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1)

Het spotliedje van druiven en tanden.

Hoe komt gijlieden er toch bij, dat gij dit spreekwoord (spotdicht) gebruikt
over het land Israëls, zeggende:
de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten
en de tanden der kinderen zijn stroef geworden?
Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer Heere, gijlieden zult in Israël
dit spreekwoord (spotdicht) niet meer gebruiken! Zie, alle zielen zijn van
Mij; zowel de zielen der vaderen als de zielen der zonen zijn van Mij, de
ziel, die zondigt, die zal sterven!
Ezechiël 18:2-4.
(Vertaling Dr. A. Noordtzij, Dr. A. Troelstra.)
In kritieke tijden loopt het volk graag op de stelten van het - spreekwoord.
Het spreekwoord is een verraderlijk ding: het klinkt wijs, het dient zich aan als
puntige, soms paradoxale wijsheid; wie er gebruik van maakt, is daarom vaak als
de knaap, die op stelten loopt: hij steekt een paar duim boven de anderen uit, en is
toch met hen één, in het spel vooral. Maar het spreekwoord is meermalen fixatie
van onzin, of, zo het al iets beters is, dan blijft het toch opium voor het volk: het
stompt den prikkel tot individualiserende begripsvorming af, en legaliseert de illegale
neiging tot de generaliserende. Het levert de intellectuele passe-partout in de bazar,
waar ook de beste families winkelen. En verschalkt zo de excellenties even goed
als de baliekluivers. En in zijn wonderen kronkelgang komt het van de
geestesaristocraten, die hun leut aan het woordenspel hadden, tot de massa. Die
loopt er mee te venten, als eerstgenoemden al lang over nieuwe slagwoorden
broeden. Voornamelijk als het spreekwoord in rijm gebracht en ‘op muziek gezet’
is, voornamelijk dan is het volk in dagen van crisis er verzot op. Het helpt de massa
aan de hoognodige narcotica, die haar over haar verbijstering heen moeten helpen.
Ook de kerkmens komt er wel toe, zijn hand naar dit narcoticum uit te strekken. Ook
zijn vlees immers komt niet graag in het individuele aanspraken doende en concrete
individuele vonnissen vellende gericht; ook hij speelt daarom graag den criticus,
d.w.z. den scheidsrechter; dit spel immers zet hem in het rechterstoeltje, op
behoorlijken afstand van het beklaagdenbankje.
Ook Ezechiël kende dit type van kerkmensen. Rechts en links
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De Reformatie, XX, 6 juli 1945.
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omgaven ze hem, toen hij als gedeporteerde aristocratenzoon in het land van den
vijand woonde bij het Kebar-kanaal in Babel. De priesterzoon-profeet in Babylon,
het oord der ballingschap, - ziedaar Ezechiël.
Betrekkelijk ‘humaan’ werden die gedeporteerden daar behandeld. Toch waren
ze ballingen. En het benauwende van de situatie was niet het minst hierin gelegen,
dat men niet goed wist, waar het adres der kerk was. Was het in Jeruzalem, waar
nog velen achtergelaten waren, en waar nog de oude tempel stond met zijn
regelmatigen eredienst? Of was het hier in Babel, of althans daar óók? In Babel,
waar toch de Geest der profetie werkte, en waar dus het Woord was met zijn
heerschappij?
Voor zichzelf is Ezechiël overtuigd, dat de kerk daar is waar het Woord is. Ze is
dus in Babel zéker. De kerk-in-verstrooiing is toch kérk? Maar als hij zijn
medeballingen wil leggen onder het zware beslag van dit profetisch kerkbesef,
m.a.w., als hij hen wil slaan in den band van Jahwe's concrete beloften-en-eisen,
dan is de spreekwoorden makende gemeente hem steeds een slag vóór. Wou hij
de duimschroeven der bondswet aanleggen?
Laat hem de moeite sparen: het spotdicht der spraakmakende gemeente heeft
een fatalistisch credo op zijn rijm gezet; het fatalisme levert immers typisch
na-oorlogse preek-motto's aan de ge-uniformde straatprekers van uiterst rechts én
links? Als Ezechiël, door den Geest verzocht en daarna gedreven, Abrahams
kinderen wil convoceren onder het anti-fatalistisch verbonds-appèl op ieders
individuele verantwoordelijkheid ter zake van de aangerichte schade én van den
nationaal-kerkelijken wederopbouw, dan klinkt uit de cantines der geestelijke
saboteurs hem het spotliedje bij voorbaat honend tegen:
de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten,
en de tanden der kinderen zijn stroef geworden.

Het liedje is doorzichtig genoeg. Kunnen wij 't helpen? Is het mijn schuld? Moet ik
juist boete doen? En, als de anderen in de cantine blijven lanterfanten, moet dan
juist ik de cantine uit naar de werkplaats? Wel neen - het ligt allemaal aan de
‘omstandigheden’, dat het zo'n deplorabele toestand is! Er is toch niets aan te doen
door iemand op zijn eentje.
Scherp, en niet ongeestig, formuleren de critici van Ezechiëls allen man-voor-man
verantwoordelijk stellende prediking hun stand-
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punt. Ze bedienen zich van beeldspraak. In oosterse landen pleegt menigeen onrijpe
druiven te eten: ze zijn nog zuur. Het nuttigen van die zure druiven heeft een
eigenaardig effect op het gebit van den eter: de tanden worden er stroef van.
Natuurlijk worden alleen bij den man zelf, die zulke zure druiven nuttigt, de tanden
zo hinderlijk stroef. Daarom is het volkssarcasme des te snijdender, wanneer het
de kwestie zó stelt: het waren de vaderen, die zich aan die zure druiven te buiten
gingen. Maar bij de kinderen doet zich het ongemak van de stroeve tanden op. De
kinderen zelf - d.w.z. het huidige geslacht - waren zo dwaas niet; zij hebben niet de
kerk in ellende gedompeld, het volk in het ongeluk gesleept. Wie het wél deden, dat
waren b.v. mensen als die boze koning Manasse; en dat heeft de profeet Jeremia
zelf gezegd (15:4, vgl. evenwel Kittel, Gesch. d. alttest. Rel., 1915, 454). Trouwens,
in Klaagliederen 5:7 zal het heten:
Onze vaders, die gezondigd hebben, zijn er niet meer wij dragen hun ongerechtigheden.

En staat het ook niet in de wet van Mozes? Ik ben de Heere uw God, die de misdaad
der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, ja vierde lid dergenen die Mij
haten? En sluit het spreken van erfschuld en erfsmet ook niet diezelfde gedachte
in? Is alle dogma van erfzonde niet aldus in formule te brengen: ons aller vader
Adam heeft in Edens hof zure druiven gegeten, en de tanden van al zijn kinderen,
in Samaria, in Jeruzalem, aan het Kebarkanaal, of waar ook ter wereld, zijn stroef
geworden. Laat Ezechiël niet aanporren tot het accepteren van zijn monitum tot
erkenning van aller individuele verantwoordelijkheid. David laat om Sauls zonde
zeven galgen voor zeven van Sauls kinderen oprichten, en Jahwe wordt zó ‘den
lande verbeden’. Maar het volk is bij dit alles verbeten. Het vindt zo'n godsbestel
maar matig. Het acht het onbillijk en onrechtvaardig. Het geeft zijn spreekwoord,
zijn spotdicht dan ook telkens weer in herdruk. Niet alleen Ezechiël, ook Jeremia
(31:29) krijgt het aan te horen.
Maar de gerechtigheid en de waarheid Gods komen tegen dit spotdicht nu toornen.
Meent gij, dat uw God mechanisch de kinderen straft om de ouders? En niet met
de ouders? Dat dus de straf een niet zelf schuldige in het stof werpt?
Maar dan ziet gij, ellendelingen, verkeerd. Dan ligt het ‘deksel’
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op uw gelaat bij het lezen van Gods Testament, waar het spreekt over Adam, Saul,
Manasse, u zelf. Trouwens, gij tart Gods gericht. Een ander van uw satirieke liedjes
redeneert een heel anderen kant uit, wanneer het (12:22) daarin heet: ‘veel dagen
gaan voorbij en geen gezicht komt uit’; of in vrije bewerking:
De dagen, jaren, gaan maar voort,
2)
en elk gezicht blijkt slechts een woord. .

Gij, ballingen, wilt daarmee zeggen, wat eeuwen later Petrus' tweede brief de spotters
van de ‘laatste dagen’ zal horen uitroepen: de profeten verklaren wel, dat zij in hun
‘gezichten’, visioenen van Godswege allerlei aanstaande oordelen en rampen te
zien krijgen, om die aan het volk weer voor te houden, maar - er gebeurt immers
niets. Alles blijft bij het oude! Maar daarmee stompt gij zelf de spits van uw andere
spotdicht af. Als er niets vreselijks meer te wachten is na de ramp, die u in
ballingschap bracht, welnu, dan valt het nogal mee met die stroeve tanden: hoeveel
duizenden joden, juist onder die hekeldichters, zullen straks de kans krijgen om
terug te keren naar het land der vaderen, maar liever blijven waar ze zijn? En ook
verraadt gij door de twee liedjes te combineren één van beide: óf dat gij niet meent
wat ge verwijtend tot hun God durft zeggen, óf dat gij in dwazen hoogmoed u zelf
honderdmaal beter acht dan uw vaderen. Indien gij gelooft, dat ook gij wel onrijpe
druiven eet, ontkent ge toch bij voorbaat, dat uw kinderen straks stroeve tanden
zullen krijgen: na u komt er geen zondvloed meer. Maar dan is uw spreekwoord
door u zelf belachelijk gemaakt. Omgekeerd: indien gij wél blijft vasthouden aan uw
verwijt, dat God onrechtvaardig straft, en de kinderen straft zó maar om de ouders,
en niet om hun eigen kwaad, dán ligt in uw bewering, dat er niets vreselijks meer
te wachten staat, de hoogmoedige waan uitgesproken, dat het eten van zure druiven
alleen bij uw vaderen plaats vond, dat gij zelf zo slecht niet zijt, dat met u de zonde
een einde neemt. Gij ontkent dan, dat de ergste straf voor de zonde het zondigen
zelf is! En toch is zij de zwaarste straf. Wat is zwaarder straf dan geestelijke
verlating? Dan het stroef worden van de tanden van den inwendigen mens?
Nu wordt het ónze beurt, wij hebben niet alleen Jeremia, en Ezechiël, doch ook
Petrus' brief gelezen. Wij, die twee Testamenten ontvingen. Wij, op wie de einden
der eeuwen gekomen zijn.

2)

Eerste vertaling van Noordtzij, tweede van Troelstra.
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De beurt is aan ons.
Allereerst om beter de denken.
Dan - om beter te handelen.

Om beter te denken.
Want wat Adam in Edens hof betreft: er is in de leer der erfzonde een dubbele
denk-lijn ons te volgen gegeven. Enerzijds de lijn, die ons schuldig stelt, en
aansprakelijk, voor wat Adam als bondshoofd misdreef. Anderzijds de lijn, die ons
voorhoudt, dat wij ook zelf in Adams lendenen gezondigd hebben, hoe dan ook. Wij
hebben Rom. 5 en Ezechiël 18 naast elkaar te laten staan. Geen straffen treffen de
kinderen bloot om de ouders, doch altijd met de ouders. Sauls zonen hadden een
welgevallen aan Sauls kwaad, ook zij. De ballingen van Ezechiël waren niets beter
dan hun vaderen. Maar er is ook een kind van Jerobeam; de vader deed Israël
zondigen, maar in zijn kind was iets goeds voor den Heere gevonden. Korach is
met de zijnen levend door den afgrond opgeslokt. Maar de ‘kinderen van Korach’
doen nog het Israël van den nieuwen dag psalmen zingen, liederen van het eeuwig
heil; ze zagen wachters van het heiligdom uit hun gelederen recruteren. Daarom
zegt de Heere ook door Ezechiël dat alle zielen van Hem zijn; die van de vaders,
en ook die van de kinderen. Elke mens is met onlosmakelijke banden aan het
voorgeslacht verbonden. En toch is ook weer elke mens een nieuw begin. Een
maaksel van God, een maaksel in zich zelf. En geen enkele erfelijkheidswet heeft
ooit den mens bepaald tot in den laatsten grond van zijn bestaan. Er is niet één, die
niet door geloof, en dus door genade kán opstaan en tot zijn Vader gaan, en van
den eersten Adam tot den tweeden worden heengeleid. Gods genade staat niet
machteloos gebonden voor erfelijke belasting, Gods straf evenmin.
Maar beter denken leide ook tot beter handelen.
Ook wij hadden vaderen die zure druiven aten. En onze tanden zijn zeer stroef,
- na dezen harden oorlog. Zie nu de massa. Heeft ze geleerd? Pakt ieder aan?
Steekt ieder zelf de handen uit de mouw? Is het hem een lúst, van het saboteren
over te schakelen tot het plichtsgetrouwe handelen?
Vragen als deze behoeven geen antwoord - helaas. De jongere intellectuelen
krijgen straks hun na-oorlogse filosofie: noodlot, défaitisme, massa-suggestie, lijdelijk
toezien zijn de voornaamste thema's. De arbeiders schuilen achter de prominenten
van gister en
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van vandaag, achter het onafwendbare verloop der dingen. Hitler heeft de schuld,
en Goering en de Quislings. En straks weer de conferentie-gangers van San
Francisco. Er is niets aan te doen: zoals de ouden zongen, piepen de jongen; wij
staan, ook met onze machteloosheid, op de schouders van ons voorgeslacht. Zo
maken we ons wijs. Onze onmacht verklaren we uit den chaos, dien de voorgaande
generatie heeft aangericht. En onze onmacht vertroetelen we - ze wordt ons jaren
lang geldig excuus.
Maar zó zegt de Heere: dat spreekwoord zal Ik u afleren. Door gericht, dat de
tanden stroef maakt bij den eter, en zijn gebit, het zijne, openlijk ontbloot. Het nieuwe
gericht. Het ene wee is weggegaan, zie, het tweede komt met haast. Het pakt de
delinquenten zelf bij de ongewassen kraag. Maar ook door genade zal de Heere
dat spreekwoord ons afleren. Door de genade, die uit de gulzigste eters met de
zuurste druiven ook weer mensen schept met gaaf gebit. En uit hun kinderen
desgelijks. Verbondswraak én verbondszegen, die de individuele aansprakelijkheid
in haar praktische loochening of belijdenis weet te markeren, ze horen bij elkaar.
Juist onder het Nieuwe Verbond.
Want de wet der tien geboden zegt wel, dat God de zonde der vaderen bezoekt
aan de kinderen, in het derde en vierde lid dergenen, die Hem, al zijn ze bondsleden,
haten. Maar tóch spreekt die wet tot den Israëlietischen man in den tweeden persoon
enkelvoud: jij bent die man! Geen ik-zij-relatie, doch de Ik-gij-relatie poneert die wet.
En vooral - dat woord van daareven over dat derde en vierde lid wil geen ogenblik
gescheiden worden van dat andere, dat er dadelijk op volgt: maar Ik doe
barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben en mijn geboden
onderhouden.
Aan het werk daarom! Den principiëlen opbouw. Den opbouw in de kerk. En in
het volk. Geen regering, en geen synode, die zure druiven at, kan ónze stroeve
tanden excuseren, ook niet in een poging om in eindeloos revisionisme ons los te
maken van de ogenblikkelijke verantwoordelijkheid. Een ieder make zich vrij van
individuele zonden.
Want vóór ons staat die Ene, die al zijn tanden stroef liet worden om onze zede
van zure druiven grissen voor zijn God te verzoenen. Hij rekent ons zijn verdienste
toe; doch de rechtvaardigmaking, die ons ontslaat van de schuld der kwade en
dwaze zelfverzorging, in 't eten van verboden vruchten, zij wordt ons deel slechts
in den tijd, in onzen tijd, door strikt individueel geloof.
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Gespaard - maar niet uit gemene gratie.

Want de maat van de ongerechtigheid der Amorieten is tot hiertoe nog
2)
niet vol .
Gen. 15:16.
In het jaar 1732 gaf Pierre Husson de preek uit, die de Haagse predikant Jacques
Saurin - lievelingsthema van Van Oosterzee - had nagelaten over den tekst, dien
we hierboven afdrukten. De preek viel al dadelijk met de deur in huis: Zij opende
met het woord uit Prediker 8:11: omdat niet haastig het oordeel over de boze daad
komt, daarom is het hart des mensen in hem vol om kwaad te doen. En als de
redenaar tot zijn eigenlijke thema komt, is dit zijn korte program-aankondiging: je
me propose aujourd'hui, mes Frères, de travailler à dissiper les sombres nuages,
que votre sécurité répond sur les vûes d'un Dieu, qui attend le Pécheur......
Enige eeuwen later zou de hoogleraar Greijdanus de vraag stellen, of ten
overstaan van een dergelijk schriftwoord het blijven-voortbestaan van mensen en
volken nog wel als (algemene) genade te betitelen was, en zou in Amerika de
predikant Ds. H. Hoeksema, door een gemene-gratie-theologie uit zijn ambt ontzet,
openlijk zijn blijdschap daarover uitspreken.
Inderdaad, de wijze, waarop in het boek Genesis het voortbestaan der Amorieten
door den sprekenden God zelf van de hoogte van zijn raadsplan uit belicht wordt,
geeft ons alles te denken. Ook in onzen eigen tijd. We hebben weer lucht gekregen;
de vijand is verslagen, de weg ligt weer open, de natie herrijst. We zijn er nog. Maar
- is dat genáde? Of is ons blijven voortbestaan als natie misschien middel tot
voltrekking aan die natie van het raadsbesluit tot algeheel verderf?
Noem die vraag niet wreed, en haar adres - het kerkelijke - niet verkeerd.
Amorieten wonen niet zo heel ver van de kerk af. Was het niet tot de kerk, dat de
profeet Ezechiël de harde woorden sprak (16:3): ‘uw vader was een Amoriet?’ De
Amorieten behoren tot die groepen, die ‘aan het Kanaänietische leven zijn signatuur
hebben gegeven’ (Noordtzij, A., s.v.), nauw verwant waren met de Hebreën, Sihon
en Og behoren een Amorietisch rijk toe, Amrafel volgens sommigen ook, en ‘in het
Westjordaanse vormen zij de over-

1)
2)

De Reformatie, XX, 13 juli 1945.
Vertaling Dr. G.Ch. Aalders.
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heersende bevolking, wanneer Israël onder Jozua binnentrekt’ (dezelfde). De
Amorieten hebben dan ook op Israël hun fatale stempel in menig opzicht gesteld.
‘Wij hebben Abraham tot een vader’, pocht het vlees. ‘Uw vader was een Amoriet’,
zo snijdt de stem van den Geest.
Neen, neen, schuif het lastige thema niet van u af, onder opmerking, dat gij geen
Amoriet, doch een verbondskind zijt. Weet ge niet, dat juist bij de treffende akte der
verbondssluiting met Abraham God de Heere dien Amoriet ter sprake heeft gebracht?
Immers in Genesis 15: het hoofdstuk van die theofanie, waarin de Verbondsgod
Abraham verscheen in het droomgezicht van een brandende fakkel, die tussen de
stukken van de geslachte offerdieren doortrok - symbool der aanvaarding van den
bondsplicht door God zelf? In die ure sprak God tot Abraham: gij zult wel de vader
der gelovigen worden, gij zult wel in den bondskring de vaderplaats mogen innemen
en wel heb Ik aan uw kinderen dit mooie land, thans door de Amorieten bewoond,
tot een erfenis gegeven. Maar gij moet nu niet zeggen: mijn kinderen hebben de
belofte, de schenking-in-belofte, van het Amorietenland, van Kanaän; derhalve zal
ik hen ‘houden voor’ kinderen, die reeds het land Kanaän in concreet, in actueel
bezit HEBBEN gekregen. Neen, neen, Abraham. Schenking-in-belofte is wel meer
dan een aanbod; veel en veel meer. Maar, ze is toch ook heel iets anders dan
mededeling-in-de-werkelijkheid-der-existentie. Beschouw uw kinderen als
rechthebbers op die belofte; behandel, bejegen hen ook als zodanig. Maar houd ze
niet voor zulken, aan wie het land reeds in handen IS gevallen, want - dat zal nog
enkele eeuwen duren. De Amoriet wordt nog niet dadelijk uit de bezitting verdreven.
Zijn zondemaat is nog niet vol. Hij mag nog ploegen en eggen en zaaien en oogsten
hier. Mijn zon zal nog op zijn akkers schijnen, Mijn regen er nog op vallen. Hij zal
zelfs uw kinderen, als ze straks onder Jozua eindelijk dit land in actueel bezit krijgen,
veelszins tot zonde verleiden, hen verontreinigen en doen struikelen, en Ik zal zelfs
eenmaal hun hoogmoed breken, door hun toe te roepen: uw vader, dat was niet die
Abraham, wiens geloof gij verlaten hebt, maar dat was die Amoriet, wiens afgoderij
u tot bondsbreuk verleidde. Ja, Ik zal mijn Zoon eenmaal zenden, dien Ik door den
Geest den mond zal openpersen tot dit allerhardste woord: gij zijt uit den vader, den
Amoriet? Ja, maar daarmee dan ook uit den vader den duivel (Joh. 8).
Het is ons nuttig, aan deze woorden te gedenken. De natie is er
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nog. Maar bestaan is nog geen leven. Voortbestaan is substraat zowel voor de
voltrekking van Gods besluit der verkiezing, alsóók voor de ten-uitvoer-legging van
zijn decreet van verwerping.
3)
Dat weet de Amoriet niet. Hij kent niet de ‘schauerliche, unheimliche’ , de
huiveringwekkende betekenis van dit woord, dat immers tot Abraham gezegd werd,
en dat Calvijn deed spreken van een horribel besluit. Maar wij zijn Abrahams
nageslacht, wij, aan wie de openbaring doorgegeven is. Wij weten dat dus wél. Wij
hebben geen recht, het weg-te-werken onder een schematische hantering van den
gemene-gratie-term. Want genáde is het ‘bestaan’ niet. Oordeel evenmin. Het is
slechts substraat voor die beide. Van welk van die beide het dit is, dat zal de dag
openbaren, als het door vuur ontdekt is.
Er ligt een horribel besluit over ‘herrijzend Nederland’. Amorieten en humanistische
Nederlanders als volksgenoten liggen tenslotte in hetzelfde vlak. Slechts Gods
bondgenoten liggen in een ander.
Die bondgenoten hebben de belofte van een eeuwig Kanaän. Maar eerst door
vele beproevingen heen kunnen zij daar binnengaan. En vóór het zover is, zal de
profetenstem nog menigmaal hun tegendreunen: uw vader was een Amoriet, een
N.S.B.-er, een communist, een personalist, een pantheïst, een humanist, een
totalitaire-staatsmaniak, een verbroederingsnivellist, een autark, een
heiden-in-het-diepst-van-zijn-gedachten. Die heidenen zwermen vandaag om ons
heen. Christendom en humanisme willen zij verbinden. Antithese en synthese willen
zij gelijkschakelen. Zij zullen van Abrahams zaad nog velen veleiden, en veel
Kamerzetels hun ontnomen. Het zal zolang duren tot hun maat vol is.
En ook - de maat van al wie op hen vertrouwt. Ze komen in één familiegraf: uw
vader was een Amoriet en ieder wordt tot zijn vaderen verzameld.
Daarom, Israël, vertrouw gij op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Houd gij
het verbond hoog. En, waar eeuwig Kanaän u geschonken is in de belofte, geloof
daar, en bekeer u, opdat de schenking in belofte te zijner tijd plaats make voor het
aanvaarden van het erfgoed metterdaad. Speculeer niet over het bestaan als over
gratie, doch geloof-en-leef, en blijf bij de geopenbaarde toezegging.

3)

Gunkel, H.
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Landverrader? - Kerkverrader!

En de profeet Jeremia was opgesloten in den bewakingshof....Jeremia
nu zeide: dien kocht ik van Hanameël, den zoon van mijn oom, den akker
die in Anathoth lag......En alle vorsten en heel het volk, die de verbintenis
hadden aangegaan......hadden de slaven en slavinnen, die ze vrij hadden
laten gaan, teruggehaald en ze als slaven en slavinnen aan zich
ondergeschikt gemaakt.
Jeremia 32:2, 6, 9; 34:10, 11.
Landverrrader, landverrader!
De term is suggestief genoeg; wie dit register opentrekt, vindt dadelijk
belangstellend gehoor. Vooral in dagen van oorlog, en in bezet gebied.
Ook de profeet Jeremia is als landverrader gedoodverfd. Hij is zelfs onder
beschuldiging van landverraad in het Huis van Bewaring te Jeruzalem gezet. Wat
hij gedaan had? Wel; hij had alleen maar trouw doorgegeven wat zijn Zender hem
had bevolen te spreken. Jeruzalem lag destijds in bezet gebied: de Chaldeeuwse
legermassa's hadden het land overstroomd; het stadje Anathoth, waar de profeet
vandaan kwam, en dat in de frontlijn gelegen had - vlak bij Jeruzalem - was grondig
verwoest - ‘arm Anathoth’ riep Jesaja uit - en voor de muren der koningsstad was
nu het beleg geslagen. Ook Jeremia was tijdens dat beleg in de stad aanwezig.
Maar hij was daar - althans in den lateren tijd - als gevangene van Zijne Majesteit,
Koning Zedekia. Het huis van David had den profeet van de ‘Spruite’, van Davids
Groten Zoon, laten kerkeren. Want het stond niet best met Davids Huis. Het kende
zichzelf niet, wijl het zijn Groten Zoon niet ‘geestelijk onderscheidde’. Davids Huis,
vertegenwoordigd door koning Zedekia, heeft een grief tegen den profeet. Hij heeft,
wat wij in onze periode van bezetting, geen van allen hadden, hij heeft ten aanzien
van den afloop van den oorlog een bijzondere openbaring van God ontvangen. En
wel deze, dat ditmaal de schone residentie van Davids Huis er aan geloven moet;
de Heere zelf heeft haar ten dode opgeschreven. Er wordt aan Davids Huis
gehandeld naar deze goddelijke wijsheid, dat slechts de afgehouwen tronk van
David een nieuw scheutje zal voortbrengen: den Messias. Het is nu de tijd van het
afhouwen van dien tronk, zo sprak Jeremia. Maar de hofkliek, voorzover
nationalistisch getint (iets anders immers dan: nationaal getrouw) was van Jeremia's
orakels niet gediend. Dat hij uit naam des Heeren

1)

De Reformatie, XX, 20 juli 1945

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

15
sprak, geloofde zij niet. Zij vond, dat die lastige profeet het moreel der bevolking
brak, door zo te spreken. Ergo: de man moet in 't Huis van Bewaring. En de koning,
slap en onzeker, geeft toe. Davids Huis heeft geen ruggegraat meer.
Jeremia-landverrader.
In die periode van gevangenschap nu krijgt de profeet een (door den Heere te
voren hem aangekondigd) bezoek van zijn neef Hanameël, zoon van Jeremia's
oom. De man woonde in Anathoth, - het verwoeste. Het erfbezit der familie heeft
blijkbaar schade geleden, - oorlogsschade. De bezitter zelf is een berooid man
geworden. Hij kan de zaak niet meer aan: het stuk grond, dat de familie bezat, moet
uit handen gegeven worden. Maar eer die grond daar in Anathoth aan de vreemden
vervalt, wil hij graag eerst zijn neef Jeremia het voorstel doen, dat deze het stuk
grond ‘losse’. Laat Jeremia voor Hanameël zijn, wat Boaz is geweest voor Ruth: de
losser, lossen. De losser - wiens functie door de wet geregeld is - heeft naar
wetsvoorschrift de taak, den koopprijs, die voor zo'n stuk grond uitgekeerd is, terug
te betalen naar evenredigheid van het aantal jaren, dat nog te wachten staat vóór
het aanstaande jubeljaar. De lossingswet ziet immers op Davids Groten Zoon: zóals
Deze eens in volstrekten zin de armen weer rijk, de blinden ziende, de doven
horende, de slaven vrij, de doden levend maken zal. Zo moet de losser aan lager
wal geraakten, de verarmden, weer op de been helpen. Want ze zijn toch samen
kinderen Abrahams, en mede-erfgenamen des verbonds. Het Messiaanse licht moet
door den losser weer worden ontstoken voor degenen, die in duisternis gezeten
zijn, en in schaduwen des doods. Zij moeten ondervinden, dat hun akkers liggen
binnen de grenzen van het genadeverbondsterrein. Abrahams zaad is immers wel
een volk, maar het is tevens, en dit wel allereerst, kerk. Vandaar dat voor Oud-Israël,
anders dan bij ons onder het Nieuwe Testament, landerijen en ‘fabrieken’ staan op
een terrein van het genade-verbond.
Welnu, Jeremia, wilt gij Messiaans licht doen uitstralen over het verwoeste stuk
gronds daar in het gebrandschatte Anathoth? Wilt gij het rampjaar (van Gods
verbondswraak) maken tot jubeljaar (van Gods verbondszegen)? Het jubeljaar
immers komt na zeven maal zeven jaren! Dan worden de slaven weer vrij; dan
krijgen de armen weer de beschikking over hun verloren bezit. Het jubeljaar is
daarom het Messiaanse jaar; het predikt den gebondenen opening der gevangenis!
En de lossingsdaad is daarom adventshandeling: voorbereiding van het jubeljaar.
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Wilt gij het doen, Jeremia?
Laat gij Davids Zoon zien binnen de vier celmuren aan uw verlepten bloedverwant?
Ja, Jeremia wil wel.
Gemakkelijk valt het hem niet. Hij is gevangene. Wie zelf in het duister zit kan die
wel licht ontsteken? Wie zelf gebonden is, moet juist die man den gebondenen
verkondigen opening der gevangenis? Vraagt de Heere niet te veel? Niet te veel
van zijn knechten? Is het geen onbegonnen werk, dat stuk land in Anathoth vrij te
maken? Feitelijk immers koopt de losser niet den grond, doch de opbrengst van
den grond. Maar wat zal dat voor een opbrengst wezen - dit jaar, en de daarop
volgende? Niet veel zaaks - na de brandschatting. En dan - wanneer komt het
jubeljaar? Voorlopig komt er heel wat anders: ballingschap, deportatie. En de tijd
der ballingschap zal tientallen jaren duren. Het is naar menselijke calculatie ‘goed
geld naar kwaad geld gooien’, als Jeremia dezen akker koopt.
Maar wie den Christus des Heeren, den Vorst van het jubeljaar, doet zien in zulk
een lossingsdaad, die gooit in des Heeren calculatie geen goed geld naar kwaad
geld. Hij zegt met een daad, wat hij eerst met het Woord heeft gepredikt: maak u
op, word verlicht, want uw Licht komt!
Daarom koopt Jeremia den akker. Hij wil wel zijn als Boaz, die trouwens óók langs
dezen weg tot voorvader van Jezus Christus is geworden. De koning uit Davids huis
mag het Licht van Davids Zoon van den kandelaar geweerd hebben, doch Zijner
Majesteits gevangene, de gekooide profeet, zal Davids Zoon, dien Groten Losser,
dien Priester-Koning, wél doen zien aan de verarmden van zijn Kerk-volk. Jeremia
heeft den afgehouwen tronk doen zien.
Maar óók het Scheutje, dat daaruit weer zal rijzen. Hij koopt den grond, en betaalt
prompt. Hanameël, maak u op: uw Licht komt.
Die daad van Jeremia was vredeswerk.
En daarom ook polemisch. De ware vrede brengt altijd den scherpsten strijd.
De daad-van-verlossing was immers vrijmoedig en officieel, - notarissen en zo
waren er bij - een officieel ingaan van den gevangene tegen den koning, die hem
gevangen hield.
Want juist die koning had de wet van het jubeljaar geschonden. Dat leert hoofdstuk
34. Ook dat is tijdens het beleg van Jeruzalem door den profeet aan koning en
hofhouding rondweg voorgehouden.
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Dezelfde mozaïsche- en daarom op Christus ziende - wet, die na 7 × 7 jaar het
jubeljaar wil zien erkend en plechtig ingeluid, verlangt ook, dat men na 7 jaar de
slaven weer vrij zal laten. Gelijk het volk zelf - naar het opschrift der wet der tien
geboden met zijn evangelische signatuur in herinnering brengt - gelijk het volk, het
kerkvolk van Jahwe, uit het diensthuis van Egypte, dien groten slavenhouder,
uitgeleid was, en daarin het Grote Licht had mogen zien, zó moet het ook de slavernij
een intermitterend instituut doen zijn: de dienstbaarheid worde telkens om de 7 jaar
doorbroken door de vrijheid: het genadeverbondsterrein moet op gezette tijden
(sabbatstijden, zevende tijden) het zoeklicht van Messiaanse Vrijheid doen schieten
door de schaduw van den dood.
Ook Zedekia had alzo behoren te handelen.
Aanvankelijk heeft hij ook daaraan voldaan. Met plechtige eedzweringen waren
onder den indruk der moeilijke oorlogsomstandigheden de slaven vrijgelaten geweest.
Maar nauwelijks was de eerste nood voorbij, of de maatregel, die - dat wás al het
ongeluk - als noodmaatregel was aangevoeld geweest, werd ongedaan gemaakt:
en de slaven, eerst vrijgelaten, werden weer tot slavernij gebracht. De eed van
Jahwe aan de slaven was door den koning gebroken. De koning kende immers de
Messiaanse figuur van den Koning-Priester niet?
Doch waar de koning faalt, daar blijft de profeet getrouw. Den koning bestraft hij:
hij zegt hem aan, dat de ballingschap, die bondswraak van den Vader van Jezus
Christus, een rechtvaardig vonnis velt over de trouweloosheid van Davids Huis,
betoond tegenover de armen, die de Heere zijn volk gelaten heeft. Wie het jubeljaar
veracht, dien wordt het jaar van deszelfs verachting tot een rampjaar.
Zo staat het aan het hof van Zedekia.
Maar in de cel van Jeremia wordt het rampjaar weer geplaatst in het licht van het
grote jubeljaar.
Jeremia contra Zedekia.
De helper der verarmden contra den overweldiger der verarmden.
Het is het conflict met betrekking tot de vraag: Wie is de ware verrader van Gods
volk? En wat is dat: Gods volk verraden. Is dat landverraad? Of kerkverraad? Onder
welke categorie valt dit verraad: onder het nátionale, of onder het Geestelijke, het
pneumatische? Is kerkverraad een kwestie van ‘beneden-Jeruzalem’, dan wel een
zaak van ‘boven-Jeruzalem’?
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De Koning ziet zijn volk als een natie. Hij vergeet, dat ZIJN natie kerkvolk is, van
alle andere volken principieel onderscheiden, doordat het Christus' bruidsvolk is.
En nu hij de kerk in zijn natie miskent, is hij niet nationaal, doch een ordinaire
nationalist, een doodgewone chauvinist. Hij is de karikatuur van den waren koning,
omdat hij den Priester-Koning-Christus niet meer kent of in zijn eigen vlees vertoont.
Daarom kent die dwaze vorst maar één scheldwoord: land-verrader! Hij slingert
dat vonnis tegen Jeremia. Men scheldt in dezelfde categorieën als waarin men
zegent.
Maar Jeremia heeft enerzijds een andere kwalificatie voor den koning. Niet
allereerst: land-verrader. Doch: kerk-verrader. Gij, koning, ziet de kerk voorbij in uw
volk. Gij schendt het gelaat der Kerk als Kerk. En wijl gij kerk-verrader wordt, in uw
frivole daad van jubeljaar-miskenning, daarom wordt gij, secundair, tot land-verrader.
Gij hebt, o koning, tenslotte Christus achter de celdeur gezet. Gij brengt daarom uw
volk in ballingschap. Gij - niet ik.
Ik, Jeremia, zag den afgehouwen tronk. Maar ook de Nieuwe Spruit, het nieuwe
messiaanse scheutje.
Doch gij, gij wilt geen afgehouwen tronk zien? Ge kúnt dat gezicht ook niet
verdragen! Want gij ziet de Spruit niet. Gij kent de wet niet van den Messias, die
David naar het vlees ontkleedt, opdat hij naar den geest herrijzen zou, bekleed met
den mantel der gerechtigheid van Jezus Christus, den mantel, die om niet gegeven
wordt aan slaven en aan armen, aan de berooiden, aan de dienstknechten der
zonde, bekend uit den lofzang van Maria, uit de Apologie van Messias, verkondigd
straks aan den Doper Johannes, die ook eenmaal in een cel gekerkerd wezen zal.
Landverrader?
Kerkverrader!
Ook het gereformeerde, ook het anti-revolutionaire volk in Nederland miskent
thans voor een deel het onderscheid tussen die beide.
Het verkneutert of verheugt zich over de gevangenzetting van de landverraders
van 1940-1945. Dat laatste is goed.
Maar dat versjachert en dus: het verraadt intussen zelf voor een deel de
kerk-schatten. Het marchandeert met zijn politieke belijdenis, en vergeet maar al te
vaak, dat die is opgebloeid uit een geloofs-belijdenis. Het geeft de antithese prijs,
d.i. het wist de laatste grenzen uit. Het heult met socialisten, die ‘het sociale’ uit zijn
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goddelijke verbanden hebben uitgerukt, en daarom socialisten werden, precies
zoals Zedekia ‘het nationale’ uit zijn goddelijke verbanden uit lichtte, en toen
nationalist werd. En gelijk Zedekia ‘het nationale’ door de onttrekking daarvan aan
Gods evangelische rechts-verbanden, tot een idool, een af-god maakte, precies
evenzó maken zij ‘het sociale’ tot een belang-in-zich-zelf, tot een waarde-in-zich-zelf
en roepen Gods profeten-priesters-koningen op tot een Personalistisch Socialisme,
dat idool, dien afgod, die ‘den persoon’ tot een immanente waarde uitroept. Evenzó
willekeurig deed Mussert met ‘het gezin’, dat hij ‘eigenrechten’ toekende vanwege
de propaganda, en met de Kerk, die hij zo bij gelegenheid om ons te verschalken,
‘univoca’ noemde. Men weet wat daarvan terecht gekomen is. Van dat gezin, en
van die Kerk.
Daarom, bedenkt, gij anti-revolutionairen, gij gereformeerden, dat de ramp over
de natie, en over ‘het sociale’ begint met kerk-verraad. Met kerk-miskenning. Als
de kerk haar woorden devalueert - en daar is zij onder het synodocratische
wanbestuur heel hard mee bezig, - dan wordt die kerk een ramp voor de natie. En
als de Christen-gemeenschap de goederen van ‘boven-Jeruzalem’ verkwanselt, is
zij een pest. Slechts in haar kerk-isolement ligt haar kracht, ook voor de natie, óók
voor ‘het sociale leven’, voor alles wat natuurlijk is en creatuurlijk.
Want wel is waar zijn wij als Nederland geen kerk-volk meer. En onze kerk is
geen volks-kerk meer. Dat alles is verdwenen na den Pinkster-dag in het Nieuw
Verbond.
Maar wij hebben uit alle volken, ook uit het onze, de kerk zien vergaderen. En die
kerk in het volk, in de natie, kan en moet voor de natie ten zegen zijn als zoutend
zout en ook als lichtend licht, indien zij haar kerkkarakter zuiver houdt, en haar
politieke credo opbouwt uit haar geloofsbelijdenis, haar kerkelijk credo.
Derhalve: in of buiten de cel, en onder of boven den grond: maakt U op, wordt
verlicht, want Uw Licht komt. Het grote eeuwige jubeljaar is toch in aantocht. Wilt
gij geen landverrader wezen? Wees dan geen kerk-verrader. Gij zijt geen van beide.
Of anders: beide tegelijk.
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De bezwaarde, die maar niet gehoorzaam werd.

