, Nehemia moest eens weten,
hoe hij door allerlei onverantwoordelijke elementen van allerlei lelijks verdacht en
beschuldigd wordt, tot van een greep naar de macht toe! Zou een conferentie tussen
schrijver en geadresseerde geen raad verschaffen? Met de meeste hoogachting,
uw dienstvaardige Sanballat. Maar Nehemia doorziet den listigen toeleg van
intimidatie, die de bedoeling heeft, Nehemia er toe te brengen, het wederopbouwwerk
te staken: de kracht van den leider is dan meteen gebroken (6:5-9). Nehemia's
ondubbelzinnig antwoord evenwel bewijst Sanballat, dat de
man-van-den-wederopbouw niet in de fuik gelopen is. Dan volgt een nieuwe aanval.
Een ‘ons verder onbekende profeet’ moet nu ‘Nehemia in het voor hem als leek
verboden tempelgebouw lokken (vgl. Num. 18:7), waardoor den priesters gelegenheid
wordt geboden hem van heiligschennis aan te klagen en op dien grond om het leven
te brengen’. Onder die priesters immers heeft Sanballats groep heel wat
medestanders: het waren de officiële hoogwaardigheidsbekleders, die van den al
te parman-
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tigen ‘leek’ niet veel moesten hebben en over zijn sociale hervormingen lang niet
te spreken waren. De combinatie van trouweloze priesters en valse profeten is
trouwens niet nieuw: Jesaja wist er óók alles van, en Micha eveneens. Als nu,
waarschijnlijk op invitatie, Nehemia bij dezen valsen profeet op bezoek komt, raakt
2)
de man, casueel genoeg, in ‘geestverrukking’ , - de simulant! En weer zingt de
sirene: Nehemia, laten we toch sámen naar den tempel gaan, sluipmoordenaars
bedreigen uw leven, maar dáár zijt ge tenminste veilig. De Heere zelf geeft kénnelijk
deze waarschuwing mij in! Maar Nehemia loopt ook nu niet in de val. Hij begrijpt,
dat de quasi-gods-gezant omgekocht is, en zal niemand de kans geven, hem van
illegale handelingen (als een in zijn geval den niet-leviet verboden overschrijding
van den tempeldorpel) te beschuldigen. Mag hij blijven doorwerken, dan moet het
volk weten, waar het om gaat. En moet hij, zoveel het vlees aangaat, eenmaal ten
val komen, dan dient het volk nóg te weten, waar het om gaat. In dát geval zal de
wederopbouw van den tempel zelfs nog door zijn persoonlijke schade wezenlijk
gediend zijn. Ook al wordt hém troffel en zwaard door de Sanballats en andere
verraders uit handen geslagen. Maar valt hij in het voor hem gesponnen net der
vreesachtigheid of der illegale handelingen (hoezeer ook overigens haast
onvermijdelijk), dán heeft zijn ondergang niets stichtends, en wordt de zaak van
den wederopbouw werkelijk en voor goed geschaad.
En nú durft de profeet ook met het verraad tot God komen, - als aanklager. Hij
redt zich niet uit den greep van het hem opgedrongen conflict door een
quasi-stichtelijke mishandeling van het woord: hebt uw vijanden lief, als zou dit een
bevel zijn, om den heiligen oorlog stop te zetten. Neen, - God moge gedenken aan
Tobia en Sanballat, ‘aanbidders van “andere goden”’, en ook aan die ‘profetes’ en
de andere ‘profeten’, die als valse profeten zich dienstbaar stellen aan de legionairs
van het geestelijk verraad. Hun namen en personen zijn in het niet verzonken, maar
Nehemia heeft ze voor Gods aangezicht gebracht, en in het kroniekenboek hierboven
staan die namen aangetekend; - eens zal het van de daken gepredikt worden, wat
deze duisterlingen - onder wie de dame Noadja niet ontbreekt - hebben uitgericht.
Zo weten wij, wat wederopbouw is.

2)

Het hebr. woord door Noordtzij aldus vertaald, wordt door anderen, ook door Aalders (Valsche
Prof. 126) anders opgevat. Het maakt voor het doel van dit artikel geen verschil.
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Het is niet een kruiersdienst-op-grote-schaal, 't is geen georganiseerde
puin-opruiming. Het is bekering tot God, verzameling van het ‘overblijfsel’, dat naar
de verkiezing is, combinatie van troffel en zwaard, maar deze beide gehanteerd in
den principiëlen geloofsstrijd.
Dies met een stoet hartsiers ick 't lijf verzek'ren gingh,
En gaf den bouwlien, zo ick 's vyands list doorsnuffel,
Den degen in d' een vuyst, in d' ander hand den truffel,
Den beuck'laer by de werck, om schutten slagh op slagh
Van 't heyr, dat zwert van nyd steeds op zijn luymen lagh, -

zoals Vondel het tekent.
Wederopbouw kán dus niet zijn een herstel-naar-de-gelijk-schakelingsmethode.
Want deze methode wist de grenzen tussen Godsvrees en haar tegendeel uit; treft
economische, sociale, architectonische voorzieningen, doch schakelt daarbij de
propaganda voor heidendom en ongeloofstheorieën in en lokt of dwingt haar
catechumenen bij duizenden: onder de kleine kinderen, die uit logeren gaan, onder
de krachtige mannen, die worden opgeroepen tot den wederopbouwdienst, en onder
de sociaal afhankelijken. De echte wederopbouw daarentegen is op den Christus
Gods gericht; al was het gerucht ook vals, dat Nehemia misschien wel de Messiaanse
koning zou willen worden, niettemin werkte hij gehoorzaam op dézen Koning aan;
hij verbiedt daarom de gemengde huwelijken (geen ras-, doch geloofskwestie),
herstelt den sabbat, verwijdert de geestelijke verraders, voorziet den tempel van
het nodige, legt de ‘trouwbondoorkonde’ vast, leest de wet Gods publiek, roept een
boetedag uit, vervult de schaduwen, ontziet als niet-leviet de wet, die hem den
toegang tot den tempel ontzegt, zorgt voor de priesters en hun traktement, en bouwt
in den staat aan de kerk:
3)

Doen klom ons juychen nae 't gesternte klaer van schimmer ,
Om dat van derwaerts was gezegent ons getimmer.
De stadt bevolckert weer van 't Priesterlijck geslacht,
Zyn thiende Levi wierd geheylight en gebracht,
De Godsdienst raeckte in zwang: waerom myn naem zal duren
Zoo langh Jerusalem derf roemen op zijn muyren.

Er is een zogenaamde wederopbouw, die een étappe is in den oorlog van den
Antichrist tegen den Christus Gods. Valse profeten luiden hem in, baatzucht en
intrigue worden soms zijn methodische propaganda-middelen. De christen late zich
daarbij niet inschakelen,

3)

Schittering.
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en de kerk houde den hongerigen mond open van de kinderen der vaders, die
afbraak noemen wat ongelovigen als wederopbouw aandienen, en die deswege
worden uitgesloten van steun. Ze brenge de Sanballats voor Gods troon, en de
Noadja's ook, en doe in elk van haar leden haar plicht. Wordt den voor het geloof
plaats openlatenden wederopbouwdienst van boven, of van buiten af, de kop
ingedrukt, zij ligge liever onder den voet van den vijand, dan met hem bouw te heten,
wat God braak noemt.
Immers,
Men lescht vergeefs: het is om niet gekreten:
Men bluscht geen vier, zoo God ons niet beschermt.
De Kerck gelijckt (gelijck verkracht, eilaci!)
Een Konings Bruit, berooft op hare staetsi
Van Sluierpracht, gesteente, parle, en ring,
En jammerlijck mishandelt, en geschonden.
Men hangt vergeefs aen 't uiterlijck zijn hart.
Wat met tieras of koper wordt gebonden,
Dat spat in 't eindt; hoewel het eeuwen tart.
Vergaept u niet aen hout of steen uitwendigh:
4)
De ware Kerck staet vast, en duurt bestendigh.

1)

Stemmen uit de staatscreatuur.

Toen zond Amazia, de Priester te Beth-El, tot Jerobeam den Koning
Israëls, zeggende: Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt in het
midden van het huis Israëls; het land zal alle zijn woorden niet kunnen
verdragen;
want alzó zegt Amos: Jerobeam zal door het zwaard sterven, en Israël
zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd.
Daarna zeide Amazia tot Amos: Gij Ziener, ga weg, vlied in het land Juda,
en eet aldaar brood en profeteer aldaar;
maar te Beth-El zult gij voortaan niet meer profeteren, want dat is des
Konings heiligdom en dat is het huis des koninkrijks. Toen antwoordde
Amos en zeide tot Amazia: Ik was geen Profeet en ik was niet eens
Profeten zoon, maar ik was een ossenherder en las wilde vijgen af;
maar de Heere nam mij van achter de kudde, en de Heere zeide tot mij:
Ga henen, profeteer tot mijn volk Israël.
Nu dan hoor des Heeren woord; gij zegt: Gij zult niet profeteren tegen
Israël, noch druppen tegen het huis Isaäks. Daarom zegt de Heere alzó:
Uw vrouw zal in de stad hoereren, en uw zonen en uw dochteren zullen
door het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden;
en gij zult in een onrein land sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land
gevankelijk worden weggevoerd.
Amos 7:10-17.

4)
1)

J. v.d. Vondel, Klaghte over het verongelucken der Kercke v. St. Kath. te Amsterdam (de
Nieuwe Kerk, in 1645 uitgebrand).
De Ref., XX, 2 aug. 1940.
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Den naam ‘staatscreatuur’ hebben we vaak gegeven aan de door Willem I aan de
Nederlandse kerk opgelegde bestuursinrichting.
Wij vrezen, dat tháns het drijven van centralisatie-propagandisten ons links en
rechts gaat afzetten met staatscreaturen. Voordat wij door de macht der met ons in
oorlog zijnde mogendheid worden gedwóngen, lopen zij, al of niet na een onderhoud
met een niet nader verantwoordelijken secretaris-generaal; de één nerveus, de
ander weloverwegend, allerlei bestuursinstanties af, zeggende: laat uw organisatie
toch mee-centraliseren, want anders vist ge straks achter het (staats)net. Breng de
jeugd onder staatsbemoeiing. Breng de pers, ook de kerkelijke, daaronder. Breng
de verenigingen eronder. Zo willen zij ons murw maken, opdat de oorlogvoerende
mogendheid straks kunne zeggen: het is al staatscreatuur wat ik zie: deze natie van
slappelingen heeft zichzelf geruisloos klaargemaakt voor de gelijkschakeling: haar
geschiede naar haar versuften wil........
Staatscreatuur: hier een weinig, daar een weinig, binnenkort overal.
Nu, Amos wist er óók al van. Er was in het tienstammenrijk, waar hij zijn profetische
werkzaamheid verrichtte, een koning gekomen, een echt ‘verlicht despoot’, die veel
van gelijkschakeling hield: ze was het grote machtsmiddel voor een alleenheerser,
die de theocratische gedachte miskent. De man heette Jerobeam; hij had dat grote,
lastige ding, dat kerk heette, ingeschakeld in den staat, de priesters
staatsambtenaren gemaakt, dan werden ze vanzelf wel zoet, en de spits afgebeten
van de pijlen der religie. Die waren elders zo ongelofelijk scherp.
Religieuze autarkie!
Sedert dien was er een golf van afval heengegaan over het tienstammenrijk. En
nu zendt de Heere tot het in zóverre gelijkgeschakelde tienstammenrijk een man
uit het nog niet gelijkgeschakelde tweestammenrijk. Die man is Amos, onze profeet.
Hij durft nog opponeren tegen koningen, ook tegen koninginnen, ook tegen zulke
absolutistische als Jerobeam. Hij durft nog voor den tempel het recht vindiceren om
zelfstandig te spreken, ook al zouden de ‘princen’ ertegen zijn.
Vandaar, dat Amos in conflict komt met de stromannen der staatscreatuur. Daar
hebt ge b.v. Zijne Eminentie Amasia. Eerste Rijks-Priester te Bethel. Een man ‘in
bontjas’, zou iemand zeggen in 1940, maar bij de overheid van Samaria uiterst
welkom, want hij is Staatsambtenaar, en daarna Religieus Warenbezorger. Bis-
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schop van de niet zozeer ‘belijdende’, als wel ‘Nationale’ Tien-Stammen-Rijkskerk.
Rijksbisschop, helemaal ván en vóór het régime, moet u weten. Residentie heeft
hij te Bethel: want daar heeft de Grondvester van het Rijk, Jerobeam I, den
staatseredienst ingesteld. En de huidige Jerobeam II volgt staag het spoor van zijn
groten voorganger.
Maar nu is daar juist te Bethel die lastige tweestammen-boeren-profeet Amos
binnengekomen, en houdt daar redevoeringen tegen afval, en meer van zulke
affreuze thema's van Reactionairen. De man móét weg, liefst met een zoet lijntje;
anders wordt het volk wakker, en volksinstincten kunnen lastig zijn. Daarom gaat
er vanwege Rijksbisschop Amasia, Hoofd der Rijkskerk, en Leider van den
Centralisatiedienst, afdeling Religie, een boodschap naar Jerobeam II: die dweper
uit de Belijdeniskerk van het Tweestammenrijk wordt staatsgevaarlijk: zijn woorden
zijn tegen onze Staatscreatuur gericht, en dus tegen den Staat; hij moet voor het
Rijksgerecht gedaagd worden, want zulke kankeraars zijn even gevaarlijk als
samenzweerders (‘verbintenis’, vs. 10, = samenzwering). Het land zal zijn woorden
niet kunnen dragen: hij verstoort onze rijkseenheid en haar ideologie. Het is niet
minder dan ‘hoogverraad’ (Prof. van Gelderen). Deze lastige volksmenner heeft
Jerobeams ondergang voorspeld, aldus rapporteert de Rijksbisschop. Het was wel
niet waar, want Amos had slechts den ondergang van Jerobeams dynastie
aangekondigd. Maar bij snel recht worden de aanklachten wel eens meer
onnauwkeurig geformuleerd. Ook heeft hij de deportatie der bevolking aangekondigd,
die Amos. Hij breekt daarmee het moreel der burgerbevolking: men moet haar
beschermen tegen die deprimerende berichtgeving. Wég met den man: laat men
van hoger hand hem het zwijgen opleggen.
Aldus Amasia: dat later alles precies zo kwam als Amos heeft voorspeld, weten
wij. Hij wilde het niet weten.
Naast deze officiële actie bij de Autoriteiten komt er nu een officieuse, beter
gezegd: een semi-officiële, die particulier blijft. Dat is altijd makkelijk als men met
lastige lui te doen heeft: ze weten dan nooit precies, waar ze aan toe zijn. Dat laatste
is trouwens de bedóéling: onzekerheid in de bewegingen van uw tegenstander
maakt hem murw. Zonder daarom de officiële beslissing van de Rijksregering zelf
af te wachten, geeft Amasia, die immers met haar in verbinding staat, na korter of
langer tijdsverloop (v. Gelderen) Amos een niet onduidelijken particulieren wenk:
Amos moet
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er maar op rekenen, dat zijn zogenaamde reformatiewerk tóch verboden wordt door
de Autoriteiten, laat hem de wijste partij kiezen, en zelf het oppositiebijltje er bij
neerleggen. De heer Amasia neemt zelfs allures van Autoriteiten aan: te Bethel zult
ge niet meer profeteren: men heeft in uw optreden aanleiding gevonden tot een
spreekverbod. Luister naar een goeden raad (de strenge man kan ook weer
gemoedelijk zijn): neem de wijk naar het tweestammenrijk, waar ge trouwens thuis
hoort, en zet dáár uw arbeid vóórt, eet dáár, Judees profeet, uw brood. Zo luidt het
advies. Profeten, die brood eten, - men kent de spreekwoordelijke uitdrukking.
Amasia neemt eenvoudig aan, dat profeteren een kwestie van broodwinning is; zo
redeneren wel meer de mensen, die u waarschuwen, vooral niet tegen den stroom
der vermeende of verwachte meerderheid op te roeien: anders zou men zichzelf
maar ‘vernietigen’. Welnu, Amos, hier gaat de grond onder uw voeten branden, want
hier is het een koninklijk heiligdom, een RIJKStempel Van Gelderen), of
STAATStempel (Ridderbos). U hebt in feite majesteitsschennis bedreven: dat ziet
er kwaad voor u uit. Wat eenmaal in het staatsleven ingeschakeld is, wordt met den
stérken arm daarin gehóúden.
Maar Amos blijft het antwoord niet schuldig. Hij was van huis uit geen profeet, en
geen profetenzoon, d.w.z. niet krachtens geboorte behorende tot het profetengilde
(Ridderbos). Hij was geen lid van de Nationale Judese Corporatieve Profetenkamer,
zoals al die betaalde, de staatsleiding álmaar naar de ogen ziende valse profeten
het wél zijn in de Israëlietische,......die huurlingen, die áltijd zeggen, dat de
staatsleiding gelijk heeft, en er ‘een bontjas’, en meer, mee verdienen, juist zij! Zijn
herdersbedrijf kan hem best onderhouden; ‘en staan hem niet, wanneer hij van
Juda's hoogland afdaalt, de vruchten ten dienste van de sycomoren, welke de Seféla
in menigte oplevert (1 Kon. 10:27)?’ (Van Gelderen). Neen, niet uit winstbejag, maar
krachtens goddelijke roeping treedt Amos op. Zó iemand laat zich niet intimideren,
om de wijk te nemen. Juist omgekeerd: hij valt aan. Maar dan met het zwaard van
het Woord, dat hem zijn God weer geeft. Amasia is kwaad, omdat Amos tegen het
syncretisme spreekt, d.w.z. tegen het vermengen van den dienst van Jahwe met
dien der Baäls, wat de profeten steeds ‘hoererij’ genoemd hebben, een afhoereren
van den Heere! Maar Amasia's eigen vrouw zal straks letterlijk afhoereren: de
schande van het hoereren zal men straks aan Mevrouw van den Staatspriester
waarnemen, en ieder zal er het zijne van denken. Het zal publiek zijn (‘in de stad’).
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Het kán een hoereren uit armoede wezen, om (Ridderbos) in haar levensonderhoud
te voorzien als haar man is gedeporteerd naar het concentratiekamp in het
buitenland, delende in de door Amos gedreigde straf over de geestelijke hoererij.
Reeds dán is deze daad van wanhoop een bewijs van corruptie in de hoogste
kringen. 't Kan ook nog anders wezen: ‘het is bij de inname van steden wel
voorgekomen, dat de vrouwen der overwonnenen zich maar al te gewillig toonden
jegens de overwinnaars’; en aan ‘zo iets’ denkt Prof. v. Gelderen hier. Het prestige
van Amasia zal in elk geval wég zijn: want er was geen geestelijke weerstand meer
bij wie de smeer likt van rijkskandelaren, zelfs al is het ten koste van het Woord des
Heeren, en van de waarheid. Bij het naderend oordeel zal Amasia zijn kinderen
verliezen. Zijn grondbezit valt in vijands handen dan, en wordt verkaveld en verknipt.
Hij heeft geen erfrecht meer. En zelf wordt hij gedeporteerd. Hetzij bij de inneming
van Samaria, hetzij bij de deportatie van een deel van het volk onder Tiglath-Pileser
(Ridderbos), hetzij op nog anderen tijd is deze profetie vervuld aan Amasia, den
profetenjager......uit winstbejag, uit staatsoverweging allicht ook, in elk geval uit den
geest van corruptie, die altijd in het syncretisme werkt, en in den ogendienst, die
ook de religie uitlevert aan staatsgeweld.
Parallellen, parallellen, denkt iemand.
Ja, zeker, ze zijn er: de wereld staat altijd voor dezelfde conflicten, en het is zeer
goed, dat te weten.
Maar parallelkunst grijpt den zin niet. Hier is de worsteling van Judea
(tweestammenrijk) tegen Israël (tienstammenrijk). Minder slordig uitgedrukt: van de
orthodoxie, die in ‘belijdend’ Judea (met Jeruzalem) nog langer stand gehouden
had, en in Amos een naar buiten tredend getuige had ontvangen, tegen het
staatsabsolutisme en syncretisme van Israël. Van het ware heiligdom, waar de
belofte van Messias aan gegeven was, tegen het valse van Bethel (en Dan), het
staatscreatuur van Jerobeam I.
En nu wordt het conflict Amasia - Amos een conflict van Antichrist tegen Christus.
Christus wil komen uit het onvervalste Israël, d.w.z. uit dát Abrahamszaad, dat ‘naar
den Geest’ geboren is, uit het overblijfsel-der-verkiezing. Uit het volk, dat zich het
hárt door Amos laat besnijden. Dat volk heeft deze Amasia vergiftigd, en verbasterd;
toen hij het Woord liet wijken heeft hij met al zijn pochen op Abrahams ‘ras’ venijn
gespoten in zijn aderen. En nauwelijks komt de tegenslag, en grijpt een buitenlandse
macht zijn
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ras naar de keel, of de weerstand is weg; de innerlijke corruptie treedt aan den dag:
in een schandaaltje eindigt de geschiedenis van the first lady van Bethel. Jahwe
gebruikt dat schandaal bij voorbaat als symbool; zó hoereert in dit Rijk mijn bruid,
het volk, af van zijn God, haar Man, - denk aan de vrouw van Hosea, denk aan de
vrouw, meteen, van Lot.
Familie-geschiedenis, - maar dan tevens staats- en kerkgeschiedenis. Waarom
mócht Jerobeam den priesterdienst niet inschakelen in de staatsmachinerie? Omdat,
zoals men te Jeruzalem nog wel weet (al is ook daar straks het syncretisme
ingedrongen), omdat Jahwe wil, dat de ambten van profeet, priester, koning, niet in
één man zijn verenigd. Ze worden één in Christus; maar die zal dan ook, belast met
dit drievoudig ambtsgezag, drievoudig dienaar zijn: knecht, in slavengestalte, die
zijn leven geeft, niet één, die dat van anderen neemt. Om Hém af te beelden, moet
in Abrahams volk de profeet geen priester, de priester geen koning zijn: wie als
Saul, dan wel Uzzia toch dien kant uitgaat, wordt met een nederlaag, dan wel met
melaatsheid gestraft. De verwerping van de gelijkschakelingsmethode onder
Israël-Juda was van 's Heeren wege een openhouden van de baan voor Christus,
den theocratischen Priester-Koning-Profeet. Opdat zou blijken, dat alle gezag heeft
te dienen, wil het zegenen; dat de heerschappij van 't Woord zich niet laat
bedoezelen, maar vrij ook tot de staatsmacht komt; en opdat de kerk zou weten,
dat haar theocratische Koning haar Archeeg, haar Leider is, ook al zijn de
mandamenten der princen nóg zo daartegen.
In dit licht bezien we ook heden ons bezet gebied. En bidden voor ons koningshuis,
opdat het aan de kerk een stil en gerust leven moge kunnen bieden in alle
godzaligheid en eerbaarheid; opdat Christus hier zijn plaats behoude, en alle
corruptie, die religie, Woord en kerk wil uitleveren aan wat vreemd is, getroffen
worde met den ban, die over Amasia kwam. Wij bidden dit. Wij bidden niet tegen
personen. Wij bidden wel tegen zaken. Wij bidden hardop, Boerenzonen en
profetenzonen.
Over volk en ras de heerschappij van 't Woord!
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1)

Een energie van dwaling.