Nu woonde er in Bethel een oud profeet, wiens zonen hem heel de
handeling kwamen vertellen, welke de Godsman dien dag in Bethel had
verricht......Toen ging hij den Godsman achterna......Toen zeide hij tot
hem: ook ik ben een profeet, zoals gij, en een engel heeft tot mij door des
HEEREN ingeving aldus gesproken: Laat hem met u terugkeren naar uw
huis en laat hij brood eten en water drinken. Dat loog hij hem voor. Daarop
keerde hij met hem terug.
1 Kon. 13:11, 14a, 18, 19a.
(vertaling Dr. C. van Gelderen)
Bethel.
De naam betekent: huis van God.
Maar het was Beth-awen geworden (Hos. 4:15 etc.) d.w.z. een afgodshuis. Koning
Jerobeam had, hoofdzakelijk ter bewaring van zijn machtspositie, er een hiërarchie
ingevoerd, een machtsapparaat, dat de zonen Abrahams knechtte, en had, met
algehele verkrachting van 's Heeren uitdrukkelijke bevelen, te, Bethel den
stier-kalverendienst ingericht; de openbaring des Heeren aangaande den eredienst
derhalve in den wind geslagen; de mensen afgetrokken van Jeruzalem, d.w.z.
afgetrokken van de goede kerkenordening; en alzo de eigenwilligheid ten top
gevoerd. Het was heel erg mis. Hij zondigde en DEED ook Israël zondigen. Iedereen
moest zich de facto conformeren: de wil was zó.
Dat het mis was, begrepen duizenden mensen. Ze waren bezwaard. Geen wonder:
ze waren heel anders grootgebracht. Ze hadden het honderdmaal anders geleerd,
en ook anders gezegd.
Maar tussen bezwaard-zijn en gehoorzaam-zijn ligt vaak een lange afstand.
Jerobeams Kerk-formatie duldde wel de bezwaarden: de koning was veel te slim,
dan dat hij het bezwaard-zijn niet met veel ‘begrip’ zou tegentreden. Maar al was
er in ‘zijn’ kerkformatie plaats voor bezwaarden, er was géén plaats voor
gehoorzamen. Bevel was bevel. Wil was wil. De ‘orde’ - dáár tegen mocht niemand
‘de facto’ ingaan. Ook niet, als hij vond, dat de orde van Jahwe anders beval dan
de orde van den koning. De hiërarchie bediende de machtsapparatuur. En dat het
mènens was met die macht, dat liet de koning ter dege iedereen voelen. De koning
zelf liet een groot feest aanrichten, het feest van den N.E.E., den Nationalen Eigen
Eredienst. Zelf zou Zijne Majesteit
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het altaar bestijgen, d.w.z. optreden als N.E.E.-hogepriester, als pontifex maximus.
Overwon Jerobeam snel de bezwaarden?
O neen. Er bleven vele bezwaarden.
Hij moest zelfs aanvankelijk voor den N.E.E. zich behelpen met priesters ‘die hij
gemaakt had’; natuurlijk had hij liever levieten gehad, evenals Micha de Efraïmiet
(Richteren 17). ‘Maar de beter gezinden onder hen wilden toch van Jerobeams
kalverendienst niets weten’ (v. Gelderen 39).
‘Speciaal te Bethel moest Jerobeam zich met niet-Levietische priesters behelpen’
(idem 36). De bezwaarden waren zelfs georganiseerd geweest. En hadden zelfs
publiek geprotesteerd. Flink? Ja. De stukken waren er afgevlogen. Ze hadden de
hiërarchie goed de waarheid gezegd; soms zelfs iets gedaan.
‘Uit alle delen van Israël trokken de priesters en Levieten naar Judea; blijkbaar
wilden zij aan Jerobeams heiligdommen niet dienen (uitzonderingen daargelaten)’.
(36).
Maar niet alle bezwaarden worden gehoorzaam.
Het blijven-protesteren loopt vanzelf ten einde. Het bij-protesteren-blijven ook.
Zo was het ook met dien man, die, hoewel ‘godsman’, in Bethel woonde.
Waarschijnlijk was hij ‘voortgekomen uit de profetische kringen, die zich sedert
Samuëls dagen zeer hadden uitgebreid.........en waartoe ook Ahia de Siloniet
behoorde. Maar niet alle profeten uit deze kringen stonden zo pal voor den zuiveren
dienst des Heeren als Ahia......Er was een degeneratie ingetreden, waardoor de
opkomst werd voorbereid van een beweging, die wij kortweg “valse profetie” kunnen
noemen. Een degeneratie, die zich openbaarde in slapheid tegenover Jerobeams
beeldendienst. De oude Betheliet is nu echt zo'n gedegenereerd profeet. Zijn enige
protest tegen den stiercultus is, dat hij zelf er niet heengaat. Verder zou hij
vermoedelijk alles op zijn beloop hebben gelaten, wanneer de man uit Juda niet
was opgetreden’. (v. Gelderen, 52).
‘De man uit Juda’?
Ja.
Op het juiste moment d.w.z. juist op den dag, dat Zijne Majesteit publiek zal
paraderen als Opperpriester van den N.E.E., als eerste lid van het Rijks-moderamen
van den H.C., den Hiërarchischen Cul-
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tus, komt daar ineens in Bethel, dat voor de gelegenheid feestelijk is uitgedost, een
profeet uit Juda binnenstormen. Uit Juda, niet uit het tienstammenrijk dus van
Jerobeam, doch uit het twee-stammenrijk, waarvan Jeruzalem met zijn wettigen
Eredienst het centrum was. Deze profeet slingert zijn banvloek tegen het altaar van
den N.E.E. van Jerobeams politieke grootheid. En dadelijk nadat hij zijn opdracht
heeft uitgevoerd, trekt hij zich terug, gaat, zonder ergens te logeren, zonder een
restaurant zelfs binnen te lopen, die goddeloze omgeving verlaten.
Ook dat immers behoorde tot z'n prediking. Hij moét van den Heere zo haastig
vertrekken. Die zinnebeeldige handeling behoort tot z'n opdracht; met woorden,
maar ook met de illustratieve dáád moet hij preken. Dit vertrek-in-ijltempo wil zo
kras mogelijk zeggen: een goed bezwaarde houdt het hier niet langer uit; van
bezwaardzijn moet het komen tot gehoorzaamheids-betoon. Met deze hiërarchie
kan een trouw knecht Gods zich niet associëren; hij moet het tafellaken doorsnijden.
Wie het tafellaken doorsnijdt tegenover degenen, die - als Jerobeam - het tafellaken
doorsneden tegenover de getrouwen, die herstelt de tafelgemeenschap met en van
de getrouwen. Jerobeam, gij zijt schismatiek: gij hebt de scheur gebracht; gij hebt
de geboden des Heeren verworpen; gij hebt de afspraken geschonden. Als ik profeet uit Juda - dus met u en uw stad en uw N.E.E.-apparaat geen gemeenschap
onderhoud, ben ik niet schismatiek, doch dan is mijn weigering-van-samenwoning
met u een positieve daad van kerkelijke eenheid met hen, die des Heeren wet
getrouw bewaren.
Natuurlijk voélde de oude man uit Bethel dien zweepslag. Deze collega-godsman
snijdt alle compromis openlijk af; doch hij zelf heeft praktisch van het compromis
geleefd......
Hij voelt den zweepslag.
Maar hij bekeert zich niet. Hij wordt het typisch voorbeeld van alle bezwaarden, die,
eenmaal geplaatst voor de keus van radicale gehoorzaamheid-met-de-daad, ja of
neen, den moed missen voor de keuze van het ja, en daarna - ze willen zich een
houding geven - de felste opponenten worden: ze zijn wel bezwaard, máár: ‘men
moet niet breken’.
Ze bedoelen: niet breken met de omgeving. En om dit onschriftuurlijk advies te
kunnen volhouden, zeggen ze straks óók: niet
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breken met de zonde. Wel bezwaard zijn, maar - als 't er op aan komt - niet
met-de-daad-gehoorzaam worden.
En om dát onschriftuurlijk advies te kunnen volhouden, redeneren ze straks zó:
het radicaal-breken-met-de-zonde is zelf ongehoorzaam; het is:
breken-met-het-gebod, het gebod der eenheid. Ze vergeten, dat de eenheid zaak
van gehoorzaamheid is. En ze stellen zich aan, alsof God het momentele gegeven
getal dergenen, die ergens samen-wonen stelt boven de acute gehoorzaamheid.
Zo ontsteekt Satan in het hart van den ouden Betheliet het vuur der valse profetie.
Hij laat inspannen, rijdt den judesen collega achterna en zegt tot hem: ga maar
gerust mee met mij, om toch in Bethel te logeren, want de Heere heeft zijn u gegeven
verbod-van-logies-aldaar in een gesprek met mij gewijzigd: het
anti-verbroederingsverbod is opgeheven, ga mee.
Het eind van de historie is, dat de judese godsman zich laat bepraten. Hij gaat
mee. Ze gaan samen souperen. En dan werpt de Geest Gods z'n vlammen tegen
hem: omdat gij dit gedaan hebt, en uw mooie preek hebt krachteloos gemaakt, en
door uw ongehoorzaamheid uw bezwaren-inbrengen hebt ontkracht, daarom wordt
ge niet bij uw vaderen begraven.
Spoedig is dat oordeel ook voltrokken. Op den terugweg verslaat een leeuw hem,
die hem evenwel niet verslindt. Zijn lijk wordt door den Heere publiek tentoongesteld,
opdat ieder wete, dat God uit dode profeten nog de preekstof weet te halen, die de
levenden hebben veronachtzaamd en dat Hij het heel erg geméénd heeft met zijn
anti-verbroederings-gebod.
Het gebeente van den judesen profeet komt dan ook ná dien nogmaals ter sprake
ten dage van Josia's reformatie (2 Kon. 23:18). Het treedt dan aan het licht, dat de
Heere zijn anti-verbroederings-gebod gered heeft uit de nivelleringspogingen zijner
zwakke knechten. En dat Hij het na vele jaren nog herhaalt en accentueert.
En dit is dan één der vele bijbelse gegevens nopens bezwaarden, die niet voortvaren
tot de gehoorzaamheid; protesterenden, die niet komen tot de vrijmaking van zonden,
die hen meeslepen; die om het getál in de hand te houden ook maar de zonde aan
de hand houden. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Vrijmaking schept
de ware eenheid, en redt het verband.
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1)

Toezegging en toeëigening zijn onderscheiden.

......om U dit land te geven.
......Doch het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren.
Genesis 15:7, 16.
Het beloofde land.
Wij allen kennen die uitdrukking. Aan Abraham is het land Kanaän toegezegd.
Toegezegd door den God, Die spreekt en het is er, Die gebiedt en het staat er. Door
den God, Die over alle dingen beschikt, wiens eigendom de ganse aarde is, en
mitsdien ook het gebied tussen Eufraat en Nijl.
Als die God aan Abraham ‘dit land’ belooft, en het hem ‘geeft’, dan mag Abraham
verklaren: dit land is van mij. Hij moet ook zo spreken, want de belofte Gods vraagt
geloof, en wil niet verworpen wezen.
Abraham heeft de belofte. Zij kwam tot hem als vader der gelovigen. Sedert die
belofte ‘heeft’ hij ‘dit land’, dit beloofde land. Hij ‘heeft’ het ‘in Christus’. Want niet
alleen heeft God dit land nodig om er de kerk te doen wonen, en zo straks, de plek
gereed te zien maken, die de kribbe en het kruis behoeven. Maar ook heeft Abraham
God geloofd, en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En zo mocht hij voortaan
van dit land zeggen: het behoort tot die goederen, die ik en de mijnen, die derhalve
wij ‘in Christus hebben’.
Maar hetgeen wij ‘in Christus hebben’, dat moet de H. Geest ons nog toeëigenen’.
Al wat wij ‘in Christus hebben’ wil de H. Geest ons toeëigenen, in den weg van het
geloof, dat in den tijd de rechtvaardigmaking ons deel doet worden.
Ook ‘dit land’ moet de H. Geest Abraham toe-eigenen. Hij zal dit doen, door den
weg te banen voor het Woord, dat, eenmaal in de wereld uitgezonden, een mes
wordt, dat naar twee kanten snijdt. Dat Woord zal de uit Abraham te verwekken
kinderen brengen onder het verbond; het zal zó onder die verbondskinderen schifting
brengen; het zal een reuk des levens zijn den één, een reuk des doods den ander.
En het zal ook ‘de wereld’ aangrijpen; het zal de oppositie van Egypte en ook van
het Amorietenvolk wakker roepen, en zo de maat der ongerechtigheid bij dezen vol
doen worden.

1)

De Reformatie, XX, 10 aug. 1945.
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En eerst als dát gebeurd is, zal Abraham, d.w.z. zullen zijn nakomelingen, die het
geloof bewaren, en die niet behoren tot het merendeel, dat in de woestijn
terneergeslagen wordt en waarin God geen welbehagen hebben zal, ‘dit land’ in
handen krijgen.
Dat zal nog ruim vier eeuwen duren. Reken, ‘een eeuw’ voor ‘een geslacht’, - dan
zal eerst het ‘vierde geslacht’ uit slavernij, jawel, want die komt eerst nog, herwaarts
wederkeren. Dan vallen Jericho's muren door het geloof. En door dit geloof, dat de
H. Geest werkt, en waarmee Hij de sleutelpositie van Kanaän (Jericho) zijn Kerk in
handen geeft, door dit geloof zal de H. Geest Abraham ‘toeëigenen’ wat hij en de
zijnen ‘in Christus hebben’. Ook ‘dit land’.
De tijd is lang: vierhonderd jaren, ruw geschat. In dien tijd zal Abrahams geslacht
pelgrimeren, zal hij van zijn eigen land een paar meters gronds voor een graf moeten
kopen, zal zijn bezit bezet bezit zijn, en zal de Amoriet en later de Egyptenaar zijn
kinderen onderdrukken. Abraham de bezitter? Jawel. Maar de Amoriet de bezètter!
Totdat de maat der Amorietenzonde vol is. Tot zolang woont Abraham, en woont
de Kerk, in bezet gebied.
Gelijk ook wij vandaag wonen in bezet gebied, ongeacht elke oorlogsverklaring, en
élk vredestraktaat. ‘Alles is Uwe’, zegt ons de Schrift. Een nieuwe aarde, d.w.z. de
oude, maar dan vernieuwd, is onze. Maar veel meer dan vierhonderd jaren zal de
Antichristelijke voorhoede, en zal straks de Antichrist zelf onze aarde bezet houden.
Totdat zijn zonde-maat vol is. Zó lang. En al dien tijd zullen wij vreemdelingen en
pelgrims zijn. Ons ‘hebben’-in-réchten zal in de ‘feiten-van-den-dag’ geen bewijs
vinden. Wel een luidruchtige tegenspraak. Wij zijn nog altijd in dezelfde positie als
het kroost van Vader Abraham. Want - zijn wij niet zijn kroost?
Maar dan blijkt uit dit concrete voorbeeld, dat toezegging en toeeigening twee
onderscheiden zaken zijn. Dat er een tweeërlei schenking is: een schenking in
belofte, én een schenking in vervulling der belofte. En zo ook een tweeërlei ‘hebben’;
een hebben in toezegging, én een hebben in toeëigening van het toegezegde.
Dat stá den kinderen van Vader Abraham voor ogen, zo vaak zij in den doop tot
Abrahams positie ingaan, en met hem onderduiken in
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de wateren, die het tegenbeeld van den zondvloed zijn (1 Petr. 3). De Kerk van
Abraham ‘heeft’ ‘in Christus’ goederen. Zij ‘heeft’ ze in de schenking-der-belofte.
En onze vaderen grijpen dan moed, en roemen van de kinderen:
zij hebben de zaligheid; of
zij hebben het eeuwige leven; of ook
zij hebben den H. Geest,
zij hebben het Koninkrijk der hemelen;
zij hebben de rechtvaardigmaking, de heiligmaking, de heerlijkmaking.
Maar dit ‘hebben’, waarop geen enkele uitzondering bestaat, is het
hebben-in-de-toezegging. De H. Geest is den kinderen, niet minder dan den
volwassenen, toegezegd. Zij hebben dus dien Geest. In eerste schenking. In de
schenking der belofte.
Maar wie nu zou zeggen:
derhalve hebben die kinderen (zij het dan met te verwaarlozen uitzonderingen)
reeds den H. Geest ontvangen in de twééde schenking, zij zijn reeds wedergeboren,
die zou even dwaas zijn, als wie van Abraham gezegd had: hij ‘heeft’ Kanaän, in
schenking der belofte, dus heeft hij het al in handen.
Zou toezegging en toeëigening hetzelfde zijn?
Of wie nu spreken zou:
de kinderen moeten krachtens de belofte bejegend worden als kinderen, die den
Geest ontvingen in tweede schenking (die der werkelijke wedergeboorte), die zou
even dwaas zijn, als de man, die in het interim der ruim vierhonderd jaren van daar
straks Abraham had bejegend als den bezitter niet alleen, doch ook den bezètter
reeds van Kanaän.
Hem zo bejegenen?
Maar heeft hij niet een graf gekocht voor Sara? Zo heeft hij zijn ‘vorstin’ bejegend!
En heeft hij niet gevochten tegen de Amorieten-cultuur, die, heidens-humanistisch
als ze was, de harten van zijn kinderen vaak ‘bezette’? Zó erg ‘bezette’, dat Ezechiël
(hoofdstuk 16) later typerend zeggen en striemen moet: Uw vader was een Amoriet!
d.i. uw jeugd heeft hij geïnfecteerd met heidendom en zonde. Het ware wel zeer
gevaarlijk, Abrahams kinderen te bejegenen als kinderen, aan wie de H. Geest
reeds de wedergeboorte had volbracht, die wedergeboorte, die het geloof brengt,
dat Kanaän in handen krijgt.
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Lees dus Uw doopsformulier weer, gij kerkmens. En bedenk, dat toezegging en
toeëigening twee zaken zijn.
Altijd.
Wanneer een land in geding is tussen Kerk en wereld (het beloofde land).
En ook wanneer een hart in geding is tussen Geest en Beest (het kinderhart).
Toezegging en toeëigening zijn twee.
Maar het geloof is de band, door God te leggen, en niettemin van ons geëist, de
band, die deze twee aan énen smeedt.
1)

Apostolisch vloekproza.

Och, of zich ook snijden lieten, die u onrustig maken.
Galaten 5:12.
We kennen de vloekpsalmen, de vloekdichten, uit het Oude Testament. Ze zijn altijd
een ergernis geweest voor wie den Bijbel leest bij een ander dan diens eigen licht.
Het verhaal gaat, dat in Delft eens een Oranje de kerk verlaten heeft, toen de
predikant den preekstoel niet ‘te goed’ achtte, om een vloekpsalm, het was, meen
ik, psalm 137, op de lippen te nemen, en als Woord van God zijn ere daaraan te
geven.
De vloekpsalmen zijn ook inderdaad een ‘ergernis’, d.w.z., een aanstoot, waarover
men valt. Ze zijn dat voor ‘het vlees’. Het ‘vlees’ betekent hier: het niet door Gods
eigen Woord beheerste, en daaraan zich onderwerpende, denken en willen.
Maar gelijk álle bijbelse ‘ergernissen’, zo is ook deze ‘krácht’ van God,
opbouwende, genezende, richtende, sturende krácht voor het geloof. Het geloof,
dat Gods Woord zichzelf laat verklaren en ont-dekken. ‘Kracht’ Gods, en ‘wijsheid’
van God. Wijsheid, in steê van dwaasheid.
Want in de vloekpsalmen is alleen Gods eigen Geest aan het woord. Niet onze
autoriteit mag vloeken. Maar als God vloekt, wie zal dan zegenen? Als Hij breekt,
wie zal dan bouwen? Als Hij verwerpt, wie zal dan aannemen? Als Hij buitensluit,
wie zal dan insluiten? Er IS nu eenmaal een goddelijke uitsluiting. Wij kennen
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haar normen, haar rechten, haar grondaxioma's uit zijn eigen openbaring. Bedient
de kerk Gods Woord getrouw, óók voor wat déze normen, déze rechten, déze
axioma's betreft, dan vloekt zij achter Hem aan. Opdat het kruis van Christus, dat
grote skandalon, die grote ergernis-voor-het-vlees, niet te niet gedaan worde. Dan
bindt de Rechter in den hemel hierboven gelijk de kerk op aarde bindt.
Gaat evenwel de kerk zich losmaken van deze normen, komt zij tot een ‘tucht’,
die in strijd is met de Schrift en met de in de Kerkenordening neergelegde, maar uit
de Schrift ontleende, maatstaven, dan ontstaat daar het vreselijke conflict tussen
den Rechter boven, en de kerk beneden. Dan wordt bóven niet gebonden, waar
beneden wél gebonden wordt. En dit niet alleen. Dan beveelt de Rechter bóven aan
de kerkmensen-van-benéden een strijd te openen, een Heilig Schisma uit te roepen,
óók in de fronten hier beneden. Dan móet wie hier beneden trouw blijft aan het
uitgedrukte Woord, openlijk verklaren te verwerpen alle valselijk genaamde ‘tucht’
van de beneden-kerk, opdat de Koninklijke Residentie in den hemel, die Residentie,
waar onze Koning is gezeten op den troon, en waar het centrum derhalve is van
den staat, waarvan wij burgers zijn, niet worde beledigd door onze samenklitting
met de samenzweerders-hier-beneden. De samenzweerders tegen de broeders,
die zich hielden aan de regelen der goede trouw voor het kerkelijk samenwonen;
hun samenzwering was in feite een samenrotten tegen God en zijn Gezalfde.
En dan tekent zich het Schisma af, ook in de napleitende kerkmensen en hun
redevoeringen.
De één kiest zijn ‘stand-punt’ in het valse eenheids-axioma, dat het gegeven getal
als basis neemt; vóór alles moet, vindt hij, dat getal ongerept blijven. Hij spreekt
heel roerend over het ‘getal’ alsof de getallen niet door hem zelf al tevoren gehavend
zijn, toen hij de broeders uitwierp, of achteraf die uitwerping voor eigen rekening
nam. In de opstelling van zijn eenheids-maximes vergeet hij, dat de kerkelijke
eenheid een zaak is van belijdenis, van leer, van rechtsbediening, van het staan op
den bodem der geopenbaarde axioma's die de Heere stelde. Hij spreekt, o ja,
ontzagwekkende dingen over de eenheid. En zózeer wordt hij gepakt door zijn eigen
eenheidsredevoeringen, dat hij - althans in feite - ingaat tegen de vloekpsalmen van
het Oude Testament. Hij weet dat niet, en wil dat niet, en knersetandt misschien
tegen wie hem zó iets durft voor de voeten werpen. Zou HIJ de vloekpsalmen
tegen-spreken?
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O neen: de vloekpsalmen gaan, vindt hij, tegen de heidenen. Tegen ‘Babel’, de
georganiseerde wereldmacht. Dáártegen pleegt ook hij te toornen. Maar er zijn er,
gelukkig, die het inzake die vloekpsalmen nog iets gedetailleerder weten te zeggen.
Deze laatsten hebben ontdekt, dat de oudtestamentische psalmisten óók tegen
bondskinderen vloekpsalmen kunnen slingeren. Tegen verraders uit de kerk. Tegen
mensen, die hun brood aten. Die Christus' brood aten, hún, en ook zijn tafelgenoten.
Hun tafel worde hun een strik (ps. 69:23). Een vreemde gedachtenketen? Maar
misschien is op haar plaats de herinnering aan de maaltijden der oosterse nomaden;
zij bedienden zich daartoe van een doek, een stuk leer, dat op den grond was
uitgespreid, en waar men om heen zat, de benen gevouwen onder het lichaam.
Kwam er onverwacht alarm, dan kon bij de paniek onder het haastig opstaan licht
iemands voet zich in de ‘tafel’ verstrikken, en zo de tafel hem doen vallen (Nicolsky,
aangehaald in G. Stählin, Skandalon, 50). Hoe dit zij: de vloekpsalmen richten zich
in de Schrift óók tegen de voormalige tafelgenoten, die de trouw hebben geschonden.
Niet om hun persoon, doch om hun kwaad vernietigd te zien; en om de goede trouw
te redden.
Daarom durft de ander ook zijnerzijds vloeken. Niet op eigen naam, het zij van
hem verre. Doch in den naam des Konings. Hij zal voor wat de personen betreft,
zich niet vermeten, profeet, psalmist of ook apostel na te bootsen, aan wie bijzondere
openbaring van Godswege toegekomen is, óók aangaande personen. Doch wat de
grondregelen aangaat: hij durft de vloekpsalmen overnemen. Scherper gezegd: hij
durft het niet te láten.
Nu, zó'n man was, bij het lezen van het Oude Testament, die Christus-apostel
Paulus. Hij durft het niet te láten, die psalmen als Gods Woord te eren. En, onderwijl
hij zulks aan zich bekent, komt over hem de Geest van God, die inspireert, en zeer
bijzondere inhouden aan hem zeer bijzonder openbaart, en die hem aandrijft tot het
schrijven van zijn geweldigen brief aan de Galaten. Het is die Geest van God, die
Paulus aandrijft tot het schrijven óók van zijn proza-van-den-vloek. Het apostolisch
proza: och, of zich ook snijden lieten, die u onrustig maken.
Wie waren het, die destijds de kerk onrustig maakten? Het waren de mensen der
kwade, der eigenwillige binding. Zij eisten van de gelovigen de onderhouding van
allerlei wetsbepaling uit den ere-
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dienst van Mozes. Ze wilden bijzonderlijk, dat ook de christen zich en zijn kind nog
zou doen besnijden: al was het bloed van Christus uitgestort, toch moest óók het
eigen bloed der christenen nog vloeien, meenden zij. Feestdagen, spijsgeboden,
en zo nog wel wat meer, werd bindend verklaard. Bindend voorschrift. Conditie voor
kerk-gemeenschap en voor ambtsdienst.
Maar in die binding waren ze dan niet eens nog consequent. Ze waren geen
dwepers, geen fanatici. Veeleer waren ze diplomaten: zij eisten geen algehele
binding (6:13); men kon bij hen in veel gevallen ook wel dispensatie krijgen. Het
ging hun niet zozeer om hun bindingstheorie, en om den inhoud van wat zij bindend
verklaarden, als wel om versteviging van hun machtspositie (6:12, 13; 4:17). Vooral
op één man hadden zij het gemunt: den énen, die de waarheid hun zeide, en het
riskeerde, deswege hun ‘vijand’ genaamd te worden......bij de betoverden (3:1).
En nu die éne? Die Paulus?
Hij is geen dichter van professie: zijn lange zinnen, die niet aflopen, bewijzen het
wel. Maar over hem komt de Geest: nu gaat hij vloeken. Vloeken in proza. Werden
die mensen, die de gemeente van Christus' vrijgekochten verontrusten met hun
bindingsdecreten, nu maar zelf gesnedenen, d.i. ontmanden, eunuchen. Waren ze
met hun binding aan den eis van bloedstorting-in-besnijdenis nu maar eens zó
consequent, dat ze ook het mes in eigen lichaam gingen zetten, of lieten zetten!
Dan waren ze in hun fanatisme straks ook zelf gesnedenen. En dan? Dan gold, juist
op hun eigen ‘oudtestamentisch’ standpunt, voor hen de regel van Deut. 23:1: geen
ontmande, noch gesnedene, mag in de vergadering des Heeren worden toegelaten.
Zó iemand staat buiten den tempel, buiten het bondsvolk; hij kan niet communiceren.
Welaan: die binders-van-de-vrije-kerk, ze zitten met de door Christus vrijgekochten
aan één tafel. Moge hun aanzitten aan die tafel zó verlopen, dat ze zich in die tafel
verstrikken. Hun tafel worde hun een strik! Een val. Hun kerkmanipulaties mogen
doodlopen in het slop, waarin ze eerst de kerk gejaagd hebben. Mogen zij met hun
binding en hun excommunicatie tenslotte zichzelf al bindend excommuniceren: het
zou dan gedaan zijn met hun verstoring van de rust der vrijheid, die in Christus
Jezus is.
Een verwensing?
Jawel, een apostolische verwensing.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

31
En zij is sterk van ingehouden drift. Ze ‘pakt’ de drijvers op hun eigen leuzen. Zij
zeggen op te komen voor het Oude Testament, de wet van Mozes. Maar Mozes
kénnen doen zij niet. Zij kennen hem wel als man-van-binding, maar niet als
type-des-Ontbinders, type van den Middelaar van het genádeverbond. Zij rukken
wet en evangelie uit elkaar; zij staan de zending tegen, en maken van de kerk een
sektetje, gebonden aan een aantal willekeurig gekozen formules. Hadden zij oog
voor de volle Schrift, Paulus zou de eerste zijn om het Jesaja na te zingen: dat de
God-der-brede-kerk ook aan de gesnedenen straks een plaats gunt in zijn huis:
Jesaja 56:4, 5. Want zó zegt de Heere van de ontmanden: wie mijn Sabbatten
houden, en dat verkiezen, waarin Ik welgevallen heb, en vasthouden aan mijn
verbond, aan dezen geef ik in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en
een naam, - aldus de troostprofeet Jesaja. Dat is een belofte aan de gesnedenen,
de ontmanden, die naar genáde snakken. Weliswaar geen onvoorwaardelijke, doch
een belofte, ‘ingeleid door een conditie’ (Ridderbos, J., Korte Verkl. 167). De conditie
is: wetsgetrouwheid, die ‘in den diepsten grond eene zaak des geloofs is’ (Ridderbos);
en op deze voorwaarde nu volgt de Goddelijke belofte: dat hun een goede naam in
de kerk gegeven zal worden, een wel niet lichamelijk, doch niettemin geestelijk
vaderschap. Vaders-in-Israël zullen zij worden. Zij lopen niet dood in het kerkslop,
al waren ze er bang voor, en al schenen ze ook daarvoor te zijn voorbestemd, omdat
ze geen kinderen ooit zouden kunnen krijgen, en niet vaders-in-Israël zouden kunnen
worden in letterlijken zin.
Kijk, dát is genade. Dat is die zalige ontbinding van gebondenen, die aan
onvruchtbaren geestelijk kroost toezegt, aan slopbewoners vrije passage langs den
hoofdweg, aan gebondenen vrijheid, aan geketenden vrijen armslag, aan de
gekerkerden lúcht, lúcht. Hadden de bindingsmaniakken, die de Galaten met hun
wetsaforismen verontrustten, maar die óntbindingstendenz verstaan: ze waren dan
op den Breden Weg der Vrijheid-die-in-Christus-is geplaatst, naast Paulus.
Maar nu zij van dien Hoofdweg af de zielen in het slop, neen, niet eens van de
wet (want Mozes' echte wet was doortocht naar Christus' evangelie), doch van hun
willekeurige wetsaforismen sturen, nu moge hún de doortocht, die Jesaja aan
proselieten én ontmanden gunt, afgesneden worden. Nu moge voor henzelf de wet
worden wat zij in hun onderwijs voor anderen haars ondanks
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gemáákt wordt: een drijfster-met-de-zweep, een harde boodschap, een zuur gezicht:
ontmanden hebben hier geen plaats, en daarmee uit. Conditie, conditie, slaat hier
de klok. En geen belofte-metconditie. Want de conditie van Jesaja en van Paulus,
die is conditie bij een genadebelofte. Maar de conditie van die judaïsten, die de kerk
van de Galaten binden en verscheuren, die is conditie voor een notariële uitkering
van wat ‘verdiend’ is door uzelf.
Zo kan de apostel verwensen. Zo willen ook wij op zijn gezag zakelijk verwensen.
Ambtelijk verwensen. Wij verwensen de binding, die niet naar Christus' Woord is.
Wij verwensen ze naar het slop. Opdat er doortocht zij voor het ongehinderd
evangelie. Vrijheid voor de gesnedenen. Maar het slop voor hunne snijders. Al lopen
er ook prinsen uit de vrijgemaakte kerk, - het Woord blijft staan: het is een eenheid
van bondszegen én van bondsvervloeking. Moge verdorren wie de sappen van
Gods kerk verandert in zomerdroogten: moge hij verdorren in dit zijn
tegendeel-van-ambt. Opdat geen ontmande-door-geweld, die uit den Groten
Ontbinder leven wil, ooit zegge: ik ben een dorre boom (Jes. 56:3). Twist met hun
twisters, Hemelheer.