En daarom zal God hun zenden een kracht van dwaling.
2 Thess. 2:11.
Erasmus, de humanist, heeft in zijn ‘De Lof der Zotheid’ zijn speelse pen ook in den
bijbel allerlei plaatsen doen aanstrepen, als geschikt voor zijn elegant ‘betoog’, dat
in deze vreemde wereld de zotheid, de dwaasheid, den hoogsten lof verdient. In
zijn bekende geschrift tracht hij in drie afzonderlijke pericopen getuigenissen óók
uit de Heilige Schrift bij te brengen; en wie speelse gedachten ook in deze omgeving
verdragen kan, zal veel ‘waarderen’ kunnen, schoon hij doorlopend vals waardeert.
Dat de geciteerde Schriftplaatsen door Erasmus vrijwel alle verkeerd uitgelegd zijn,
en bij hém zonder uitzondering álle in een onschriftuurlijk raam worden geplaatst,
zal den kenner der Schriften duidelijk zijn reeds bij eerste lezing.
Maar dat Erasmus - zover wij hebben nagegaan - het woord van Paulus uit 2
Thess. 2:11 geheel en al heeft laten liggen, dat mag ook op zijn eigen ‘standpunt’
wel het allermeest verwonderlijk heten.
Heeft misschien de majesteit van dit woord zelfs hém nog afgeschrikt?
Hoe dit zij, - verschrikkelijk is dit woord van oordeel wél. Met name voor wie let
op die twee woorden: ‘zenden’, en ‘energie’ (kracht).
God zal zenden, of gelijk sommige handschriften lezen: God zendt. Als Hij zendt,
dan is daar een almachtige, alomtegenwoordige kracht losgebroken. 't Is zijn kracht.
Als Hij zendt, wie houdt dan terug? Niet één! Gelijk Hij onweders zendt, en zijn
Woord, en zijn Geest, en gelijk Hij in die alle zijn raad volvoert, en nooit met lege
handen weer ziet komen wat eenmaal door Hem uitgezonden is, zó is het ook hier.
Als Hij een kracht van dwaling zendt, dan houdt ook niemand die kracht ergens
tegen. Niemand, ook de kerk niet. Ook de Schrift niet. En vooral - God zelf niet.
Waar Hij die kracht zendt, daar zal ze ook werken. Er is niets tegen te doen.
En dan - het is, zoals er in het Grieks staat, een energie van dwaling. Geen
voorbijgaande vlaag. Geen gril. Geen bevlieging. Niet maar iets, dat aan ‘anhauchen’
doet denken. Maar een energie.

1)

De Ref., XX, 9 aug. 1940.
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Dat woord krijgt in dit (aan den Antichrist gewijde) hoofdstuk des te sterker coloriet,
nu het ook in hetzelfde verband met satanische en antichristelijke machten in
verbinding wordt gezet. Satanische ‘energie’ zal den Antichrist stuwen. Nu is
satanische energie groot. Maar ze staat tenslotte nog altijd onder de toelating Gods
en kan niets buiten zijn wil. Maar als God zelf rechtstreeks een energie gaat zenden,
een energie, die instrument wil wezen van Gods oordeel, dán is er met recht geen
houden meer aan. De energie van dwaling moge aan den satan en aan den Antichrist
de duizenden in de armen voeren, zodat zij in een ommezien bij grote drommen
achter het antichristelijke vaandel áán beginnen te lopen, niettemin voltrekt zich in
die ópstuwing van geestdriftige leerlingen van den Antichrist een hen zélf
vóórtstuwend gericht van God. Een gericht, dat sterker is dan zij, ook al verloochenen
zij het nog zo grandioos.
We belijden van de kerk, dat zij onder het aspect der genade niet alleen coetus
(vrije samenkomst), doch ook congregatie is (d.w.z. een van hoger, en van sterker
hand bijeengebrachte menigte). Hetzelfde geldt onder het aspect van den toorn
straks, en ook reeds heden, van de enthousiastelingen, die den Antichrist gaan
volgen. Ze zijn een coetus, want ze bewonderen de ‘tekenen en wonderen der
leugen’, die tekenen, waarin de energie van satan haar ‘parousie’ heeft. Maar ze
zijn ook een congregatie; een hogere, sterkere hand drijft ze dynamisch op één
hoop. Dat is de dynamiek der door God gezonden dwalingsenergie. Ze kúnnen niet
blijven bij het oude, het pakt hen niet. Ze kunnen het niet láten, dan dézen, dan dién
kant uit te kijken. Ze dwalen rond, ‘waartoe zij ook gezet zijn’.
Coetus, maar ook congregatie.
Maar als wij die beide termen hanteerbaar achten zowel voor de door den doop
tot Christus' leerlingen gemaakte gelovigen, ‘in hun vergadering vereend’, als ook
voor de antichristelijke scharen, dan is er toch één albeheersend verschil tussen
beide op te merken.
In het eerste geval (de kerk) is het woord congregatie gebruikt in eigenlijken zin.
In het tweede daarentegen slechts in oneigenlijke betekenis. ‘Congregatie’, daar zit
het woord kudde (grex) in. Een congregatie is een kudde schapen. Bijeengebracht
onder één Herder, door de energie van den Oppersten Herder en Eigenaar der
schapen, van wien de Herder, die hen rechtstreeks weidt, gezonden is. Alweer
‘gezonden’. Zo is het in de kerk. Maar in de gecomprimeerde ‘wéreld’, die den
Antichrist zal toebehoren, zal geen kudde zijn te
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zien. 't Zijn schapen, die in bokken zijn veranderd. Of - naar een ander beeld slachtschapen, op een hoop bijeengedreven ‘tot den dag der slachting’, al noemen
zij zelf hun samentreffen ook een krachtige, vrolijke vergadering voor het feest der
uiteindelijke bevrijding.
Zo gezien, is het volkomen verstaanbaar, dat de antichristelijke bewegingen, die in
de wereld opkomen, steeds bewuster van twee woorden zich gaan bedienen.
Dynamiek.
En: mythe.
Dynamiek - een krachtige, zich baanbrekende wil, die de duizenden ontsteekt in
oer-rassische drift, - ze heet alsdan meer waard dan een weloverwogen systeem.
Mythe - ze heet vruchtbaar, en pedagogisch effectief, - meer dan begripsmatige
wijsheid.
De dynamiek der mythe verklaart zich dan ook autonoom; ze redeneert niet, en
ze richt geen parlementen in, grote niet en kleine evenmin, ook schrijft ze geen in
paragrafen verdeelde vonnissen met restricties en ‘althansen’, één en andermaal.
De bewéging is haar alles, de partijen gelden voor haar niet. Dynamiek - daarmee
correspondeert het tekstwoord: zenden. Coetus. En ‘congregatie’.
Mythe - daarmee correspondeert het andere tekstwoord: dwaling. Heen en weer
schommelen tussen de ‘termen’ der ‘problemen’. En dan in de mythe de polariteit
der tegendelen beleven! Coetus. Maar ook ‘congregatie’.
Vrije wil - coetus, zelfverharding.
Maar ook rechtvaardig oordeel, - ‘congregatie’, verstokking van des Heeren kant.
Nu moge de kerk scherp toezien, opdat zij geen ‘theologen’ van de mythe dulde,
geen leer, die theologie in ‘prediking’ en ‘getuigenis’ op doen gaan, en belijdenissen
slechts als historische aktestukken kunnen respecteren. De kerk ontdekke met
schaamte, hoezeer de theologie der mythe reeds is voortgeschreden. En de
staatkunde der mythe. En de pedagogie der mythe. En de religiositeit der mythe.
Want ofschoon het oordeel van het vallen in déze dwaling aan de ontrouwe kerk,
evenmin als aan de verslapte christelijke politieke partij, of oudervereniging, of
hogeschool, of propagandaclub, niet
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bespaard kan blijven, het zal voor wie gelooft een spoorslag zijn, om des te scherper
de energie der dwaling te onderscheiden van de energie van 't Woord van God, den
Joden wel een struikelblok, en den Grieken wel een dwaasheid, doch hun die
geloven, krácht zowel als wijsheid Gods. Energie van wijsheid, en genade, - zó
energiek, als de kracht geweest is, die Christus optrok uit de doden.
1)

De nog niet ‘gelukkige’ inconsequentie.

Te dien dage zullen z'in onmacht vallen, de schoonste maagden, de strijdbare knapen, van dorst, die zweren bij de schuld van Samaria,
die zeggen: ‘Bij het leven van uw God, o Dan!’
en: ‘Bij het leven van de beêvaart naar Berseba!’
Ja, vallen zullen z' en niet weder opstaan.
Amos 8:13, 14.
(Vertaling Prof. Dr. C. van Gelderen).
Wanneer we mensen ontmoeten, die uitgaan van een verkeerde grondstelling of
beschouwing, maar die dan soms een praktijk erop nahouden, waarin meer dan
wel minder, beter wordt gehandeld, dan feitelijk in de lijn dier onjuiste beschouwing
zou passen, dan zeggen we vaak: dat is een gelukkige inconsequentie.
Maar er zijn ook ongelukkige inconsequenties. Elke van haar voert méde tot den
duivel.
In onzen tekst stuiten we op zo'n nog volstrekt niet ‘gelukkige’ inconsequentie der
gelijkschakelaars uit Amos' dagen. Spreken we hier van ‘gelijkschakelaars’, dan
herinneren we aan hetgeen we enige weken geleden hier hebben geschreven, toen
we voor het eerst den profeet Amos lieten spreken. We zagen toen, hoe in het
tienstammenrijk, in tegenstelling met het rijk der twee stammen, de koning Jerobeam
uit vermeend Staats-, en uit eigenbelang, de ‘religie’ had ingeschakeld in het
staatsleven. Ofschoon de wet des Heeren dit uitdrukkelijk verbood, wijl volgens die
wet de priester zelfstandig tegenover den koning moest staan en geen willoos
werktuig der staatsmachinerie mocht wezen, had Jerobeam het toch anders

1)