Toledooth-openbaring in de ontmoeting van Abraham en
1)
Melchizedek.
En Melchizedek, de Koning van Salem, bracht brood en wijn; deze nu
was een priester van God, den Allerhoogste, en hij zegende hem......En
hij (Abraham) gaf hem de tienden van alles.
Gen. 14:18, 19a, 20b.
Een feestmaal kán smartelijker dan een begrafenis zijn; en de uitreiking van
koninklijke eerbewijzen vermag soms diepere wonden te slaan dan een optocht van
verwezenen ter dood. Wanneer voor ons gezicht de verhoudingen niet ‘kloppen’,
dan is een feestmaal een spijziging met tranenbrood en de inspectie van een
erewacht een gaan in boeien.
Zó'n feestmaal, en zó'n inspectie heeft Abraham, onze Vader, moeten beleven,
toen hij, gekranst als overwinnaar, in de buurt van

1)

De Reformatie, XX, 29 sept. 1945.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

33
Salem werd gefêteerd door Zijne Majesteit, den Koning, en Zijne Eminentie, den
priester Melchizedek. Men riep van rechts en links: Victorie; en dronk Abrahams
gezondheid. Maar hij zelf wist zich van God geslagen en overwonnen: vae victis, 't
doet zeer, als 't hete woord er uit moet: Gij, God, zijt mij te sterk geweest.
Had men óns gevraagd, 't zwaarste uur in Abrahams leven aan te wijzen, we
hadden merendeels, als Sören Kierkegaard, en ettelijke anderen, den vinger gelegd
bij Genesis 22, dáár gaat de vader bergopwaarts, om op bevel van God, zijn eigen
zoon te slachten. Dat hem dit van God gevraagd kon worden! Wie onder hen, die
ter informatie aangaande Abraham alleen het verhaal van Genesis lezen, denkt
eraan, dat feest onder den rook van Salem ook maar in aanmerking te laten komen,
als 't er om gaat. Abrahams zware uren onderling te vergelijken?
Toch zullen we stil hebben te staan bij dat feestgedruis bij Salem, en scherp op
Abraham dienen te letten. Is Abraham de vader aller gelovigen, en zijn wij dus zijn
kinderen, welaan, waar is dan zijn vaderlijke eer, dat wij zó gauw hem denken te
peilen, dat wij in een ommezien met hem gereed zijn: feest is feest, en begrafenis
is begrafenis? Wat willen wij van dezen onzen gekwalificeerden ‘Vader’ weten, tenzij
wij gelovig in zijn strijd, in zijn strijd ingeleefd zijn? Werkelijk in-leven in den tijd van
den vader aller gelovigen mag slechts een gelovend inleven zijn, niet een alleen
maar eens gelovig. Dat is te zeggen: wij moeten in dat ‘inleven’ zeer bepaald telkens
weer de daad verrichten van het aannemen van God in zijn concreet tot ons komende
Woord. Zijn Woord, ditmaal met name aangaande Abraham, dat maaksel Gods,
altijd gekwalificeerd door die zeer bepaalde plaats, die de Bondsgod hem toewees
in de geschiedenis van het verbond der genade.
De roeping Gods, tot Abraham eenmaal uitgegaan, en sindsdien steeds weer
uitgaande, is niet maar een aanwijzing geweest van zijn toekomstige plaats in de
geschiedenis van het genadeverbond, doch ook zeer bepaald een kracht-dadig
brengen van Abraham op die plaats. Want Gods Woord doet altijd; nooit is het niet
kracht-dadig. Het is kracht-dadig, in verharding, maar ook in bekering. Spreekt het
in de aantonende wijs, dan meteen in de gebiedende, en in den goddelijken optatief:
dat is de zegwijs, die laat zien wat Hem behaagt. Zijn Woord doet altijd hetgeen
Hem behaagt, en is krachtdadig in datgene, waartoe Hij het ‘zendt’.
Willen wij dus als Abrahams kinderen, onzen vader 't zoals hij
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daar nabij Salem op de ereplaats aan tafel zit, ‘geestelijke onderscheiding’, dan
moeten wij niet alleen maar op de spandoeken letten, die de mensen op het
feestterrein hebben aangebracht, met hun V-teken, dewijl V is Victorie; maar dan
hebben wij ons af te vragen, welke kracht-dadige en dus vorm-gevende, formerende
openbaring de Verbondsgod Abraham doet toekomen in aansluiting aan, en ter
nadere verklaring en uitwerking van hetgeen reeds eerder Abraham van 's Heeren
wege is gezegd. Wij zullen dan dien Vader van onzen vader zien, den Heere God
zelf, die Abrahams ‘geest en ziel en lichaam’ (1 Thess. 5:23) formeert en sinds
bewaart, tot dienst aan de eerste komst, de eerste parousie, onzes Heeren Jezus
Christus. De openbaring des HEEREN in de ontmoeting van Abraham en
Melchizedek is immers in de allereerste plaats een toledoothopenbaring; zij ontdekt
ons den zin van Genesis: uit God zijn alle dingen.
Openbaring? vraagt iemand. Openbaring van den HEERE, hier op dit
overwinningsfeest? Maar daar wordt geen woord gezegd; geen hand schrijft, gelijk
later in Belsazars paleis, vreemde letters aan den wand, en geen profeet treedt op
om een rede te houden. Geen droom, geen gezicht, geen verschijning, niets daarvan.
't Is alles waar, Maar - er is tweeërlei openbaring. Er is een openbaring in woorden;
en óók een openbaring in werken. Zo'n werk vinden wij hier, als God zelf de wegen
van Abraham en van Melchizedek elkaar laat kruisen.
Niet maar als God, doch ook als Verbondsgod, als HEERE, is hier de Zender en
Roeper van Abraham werkzaam. Het zevende hoofdstuk van den brief der Hebreeën,
dat niemand voorbij mag gaan, die Abraham heden wil ‘verstaan’, zegt ons dat
rechtstreeks. Dat merkwaardige hoofdstuk kwalificeert dan ook meteen de beide
feestgangers van het ogenblik: Abraham en Melchizedek. Beiden immers worden
daar betrokken op Jezus Christus, den Zoon Gods, die komende is, op weg naar
de vleeswording.
Wat Abraham betreft, die heet in Hebr. 7: aartsvader, patriarch. Hij is niet altijd
aartsvaderlijk, niet minder patriarchaal, deze Abraham; ook hij is niet steeds op zijn
plaats; hij moet, naar wij reeds opmerkten, op die plaats gebracht worden. Maar
patriarch, aartsvader, dat is Abraham altijd.
Hij is vader van onzen Heere Jezus Christus, die uit zijn lendenen wil geboren
worden, en die thans, naar zijn macht en autoriteit als Gods Eeuwige Zoon, zijn
eigen vleselijken Vader kiest en formeert
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en bekwaamt tot dit hoge, en dus zeer bezwarende vaderschap.
En wat voorts Melchizedek aangaat, hém noemt de auteur in Hebr. 7 rechtstreeks:
‘type van den Zoon van God’. Type, zeer bepaald van Gods Zoon in z'n menselijke
én goddelijke natuur; het gaat hier immers om de ambtelijke positie van Melchizedek
en van Christus; welnu - in de eenheid zijner twee naturen heeft de Persoon van
Jezus Christus zijn drievoudig ambt opgenomen om het in alle eeuw, en in elken
staat, dien hij voert, te bedienen.
Zó zijn ze dus aan te dienen, deze twee: Dit zijn dus hun predikaten, althans in
het Hof der hoven, hetwelk de festiviteiten van het hof van Salem heden dirigeert:
de Vader van Christus, en de type van Christus: Abraham en Melchizedek.
Van deze beiden nu en van hun contact spreekt God de Heilige Geest ons in het
‘historische’ bijbelboek Genesis.
Dat boek Genesis is een echt tendenz-boek: Schrik van dit woord maar niet: de
Geest Gods mag zulke boeken schrijven, want Hij alleen schrijft ze goed, den zin
en de mening des Geestes ‘oorspronkelijk’ bepalende: ‘De tendenz van Genesis’
is: God den HEERE te doen zien, gelijk deze de gevallen wereld in Christus Jezus
gaat behouden langs den weg van het verbond der genade. Als Genesis verhaalt
van zon, maan en sterren, geschapen door God, dan is het toch geen kosmografie,
die als zodanig in dit verhaal bedoeld wordt. Neen, het in zichzelf volkomen
betrouwbare schepping-bericht heeft slechts één doel: het haast zich ván het verhaal
omtrent het ontstaan van zon, maan en sterren, omtrent de wording van het heel-al,
tót het bericht omtrent den mens. Komt dan de mens tersprake, dan wordt ons toch
geen antropologie gedoceerd, maar dan is het den auteur begonnen om het conflict
van zonde en genade. Worden de geboorten van Adams huisgezin verhaald, dan
krijgen wij geen etnografie, en geen geografie, doch dan gaat het om de worsteling
van Vrouwenzaad en slangenzaad, van Kerk en Wereld.
En zo spitst zich het pad der verbijzondering almeer toe: straks vernemen wij,
hoe na den zondvloed de verkiezende GOD met Sem den heirweg optreedt; en hoe
uit dien Sem Abraham verwekt wordt, en geroepen om dat wereldpad nu definitief
tot kerkpad te maken; hoe uit Abrahams zaad niet Ismaël, maar wel Izaäk, en niet
Ezau, maar wel Jacob de drager der kerkbelofte wezen mag; en hoe zo het volk
Israël verwekt, en wonderlijk bewaard wordt totdat het
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moment van zijn candidatie als volk gekomen zal zijn. Israël - want daaruit zal straks
de Messias worden geboren: Jezus Christus, de Komende, de óók in de feiten van
Genesis al maar door aan het komen zijnde Middelaar van het verbond der genade.
Het is alles kerk-wording, kerk-komst, Christus-wording, Christus-komst.
Wording, geboorte, komst, opkomst, - dat is dan ook eigenlijk de betekenis van
het Griekse woord Genesis. Het boek Genesis is zich dan ook terdege bewust van
zijn tendenz. Dit blijkt o.m. hieruit, dat in den tekst van het boek zelf meermalen een
bepaald woord gebruikt wordt, dat in het Hebreeuws gespeld wordt als toledooth.
Ook dat woord duidt zo ongeveer hetzelfde aan als: Genesis. Het wil zeggen:
ontstaansgeschiedenis, aanvang, begin, wording, geboorte, en in wijderen zin:
geschiedenis.
Dat woord toledooth heeft met name bij de vertegenwoordigers der
godsdienst-historische school sterk de aandacht getrokken. Het mag - bij alle verschil
- ook de onze hebben. Het staat er niet voor niets. Bij voorkeur wordt in het boek
Genesis dit woord gebezigd als er een mijlpaal op den weg van wereld en kerk is
gezet. Eerst krijgen wij de toledooth van hemel en aarde: Breder kan het niet. Dan
komen we - want de kring vernauwt zich, we hebben immers ons tendenzboek - tot
de toledooth van Adam. Maar in Adams kinderen is kaf en koren; naar dat koren
sticht zich de tendentieus gerichte aandacht. Zo komen we dan vervolgens tot de
toledooth van Seth; want die is nadat Kaïn, Abel - het vrouwenzaad - heeft
doodgeslagen, Abels plaatsvervanger en daarmee de vader van de heilige lijn in
het mensengeslacht. Maar ook in de ‘heilige lijn’ treedt daarna het bederf op; kerk
en wereld, vrouwenen slangenzaad vermengen zich, en straks zendt God den
zondvloed. Die brengt ons tot de toledooth van Noach. Treedt straks Noachs gezin
uit de ark, om het ‘tweede waereldrond’ (Bilderdijk) te gaan beheersen, dan is ook
in zijn gezin weer niet álles het verbond getrouw. De verbondslijn gaat tot nader
order Cham en Jafet voorbij; om tot Sem zich te bepalen. Van Sem gaan weer velen
terzijde, totdat God een man verwekt, Terah, wiens gezin uit elkaar gehaald wordt,
inzoverre zijn zoon Abraham den goddelijken last ontvangt land en maagschap te
verlaten en - als vader van het verbondsvolk Israël, als vader van Jezus Christus te treden in de afzondering die eeuwen verduren moet, eer ze op den groten
Pinksterdag in Jeruzalem een einde nemen kan. Derhalve komen we bij de toledooth
van Terah. En vandaar leidt ons het verhaal naar Abraham,
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den zoon van Terah. Hier - bij Abraham - is de mijlpaal, dien men bijzonderlijk te
merken heeft. Want nu begint de geschiedenis van Izak. Jacob-Israël, Kerk van
Israël, Christus Jezus. Hebt ge er op gelet, dat ge bij het zevental, die rust gevonden
hebt? Zon-maan-en-sterren: dat was één. Adam, dat werd twee. Seth, dat heet:
drie. Noach, nummer vier, Sem, dat is vijf. Terah, nummer zes. En dan is Abraham
zoveel als: zeven.
De zevende in de Genesis-lijn: Abraham.
De zevende in de toledooth: Abraham.

‘Zeven’ nu is te zeggen: voorlopig rust. Tenminste dat wil het hier op aarde bij
mensen zeggen. Wat een reus is daarom die Abraham. Het tendenz-verhaal Genesis
wil maar zeggen: alles stuurt op dien énen man aan. Zon-maan-sterren, Adam,
Seth, Noach, Sem, Terah, álles dringt en perst naar Abraham toe, alle toledooth
van ‘zes’ en daaronder zuchten om dezen ‘zevende’, dezen Abraham, alles is op
hem gemunt.
Geef Abraham zijn eer: de letter van Genesis is onbetwistbaar Abrahams letter.
Om zijn Genesis, om zijn toledooth, om zijn geboorte, is het God te doen geweest,
toen hij het heel-al formeerde, Adam schiep, Seth verwekte, Noach zond, Sem apart
zette, Terah vader liet worden.
Abrahams geboorte - een hoogtepunt in de geschiedenis van Kerk en wereld,
van heel-al. Het is in feite precies hetzelfde als wat Openbaring XII ons tekent. Daar
staat het grote Kind van Abraham onder den wijden koepel van zon-maan-sterren;
en het wordt geboren uit den schoot der als ‘vrouw’ getekende Kerk van het
Testament, derhalve van Adam, Seth, Noach, Sem, Terah, Abraham. Nu, om dat
kind van Abraham is het óók in Genesis te doen. Maar dat Kind toeft nog, al is het
op weg. Voorlopig is er een rustpunt bereikt: Abraham is er. Zijn toledooth wijzen
uit, dat hij een blinkende figuur bij uitnemendheid is, een ster van de eerste grootte,
een mijlpaal in de geschiedenis van zon-maan-sterren (het heel-al), van Adam (de
mensheid), van de Kerk (Seth, Noach, Sem, Terah). O, die Genesis van Abraham!
Die gelukkige, voorspoedige geboorte van dezen ‘zevende’ in de linie der
merkwaardige produkten, de toledooth van God Jahwe! Wie zó gelooft, wordt,
krachtens geboorte (zeggen de mensen) tot grote dingen bekwaam. Uw geboorte
bepaalt Uw verkiesbaarheid, en dus ook Uw verkiezing. Zo oordelen de mensen,
als zij bij ‘ervaringslicht’ een Genesis-boek, en een
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toledooth-register schrijven. En alzo schijnt ook God te oordelen, God de Heilige
Geest, die het boek Genesis opnam in de Schrift, en deze daarmee opende. Gods
eigen Schrift, Gods eigen vinger, Gods eigen ritme in de geschiedbeschrijving zijner
tendenzen schijnt te zeggen: Let op den man van zó hoge geboorte, van zulke
Genesis, van déze toledooth.
Ja, nog meer. Ook de stenen zijn haast gaan spreken. En de feiten van den dag.
Want die Abraham blijkt - in Genesis XIV - met één slag een zeer fortuinlijk man
geworden. Hij is overwinnaar in een enormen strijd geworden. Vier Koningen,
residerende buiten Kanaän, hadden gezamenlijk het zwaard opgenomen tegen vijf
stadsvorsten, allen uit Abrahams omgeving: de Jordaanstreek. De vier geallieerde
koningen hadden in een streek, die later door de Dode Zee opgeslokt is, slag
geleverd tegen een vijf stadsvorsten, kleine machthebbertjes, maar gehecht aan
macht en titel. Aanleiding voor den strijd was gevonden in de poging der
Jordaan-vorsten, om zich te bevrijden van het juk der Elamieten, die destijds in
voor-Azië de lakens uitdeelden. De opstand was wel bedoeld geweest als een
poging, om heel het Jordaangebied - ja, heel het Westen - vrij te maken van
Elamietischen (en anderen) druk. Waarom dan ook Elam met andere rijken een
strafexpeditie op touw gezet heeft. Welnu, deze laatste militaire operatie was in het
nadeel van de bewoners van het Westen geëindigd; en tot de gevangenen, die, mét
hun bezittingen, werden weggesleept, behoorde ook Lot, de neef van Abraham,
inwoner van Sodom.
En nu is het Abraham, die het initiatief neemt ter bevrijding. Zelf brengt hij een
legermacht op de been; ook weet hij bondgenoten aan zich te associëren. Helemaal
naar het Noorden zien wij Abraham opmarcheren, - de ravitailleringsmoeilijkheden
blijkt hij te kunnen overwinnen, straks grijpt hij zijn kans door den overmachtigen
vijand - zóveel ‘grootmachten’ - te verrassen en te verslaan, ja, te achtervolgen, tot
benoorden Damascus. Een militair succes, dat, reeds voor wie de afstand kent, er
wezen mag. Eén der resultaten is alvast, dat Lot bevrijd wordt. Een tweede, dat een
enorme buit straks aan Abrahams voeten ligt. Kamelen, tapijten, goud, zilver, slaven,
militair gerei, ja, wat niet al!
Met één slag is Abraham, die toch al een voornaam heer was, nu een gevestigd
heerser geworden. Een man, om mee te rekenen; vooral als men bedenkt, dat naar
veler inzicht de gevallen beslissing van betekenis is geweest voor de controle van
de handelsroute
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Eufraat-Damascus-Jordaandal-Rode Zee. Naar geldend oorlogs- en volkerenrecht,
komt dan ook de enorme buit Abraham toe: hij is kapitalen rijker geworden; - als hij
wil, het schijnt dat de belofte Gods, die hem zegen had toegezegd (11:2), en hem
ook landbezit, en een over heel de linie geldende heerserspositie had gegarandeerd
(11:2, 7; 13:15, 17), en die hem zelfs den rang van prominente figuur van universeel
diacritische betekenis had toegewezen (11:3), afgedacht nu van de toezegging van
nakomelingschap, die trouwens nog komen kan, zó maar in enen in vervulling is
gegaan. En dat op zo'n mooie manier: niet zonder eigen machtsvertoon en militaire
krachtsinspanning. ‘Wie zich zelf helpt, dien helpt God’, - wij herinneren ons die
spreuk uit den mond van menig potentaat van wereldse autarkie.
Maar dan - dan komt de openbaring, de evangelische, tussenbeide. Zij doet
eensklaps zien, dat oorlog- en volkenrecht een ander is dan verbonds- en
belofterecht. Dan de in wereldsen zin verstane autarkie, die den zelfvoldanen, bij
eigen kracht zwerenden mens in en door zich zelf genoegzaam verklaart, en anders
is dan de kerkelijke, de verbonds-autarkie, die ons wel ‘genoeg’ laat hebben, doch
dan alles, krachtens genade, en in het bezit van gegeven goed, dat ons niet door
eigen arm gewerd, doch ons toegewezen door dien God, die zelf ons Heil wil zijn,
en ons Schild, en ons Loon? Ja, maar ‘in Hem’, niet ‘in ons’.
Scherp komt die tegenstelling uit in de feiten, die na Abrahams zegepraal volgen.
Volgens oorlogs- en volkenrecht danken al die potentaatjes van die buurt, uit de
Jordaanstreek, dus hun troon aan Abraham. Wiens zwaard een Koning bevrijdt,
dien maakt die Koning zich los van al. Behoudt zo'n vorst zijn troon en titel, goed,
- hij dánkt ze toch aan den overwinnaar, die met zijn zwaard hem de garantie schiep
van verdere heerschappij.
Diensvolgens komt reeds de Koning van Sodom Abraham tegemoet om hem
officieel dank te zeggen. Het treffen heeft plaats in het dal van Sjaweh, het latere
Koningsdal, bekend uit Abrahams geschiedenis (2 Sam, 18:18). Het gebaar is wel
sprekend genoeg; het is een niet diplomatieke diplomatenbelijdenis, een publieke
erkenning van Abrahams machtspositie. Zijne Majesteit spreekt daarmee openlijk
uit, dat de behaalde buit rechtens Abraham toekomt, ja, dat zelfs de gevangenen,
alleen als Abraham zulks verkiest, onder zijn scepter kunnen terugkeren.
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En dan verschijnt daar in het dal van Sjaweh ook nog zo'n ander vorst uit de
omgeving op het appèl: Melchizedek. Ook hij woont in de Jordaanstreek, in het
hartje van het door de Elamieten en hun geallieerden bedreigde, doch door Abraham
bevrijde gebied. Vlak in de buurt is zijn residentie Salem. Ook hij is dus naar
oorlogsrecht Abrahams vazal geworden, - wat zal hij zonder Abraham nog in te
brengen hebben?
Twee koningen, Abraham, - en ze komen U officieel huldigen. Welnu, herinnert
U Uw Genesis, Uw toledooth, denk aan de U gedane beloften! Ga vrijmoedig op
een voetstuk staan, laat beide vorsten voor U knielen. sta op, strek de armen in
zegenend gebaar, en zeg: Ontvangt den zegen van Abraham en van Abrahams
God. Victorie: Abraham won op al Uw fronten!
Maar eer Abraham de armen ter zegening zou willen opheffen, dan zegt God:
Strek die armen, Abraham, laat ze zinken, en stap van Uw voetstuk af. Láát niet
knielen, maar kniel. Want uw geboorte bepaalt niet - naar volkenrecht - uw verhoging,
doch uw verkiezing - naar Goddelijk welbehagen - bepaalt uw geboorte. Tot alle
Koningen en kandidaten voor het koningschap, tot alle farao's, en wie er op willen
lijken, spreekt God Almachtig; ‘Juist hiertoe heb ik U verwekt (doen optreden), opdat
ik aan U mijn kracht betone, en opdat mijn naam over de ganse aarde verkondigd
worde’ (Rom. 9:17; vgl. Ex. 9:16). Dat zegt Hij tot de gevestigde Koningen, maar
ook tot de kandidaten van het koningschap. Tot de kwade en de goede. Tot dien
van Sodom, waar de doodswalm hangt, en tot dien van Salem, waar een altaar
staat voor den allerhoogsten God. En ook tot Abraham. Hij is Koning en Vader
(koningen zullen uit hem voortkomen!); hij is koningsredder; hij is, zou men zeggen:
Salems patroon, koning der koningen.
Ja, maar zie hier toch maar de nuchtere feiten: die andere, die is koning. Die
Melchizedek. En die andere denkt er niet aan voor Abraham in 't stof te kruipen.
Want hij is behalve koning ook priester. In één persoon verenigt hij deze twee
functies, die Abraham nooit verwerven zal, en die zijn kinderen nooit zullen mogen
combineren. Een man met een ambtelijke glorie, zei juist, dat Abraham tot in verre
geslachten er niet naar talen kan. Laat straks Saul, de eerste Koning uit Abrahams
kinderen, 't eens ondernemen, Melchizedek naar de kroon steken door een
combinatie van koningschap en priesterschap: hij zal aanstonds verworpen worden.
Laat Davids zonen 't proberen. Gods wraakzwaard zal onder hen huis-

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

41
houden. Laat Jerobeam een imitatie ervan geven, - een profeet zal tegen hem
uitvaren. Maar hier is Melchizedek; bij de gratie Gods koning en óók priester.
Bij de gratie Gods. Zijne Majesteit. Zijne Excellentie.
Bij de gratie Gods. Want wie is die Melchizedek eigenlijk? Heeft hij soms een
Genesis als Abraham, om op te bogen? Kan men zijn toledooth nagaan? Staan
achter hem de geleerden van zon, maan en sterren, en van de groten der
geschiedenis? Is zijn genealogie een schitterend verhaal van sterren aan de
volkerenhemel? Neen, hij is om zo te zeggen: uit openbaringshistorisch oogpunt
een parvenu. Steek maar weer den sleutel van Hebr. 7 in het slot van Genesis 14:
daar staat met zoveel woorden: hij heeft geen vader, moeder of geslachtsregister.
Geen genealogie, geen toledooth, geen genesis, die God de moeite van schrijven
waard gekeurd heeft. Tegenover Abraham die in het boek Genesis voorkomt als
bekroning der ‘zeven’ (en dus rijpe, rustgevende) toledooth, komt deze Melchizedek
voor, als de toledoothloze. Geen vader, geen moeder, geen genealogie: in het
kadaster van de wereld een onbekende. Zon, maan en sterren, de loop van de
natuur, heeft naar hém niet heen-gewezen, geen begin der dagen heeft hij, ook
geen einde des levens (Hebr. 7 vers 3).
Een wonder-mens dus? En in zoverre, wegens boven-natuurlijke genesis, dan
misschien groter nog dan Abraham?
Och, neen. Dat niet. De man heeft een vader als ieder en een moeder: hij is op
zekeren dag geboren, en zal ook eenmaal sterven. De woorden van Hebr. 7 zijn
immers geen uittreksel uit een biografische statistiek, en behelzen evenmin een
verklaring, dat de burgerlijke stand van Salem in dit geval incompetent was in het
verstrekken van gegevens.
Ze geven echter een openbaringshistorische kwalificatie van Melchizedeks
ambtelijke positie in het koninkrijk der hemelen. Alle latere koningen uit Abraham
moeten straks hun vader en moeder kunnen aanwijzen: Ze moeten van ‘adel’ zijn,
en wettige afstamming kunnen aanwijzen. Anders hebben ze binnen den
openbaringskring geen recht-van-meespreken: dan zijn ze ‘onbekend’ bij Jahwe:
ga weg van Mij, Ik heb u nooit gekend. Bij hen moeten vader en moeder wettelijk
bekend en wettig erkend zijn, zal de zoon krachtens in Israël geldend recht de
erfopvolging dragen. Van de priesters geldt straks hetzelfde. Ook bij hen behoren
vader en moeder in rechte lijn aanwijsbaar te zijn; anders is ook de priester
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niets meer dan huurling, ‘onbekend’ bij het altaar en bij den God daarvan.
Maar zie hier nu een priester-koning, drager van twee ambten, die zich door geen
genealogie kan legitimeren. Hij kruist ons pad, d.w.z. het kerkpad, maar zonder
persoonsbewijs. De openbaringshistorie verklaart zijn vader en moeder voor zich
indifferent: die komen er niet op aan. Zijn biografie, van tussen ‘begin’ en ‘eind’ der
dagen haar materiaal verzamelende, heeft aan den Geest-van-Christus die tevoren
naar Petrus' woord de schrijvers van het Oude Verbond, ook den schrijver van het
boek Genesis, den schrijver dus van Abrahams genesis-toledooth tendentieus,
immers met Abrahamstendenz, en zo met Christus-tendenz liet schrijven, geen
enkel gegeven te leveren. Het enige, wat dien
Geest-de-genesis-van-Abraham-Christus interesseert, uit die biografie, wel te
verstaan, is het feit van heden: dat die koning-priester-parvenu vandaag in zijn
dubbele ambt staat voor God, en dat Abraham, met al zijn Victoriegeroep en met
heel zijn genesis-toledooth, geen priester is, en geen koning, en ambtelijk onder
Melchizedek staat. Vasal, die Melchizedek? Ja, ja, naar oorlogs- en naar volkenrecht.
Maar Abrahams God hangt daarvan niet af: Hij maakt ‘wat nieuws’ op aarde, met
eigen recht en eigen ordening. En daarin betoont Hij zich de vrij-machtige Soeverein:
‘niemand neemt zichzelf de ere aan’, de ere van priesterkoning.
Vrijmachtig.
Die vrij-macht Gods laat zich ook hierin zien, dat Melchizedek priester heet van
den allerhoogsten God. Diezelfde God, dien Abraham dient, en die Abrahams wegen
geleid heeft tot hiertoe, hem met bondsbeloften roepende, en uit-zonderende,
diezelfde God is het, die zich óók van Melchizedek laat dienen. Eer Abraham een
altaar van eigen constructie centraal maken kan, heeft Melchizedek, de naamloze,
de vader- en moederloze, de anonymus in openbaringshistorischen zin, zulk een
centraal altaar. Konings-macht beschermt het; en zo zeker als Melchizedeks kroon
van Abraham afhankelijk geworden is, zo zeker is het ook Melchizedeks altaar
geworden naar volkenrecht. Doch evenmin als Abraham op zijn victorie-dag tot
‘Koning der koningen’ uitgeroepen wordt, of zelfs maar tot ‘leider’ in politieken zin,
evenmin wordt hij heden te Salem ingehaald en aldaar geaccepteerd als jure suo
pontifex maximus, d.w.z. als opperpriester in den totalitairen machtskring, krachtens
wettig verkregen bevoegdheid, krachtens militaire en dus ook religie-beschermende,
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altaar-bewarende topprestatie. Niet Abraham zal te Salem heden het offer celebreren,
want Melchizedek zal op zijn verkregen priesterrechten blijven staan. En Abraham
blijft tentbewoner, (Hebr. 11 vers 9) hij wordt geen paleisbewoner. Er wordt vandaag
niemand verdrongen, er is geen enkele opschuiving van macht, geen subalternering
volgt op de zege, Abraham blijft vóór de poort van Sodom en ook van Salem staan;
zijn kinderen zullen straks Salem binnentrekken, maar hij laat het terzijde liggen,
gelijk het hem doet.
En heel die plaats- en rangorde-bepaling voltrekt zich nu ten overstaan van
Abrahams eigen God. Niet bij Abraham, wel bij Melchizedek is er in cultischen zin
een ‘aanspraakplaats’ van Gods heiligheid. Melchizedek immers is niet, zoals
Abraham, ‘particulier persoon’ doch priester van ‘God den Allerhoogste’. Niet maar
van een afgod. doch van den levenden God, den Enen, die Abraham geroepen
heeft, die zon, maan en sterren, wat daar, tot op Abraham toe, verder volgt,
geschapen heeft, en die zich niet schaamt door Abraham (vers 22) én door
Melchizedek (vers 20) met denzelfden naam te laten noemen en belijden.
Misschien is dat wel de grootste deemoediging op den dag van Abrahams victorie.
Want nu schijnt, om zo te zeggen, niet alleen de geboortegeschiedenis, doch ook
de vroomheidsgeschiedenis van Abraham in Gods oog indifferent te zijn, van nul
en gener waarde, voor het toewijzen van passagebiljetten voor het verkeer op den
openbarings-heerweg. Men kan dit verkeer verkrijgen langs den weg van hevige
inspanning, men kan 't óók verkrijgen zonder die.
Let maar weer op, hoe beider religieus rapport er uitziet.
Abraham kan dat rapport frank en vrij vertonen. Er staat op: deze man is vertrokken
uit zijn land en maagschap, op goddelijk bevel, heeft, mét z'n vader eerst Ur der
Chaldeeën, en daarna nu zonder vader, Haran, zijn eerste dus en ook zijn tweede
vaderland verlaten, heeft dus tweemaal een separatie beleefd en is vanwege de
zonde in zijn omgeving in duidelijke doleantie geweest. Hij heeft de roeping Gods
geloofd, zijns vaders huiselijk leven door die roeping, en door dit zijn geloof vrijmoedig
laten beheersen. (Hand. 7 vers 2 en 3). En dus de separatie ook daar helpen
voltrekken. Van de zondigheid der omgeving, die hij verlaten moest, is hij zich scherp
bewust geweest: de destijds ‘reeds belangrijke cultuur-ontwikkeling’ van Ur was
immers heidens: en de roeping van 's Heeren wege was daarom ook een
uit-verkiezende, en af-zonderende roeping geweest. Zo had Abraham de sterke
stad Ur, die
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een soort van kleinere zondvloed had weten te trotseren en die reeds vóór Babel
cultuurcentrum geworden was, bewust verlaten, en had, om aan de separerende
roeping Gods getrouw te zijn, den langen pelgrimstocht afgelegd, die hem ván
halverwege tussen Bagdad en de Perzische golf tot Kanaän gevoerd had. ‘Scheid
u af, scheid u af, en heb geen gemeenschap met haar werken, gij, Mijn volk’.
Maar wat wil nu dáár tegenover deze Melchizedek? Van enige religieuze
afscheiding, van een pelgrimage, is voor wat hém betreft, ons niets bekend. Hij heeft
een ‘aanspraakplaats’ van Gods heiligheid in Salem, het latere Jeruzalem, en
derhalve: midden in een puur heidense omgeving. Zó gruwelijk is daar in Kanaän
de afgoderij, dat Abraham voor Izaäk later geen vrouw vandaar krijgen durft (Gen.
24 vers 3): het heilige zaad zou daardoor verontreinigd zijn geworden, en is dus z.i.
op zichzelf aangewezen. Niettemin láát de zelfde God, die Abraham tot afscheiding
noopt, zich van Salem uit door Melchizedek aanroepen en vereren. Het zal heel
wat voeten in aarde hebben, eer later Abrahams kinderen, David, Salomo, te Salem
een altaar, met daarom heen een tempel mogen bouwen voor God, den Allerhoogste.
Maar deze Melchizedek hééft zijn altaar reeds, en blijkbaar wordt het als legaal
aangemerkt in den hemel: een Abels-altaar in Kaïns land. Vele eeuwen vóórdat van
Abrahams kinderen iemand - 't was misschien in den tijd der Makkabeeën - in psalm
76 jubelden van: ‘God is in Juda bekend, in Salem stond zijn tent’, kan Melchizedek
betuigen: ‘God is in Kanaän bekend, in Salem staat zijn tent’, - en Abraham mag in
deze omgeving heden hospiteren: hij is, o Heer, een vreemd'ling hier beneên, straks
vertrekt hij weer: particulier persoon. De stad, die Abrahams kinderen later veroveren
moeten, om er een altaar te bouwen voor Abrahams God, is thans reeds zulk een
altaar rijk, en dát zonder enigen strijd. Abrahams zwaard heeft hem beschermd;
maar in Salem denkt de priester er toch niet aan te kruipen voor dezen ‘voedsterheer’
der kerk-in-diaspora.
Ja, zonder enigen ons bekenden strijd kreeg Salem zijn eerste altaar. Want
Melchizedek draagt zijn vredesnaam niet voor niets. Hij is, aldus de brief aan de
Hebreeën, Koning van Salem, dat wil zeggen in vertaling: Van Vrede. Ook is hij
‘koning van gerechtigheid’, want dat is de vertaling van zijn naam: Melchi(koning)
zedek(gerechtigheid). Let op zijn naam en op zijn residentie. Vrede en gerechtigheid,
onder zijn koningsheerschappij. En let vooral er
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op, dat niet enige speelse fantasie van bijbellezers, doch dat de hoge autoriteit van
den Bijbelauteur, den enigen, die daartoe gerechtigd is, aan de namen Salem en
Melchi-zedek deze zinvolle betekenis hecht, en den inhoud van die namen in hun
drager aanwezig noemt. Deed ónze fantasie het, dan ware dat een even
ongeoorloofd spel, als wanneer wij met eigen autoriteit met de namen Hagar en
Sara opereerden op dezelfde wijze als Paulus zulks doet in Galaten 4:21. Bovendien
zouden de nuchtere feiten ons in het aangezicht weerspreken; want, ontmoeten wij
ditmaal een koning, wiens naam hem als gerechtigheids(zedek)koning typeert, en
die zich met Abraham verdraagt, en hem eert, we kennen toch ook nog een anderen
Koning, óók van Salem, óók dus een vorst-van-Vrede, en wiens naam óók alweer
hem typeert als gerechtigheids (zedek)heer(adoni): Adoni-zedek.
Doch deze laatste verdraagt zich met Abraham niet, doch vervolgt hem straks
juist in zijn zaad; hij strijdt tegen Jozua, voorloper en type van denzelfden Jezus
Christus, die door Melchizedek als type wordt afgebeeld. Ja, waarlijk, er ligt een
besluit van verkiezing en van verwerping, scheidingmakende óók tussen Koningen
van Salem; te allen dage zullen er twee op één troon zitten, en beiden de
‘Vredes’-residentie bewonen, en beiden ‘gerechtigheidsvorst’ heten. Maar de één
zal aangenomen, de ander verworpen worden (Jozua 10 vers 3). Terwijl de éne
koning van Salem type van Christus wordt in Diens goddelijke heerlijkheid, daar
wordt de ander als Jozua's tegenvoeter, vanwege zijn worsteling tegen Abrahams
zaad onder den voet gelopen en aan het vloekhout gehangen: zie daar Melchi-zedek
contra Adoni-zedek, (Jozua 10 vers 24, 26, 27). Ik zal te Salem zegenen Abraham,
die u zegenen, zie op Melchizedek; en in dat zelfde Salem zal Ik vervloeken die u
vervloeken, let op Adoni-zedek. Twee koningen van Salem; de één blijft een opgericht
teken van den zegen over wie den Zoon van Abraham kust, ja, als diens type zich
laat kiezen (Melchizedek); de ander blijft in een monument-van-vloek (Jozua 10
vers 27), een opgericht teken van den vloek over wie den Zoon ongehoorzaam is.
Voorzeker de zegen en ook de vloek van psalm 2 hangt over Salem, eer Abrahams
kinderen er psalmen kunnen zingen. En ook van psalm 110 hangt de zegen én de
vloek over Salem: in psalm 110 komt Melchizedek met name voor, als degene,
wiens Koningschap in zijn heerlijkheid dat van Christus afbeeldt; maar, als het in
dienzelfden psalm heet, dat Christus zijn vijanden onder zijn voeten zal zien gelegd,
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en hen grondig verslaan zal, dan is deze profetie bij voorbaat waar gemaakt aan
Adoni-zedek, die letterlijk onder de voeten van Christus' type - voorloper Jozua
gelegd is (Jozua 10 vers 24). En aan de schandpaal is gehangen, ‘vervloekt, wie
aan het hout hangt’ (Jozua 10 vers 26).
Neen, het ligt niet aan de toledooth, dat iemand aangenaam is bij God; en niet
aan de residentie (Salem), en niet aan den titel (Heer, Vorst, Koning van
gerechtigheid, van Zedek). Als Abraham terugkeert van het ‘verslaan der koningen’,
de anti-christelijk geallieerden, dan is Melchi-zedek er, om zijn troon uit Abrahams
hand weder aan te nemen; doch als later de man van haast denzelfden naam
(Adoni-zedek), en uit de zelfde stad, zich associeert met de wederom anti-christelijk
geallieerden (Jozua 9 vers 1, 10 vers 13) dan zal Jozua, Abrahams zoon, Christus'
type, in de lijn van Melchizedek staande, vrijmoedig de hand leggen aan zon en
maan, dat ze stilstaan, (Jozua 10 vers 12).
Voor het ‘verslaan der koningen’, voor het verslaan óók van Salems koning. ‘En
in den dag, den groten dag des Heeren, zal over hen de oprechte triumferen’. De
oprechte - het ‘Boek der Oprechten’ (Jozua 10 vers 13) is er om het aan het
nageslacht te melden.
1)

‘De partij der partijlozen’.