De Ref., XX, 16 aug. 1940.
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beschikt. Uit vrees, dat ná de scheuring tussen de tien en de twee stammen, zijn
eigen onderdanen, thans van Jeruzalem afgescheiden, toch weer naar Jeruzalem
als religieus centrum, als tempelstad, zouden heengetrokken worden, want o, die
religie is zo taai! -, had hij de aloude bedevaart naar Jeruzalem eenvoudig afgeschaft.
Men kon zichzelf wel bedienen: het tienstammenrijk was autark, en zou zich heus
niet laten beheersen door een volksminderheid. De minderheden moesten liever
naar het groot-Israëlietische Rijk komen, dan omgekeerd. Daarom had Jerobeam
in twee plaatsen, vallende binnen zijn eigen rijksgebied, in Dan (ten noorden) en in
Bethel (ten zuiden) religieuze centra ingericht, met den bekenden kalverendienst.
Men kon dan dáárheen bedevaarten organiseren, in volksen zin. (1 Kon. 12:28-29).
Tussen beide plaatsen was dan weer enig verschil. ‘De cultus (eeredienst) van
Bethel was veel meer nationaal dan locaal. Bethel's tempel was het
centraal-heiligdom van het tienstammenrijk. Tegenover het nationale, het centrale
van Bethel had de cultus in Dan slechts provinciale beteekenis.’ (Van Gelderen).
Te Bethel zetelde, om zo te zeggen, de religieuze rijksleider, te Dan de religieuze
gouwleider. Dan was meer een uithoek.
Jerobeam had daarmee ongetwijfeld een ‘goeden slag’ geslagen: de totalisering
getuigde van staatsmanschap. Hij had ook zijn ‘jeugd’ gevormd: een nationale
jeugdactie, op nationale leest geschoeid, maar heus niet met verwaarlozing der
religieuze beseffen! Amos kent ze ook wel, die Jerobeam-jeugd. Het zijn sportieve
jongelui, een krachtig ras, heroïek genoeg. ‘De schoonste maagden’, zuiver ras.
‘De strijdbare knapen’, - dapper, verbeten, de tanden op mekaar (vs. 3). En o zo
lang had men het nationale leven er mee kunnen bouwen en bezielen.
En toch Toch bleven ook in het tienstammenrijk oude tradities taai. Hoewel Jerobeam zijn
mensen van het tweestammenrijk had willen verwijderd houden, bleek het toch, dat
op den duur het heimwee naar de oude rijksgrenzen, van vóór de scheuring, velen
af en toe te machtig werd. Oudtijds, vóór de rijksscheuring, had men de grenzen
van het rijk aldus aangegeven: ‘van Dan tot Berseba’. Dat was in de dagen van den
groten Salomo zo geweest. ‘Dan’, in de noordmark, ‘Berseba’ in de zuidmark. O ja,
als grenzen van Dan tot Bethel lopen, is het goed leven, onder een goeden leider.
Maar stel u toch eens even voor, dat de grenzen weer lopen van Dan tot Berseba?
Berseba, de Saar, de Boekowina, de Oostmark, Vlaanderen, het wordt alles op
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zijn beurt terug verlangd: heim ins Reich, Groot-Dietsland, Groot-Israël!
Geen wonder, dat er mensen zijn, die ‘hoewel tot het tienstammenrijk behorende’,
toch wel graag naar Berseba op pelgrimage gaan. ‘Van de pelgrimstochten uit het
tienstammenrijk naar Berseba weten we alleen door een paar uitspraken van Amos,
5:5 en 8:14. Een zonderlinge pelgrimstocht! Bethel, het koninklijke centraalheiligdom
(Amos 7:13) voorbij. Vlak langs Jeruzalem - het schrikbeeld van den eersten
Jerobeam (1 Kon. 12:26-27). Door heel de lengte van Juda heen, langs Bethlehem,
Tekoa (de woonplaats van Amos) en Hebron, bereikten ze eindelijk Berseba, de
plaats waar Jahwe in den grijzen voortijd verschenen was aan Izaäk en Israël (Gen.
26:23-25; 46:1-4), aartsvaders, naar wie ze gaarne hun heiligdommen noemden
(Amos 7:9)’, (Van Gelderen).
Is 't niet prachtig? De traditie herleeft; ze hebben het er voor over, zich van den
Judesen Corridor te bedienen! Een gelukkige inconsequentie! Een ‘deur der hope’?
Ja, zo spreekt wie gauw tevreden is.
Maar Amos, al ziet hij de inconsequentie, is niet tevreden. Het is toch nog maar
een ongelukkige inconsequentie. Amos komt zelfs uit den Judesen Corridor helemaal
naar het tienstammenrijk toe, om tegen den afval te getuigen. Gij komt wel in de
buurt van Jeruzalem, maar er niet in, - en in Berseba doet ge nog aan afgodischen
cultus! De Messiaanse wegen, die over Jeruzalem lopen, en die door de wet, het
Woord, afgetekend zijn, die laat ge nog liggen. Uw voet betreedt den Judesen
bodem, van Oud-Abrahams land. Maar uw hart bekeert zich niet tot Abrahams
geloof. Dies zijt ge ook zijn ware kinderen niet; het zaad, het echte Messiaanse
zaad van Abraham, wordt gevormd door de verbondsgetrouwe gelovigen. Zo
profeteert hij; dat ze Tekoa aandoen, heeft hem nog helemaal niet soepel gestemd.
Want al zijn ze ‘religieus’, ze moeten het Woord gehoorzamen, anders is hun
religiositeit afval. Daarom kunnen ook de volkse leuzen en eedformules, zelfs al zijn
ze ‘ingesteld’ op de Bersebapelgrimages, en dus zo'n beetje in Amos' lijn wat de
waardering van den ouden stamverwanten bodem betreft, Amos toch niet bekoren.
Zoals wij tegenwoordig onze ‘volkse’ spreekkoren hebben, en onze ‘volkse’ leuzen,
en onze kern-spreuken, op spandoeken hoog boven de straat te lezen, zo had men
destijds zijn religieuze
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eden. ‘Bij den God van Bethel!’ ‘Bij de bedevaart naar Berseba!’ Men zou vandaag
er een postzegel van maken. Een gedenkzegel. Een fraai ontworpen
propaganda-stempel er bij! Maar o Dan, die ‘god’ bij wiens leven ge zweert, is een
afgod. Hij is de schuld van Samaria, d.w.z.: de grote zonde van het tienstammenrijk,
waarvan Samaria de hoofdstad is. Heel dat stierbeeld van Bethel, ook dat van Dan,
ook de onzuivere cultus van Berseba, is schuld. ‘De Schuld van Samaria’, - D a t
zou Amos liever in het poststempel bij dien mooien fonkelnieuwen nationalen
postzegel als tekst opnemen, het schandaal van Samaria, zó althans in Amos'
profetische ‘onbarmhartige’ kwalificatie. En als ze een ‘hoe-zee’, een
religieus-nationaal ‘hoezee’ uitbrengen op ‘de bedevaart naar Berseba’, dan bedoelen
ze wel er op te pochen, dat ze toch heel wat er voor over hadden (‘een buitenlandse
reis’ voor religieuze volksverbondenheids-manifestatie), maar Amos is niet
tevredengesteld. Ook zo'n lange tocht verzoent de zonde niet. Die wordt er alleen
maar door verzwaard, want men houdt onder álle Dan-, álle Bethel-, zelfs álle
Bersebabedrijven vast aan den eigenwilligen, onwettigen kalverendienst. ‘Ze zoeken
het overal, behalve bij den waarachtigen God van de historische openbaring’. En
daarom zal de straf niet uitblijven; de blinkende Jerobeamjeugd zal verrotten, in
onmacht vallen, versmachten, zodra de dag der bezoeking komt.
Elke revolutie brengt lieden naar voren die laboreren aan die z.g. ‘gelukkige
inconsequenties’.
Ze horen bij een organisatie, waarin feitelijk voor een christen geen plaats is.
Maar ze doen nog dit, en ze doen nog aan dat. Ze hebben heus nog niet alles
afgeschud! Handelt zachtkens! Loopt niet te hard van stapel!
Maar de Kerk noeme al zulke inconsequenties ongelukkig, want ze brengen niet
op de Messiaanse lijn. En ze sussen de conscientie. Ze laten de toeziende, de
Jerobeams, die pas met nieuwe of herhaalde vrijheidsbeperkingen gaan ingrijpen,
als het de spuigaten uitloopt, paraderen als toch ook nog wel verdraagzaam (‘ge
wordt er in uw religie vrijgelaten’). En ze wissen tenslotte de grenzen tussen
Jeruzalem en Berseba, tussen Jeruzalem en Bethel-Dan uit!
Niet naar Berseba terug om een dronk te wijden aan de edele traditie van 't
voorgeslacht. Maar in Jeruzalem gebleven om te drinken uit de fonteinen des heils,
en te weiden in de grazige weiden. ‘De weide nu is het Woord’.
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1)

‘Gelijk zij zeggen’.

En die de diepten des satans niet gekend hebben - gelijk zij zeggen Openb. 2:24.
Zonde is altijd dwaas. Ze is zó dwaas, dat ze belachelijk kan worden, hoewel ze het
verschrikkelijkste is, dat zich denken laat. En deze dwaasheid in de zonde laat zich
niet alleen zien, als men let op wat ze bereikt heeft, doch ook, wanneer iemand acht
geeft op het programma, dat ze afkondigt: op wat ze bereiken wil.
Wel zeer fijn is de ironie, waarmee een klein tussenzinnetje in den brief van Jezus
Christus, den Hemelse, aan den vertegenwoordiger van de gemeente in Thyatire,
dat program der zonde opneemt, het aan God en mensen voorhoudt om dan na
lezing heel dat dappere stuk te kenschetsen als een uiting van vlegelachtigheid,
van rammelende ‘durvers’, van branies in het rijk van den geest met hun armoedige
bravoure.
Hoor de heren ronken: zij zullen de diepten Satans in, zij durven de diepten van
Satan aan!
Tenminste,.........dat zéggen ze, klinkt een stem van boven.
Want ‘die in den hemel woont zal lachen’. En wie in dat oudtestamentisch woord
een verkillende belijdenis meent te beluisteren van een Godsbegrip, dat
eenzijdig-transcendent is, die wete, dat het Nieuwe Testament zich over het Oude
niet schaamt: want wederom heeft hier die in den hemel woont ‘gelachen’; doch de
goddelijke lach plooit ditmaal menselijken mond. Jezus Christus, de Hemelse, is
waarachtig mens. En Hij dwingt ons van het oude antropomorfisme van den
‘lachenden God’ den zin te grijpen uit den diepmenselijken lach van den theomorfen
Hemelkoning. De lachende goden op den Olympus kunnen Griekenland niet meer
beroeren, niet meer bewegen, niet meer verschrikken. Doch wat het christendom
betreft: niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in den schoot des
Vaders is, die heeft Hem ons verklaard.
Ja, ook het lachen Gods heeft Hij ons verklaard. Nooit kon het méér benauwen
dan toen wij den goddelijken lach uit zijn mond hoorden......kan ook dit goddelijke
zó menselijk zijn? Wat wil ons nu meer bekeren en bewegen: de traan van den
Mensenzoon,

1)