En ik ben van Christus.........
1 Cor. 1:12.
‘Over geen andere kerkgemeente zijn we zo uitvoerig ingelicht als over die van
Corinthe......In de jonge gemeente waren bijna aanstonds na Paulus' vertrek,
verschillende partijen ontstaan. Hij zelf had met grote eenvoud de eerste beginselen
van de christelijke boodschap verkondigd, hoofdzakelijk aan de geringe lieden.
Nadien had een andere prediker, met name Apollo, aan de meer ontwikkelden een
verhevener leer voorgehouden. Weldra stonden beide groepen tegenover elkander.
“Ik ben van Paulus; ik ben van Apollos”. Anderen nog voerden den naam van den
prins der Apostelen in hun vlag: “Ik ben van Képhas”. Nog anderen stichtten de
partij der partijlozen: “Ik ben van Christus” (vs. 12)’.
Aldus schetst in korte trekken, niet geheel en al juist, en toch

1)

De Reformatie, XXI, 27 okt. 1945.
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2)

zakelijk, een rooms auteur den toestand in de kerk van Corinthe.
Er ligt een verscholen ironie, die niet eens ertoe komt, met zichzelf te pronken,
in die benamnig: ‘de partij der partijlozen’. Het is deels radicale paradoxie, die hier
het woord neemt, om het wóórd meteen weer vaarwel te zeggen, het woord ‘partij’
weer aanstonds opheffende door het neven-woord, het koppelwoord, het om
wederkerige correctie roepende woord: ‘niet-partij’. Zulk een machteloosverklaring
van alle mensenwoord, pleegt in mystieke sekten van christendom en boeddhisme
de paradoxie tot den stijl der stijllozen te maken. Sommige Corinthiërs zagen zó de
dingen óók. Zeker sommige waren er wel onder die het later zó hebben beredeneerd.
Want de geest des mensen is arglistig: hij bepaalt vaak eerst wat hij wil, waar hij
verkiest uit te komen, en zoekt dan naar argumenten. Zo heeft de partij van Mussert
reeds in den aanvang van haar optreden van zichzelf verklaard: wij zijn wel een
partij (want in de Kamers kunnen we anders nog geen plaats vinden en op de
kiezerslijst ook niet), maar we zijn in feite de partij-lozen: ‘heel de kerk, en heel het
volk, de totale religie, de generale dynamiek’, die krachten werken in ons. Maar
achteraf kon men dat met behulp van mystieke redeneringen naar den geest van
Alfred Rosenberg goed praten. Welnu, ook Corinthe laboreerde aan de kwaal der
mystiek - het vermogen tot goddelijk kennen zonder middel, en dus zonder woord
en zonder Woord - en kon dus argumenten genoeg vinden uit het mystieke arsenaal,
om te betogen, dat zó de speciale gratie Gods was. De gemene gratie - niet
zaligmakend - was dan de gratie, die in woorden kon spreken en in woorden kon
geduid worden. Maar de (aller)particulier(st)e zaligende genade, dát was die, welke
aan alle mensenwoord in principe ontzegde de mogelijkheid om het ware, het
essentiële, het werkelijke, het hemelse te zeggen. Het eigenlijke is onzegbaar. En
gelijk alle platte mensen de gaven der gemene gratie altijd weer ten onder houden,
en geheel bezoedelen, zó plonsden de stakkers der gemene gratie van het armzalige
woord-verkeer al dieper in den poel van mensen-woorden en mensen-distincties
onder. Doch de uitverkorenen der particuliere woord-loze genade, die wisten van
het woord hoe langer hoe minder, die kwamen het steeds verder te boven. Ze grepen
de al-eenheid in datgene wat boven de tegenstellingen uit ligt. Waren zij ‘naar de
uitwendige zijde’ een partij? 't Mag

2)

Mag. Dr. G. Philips, in: ‘De Katholieke Kerk’, Godsdienstleer en Apologie, Eerste deel, Boek
1-13, Utrecht, p. 622.
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zijn, het wezen ‘verschijnt’ nu eenmaal slechts met verlies: alle ‘verschijning’ is
slechts ‘ontlediging’ en ‘vernedering’ van het ‘wezen’. Maar naar hun ‘wezen’, ‘naar
de inwendige zijde’ waren zij toch eigenlijk de verkorenen der ‘partij-loosheid’. Het
spreken in woorden, het participeren aan het gesprek van mensen, die in contrasten
denken, is hier beneden wel niet geheel te ontgaan, want niet voor allen is de
particuliere genade van het ontheven-zijn aan het niveau, waarop men woorden
spreekt, woorden spuit, woorden ruilt, in contrasten denkt. Doch het verkeer met
God, het zijn in verrukking, het komen in de extase, dat is toch eigenlijk het ware.
En dáárbij heeft het contrasten-stellende woord niets meer te doen. In die sfeer
heeft men het leven. Daar heeft men het Werkelijke, het woord-loze Grote Geheim.
Dat is het schema van alle mystiek. Het formele.
En dan zal de één zeggen: daar waar dat Grote Geheim is, daar is ‘Boeddha’.
En de ander: daar is ‘de absolute Idee’.
En de derde: daar is ‘Christus’.
En zo zullen er in Corinthe ongetwijfeld christenen geweest zijn, die hun predikaat
van ‘partij-van-niet-partij’ hebben aannemelijk of ook niet-aannemelijk, maar
aristocratisch-verheven hebben gemaakt door een verwijzing naar deze mystieke
rede-schema's.
Toch was niet bij allen in Corinthe de geboortegeschiedenis van de
‘partij-der-niet-partij’ bepaald door de mystiek. Er waren er ook die ‘Christus’ als
‘een’ leraar zagen. Iets ouder dan Apollos was die Paulus. En iets ouder dan die
Paulus was die Christus. En men moet altijd tot de oudste bronnen teruggaan. Daar
is het jonge bruisende élan. Daar is de krachtige stroom. Daar is de Beweging, áls
Bewéging ontstaan. Later komen er mensen-kanalen. Plat, vlak, effen, geborneerd,
gereglementeerd. Dat zijn partijen met programma's, dat zijn groepen met confessies,
dat zijn soldaten met een uniform, dat zijn colonnes met beginselverklaringen. O
wee, daar zijn de partijen, die helemaal partij zijn. Ze hebben allemaal hun
distinctieven. Zo bracht die Paulus een specialisering van de boodschap van den
Leider Christus, hij kneep, en kneedde, en maakte daar een paulinisch mengsel
van. En zo ook volgde die Apollos weer een anderen stijl, hij legde ook andere
accenten, opende geheel eigen perspectieven, trok interessante, maar toch
divergerende lijnen en betekende dus ook een soort van verbijzondering van de
Fontein
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van Christus in een kanaal-van-Apollos. En dat was het nu! Dat was nu het ongeluk.
De B (Beweging, dynamisch) bij ‘Christus’, het oer-type, de P (Partij, statisch) bij
‘Paulus’ of ‘Apollos’, den epigoon. De Bron bij ‘Christus’, het kanaal bij ‘Paulus’ of
‘Apollos’. De Daad bij Christus, het partijprogram bij ‘Paulus’ of ‘Apollos’. En men
moest niet zo dis-tribueren of at-tribueren. Men moest niet eeuwig kiezen of delen.
Men moest niet altijd met het duivels schema van òf-òf opereren. De Liefde spreekt
in het én-én-schema. Paulus ligt in het óf-óf-schema. Ik of hij? Maar Christus kondigt
het én-én-schema af. Hij is de Bron vóór de splitsing der rivieren. We moeten naar
de Bron terug, lieve mensen. Noemt gij u naar Apollos of naar Paulus? Gij zijt dus
van een partij? Maar wij onderscheiden ons van u. Wij worden de partij der
partijlozen!
Toen láchte de duivel in Corinthe.
De mystiek had hem geholpen.
En die Bronnen-mensen hadden niet minder geholpen.
De mystiek had gezegd: Christus? Wel, die is zó verheven, dat Hij boven alle
horizontale vlakken ligt. Op de horizontale vlakken praten de mensen in contrasten.
Hij, Christus, staat daar boven. Hij ligt buiten het bereik van al dat woord-gerammel,
en staat er bóven.
Conclusie: Christus staat er buiten.
En de andere groep had gezegd: Christus? Wel, die is zó verheven, dat Hij alleen
maar aan het begin van de horizontale vlakken staat. Aan het begin van de
horizontale stromen en kanalen. Hij is de Bron. Hij is niet die vervelende lange
historische lijn, doch Hij is het schitterende, originele, oer-krachtige begin-punt.
Terug naar de Bron! Blijf daar staan. Want die kanalen en die lange zich al maar
splitsende rivieren, Christus gaat er niet meer mee, Hij staat er vóór. Hij staat ze
dus niet vóór. Hij blijft de oerkracht van het begin, niet de verzwakking van 't vervolg.
Conclusie: Christus staat er buiten.
Toen lachte de duivel. Tweemaal-in-énen.
Want Christus stond er nu buiten.
Hij - de duivel - had met het én-én-schema de hele kerk schaakmat gezet. Hij had
Christus in de lucht gestoken (groep I). Hij had Hem ook naar het begin van den
mensenweg teruggedrongen (groep II). En nu was Hij schadeloos. Hij stond nu
overal buiten.
Buiten de partijen. Buiten hun programma's. Buiten hun begin-

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

50
selen. Buiten het leven van den dag. Buiten de markt. En buiten het Zeemanshuis
van de haven van Corinthe. En buiten den Areopagus. Hij stond in alle ere overal
buiten. Hij was de Koning der partijlozen. Der keus-lozen. Der wil-lozen. Der
woord-lozen. Der destinctie-lozen. Der distinctief-lozen ook.
En wat een klinkende leuzen.
Boven de aarde-stromen! (groep I).
Vóór de aarde-stromen! (groep II).
Boven de historische bronnen! (groep I).
Alleen maar een bron! (groep II).
Alzo is de Christus.
Is 't niet vroom? ‘Men moet boven alle historische bronnen uitgaan naar den
a-historischen Christus!’ En ‘ont-heven zijn aan de aardse ruzies’! En ‘zijn verheven
momenten bewaren voor den zondag!’ Want in de week en in de politiek en zo
hebben we met contrastjes te doen van niet-hemelse inventie. Is dat niet vroom?
En wederom: is 't niet vroom? ‘Terug naar de Bron’. Het dynamische oer-begin,
het is de reine vorm van ons bezit!
Ja, ja, 't klinkt vroom.
Maar 't is het tegendeel van vroom.
Want de eerste groep vergeet, dat Christus tot onze ‘horizontale vlakken’ is
ingegaan, onder ons gewoond heeft, en in onze horizontaal gelegen akkers zaad
gestrooid heeft, dat daar vruchten dragen moet, dertig-, zestig-, ja honderdvoud.
Welk zaad? Het zaad der wedergeboorte. En wat is dat dan? Het is het Woord van
God.
En de tweede groep vergeet, dat een bron altijd alleen maar dán bron is, indien
er een stroom uit voortkomt, die over de horizontale vlakken loopt, zich daar een
bedding graaft en de akkers voedt, de akkers, waarin dat zaad op wasdom ligt te
wachten.
Terug naar de bron - dat is een mooie spreuk, als ‘bron’ betekent ‘norm’. De norm
nu is het Woord. Dat is ook tevens kracht, een zaad van wedergeboorte. Het is
dynamisch genoeg, want het is een kracht Gods tot zaligheid, doch dit dan juist in
zijn normatief zijn. Maar in Corinthe speelt men ‘kracht’ tegen ‘norm’ uit. En ‘bron’
tegen ‘stroom’. En zó wordt de spreuk: ‘terug naar de bron’ bepaald goddeloos. Hoe
zou de rivierbewoner kunnen leven als de bron alleen maar ‘bron’ mocht wezen,
stroom-loze bron? Wie de lange lijn der rivier uitvlakt, om alleen het plekje van de
‘bron’ te aanbidden, die houdt geen rivier meer over. En ook geen heuse bron.
Het én-én-schema (rivier én bron) heeft dus slechts mogelijkheid
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van rechte toepassing als er een óf-óf-schema is (naar de norm of niet naar de
norm, naar den aard of niet naar den aard).
Nu wordt ons de partij der partijlozen een goddeloze partij. Zij is onbarmhartig
tegen de mensen. Want zij kent geen God, die oerbarmhartig is tegen de mensen.
Zij kent den God der vleeswording niet.
Een ‘ongeestelijke’ meditatie?
Mens, gij weet niet wat gij zegt. 't Is helemaal geen meditatie ‘bij de bron’ of ‘boven
de wolken’. Het is de oproep om u los te maken van den waan der Nederlandse
Volksbeweging, de partij der partijlozen, die de antithese niet meer kennen wil.
Alsmede om u vrij te maken in de kerk van alle eenheidsleuzen, die de stromen,
die er zijn, wil uitspelen tegen de van gezag-stellende-norm-dyna-miek ontblote
gefantaseerde Christus-bron.
Laat álle stromen slechts vrolijk zingen. Zingen naar de norm, die grote kracht
van God: Dewelke is zijn Woord! Zijn levend en vrucht-dragend zaad-Woord.
1)

Het wonderconsistorie.

Hoor toe, gij hogepriester Jozua, gij en uw metgezellen, die daar vóór u
zijn gezeten, zijn mannen-van-wonderteken.
Want zie, Mijn Knecht de Spruit zal Ik doen komen. Want zie, die steen,
dien Ik gelegd heb vóór Jozua, - zeven ogen zijn op dien énen steen, zie,
hoe Ik zijn snijwerk snijd, spreekt Jahwe der heirscharen. En Ik zal de
schuld van dit land op één dag wegnemen. Te dien dage, spreekt Jahwe
der heirscharen, zult gij elk zijn naaste nodigen tot onder wijnstok en
vijgeboom.
Zach. 3:8-10.
Hoe lang was dat al weer geleden, dat de kerk van God den HEERE was weggevoerd
in ballingschap......Zeventig jaren, ruw geteld. En hoe benauwend was die periode
geweest voor de kerk, juist als kerk. Want in die ballingschap was het zwaarste en
pijnlijkste probleem wel dit geweest: waar is toch het adres der kerk? In den aanvang,
toen nog maar een gedeelte van het volk gedeporteerd was naar het land van den
overweldiger, toen waren velen heel gauw klaar geweest met dit probleem. Die zo
gauw gereed waren geweest, dat waren de niet-gedeporteerden. De kérk? - en
wáár die was?

1)

De Reformatie, XXI, 10 nov. 1945.
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Wel, het antwoord was niet ver te zoeken. Eeuwen lang had immers de kerk van
Israël haar adres gehad in Jeruzalem? Daar waar de tempel stond, dat prachtgebouw
van Salomo, den koning uit de gouden eeuw, dáár in dat zichtbaar centrum, was
steeds de kerk geweest, vergaderd in een zichtbaar centrum. God zelf had die
centralisatie immers gewild; Hij had met zijn vloek verpletterd elkeen, die het waagde,
tegenover de centralisatie-gedachte van Gods wet de dé-centralisatie-idee te stellen
van eigen willekeur, zoals Micha van het gebergte Efraim zulks had bestaan in de
periode der Richteren, en zoals later Jerobeam uit politieke overwegingen het had
aangedurfd, hij, met zijn concurrerende religieuze centra te Dan en te Bethel. Maar
dat was alles doemwaardig werk geweest. ‘God zelf had dezen berg begeerd ter
woning, om aldaar geëerd, zijn heerlijkheid te tonen; de Heer, die hem verkoren
heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, zal hier ook zeker wonen’. Afgelopen: discussie verder overbodig. Zij, die in Jeruzalem achtergebleven zijn, de
niet-gedeporteerden, zijn dus de ware kerk, en hebben als het adres van de kerk
te gelden. Maar die weggevoerden, die gedeporteerden, 't is wel tragisch, maar 't
kan niet anders gezegd worden: zij zijn de kerk niet meer, noch haar adres. De zaak
is uitgemaakt. Is daar ook een zekere Ezechiël onder, een achtenswaardig man?
't Mag zijn, maar feiten zijn nu eenmaal feiten. God zelf heeft gesproken. In
Jeruzalem, bij dien stenen tempel, daar is de bijenkorf. Wie in de bijenkorf gebléven
is, die hoort tot 't bijenvolk. De anderen zijn niet meer dan bijen-in-los-verband; ze
zijn niet meer in 't kerkverband. De mand met goede vijgen, die is nog altijd in
Jeruzalem, bij tempel en paleis. Daar in het buitenland, nu ja, daar zijn wat kwade
vijgen; op de tafel van Jahwe der heirscharen mogen ze niet prijken; God heeft geen
lust aan zulk bedorven materiaal; ze voegen niet in 't kader van 't hemelsymposion.
Maar tegen die verschrikkelijke consekwenties ener al te vlotte logicisten-redenering
had de Heere zelf zijn knecht Ezechiël door openbaringen getroost. Zou hij niet
meer de kerk zijn? Niet meer het kerk-adres? Welneen, Ezechiël: waar het Woord
des Heeren is, en waar dit Woord geloof werkt in de harten, daar is de kerk. Zeker,
het Oude Testament is nog niet afgesloten, en daarom blijft terecht de honger knagen
naar het oude centrum, ginds, ver weg, in 't vaderlijk Jeruzalem. Jeruzalem,
Jeruzalem, eer ik u vergete......Alleen maar: ook onder het Oude Testament is
nummer één het Woord, en
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nummer twee het zichtbaar verenigingspunt. Het eerste kan nimmer worden
ontbeerd, zal de kerk leven. Maar het tweede kan desnoods gemist worden; en één
maal komt de tijd, waarin het helemaal ontbreken zal. Dat zal de dag van 't Nieuwe
Verbond zijn. Dan zal God zelf de décentralisatie invoeren; aan alle plaatsen, waar
het Woord geloof werkt, zal dán de kerk zijn; een plaatselijke kerk hier, en een
andere plaatselijke kerk ginds; en de éne zal niet over de andere enige heerschappij
voeren; geen een zal metropool zijn voor de andere als voor een filiaal-, een
dochter-kerk.
En waar dus bij het voortschrijden van de tijden God zelf den eredienst gaat
decentraliseren, daar is het dwaze hoogmoed van die in Jeruzalem achtergelaten
Joden, als ze zeggen: het stenen gebouw, en het archief, dát hebben wij nog, en
daarom is des Heeren tempel des Heeren tempel, des Heeren tempel hier! Wát
hier? Waar het Woord verlaten wordt, daar maakt een stenen bouwsel nog geen
Kerk immers? Laat Ezechiël geen altaar vinden zó als van Salomo er een gebouwd
werd, bij hém is toch het Woord zijns Gods, spreekt de Heere. Bij hem is visioen,
en openbaring, en geestverrukking. En als hij met zijn ‘oudsten’, officieel, vergaderd
is, dan is dat geen contraconsistorie. en geen schismatiek consistorie. maar een
wonder-teken-consistorie. Ze zijn een wonderteken, want ze werden tot een
testimonium van den komenden Nieuwen Dag, waarin de Heere de kerk gaat bouwen
uit levende stenen, en waarin de bakstenen helemaal op 't tweede plan komen te
staan. Een wonder-consistorie dus, maar officieel, en wettig als in Babylon het
consistorie, de Raad, der Kerke Gods. En laat die anderen, die achtergeblevenen,
die achtergelátenen, nu maar pochen op en om hun stenen tempel en zijn pracht.
Wacht maar, tien jaar nadat Ezechiël met zijn ‘oudsten’ weggevoerd is, zal die stenen
tempel toch nog zelf in puin geschoten worden. En dan gaan degenen, die de
vreemde koning destijds spaarde, ook in ketenen, als een troep miserabele
gedeporteerden naar 't oord der ballingschap. Wie aan die stenen hing, en wie zich
daaraan op-hing, die heeft dan niéts meer over. Maar wie de kerk om 't Woord
vergaderd zag, die houdt de kerk, en 't kerkadres toch over, al is hij tijdelijk ook ‘in
de verstrooiing’.
Zo vormde Ezechiël-met-zijn-oudsten een eerste wonder-teken-consistorie. Hij
was er zó van onder den indruk, dat hij niet eens meer schreien kon, toen straks
die prachtige tempel, die ‘lust van zijn ogen’, ja, ook van de zijne, in de as gelegd
werd. Hij kón niet schreien, want hij mócht het niet; het was hem verboden door zijn
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Zender, dien Pedagoog, die aan zijn wonder-consistorie leert, dat niet om kwesties
van stenen-die-dood-zijn, maar alleen om zaken van zonde en van genade, van
Woord-verwinning en Woord-verlies men in de kerk mag lachen én mag wenen,
respectievelijk.
Nu, in die ballingschap was in het lest Ezechiël gestorven. Zijn ‘oudsten’ waren
eveneens daar tot hun vaderen verzameld. Jeruzalem hadden ze niet weer gegroet.
Maar de belofte van den HEERE werkte door. Zij werkte nieuw geloof in 't land
van de verstrooiing. En kijk, toen eindelijk Cyrus, de veroveraar van Babel, aan de
Joden verlof gegeven had om naar hun land terug te keren, toen was daar wéér
zo'n wonder-consistorie opgekomen door de kracht van 's Heeren Geest. Hoe God
toch zorgen kan!
Daar was vooreerst die Jozua. Eén van de volkshoofden, naast Zerubbabel.
Zerubbabel, die is een afstammeling van koning David, prins van den bloede,
stadhouder. Maar Józua stamt uit de priesterlijke geslachten. Welkom, deze Jozua;
welkom, óók bij Zerubbabel; de prins van koninklijken bloede doet geen poging om
van de oplaaiende volksvreugde misbruik te maken teneinde, als een soort van
pontifex maximus, wereldlijke en geestelijke (religieuze cultische) macht in zich te
verenigen. Ieder weet hier wel zijn plaats: het is immers een gelouterde gemeente,
die terugkeert; haar is de wet des Heeren in het hart geschreven; zij behoeft er niet
met kunst en vliegwerk te worden in-ge-scherp-t. Heil U, gij priester Jozua; als gij
uw mannen maar bijeenroept, vormt gij zó maar een consistorie, een religieuzen,
kerkelijken Raad. De tempelbouw is weer ter hand genomen; God zelf heeft steeds
nog dezen berg begeerd ter woning. We hebben ons zichtbaar centrum terug; de
bijen kwamen terugvliegen naar de korf. Het is goed, het is genade, zolang we nog
niet den Messias hebben. Maar laat het Woord des Heeren toch zijn heerschappij
behouden......kunt gij een recht geestelijk consistorie vormen? De hogepriesterlijke
volmacht tot het waarnemen van den tempeldienst wordt u vernieuwd; en welhaast
zal de tempelbouw voltooid zijn; dan gaat het Huis in 't Centrum wachten op de
komst van Hem, die als de Grote Kerkvorst heel de wereld zal overdekken met
kerken, hier één, daar één. Hebt gij Uw consistorie klaar?
Och, vraag dat niet. De HEERE heeft het consistorie klaar. Hoor maar, hoe Hij
door Zacharia Jozua, dien hogepriester, aanspreekt: Jozua, en voorts die metgezellen
van u, van Jozua, die metgezellen, die vóór uw aangezicht gezeten zijn. Ze zijn
gezeten in ‘de acht'bre
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zetels van 't gericht’, in 't huis van David weer gesticht. Zij vormen met Jozua, hun
president, een Raad of college, een Consistorie-van-de-Kerk. Ezechiël had zijn
oudsten, - een consistorie in den vreemde, in de verstrooiing. Hier heeft de
hogepriester Jozua weer zijn collega's onder hem als president. Maar nu is het
Consistorie dan weer thuis......O, wonder-consistorie! Ze zijn een wonderteken, al
die mannen, stuk voor stuk. Mensen-van-wonderteken. Want het priesterschap van
Aäron was vernietigd geweest, naar 't scheen; van zijn altaar was het weggesleept,
zijn gereedschap hem onteigend, zijn zetel stukgehakt. 't Was niet meer dan een
afgehouwen tronk van Aäron, een afgehouwen tronk van Levi. Maar uit dien
afgehouwen Levi-tronk deed God de Heere een ‘spruitje’ schieten, een nieuwe
scheut. Hij deed het op hoop tegen hoop, en door het wonder van zijn reddende
genade.
Zo is dit wonder-consistorie reeds in het enkele feit van zijn bestaan een
restauratie-wonder.
Maar van die restauratie is niemand de werkmeester dan Jahwe, de Heere God,
alleen. Het is niet de volksgenius, niet de volksmassa, niet de volksélite, niet de
volksjeugd, maar het is alleen de HEERE God, die God, die ‘wond'ren’ werkt, aan
wien nu deze restauratie is te danken. Een ‘restauratio in integrum’: draagt Jozua
geen witte kleding, geen kleed van den gerechtvaardigde, die van zijn zonden, de
zonden van Levi, en van Israël, is vrijgesproken?
Doch meer is van dit wonderconsistorie hier te prijzen. Het restauratie-wonder is
ook typologisch wonder. Jozua, die zelf een scheutje is uit Levi's afgehouwen tronk,
en dus als priester, om zo te zeggen, uit Gods grond gestampt, en ook van boven
af verwekt door 's Heeren Geest, hij mag ook type zijn van Christus, die zelf de
Grote Spruite is, het Scheutje uit den afgehouwen tronk van David. Die Christus zal
een scheutje zijn, niet aan den afgehouwen priester-tronk alleen, doch óók aan den
afgehouwen Koningstronk. Hij zal Koning-Priester wezen, priester immers niet naar
Aärons, doch naar Melchizedeks wijze. ‘Spruit’ noemt de Heere den Messias (vgl.
6:12); ook Jeremia en Jesaja tekenden Hem onder dezen naam. Dien Spruit-Messias
zal de Heere nu doen komen. En dit door 't absolute wonder. Hij zal niet te verklaren
zijn uit den volksgenius, noch uit de volksélite, en niet uit vlees en bloed, maar Hij
zal verwekt zijn door den Geest Gods zelf, en uit een máágd geboren, zonder den
wil des mans. Van dezen Jozua of Jezus mag de Jezus (Jozua) uit 't
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wonder-consistorie van de profetie van Zacharia type zijn; hij mag Hem vertonen in
zijn eigen persoon, vertonen als gezalfd door 't wonder van Gods Grote Restauratie,
gezonden uit den hemel, niet maar ‘een god’, gezeten in den ‘raad-van-goden’, het
goden-consistorie, doch Zoon van God, zelf God, die aan den boezem van den
Vader ligt, in 't Consistorium des hemels.
En die Messias zal heus geen President-zonder-consistorieleden wezen. O neen;
Hij brengt zijn tempel met zich mee. Wat voor een tempel? Een tempel van lévende
stenen. Vóór Hem, als zijn ondergeschikten, zullen ‘zitten’ zijn twaalf apostelen. Hij
zal zijn Consistorie bondig samenroepen, en het zal wel vast en hecht en zeker zijn.
Die geestelijke tempel, die door het Woord gebouwd wordt, en in geloof, zal het
einddoel zijn van de huidige restauratie van den stenen tempel. De stenen tempel,
dien Ezechiël moest missen, toen hij alleen maar 't Woord had overgehouden, hij
kwám terug; maar voor een korten tijd. De Woord-tempel komt zeker daarvoor in
de plaats straks, - de Spruite zál hem bouwen. En van dien Geestelijken tempelbouw
is nu de stenen tempel uit den tijd van Zerubbabel wonderteken. Zie, daar ligt een
steen voor Jozua's voeten. Het is de sluitsteen van den stenen tempel in het
Centrum-van-beneden van den ouden dag, weer op zijn plaats gezet in den hechten
hoek van 't nieuw-gebouwde Tempelhuis. Maar deze nieuwe hoeksteen staat onder
Gods bijzondere bonds-attentie en -bewaring. ‘Zeven’ ogen, d.w.z. de volheid van
de ogen Gods, het volle oog van onzen Bondsgod, met zijn Zeven Geesten, zijn
vollen Geest, zeven ogen zullen acht geven op dien ènen steen. Die hoeksteen
moge eenmaal van de bouwlieden verworpen worden, wederom, hij moge ook
minder aanzienlijk zijn dan die andere hoeksteen, dien Salomo eens legde, gelijk
trouwens die hele nieuwe stenen tempel niet in schoonheid hálen kan bij 't oud
gewrocht van Salomo's verheven kunst. Maar die hoeksteen is toch veilig; hij zal in
't centrum van den Tempel in de Stad van David blijven staan, totdat hij uitgediend
heeft. Eerder vermaalt het Beest hem niet tot gruis. En voor de inscriptie, voor 't
opschrift, voor het snijwerk, voor de symbolische kunstfiguren zorgt de Heere zelf.
Hij zal de Grote Etser wezen voor dezen nieuwen hoeksteen. Hij zal ook dezen
tempelsteen graveren; de tekenen zullen erin staan van de Trouw van God, de
namen van zijn volk, de symbolen van de hemelse hiërarchie, de contouren van de
Vorsten van het Hemels Consistorie: engelen, machten, tronen, patriarchen en
profeten. Of wat dan ook, het détail blijft aan den
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Etser overgelaten. Eén ding is zeker, het zal een kunstig bewerkte hoeksteen zijn.
En voor den tabernakel, voor welks inscripties en graveersels de Heere zelf gezorgd
heeft (Ex. 32:16) opdat het alles wezen zou naar 't op den berg aan Mozes getoond
model en voor den tempel van Salomo, welks graveersel eveneens vermeld wordt
in 't oud kroniekenboek, zal deze tempel-hoek- en -sluitsteen niet onderdoen. Wel
zal hij daarvoor onderdoen vanwege zijn betrekkelijke armoede, zijn simpelen
eenvoud; is 't hele nieuwe tempelhuis niet simpeler dan dat van Salomo? Maar
slechts op één ding komt het áán: op 't eigendomsmerk van den Verbondsgod. Zijn
schrift, zijn inscriptie, zijn Eigenaars-Signet is álles voor een tempelhuis. En zo zal
Jozua, als hoeksteenlegger van den tempel, in den geest verenigd met zijn
mede-consistorieleden, een schaduwbeeld, een type mogen zijn van den Messias
Gods. Die zal zijn Geestelijken Tempel eenmaal bouwen. Stenen spellen dan geen
glorie meer naar 't inzicht van het vlees. Maar 't zijn dán geestelijke stenen; hun
leven rees hun uit den dood. Ze leven door het wonder. Ze zijn állen priester, állen
koning, allen hebben straks hun ámbt. En ze hebben maar één Hoeksteen, van de
mensen wel veracht, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Die éne Steen - die
steen-des-hoeks - zal zijn inscriptie dragen; het zal de Naam zijns Gods zijn. Ja, Hij
zal God zelf zijn. Eén met den Naam. Schrift valt in Hem met Schrijver sámen. En
al zijn stenen dragen ook hun inscriptie, hun graveersel: de naam van Christus is
hun ingegrift; en Etser is de Geest Gods zelf.
Zo is het Consistorie van het wonder uit de profetie van Zacharia ook een
typologisch wonder. Het vertoont den Tempelbouw van 't Nieuwe Testament. Jozua
staat nog vóór dien hoeksteen, die uit het atelier van den Jeruzalemsen steenhouwer
afkomstig is. Tussen Hém als steen-legger en kerksteen-bewaarder enerzijds, en
den hoeksteen anderzijds is nog een áfstand; deze twee zijn nog niet één; Jozua
is maar type, en die steen niet meer dan schaduw. Maar als de Spruit komt, dan
zal tussen Hém, den Hoeksteen, en den Kerkbewaarder enerzijds, en zijn
tempelstenen anderzijds een levende gemeenschap zijn: het is, zo zegt men dan,
de éne Geest, die in Hem als het Hoofd, en in ons als zijn ledematen woont. O,
typologisch wonder!
Restauratiewonder, typologisch wonder. En nu nog dit: dit wonderconsistorie is ook
garantie-wonder. Zoals Jozua's college in zijn
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existentie zelf reeds bewijs is, dat de Heere zijn eden houdt, zo wordt dit geestelijk
consistorie dan ook tot een wonderteken van de Trouw van God, óók in 't bewaren
van zijn volk. Garantie-wonder dus. Een gebouw, dat niet verzekerd is, een volk,
dat geen garanties heeft, garanties van de sterke Mogendheid, wat maalt men erom,
als 't rondom wereldmachten régent? Hier een Cyrus, daar een Darius, elders weer
een ander? De ‘kleine staten’ vragen om garantie; vooral dat kleine staatje van
armetierige joodjes, die permissie krijgen, let wel, per-missie, een permit, om te
reizen, een permit, net zolang als 't duurt, zolang de Hoge Politiek het goedvindt.
Wat zal dat tempeltje hier, en wat wil dit Consistorie-tje van toch nog maar amechtige
Joden?
Stil nu, het wonder-consistorie is óók een garantie-teken. De kerk wordt
gegarandeerd. Door de Sterke Mogendheid, de enige die er is, die van den Heere
Zebaoth. Hij zal het volk garanties geven, allereerst in 't recht. Hij zal op één dag,
d.w.z. in één enkele, afdoende daggebeurtenis, en dag-order, dit volk ontheffen van
de schuld. Dat zal de dag van Golgotha eens zijn, de dag van 't ene, absolute,
afdoende offer. Jozua, gij zijt nog maar een levietisch priester. Men moet uw tempel
binnen, om alle dagen te offeren. Offeren-zonder-eindresultaat. Offeranden zal men
brengen, ook in uw fin-de-siècle-tempel, offeranden, die niet meer dan schaduw
zijn, die nimmer kunnen verzoenen. Maar de Spruit, dien gij verbeeldt, en dien gij
ook vertoont, zal op zijn énen werk-dag met een gans énig offer in eeuwigheid
verzoenen, en rechtvaardigen, degenen, die Hij gekend heeft van af de eeuwigheid.
En die rechtvaardigmaking betekent garantie-naar-den-‘staat’. Garantie, waar geen
wrikken aan is, zelfs niet naar het recht van God.
En bij die garantie-naar-den-rechts-staat komt nu ook nog een garantie naar den
‘stand’, den vredestoestand. Als die dag er is, dan zullen ze elkaar nodigen. Het
consistorie zal groot zijn, en het zal uit God zijn vrede hebben. Het zal een
gemeenschap zijn van heiligen. Een open republiek. Een stad, die dorpsgewijs
bewoond wordt, omdat er geen gevaren haar meer dreigen, omdat de Pax Christi
vast is. Onder wijnstok en vijgeboom, waar men de vruchten van zijn eigen arbeid
ziet, en met behagen overziet, en eet, dáár zal de een den ander noden. Het zal
een vrede zijn, aanvankelijk in de gemeente der teruggekeerde ballingen genoten.
Een vrede, sterker en hechter in de kerk van 't Nieuwe Testament. Een vrede,
eenmaal absoluut en algeheel in het Nieuwe Jeruzalem. Daar zullen de stenen
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niet meer schaduwbeelden zijn. En niet de tuinen meer. En niet de bomen meer.
Het zal daar geen inscriptie meer zijn alleen maar in stenen, en geen harp meer
onder lommerrijk geboomte. Het zal daar alles lichaam zijn, echte werkelijkheid,
álles álles. En de Garantie zal er eeuwig blijken. De afdoende.
O, Jezus, Jezus Christus, onze Heer! O hemelconsistorie! O, gouden eeuw!
1)

Aarde-consistorie en Hemel-consistorie. (Advent in 1945)
En de Engel des HEEREN betuigde aan Jozua: Zo zegt de HEERE der
heirscharen: Indien gij in mijn wegen wandelt en indien gij mijn
verordeningen nakomt, dan zult gij én mijn huis besturen én mijn
voorhoven bewaken en zal ik u verkeer geven tussen dezen, die (hier)
staan.
Zach. 3:7.
Het derde hoofdstuk van Zacharia laat ons zien, hoe rijk het consistorie, de kerkelijke
Raad, toch wel is, die daar optreedt na de ballingschap in het gelouterde Israël. De
tempel is weer in aanbouw, en de restauratie nadert in dezen haar voltooiing. De
hogepriester Jozua ontvangt door genade weder de priesterlijke volmacht uit de
hand des Heeren. En al deze verbondsweldaden - want wat zijn ze ter wereld
ánders? - tekent de profeet Zacharia in een visioen. God zelf laat ze in dat visioen
hem zien. Hij ‘toont’ in zulk een gezicht zijn profeet den hogepriester Jozua. De
ziener aanschouwt hem, tredend voor den troon Gods met vuile, bezoedelde
klederen. Dat is wat; een priester, die niet ‘kosjer’, niet ‘zuiver’ gekleed is, en die in
zulk een deplorabelen toestand dan nog wel treden moet voor den troon van zijn
Zender. Hij wordt het hemel-consistorie binnengeleid als beschuldigde; en Satan
zelf treedt op als openbaar aanklager tegen hem. Daar staat hij, schamel en bloot,
beschaamd en onteerd. Want zó is hij in zichzelf. Arm en naakt. Hij draagt vuile
kleren: ze zijn een symbool van de schuld van heel het kerkvolk, en ook van heel
den clerus, den priesterstand.
Maar in datzelfde visioen aanschouwt de ziener nu het wonder der
rechtvaardigmaking om niet. In den Raad van engelen en aarts-
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engelen, vereend met den HEERE der heirscharen, in het hemelconsistorie dus,
ontvangt de hogepriester witte kleren. Want zijn advocaat was, eer Hij geroepen
was, present om vóór den aangeklaagde om niet te pleiten. Het is de Engel des
Heeren: Gods eigen Zoon, de Middelaar van het verbond. Kosjere kleren krijgt nu
de priester: de hemel spreekt hem vrij. Wie vuile kleren draagt, als priester, die heeft
geen toegang tot den beneden-tempel, hij kan geen recht van passage krijgen, geen
recht-van-verkeer, onder het tempel-volk-van-beneden. Hoe veel temin kon zó
iemand recht-van-passage krijgen in den tempel-van-hierboven, in het
hemelconsistorie? Maar zie, nu zijn gewaad weer rein en kosjer is, nu kan hij
beneden weer zijn dienst verrichten; hij krijgt zijn permit voor den
tempel-hier-beneden.
Maar krijgt hij ook een permit voor den tempel-van-hierboven? Dáár hangt tenslotte
alles van af voor een kerk-dienaar. ‘Wat gij op aarde binden zult in 't
consistorie-van-beneden, dat zal in den hemel zijn gebonden, in het
consistorie-van-hierboven. Waar het verkeer met het hemelconsistorie haar niet is
toegelaten, daar houdt de kerk op kerk te zijn. Dan wordt ze karikatuur van kerk.
Ze ‘bindt’ dan wel op aarde, maar zonder dat God in zijn doorlucht hemelconsistorie
tevens bindt. O priester, krijgt ge nu met uw kósjere kleren ook toegang tot den
Hemel-Raad? Is uw kosjer klééd een expressie van uw kosjer hárt? Is het zegel en
teken van de beloften Gods zó, dat gij die hebt aanvaard met een naar den hemel
toegerichten geest? Een van boven gerichten geest?
Op die alles beslissende vraag geeft de Heere in het zelfde visioen nu duidelijk
antwoord. Zeker, óók in 't hemel-consistorie kan de priester vrijen toegang krijgen.
Hij heeft ook daar zijn recht-van-passage. Ik zal u wandelingen geven, zegt de
HEERE, ‘onder degenen die hier staan’.
Hier, waar is dat?
In den hemel.
Want dáár is in het visioen de priester binnengeleid. Satan is er óók binnengeleid,
om zijn akte-van-beschuldiging te lezen; hier is een zitting van den hemel-raad, als
in 't boek Job ons wordt getekend, of ook in 't visioen van dien waren profeet, die
eens voor Achabs stoel wat te twisten had tegen heel een koor van valse profeten.
Maar in dien hemel-raad staan ook de engelen. Derhalve zijn de engelen Gods
bedoeld met hen, ‘die hier staan’. Onder die engelen, die leden van het
hemel-consistorie, mag Jozua nu vrij verkeren. Hij
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mag er in en uit gaan. Bindt hij beneden, men bindt óók boven. De sleutelmacht
hier in Jeruzalem door hem geoefend, zal corresponderen met de
sleutelmacht-bediening in Gods eigen hemel-consistorie. Dat betekent dus, dat deze
hogepriester ambtshalve toegang weer verkrijgt tot God en tot zijn troon. Hij heeft
toegang met vrijmoedigheid-in-'t-spreken. Toegang, als hij bidt voor de schapen
van de kudde. Toegang, óók als hij bokken wil verbannen zien en afgescheiden van
de schapen.
Welk een rijke bondsbelofte!
Maar - in alle verbonden zijn twee delen begrepen. Een belofte. Maar ook een
eis. Ons vers ‘bevat eene belofte, verbonden aan eene conditie’ (Dr. J. Ridderbos).
Welke conditie?
Deze: dat die hogepriester wandelt in de wegen van zijn God en Heere; dat hij
persoonlijk voor zichzelf, en ook ambtelijk voor en met zijn volk en
mede-consistorieleden, zich gedraagt naar het aan hem daartoe verstrekt mandaat.
En tevens deze, dat hij, wederom in beide relaties, de hem gestelde verordeningen
nakomt, zijn ambtsplicht trouw vervult, en dit van harte doet. De binder moet
gebonden zijn, vóór en in zijn ambtelijke daad-van-binding.
Als die conditie wordt vervuld, en als dus het aarde-consistorie hier beneden stipt
zich houdt aan Gods kerken-ordeningen, dán ontvangt het consistorie-van-beneden
in heel zijn tempelwacht en tempel-dienst en tempel-zuivering toegang tot den troon,
tot 't consistorie-van-hierboven.
Indien echter die conditie niet wordt nageleefd, en dus de handelingen van het
aarde-consistorie bewezen worden te strijden tegen de Schrift (de beschrijving van
de wegen des Heeren) en tegen de kerken-ordening (de Schrift-conforme
omschrijving van den ambtsplicht), dán zal tussen aarde-consistorie en
hemel-consistorie de breuk opnieuw geslagen zijn. Dan zal Jozua beneden wel
‘binden’, maar hierboven wordt dan niet gebonden. En zijn gebeden zullen alsdan
ijdel zijn. De Heilige Geest zal dan niet als Representant van 't Hemel-consistorie
de voorzitter zijn in de zittingen van 't aardeconsistorie.
Wie is tot deze dingen bekwaam?
Niemand.
Ook niet deze Jozua.
Maar daarom is het zijn vertroosting, en ook die van ons allen,
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dat de Engel des Heeren, de eeuwige Zoon van God, hier zelf is aangetreden als
de Advocaat, de Pleitbezorger, de Goël van den hogepriester Jozua. Die Zoon van
God komt eenmaal in het vlees. Hij zal dan zelf ook Jozua weer heten, Jezus van
Nazareth. En als zodanig zal Hij de conditie-van-daareven heel en al vervullen.
Zonder enig gebrek. Uit den beteren Jozua, den Pleiter en Verzoener, en den
Middelaar, die thans in 't Hemelconsistorie toegelaten is nadat Hij op den énen
heilsdag (van vs 9) de schuld van kerk en clerus helemaal heeft wég-gedaan,
ontvangt de mindere Jozua genade voor genade. De Meerdere Jozua, de hoogste
Priester, is naar recht Gods troonzaal binnengetreden.
Maar o, indien zelfs een belofte, afgelegd vóór 't hemel-koor in de directe
aanspraak van een profetisch visioen, niet anders dan beloftemet-conditie wezen
wil, och arme, hoe zou 't dan anders kúnnen zijn met die beloften, die wij heden
krijgen in het bonds-woord en in 't bondsteken, het sacrament, van 't huidige
aarde-consistorie?
Indien de Heere dezen Jozua met zijn genoten tot geloof en tot bekering heeft
gewekt, zélfs hém, door alzo tot hem te spreken, zou Hij 't niet veel meer ons zó
doen, ons gauwgerusten? Indien aan 't overblijfsel-na-de-ballingschap Gods
woord-van-wet aldus, dat is met deze conditie, in het hart geschreven wordt (naar
Jeremia 31), zou het dan niet veel meer ons, in 't Nieuwe Verbond, alzó vergaan?
De in het hart geschreven onderwijzing (‘wet’) is: een belofte-met-conditie.
Geloof het vrij, - door de ‘spanning’ van deze belofte-met-conditie voedt God nog
steeds de kerk op. De kerk en haar consistorie, haar kerkeraad, haar classis, haar
synode. Ook deze heeft te leven-in-'t-geloof, dat is, ze heeft in elk van haar besluiten
een geloofsakte te voltrekken; ze heeft bewust al het beslotene te ‘nemen uit’ de
volheid van den meerderen Jozua. Ze moet daarin niet minder dan genádeschatten
van het Evangelie juichend durven groeten. Ze moet daar luid-op voor te dánken
weten. Ze moet voor Gabriël en Michaël durven betuigen: onze binding, onze
schorsing, onze afzetting, heah, die hebt gij meê-verricht, we zullen 't roepen van
de daken; en wee hem, die die grote hemel-daden camoufleert. Hij werpt een deksel
mede over u, gij engelen van God.
Waar 't zo niet is, daar is de kerk veroordeeld. Ze krijgt haar vuile kleren dan weer
aan. Direct. En ieder, die haar bindingen en schorsingen niet ernstig neemt, trekt
zelf haar 't vuile kleed weer aan. Als zij ze zélf niet ernstig neemt, trekt zij zichzelf
de vuile kleren aan.
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Die zelf-bevlekking is de zonde van een kerk, die haar besluiten niet publiek herroept
en toch ook niet ze waagt te roemen als genadewonderen van 't hemel-consistorie
door het medium van 't aardeconsistorie. En wie in zo'n kerk blijft, nadat zij alles
heeft gehandhaafd, terwijl hij zelf gelooft, dat de Hemel-Raad niet bond, toen haar
aarde-raad zulks wel deed, die kan zijn mooiste zondags kleed zich assumeren als
hij naar ‘de’ kerk gaat, hij heeft toch niettemin ‘zijn’ kerk zó diep belédigd, als geen
één van de ‘bezwaarden’, of van de ‘vrijgemaakten’ haar gestriemd heeft. Hij neemt
haar niet meer ernstig. Hij verwart haar naar de mode-snit geknipte kleren met de
witte klederen van Jozua. En hij weet niet, dat hij, juist hij, haar vuile klederen haar
weer aantrok, en zelf in vuile kleren staat in 't kerkgewemel.
Want vuile kleren zijn hier ambts-kledij.
1)