‘Kentering’, Literair Tijdschrift le jaargang, no. 1, 1924. Ondanks de vele pogingen daartoe
aangewend was deze overdenking nog niet gevonden toen het eerste deel moest worden
afgedrukt. Later werd ze toch nog ontdekt. Daarom wordt ze hier opgenomen.
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waarin de bewogenheid van God ons verklaard, of de lach van den Mensenheer,
waardoor de spot van God ons nabij gebracht wordt?
Laat ze nu den hoon van boven ondergaan, de durvers, daar in Thyatire. Wat
ondernemen ze eigenlijk niet? Ze staan voor niets: accommodatie met het
heidendom, vlees van de afgodische offermaaltijden eten, een rondgang in den
heidentempel, dat alles deert hen niet. Haten zij den rok, die van het vlees besmet
is? Welneen ze keren hem binnenste buiten, en trekken hem aan; zo proeft men
den nieuwen geest en maakt hij zich vrij. En wie durft er kwaad van zeggen? Laat
de geniepigerds hun mond houden, die de kat in het donker knijpen: treden zij niet
voor het front en werpen ze den dekmantel der boosheid niet ver weg? Een mantel
hebben ze niet nodig; wat ze doen, mag het licht zien. Want de ware christenmens,
zo leren zij, gaat dapper de donkere kamer in, waar een ander spoken ziet; hij weet
met alle spoken af te rekenen door er op af te gaan. En zou een heiden met zijn
aan de oppervlakte blijvende conversatie, met zijn slechts den buitenkant rakende
offerfeesten, den christen kunnen bevlekken? dwaasheid! Wie van binnen gezond
is, wordt van buiten niet geïnfecteerd. Hebben ze eigenlijk wel een intiem geestelijk
bezit, al de mensen, die over hen het hoofd schudden? In elk geval: wie het geestelijk
levensbeginsel van binnen heeft verzekerd, die is veilig. Hij kan den duivel onder
de ogen zien; hij kan de holen der zonde wel in. Ze doen hem geen kwaad; de Geest
heeft hem immuun gemaakt. Straks nippen ze niet meer aan den beker der wellusten,
maar ze zwelgen: en ge moogt hen geloven: de mentaliteit blijft kritisch. Ze gluren
niet over den rand van den put der satanische zonde heen; want een christenmens
moet niet zo gluurderig zijn. Kom, doe mee. We zullen de zonde van voren en van
achteren, van binnen en van buiten bekijken en zo de diepten van den Satan leren
kennen. Alleen wie het kwaad ként, wordt het de baas. Wie de diepten van Satan
kent, die alleen kan straks met ervaring spreken over de diepten van God. Zonde
is geen schuld, maar ramp, ziekte. En vóór de genezing komt de diagnose.
De diepten van Satan......
Tenminste, dat zéggen ze.
Maar, als ze ook maar iets begrepen van de diepten der ziel, en van de diepten
der zonde, en van de diepten van God, en van de diepten van Satan, zij zouden
hun diepe woorden inslikken,
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haastig. Wat praten ze van diepten? Als ze de diepten gezien hadden, ze zouden
sidderen.
‘De duivelen geloven ook en sidderen’. Doch hier zijn de helden, die gniffelen om
de smarten van Satan. De afgrond roept tot den afgrond en alle helleholen zuchten.
Maar zij weten er alles van: ze spelen immers echoo-tje? Kermen er reuzen? Ze
zullen met een strootje hem in de oren kittelen, zodra ze er een tegenkomen.
Daar is een traan en een lach in dit woord van hemelse ironie.
Maar niet iedereen veroorlove zich den lach.
Dat privilege immers is te veel voor de mensen, die met een gebaar van zekerheid
wijzen in de richting van een bepaalde groep en zeggen, dat ze daar zitten: de leden
van de club der Thyatirische gedurfdheid.
Want Jezus Christus zegt aan den engel der gemeente van Thyatire niet, dat Hij
ze ontmaskeren kan.
Ze zeggen het zelf, dat ze de diepten van Satan wel aandurven. En alleen op die
eigen confessie valt de brief van Jezus Christus hen aan.
Wij moeten niet te gauw elkaar verwijten, dat we satanische diepten bloot willen
leggen. Daar zijn er ook, die diepe zondeholen naderbijkomen en die niet wisten,
dat ze zo diep waren. Daar zijn anderen, die de leus van Thyatire uitgeven, maar
die het niet menen, al zijn ze te laf, om met de valse profeten van de schutterij des
jongen christendoms te breken. Zij ontvluchten meer hun eigen diepten, dan dat ze
Satans diepten opzoeken.
En dan, - wij mogen ook nooit vergeten, dat er mensen zijn, die de valse
dapperheid daarom zo gemakkelijk kunnen verdoemen, omdat ze zelf nooit dapper
zijn, noch in het ontdekken van de diepten van Satan, noch in het ingaan tot de
diepten van Geest. Zodra in het leger de verkenningstroepen al te brutaal hun hals
gewaagd hebben en voor altijd wegblijven, zijn de keukengasten van de achterhoede,
die den kruitdamp niet indurven, gereed met hun kritiek. Zal de aanklacht tegen de
geestelijke waaghalzerij iets meer zijn dan vals ressentiment, dan vrage de klager
zich af, wat hij weet van de diepten Gods.
Maar voor zichzelf moge ieder toezien. Satan is een geest van geweld. En zonde
is een beginsel, dat de eeuwigheid omspannen wil. En de helling is steiler dan ze
schijnt. En tegen den horizont der eindeloze dingen maken op hun ontdekkingstocht
de dwergen een pover figuur. Ze denken de diepten van Satan te vinden, en
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ze weten niet, dat hij hun de helft niet heeft aangezegd.
Geen dwazer ding dan de zonde en haar waan. Maar waarachtig christendom
weet zijn waarde: ‘wij dan, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelend, worden naar
hetzelfde beeld van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van
des Heeren Geest’.
Kennen wie zo spreken, de diepten Gods? Ach, zij weten niet te bidden, gelijk
het behoort; laat staan, te oreren. Maar de Geest, die in hen zucht met
onuitsprekelijke zuchtingen, die dus de klanken van Gods eeuwige diepten voor
hunne oren laat uitvloeien in bedekking, Hij bidt in hen met onuitsprekelijke
zuchtingen. Zij weten, dat die Geest alle dingen onderzoekt, ook de diepten Gods.
En aan de diepten der zonde komen zij niet toe, omdat de gerechtigheid een diepe
zee is, een waterstroom van leven, brekende uit den tempel van God; wateren ‘waar
men niet in gaan of staan kan, waar men in zwemmen moet.’
Alleen het geloof, door de liefde werkende, behoudt uw wezen, en daardoor uw
vorm, uw gedaante. Alleen dus dat geloof redt, zo ge wilt, uw ‘figuur’.
1)

De aanschouwing.

En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den
hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan henengaan naar
Bethlehem en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de
Heere ons heeft kond gedaan. En zij kwamen met haast, en vonden Maria
en Jozef en het Kindeke, liggende in de kribbe.
Lucas 2:15, 16.
Ze zijn toch wel duister, de aanvangen van het christendom.
Hemellicht laat God vallen over de velden, de velden van Efrata. Maar onder dat
licht plaatst Hij de herders; een paar, meer niet. En dan van de armsten, beteren
niet. Herders zijn ze van het slag, dat naar den stal der schamele armoede den weg
zó wel weet; en om te gaan, behoeven ze hun kleed niet te plooien; al gaan ze een
Koning groeten, ze groeten hem in een stal. Die den groet brengen, zullen niet
zeggen: u groeten, die sterven gaan; en die den groet ontvangt, zal eerst later, later
aan mensen kunnen zeggen, dat Hij de Koning is, die tot knechten zegt: weest mij
ge-

1)

Kerstboek 1924, Uitgave C.F. Callenbach, Nijkerk. Deze studie kon niet zonder meer als
overdenking worden getypeerd en wordt daarom hier geplaatst.
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groet; u groet, die voor u sterven gaat. Als het kind, dat nu ligt in de kribbe, dát
eenmaal zeggen zal, dan zijn de herders dood misschien. In elk geval zijn ze dan
weg uit het gezicht; weg van het plan van het Evangelie der verlossing, dat
geschreven is.
Ja, duister zijn de aanvangen van het christendom. Rome en Efrata, wat hebben
die met elkaar gemeen? In Rome de Caesar; Divus Augustus, zegt hij, is zijn naam.
Hem groeten, die voor hem, voor hun keizer, sterven gaan. Moet ook niet het mindere
in de wereld sterven voor het meerdere? Laat Bethlehem die wet mogen willen
veranderen en den meerdere doen sterven voor den mindere; - laat het den Koning
doen groeten den knecht, voor wien hij geeft het leven: de wereld kan dat nog niet
zien; en als zij het eenmaal horen zal, dan zal ze deze omverwerping van de wet
der eeuwen den man van Bethlehem nooit vergeven.
Zo zijn dan dit de aanvangen van het christendom: Een stal, een krib, een kind,
een troepje herders, een groet, die niet voorbereid, een lied, dat niet voorbedacht
is, en dat lied niet eens op de harp. En duisternis van rondom. Verstaat gij ook,
herders, wat gij prijst; kent gij wel, dien gij groet? Och, uw ziel kan het niet verdragen.
Het is te veel, omdat het zo benauwend weinig is. Om het eenvuldige lijden zielen
het meest, ook als in smart verwondering wordt geboren uit geloof, dat tot
aanschouwing dringt.
Ja, duister zijn deze aanvangen van het christendom.
Of, eigenlijk gesproken, is hier nog geen christendom.
Want, het is toch in den diepsten grond niet waar, wat eens iemand gezegd heeft,
toen hij meende, dat men het persoonlijke onpersoonlijk maakte, als men het
christendom noemde de religie van de verlossing. De man, die dit zo zag en zo
zeide, heeft ons willen doen geloven, dat het jonge christendom alleen maar met
zijn verering van den Verlosser het persoonlijke element in zijn aanbidding gegrepen
had; en ook, dat het alleen daardoor krachten had kunnen doen en harten heeft
2)
kunnen veroveren.
Niet als religie van zaligheid, doch slechts als cultus van den Zaligmaker, heeft,
volgens dezen redeneergang, het christendom de zielen geleid in zijn zachte
gevangenschap.
Indien naar dezen maatstaf de herders en hun aanbidding bij de kribbe moesten
worden beoordeeld, dan zou de wanhopigheid nergens groter zijn dan hier.

2)

Adolf Deismann, Licht vom Osten, Tübingen, 1923, S 332.
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Want, al kunnen wij ons van de schemerende gedachten in de ziel van deze herders
kwalijk een voorstelling vormen, zoveel is toch wel zeker, dat het persoonlijke, de
historische verschijningsvorm, van den aangekondigden Zaligmaker hen meer boeit,
en meer vragen voorlegt aan hun hoofd en hun hart, dan de zaak zelf van de door
hem te verwerven zaligheid.
Wordt het geheim der verlossing, de diepte van de religie van verlossing, in de
stilte door de ziel gehoord en geleerd en aanvaard? Maar deze herders komen uit
het grote rumoer, uit de verbazing van het sterke geluid: ze hebben horen zingen
door een menigte van het hemelse ‘heirleger’.
Daalt de vrede in het hart, dat zijn zaligmaking leert geloven? Maar deze herders
hebben in de sfeer van het krijgshaftige adem gehaald: er was een menigte van het
hemelse ‘heirleger’, en wie geeft ons het recht, het verschrikkelijke, het
transcendentale, het soevereine, in de hun opgelegde engelenverschijning te
verdoezelen, om dit tafereel van hemelse krijgshaftigheid te bedekken achter zachten
woordenval van ‘stille nacht, heilige nacht’? Zo ‘stil’ wás de nacht niet, die een
‘heirschare’ uitzond tot herders, om de heiligheid te verkondigen van Hem, die een
lijn trekt dwars door de geschiedenis van eeuwen, een lijn van den groot-koning
David tot de plaats, waar nu de schapen grazen.
Is het waar, dat in het uur der geboorte van zielevrede in zaligheidservaring het
actuele eeuwig wordt, de tijd keert tot de eeuwigheid en het feit, zoal niet verslonden,
dan toch voor het zielsoog geborgen wordt in Hem, Die het gemaakt heeft? Maar
dan staan de herders van dat uur nog wel zeer ver af: op het actuele is tot nu toe
de aandacht gevallen; en het eeuwig maken van wat actueel is, dat schijnen
zorgeloze engelen aan de herders over te laten. De hemelse boodschap legt den
nadruk op het uiterlijke: en reeds het eerste woord ontneemt aan de herders de
gelegenheid, om het feit van den kerstnacht te beleven in de richting van eigen
zielediepte of het op te sluiten in de engte van eigen ziele-attentie; want niet ‘voor
uw zielen’, zegt de eerste engelboodschapper, maar ‘voor al het volk’ is de zaligheid,
de grote blijdschap, heden gekomen. Dat zou menig hoorder van deze eeuw dezen
hemelsen krijger-boodschapper kwalijk hebben afgenomen; want een boodschap
als deze, ontzegt de zalige verzinking in zich zelf den hoorder, en wijst hem voor
de diepte der individualiteit de breedte van ‘al het volk’. Hier wordt de reflectie
geschoven vóór de intuïtie; de
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redenering vóór de meditatie; het overzicht vóór het inzicht; de uitgang tot de massa
vóór den inkeer tot het hart. Dat is het actuele in een nuchterheid, die óns de
kerststemming zou bederven. Maar de herders moeten; er is dan ook een
‘heirleger’......
En weder is daar het vooropschuiven van het actuele feit: ‘U werd heden geboren
3)
een Redder, die Messias-Heer is’. Hier is niet gezegd: dat DE Redder geboren is,
die met volstrekte zekerheid reeds van vóór de schepping der wereld door God is
gekozen en gekend; maar ‘een’ redder is geboren; hij wordt getoond in de omlijsting
van de vele redders, die de eeuwen gebaard hebben; en als de geborene zó
gewezen is op het plan der tijdelijke dingen, als hij gezien is onder de machten en
mensen, die beneden zijn, dan eerst wordt van Hem gezegd, dat over zijn tijdelijke
verschijning de eeuwige raad ligt van God. Zo wordt niet Christus getoond als Jezus,
maar Jezus gepredikt als Christus. Van Christus hadden ze mogelijk iets begrepen,
maar van Jezus niets. Niet het eeuwige wordt actueel, maar het actuele wordt eeuwig
gemaakt. En zo gaat heel de boodschap verder. Het kind is geboren, daar en daar,
zo en zo. Gij kunt het hieraan herkennen en daar- en daaraan kunt gij bewijzen......ja,
wat? Dat het Woord van God vlees geworden is? Neen! Dat woorden van engelen
niet liegen! ‘En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken
gewonden, en liggende in de kribbe’.
Ziet ge wel, dat niet de inwendig verscholen gedachte van de ‘religie der
verlossing’, maar de uitwendig waarneembare verschijning van den persoon des
Verlossers, de herders drijft naar den stal en straks gekluisterd houdt aan de kribbe?
En nu herhaal ik het: indien het waar was, dat niet de religie der verlossing, maar
de verering van den Verlosser de grote stuwkracht van het jonge christendom
geweest is, dan zou het er om en bij die herders somber uitzien voor de zaak van
het christendom. Want wat blijft er straks over van den nacht van Bethlehem? Welke
veroveringen maakt God, door de ogen der herders te weiden aan de armoedigheid
van zijn geboren Zoon? Is er iets meer gebeurd, dan dat de herders komen zien en
leren zwijgen voor God? Zeker, ze hebben gesproken tot de mensen; ze hebben
God geprezen voor wie zijn lof wilde horen uit den mond van
schapenhoeders-zonder-ambt. Maar ze hebben niet één hart kunnen ver-