Publieke Geloofsbelijdenis. (Advent)
......en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men den naam des
Heeren aan te roepen.
Gen. 4:26.
Genesis 4 is het hoofdstuk, dat de aanvangen der geschiedenis ons doet zien. De
mens is als eindpunt der schepping en als beginpunt der geschiedenis
gekarakteriseerd in het dubbele scheppingsverhaal, dat de voorgaande hoofdstukken
bevatten. En nu wordt dan in het vierde ons geschetst, hoe met den gevallen, maar
door het genadeverbond weer aangenomen mens als inzet, zich de eerste
betekenisvolle fasen der geschiedenis aftekenen voor het oog van den geestelijken
mens, die ‘alle dingen onderscheidt’.
In die beslissende eerste periode neemt tweeërlei zaad het woord. Het
slangenzaad. En het vrouwenzaad.
Van het slangenzaad, in zijn vijandschap tegen God en tegen het zaad der vrouw,
zien we eerst de huiveringwekkende ontplooiing. Het is de evolutie van den
hoogmoed. In snelle opeenvolging ziet ge u voor ogen geschilderd: eerst de
kerkvervolging (in Abel) door Kaïn. Dan Kaïns angst alleen voor de gevolgen der
zonde, zonder dat haar schuld hem hindert; weshalve, zodra maar die naaste
gevolgen, die hij zelf geducht heeft, zijn bezworen, (blijkens het hem gegeven

1)

De Reformatie, XXI, 8 dec. 1945.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

64
teken), Kaïn zich aanstonds ver-man-t, een stad zich bouwt, en tegen den hemel
zowel als tegen de aarde zich versterkt. Dit proces zet zich voort in zijn zonen; zijn
stad noemt hij naar den naam van zijn zoon; gelijk de Schrift het elders aldus tekent
van de trotsen: zij noemen de landen naar hun namen. Dan komt die trits van
pioniers; den nomade, die gebieden annexeert, den musicus, die er de vrolijkheid,
den smid, die er de kracht en de weer-macht plant. In Lamech eindelijk treft u de
confessie van dien hoogmoed; moge al Kaïn zeven maal gewroken worden, het zal
Lamech zeventig maal zeven maal gebeuren. Wie hem te na komt, ook al is 't maar
even, in buil of schram, die wordt verpletterd.
Dat is de lijn van 't slangenzaad: kracht, die zich van God emancipeert, de kracht
van den humanist, die 't zelf wel aan kan. En die om het beschreven recht niet maalt.
Maar in het vrouwenzaad is alles anders. Als daar na den dood van Abel, dat
vrouwenzaad, een kind geboren wordt uit Eva's schoot, dan wordt dat nieuwe kind
gezien als tredend in de plaats van Abel. Het is een geloofs-gezicht, want 't trekt de
lijn van Gods verbond eenvoudig verder; zonder te veel te zeggen (als bij de geboorte
van Kaïn, dien ‘mán’) of te weinig (als toen Abel in de wereld kwam, die ‘ijdelheid’).
En zie - als nu die Seth zich ontwikkelt, en daarbij in Abels lijn, dan komt hij ook tot
zijn openbare geloofsbelijdenis straks. Aanleiding daartoe is hem de geboorte van
zijn eigen zoon. Hij noemt hem Enos. En Enos is in de Schrift herhaaldelijk de
aanduiding van den mens in tegenstelling met God. Nevengedachte is daarbij dan,
dat God sterk en krachtig is, doch zwak en broos de mens. Wat is de mens, die
broze mens, dat Gij hem gedenkt (Ps. 8)? O Heere, laat de heidenen weten dat zij
mensen zijn, dat zij geen goden zijn, doch broze mensen. (Ps. 9). Dien brozen mens,
dien doet God wederkeren tot verbrijzeling (Ps. 90). Zo waren nog ettelijke andere
Schriftplaatsen aan te wijzen, welke alle den naam ‘enos’ in gelijken zin gebruiken.
Zo zeer nu als de naamgeving in Genesis 4 telkens weer als aanleiding genomen
wordt voor een spreuk, een confessie, een kernen ken-woord, dat wil profeteren of
den tijd taxeren, zó zeer is ook die naam van Enos een belijdenis. Tegenover den
hoogmoed van de Kaïnieten, van het slangenzaad, is de naam van Enos een
belijdenis van eigen kleinheid. Het is de erkentenis van eigen afhankelijkheid. Zij
vat de tegenstelling tussen die beide zaden, tussen die twee krin-
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gen, die twee congregaties samen in dezelfde termen, als waarin wij dat nog heden
doen, als wij Calvijn plaatsen tegen Rousseau, of de reformatie tegen de revolutie.
Welnu, alle geloofsbelijdenis heeft haar vrucht, haar werking. Het Woord bindt
samen, 't vormt zijn eigen congregatie. ‘Toen begon men den Naam des Heeren
aan te roepen’. De kleine schare van het vrouwenzaad ver-man-t zich ook, maar zij
ver-sterk-t zich ‘in den HEERE’. Dat is het grote verschil. Ze komt tot openbaren
eredienst, ze maakt front tegen den emancipatie-wil der Kaïnieten en doet dit openlijk.
En zo bereidt zij den weg des Heeren. Ze wordt zo een adventsgemeente. Ze
heeft de wereld weer doen horen, dat de vervulling van de moederbelofte, en dus
de doorbraak van het evangelie, niet te wachten is; tenzij dan waar de mens zijn
plaats weet onder God, en zich openstelt voor de goddelijke kracht die
bóven-menselijk is, in 't zenden van den Mensenzoon, en dat slechts voor wie
nederig knielt de zon der gerechtigheid blijkt opgegaan.
Zoals de eerste vader, die zelf kind geweest was, op de eerste pagina van 't Oude
Testament het thema zwakheid-tegen-kracht-en-trots aanheft, en dan gehoor vindt
bij de kerk, zo heeft ook de eerste moeder, die op de eerste pagina van 't Nieuwe
Testament ter sprake komt, datzelfde thema aangeheven. ‘Die stout zijn op hun
macht, heeft Hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar Hij verhoogt en
hoedt het nederig gemoed, waarin zijn vrees wil wonen’. Hetzelfde thema is door
Paulus aangeheven, toen hij schreef, dat God het verachte, het onedele, het dwaze,
hetgeen niets is, aangenomen heeft, opdat Hij het sterke, het edele, het wijze,
hetgeen iets is, beschamen zou. Het is hetzelfde thema, dat de kerk overneemt, als
zij den Zoon Gods uit een maagd geboren noemt zonder den wil des mans, van
boven af ontvangen uit Gods Geest! Het is hetzelfde thema, dat óók zal zijn
aangeheven tegen den dies irae, den dag des toorns, die brandt gelijk een oven.
Want ook die dag is dag-van-advent. Het is meteen de laatste. God is in den hemel
en gij zijt op aarde - lees dat en bedenk het, maar lees het onder den indruk van de
moederbelofte. De kern is daarvan: God met ons, Immanuël.
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1)

De voedsterheer der valse profetie ten val gebracht. (Advent)
En de HEERE zeide: Wie zal Achab overreden, dat hij optrekke en valle
te Ramoth in Gilead? De éne nu zeide aldus en de andere zeide alzó.
Toen ging een geest uit en stond voor het aangezicht des HEEREN, en
zeide: Ik zal hem overreden. En de HEERE zeide tot hem: Waarmede?
En hij zeide: Ik zal uitgaan en een leugengeest zijn in den mond aller
zijner Profeten. En hij zeide: Gij zult overreden en zult het ook vermogen;
ga uit en doe alzo.
1 Kon. 22:20-22.
De strijd van vrouwenzaad en slangenzaad beheerst heel de geschiedenis van de
kerk van Jezus Christus.
Het is een strijd van kracht en tegen-kracht.
En wijl de grootste kracht in de wereld tenslotte die van het woord is (want wat
kan het woord al niet tot stand brengen?), daarom is het ook, en niet in de laatste
plaats, doch juist in de eerste plaats, een strijd van woord en tegen-woord. Van
Gods Woord en satanisch woord. Van geestelijk en van natuurlijk woord. Van
Geestes-spraak en Beestes-spraak. Van ware profetie en valse profetie. Van de
energie der waarheid en van de energie der leugen.
Wie de advents-lijn grijpen wil, die door de eeuwen heenloopt, van het verloren
paradijs, over Bethlehem, tot aan den jongsten dag, die komt daar niet mee klaar,
tenzij hij staag zijn aandacht richt op 't fenomeen der valse profetie.
Ze is er in den aanvang der geschiedenis: de ‘profetie’ van Lamech, die ‘uit zijn
hart’ spreekt, en zich van 't Woord Gods losmaakt, staat tegenover de openlijke
aanroeping van den Naam des Heeren in de lijn van Enos, den zoon van Seth.
Ze is er, als Mozes in Deut. 13 den valsen profeet als doemwaardig tekent, wijl
hij ‘uit zijn hart’ spreekt, d.i. ‘versiert’, verzint, wat 't vlees zo graag verzonnen ziet,
terwijl hij in Deut. 18 den anderen profeet ons wijst, die naar het Woord spreekt, die
een profeet als Mozes zelf is, gehouwen uit en behouwen door het Woord van God;
een profeet, die straks Messias blijkt te wezen, middelaar van 't nieuw Verbond,
sprekende wat Hem getoond is, wat Hij gezien heeft en gehoord.
Ze is er, als de Christus Zelf bij 't afscheid nemen aan zijn jongeren voorhoudt,
hoe zwaar de strijd straks zijn zal tussen ener-
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zijds de valse profeten, die wolven-in-schaapskleren, die verklaren: ‘ik ben het’, of
‘daar is Hij’, terwijl men toch geen geloof hun schenken mag, - anderzijds zijn eigen
discipelen, die Hij, ook zonder dat een wonderteken hen aannemelijk kan maken
bij ‘die buiten zijn’, toch op het Woord beveelt te steunen en uit het Woord beveelt
te spreken.
Ze is er, als Paulus vecht tegen den Satan in Filippi, of tegen den valsen profeet
uit Handelingen 13, Bar-Jezus, of Elymas.
Ze is er tenslotte aan het eind der dagen, wanneer het Beest uit de aarde, de
valse profeet, de scharen achter zich krijgt en door wondertekenen haar verleidt. In
die dagen, waarin God den mensen, die niet anders wilden, zenden zal een kracht,
een energie, van dwaling.
Een hoogtepunt nu in de historie van de valse profetie is door haar bereikt in koning
Achabs dagen. Een hoogtepunt is bij de valse profetie uiteraard een diepte-punt.
Is 't niet een pracht-gezicht: vierhonderd man, die officieel geraadpleegd worden
in een politieke crisis? De koning van het 10-stammenrijk, Achab, is in vol ornaat
verschenen in de pas gebouwde residentie van zijn vader Omri, om over een
veldtocht tegen de Syriërs te confereren met de groten van zijn rijk. De spanning is
er: oorlog is op til, en de kreet is niet van de lucht: verlos de volksgenoten, die te
Ramoth onder vreemden hiel vertrapt zijn: breng hen weer thuis in 't Rijk! ‘Heim ins
Reich’! En zie, óók de koning van 't twee-stammenrijk is gekomen naar Samaria!
Dat zégt wat: de bewoner der oude residentie (Jeruzalem), kwam over naar de
nieuwe (Samaria), de contra-residentie. De veldtocht zal een onderneming van hen
beiden worden: geeft God zijn zegen niet in die verbroedering van twee maar al te
droef gescheiden Rijken?
Zie ook, hoe grote plaats ‘de religie’ inneemt in dit nieuwe Rijksbewind. Hunne
Majesteiten zijn niet tegen ‘de religie’. Verre vandaar: vierhonderd profeten worden
officieel geraadpleegd. De koning Achab heeft hen ingeschakeld in het staatsbestuur:
hij is hun voedsterheer, hij voedt, kleedt en honoreert hen uit de staatskas, en - hij
laat hen spreken ook: zij mogen nimmer den indruk wekken van slechts een duur
ornament te wezen.
Vierhonderd profeten - twee koningen, is 't niet een prachtgezicht?
Maar wie op deze vraag toestemmend moge antwoorden, niet alzo

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

68
Micha, de gevangen profeet, die voor ditmaal op aandrang van den hogen gast uit
Jeruzalem uit de cel gehaald wordt, om ook zijnerzijds aan de geallieerde koningen
de naaste toekomst te voorspellen, en hun advies te geven nopens den voorgenomen
veldtocht.
Die éne man staat daar alleen tegen de vierhonderd.
Zij hebben allen om het luidst geroepen: trek op, trek op, deze militaire
onderneming zal voorzeker slagen.
Maar Micha luidt de doodsklok. Die koning Achab daar in zijn schitterend gewaad
zal sterven in den krijg. De profeet Micha heeft dat gezien. Wát heeft hij gezien?
Dat de Heere God het vonnis uit gaat voeren, hetwelk Elia heeft voorspeld aan
Achab. Elia heeft Achab verkondigd, dat hij den dood der schande sterven zou: de
honden zouden zijn bloed lekken. De tijd is nu gekomen. Die veldtocht zal het einde
nabij brengen; de honden slurpen straks werkelijk het bloed van Zijne Majesteit.
Waarom is Israëls God zo gram op Achab?
Omdat het Achab is, die stelselmatig het advents-schrift uitwist, dat met den vinger
Gods geschreven is op het proclamatiebord van de kerk van 't Oude Testament.
Achab, - hij trouwt Izebel, Ethbaäls dochter, de brutale syncretiste, die stelselmatig
den dienst van Jahwe vermengt met dien der baäls en astartes. En hij laat haar
begaan - het Messiaanse adventsschrift wordt uitgewist.
Achab, - hij geeft bevel Jericho te herbouwen. Maar Jericho mocht niet herbouwd
worden; dat is: de puinen van de muren van die oude stad mogen niet worden
opgeruimd: Jozua, die type van Messias, heeft met een zwaren vloek destijds een
ieder bedreigd, die deze resten op zou ruimen. Waarom? Omdat de muren van
Jericho door het geloof gevallen zijn, zonder enige mensendaad, zonder enig
wapengeweld, zonder den wil des sterken mans. Daarom moesten die ruïnes blijven
liggen: ze waren aan de ingangspoort van het beloofde land, en dus in de
sleutelpositie der evangelische verkenningsdiensten, een sprekend document der
vrije genade, der verlossing, die om niet geschiedt, en die gegeven wordt door den
Meerderen Jozua, den middelaar van 't Nieuwe Testament. Maar Achab stoort zich
daaraan niet. Anderen vóór hem bouwden naast die ruïnes, hij laat op de plaats
zelf, waar zij liggen, zijn vesting gronden - het messiaanse adventsschrift wordt
uitgewist.
Achab, - hij heeft later opnieuw een wonder-teken van een muur,

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

69
die omviel, getrotseerd: hij, de recidivist. Toen Benhadad hem de lendenen wilde
breken, gaf Israëls God tot tweemaal toe dezen geweldenaar in Achabs hand. Als
nu de verslagen rest van Benhadads leger vlucht naar Afek, valt de muur dier stad
op de 27000 man, die Benhadad overgebleven zijn. Het tweede muur-mirakel dus:
Jericho eerst, Afek daarna. Weer zijn er muur-resten, die het advents-schrift van
vrije genade, van genade om niet, zonder mensen-toedoen leren spellen. Maar ook
nu stoort Achab zich aan dat messiaanse schrift niet: hij spaart Benhadad, en maakt
hem zich tot - bondgenoot. Precies wat Saul met Agag heeft gedaan. Daarom zegt
een profeet den vloek hem aan: hij heeft ook voor de tweede maal het
messiaanse-muur-schrift uitgewist.
Achab, - hij heeft den akker van Naboth zich geannexeerd. Hij wilde dat stuk
grond kopen, niet zó, als David Ornans akker kocht, om er een tempel op te bouwen,
en den Heere dus er mee te eren. Neen, Achab wil dien lap grond hebben om het
kroon-domein te vergroten. En Naboth weigert. Hij weigert terecht, want de akker
mag niet worden vervreemd, doch moet in de geslachten blijven. Zo wil het de Heere;
Hij heeft immers het jubeljaar ingesteld? - Het jubeljaar nu is een messiaanse
boodschap; om de zeven dagen een sabbatdag; om de zeven jaren een sabbats-jaar;
en om de zeven maal zeven jaren een opper-sabbats-jaar, een jubeljaar, dat wijst
naar Christus, Die de armen rijk komt maken, de blinden zal doen zien, de doden
zal doen leven. Van dat jubeljaar houdt Israëls God: de koning, die als eedschender
de slaven knecht, en zo de wet van het jubeljaar trotseert, wordt straks om deze
zonde in de ballingschap gebracht. En zie, als nu Achab Naboth laat vermoorden,
en langs dezen weg den akker toch aan zich trekt, dan zondigt hij publiek en officieel
tegen de messiaanse jubeljaar-profetie: hij heeft het messiaanse advents-schrift
uitgewist.
Achab, - hij heeft tenslotte de valse profetie begunstigd en ze aan zijn soevereiniteit
als staatshoofd ondergeschikt gemaakt. De ware profetie nu getuigt van Christus:
zij moet dus spreken uit het Woord. Om haar materiële inhouden, o zeker. Maar
ook reeds om haar formele binding aan hetgeen geopenbaard is. Want de Christus,
en de verlossing-van-messias, is ‘iets nieuws’ op aarde (‘chedasjah’); Hij komt door
't wonder; geen oog heeft gezien, geen oor gehoord, geen hart bedacht, wat God
in Christus heeft bereid aan wie Hem liefhebben. Wie Christus preken wil, en in
eigen profetie den Christus als Hoogsten Profeet en Leraar wil vertonen, die moet
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dus nooit spreken ‘uit zijn hart’; doch altijd ‘uit’ het Woord. Als daarom Achab de
valse profeten tot een staats-instantie maakt, en 't spreken-uit-het-hart bij
staatsdecreet aanmoedigt, ja brutaal-weg vordert, en daarom dien énen profeet
Micha, die hetgeen geopenbaard hem is en alleen dat geopenbaarde verkondigt,
in de gevangenis werpt en straks nog eens laat werpen, dan is dat een
georganiseerde anti-messiaanse daad; hij heeft het messiaanse advents-schrift
uitgewist.
Zó komt het, dat de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de God, van
wien de advents-tijden zijn, Achab zo gram is.
Nu valt een ieder in zijn eigen garen. Ook Achab.
En dat is het, wat, in een laatste serieuze roepingsdaad, de profeet Micha hem
heden komt profeteren. Hij laat den koning horen, wat hij in zijn cel gezien heeft: hij
kreeg een visioen en daarin zag hij, hoe de Heere raadslag hield met al zijn
troon-geesten. Het punt van 't dag-agendum is: Achabs ondergang. Maar hoe is de
weg, wat is het middel, dat dit doel zal doen bereiken? Elia heeft - na de
antitheocratische, anti-messiaanse daad van Naboths executie, hem aangezegd,
dat hij smadelijk zou vallen. Tevoren had na de episode-Benhadad een andere
godsman hem eveneens den ondergang voorspeld. Hoe zal het doel bereikt worden?
De profetie vervuld? Daar komt in de hemelse raads-zaal een geest naar voren: hij
zal een leugengeest in Achabs staatsprofeten wezen. Dat is, zonder visionaire
beeldspraak gesproken: in dezen geest is ons als 't ware voor ogen geschilderd,
dat óók de georganiseerde leugen, gelijk alle zonde, staat onder het bestuur van
God. God laat de zonde toe: dat is permissie. Maar Hij is daarbij geenszins passief:
de permissie is actieve permissie. Die leugen-profeten zeggen wat zij graag willen
zeggen: ze spreken immers ‘uit hun hart’? En Achab, die hun voedsterheer is, hoort
uit hun mond, wat hij zo heel graag horen wil. Geen van die allen is ‘een stok, een
blok’. De sprekers niet, de hoorders ook niet. Zij handelen allen in vrijheid, en in
verantwoordelijkheid. Maar in en door hen vervult zich de raad van God. De man,
die 't messiaanse adventsschrift álmaar uitvlakt, wordt zelf nu uit-gevlakt. De dood
achterhaalt hem op die éne plaats, waar hij nu juist met alle geweld naar toe wil:
Ramoth in Gilead. De oorlogspropaganda is prachtig opgezet; maar aan zijn eigen
propaganda-trucs zal de koning zich den dood eten, den smadelijken: ach, die
honden straks. Die honden, en die hoeren (22:38).
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Het messiaanse advents-schrift is door God dus wél verdedigd en beveiligd. Hij laat
zijn lessen, zijn advents-lessen niet bespotten.

Gaat ons dit alles soms óók aan?
O zeker.
Want wij zijn wachtende op Christus' tweede komst. Het drama van den Achab,
die in eigen garen valt, in 't garen van de antiadvents-profetie, de valse dus, herhaalt
zich dan. Dan? Kom, zeg maar ronduit: nu. Want de einden der eeuwen zijn op ons
gekomen. En die einden der eeuwen brengen op grote schaal wat Achab nog maar
in miniatuur-formaat ons deed zien. De Antichrist-der-daad komt niet alleen straks:
hij brengt den antichrist-van-'t-woord, den valsen profeet, met zich mee. Hem zal
de hele wereld glansrijk honoreren. De Staats-kas der Verenigde Naties zal hem
compleet in 't goud zetten: dien schitterenden Redenaar van het Veredeld
Mensenras......Doch Paulus schreef het reeds naar Thessalonica: zij hebben straks
de liefde voor de waarheid niet aangenomen: ze zijn als Achab. En daarom zendt
God - Hij is weer zeer actief in zijn permissie - hun een kracht, een energie van
dwaling (2 Thess. 2): ze sterven als Achab. Heel het straks in te stellen Ministerie
van Propaganda van den Bond der Verenigde Volkeren in de Gouden Eeuw zal van
de onderste betonplaat tot aan den bovensten torentrans gaarne betaald maaksel
van de enthousiaste mensheid wezen. Maar in den hemel zei, en zegt vandaag een
geest van rondom den troon: Ik zal daar resideren, ik zal aldaar een leugengeest
zijn in den Minister, en ook in het laatste fanatieke dolle klerkje. Ze zullen allemaal
het messiaanse adventsschrift uitwissen.
Dan moet ‘Micha’ in de gevangenis. In het concentratiekamp. Naar de gaskamer.
Maar Christus komt toch over zijn as-resten heen. ‘Sein König reitet all über sein
Grab’. 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. Hij zal het
messiaanse advents-schrift bevestigen, bekronen, handhaven, verzegelen. En den
anti-christ zal Hij verdelgen met het zwaard zijns monds. De honden zullen zijn bloed
lekken, de gieren komen af op het grote Aas; en de hoeren nemen haar laatste bad,
als de lucht zo benauwend heet wordt vanwege den laatsten asregen.
En dit is dan de horribele waarheid over de anti-adventspreekjes
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der valse humanitaire eenheid van de wereld. En ja, 't is waar ook: dat is de waarheid
over de valse anti-adventspreekjes óók van de kerk. We zouden háást vergeten
gaan, dat dat mooie stadsplein in Samaria, waar die prachtig uitgedoste verenigde
koningen confereren en waar die 401 profeten profeteren......kerk-terrein geweest
is.
O Jezus Christus, Uw Schrift, Uw anti-eenheids-schrift, Uw hand, die daar een
mene mene tekel ufarsin schrijft boven onze kranten-paleizen-in-aanbouw!
1)

Kerstfeest, - het vólkomen mirakel.

Kerstfeest 1945 - eindelijk is de baan weer vrij voor 't woord van 't vleesgeworden
Woord.
Weggevaagd is het heidendom, dat in Nederland de wegen kwam versperren,
waarlangs die goede boodschap haar herauten placht te zenden. We hebben ze
op die van God gebaande wegen zien paraderen: de woordvoerders van het
nieuw-germaanse heidendom. Ze hebben ons willen opdringen wat hun ook zelf
was vóór-gezet: de verkondiging van een met bloed en bodem saamgegroeiden
cultus van de oud-germaanse goden, die tot het noorse ras met meer recht spreken
mochten dan 't ooit den ‘Jood’ van Bethlehem vergund geweest was. Ze schreven
hun malle brochures, gedrukt op kostelijk papier, en de naam van afvallige
gereformeerden, die geen kerkeraad dorst ‘schorsen’, prijkte op de titelpagina, al
kon een kind begrijpen, dat de auteur in werkelijkheid een ánder was geweest. En
ze waren den boeren een boer, den geleerden een geleerde, den dichter een dichter.
Maar nu is dit alles voorbij. Kanonnen en vlammenwerpers joegen deze heidenen
van onze verkeerspleinen weg. De gevangenis slokte de meest markante figuren
van hun achterhoede op. We kúnnen ons Kerstfeest weer vieren.
Maar of we 't ook doen zullen?
Het staat te vrezen, dat in overgrote meerderheid ons volk aan het

1)

De Reformatie, XXI, 22 dec. 1945.
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Kerstfeest ontzonken is, eens en voor goed. Want de heidenen van bepaalde kleur
zijn wel weggestormd, maar het heidendom van allerlei signatuur, dát was - en bleef.
De Barthianen zijn er nog, en roeren de trom. ‘Uren met Novalis’ - den romantischen
panchristist - kunt ge genieten in een boek, dat broederlijk ligt naast een ander, dat
u ‘Uren met Calvijn’ laat beleven. Gereformeerde banvonnissenondertekenaars
schrijven verzamelwerken met anderen, die den Christus der Schriften niet meer
kennen, en den uit de maagd Geborene als zodanig niet meer geloven. De
kerst-‘idee’, de incarnatie-‘theorie’, de Christus-‘beschouwing’ legt zich meer en
meer erbij neer, te worden ‘vergeleken’ met andere ideeën, theorieën,
beschouwingen, en te solliciteren naar een gunstige recensie na een ‘vergelijkend’
examen.
Het wordt dus wel hoog tijd, ons te herinneren, dat God in den Kerstnacht geen
sollicitanten naar een brevet van geloofwaardigheid heeft uitgezonden als goede
getuigen van zijn komst - in het vlees. Het waren herders, die Hij als getuigen opriep,
om te zien het woord, dat er geschied was. En die herders waren juist als getuigen
onaannemelijk voor de publiekrechtelijke lichamen van het Israël uit de volheid des
tijds.
Dit ligt ook in den aard der Zaak van kerstnacht.
Want de vleeswording des Woords is het volkomen wonder.
Kant heeft in één van zijn ‘Sieben kleine Aufsätze’ gepoogd van de wonderen
een indeling te geven.
Maar elke indeling faalt in den kerstnacht.
Hij spreekt van een rigoreus mirakel (een wonder in den strengen zin van 't woord),
wanneer het zijn grond heeft in een ding buiten de wereld, en dus niet in de natuur.
Tegenover het rigoreuze staat dan bij hem het comparatieve mirakel (een wonder,
dat slechts bij wijze van vergelijking dien naam verdient), een mirakel, dat wel zijn
grond heeft in een natuur, maar dan in een zodanige, waarvan wij de wetten niet
kennen.
Komen we hiermee nu uit, als wij God vlees zien worden?
Immers neen?
Want de ‘grond’ van een wonder ligt nooit in een geschapen ding, nooit in een
geschapen natuur, nooit in de geschapen wereld. En, zo met ‘grond’ bedoeld mocht
zijn de ‘bodem’, waaruit of waarboven het wonder opschiet en verschijnt, zonder
evenwel daaruit verklaard te kunnen worden, welnu - het kerstwonder is ‘rigoreus’,
voorzover het uit het vree-
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verbond tussen Vader, Zoon en Heiligen Geest opkomt, en toch ook weer
‘comparatief’, inzoverre als Hij die uit den H. Geest ontvangen is, toch uit een vrouw,
zij het dan ook een maagd, geboren is, écht gebóren. Hij had wel een ‘akker’, waaruit
Hij opkwam en boven welken Hij verscheen, maar die akker verklaarde Hem niet.
Hij was een rigoreus-mirakel-zaad naar zijn áf-komst (ontvangen van den H. Geest,
en niet uit zaad van Adam), doch ook een comparatief-mirakel-zaad naar zijn
óp-komst (geboren, na den gewonen tijd die tussen conceptie en baring verloopt,
uit een vrouw). ‘Rigoreus’ was dit mirakel - want de Christus is helemaal van boven.
Maar ‘comparatief’ was het ook, want Hij is ook helemaal beneden, en écht onzer
één, Hij is wezenlijk van Adam, en dus toch óók weer, door Maria, zaad van David,
zaad van Sem, zaad van Adam. Is Hij soms de enige, die mens werd zonder den
gewonen geboorte-weg te volgen? Neen, ook Adam is zonder dien weg mens
geworden. En Eva. En uit ‘verstorvenen’ kwam Izak voort. En weet de bioloog soms
iets verklarends te zeggen over de opstanding van mensen uit......de doden?
In dit alles ligt onze blijdschap heden.
Was de vleesgeworden Zoon alleen maar ‘rigoreus’ wonder, we zouden aan Hem
niets hebben. Hij zou onze schuld niet kunnen dragen in onze natuur, ons niet
kunnen aanspreken in onze eigen taal, niet onzen dood kunnen sterven, niet onze
kraam-, niet onze sterf-kamer vermogen te saneren met zijn heiligenden en
ontzondigenden doortocht door die plaatsen van onzen in- en uitgang.
En, - was Hij niet meer dan een ‘comparatief’ wonder, de Heere God zou door
Hem onzen ingang en onzen uitgang, onze kraamkamer en onze sterfkamer niet
wezenlijk kunnen bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Want Hij ware dan niet
uit twee naturen geconstitueerd als de Persoon van Jezus Christus; zijn persoon
ware dan niet on-eindig geweest, niet waarachtig goddelijk. Zijn offer had dan geen
on-eindige waarde gehad. Zijn lijden evenmin. Zijn wetsbetrachting óók niet.
Wat zullen wij daarom met Kants onderscheiding aanvangen? Ze helpt ons niet.
En toch zijn we er dankbaar voor.
Want ze bevestigt ons, wat wij te voren door het geloof reeds hebben geweten,
dat namelijk het kerstwonder juist daarom Kerst-wonder is, dat het valt onder hetgeen
comparatief is, d.w.z. wat zich laat meten met de schepselmaat; en tevens
Kerst-wonder is, daarin,
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dat het ligt boven alles wat maat heeft, of wat zich meten laat met de maat en naar
de analogie van hetgeen geschapen is, dat het direct-rigoreus is, dat is, zeer horribel,
gans verschrikkelijk, numineus, goddelijk, boven-menselijk.
Immanu-el, met-ons-is-God: het rigoreuze mirakel.
Immanu-el, met-ons-is-God: het comparatieve mirakel.
Het Kerstkind homo-ousios, God gelijk in wezen, als waarachtig God - het
rigoreuze mirakel.
Het Kerstkind homoi-ousios, Gode gelijkend als mens, die beeld is van zijn Maker,
waarachtig mens - het comparatieve mirakel.
Onze taal schiet te kort - het mirakel is rigoreus.
Maar onze taal wordt niet tot zwijgen gedoemd, ze wordt niet uitgeschakeld, we
mogen met de engelen - die trouwens ook maar schepselen zijn - toch werkelijk
mee-zingen, - het mirakel is comparatief.
Het Woord is vlees geworden - het mirakel is rigoreus.
Het Woord is vlees geworden - het mirakel is comparatief.
Ja, onze verlegenheid in 't benoemen van wat God gedaan heeft in den kerstnacht
blijft ons bij. Ook als wij verder trachten te onderscheiden.
We luisteren nog even naar den wijsgeer van daareven: naar Kant.
Het thema van het ‘rigoreuze wonder’ laat hem nog niet los: hij wil het verder
onderscheiden.
Hij doet het aldus:
Een rigoreus mirakel is - zo zegt hij - óf materieel, óf formeel.
Materieel is het, wanneer ook de kracht, die het wonder in 't aanzijn riep, buiten
de wereld is.
Formeel daarentegen moet het heten, wanneer die kracht wel in de wereld, doch
de nadere bepaling van die kracht zich buiten de wereld bevindt.
Een voorbeeld ter toelichting ontleent Kant aan Israëls doortocht door de Rode
Zee.
Wie het droogleggen van het water van de Rode Zee toeschrijft aan een
onmiddellijke werking Gods, voor dien is dit wonder materieel.
Maar als men aanneemt, dat God daarbij middellijk gewerkt heeft, bij voorbeeld,
door een bepaalden wind te doen waaien, die het water opstuwde, maar dan toch
weer zó, dat het Gods directe be-
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moeienis was, die dezen wind liet waaien, die hem uitzond, dán is voor wie zó ziet
het wonder formeel. Zo heeft b.v. Prof. Dr. A. Noordtzij het mirakel van Israëls
doortocht door de Rode Zee, o neen, niet ‘verklaard’ maar wel ‘beschreven’, wel
gepoogd te ‘verstaan’. Israël ging door een ‘doorwaadbare plaats’; maar zijn God
zond den wind, en - zond hem ook terug op zijn tijd.
Is nu het kerstwonder materieel? Of formeel?
Wees stil, en laat maar liever af van spreken. Het is - zó ge met Kant aldus wilt
onderscheiden - het één zowel als 't ander.
Materieel is het mirakel van den kerstnacht - want de kracht die Christus zond,
die was van boven, heel en al.
De Vader zendt, de Zoon láát zich zenden, zendt ook zichzelf. Het zenden en het
gaan, 't gezonden worden als een zenden-van-zichzelf, 't zijn beide wonderen van
gelijke kracht en goddelijkheid; beide handelingen zijn volkomen vrij, en onafhankelijk,
en goddelijk en soeverein. En als de Geest Maria overschaduwt, dan is daar een
goddelijk begin, een goddelijk scheppen, het is even mirakuleus, als toen hetgeen
in Genesis I ons wordt verhaald, geschiedde in den ochtendstond der wereld. Het
begin der wereld is niet méér mirakuleus, dan deze ‘Mitte der Geschichte’, dit midden
der geschiedenis, waarin de Zoon des mensen wordt ontvangen - van den Heiligen
Geest, geboren uit de maagd Maria.
Maar ook is in den kerstnacht dát element in 't wonder Gods aanwezig, dat Kant
verleidt, den naam ‘formeel’ er voor te kiezen. Heeft God Augustus niet als zijn
instrument gebruikt? En niet de lotgevallen van het huis van David? En is niet heel
het geloofsbegrip van ‘de volheid des tijds’ een erkenning van de waarheid. dat het
alles ‘organisch’ zo gegroeid is in de wereld, in tijd en ruimte, zó, dat de cirkelgang
van het natuurlijk leven kon doorbroken worden door het in-rechte-lijn neerdalen
van 't geweld van God, die de enige in-vasie pleegde, waarvoor nu álles rijp was,
en die aan alles door geweld zijn ware natuur, de oor-spronkelijke her gaf?
In-vasie - het wonder is materieel.
In-vasie, - het wonder is formeel.
Neen, werkelijk - die in den hemel woont, Hij lacht om onze onderscheidingen. Maar
die in den hemel woont, komt heden bij ons wonen, onder ons wonen, en komt ons
God verklaren; dat is: Hij leert ons, die geloven, mét Hem lachen om onzen dwazen
lust tot onderscheiden. Voor het laatst horen we Kant doceren: is het wonder
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te danken aan een rechtstreeks ingrijpen van God, dán is het occasioneel.
Een wonder van een bijzondere gelegenheid, een kairos-wonder dus, een wonder
van een zeer bepaalde gelegenheid-des-tijds, een wonder dat scherp zich aftekent
tegen de gewone dingen-van-den dag. Maar wordt het in het aanzijn geroepen door
een reeks van oorzaken en gevolgen, welke alle bij elkaar aanwezig zijn terwille
van deze gans bijzondere gebeurtenis, dan is het wonder gepraestabiliseerd, d.w.z.
te voren bepaald, te voren vastgesteld, zó als alles wat ‘normaal’ verloopt tenslotte
is bepaald, in en met zijn oorzaak en gevolg door een eeuwig besluit van God,
aangaande den samenhang der dingen. Een chronos-wonder, dat valt in den
gewonen tijd van iedereen, van allen dag en alle-daagse dingen.
Welnu, de Zoon des mensen is verschenen door een wonder, dat volkomen
occasioneel is. Het is er één keer slechts. Het was er nooit te voren. En het wordt
ook nooit herhaald. Het is niet te danken aan enige natuurlijke wisselwerking en het
vindt in al het geschapene, in al het voorhandene geen enkele analogie. Het is een
kairos-mirakel: 't komt op een bijzonderen tijd, een gelegenheidstijd. Geen oog heeft
het gezien (in de natuur), geen oor gehoord (in de geschiedenis), geen hart bedacht
(in de wijsbegeerte). God heeft het bereid, het is de grote oc-casie, het grote
in-cident. 't Valt op ons. 't Valt zo maar onder ons. Het ‘vált’ inderdaad op en onder
ons.
Maar 't is toch ook weer heel en al gepraestabiliseerd. De zonnen, manen, sterren
zijn bewogen al de eeuwen door - naar Bethlehem. De volkeren zijn opgestuwd naar Bethlehem. De dynastieën zijn over elkander heen geschoven - naar Bethlehem.
Advent was álles, - álle klokken luidden adventistisch. Het is een chronos-mirakel:
het is te registreren, te beschrijven voor iederen geschiedschrijver; en wee hem die
het niet beschrijft; - hij is als schrijver helemaal mislukt. Het waren immers geen
boven-grondse wegen, die God bouwde buiten de geschiedenis om, waarlangs de
Zoon zijn Kerst-invasie pleegde; maar de wegen der gewone mensen, die heeft Hij
zich laten bereiden door de weg-werkers van Jesaja 40: bereidt den weg des Heeren,
maakt recht in de wildernis een pad voor onzen God. Alle beneden-berg zal geslecht,
en alle beneden-dal zal gestopt worden voor den Koning der ere. Het was de
geprestabiliseerde harmonie van al 't geschapene, die voor den Christus gans
harmonisch plaats bereidde. De geschiedenis der wereld was tendenz-geschiedenis.
Maar 't bleef tendenz-geschiedenis.
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Nu kunnen wij weer vrolijk zingen; want onze God is zeer te prijzen. Hij heeft
kunstmatig ons gevoed, we zouden anders nooit het Manna hebben gegeten, dat
van den hemel viel; wie wilde het eten? wie zag het? wie kende het? of wie kon zijn
handen ernaar uitstrekken? Kunstmatig voedde Hij ons met het Hemels Brood - dat
wonder is dus rigoreus, en materieel en occasioneel.
Maar Hij heeft ons toch echt gevoed; dit manna paste bij onze oorspronkelijke
natuur, het klopte op elke formule van onze konstitutie, onze menselijke, onze
kosmische, onze creatuurlijke konstitutie. Hij voedde ons met zijn Hemels Brood, het wonder was comparatief, en formeel, en gepraestabiliseerd.
Nu kunnen wij ook weer helder zingen; want onze God is zeer nabij. Hij was het,
werd het, blijft het. De Christus kwam, maar komt ook. Hij komt terug. En ook die
tweede komst, die wederkomst, zal wonder wezen, weer rigoreus, en ook weer
comparatief. En wat daar verder volgt. Adventspreken duren zeven dagen in een
week. En kerstboodschappen duren honderd jaren in een eeuw. En 't komen Gods
duurt zoveel eeuwen als er eeuwen zullen zijn tussen begin en eind, tussen alfa en
omega, tussen Genesis en Openbaring.
Laat ons het wonder wonder laten, broeders. En juist daarom gans natuurlijk,
schoon het meteen van boven de natuur tot ons gekomen is, en daag'lijks zo, van
boven, tot ons komen blijft. Wie hier ter rechter- of ter linkerzijde afwijkt, en ook
maar één keer de speelse begrippen-paren van Kant of van wien dan ook
uit-een-rukt, die is het Kerstfeest kwijt. Rigoreus - zo roept de Barthiaan. Comparatief
- zo betoogt de immanentist. Het een zowel als 't ander, zo belijdt een Calvinist.
Want het Woord is vlees geworden, en het Woord heeft onder ons gewoond, en
wij.........
Wel, wij hebben zijn heerlijkheid (de rigoreuze) aanschouwd, maar dan ook
werkelijk zijn heerlijkheid aanschouwd (echt comparatief).
Wat voor een heerlijkheid?
Een heerlijkheid als van den enig geborene vanwege den Vader, o zo rigoreus.
Maar dan toch een heerlijkheid als van den enig-geborene vanwege den Vader,
o zo comparatief.
En gij, waarom noemt gij Hem Gods eniggeboren Zoon?
Omdat zijn mirakel rigoreus is.
En waarom noemt gij Hem onzen Heere?
Omdat zijn mirakel comparatief is.
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En waarom wordt gij een christen genoemd?
Omdat ik zijn zalving deelachtig ben - door een transcendent geweld, door een
Geestes-invasie, door een wedergeboorte van boven af, door een roeping, die
krachtdadig was, - 't is alles rigoreus.
Maar ook, omdat ik krachtens dit rigoreus geweld herleid ben tot mijn waarachtig
menszijn, tot mijn oorspronkelijke natuur, omdat ik, als geestelijke mens wel door
niemand onderscheiden word, die Hem niet onderscheidt, maar toch nu alle dingen
onderscheiden kan, zelfs het lichaam van mijn Heere - ik, gans comparatief, door
Hem die mij heeft liefgehad, mij in mijn doen en laten, met hebben en houden, met
huid en haar prae-stabiliserende met zonnen en manen, met bloemen en vogels,
met wormen en maden, van vóór de grondlegging der wereld.
Noemt men zijn Naam niet Wonderlijk? Raad? Sterken God? Vader der
eeuwigheid?
Vroeg ik Hem naar zijn Naam? Ik heb hem al gehoord en toch ook niet gehoord.
‘Die is toch wonderlijk’ - zo sprak Hij tot mij, toen Hij voorbijtrok, maar den zoom
van zijn gewaad liet zien.
En toen ik de deur voor Hem opendeed - toen was Hij doorgegaan. 't Was rigoreus
- zijn komen en zijn gaan. Maar o die mirre, die Hij achterliet op de kruk van de deur
van mijn kamer - wat wás Hij comparatief! Mijn neus verdroeg zijn geuren, mijn
adem is niet afgesneden, en de dochters van Jeruzalem hebben mijn stem toch
nog heus herkend, al was ik ook gans confuus, vanwege de liefde, de liefde, die ik
niet áán kon.
1)

Het dictaat.

En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van
hun zonden.
Matth. 1:21.
Er is een merkwaardige tegenstelling tussen de naamgevingen op de eerste bladzijde
van het Oude Testament, en de grote naamgeving op de eerste bladzijde van het
Nieuwe Testament.
In eerstgenoemde proeven we een improvisatie van de mensen.
In de tweede een dictaat van God.

1)

De Reformatie, XXI, 22 dec. 1945.
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In de eerste zoekt de mens uiting te geven aan zijn gedachten, zijn verlangen, zijn
hopen en vrezen. Hij neemt het potloodstift, en tracht den plattegrond te tekenen
van de evangelische stad: hier is een monument, ginds weer een. Of: een schets
van den messiaansen weg: hier een mijlpaal, daar een mijlpaal.
Maar in de tweede beveelt de engel des Heeren plaats in te ruimen voor het
dictaat van God. Dat dictaat, waarin zijn raad wordt afgekondigd, zijn plan wordt
aangegeven. Hij neemt wel een ‘mensengriffel’ (om met Jesaja te spreken), d.w.z.
Hij spreekt wel in gewoon mensen-schrift en zelfs in gewone-mensen-schrift; en
zulks alles vanwege zijn grote goedertierenheid, opdat wij Hem recht verstaan
zouden en niet van Hem en van zijn stem zouden worden overwéldigd. Máár, - op
dat proclamatiebord dat de Heere trouwens zelf geplaatst heeft op het forum van
de Kerk-stad, daar schrijft toch Hij. Het schrift is ‘mensen-schrift’. Doch de hand is
gans en al Gods hand. Het is een dictaat, een bevel, een openbaring, die geen
discussie toelaat: gij zult zijn naam heten Jezus.
Zo is het feit reeds in zichzelf, het feit van een hemels dictaat aangaande den
naam Jezus, een konsekwentie van wat in de Adventsweken ons bezighield. We
hebben toen gezegd, dat de valse profetie spreekt niet uit het Woord, doch ‘uit het
hart’. Reeds het enkele feit van dit uit-het-hart-spreken stempelde haar tot valse
profetie, en daarmee tot een anti-messiaanse. Daarentegen is de ware profetie
gebonden aan het Woord: ze staat onder gezag. En deze gezags-lijn trekt de Heere
God nu verder, als Hij, tot Jozef gekomen, hem dicteert den naam van Jezus.
O Jozef. 't is een pijnlijk uur voor u.
Weken aaneen hebt gij uw zorgen gekend: was die bruid van u, ja of neen? Het
waren uw zorgen. Gij zijt met één slag - voorzover gij gelooft althans - van deze
zorgen nu ontslagen door het woord van den engel van uw God. Ge kunt en moogt
uw ondertrouwde vrouw nu nemen, - onder wets-verband althans, en derhalve in
onthouding vooralsnog. Die vrouw is niet van u, ze is van 't Zaad, en van de kerk.
Maar al roepen ook uw ingewanden vanwege de angsten en uitreddingen, die gij
hebt ondervonden, - de naam van 't kind zal over al die particuliere dingen zwijgen
moeten. Noem zijn naam naar zijn ambt. Zijn ambt is voor de kerk. En hiermee
basta, Jozef.
Het valt niet mee, in 't snijpunt van de wegen van de valse en van die der ware
profetie te staan. Nooit heeft ‘het hart’ zich zó bewogen gevoeld, als toen Jozef zijn
vrouw kreeg en zij beiden hun kind (ook
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hij werd dadelijk ingeschakeld). Maar nimmer heeft het subject, 't mensen-hart, zó
moeten zwijgen als in dit verschrikkelijk uur.
Keer nu even met uw gedachten terug naar die eerste bladzijden van het Oude
Testament. De namen, die men daar den kinderen geeft, zijn, denk maar aan de
authentieke ‘interpretatie’ van de ouders, een tasten met onzekere hand. Kaïn - een
man, zegt Eva; de sterke, de verpletteraar misschien? 't Was juist dat element van
kracht, dat in de moederbelofte zo naar voren was geschoven: ‘den kop der slang
vermorzelen’. Maar Kaïn bouwt niet, doch hij breekt. Dan komt daar Habel - ‘ijdelheid’
betekent dat - wie gister te veel roemde, prijst morgen te min.
Zo is de kerk begonnen - zoekend, tastend. Een belofte had ze; maar de wijze
en de tijd en 't tempo van de vervulling der belofte was haar niet ont-dekt. Zo zoekt
de Kerk, en tast mis. Zo rekent ze, en valt in mis-rekening. Ze taxeert en 't komt niet
uit.
Maar daarom schiet van Boven straks die engel neer met een hemels dictaat. 't
Is ‘mensen-schrift’, want Jozua's (Jezus-sen) waren er voor dien, zijn er bij honderden
in de dagen van keizer Augustus en zullen er altijd blijven: er zijn ettelijke Jozua's
(Jezussen) gestorven in de concentratiekampen van onlangs. Maar de kommentaar
bij 't mensen-schrift, die is hemels. Hij zal zijn volk zalig maken, en dan wel van hun
zonden.
Zo hebt ook gij, o mens, wie gij zijt, den naam van Jezus als dictaat-van-boven te
eerbiedigen. Dat is te zeggen: Hem te geloven op Gods gezag. Niet van achteren,
wanneer het in de ervaring uitgekomen is, doch van te voren hebt gij Maria's zoon
te eren als den Zaligmaker, die verlost van zonden. Ge moogt Hem niet ‘proberen’.
En den heilsweg moogt gij niet ‘ontwerpen’. En den openbaringsgang moogt gij niet
‘pro-jecteren’. En de Rekening van onze Redding moogt gij niet ‘begroten’.
Gij hebt slechts op gezag Hem te aanvaarden, die zijn naam van boven zag
gewaarmerkt worden, en beschermd, en die tot u gezonden is met rijke beloften,
echter nimmer zonder ‘bevel van geloof en bekering’ (Dordtse Leerregels).
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1)

Bij de Jaarwisseling.

Het jaar van onze ‘bevrijding’ spoedt ten einde; dat van het moeten ‘gebruiken van
de vrijheid tot een oorzaak niet van de boosheid, en niet voor het vlees’ is welhaast
aangebroken.
We hebben zo vaak verlangend naar zulk een oudejaarsavond uitgezien, als we
thans kúnnen beleven. Maar het zullen er niet velen zijn, die zich nog ontveinzen,
dat we in den grond der zaak niet zijn verlost. Wederom verkeert de wereld in een
toestand van gewapenden vrede. Beangstigende perspectieven openen zich voor
wie den horizont afzoekt. Niet alleen is het wantrouwen groot, maar ook heeft met
één slag de aanwending der atoom-energie voor oorlogsdoeleinden de overtuiging
gevestigd, dat de oude methoden althans van oorlog-voering definitief zijn nutteloos
gebleken. In het moment van haar hoogste krachts-ontplooiing heeft de wereld
tevens beseft, dat de krachten, die ze opriep, steeds minder aan het verstand en
den wil onderworpen zouden blijken. En men beseft het zeer scherp: óók een
wereld-staat met wereld-rechtbank zou geen solutie kunnen geven aan het probleem
der collectieve veiligheid. Verraders zijn in elken staat; en vijfde colonnes ook.
Waarom dan niet in een wereldstaat? Men zal juist in een wereld-staat te ijveriger
naar hen zoeken: en de christenen zullen tenslotte de vijfde colonne heten.
Ook ons eigen land is nog in strijd. Wat zich in Indië gaat voltrekken, weet nog
niemand; maar dat we maar een ‘kleine’ mogendheid zijn, wordt ons wel heel duidelijk
gemaakt. En, zien we naar binnen, dan vermoeit ons nog steeds een betrekkelijke
rechteloosheid; een niet steeds leven uit de grondwet; het doordrijven van synthese-,
en daarin van ontkerstenings-verlangen, die nimmer kans van bevrediging kregen
zolang de vrije meningsuiting nog zich kon doen gelden op tijd en met effect; het
instellen van een zuiverings-actie, die wel personen geldt, maar te weinig de
beginselen, waarvan zij uitgegaan zijn; en vooral: de machteloosheid die als een
doem op deze zuiverings-actie ligt, wijl zij zelf wordt ingeluid door een
beginselverklaring, die ‘ijzer en leem verbindt’.
Zo ooit, dan heeft wel dit jaar ons herinnerd aan de profetieën, die de kerk ontving
aan 't begin van onze christelijke jaartelling. De profetieën van den naderenden
Christus. Het toekomstbeeld, dat

1)

De Reformatie, XXI, 22 dec. 1945.
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zij ons voorhielden, begint al duidelijker zich te bewijzen als waarachtig. Een eenheid
van de volkeren is nodig om den anti-christ een podium te bereiden; en lezen we
niet van een wereld-staat? Het in versneld tempo ontketenen van definitieve krachten
der verwoesting is ons als vóór-waarde voor Christus' wederkomst getekend in
apocalyptische beelden; we zien ze over ons komen, en houden den adem in. In
één moment moet in het laatst der dagen één stem tot de Verenigde Volkeren
kunnen spreken - en is 't niet haast zover? De samengang van machts-geweld en
overredings-kunst in 't naast elkander staan van een Beest uit de zee én een Beest
uit de aarde. De valse profeet immers, werd ons in uitzicht gesteld, en is niet
allerwege alle machtsgroepering ook op haar propagandaministeries meer en meer
gaan leunen? ‘De tijd is nabij’, - al moet ook nu gezegd blijven, dat het begrip ‘nabije
tijd’ geen kwesties stelt van een maximum of minimum van jaren, door ons
bepaalbaar.
Te midden van die immer krachtiger tendenzen naar een antichristelijke parousie,
voelen wij, die Christus willen horen verkondigen naar de Schriften, ons meer en
meer vereenzaamd. We wisten al. dat de kerk, over heel de wereld gezien, niet veel
betekende voor wie in getallen pleegt te denken. Maar sedert ons kleine landje
meegezogen werd in de worsteling der volkeren, en in den propagandadienst van
de zoveelste ‘betere wereld’, die men ‘bouwen’ gaat, is het gevoel van isolement
ons als christenen nog veel sterker gaan bekruipen. Het zou ons wurgen, áls wij
niet wisten, dat het ons precies zo was voorspeld in den aanvang van de christelijke
aera. Maar het is ons wél gezegd. En in hetzelfde geloof, als waarin de kerk van 't
Oude Testament te wachten had op Christus' eerste komst, en daarom ook op de
figuur van een ‘overblijfsel’ slechts van de verkiezing, heeft nu óók de kerk van 't
Nieuwe Testament te wachten op Christus' tweede komst, en moest ze daarom
weer zich vertrouwd maken met de extensief zwakke figuur van het ‘overblijfsel’ der
verkiezing, Sjear-jasjoeb, - zo heette één van Jesaja's kinderen. De naam betekent:
een rest bekeert zich. Maar in het zich bekeren ligt de intensieve kracht van 't
overblijfsel vóór ons. Derhalve zou 't ons eigenlijk moeten ‘wurgen’, als wij nog in
tel waren, als wij nog niet in 't isolement gedrongen waren. Want dán zouden we
onzen toch al vermoeiden geest moeten aftobben met de vraag, o neen, niet of de
profetie niet uitkwam (want dit ware een ongeloofsvraag), doch of we haar zó grondig
hadden misverstaan, en hoe dit mogelijk was bij zó grote duidelijkheid in haar
spreken.
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Wij blijven er dus bij: laat àl de stromen vrolijk zingen......
Reeds is hiermee ook getekend, met welke gevoelens wij als leden van
Gereformeerde Kerken ons gelaat keren naar den nieuwjaarsmorgen.
Welke verrassingen bracht ons, ook nog in de laatste weken, 't bijkans afgesloten
jaar! Het aantal kerken, dat begreep, dat de eenheid wordt gediend, in 't vasthouden
aan recht en waarheid, is veel groter, dan schrijver dezes ooit verwacht heeft in zó
korte tijd en onder zóveel listige tegenkanting te zullen aanschouwen. Zeker, ook
nu is gebleken, dat lang wachten in den grond der zaak tot schade is van de
reformatie van de kerken. Er is dan ook metterdaad schade geleden, die niet meer
te herstellen is, met name door wie eerst het terrein eens wilden verkennen.
Daartegenover staat evenwel het feit, dat zelfs in gevallen, waarin lang gewacht
werd, de uitkomst toch nog verblijdend was. Men kan niet overal zo naar één recept
handelen; hetgeen ook in ‘Den Haag’, toen voor het eerst de ‘Acte van Vrijmaking
of Wederkeer’ gelezen werd, zeer duidelijk is uitgesproken.
Ja, die Acte van Vrijmaking en die Haagse vergadering. Een jaar geleden konden
we in geen oudejaars-artikel van ‘De Reformatie’ haar gedenken; maar wel mogen
we thans dankbaar opmerken, dat de tweede oudejaarsavond na die Haagse
vergadering niet zo'n beeld van kerkelijk Nederland ons zou te zien gegeven hebben,
als waarin wij thans ons mogen verheugen, - zij het dan ook onder belijdenis van
velerlei schuld, en in droefheid over de geslagen breuk, maar ook in de vaste
overtuiging, dat wij tegenover die bekende ‘synode’ en de door haar beledigde
kerken onzen plicht gedaan hebben. Wie zich herinnert, hoe fel de ‘synodale’ reactie
tegen die Haagse vergadering was, zij, die voor de zoveelste maal als
opperkerkeraad zich opwierp en zelfs een ‘nood-wetje’ uitgaf over de (och zo
gestrenge!) kerkelijke behandeling van wie met die vergadering zouden
sympathiseren, (tegelijkertijd schrijnde de verregaande toegeeflijkheid jegens
N.S.B.-ers en tutti quanti......), en wie dan nagaat, wat er vandaag al niet getolereerd
wordt aan gene zijde van de scheidslijn, en hoe dat ‘noodwetje’ al lang weer is
vergeten, die kan zich slechts verblijden, dat een zó sterk gesloten front zó weinig
heeft vermocht tegen het door 't Woord gestaafd appèl op het geweten. Met één
slag is een diplomatie van jaren lang verslagen. Niet door een
contra-diplomaten-stukje (arme mensen, die menen, zich dáármee te kunnen
heenslaan door dit front), doch
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door een rustig doen van wat men Gods wil dacht te zijn in een concrete situatie.
Het jaar, dat vóór ons ligt, zal voor de Gereformeerde Kerken die wij dienen, van
grote betekenis zijn. Haar voorlopige synode in Enschede, juist wijl ze voorlopig
was, kon en mocht nog niet de zaak van het openen van contact met de Christelijke
Gereformeerde Kerk ter hand nemen. Dat zou in strijd geweest zijn met de goede
orde, die er is in de voorbereiding van synodale agendapunten langs den kerkelijken
weg. Maar het lijdt geen twijfel, of op de aanstaande gewone synode komt deze
zaak ter sprake. Reeds zijn onderscheiden plaatselijke kerken daarmee bezig. Het
is thans niet de plaats, om de vele aspecten, die dit vraagstuk heeft, te gaan bezien.
Toch mogen wij zeggen, dat bij alle accentverschillen (en andere), die grotendeels
ontstaan zijn juist door het in afzondering leven, de roeping er is tot samenleving
voor allen, die op een zelfde basis staan. Wat ons betreft, wij zullen den dag zegenen,
waarin eerlijk en met de stukken op tafel, zover dit gewenst wordt, over deze zaak
gesproken gaat worden; en we weten daarbij zeer wel, dat een heuse vereniging
ons een tijdelijke periode van onderlinge wrijving en resterend misverstand zou
bezorgen, waarvan het einde door schrijver dezes niet meer wordt overleefd. Een
wrijving, die veelszins parallel zou lopen met de oude A- en B-ruzies, al zouden de
wrijvings-oorzaken grotendeels andere zijn. Maar wat hindert dat? Men is niet in de
kerk voor zijn gemak, en 't ambt, dat is geen baantje.
Nog veel andere zaken zullen de aandacht der Gereformeerde Kerken vragen.
Haar speciale verzoeking zal deze zijn, dat zij, van louter vreugde over het weer
gereinigd samenleven in de openheid van een numeriek versmalden kring, gevaar
lopen te vergeten, dat naar álle kanten haar aandacht toch dient gespannen te zijn,
omdat haar Koning komt. Eenzelfde verzoeking komt over hen, die in haar leven
een dusgenaamd ‘leidende’ positie innemen. Ze hebben het nog nooit zo
‘gemakkelijk’ gehad, werden nooit zo gaarne ontvangen en geloofd, en moeten
daarom des te meer zich beijveren om geen adviezen te geven, die niet zijn
overwogen in confrontatie met de Schrift.
Mogen daarom allen zich in sterk vertrouwen wenden tot Hem, Die de eeuwen
regeert. We verkeren ‘sub specie aeternitatis’; dat is: we leven in den tijd, maar
onder 't wenken, 't werken ook, der eeuwigheid. Het is al lang geleden, dat
Windelband zijn mooie opstel daarover gaf in zijn Präludien. Maar wij zijn sindsdien
heel wat
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wijzer geworden in het verstaan, en óók in 't critiseren van zijn woorden. Lag dat
aan ons? Welneen - het lag aan de Hand, die sloeg en zegende, die verstrooide en
vergaderde, die wondde en verbond, die de valse profeten toeliet te spreken en
Micha in de gevangenis te laten, maar Micha troostte met de vervulling van de
profetieën.
1)

Gabriël in actie.

En ik hoorde een mensenstem......die riep en zeide: Gabriël, doe dezen
het gezicht verstaan. En hij kwam bij mijne plaats......en hij zeide tot mij:
let op, mensenkind, want het gezicht heeft betrekking op den
eindtijd......Tegen den Vorst der Vorsten zal hij opstaan; doch hij zal zonder
(mensen) hand verbroken worden......
Daniël 8:16, 17, 25.
Nog was ik aan het spreken in het gebed, toen de man Gabriël......haastig
kwam toesnellen......en hij......zeide:......zeventig getallen zijn afgezonderd
over uw volk en uw heilige stad, om de goddeloosheid te niet te maken,
en de zonden weg te doen en de ongerechtigheid te verzoenen, en
eeuwige rechtvaardigheid aan te brengen, en gezicht en profeet te
verzegelen, en een heiligheid der heiligheden te zalven......En na de twee
en zestig zeventallen zal een gezalfde worden uitgeroeid.
Daniël 9:21, 22, 24, 26.
De engel zeide......Zacharias,......uwe vrouw zal u een zoon baren......en
velen van de kinderen Israëls zal hij bekeren tot den Heere hun God. En
hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in den geest en de kracht van Elia,
om de harten van vaderen te bekeren tot kinderen, en ongehoorzamen
tot de gezindheid van rechtvaardigen, om voor den Heere te bereiden
een toegerust volk......Ik ben Gabriël.
Lukas 1:13, 16, 17, 19.
In de zesde maand echter werd de engel Gabriël van God gezonden......tot
een maagd......Maria......En bij haar binnengekomen, zeide hij:......gij zult
een zoon baren en zijn naam Jezus noemen......en de Heere God zal
Hem den troon van Zijn vader David geven.
Lukas 1:26, 27, 28, 31, 32.
Gods engelen, die liturgische, d.w.z. in den Rijksdienst met Rijksopdracht belaste,
geesten (Hebr. 1:14), treden in dezen hun dienst voor het overgrote deel op zonder
hun naam te noemen: bij een ambassadeur doet de naam van den Zender alles,
die van den gezondene daarentegen niets er toe.
Maar soms kan de naam van den Gevolmachtigde in Rijksdienst toch enige
betekenis hebben; inzoverre namelijk, als in zijn naam

1)
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de hoge autoriteit van zijn Zender, en dus van zijn eigen bood-schap tot uitdrukking
komt, Zo wordt ook soms de engel Gabriël bij zijn naam geïntroduceerd bij de Kerk.
Want Gabriël betekent: man-van-God; dienaar-van-God; leenman-van-God; hij staat
ook ‘voor God’ (Lukas 1:19). Wie uit zijn mond een boodschap aanhoort, moge
weten, hoe hij ze ontvangt; want de naam duidt aan het gezag van de hemelse
mogendheid, die uit zijn mond zich laat horen.
Zo is de engel Gabriël bij uitstek spreker Gods en toegevoegd verklaarder-spreker.
Als Daniël, die ‘zeer gewenste man’, die hier beneden spreker Gods moet wezen,
in een visioen een- en andermaal de toekomst van de Kerk onder de tirannie der
vijandige wereldmachten aanschouwt, dan is het Gabriël, die hem het visioen moet
uitleggen; zo wordt hij actief als engel-verklaarder, van boven.
En het zijn allemaal vreselijke dingen die Daniël aanschouwt en Gabriël van
authentieken kommentaar voorziet. Daarboven uit gaan evenwel de heerlijkheden
van Gods behoudende en reddende genade in den komenden Messias. De ‘eindtijd’
is in aantocht: dat wil zeggen: de tijd, die Israëls geschiedenis tot haar voltooiing,
tot haar laatste, haar ontknopings-periode brengen zal. Die ‘eindtijd’ zal, evenals
de in Jer. 31 aangekondigde periode van het ‘nieuwe verbond’, aanvangen na de
ballingschap, en alzo heenleiden tot de komst van den Messias, die dan weer van
heel de wereldgeschiedenis het einde zal nabij brengen. Welnu, in dien ‘eindtijd’,
in de laatste periode van de oudtestamentische bedeling, zal een wereldlijk en
werelds vorst opstaan, die in heel zijn beleid beeld en voorloper zal zijn van den
antichrist. Hij zal rebelleren tegen den Heere God, den Vorst der vorsten, den Heer
der heren. Den door Dezen verordenden eredienst zal hij belemmeren; hij zal, om
zo te zeggen, op den weg van den Koning Israëls ‘bergen’ als evenzovele barricades
opwerpen, en ‘dalen’ als even zovele putten of wagen-vallen - ons geslacht zou
zeggen: tank-vallen - graven.
Dat is de éne profetie van Gabriël. Op den Koningsweg ziet hij bergen en dalen
- d.w.z. belemmeringen voor den Vorst der vorsten. De antichristelijke vorst doet
het tegendeel van wat Jesaja eens vorderde als de Rijks-prestatie voor den ‘eindtijd’:
bereidt den weg van den Koning der koningen, slecht de ‘bergen’, vult de ‘dalen’,
neemt de barricades weg, dempt de putten. Laat den Koning binnenrijden op een
effen weg.
Dat negatieve is de eerste boodschap, die Gabriël, Gods kommentator en
parafrase-gever, Daniël doet horen.
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Maar daarom is het ook zo heerlijk, dat diezelfde Gabriël tegen het einde van den
‘eind-tijd-in-eersten-aanleg’ het negatieve bericht mag vervangen door het positieve.
Eerst heeft hij den weg-versper-renden, den tempel-ontheiligenden anti-christelijken
tiran moeten aankondigen (in Antiochus Epifanes); maar thans mag hij de geboorte
voorspellen van den de versperringen wegruimenden, den tempel schoonvegenden
voorloper van Messias (in Johannes den Doper). Die zal de ‘bergen’ slechten, de
‘dalen’ vullen, opdat de Koning zijn erfland ongehinderd binnentrekke.
Antiochus - die zal velen verleiden.
Johannes - die zal velen bekeren.
Antiochus - die zal de grote Achab wezen.
Johannes - die zal de grote Elia zijn.
Antiochus - die zal met zijn brutale daden van tempel-ont-heiliging, van
besnijdenis-verbod, van altaar-profanatie, de jongere generatie (de zonen) van de
ouders (de vrome vaderen) losweken.
Maar Johannes - hij zal de jongere generatie weer tot de gehoorzaamheid der
vrome voorgeslachten terugroepen. De besnijdenis zal hij door den doop bevestigen,
het altaar door de offerande heiligen, den tempel een willig volk toevoeren.
O Gabriël, - gij ziener van de vernielingstroepen van den antichrist, maar tevens
van de herstel- en opruimingstroepen van de vijfde colonne van Vorst Messias! O
Gabriël - gij verkondiger van kwade en van goede boodschap! Gabriël - gij
kommentator van het onverkorte evangelie; uw woorden zijn bitter én zoet, ze spellen
doodsweeën, maar niet minder de barenweeën van den eindtijd, - van állen eindtijd,
- ook van den onzen.

Negatief en positief - die waren tot nu toe kwesties van voorlopers. Antiochus
Epifanes was een voorloper van den groten Antichrist, en Johannes de Doper
voorloper van den Christus.
Doch ook de Christus zelf zal negatief en positief in zijn werk zijn. En weer is
Gabriël, die opnieuw den profeet-ziener Daniël als engelverklaarder te hulp snelt,
volledig in de tekening van dien Mensenzoon, tevens Zoon van God.
Allereerst geeft hij weer den ‘eindtijd’ aan, de periode van de te-ruste-brenging
van het Oude Testament. Die tijd zal zeer chaotisch zijn: antichristelijke razzia's als
van Antiochus Epifanes gunnen aan opbouwende krachten geen kans, ze brengen
alleen maar den chaos.
Ja, zo is 't van menselijken kant.
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Maar van Gods zijde zal toch diezelfde onregelmatige tijds-spanne vól van
opbouwende kracht zijn, en regel-matig tot in het uiterste. Als ‘zeventig zeventallen’
(o, die ronde getallen) staan in Gods raad die jaren van antichristelijke afbraak te
boek gesteld. ‘Zeven’ is het getal van goddelijke volkomenheid en volledigheid, van
een goddelijk klaar-komen en tot rust-komen. ‘Zeventig maal zeven’ wil dus in de
taal der getallen-symboliek zeggen: er is een periode van constructieven arbeid,
van opbouw van goddelijke scheppingskracht, die tot rust komt, die eens gaat
zeggen: het is volbracht.
De afbraak-periode van den antichrist is dus dezelfde als de opbouw-periode
Gods.
Welnu, in die periode zal het doel van Gods positieven opbouw zijn: de vernietiging
der goddeloosheid, het wegdoen der zonde, de verzoening der ongerechtigheid,
het oprichten ener blijvende gerechtigheid, de rechtvaardiging van geroepen
zondaren. Daarin zullen het profetisch gezicht, alsmede de man, die het onder
woorden bracht, uit de feiten van deze vrijsprekende genade Gods worden
gerechtvaardigd, hun bevestiging ontvangen. Het oude verbond zal straks met ere
worden uitgeleid: het is dan oud en verouderd, en kan verdwijnen. Een nieuwe
eredienst, in geest en waarheid zal worden ingevoerd, het zal een ‘heiligheid der
heiligheden’ zijn, maar dan in een geestelijken tempel, en gezalfd met meer-dan-olie.
Doch deze nieuwe toekomst zal niet zonder bloedstorting kunnen worden bereikt.
Tel van de zeventig zeventallen de laatste zeven af, en voor uw geest staat de
laatste periode vóórdat het: ‘het is volbracht’ der goddelijke rust kan worden
uitgesproken. In dit slot-bedrijf nu van het goddelijk drama zal bloed vloeien.
Verzoenend bloed. Offerbloed. Het bloed van den Gezalfde Gods, die zelf zal worden
uitgeroeid, zijn leven tot een rantsoen stellende. Het slotbedrijf - dat is in de symboliek
der getallen de tijd van Christus' omwandeling op aarde. Dan komt het ‘volbracht’,
- en dan is het Pasen, rust, sabbatsrust, volkomen rechtvaardiging. En dan is David
in zijn Zoon en Heere geklommen op den troon, boven de wolken, waar niemand
hem ooit weer kan ontbloten.
Aldus Gabriël aan het begin der zeventig zeventallen, sprekende tot Daniël.
En zie nu weer, hoe rijk de Schrift is, hoe nauwkeurig de klok slaat in den hemel,
en hoe groot de eenheid is in de opdrachten van Gods hemel-liturgen, van zijn
liturgische ambassadeurs. Zie, het beginpunt van het laatste zevental is bereikt een maagd gaat
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zwanger worden; reeds is de tegenvoeter van Antiochus Epifanes, Johannes de
Doper, in het vlees ontvangen; en in de zesde maand na diens conceptie gaat
Gabriël de klok luiden - ditmaal niet in de dromen van Daniël, doch voor de wakende
Maria. Het Kind, dat eenmaal uitgeroeid zal worden, komt uit uw schoot, gebenedijde
vrouw. Het offer-van-bloed, dat Hij gaat brengen, moet zijn naam bepalen: noem
hem dus Jezus - zalig maker; want Hij zal de grote Rechtvaardiging brengen. En
Hij zal Davids troon bestijgen - in rust, na zijn zeventig zeventallen - als alles gans
gereed zal zijn.
O Gabriël - hoe schoon is toch uw liturgie. Van den Oelai (het water uit de dromen
van Daniël, 8:2, 15) tot Nazareth, van Susans burcht (8:2) tot Nazareths stulpje,
van Antiochus Epifanes' protserig paleis tot Zacharia's tempel-vloer, van de door
Antiochus gemolesteerde en gearresteerde priesters tot den in den tempeldienst
herstelden Zacharias, van voorloper tot Koning, van vóór-alarm tot Groot Alarm trekt
gij de openbaringshistorische lijn recht-toe- rechtaan. Een maagd spreekt gij met
zachte stem aan, maar een priester, die de boeken kennen moet, die de
openbarings-lijn dient te kennen, en toch nog twijfelt, dien sluit gij den mond totdat
het wonder is geschied (Lucas 1:20).
Gij Gabriël, wijk van ons en maak voor den Beteren Engel, dien van dat Offerbloed,
plaats. Hij vergeve ons ons slechte lezen van de boeken en lere ons daarna ze
lezen en voor-lezen in de adventstijden van God-Messias, die zijn Rust nog gaat
volmaken in tien maal tientallen jaren, in zijn verheven ‘duizend’-jarig-rijk van gister,
heden, morgen.
1)

Type en antitype.

Waarvan het tegenbeeld de doop.........
1 Petr. 3:21.
Iedere doopsbediening herinnert onder ons aan den zondvloed; men kent de woorden
omtrent ‘de acht zielen’ die den gelovigen Noach zijn behouden en bewaard, terwijl
de ongelovig en onboetvaardige wereld door den zondvloed werd gestraft. Daardoor
werd de doop beduid. Het zondvloedwater is type, het doopwater is antitype.