3)

Ten onrechte heeft de Statenvertaling geschreven: U is heden geboren de Zaligmaker.
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overen. En dat maakt klein, maakt stom voor God. Zeker, de wijzen komen straks
ook; en Anna is er eveneens; en niet minder Simeon. Maar die allen waren, zonder
zien, zonder aanschouwing, al veel langer en veel intensiever bezig met het geding,
dat tussen God en Israël lag en zich bewoog om den Messias, dan de herders. En
voor het overige moet het nu geboren kind mán zijn geworden, en woorden hebben
gesproken, zóveel, dat de wereld de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten
(Joh. 21:25), en moet Jeruzalem om hem beroerd geweest zijn, niet bij zijn geboorte,
doch bij zijn dood, en moet de Pinkstergeest geblazen hebben in den tempel van
Israëls volk, voordat er harten zijn gebracht binnen den kring van het ‘jonge
christendom’; harten, die zó sterk en zó vol zijn van geloof, dat zij de tong kunnen
vaardig maken van de kruisvaarders der nieuwe religie.
En wie weet, hoe velen er enkele tientallen jaren verder, gestaan hebben voor
Gabbatha, hoe velen, die het verhaal van de herders en van hun groten levensnacht
uit hun eigen mond gehoord hebben, en die toch geroepen hebben: ‘Zijn bloed kome
over ons en onze kinderen’?
Maar nu, wát wil God dán met deze aanvangen van het christendom, met deze
eerste ritselingen van den nieuwen levensdag?
Wat wil God met die herders?
Dit wil God, dit wil Hij althans naast veel andere dingen: Hij wil aan de eeuwen
doen zien, dat de heilige dagen, die Hij ons tot feestdagen bereidt, hun wezen vinden
niet in wat voorbijgaat, maar, schoon het eeuwige zich in het tijdelijke aandient, in
dat eeuwige, onvergankelijke zelf.
Dit wil God: Hij zal in den kerstnacht tonen, dat de grootste zegepraal van het
christendom, ook reeds in zijn allereerste trekkingen naar het kind van Bethlehem,
niet ligt in de verering van den Verlosser, maar in de beleving van de verlossing.
Op vierderlei manier heeft heden God daarvan het bewijs gegeven.
Allereerst doet Hij dat door het verhaal zonder meer. Het verhaal van de herders,
en hoe zij getrokken zijn naar de kribbe en den stal.
Het benauwende immers in dat verhaal, zonder meer; is juist dat het een
verhaal-zonder-meer is; dat het maar fragment is; dat het schijnt genoeg te hebben
aan zichzelf.
Gelooft gij aan de eenheid der heilige geschiedenis? Gelooft gij,
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dat al, wat God doet, overgang is naar wat Hij daarna zal werken? Maar wat is dan
het vervolg op deze geschiedenis? Is het niet radicaal ‘uit’ met de vertelling, wanneer
we in 't lest de herders zien heengaan en keren en prijzen? Want zij prijzen, nadat
ze gezien hebben, doch niet, omdat ze gezien hebben; de lof, die achter de feiten
komt, is naar de wet van het geloof, dat vóór de feiten uitging. Hebben zij gezegd:
laat ons heengaan, en zien, óf het woord, dat gesproken is, geschied is? Neen;
simpel en eenvoudig bonden ze hun kleed op en zeiden tot elkander: laat ons
heengaan en zien het woord, dat geschied is. Toen gingen ze, geen onderzoekers,
maar bezoekers. Zo is nu ook hun lof betamelijk geweest, niet omdat zij het feit der
aanschouwing zelf alleen te prijzen hadden; want wie prijst, prijst ook áán; maar tot
wien kunnen de herders zeggen: kom, ga met ons, en doe als wij......; tot wien,
indien alleen de uiterlijke aanschouwing het wezen van hun blijdschap is? Ach, naar
Egypte heeft God zijn zoon geroepen. Toen Hij Hem weer deed keren, zond Hij
Hem naar Nazareth. Voor de leerlingen der herders, indien zij er nog geweest zijn,
betekende dit een vraag, voorgelegd door den God der herders, den God, die het
apostolaat der herders wilde, maar die het tevens beperkte tot
zeggen-zonder-vertonen. Waarom laat God zien aan slechts enkelen wat Hij verbergt
voor de begerigen, die velen zijn straks? Waarom zendt Hij herders, die prijzen
moeten, dat de hemel hun zelf, den predikers, het onderricht der aanschouwing gaf
te genieten, doch het hun, die hen horen, onthoudt?
Golgotha en de Pinksterzaal eerst konden later op die vraag antwoord geven.
Want van daar klinkt de boodschap van God, die vrede verkondigt voor allen, die
niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Maar zó wordt daardoor
tevens dit verhaalzonder-meer, deze beschrijving van de bedevaart der herders,
verdedigd tegen de begrijpelijke beschuldiging van louter fragmentarisch te zijn. De
Bijbel schrijft geen fragmenten; allerminst op de dagen van feest, die dringen en
dwingen en persen tot de voleinding der energieën Gods, welke in de feiten des
heils uitstromen tot de wereld. Wilt gij, christen, wilt gij daarom op uw scheemrig
Kerstfeest met zijn zachten verteltrant, de grote heilswaarheid vasthouden, worstel
dan ook zólang met die herders en hun aanbidding, totdat gij die ene geschiedenis
hebt teruggeleid tot DE grote Geschiedenis, die Heilige Historie werd. Gaat het
alleen om de aan het uiterlijke zich hechtende verering van den Verlosser hier:
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waarlijk, het verhaal der herders is fragment, brokstuk, schets zonder vervolg en
geen geschiedenis. Gooi weg dat fragment: een schetsboek is geen evangelie;
duizend mooie geschiedenissen maken niet de ène heilige geschiedenis, die alle
tijden en eeuwigheden omspant in hoogste eenheid. Maar voordat ge het verhaal
der herders zoudt wegknippen uit uw bijbel, om daarna stuk voor stuk alles weg te
werken, moogt ge u bezinnen over deze vraag, of God u niet wil zeggen, dat het
vervolg van de geschiedenis der herders er wel waarlijk is, doch dan alleen - in het
onzichtbare. Is zo de werkelijkheid, dan ligt de kern van de aanbidding der herders
ook in het onzichtbare. Dan ligt het wezen van dezen bedevaartgang naar Bethlehem
in de beleving van de verlossing meer dan in de verbazing over den Verlosser, die
zijn naam nog moet ontvangen en het recht van dien naam nog moet bewijzen door
het te veroveren bij God.
Hebt gij zo het verhaal gezien, dan heeft het u behouden. Het heeft u nu geleerd,
dat de herders niet voor niets gegroepeerd zijn om stal en kribbe, om Jozef en Maria
en het kind. Want door den Eeuwigen Geest heeft dit Kind Zich hier gegeven, aan
de wereld. Door den Eeuwigen Geest heeft Jozef het geheim aanvaard en Maria
haar hart gesterkt tot bewaring van al wat zij zag en hoorde. En door dien Eeuwigen
Geest hebben ook de herders geloofd in de grote blijdschap, die daar lag in een
grote Ergernis en een grote Dwaasheid. Zo werden zij lofzeggers van God om een
Kind, dat het vlees behoudt door den Geest, dat den tijd verovert door de Eeuwigheid,
dat in de woorden zin legt alleen door het Woord, dat vlees geworden is.
En door dit hun geloof en deze hun bekwaammaking, hebben de herders toch
hun vervolg gehad op dezen nacht, die wel zeer heilig, maar in het geheel niet stil
was. Zo hebben zij een plaats gekregen in dat evangelie, dat alleen op deze
voorwaarde het scheldwoord van het fragmentarische ontkomen kan, dat het niet
zijn lezers aan het uiterlijke doet hangen, maar hun hart opwaarts in den hemel heft.
Neem voorts die herders zelf als kinderen van hun tijd, als zonen van hun volk, als
leerlingen van hun priesters, en ook zo voelt gij het wonder van God in dezen
kerstnacht, die hen opvoedt, meer tot de beleving der verlossing dan tot de verering
van den Verlosser.
Wat is sedert eeuwen door de leraars van Israël gepredikt aan

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 2 (Verzamelde werken afdeling II)

385
de schare? Hoe hebben zij de verschijning van den Messias geloofd en gezien? O,
ze hebben gezegd, dat God dien Messias beladen zou met geboden en met smarten
als met molenstenen......De lijdende Messias zegt ge? Stil, ook van het volk Israël
roemen zij, dat God aan dat volk veel geboden en inzettingen heeft gegeven, opdat
het ook veel zou kunnen verdienen. Zo is, volgens de beste leraren van Israël, - de
besten, omdat ze althans nog aan een lijdenden Messias denken, - zo is de hand,
die den Messias slaat tegelijk die, welke Israël streelt. De Messias heeft wel deel
aan Israëls privileges, want hij kan verdienen bij God; maar Israël heeft geen deel
aan de slagen van den Messias; het deelt alleen met hem den signoralen arbeid
van het verdienen bij God. Zulk een volk zal nooit kunnen schrijven als Paulus over
den plicht der zielen, om te vervullen ‘het overblijfsel van het lijden van Christus’.
Zo kan de leerling der rabbijnen het hoofd wel omhoog houden bij zijn Messias......wat
zou die Messias zaaien als zijn volk niet voor hem ploegde?......Maar de herders,
nedervallende, hebben het kind gegroet en het aangebeden. Vraagt ge nog, wat
God met die herders wil? Hij heeft hen bevrijd van alle rabbi's in een ondeelbaar
ogenblik; en Hij deed dat in een stal.
O ja, Israëls leraren hebben geleerd, dat de Messias eenmaal zou zitten aan de
poort om zijn wonden te verbinden......De lijdende Messias, zegt ge? Stil, die poort
zou zijn de poort van Rome. Wat zou die Messias, als zijn volk hem geen dienstorder
verleende, die hem gelegenheid opende om zich vooruit te wringen tot in de eerste
gelederen van de strijders op het slagveld der wereldgeschiedenis?...Maar de
herders hebben aan Rome niet gedacht, doch een verlossing hebben zij van verre
gezien en geloofd, die haar werk begon in een pand van het stadje, waar straks
hun schapen het smalle straatje langs moesten. Vraagt ge nu nóg, wat God met die
herders wil? Hij heeft hen niet doen vragen, of de poorten van Rome zich zelf zouden
gevangen geven aan een Held, wiens dodelijke wonde zou genezen worden, maar:
of de poorten der hel niet zouden overweldigen de muren, waarachter twee of drie
vergaderd zijn in den naam van dit Kind.
Ja, vraag u af, wat in de dagen van de herders en het Kind de ogen geboeid heeft
4)
van de leerlingen der rabbijnen, van de smekelingen der priesters onder Israël. Is
het niet telkens weer