1)
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Nu is altijd een type het mindere, het antitype het meerdere. Type is beeld, antitype
werkelijkheid. De werkelijkheid komt in het type slechts gebrekkig tot uitdrukking,
maar in het antitype rijst zij zelf voor het geloofsoog op, en overwint de zwakheid
van het beeld, het type.
Wie nu in volumes denkt, krijgt het te kwaad met deze verhouding type-antitype.
Hoe, - dat kleine beetje doopwater zou in die grote massa's zondvloedwater slechts
een zwak beeld hebben? En die brede golven en zeeën zouden het mindere, die
waterdroppels bij den doop het meerdere, ja, het wezenlijke zijn?
Ja zeker, zegt Petrus. Maar ge moet dan ook niet ‘in volumes’, doch ‘in krachten’
denken.
Want het zondvloedwater doet aan één individu of dit of dat.
Maar het doopwater verricht aan éénzelfde individu en dit en dat.
Het zondvloedwater verzwolg, versmoorde, vernietigde, of het behield. Wie erdoor
verzwolgen werd bleef dood, en kwam niet meer ten leven. Omgekeerd, wie in de
ark geborgen was, werd door dat zondvloedwater opgetild, de zon tegemoet,
gedragen de toekomst tegemoet. En hij werd door dat water niet verzwolgen.
Of - of. Een derde was er niet.
Maar het doopwater doet aan denzelfden individu, die gelooft, twee wonderen,
tweeërlei werk. Naar den ouden mens begraaft het hem, versmoort hem, doet hem
weg uit Gods gezicht. Maar diezelfde individu wordt naar den nieuwen mens
opgetrokken uit den dood; beveiligd in den duisteren nacht, het leven tegemoet
gedragen. Zo zeker gebeurt dat bij iedereen, die in het geloof de orakelvraag (Kittel)
om een goed (een gerechtvaardigd) geweten stelt, als hij uitwendig met dat
doopwater in contact gekomen is.
Het doopwater is krachtiger dan het zondvloedwater. Het spelt denzelfden N.N.
dood en leven, ondergang en opgang, gericht en verlossing, verdoemenis en
rechtvaardiging.
Ja, en dan is er nog een ding, waarin het doopwater den gelovige uitnemender
is dan Noachs water-massa. Noachs water gaf wel leven, doch geen eeuwig leven.
In die ark werd ook Cham behouden. En nauwelijks zijn de wateren van boven den
aardbodem gelicht, of daar knettert een vloek uit Noachs patriarchalen mond. De
vloek over Kanaän, den zoon van Cham.
Maar wie de orakelvraag, d.w.z. de in het verbonds-verkeer der ambtelijke
bediening geschiedende geloofsvraag om een goed geweten stelt voor Gods
aangezicht, die weet, dat zijn oude mens zó
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echt is weggedaan, en de nieuwe mens zó waarlijk leeft, en leven blijft, dat geen
vervloeking immer meer hem treffen zal.
Type is geen antitype. Wie gedoopt is en den doop gebruikt in het geloof, die
draagt een wonder aan zich, waarbij de storm van Noachs dagen en diens
vredesgang in 't niet verzinkt.
1)

De donkere partij, op het Kerst-schilderij.

Zij zullen den rechter Israëls met de roede op het kinnebakken slaan.
Maar gij, Bethlehem Efrata, zijt gij klein......? uit u zal Mij voortkomen, die
een heerser zal zijn in Israël.
Micha 4:14, 5:1.
We hebben ons Kerstfeest weer gevierd, en onze Zondagsschoolkinderen hebben
weer hun best gedaan om den adventstekst Micha 5:1 van buiten te leren.
Maar het zou aanbeveling verdienen, voortaan hen niet alleen het begin van
Micha's vijfde, doch óók het slot van diens vierde hoofdstuk te laten opzeggen.
Want dat slot van hoofdstuk 4 en het begin van hoofdstuk 5 behoren bij elkaar.
Ze zijn te vergelijken met de donkere én de lichte partij van eenzelfde schilderij. Wie
zou een doek van Rembrandt zó durven doen ‘zien’, dat de lichte partij alleen
getoond, de donkere daarentegen afgeschermd werd? Maar - misschien wel
tengevolge van de vaak zinloze en willekeurige indeling in hoofdstukken, die immers
niet van de bijbelschrijvers zelf is - met dit schilderij-in-woorden van Micha, Gods
profeet, veroorloven we ons zulk een handelwijze eigenlijk onophoudelijk. Hoevelen
onzer wisten, dat vlak vóór dien jubelenden uitroep, die Bethlehem gelukkig prijst
wegens het opkomen van Vorst Messias uit deze Davidsstad, die zwarte
situatietekening daar staat van Israëls Richter, Israëls Regent, die op het kinnebakken
geslagen zal worden?
Toch behoren beide - die donkere en die lichte partij - bijeen; zonder de éne is
de andere niet te ‘zien’.

1)
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Beide profetieën hebben betrekking op het Koningschap onder het volk Gods onder
het oude Verbond. Het beeld is anders, maar de zaak is dezelfde: Davids
‘afgehouwen tronk’ wordt hier in zijn naaktheid voor de ogen der Kerk geschilderd.
De profeet tekent de toekomst van zijn volk, - en het is alles even
troosteloos......zoveel voor ogen is. De stad van David - Jeruzalem - zal haar
betekenis als uitvalspoort tegen het heidendom verliezen. Meer nog - zelf zal ze
belegerd worden, - het initiatief gaat dus over op de vijanden van Gods volk. En de
verwarring binnen de Kerk zal groot zijn. Het volk zal radeloos zijn; want zijn kracht
is, zoveel ‘het vlees’ betreft, gebroken straks. En gelijk de stad van David een
invalspoort voor het opdringende heidendom wordt, zo zal ook het Davidische
koningshuis zijn glorie verliezen. Ja, meer dan dat - in smaad zal het eindigen. Den
Regent, den Koning van Israël, met name dan dien van het twee-stammenrijk, zal
men op het kinnebakken durven slaan. Dat is wel de ergste vorm van belediging.
Het is een symbolische handeling, en daarom veel erger dan een uiting van plotseling
oplaaiende drift. Een koning, die zó iets verdragen moet, is wèg. Zijn prestige is er
niet meer. Hij heeft als vorst, met wereldlijk gezag bekleed, afgedaan.
Zó had ook Christus, de Regent van zijn volk, áfgedaan - zoveel het vlees betreft
- toen men Hèm in het aangezicht sloeg. Een ‘ecce homo’.........dat ligt aan den
anderen kant van het: ave Caesar.
Maar juist nú wordt ons Micha 5:1 zo heerlijk. Het dieptepunt is bereikt, als men den
Regent van Gods volk op het kinnebakken slaat. Maar gij Bethlehem - de afgehouwen
tronk is de voorwaarde voor de Wonderspruite. En de woestijn is voorwaarde voor
het Wonderwater. En de dood naar het vlees is de voorwaarde voor het leven naar
den Geest. Daarom, o Bethlehem, al zijt ge nog zo klein, al zijt ge maar een nest,
een ‘gat’, waarover de schaduw van den valen dood ligt, toch zult gij weer bakermat
van een Koning wezen. Neen, van den Groten Koning, van den Messias, den
uitgeroeiden David. God roept wat niet is, als of het is - Hij roept het op het
kinnebakken geslagen, het vleselijk onttakelde Koningsschap tot nieuw leven. Uit
U, Bethlehem, kwam eens een David te voorschijn - de eerste werkelijke dynastie
kende u als bakermat. Ween niet, dat uw schoonste en edelste zoon tot verguizing
is gekomen. Want weer zult gij bakermat zijn - nú van den wáren David. Dien David,
die het ‘lichaam’ is, de volle werkelijkheid. De oudere, de eerste,
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was maar type. De komende is antitype. Hij zal de blijvende heerser, de Eeuwige
Regent van eeuwige edicten zijn.
Zo is deze tekst een schilderij, dat de wonderlijkheid, het mirakuleuze van het
Kerstwonder ons doet zien. Hij legt in één lijn Kerstfeest én lijdensnacht -; maar als
het Pasen zal geweest zijn, dan zal de lijdenstijd van den Regent voorbij zijn, - dan
zal hij worden weggerukt tot God en zijn troon, waar Hem niemand meer op het
kinnebakken kan slaan. En vandaar zal Hij zijn volk zijn vasten cánon leren: dat wij
door vele verdrukkingen moeten ingaan tot de heerlijkheid; dat de bakermat van
het oude, dat verloren ging naar 't vlees, tenslotte toch steeds bakermat zal blijven,
omdat de God van Abraham uit graven steeds zijn kinderen te voorschijn roept. Hij
roept hen in den Zoon, die Bethlehem een lof op aarde stelde. Een lof, en geen
risée.
1)

Slaat dapper op de vlucht!

Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere.
Matth. 10:23.
De laatste bladzij der Heilige Schrift bedreigt de lafaards (de ‘vreesachtigen’) met
het oordeel der eeuwige excommunicatie.
Maar is wat Christus tot zijn twaalf apostelen (vs. 2) blijkens onzen tekst gesproken
heeft, daarmee niet in volle tegenspraak? Hun wordt bevolen de vlucht te nemen.
‘Als ze in de éne stad u vervolgen, vlucht dan in de andere’.
Die uitspraak is één van de ‘cruces’ geworden d.w.z. één van die bijbelplaatsen,
waarmee velen geen raad wisten. En dat dateert niet pas van den laatsten tijd. De
eerste christenen hebben het zwaar gehad onder vele systematische vervolgingen.
De vraag, of een christen vluchten mocht, kwam dus onophoudelijk in discussie;
ook wij zelf hebben in den bezettingstijd met het vraagstuk ons bezig moeten houden.
Tertullianus, tegenover hem Athanasius, en vele anderen hebben zich uitvoerig met
het vraagstuk bezig gehouden.
Wij voor ons vragen echter niet, of wel dit woord van Christus
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in overeenstemming is met dat andere op de laatste bladzijde der Schrift. We vragen
het niet, omdat we van de overeenstemming der Schriftgedeelten onderling van te
voren ons verzekerd plegen te houden: een geloofsvooroordeel.
Trouwens, wat wil men hier anders? Wie meent, dat vs. 23 de lafheid niet maar
aanbeveelt, doch zelf beveelt, die bedenke, dat onmiddellijk daaraan voorafgaat de
belofte: ‘Wie volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden’. Hoe zou wat
zich daarbij aansluit, een bevel tot prijsgeving van ‘volstandigheid’ kunnen zijn?
Het is bij voorbaat dus ons duidelijk, dat ons vlucht-bevel een opdracht tot
dapperheidsbetoon is.
Trouwens, het vluchten als akte van lafheid kán hier niet aangeprezen zijn. De
Heiland spreekt hier tot zijn apostelen, die tot de ontrouwe kerk gezonden worden,
teneinde haar, vóórdat zij definitief verlaten wordt, alsnog op te roepen tot bekering.
Op dien bekerings-kruistocht zullen zij vervolgd worden. Maar 't zal vooralsnog
blijven bij plaatselijke vervolgingen. Er zullen steden zijn, waar men hen achterna
rijdt. En wat dan? Moeten zij dan maar den arbeid opgeven? Luidt de opdracht:
vlucht dan naar het platteland? Of - houdt u verder stil?
Neen: de opdracht luidt: als de éne gevaarlijke plek u het verblijf voor actief
optreden daar onmogelijk maakt, zoekt dan de andere gevaarlijke plek op. Want de
éne stad werpt u uit, en in de andere kan dat spel van voren af aan weer beginnen.
Gij moet die andere stad niet opzoeken om den vervolgingsdemon speels uit te
dagen. Neen - maar ge hebt ze te zoeken als de plaats, waar een opdracht te
vervullen is, waar uw werk u wacht. Die steden zijn door Mij u ter visitatie
aangewezen, en het zijn er vele - ge zult niet eens de lange lijst kúnnen afwerken
vóór de volgende openbarings- en heilshistorische ommekeer zal ingetreden zijn
(vs. 23, b). En als ge dus uit het feit van de vervolgingen kunt concluderen, dat ge
in de éne stad zijt gekomen aan het eind van uw werk (want de stadsautoriteiten
hebben de macht, en gij gaat als ongewapenden), welnu, vlucht dan niet in de stilte,
en ook niet in de werkeloosheid, maar neemt dan de wijk naar de volgende
werkgelegenheid. Dan neemt ge het kruis weer op u. Niet wanneer ge staakt. Het
bijltje er bij neerleggen? Vlak omgekeerd: met de bijl in de hand, den volgenden
boom opzoeken: de bijl worde gelegd aan den wortel van alle bomen. Het Centrale
Bosbeheer komt dan er bij te pas om met u af te rekenen.
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Gaat dus naar de volgende stad. Naar de naaste locale concentratie van vleselijken
onwil. Op die manier zult ge in uw werk volharden, en straks niet voor plaatselijke
autoriteitjes, doch voor koningen en stadhouders geleid worden (vs. 18) en voor het
Sanhedrin.
Hier wordt dus niet ‘gevlucht’ in de vlucht.
Hier wijkt alleen maar de naar het vlees ongewapende voor den alzó gewapende,
doch dit, om aanstonds zijn geestelijke wapenen (dat zijn de zijne) te keren tegen
wie in 't wezen der zaak met de vervolgers één zijn. Heeft de éne stier u omver
gesmakt? En is hij u voorbij gestoven? Dadelijk opstaan, - en den volgenden stier
aanpakken.
De wijk nemen voor wie vleselijke macht hebben, voordat zij uw mond voor altijd
sluiten kunnen, en dan weer dadelijk her-beginnen, dat is de dappere vlucht. Want
buiten zullen zijn de lafaards.

De Koning onder de arbeidslieden van den wegenbouw des
1)
Heeren.
Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt
te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus antwoordende, zeide tot hem:
Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen
liet hij van Hem af.
Matth. 3:14, 15.
Hoezeer hebben die twee getwist: de gezant, en zijn Koning.
De gezant: Johannes de Doper.
De Koning: Jezus Christus, de Messias.
Daar komt de Koning op Johannes af, en zegt: gij, die gezant des Vaders zijt, en
dus tot mijn dienst hier aangesteld, hoor mijn gebod-van-den-dag, en doop mij; zo
is het mijn wil.
Maar de gezant weigert. Hij weigert zeer. Hij weigert pertinent. Hij houdt vol. Ik
zou U dopen? Maar dat komt niet overeen met onzen ‘stand’. Uw ‘stand’ is die van
Heerser en Gebieder. Van

1)
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Vlekkenlozen Heilige. Van meerdere. Van den Verhevene, wiens sandalen ik niet
eens zou kunnen onderbinden: ik voel mij zelfs voor dát dienstwerk ongeschikt. Zou
ik U immer durven dopen? Zonder twijfel, die doopt treedt op als meerdere. Als één
die leiding geeft. Als één, die dient in representatie van den Zender, die hem
machtigde. Maar in het stuk der representatie van den uitersten - eersten Zender
in de hoogste hemelen zijt Gij meer dan ik bevoegd. Gij hebt gelegen in des Vaders
schoot. Gij zijt zijn Zoon. Zijn beeld en zijn gelijkenis. Uw ‘stand’ is hoger dan de
mijne. Doop liever Gij, die Zoon des Konings zijt, mij, die maar des Konings dienaar
ben, zijn zó- en zóveelste ambassadeur. Wij moeten oordelen naar den ‘stand’.
Neen, - zegt de Meester nu, en Hij vertoont zich als Profeet en Leraar. Neen. In
het Rijk der hemelen wordt niet de ‘stand’ bepalend voor den ‘staat’, doch is de
‘staat’ bepalend voor den ‘stand’. Waar zou een mensendreumes blijven moeten,
als de regel luidde: geloof in uwen stand, dan verkrijgt gij daarnaar ook uw staat?
De regel luidt veeleer: geloof in uw staat, want dat alleen is de u passende stand.
Dat schept ook voortaan uw stand. De rechtsstaat, die gaat voorop; en die
rechtsstaat, door het geloof aanvaard, werkt daarna uit den stand, waarin de mens
kan bloeien in deugden, en sieraad zijn kan in Gods Huis. Derhalve: doop Mij nu,
naar mijn geopenbaard gebod, want het betaamt ons beiden, naar de wet te
handelen. Alzo betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.
Daar viel het zware woord dus: wet. En: gerechtigheid.
Wet en gerechtigheid, ziedaar de autoriteit, die Johannes had aangesteld tot
ambassadeur in het hemels koninkrijk. Was die man soms vanwege zijn aanleg,
zijn neiging, zijn religieuze kwaliteiten, zijn ascetische natuur, beroepen tot
ambassadeur? O neen, het stond met hem vlak omgekeerd.
Reeds als kind, ja, vóór zijn geboorte, was hij geheiligd, afgezonderd, verordineerd
tot den ambassadeursdienst, dien de Raad des Vaders hem had toegedacht. Hij
was er toe verkoren, door het Soeverein Behagen. En zuiver terwille van die vrije
verkiezing was hij nu bekwaam gemáákt. Hij had gekrégen dien bepaalden aanleg,
die reële neiging, die religieuze kwaliteit, die ascetische natuur. Zijn ‘stand’ was zelf
bepaald door zijn hem van God gewezen ‘staat’, den rechts-staat van eis en opdracht
en mandaat ter éner, en van
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belofte, toerekening, aaneming ter ánderer zijde. Waarom dan zou de stand den
staat bepalen? De staat had bij hem zelf den stand bepaald.
En zie, datzelfde geldt nu ook voor den Mens Jezus Christus. Alle mens ligt onder
de wet, en onder de voorbeschikking; ook staat hij onder het bevel. Ware de Mens
Jezus Christus alzo niet bepaald, hij zou geen waarachtig mens mogen heten. Hij
zou geen band aan Adam hebben gekend. En ook geen band aan ons.
En daarom moet ook deze onze Broeder, deze Mens van Nazareth, gezien worden
in het licht der Roeping Gods. Hij moet toch Christus zijn, dat is: Verordineerde,
Aangestelde (dat is zijn staat), en daarna, daarom, daartoe ook Bekwaam Gemaakte
(hetwelk zijn stand zal wezen)?
Leg onder het vlak van alle ontmoetingen op de wegen des Koninkrijks, ook op
de ontmoeting met den Mensenzoon, de wet, en 't recht der wet, en ge zijt voor
eeuwig gewonnen voor de gedachte van groten eenvoud: dat de staat den stand
bepaalt, en dat het omgekeerde nergens plaats vindt in Gods gewijd heel-al. Zo 't
plekje grond, waar Jezus' voet de aarde drukt, dien regel zou verstoren, en tegen
deze grondwetsgelding afgeschermd zou zijn, zo zou de bodem van den werk-put,
waarin de Zoon des Mensen afdaalt om den stroom van de rivier Gods te breken
en hem af te dammen, een pijler kunnen dragen voor een troon van Hem, in
tegenstelling met den troon des Vaders. Maar zulk een troon zou van den troon,
dien Satan bouwen wilde voor zichzelf, in genen dele zich nog onderscheiden
kunnen. Er is maar één weg voor den Zoon des mensen: hij duike onder in den
stroom; en als hij een werkput voor zich afgrenst, dan geschiede dit om een pijler
te bouwen voor de Brug, waarover áller Koning naar zijn Land wil rijden; dan doe
hij dit als Knecht, als bruggenbouwer, als weg-bereider van den Heere der
heirscharen, zijn Koning en zijn God. Bereid den weg des Heeren, maak zijn paden
recht.
Hier stoot dan ook Johannes op den groten regel: dat de Zoon des mensen koning
is, maar dan alleen onder God den Heere als Groten Koning. Het koningschap van
Christus moet eenmaal worden overgedragen aan God den Vader, opdat die alles
zij in allen. Dat koningschap van Christus Jezus is alleen maar interimair: zodra de
wegen Gods tot op den laatsten toe bereid zijn, en Hij zijn wagen naar het eindpunt
zal gereden hebben, zal de overdracht van 't koningschap geschieden, naar het
paulinisch perspectief uit I Cor. 15.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

99
En daarom moet Johannes hier zich eerst gewennen aan de wet, en aan den Raad
van God.
Johannes had het zich alzo gedacht:
De Koning, die op zijn wagen zitten, en op zijn wegen rijden wil, dat is de Vorst
Messias.
En de weg-werkers, die voor de wegbereiding van den Koning worden opgevorderd
in Gods Groten Arbeids-‘inzet’, in den Arbeidsdienst van 't Rijk der hemelen, dat
zijn de mensen, die zich gaan bekeren, en die zijn doop ontvangen. Hun taak is: de
wegen te bereiden voor den Vorst der ere: gaten vullen, stenen wegruimen,
oneffenheden slechten, kortom, heel de moeizame arbeid van den wegenbouw.
En de opzichter over die in het stof met wérkhanden graaiende, en kruiende, en
zwetende weg-werkers Gods, over dat arbeidsvolk van God Jahwe, dat zal de Doper
zijn.
Is 't dan geen ongerijmdheid, dat de Koning zelf zich meldt bij den opzichter, en
tot hem zegt: behandel mij als een van uw wegwerkers? Ja, dwaasheid is het, als
de Koning alleen maar Koning is, en geen Knecht. Dwaasheid, als deze Mens-Koning
het koningschap niet overgeven moet aan een die groter is dan Hij; die zelf God is,
Koning van de koningen en Eeuwig Vorst.
Maar daarom openbaart hem Christus, dat de zaken zó toch zijn geordend. Dat zijn
eigen koningschap het ondergeschikte zijn moet. Het interimaire. Bij God den Heere
vergeleken, zijn de arbeiders arbeiders. Maar óók de opzichter. En óók de
Koning-Messias, zover Hij mensenzoon is, waarachtig mens. Ook Hij is
onderworpene. Hij zal zich zetten onder de wegwerkers, de kruiers, de puinrapers,
de betonmengers, de steenbakkers, de strobewerkers. Zal het werk hun handen
eeltig maken? Maar Hém zal het het hart doorboren. Zal de harde arbeid hun zweet
vergen? Maar zijn zweet zal bloed zijn. Zal het hen des avonds moe op hun matje
neer doen vallen? Maar Hem zal het den eeuwigen dood brengen. De wet, de wet,
het recht van God, en alle eeuwige edicten, - ze zullen Hem vermoeien tot den dood,
ja tot den dood des kruises. De Koning is ook Borg, hij zal geprest zijn tot den
rustelozen arbeid, die den adem afsnijdt, de kracht verteert, en die geen kamp geeft,
en geen kwartier, en nooit een pauze. Ook zal hij straf te lijden hebben, en geen
grens en geen limiet zal daaraan perk en paal stellen.
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Daarom is er op dat plekje gronds aan den Jordaan, waar de Koning en zijn opzichter
twisten, een grote verborgenheid onthuld, een openbaring geschied, die alle hart
ont-zet, dat in de kategorieën van de stands-verschillen denkt. De staats-verschillen,
de rechts-decreten, die zullen gelden, en zij zijn het, die den Koningmens tot
Knechtelijken arbeid hebben voorbeschikt, verordineerd, en dies ook tot dit zijn
twistend woordconflict met Gods voorloperambassadeur Hem hebben bekwaamd.
Zo wordt de borgtocht hier geopenbaard. En het bodemloze lijden. Zet u schrap,
gij weg-bereiders Gods. Zijn de nagels stuk vanwege de harde stenen, die gij te
versjouwen hebt gekregen? Houdt op met klagen: gij hebt ten bloede toe nog niet
gestreden. Maar dat zal Hij doen, hij daar, de minste van de wegwerkers van den
Heere Tsebaoth. Hij zal tot niets gaan worden. Hij wordt ontledigd, Johannes; en
zalig die profeet, die aan dit hart van 't evangelie niet geërgerd wordt. Die zich er
niet aan stoot, maar die de dagorder leest, voorzien van 't woord: In Naam der Wet,
in Naam van Zijne Majesteit den Koning van de Koningen. Houd op met redeneren,
Johannes, en aanvaard de ergernis des kruises, de dwaasheid ook der prediking,
en begraaf den Zoon des mensen onder het Jordaanwater, dat zoveel
vuil-van-mensen reeds heeft opgenomen. Gij zult veel érger vuil nu in den stroom
zien opgenomen: het vuil van de zonden van die ontelbare schare, voor wie de Borg
zich nu garant gaat stellen. Want dien die geen zonde gekend heeft - zo was zijn
stand, zijn stand, zijn stand, dien heeft God zonde voor ons gemaakt, zo wordt zijn
staat, zijn staat, zijn staat, opdat wij, met onzen vuilen stand, zouden worden naar
den ons geschonken belofte- en verbonds-staat: gerechtigheid Gods.
Maar dan: in Hem.
Nu laat Johannes van Hem af. Hij stroopt de mouw op, en zegt: kom hier, en láát
u dan door mij begraven, God wil het, God wil het.
Laat ik wel van Hem af? Neem ik Hem aan, als den weg-werker, die de stenen, die
ik liet liggen, ja, die ik werkelijk weer op den weg des Konings neer-leg, geduldig
wegruimt, en die al mijn obstakels weg-neemt, en vandaag nog weg-bidt, terwijl ik
lig te slapen, en misschien wel lig te spelen, en te dobbelen op den weg, waarlangs
de Koning rijden wil, zo dadelijk, à la minute?
Als God niet zelf zijn wegen zich bereid had in den geliefden Zoon - ik, staker van
professie, ware al lang op den weg vergaan.
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1)

De weg-bereider maakt ernst met zijn ambt.

En Jezus antwoordde hem, zeggende: er is geschreven, dat de mens bij
brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods......Er is geschreven:
gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen......Er is
gezegd: Gij zult den Heere uw God niet verzoeken.
Lucas 4:4, 8, 12.
We hebben gezien (in de vorige overdenking), dat na zijn doop in den Jordaan de
Messias zich plaatst onder de arbeiders van den wegenbouw des Heeren Heeren.
Zeker, Hem, den Messias zelf, moest de weg bereid worden, Hem, als den Koning.
Maar Hij zelf was in merg en been doordrongen van de gedachte, dat zijn eigen
Koningschap alleen dán mocht bestaan, wanneer het zich ondergeschikt maakte
aan dat van den Vader; aan Wien het zijne eenmaal over te leveren zou zijn (1 Cor.
15). Dus neemt Hij plaats onder de wegwerkers van den Koning der Ere. Hij is onder
hen de minste, de zwaarst belaste. Het dreunt in zijn geest: bereid den weg des
Heeren, maak rechte paden voor Diens voet, slecht de heuvelen, vul de gaten in
den weg.
Nog nauw heeft Hij dit hoogste ambt, dat de vormen van het laagste ambacht aan
moet nemen, op zich genomen, of de Geest drijft Hem uit in de woestijn. De tweede
Adam moet de proef doorstaan. Hij bewijze zulks in een ure van uiterste beproeving.
Nu plaagt zijn God Hem met een gans verschrikkelijken honger. Het scherpste
zwaard is dat, vooral voor den minste van Gods wegwerkers. Honger hindert den
arbeider, ook naar den geest. Nu komt de vraag, of Hij eigen-machtig brood zal
némen: kan Hij van deze stenen geen brood maken? Een kleine transsubstantiatie,
- en er is genoeg voor Hem te eten. Hij kán het immers?
Maar Christus weigert dezen ingreep op het plaveisel, dat God onder zijn voeten
blijkbaar heeft gelegd. Zal Hij die stenen daar in brood veranderen? Maar dat ware
stenen wegruimen voor zijn eigen wagen. Het ware de gaten vullen voor zijn eigen
zegetocht. Het zou

1)
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een mirakel zijn ten bate van Hem zélf. En géén mirakel vindt ooit in Hém zijn doel;
alle mirakelen hebben hun doel in den Koning der Eeuwen, den eeuwigen God; ze
hebben Hém te dienen naar het van Hem afgekondigd gebod. Dus laat Hij die stenen
liggen; figuurlijk is dat: de stenen ruimen voor zijn God.
Hij meent het met zijn ambt van wegbereider.
Nu plaagt zijn God Hem met een gans verschrikkelijken machtswil. Daar ziet Hij
voor zich liggen al de koninkrijken van de wereld. Hoe Hij ze nemen wil! Hem worde
gegeven alle macht in hemel en op aarde! Nu komt de vraag, of Hij de
eigen-machtigheid als positum erkennen zal: of hij de facto zich zal conformeren
aan den bestaanden toestand. Dit is de bestaande toestand, dat de Satan overste
van deze wereld is. Feiten zijn feiten; zou hetgeen geschied is ooit iets anders
kunnen zijn dan normatief? Kom, Christus, erken de facto de regering van den
Satan: ge moogt dat doen met behoud van eigen gevoelen. Eén keer de facto u
conformeren, het zal de snelste weg zijn om over al die koninkrijken te regeren.
Maar Christus weigert zich te conformeren anders dan aan den enigen Wetgever,
naar diens geschreven wet. Als Hij zijn machtshonger zou bevredigen met
terzijdestelling van de wet van God, dan zou Hij wel voor zich den weg bereid hebben
om te komen tot zijn wereldregiment, doch niet voor God, den Koning aller Koningen.
Dus weigert Hij den knieval voor den feitelijken overste van deze wereld, en huldigt
niemand anders dan zijn God, die rechtens Koning is van al wat leeft.
Hij méént het met zijn ambt van wegbereider.
Nog plaagt God Hem met een gans verschrikkelijken reformatiedrang. Daar ziet Hij
onder zich den tempel van Gods kerk. Hij kijkt op al die mensen neer: ze zijn ‘de
zijnen’. Hij ziet dat altaar, 't is een roep om Hem. Hij schouwt die priesters en levieten,
- 't is zijn personeel, zijn typen zijn het ook. Wist men niet, dat Hij moet zijn in het
huis van zijn Vader? Ach, hoe het alles in Hem perst en dringt, om dezen tempel
en dit tempelvolk te reformeren! Hij wil dat huis nu zó wel schoon vegen......En nu
komt de vraag, of Hij niet van de tempeltinnen naar beneden zich zal storten. Als
Hij zich daartoe assumeert den dienst der engelen, dan zal Hij zéker niet te pletter
vallen, - want ze zijn tot zijnen dienst gereed: van nu af zal men immers zien, dat
de engelen op den mensenzoon komen neerdalen,
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Hem dienen, en zijn voet bewaren? Laat Hem hen dwingen tot zijn dienst, laat hen
zijn wegen bereiden, de stenen van vóór Hem wegruimen. Een ostentatief mirakel
zal langs den kortsten weg Hem tot ‘het zijne’ brengen en het tempelvolk zal die
paradoxe tempelinvasie belonen met hosanna's, luid en krachtig.
Maar Christus weigert zó'n invasie. Bij de grote weg-bereiding is niet Hij, doch
God het laatste doel. Een dag-order aan de engelen moet, als Hij zijn naam er onder
zet, verantwoord zijn tegenover God, die áller Koning is, de zijne ook. Waar moet
het heen, als de éne knecht den ander voor zich annexeert, zonder dat de wil van
áller Opper-Heer zich in die annexatie kond geeft? Dus weigert Hij het wonder van
een verbluffende tempel-invasie; de reformatie van het Godshuis zál geschieden,
doch langs den omweg van het kruis, den omweg van den gekromden en geploegden
rug van dezen minste onder de weg-werkers van den Heere Tsebaoth. De omweg
der gehoorzaamheid is altijd de kortste, al schijnt de weg ook lang te duren, al rijst
geen eindpaal in 't verschiet.
Waarlijk, zulk een weg-werker paste ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden
van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Het is de Borg, die zich
conformeert, ‘de facto’ en ‘de iure’, aan wat geschreven staat. De Tweede Adam
heeft de proef doorstaan; - nu kan Hij worden uitgestoten tot het harde werk van
wegbereider. Ach, hoe Hij nu zal zweten in den fellen zonnebrand: zijn sap zal
worden veranderd in zomerdroogten.
Want God méént het met het ambt van wegbereider.
1)

Juichen óver en juichen mét de Filistijnen.

God had gesproken in zijn heiligdom: Tegen Filistea hef Ik mijn
oorlogskreet aan.
Ps. 60:8, 10.
Heerlijke dingen kunnen van u gezegd worden, gij stad Gods!......zie,
Filistea......, deze is daar geboren.
Ps. 87:3, 4.
De dichter van psalm 60 zou wel zeer stoutmoedig zijn, als hij niet geïnspireerd
geweest was. Zeer stoutmoedig: hij waagt het immers,
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een hemelsen monoloog, een gesprek van God-den-Heere-met-zichzelf onder
woorden te brengen. Het stoute stuk ware onvergefelijk, als de dichter niet zelf was
vervuld geweest van Gods Geest. Maar nu het wél zo is, nú ware het
onverschoonbaar, als hij het niet zo zeide, als het hem was ingegeven: Gods eigen
Geest heeft hem geopenbaard, hoe God zichzelf heeft aangesproken. Zo was de
spreuk van God Jahwe die met zichzelf te rade ging: Sichem wil Ik verdelen, en het
dal van Sukkoth uitmeten. Gilead is van Mij, en Manassa evenzeer, Moab is mijn
wasbekken, op Edom werp Ik mijn sandaal. En wat Filistea, het land der Filistijnen
betreft, tegen Filistea hef Ik mijn oorlogskreet aan; over Filistijnenland is mijn
Krijgsmansgejuich.
Nu, die goddelijke monoloog werd door de feiten bevestigd. Onder Jozua is westen oost Jordaanland kroondomein van God Jahwe geworden; Hij heeft dat gebied
van Sichem en van Sukkoth, van Manasse en van Gilead, toen afgestaan aan zijn
eerstgeboren zoon, dat is: aan Israël. Ook Juda werd in 't wingewest van Israëls
God en Vader gekroond met heerschappij. Moab is ook verslagen; de Held der
hemelse oorlogen heeft zich daar de voeten laten wassen, om naar zijn feest te
gaan. En Edom werd bezet gebied. En dan die Filistijnen! De Krijgsman van
hierboven heeft tegen Filistijnenland zijn oorlogslied gezongen; dapper toog Hij
tegen dat volk ten strijde op en wierp het in het stof.
Zo is die hemelmonoloog, geopenbaard door den Eeuwigen Geest, voor Israël
een troostend en versterkend lied. Zijn God heeft zelf voor dit zijn volk gestreden.
De Filistijnen zijn geknecht; hun helden moeten het stof lekken. Het is een verslagen
hoop, dat hele Filistijnengebroed.
En David heeft de overwinning van zijn God ook weten te ‘gebruiken’. God Jahwe
heeft, om zo te zeggen, den vrede-van-David voor hem gewonnen. Als David zich
straks laat omringen door een filistijnse lijfwacht, dan is elk moment van 's konings
in- en uitgaan onder de lijfelijke bescherming van juist deze lijfwacht, van deze hoge
sterke kerels, voor hem een psalmgezang: de Heere heeft over de Filistijnen zijn
krijgsmuziek doen horen. Wie heeft den Reus van Filistea, dien Goliath, verslagen?
Tenslotte was het niet David, maar zijn God. En daarom klinkt het als een
psálmgezang, als Filistijnen de trom roeren, zo vaak Koning David uitgaat. De
goliaths uit 't Filistijnse land zijn niet meer Davids tegenvoeters, doch ze zijn diens
bedienaren, zijn lijfwacht, het zijn zijn ‘Zwitsers’.
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Dat is psalm 60: het lied van Filistea's onderwerping
Maar Israël is meer dan natie, meer dan staat. Het is ook kerk. Het is zelfs eerder
kerk dan natie. Dus is zijn sieraad, en zijn kracht, dus is zijn eigenlijkste wapen niet
het zwaard, dat bloed neemt, doch het Woord van Vorst Messias, dat leven geeft.
Israël moet niet de laars op den nek der Filistijnen nemen als zijn uiterste embleem,
doch den kandelaar des Woords, uitgedragen óók tot de kinderen van 't Filistijnse
land. Zijn nationale overwinning vindt haar eigen wezen slechts in een kerkvictorie.
Dit is de overwinning, die de wereld overwint, ook de wereld van Filistea: ons geloof.
Niet wie in wingewesten denkt, maar wie in zendings-taken denkt, heeft zich als
kerk het recht van 't V-teken aangenomen: V is Victorie, want de God van Vorst
Messias wint met zijn evangeliewoord op alle fronten.
De psalmbundel kan daarom niet volstaan met dien kanon van psalm 60; ook die
van psalm 87 moet erbij gezongen worden. Want deze psalm is stoutmoedig als de
zestigste; ook hij toch waagt zich aan de weergaaf van den tekst van een goddelijken
monoloog. Beter gezegd: hij waagt zich er niet aan, dezen geopenbaarden monoloog
van Jahwe-met-zichzelf te onthouden aan het kerk-volk van de natie Israëls. Heerlijke
dingen kunnen van dat kerk-volk, dien kerk-staat, die kerk-stad worden gezegd; en
ze wórden ook gezegd, en het is de goddelijke ‘Ik’, die hier het woord neemt. Hij
vult wel niet Gods denken aan, want Gode zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend:
doch hij vult de openbaring omtrent dit denken aan. Ziehier den inhoud van die
nadere openbaring: de Filistijnen komen niet alleen als overwonnen slaven-in-livrei
de grenzen van de Godsstad over, doch ze mogen ook als proselieten die grenzen
overschrijden. Ja, nog verder gaat de genade over hen: ze mogen straks binnen
de stad gebóren worden. Geboren door het Woord en uit den Geest van God Jahwe.
Jeruzalem is niet alleen de Burchtstad, doch ook moederstad, ook metro-pool. Het
zwaard des Woords heeft eerst het volk van David, doch daarna ook dat der
Filistijnen aan den Heere, die de Vader van Messias, en zijn Zender is, zich doen
onderwerpen. De natie, die haar sterke kerels moest afstaan aan David, om zijn
lijf-wacht te wezen, ze mag nu ook Davids psálmen mee gaan zingen; niet alleen
over hen juicht Davids generale staf, doch met hen jubelt straks het priesterkoor
van Davids tempelbouwenden zoon, dien vorst des Vredes, Salomo. Heeft ook het
Filistijnse bloed, dat nog aan 't zwaard van David kleefde, hem den tempelbouw
onmogelijk gemaakt? Maar Salomo draagt den vredespalm des
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evangelies in de hand, en ook de lijfwacht van zijn vader David mag er onder staan
te zingen: meer dan een lijfwacht levert Filistea, want het kan ook koorknapen straks
plaatsen in de eerste rijen van het tempelpersoneel.
En zo is psalm 87 rijker dan psalm 60, zoveel rijker, als de aanvulling boven het
aangevulde is. Hij doet ons zien, wat 't Zwaard des Geestes vermag, het Zwaard
des Woords van de belofte, die den Vorst Messias tot inhoud heeft. David nam het
Filistijnse bloed, maar Davids Grote Zoon gééft het zijne, ook voor Filistijnse
adderengebroedsels, die Hij Zelf geleerd heeft, den toekomenden toorn te ontvlieden.
Zolang de kerk die beide psalmen combineert, zolang is zij kerk. Gaat ze scheiden,
dan is de Filistijn, die onbesneden bleef, straks overweldiger van Israël, dat
verzuimde, zich het hart te besnijden. Want niet die is een Jood, die het in het
openbaar is, en roemt in 't vlees, en dus de bril van psalm 87 afzet bij het lezen van
psalm 60, maar die is een Jood, die het in het verborgen is, die zelf gebukt heeft
voor het Zwaard des Geestes, dat hem met de Filistijnen en met hoeren en tollenaren
op de knieën heeft geworpen. En de besnijdenis des harten, die is de ware
besnijdenis.
Toen Israël de bril van psalm 87 afzette, en dus psalm 60 slechts vleselijk kon
(mis)- ‘verstaan’, toen hebben de Filistijnen Israël geinfiltreerd met hun vijandige
penetratie. Kinderen Abrahams spreken dan half asdodisch. In stee van dat de
Filistijnen de taal van Kanaän spreken, spreken de kinderen van den tempel en van
de tempeltaal de Filistijnentaal. Dagon wordt dan weer op zijn voetstuk gezet, en
zelfs in Jeruzalem sluipt het gebaar van terwille-van-Dagon-den-drempel-ontzien
binnen. De Reformatie van Josia weet ervan, en de profeet Zefanja ook.
Maar zolang de koloniale mogendheid het Woord van God doet uitgaan naar het
overwonnen land, zolang neemt God de Heere daar de gevangenis tot buit, en doet
Hij het wederhorig kroost gehoor-zaam bij zich wonen. Het geloofs-gehoor overwint
dan het krijgs-gehoor; de vredespalm het zwaard; de proselieten worden broeders,
en de lijfwacht die zich tegen Goliath moest keren, noodgedwongen, ook nog na
zijn dood, neemt zélf straks 't zwaard van Goliath uit de priesterkluis weg, om het
aan David te geven, aan David, die met hen de toonbroden eten wil, een maaltijd
van den messiaansen vrede met hen nuttigende voor de ogen van dien
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God, die in Christus, den Messias, vrede brengt op aarde onder de mensen van
zijn welbehagen. Hij riep ze naar zijn vrijmacht van alle kanten, opdat de eer zou
zijn voor Hem, bij wien geen aanneming is van den met zijn V-tekens zich
smukkenden ‘persoon’.
De monoloog van God Jahwe wordt ons van stuk tot stuk geopenbaard. Welzalig,
wie daarvan de beide elementen weet te verdisconteren in den dialoog van mens
tot mens, van Israëliet en Filistijn, van priesterzoon en hoerekind, van farizeeër en
van tollenaar, van calvinist en ‘Indonesiër’, die wist op te staan, en naar ónzen Vader
mee te gaan, zeggende: Vader, wij samen hebben gezondigd tegen den hemel en
voor u, en nu is de middelmuur, dat afscheidsel, voor goed doorbroken.
Ze gaan hun feestkoralen zingen. Samen.
Psalm 60, en psalm 87. S-a-m-e-n.
Amen, zegt daarboven een aartsengel. Ook hij met al de andere engelen gaan
zingen. Samen.
En Vader, Zoon, en Geest zijn óók gaan zingen. Samen. Amen.
1)

De omgekeerde wereld.