4)

Vgl. Schürer, Gesch. d. Jüd. Volkes, 4e Aufl. II, 582, 649, passim.
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de uiterlijke verschijning? Voor de magiërs van het Oosten zullen sterren den koepel
moeten sieren, dien God boven het hoofd van den Messias welft. Voor de
wereldbestormers van het Westen zullen gouden scepter en diadeem de ornamenten
zijn, welke door mensen met schroom den goddelijken keizer der wereld worden
aangeboden: want Julius Caesar, Keizer Augustus, Claudius, Vespasianus, Titus,
Trajanus, Hadrianus en andere Romeinse keizers hebben den erenaam van
5)
‘wereld-heiland’ onder velen gedragen, eerder dan Jezus Christus. En tussen
Oosten en Westen zijn de Joden gelegen. Helaas, de geografische ligging verklaart
ook de geestelijke; want de Messias-verwachting van het Jodendom is aan die van
Oosten en Westen verwant. Zeker, den ‘middelmuur des afscheidsels’, die Joden
en barbaren scheidde, dien muur, zeg ik, heeft Christus eerst recht afgebroken.
Maar de Joden zelf hadden hem reeds ondergraven, al bleven zij, de dwazen, hem
naar boven stutten, om hem recht op te houden. Weggegraven hebben zij het
fundament onder dien muur: want óók voor de Joden is de Messias een Held, die
in het uiterlijke, in hetgeen voor ogen is, alleen blinken kan. Zózeer is de Messiaanse
verwachting bij de zonen van Abraham, bij deze uitvoerders van Davids harpzangen,
deze grafbewaarders der profeten, deze epigonen van Zerubbabel, afgedwaald van
haar geestelijke beginselverklaring, dat een man als Flavius Josefus orthodox kan
heten en toch den Romeinsen Keizer Vespasianus als Wereldheiland kan
6)
proclameren. Laat het nu waar zijn, dat ook het Jodendom de gedachte van het
lijden in zijn Messiasbeeld heeft ingedragen, - maar, zolang de wonden van den
Messias niet anders zijn dan de littekenen van den groten generaal, zólang is de
7)
proloog van Jesaja's hoofdstuk over den lijdenden ‘knecht des Heeren’ ook de
epiloog: ‘Wie heeft onze prediking geloofd? En wien is de arm des Heeren
geopenbaard?’
Maar in Bethlehems nacht begint de apologie van den waren epiloog, dien Jesaja
schreef op zijn lied van den man van smarten. ‘Hij zal zaad zien’. Vraagt ge nóg,
wat God met die herders wil? Wel, ze hebben geloofd, dat hun heden een Heiland
geboren was, die waarlijk de Messias-Heer was. Ze hebben dat geloofd, toen geen
goud blonk, toen geen krijgslied daverde, toen geen

5)
6)
7)

Deismann, 311.
W. Weber, Josephus und Vespasian, Stuttgart, 1921, S. 40 sqq., 88; zie Deismann, 321, 7.
Hoofdstuk 53.
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pijlen van den vijand snorden om den krijgsheer roemruchtig te wonden. Ze hebben
dat geloofd in een stal, bij een kind, dat geen verering kon beantwoorden, dat in
doeken gewonden was en liggende in de kribbe. God heeft hen bevrijd van alle
rabbi's; de vrijmaking der profetie begint haar victorie in een stal, buiten een voorhof
zelfs der meest orthodoxe profetenschool van het Joodse volk. In dien nacht hebben
de profeten gezwegen; maar toen de herders knielden en geloofden, is de profetie
weer opgestaan uit haar graf. Dat heeft God gedaan en het is wonderlijk in onze
ogen. Zij hebben de verlossing geloofd ondanks deze verschijning van den Verlosser,
schamel en bloot. En zalig zijn zij, die aan dezen Verlosser niet zijn geërgerd.
Let op die herders daar in den stal in de derde plaats óók, in zoverre zij onderdanen
zijn van het wereldrijk dier tijden: het rijk van Keizer Augustus.
Wie zijn het, die in den tijd van het Romeinse keizerrijk hun namen zien vereeuwigd
door de woordvoerders der eeuw? Een catalogus van grote mannen uit den eersten
tijd van het christendom geeft op die vraag het antwoord. In die opsomming van
klassieke namen vinden wel Antonius, maar niet Johannes de Doper, wel Apollonius
van Tyana, maar niet Jezus van Nazareth, wel de roverhoofdman Bulla Felix, maar
niet Saulus van Tarsen, wel Flavius Josefus, maar niet Lucas, de evangelist, een
8)
plaats . Wat buiten dezen catalogus bleef, werd gerangschikt onder ‘het plebs’; den
antieken geest, zegt men, hebben die kinderen van het naamloze ‘plebs’ der
keizerlijke dagen niet helpen vormen. - Het moge zo zijn. Maar de overwinning óp
den antieken geest gaat dan toch maar uit van de eenvoudige zielen, aan wie straks
Paulus zijn groeten doorgeeft in zijn zendbrieven, aan wie de apostelen hulpdiensten
opdragen in het werk der wereld-missie voor den Gekruisten Nazarener, aan wie
Lucas zijn evangelie en Johannes zijn brieven opdraagt. En dat ‘plebs’ heeft God
uitverkoren tot grote daden. Welnu, waar begint het zijn stormloop op den antieken
geest? Hier in dien stál, bij de herders! Want zie, zij knielen omdat zij den Geest
geloven en zien; den Geest, die het vlees niet streelt en het ook nog niet eens
gekruisigd heeft. Vraagt ge, wat God met dit ‘plebs’ voor heeft? Het zal de wereld
overwinnen. Want:

8)

Deismann, a.w. 247/8.
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Hier is de wijsheid ongeacht:
Hier geldt geen adel, staet noch pracht:
De hemel heeft het cleen vercoren,
Al wie door ootmoed werd herboren,
9)
Die is van 't hemelsche geslacht .

Ja, tegenover den antieken geest van de dagen van het groot-Romeinse keizerrijk
zijn de herders van Bethlehem door God gesteld als getuigen van een klaarheid,
die profetisch is voor volgende geslachten. Uit de lucht gegrepen is die legende uit
10)
de nieuwtestamentische apokriefe geschriften, welke Jozef laat zoeken naar een
vroedvrouw voor Maria in een nacht, die zó stil is van eerbied voor den geboren
Koning der Joden, dat het hemelgewelf wordt stilgezet, en de vogelen zich niet
verroeren, en de mensen onbewegelijk blijven in de houding, die ze juist hebben
aangenomen en de schapen in het veld doodstil blijven staan of liggen, waar ze
waren. Maar niet uit de lucht gegrepen is het andere element, dat in de nadere
11)
uitwerking van die legende Selma Lagerlöf heeft aangebracht, toen zij één man
zag schrijden door den zwijgenden nacht; een man, die het waagde zijn stilte te
verbreken. Die man, die, toen zelfs de Tiber niet murmelde, zijn paleis verliet met
enkele getrouwen, was keizer Augustus in Rome. Naar het kapitool ging hij, om te
zien, of men daar een tempel kon bouwen voor ‘Divus Augustus’, voor Augustus,
den god. Selma Lagerlöf zegt nog, dat de keizer deze voorgenomen aanbidding
niet durfde doorvoeren; dat het ontzag van den geboren wereldgod, daar in het
verre Bethlehem, hem deed verstijven van schrik. Maar de historie spreekt anders.
Reeds in het jaar 48 vóór Christus heet Caesar, de dictator, in een officieel stuk van
den raad van Efeze: de god, de al-behoeder van het menselijk leven. In het eerste
jaar van keizer Augustus noemt een eedformule den keizer: ‘God uit God’; een
inscriptie van 17 maart 24 vóór Christus geeft hem denzelfden eretitel dien, drie en
een halve eeuw daarna, het concilie van Nicea voor den Christus Gods zal
vaststellen. Nog in 9 vóór Christus wordt de geboortedag van keizer Augustus
12)
eenvoudig-weg de geboortedag van den God genoemd.
Zo is de keizer-cultus reeds bekend, als de herders de boodschap der engelen
vernemen; en de Caesar van Rome, die ‘de gehele

9)
10)
11)
12)

Joost van den Vondel.
Protevangelium van Jacobus, tweede eeuw na Chr.
De wonderen van den Antichrist.
Deismann, 292, 293.
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wereld liet beschrijven’, en wiens edict Maria en Jozef dreef naar Bethlehem, hij
wordt als God verheerlijkt. Deze aanbidding van den pronkenden, blinkenden mens
van Rome, zal later Johannes op Patmos de grondtrekken van zijn anti-christelijk
beeld lenen; ze zal het grote schrikbeeld zijn voor de Nazareense paupers, die het
Lam, dat geslacht is, hun God noemen. Ze is nu reeds aanwezig en ze werd tot
gebod.
Vraagt ge nu nog, wat God met die duisterlingen, die naamloze herders, wil? Wel,
zij hebben in eenvoud geknield in een stal, en daar is geboren het protest tegen de
ziekte, de zonde, waaraan het heidendom zou sterven, waaraan eens de wereld
zal bezwijken: de zonde van mensvergoding, van de aanbidding van den prachtmens,
die voor ogen is en die voor het aangezicht der wereld heengaat, de aanbidding
van den keizer, de eredienst van den Antichrist. De cultuur van het heidendom wordt
topzwaar in zijn paleizen; maar de nieuwe cultus van het christendom is bij herders
opgekomen in den stal, dien zich God besproken heeft, toen Hij zijn Zoon openbaarde
in het vlees: waarachtig God en waarachtig mens. De herders? Zie, zij bidden: en:
Sie volgen Christum stadelick;
Oer cleder sijn zeer reine,
13)
Sie singen al te suetelic
Een nije liet - alleine
Met herpenspel in hemelrijc;
14)
Oer croen is niet gemeine.

Neen; de kroon op het hoofd van wie hier knielen, is niet ‘gemeine’; zij is niet als
die van de anderen. Hier is in schemerende zielen opgegaan het licht, dat van boven
is; en de wijsheid is hier gegrepen, die beter is dan robijnen. Hier is uitgeroepen het
koninkrijk, dat komt, niet met uiterlijk gelaat; hier is de ziekte van den tijd overwonnen
door het leven, dat is in eeuwigheid. Heden is in Bethlehem beleden, dat Rome den
mens laat opklimmen tot God, doch dat in de kribbe God is nedergekomen tot den
mens. Bidt, herders, bidt en knielt; gij zult eens verstaan, dat gij beleefd hebt in
eenvoudigheid, wat later Paulus schreef aan de christenen, die te Rome zijn: ‘zeg
niet in uw hart; wie zal ten hemel opklimmen? want dat is: Christus van boven
afbrengen! Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart’ (Rom. 10). Want deze
belijdenis is in

13)
14)

Al te-zeer.
Dirk van Herxen (Overl. 1457).
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de ziel der herders in den wortel aanwezig; en is gericht tegen den geest van hun
eeuw. Deze belijdenis is levend in gebeden van schapenhoeders en in apostolische
woorden en in alle zielen, ook nu, die bij de herders knielen en zeggen:
15)

Ic wil mitten herdekens tiden
Te Bethleem, ter siden.
Daer vindic dat lieve kijnt
Met sijnre moeder seer gemint.
16)
Sijn voetkens wolde ic oepen
In minen tranen doepen,
Sijn hertken vol van Godlicheit,
Dat wold ic kussen al bereyt.
Wold hy syn handeken reicken,
Een minlic, vreudelic teyken,
So waer mynen noot verwonnen:
Wat sold my deeren konnen?

En nu, ten laatste, wat wil God met die herders?
Zet die mensen eindelijk alleen tegenover hun Heiland en Heer en denkt u dan
de Joden weg en denk ook die Romeinen weg; breng ze in de pure eenzaamheid
met hun Verlosser, zo gij de eenzaamheid kent; hebt gij ooit schoner iets gezien?
O, nu keren wij tot ons uitgangspunt terug: God heeft het dezen discipelen der
eenvoudigheid, dezen hoorders van maar éne boodschap, wel zeer moeilijk gemaakt:
Hij heeft hun de verkondiging van het allerinnerlijkste, van de verborgenheid der
zielen die vrezen (Ps. 25:14), gebracht in uitwendig-aanschouwelijken vorm; hij
heeft hen tot de mystische ervaring van verlossing opgevoed, door hen te wagen
aan de zintuigelijke waarneming van een Verlosser, die wilde, dat de Ergernis een
stal en de Dwaasheid een kribbe zich den lof lieten zingen.
Toen zijn de herders weggegaan, ze hebben hun schapen geweid, ze zijn naar
Egypte niet meegetrokken en zijn gestorven. Niemand heeft in later eeuw hun graf
geweten.
Dat is dan nu hun enige taak geweest, de predestinatie van hun leven: ze zijn
uitgekozen, om ons te zeggen, dat de aanschouwing van den Verlosser het mindere
en de uitwerking der verlossing het meerdere is. Ze hebben daarom moeten knielen
en heengaan en plaats maken voor anderen, om te bewijzen in deze hun
gehoorzaamheid, dat feest bij God daar is, waar niet Jezus Christus, maar God het
einddoel aller dingen is.

15)
16)

Trekken.
Kussen.
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Kerstfeest heeft gepredikt de geboden door het Evangelie, want Evangelie is de
richting der wereld naar wat haar alleen kan behouden: het gebod, de Wil van God.
En het grote gebod is:
- Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
En wederom:
- Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken.
Ook Jezus Christus mag onze afgod niet zijn. Want het gaat in den diepsten grond
niet om Jezus. Het gaat ten leste alleen om God. Middel is Christus, doel is God.
Van het Kerstfeest moeten wij, zo haast als het kan, verlost worden. Want de dag
moet komen, waarin Christus het koninkrijk aan den Vader overgeven zal, opdat
God zij alles en in allen. Geen haastiger ding, dan de feesten, en de feiten op de
feesten. De feesten zouden in rouw veranderd worden, als de feiten niet persten,
niet drongen naar de eeuwigheid. En Christus ware een vervloeking, als Hij ons niet
bracht tot God, en niet alle dingen, óók die in den hemel zijn, tot God verzoende.
God uit God is Christus; maar als Knecht des Heeren hebben hem in schamelheid
de herders gezien. Wie den Knecht zó liefheeft, dat hij den Heer van den Knecht
vergeet, die heeft zijn zending niet begrepen, die heeft zijn ziel geweld aangedaan.
En daarom zegge niemand, zoals we in het begin gehoord hebben, dat het
christendom dán voornamelijk krachten doet, wanneer het de eredienst van den
Verlosser wordt, meer dan wanneer het wil wezen de beleving der verlossing.
Verlosser en verlossing, - ze zijn niet te scheiden. Maar de eredienst van den
Verlosser is zelf een stuk der verlossing. En wie van den stillen nacht, den heiligen
nacht, zó lang en zo intiem zingt, dat hij niet met het knechtelijk Kind opklimt tot den
Heer der Heeren, tot den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, die is
rechtstreeks ingegaan met zijn ongoddelijke gedachten tegen den zin van het
Kerstfeest. Die heeft afgoderij bedreven met het kind van de kribbe.
Aan die afgoderij maakt onze eeuw zich weer schuldig. God is ook zo ver: en
voor ogen was het kind.
Maar wie zijn leven liefheeft, hore de boodschap der herders. Zwaar is het hun
gevallen, verkorenen Gods te zijn, gepredestineerden om te zien; om te komen, te
zien en verslagen te zijn. Doch God, die ook aan herders geen rekenschap geeft,
al hebben zij engelen opgehouden, God heeft dáárom de geschiedenis van
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de aanschouwing hunner ogen tot een der meest abrupte dingen gemaakt, opdat
het kind ook van deze eeuw zou zien, dat alle vervolg in zijn Koninkrijk ligt in hetgeen
diep wegschuilt in de ziel, in de verborgenheden van het diepe hart. Kerende herders
worden zo tot profeten: zij zeggen u, dat de kerstnacht wel schoner is dan de dagen,
maar dat alle nachten, alle dagen roepen om den groten Dag, waarin God alles is;
den Dag, waarin het werk der Bemiddeling zal voltooid zijn, waarin de oorspronkelijke
dingen zullen hersteld zijn in volkomenheid.
Waarom, o prijzers van de herders, waarom vindt gij uw kerstlied niet moeilijker,
waarom vindt gij de kerstprediking de heerlijkste? Omdat gij niet haast maakt, omdat
gij neigt tot de afgoderij met den Knecht Gods. Aanschouw het kind, maar verheug
u met beving. Zijn eer geeft God geen ander, ook aan den Middelaar niet.
Zingt het lied der engelen. Maar zingt het met beving. Want het reikt tot in de
hoogste hemelen. Vrede op aarde.........dat klinkt intiem, dat is het presente, dat is
de gave van den immanenten God. Maar: heerlijkheid in de hoogste
hemelen.........daar rekt de straal der gedachten tot in den hemel, daar is het
geweldige, daar is de adventsgedachte, daar is de boodschap van den
transcendenten God.
Wij moeten weer kunnen verdragen de smart der herders, zullen wij hun vreugde
delen. Alleen, wie mét hen de verzoeking van het Kerstfeest doorstaan heeft, de
verzoeking van de bekoorlijkheid van den Middelaar, kan de doxologie van dien
Zender met de engelen aanheffen.
......Geen andere goden voor mijn aangezicht; dat is óók kerstverkondiging.
En het tweede gebod, daaraan gelijk, is:
- Gij zult u geen gesneden beeld maken.
Christus nu is God. Maar Hij is ook Beeld van God.
Alle beeld, dat God maakt, is goed. Want de beelden, die wij maken, zijn een
afwijking van de Idee, die is naar de Werkelijkheid van God. Niet alleen zijn onze
beelden onvolkomen, maar onzuiver zijn ze ook.
Doch van den Christus kunnen wij niet zeggen, dat Hij een onzuiver beeld van
God is. God heeft dat beeld gemaakt; geen oog heeft gezien, geen oor gehoord,
geen hart bedacht, wat in Christus God, in Zelfopenbaring, ons bereid heeft. En wat
dit aangaat, weidt vrij, o herders, uw ogen aan den Zaligmaker der wereld, kust zijn
handen
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en zijn voeten. Want alle openbaring Gods is zuiver; waarheid spreekt ze, zelfs in
stallen.
Máár alle openbaring Gods is: niet adequaat. Het beeld, dat God maakt, heeft
met de beelden, die wij maken, niet gemeen, dat het onzuiver spreekt. Maar het is
toch óók onderworpen aan de wet, dat het niet volkomen spreekt, dat het niet alles
uitdrukken kan, wat in God en zijn gedachten opgesloten ligt.
Daarom mogen wij het Beeld liefhebben: knielen mogen wij met de herders, en
verlangen, onze ogen open te doen in den dageraad. die ons Hem ook lichamelijk
zal geven te zien in zijn schoonheid.
Maar wij mogen niet met het Beeld tevreden zijn. Wij moeten het Beeld en ons
hart opwaarts in den hemel heffen. Wij moeten verder, vooruit.
En de herders zeggen, dat dat kan. God heeft met hen het waagstuk van het
Beeld in zijn meest raadselvollen vorm aangedurfd, omdat de Geest de exegeet is
van Hem, die ons God verklaard heeft. Die dat met de herders gewaagd heeft, waagt
het ook met u. Maar gij, weerstreef niet. Dring ook bij de kribbe door tot het kruis,
tot den troon, tot de pinksterzaal, tot de wederkomst, tot geloof, wedergeboorte,
bekering. Het verhaal der herders is, voor wat de aanschouwing der ogen betreft,
fragmentarisch. Dat is zijn zwakheid voor de kinderen, zijn kracht voor de
volwassenen in de genade.
Vier nu uw Kerstfeest. Maar bid om het fragment voor uw zinnen, opdat er ruimte
kome voor aanschouwing van de eenheid der conceptie van de goddelijke gedachten
in uw geest. Eerst als de geest van de veelheid tot de eenheid der wonderen Gods
is doorgetrokken, eerst dan zal ook het lichaam weer zien mogen den Christus naar
het vlees. Eerst in dien dag der eeuwigheid worden de herders van het
fragmentarische verlost. Tot zolang verbergt God zijn Zoon bij Zich, opdat wij zonder
hen niet zouden volmaakt worden.
Vier nu uw feest en lijd smarten en arbeid om voort te brengen de vrucht der
gedachten, de offerande der lippen, die zijn naam belijden, in, en door, maar ook
boven de verberging van dien naam op Kerstfeest uit. Want gij weet meer dan de
herders. Zij zijn in schemering gedreven naar een stal. Maar u doet in zijn tempel
God het licht der openbaring opgaan. Tot u is reeds gezegd: zie, ik kom haastelijk.
Wat God met die herders wil?
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Vraag wat Hij met u wil.
Dan weet gij het lot der herders ook, want de gemeenschap der heiligen reikt over
de eeuwen.
En heb het beeld niet lief boven den Werkelijken, Waarachtigen God. De duivel
is daarom de leugenaar van den beginne, omdat hij al minder geeft voor het oog
der ziel (komt hij niet in verberging tot haar, als een engel des lichts?)......en al meer
voor het oog van het lichaam. Daarom zal zijnerzijds ook de wereldhistorie eindigen
in ‘de wonderen en tekenen van den Antichrist’.
Maar God is de Waarachtige. En daarom gaat Hij van de aanschouwing der ogen
tot de aanschouwing der ziel. Daarom laat Hij Christus tegenspreken van de dagen
van Herodes af tot die van den Antichrist toe. Maar alle tekenen en wonderen van
schijn bij den Anti-christ bij elkaar, zullen niet de rij kunnen onderbreken van hen,
die achter de herders komen om nederig te knielen. Want het grootste ‘wonder’
behoudt God Zich. Dat grootste wonder is: de wedergeboorte der zielen, die als de
herders, hun Herder hebben gevonden in gebondenheid, in doeken van kribbe en
van graf. En ze zullen allen komen ter aanschouwing, allen, die God over de ergernis
van de aanschouwing van zulk een Zaligmaker heengebracht heeft door de beleving
der zaligheid.
En als de verlossing hen bracht tot den eredienst, en het leven tot het belijden,
en de geboorte in het rijk van God tot de zelfherkenning in deze nieuwe schepping,
dan zullen zij God danken, die in het tere verhaal van de herders hun predikte de
geweldigheid van den Sinai, die over Bethlehem heen roept tegen afgoderij en
beelden-dienst, en die Christus bracht in de wereld, opdat Hij alle dingen zou
verzoenen tot God.
Wie zó het verhaal der herders gelezen heeft, die groet zijn Koning en zijn God
daar boven in de hoogste hemelen. En hebben de herders tot zichzelf moeten
inkeren en tot God moeten opklimmen, ver van den stal, wel, hij wil niet achterblijven.
Hij zegt, ook op Kerstfeest:
17)

O, waerlike minne krachten,
Ic moet mi keren in;
Ic hoor in minen herten
So vriendelicken stim:
Dat ic soude opwert climmen
Boven alle dese eertsche dingen
Ende staen in sinen wil.

17)

O waarachtige krachten der minne.
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Hier en is gheen langher beiden,
Wi moeten opwert gaen,
Willen wi jubileren
Al in den hogen troon,
Daer wi sijn toe geschaepen;
Die Schepper die ons maecte
Sal sijn onse ewighe loon.

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