Zo zijt gij een tegendeel geworden.
Ezechiël 16:34.
De gelijkenis van Ezechiël 16 is een onmisbare inleiding op de prediking der
lijdensweken. De profeet tekent het verval van Israël in tegennatuurlijke zonde. Het
verbondsvolk wordt door hem getekend als bruid van Jahwe, den Bondsgod. Die
bruid was alleen door soevereine verkiezing tot die ere geroepen; want uit de diepste
ellende - als van een vondeling - had die vrijmachtige Koning haar in zijn huis
opgenomen en straks had Hij haar getrouwd.
Maar toen kwam de val.
Het begon ermee, dat de bruid van Jahwe naar andere ‘mannen’ (‘goden’) omzag.
In plaats van haar man nam zij de ‘vreemden’ aan, de afgoden, de heidenen.
Maar daarbij bleef het niet.
Haar eigen man (God de HEERE) had haar uit genade alles

1)

De Reformatie, XXI, 2 maart 1946.
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geschonken. Hem behoefde zij niet gunstig te stemmen, want Hij wàs haar zelf
gunstig geweest, gans vrij-willig; spontaan in vrij behagen. Ook had zij niet Hem
geworven; doch Hij had haar verworven; voor haar wilde Hij den prijs betalen; elk
zoenoffer verkondigde dat Hij het initiatief genomen had en door het bloed van Vorst
Messias zich haar kopen wilde tot zijn eigendom.
Maar die andere ‘mannen’ waren niet zo als haar eigen Man. Zij ‘namen geen
redenen uit zichzelf’, doch uit hun vereerders. Die moesten hun gunsten ‘kopen’.
Zij hadden de goden ‘om te kopen’. De prijzen waren hoog: goud, zilver, dierenbloed,
ja zelfs mensenbloed. Kinderoffers bijvoorbeeld.
En zie nu hoe die bruid des Heeren vervalt van kwaad in erger. Het begon ermee,
dat zij officieel haar eigen ‘man’ verliet. Maar het eindigde daarin, dat zij tegenover
de vreemde ‘mannen’ de rol van vrouw niet langer volhield, doch die van den man
ging spelen. Een man betaalt een bruidschat voor de vrouw. En zelfs, waar de
karikatuur der liefde optreedt, ook dáár nog betaalt de man aan de als hoer
optredende vrouw. Daar speelt tenslotte nog de man de mannenrol, en blijft de
vrouw in de vrouwelijke rol. Maar Israël betaalt aan vreemde goden of ‘mannen’.
‘Hoererende’ wérft zij om den vreemden ‘man’ en kóópt zijn ‘gunst’.
En dat is tegen natuurlijk. De vrouw speelt de mannenrol: zij koopt, betaalt, neemt
initiatief. Het is de omgekeerde wereld, het tegendeel van wat zij wezen moet. Uxor
inversa.
Dit is een snijdend beeld. Het is de scherpste veroordeling van het
Remonstrantisme. Het is een goddelijke vloek over ieder die in de lijdensweken de
boodschap hoort van den Man, die den duursten prijs betaald heeft om zijn bruid
te verwerven, terwijl de hoorder van zijn boodschap zelf zich wil verlossen, en den
door God betaalden prijs negeert. Wie niet van loutere genade leven wil, doch zelf
iets poogt te betalen dat Gods gunst zou moeten kopen, die is de uxor inversa, - hij
keert de elementairste verhoudingen onderstboven. De vrouw stelt zich aan als
man, de mens als God. Er is maar één manier van gezond-te-wezen: láát u met
God verzoenen: wees zijn door Hem zelf betaalde eigendom. Al wie het anders wil,
die is onrein.
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1)

Aanvechting.

In zwaren strijd zijnde......
Lucas 22:44.
Over Christus' aanvechting in Gethsémané raakt de kerk nooit uitgedacht. Te meer
daarom dient zij ertegen te waken, dat zij er niet verkeerd over denkt.
Er zijn er, die het woord ‘aanvechting’ (of: verzoeking) thans in heel anderen zin
gebruiken, dan te voren de kerk placht te doen. ‘Bij Luther’, zo schreef iemand, ‘is
de “aanvechting” de plaats, waar de mens, aan zichzelf vertwijfelende, nu of nooit
tot de beslissing komt (die van God uit over hem valt): zich restloos aan de belofte
te houden......Bij Barth wordt juist de eenzelvigheid en zelfverzekerdheid van het
2)
geloof “aanvechting” genoemd, niet dus als ervaring, maar als feitelijk gebeuren’ .
Duidelijk is deze uitspraak niet, al was het alleen maar hierom, dat een feitelijk
gebeuren en een ‘ervaring’ geen tegenstelling zijn.
Toch is er wel iets, dat in dezen ons houvast geeft voor het verstaan van schrijvers
bedoeling. ‘Wat beteekent aanvechting oorspronkelijk en eigenlijk?’, zo vraagt een
3)
theoloog van den laatsten tijd, K. Barth . En hij antwoordt: ‘Niet iets van datgene,
wat wij aan ons zelf ervaren en beleven en dus ook aan ons zelf wel kunnen
verschaffen, doch datgene, wát naar de Schrift den Zoon van God in de vernedering
van zijn mensch-zijn in zijn kruisdood van Godswege is wedervaren: het gericht van
God, waaronder hij zich, onze plaats innemende en ons op deze plaats
vertegenwoordigende, heeft begeven’.
Men verstaat, waar dat heen moet. Met onbegrijpelijke veronachtzaming van het
Schriftwoord, volgens hetwelk ‘God zelf niemand verzoekt’ (Jac. 1:13), wordt God
als auteur der verzoeking, ja als haar enige auteur aangewezen. Niet slechts als
degene, die in verzoeking leiden kan, doch als de grote verzoeker zelf. Aan den
duivel, den Satan, als verzoeker, wordt hier geen plaats toegekend; trouwens niet
alleen van de zonde en den dood, doch ook van den duivel wordt door den denker
van zoëven ontkend, dat hij behoort

1)
2)
3)

De Reformatie, XXI, 9 maart 1946.
Dr. K.H. Miskotte, aantekeningen op Karl Barth, Apost. Geloofsbel., Nijkerk, 2. j., bl. 273.
Kirchl. Dogm. II, 1, 286.
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4)

tot de geschapen werkelijkheid . Hij is niet van God geschapen; zijn ‘zijn’ is alleen
maar het Gods schepping verstorende en neenzeggende ‘niet-zijn’.
Maar met dat filosofische begrip van een ‘niet-zijn’ houdt de Schrift zich niet op.
Zij weet, dat de duivel wél behoort tot de geschapen werkelijkheid; al is het duivelse
niet door God geschapen, de duivel als persoon, als engel, is het wel. En God laat
hem toe te werken. Te werken, óók op de menselijke natuur van den mens Jezus
Christus.
Zó komt er ook in zijn bestaan hier op aarde plaats voor verzoeking. Voor
verzoeking als feitelijk gebeuren, dat Hij ondervindt, ervaart. Dat gebeuren was er
na zijn doop in de Jordaan, het is er ook weer vóór zijn dood op Golgotha.
Het is duidelijk, dat het er veel toe doet, of men de ‘aanvechting’ opvat in deze
nieuwere, dan wel in de oude, schriftuurlijke betekenis.
Volgens deze nieuwere mening is aanvechting evengoed als troost een goddelijk
5)
6)
werk . Zij is dan ook van den troost niet te scheiden . Geloof twijfelt niet, maar valt
wel in ‘aanvechting’; zij is immers de vraag Gods naar zijn voorhanden-zijn. Die
vraag is het geloof welkom. Het geloof wordt er door ‘opgeheven’, maar zulks om
weer in zijn stand terug te keren. In de aanvechting wordt het geloof den mens
‘ontnomen’, maar zulks, om hem te worden weergegeven van uit het voorwerp des
geloofs. Het wordt in de aanvechting ‘gedood’, maar zulks om door Hem, aan wien
het gelooft, tot nieuw leven gewekt te worden. Aanvechting is van twijfel even ver
7)
verwijderd als de hemel van de aarde. Zalige aanvechting...... . Want op dat punt,
waar de aanvechting het grootst is, waar het geloof ons ‘ontnomen’ wordt,
‘opgeheven’ en ‘gedood’ wordt, juist daar treedt de troost op, geen zelfvertroosting,
doch goddelijke troost.
Zó ziet het deze nieuwere mening. En ziende op Jezus Christus moet zij daarom
komen tot merkwaardige uitspraken. Christus - in aanvechting zijnde, stelt ons geloof
disputabel, neemt het weg, doodt het als werk van ons zelf. Want wat blijft van ons
geloof over, als we Hem horen klagen: mijn God, mijn God, waarom hebt

4)
5)
6)
7)

a.w. 630.
a.w. 280, 282.
l.l.
280/1.
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Gij mij verlaten? Gods Zoon kon het geloof alleen maar ongerept houden, doordat
8)
Hij het zich liet ontnemen . En wat is - nog steeds volgens deze mening de troost?
Niets anders dan wat den Zoon Gods in de verhoging zijner mensheid, in zijn
opstanding uit de doden wedervaren is: de bevestiging van Gods welgevallen in
9)
Hem .
Maar hier scheiden zich de wegen. Wij weten, dat God wel in verzoeking leidt, doch
niet verzoekt, ook al beproeft Hij. Wij weten, dat Hij het geloof aan niemand
‘ontneemt’, ook niet aan den Zoon des mensen, al weten wij, dat Hij zijn aangezicht
verborgen heeft, opdat de schuld bezocht zou worden en het van den tweeden
Adam vereiste geloof beproefd zou blijken. Wij weten dat het geloof niet gedood
wordt, ook niet een ogenblik, ook al erkennen wij, dat - het is de taal van Dordrecht
- het ‘gevoel’ ervan in den gelovige niet steeds aanwezig is. Wij weten dat
aanvechting niet met Gods gericht over ons, en troost niet met Gods verhoging van
ons samenvalt, doch dat aanvechting én vertroosting beide samenhangen met de
overweging van die beide; in de éne is dan het evenwicht verstoord, in de andere
hersteld.
Zo is de Borg in aanvechting geweest, doch zonder zonde. Hij is onder het gericht
geweest, doch zonder geloofsverlies. Hij heeft de nieuwe blijken van Gods gunst
gemist, doch hield aan den God der oude woorden zelf zich vast.
Ja, indien geloof - zoals hier boven ondersteld werd - niet meer was dan een
‘horen’ van Gods Woord in een ondeelbaar ‘ogenblik’, dan ware de waarom-spreker
van het vierde kruiswoord, de klager-bidder in Gethsémané zonder geloof geweest,
zolang Hij stond onder het gericht. Maar geloof is niet zonder gelovigheid; en het
amen-zeggen op Gods Woord kan zo diep in het leven ingrijpen, dat heel de natuur
van den mens - hoeveel te meer dan van den Zoon des mensen? - naar dat geloof
gaat ‘staan’, zózeer, dat hij tenslotte Gods Woord voor den dag haalt uit de Schrift,
en het dan ook echt voor den dag háált, ook zelfs wanneer de stem van boven zwijgt
voor wat betreft de verse, de nieuwe inspraken en blijken of tekenen van Gods
gunst.
En daarom overwint de Borg den Satan, en doet dit in onze

8)
9)

a.w. 286.
287.
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plaats. Ach neen, het is geen zalige verzoeking! Ze doet zo zéér. Satan wil op zijn
geest aldus inwerken, dat de van ouds geschreven woorden Gods op den
achtergrond worden gedrongen, en, onder den indruk van al de nieuwe
schrik-momenten, ophouden vaste punten-van-overweging te worden. Maar de
gelovige mens Jezus Christus is zó sterk en gaaf in zijn geloven, dat de
onduidelijkheid der nieuwe feiten de duidelijkheid der oude woorden Gods niet kán
onttrekken aan zijn die alle overwegenden geest, noch haar kan ontkrachten in haar
krachtdadigheid. De momenten van buiten kunnen wel pijnlijk verrassen, doch de
continuïteit van binnen kan niet zondig worden verbroken. Ware de verzoeking Gods
werk - Hij had ze niet mogen bestrijden, gelijk Hij het gericht als zodanig ook niet
bestreden heeft, doch op zich heeft genomen.
Zo is verzoeking van gericht gebleken in wezen te verschillen -; Hij heeft de éne
van zich weg-gebeden, doch het andere naar zich toe-gebeden; het éne in het
eerste, het andere in het tweede lid van zijn gebed daar in Gethsémané.
1)

Van Lamsdis tot brooddis.

En als zij aten, nam Jezus het brood.
Matth. 26:26.
Christus, zo zegt ons de Schrift, had den Geest ‘niet met mate’.
Uit kracht van dien eeuwigen geest, door wien Hij zichzelf Gode ‘onstraffelijk’
opgeofferd heeft (Hebr. 9:14), zag zijn nietsverdringende, zijn nooit éénzijdige
afgeleide aandacht anders dan wij. Hij zag zuiver. Want Hij zag met een door de
Schrift gewapend oog. Gewápend was dat oog, - maar dan van binnen uit: hij had
Gods rollen gegeten.
Zo was het ook in de ‘paaszaal’. Daar aanschouwde Hij het ter tafel aanwezige
paaslam in Schriftgetrouwe attentie.
Van alle offerdier, ook van dit lam, gold de eis, dat het ‘zonder gebrek’ moest zijn.
‘Dat aan de naleving van dien eisch ondanks Levit. 22:22 vv. en Deut. 15:21 dikwijls
heel wat ontbrak, leert Mal. 1:8, 14’; de Heiland heeft het met smart aangezien, Hij,
die den tempel in toorn nog pas had schoongeveegd. Maar zelf had Hij in zijn geest
aan dezen wetseis immer gedachtenis gesticht: Hij

1)

De Reformatie, XXI, 16 maart 1946.
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wilde in eigen persoon het vervulde, gebrekloze paaslam zijn. ‘De Griekse vertaling
heeft dit “zonder gebrek” weergegeven door amoomos, dat we in Hebr. 9:14 en 1
Petr. 1:19 toegepast vinden op den Heere Jezus, die in Hebr. “een onberispelijk (St.
Vert. onbestraffelijk) en onbevlekt lam” wordt genoemd en in 1 Petrus gezegd wordt,
zich “onberispelijk” te hebben geofferd. Daarmede wordt Hij dus zeer duidelijk
2)
geteekend als het volkomen offer, dat geheel voldoet aan den eisch des Heeren’ .
De Heiland nu hoorde in de ‘paaszaal’ wederom dien eis, stichtte daaraan ook nu
gedachtenis, en dus mede aan zichzelf. Aan zich zelf en dús aan God. Het messiaans
bewustzijn werkt krachtig aan den lamsdis......
Maar nu, - dat paaslam, dat daar op de tafel ligt, welke plaats neemt het aan den
maaltijd in? En hoe komt er nu vandaar een geleidelijke overgang van den lamsdis
naar het avondmaal, dien brood-dis?
Die vraag vindt haar antwoord in hetgeen één onzer theologen genoemd heeft:
3)
‘het gemengd karakter van offer en dis’ . Er was in de kerk reeds een ‘dis’, een
maaltijd, lang vóór dat het avondmaal is ingesteld. De tafel, d.w.z. het symbool der
gemeenschap, de tafel, die onder het Nieuwe Verbond het oud-testamentische
altaar (het symbool der hiërarchische scheiding) vervangt, is geen revolutiebouw
geweest, doch was al present onder het Oude Verbond, zij het ook, naar den aard
daarvan, minder sterk belicht, en vooralsnog ietwat achteruitgeschoven: het altaar
stond vóórop.
4)
Men weet, dat het paaslam tevoren in den tempel geslacht moest worden. Een
gedeelte van het daar den HEERE aangeboden offerdier nu ‘liet’ de HEERE steeds
5)
‘den offeraar als maaltijd’ . Het offerdier treedt straks op ‘in een offermaaltijd, waarbij
behalve de offeraar en de zijnen ook de HEERE geacht wordt aan te zitten, Deze
6)
als gastheer’ . ‘Het komt mij voor’, aldus één onzer theologen, ‘dat’ de in Lev. 3:1
bedoelde offergave ‘feitelijk een gemeenschapsoffer is, in bijzonderen zin berustend
op het verbond, waarvan het de voortdurende vernieuwing heeft uit te drukken; een
7)
offermaaltijd derhalve, die in meer dan één opzicht ons Avondmaal nabij komt’ .

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dr. A. Noordtzij. K.V. Leviticus (op 1:3, v.), 1940, bl. 36/7.
idem a.w. 52.
Vgl. Josef Pickl. Messias-König, pass.
Noordtzij, a.w. 52.
idem a.w. 52.
idem a.w. 52.
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Het is waar, dat in Lev. 3:1, bij welks verklaring een en ander door dezen theoloog
opgemerkt wordt, sprake is van ‘dankoffers’, een bepaalde soort dus. Oorspronkelijk
droeg het paasfeest een huiselijk karakter. Maar door de verbintenis met het
Massòtfeest werd het tot een tempelfeest; en het paaslam werd daardoor mede een
offer. Nu wordt in 2 Kron. 35:10-15 het ritueel van het paasfeest uit Josia's dagen
ons beschreven. Daarbij werd van het offerdier een bepaald ‘ten brandoffer bestemd
deel’ afgezonderd (de vetstukken, die ‘voor den HEERE zijn’) en een ander deel
mocht de offeraar eten. Dit ‘bewijst, dat althans in Josia's dagen het paaschlam
beschouwd werd als een offer en dat op grond daarvan de bepalingen van Lev. 3:6
vv., welke over het brengen van kleinvee als dankoffer handelen, ook op het
8)
paaschlam zijn toegepast, wat sindsdien vast gebruik is geworden’ .
Gelden dus de bepalingen van Lev. 3:6 vv. voor het paaslam, waarmee ‘niet
9)
anders’ werd gehandeld, dan met de in Lev. 3:1 v. aangewezen offerdieren, dan
spreekt het paaslam rechtstreeks van het offer als ‘spijze des HEEREN’! ‘Dat de
offers des HEEREN “spijze” zijn, wordt door den wetgever herhaaldelijk verzekerd
(Lev. 21, Num. 22:25, 28:2, Ezech. 44:7, Mal. 1:7). Daarbij wordt steeds het woord
lèchem gebruikt, dat nu niet de jongere beteekenis heeft van “brood”, maar de
oorspronkelijke van “vleesch”; - een bewijs, hoe oud de uitdrukking is. Ze spreekt
10)
duidelijk van de dischgemeenschap van Gastheer en gasten (cf. Openb. 3:20)’ .
Deze offermaaltijd nu was het ‘hoogtepunt’ in de offerhandeling. Een offer als het
onderhavige, dat gedeeltelijk verbrand en gedeeltelijk gegeten werd, culmineert in
een heiligen maaltijd, in een ‘dis des HEEREN’ met herinnering aan en vernieuwing
van het verbond......
Het in werking treden der Godsgemeenschap bij den offermaaltijd berust voor
Israëls bewustzijn uitsluitend op des HEEREN bereidheid om in een bijzondere
11)
verhouding tot zijn volk te treden en het deel te geven aan Zijn leven . ‘Vast staat,
dat deze offers uiting

8)
9)
10)
11)

Dr. A. Noordtzij, K.V. Kronieken II, 1938, bl. 378; vgl. Lev. bl. 230, en Numeri, 1941 bl. 103
en 310, 311. bl. 103 en 310, 311.
Leviticus 54.
a.w. 55.
a.w. 52.
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12)

geven aan de blijdschap van met God samen aan één tafel te zitten’ .
Al de Schriften nu leefden in Christus' hart. Ook deze.
En toen Hij aan de tafel optrad als gastheer, wist Hij zijn plaats. Wie is eigenlijk
in deze zaal, waar het pascha met het avondmaal tezamen komt, wie is eigenlijk in
deze twee-sacramenten-kamer Gastheer, mijn jongeren?
Gij noemt mij gastheer, en gij doet wél.
Gij noemt mij ook meester, en doet wél.
Maar gelijk ik, de meester, de voeten u was, en daarin van mijn Zender spreek,
aan wien ik mij onderwerp, zo treed ik als gastheer terug achter Hem, die van eeuwen
her de Gastheer aan den dis des HEEREN was, en die, teneinde aan dezen
eeuwenouden dis des HEEREN een rechtsgrond te bezorgen, mij nu in de wereld
zond en hier aan deze tafel zette, om 't ware Lam te worden. Er is een gastheer en
een Gastheer. Een secundaire, die knechtelijk is en een primaire, die heer-lijk is.
Ik zie den Bondsgod aan de tafel zitten. Mij zelf gedachtenis stichtende, doe ik
zulks Hém. Ik zal geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Ik ben de Heere,
Hij is de HEERE van oude tijden aan. Ik, secundaire gastheer, zal den eersten
Groten Gastheer aan niemands oog onttrekken. De dis des Heeren is de dis des
HEEREN.
O, die getrouwe Knecht des HEEREN!
Hij stelt een tafel, maar die wás er al.
Hij poneert een ‘dis des Heeren’, maar die wás er al.
Hij schikt een maaltijd, maar die wás er al.
Hij maakt er een ‘herinneringsmaaltijd van, maar dat wás het al.
Hij maakt een avondmaal, maar óók dát wás er al.
Zeker, Hij maakt iets nieuws: zulks doet Hij al zijn dagen. Maar Hij haalt, óók nú,
alles wat nieuw is uit het oude.
Zó alleen kan Hij het paaslam wettelijk en wettig ‘vervullen’ en deze
lams-dis-kamer, deze pascha-kamer, tot twee-sacramentenkamer maken, zonder
dat de wanden instorten en het huis voortijdig bewogen wordt. (Hand. 4:31).
Wij kennen God, den HEERE, óók als Gastheer, die met ons komt eten, slechts
in het gastheerlijk aangezicht van Jezus Christus.
En wij kennen Jezus Christus in de kamer van de beide sacramen-

12)

a.w. 52.
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ten alleen maar naar zijn eigen Woord, dat ook ónze gedachten heeft te leiden. Hij
was hier Gastheer-God, én gastheer-mens. En maakte zich tot Heilig offerlam, dat
‘zich’ hier in den dood kwam geven.
‘Zich’ -, heeft ooit dit voornaamwoord zo vollen zin gehad? ‘Spijze’ - dát wórdt de
Gastheer-Eter. ‘Zoetigheid’, - dat wórdt de Gastheer-Sterke.
Laat mij met Mozes en de zijnen den dis des HEEREN gemeen hebben, - ik ken
dezen dis des HEEREN (d.i. den dis van God-Jahwe) voortaan alleen ‘in 't
aangezicht’ van dezen dis-des-Heeren (d.i. den dis van den vernederden en
verhoogden Christus-Kurios). ‘Want wij hebben een altaar, van hetwelk geen
bevoegdheid hebben te eten, die den tabernakel dienen’. De Gastheer van Mozes'
ouden dis-des-HEEREN vraagt heden 't stempel van den gastheer Christus op onze
toegangs-vrijkaart. Dat is zijn nieuwe tafel-orde: de dis des Heeren, alleen deze is
de dis des HEEREN.
1)

Boven de Lamsdis de brooddis.

.........en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam.
Matth. 26:26.
Christus, in de twee-sacramenten-kamer, heeft Mozes' gemeenschapstafel bediend,
maar iure suo ook verschikt.
Hij is ván den lamsdis tot den brood-dis gekomen, en heeft toen den eersten door
den tweeden vervangen.
Want het bloedloze teken komt nu boven het bloedige te staan; omdat het lam,
dat met zijn bloed als offerbloed riep om beter bloed, eindelijk wordt verhoord. Het
ware bloed, niet van een dier, niet van ‘een’ persoon, doch van den Persoon, wordt
nu geofferd, en daarmee houdt alle andere bloedstorting in een offerande op. Het
geofferde lam wijkt voor den geofferden Persoon.
En dit moest alzo geschieden.
Niet alleen toch is, wat niet persoon is, onmachtig tot duurzame verbintenis, maar
het is ook impotent tot verzoening. Dat paaslam moge in zijn dood de verzoening
hebben afgebeeld, het brengt ze niet tot stand. Lamsbloed, ofschoon in den tempel
uitgegoten voor

1)

De Reformatie, XXI, 23 maart 1946.
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's Heeren bondsforum, roept om beter bloed. Bloed, waarin betaalkrachtig leven is.
En er is maar één betaalkrachtig leven, en er is maar één niet-insolvent bloed. Dat
is het leven, en het bloed, van Jezus Christus zelf, dien Persoon, die uit twee naturen
is geconstitueerd, en die dus, als Hij zijn bloed ten offer brengt, daaraan oneindige
waarde toekomen laat.
Het is nu de ure, waarin dat bloed gevraagd zal worden. Zo dadelijk al, in
Gethsémané. En eerst recht op Golgotha.
En aan de storting van dat bloed moet nu gedachtenis worden gesticht.
Welnu, om daartoe te geraken, ziet Christus in de paas-zaal de ingrediënten van
den paasmaaltijd eens kritisch aan. Het zijn er vier: le, lamsvlees, 2e, brood, 3e,
kruiden-en-moes, 4e, wijn.
Uit deze vier zal Hij nu gaan kiezen.
De keus is zo immer mogelijk gebonden aan wat reeds gedurende vele eeuwen
op de paastafel placht te komen (want, gelijk wij een vorige maal zagen, het nieuwe
komt op uit het oude, en sluit zich zo dicht mogelijk daarbij aan).
Maar een keus uit het oude zal het toch moeten worden: de nieuwe bedeling
brengt nieuwe zaken, en vordert dus voor de betekening daarvan een nieuwe
groepering van figuren, die samen in een nieuwe, of althans vernieuwde, handeling
zich opgenomen zullen zien.
Vraag nu maar niet meer, waarom ‘in den nieuwen dag’ geen bloed als teken van
Christus' dood gezet is.
‘Op zich zelf’ zou dit niet onmogelijk zijn; wat vroeger afbeelden kon, dat kan het
nu nog. Elk ‘beeld’ is minder, dan de ‘afgebeelde zaak’; wilde men Christus' bloed
afbeelden, en ging daarin het avondmaal op, dán zou óók lamsbloed ook in het
Nieuwe Verbond wel kúnnen dienst doen; het zou in zichzelf niet te kort schieten in
illustratief vermogen. Men zegt dan ook te weinig, als men ‘zonder meer’ verklaart:
het Nieuwe Verbond ziet terug op het volkomenbetalende bloed, en schaft dáárom
behalve het bloedig offer óók alle bloedteken af, om tot in de tekenen toe tot het
onbloedige zich te beperken. Terug zien is hier toch óók een zien in de voorstelling?
Neen, er is een heel eenvoudige andere reden, waarom de Heiland onbloedige
tekenen stelt in het avondmaal, brood en wijn. Bepaalt Hij zich in zijn keus tot wat
op tafel is gelegd door Mozes, de vier genoemde ingrediënten dus, dan is, strikt
genomen, het bloed bij voorbaat uitgesloten. Er was immers ook bij den
oud-testamentischen paasmaaltijd (die van het paasoffer toch steeds te
onderscheiden is)
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geen bloed ter tafel. Ook die maaltijd als zodanig was onbloedig. Het bloed was
vóór den maaltijd in den tempel gestort. Wat aan den huiselijken maaltijd kwam,
was vlees zonder bloed. Wij dienen wat in den tempel geschiedt van hetgeen in
huis gebeurt wél te onderscheiden. Het altaar (in den tempel) en de tafel (in huis)
hadden onderscheiden functie. Dat altaar slorpte bloed ter plaatse van de offerande.
Maar we herinneren ons wat een vorigmaal ter sprake kwam: het gemengd karakter
(in het O.T. paasfeest) van offer en dis. Met name het pascha, dat aanvankelijk een
huiselijk feest was, had, nadat meê het offer-karakter aan het lam was toegekend,
toch steeds voor wat den maaltijd betreft, het karakter van tafelgemeenschap
bewaard. En nu zet Christus niet de offerande, doch den maaltijd voort. Hij weet
het einde van den tempeldienst, althans van den voor Gods oog legitiemen, nabij;
nog maar een kwestie van uren is het, dat het tempelvoorhangsel wordt in tweeën
gereten door Gods eigen hand. Met Christus' offerande zal álle schuldoffer een
einde hebben gevonden. Het páscha moge een gemengd karakter hebben gehad
(offer én dis), het avondmaal heeft een ongemengd karakter, het is simpel, om zo
te zeggen; het is geen offer, doch alleen maar maaltijd (zij het dan, wezenlijke, en
dus werk-zame maaltijd). Een maaltijd, waarbij wel een bepaalde handeling Christus'
offerande afbeeldt, doch meteen ons tot ons nemen van die offerande wordt
afgebeeld; het brood wordt immers gebroken, maar daarna ook gegeten. De roomse
theologie, die in schier álles den wagen van het Nieuwe Verbond terugwentelt naar
het Oude, moge het offer zelf met den maaltijd bewaren en er mee verbinden, en
zelfs het offerelement versterken, en den maaltijd zonder werkelijke offerande
onmogelijk verklaren, doch de schriftuurlijke theologie leeft in het Nieuwe Testament
bij den maaltijd, die aan ‘het’ offer gedachtenis sticht, doch zonder het te herhalen;
het offer is door den maaltijd ondersteld, doch niet her-steld; het offer-element wordt
door het diselement verdrongen, en dit ‘rite’, d.w.z. volgens behoren. Weg met het
altaar; zet mij de tafel gereed. Spaar mij de mis; bereiden wij samen het avondmaal.
Want zie hier onze verantwoording: toen Christus aan de paastafel lag, was Hij
gastheer en God was Gastheer. Maar Hij zelf was God en mens in één persoon.
Als mens gastheer, als God Gastheer. Hij heeft bevoegdheid zijn leven af te leggen.
Welaan, als het oude paaslam tweeërlei functie heeft, offer-functie en
maaltijds-functie, dan neemt Christus
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Jezus de offerfunctie voor zich, en laat de maaltijds-functie voor de anderen. Die
anderen zijn: de Goddelijke Gastheer en de geroepen bondskinderen als gasten.
Opdat die twee zich tezamen verblijden over den aangebrachten vrede, de
herwonnen harmonie.
Geen offer, doch dis; maar wat zal dat lamsvlees dan nog doen? Het komt pas
na, maar dan ook alleen door een offerhandeling als spijze in aanmerking! Het valt
weg, zodra het offer als mensen-akte, d.i. als handeling der gelovigen, verricht ten
overstaan van Aärons priesters, weg valt. Dit vlees is wel spijs hier op de tafel van
het Oude Verbond, doch die spijs is door priesterhanden heengegaan en is door
priesterlijke vergunning vrijgegeven voor den maaltijd. Maar als binnen enkele uren
- de HEERE is nabij! - de priesters der hierarchie weg-vallen, dan valt ook het door
hen geapporteerde vlees weg.
Bloede-loos?
Ja zeker, want dát was de maaltijd eigenlijk al.
Vlees-loos? ja, - maar dát was hij nog niet! Het wordt een vleesloze maaltijd, wijl
het een priester-loze maaltijd zal blijven, totdat Hij komt. Jezus Christus gaat dus
het lamsvlees voorbij, nu het avondmaal wordt ingesteld: Hij legt zijn handen al aan
het tempelgordijn, God zal het scheuren, wacht nog enkele uren!
Goed, geen vlees! Maar dan die kruiden-met-moes? Zijn die niet geschikt voor
het nieuwe gastmaal?
Neen, ook zij niet. Ze zijn blijkens Ex. 12:8 ingrediënten van den paasmaaltijd
geweest van oude dagen af. Maar deze ‘ongezuurde broden wijzen op de haast,
waarmede Egypte......verlaten moet worden......Daarnaast staat dan het bittere: de
bittere kruiden (b.v. de wilde andijvie), die herinneren aan de bittere verdrukking
2)
door en in Egypte (vgl. Num. 9:11, Klaagl. 3:15)’ . Maar wat zullen dan andijvie of
3)
latuw of andere ‘bittere kruiden’ bij het nieuwtestamentische avondmaal? Voorwaar,
de bitterheid neemt weer de Christus voor zich; wat goed is en wat het hart vrolijk
maakt (brood en wijn), dát is voor God en de gasten. De herinnering aan den
angstigen spoed van den laatsten nacht in Egypte kan gevoegelijk verbleken; thans
rest alleen nog de gedachtenis aan den bitteren en niet overhaasten (dus uiterst
bitteren!) dood van den Bondsmiddelaar; niet die aan de bittere pijnen der
bondelingen in den nacht van

2)
3)

Dr. W.H. Gispen, K.V. Exodus I, 1932, blz. 122/3.
Dr. A. Noordtzij, K.V. Numeri, 1941, 103.
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Egypte. De dankbare gedachtenis aan zijn smarten gaat de droeve herinnering aan
Israëls lichte verdrukking nu verteren; neen, ook die andijvie en die latuw krijgen
geen plaats op den nieuwen bondsdis.
Dus blijven alleen brood en wijn over. Dat zijn (in het Oosten) de goedkoopste,
en (overal) de gemakkelijkst bereikbare ingrediënten voor een maaltijd. Ze zijn
eenvoudig; en brengen geen omslag mee van priesters, niet eens van kooksters.
Geen ‘kósjere’ priesters komen er aan te pas; elke kleine winkelier kan ze leveren,
het brood de huismoeder, den wijn de huisvader, vrijwel overal. Straks zal immers
de liefdemaaltijd der Christenen kunnen aangericht worden zonder
priester-intermédiair? Straks, wanneer álle gasten priesters en ook profeten zijn?
Ze brengen dan zelf hun benodigdheden voor de tafel mee; kom daar eens om in
het Oude Testament bij Israël......en Rome?
Ja, brood en wijn, méér niet. Zulk een eenvoud betaamt ons, hij behóórt bij het
Nieuwe Verbond. Het Oude kwam met veel ceremonieel (ook tafel-ceremonieel)
voor het lichamelijk oog. Want waar het openbaringslicht minder helder is, daar
moet het lichamelijk oog, gewapend nog wel, te hulp komen aan onze zwakheid.
Maar het Nieuwe Verbond heeft het openbaringslicht (door het gepredikte
apostolische Woord) rijker uitgegoten; het geestelijk oog (des geloofs) krijgt nu meer
4)
te doen, en het lichamelijke kan daarom met minder toe . Brood en wijn, - die kunnen
en zullen eens uit de sfeer van 't lichamelijk zien der kerk verdwijnen. 't Zal in de
zware dagen van den Antichrist zijn, die de kerk zal vervolgen, haar tafel zal omkeren,
en voor zich zelf gedachtenis zal pogen te stichten, door met wonderen en tekenen
(voor 't lichamelijk oog) de wereld te verblinden. Maar de kerk, zélfs van brood en
wijn alsdan beroofd, zal daardoor niet wezenlijk gehinderd zijn: zij zal het geloof ten
einde toe bewaren. Met een door geen hiërarchenhand cultisch bereiden maaltijd
houden wij eredienst als koninklijk en priesterlijk volk.
Brood en wijn, meer niet! Ook Mozes en de zijnen aten brood en dronken wijn
aan een bondsdis, ‘een dis des HEEREN’. Maar tussen hen en ons in staat Jezus
Christus, ons geslachte pascha, met zijn vele rijkere Woord-gedachtenis, met den
‘dis des Heeren’. Deze gedachtenis verdraagt een verarmde symboliek, ja, vordert
die verarming. Want ons pascha is geslacht. Zo dan, laat ons feest

4)

Ook hier weer de tegenstelling tussen Avondmaal en Mis (oudtestamentisch, repristinerend).
Ook liturgische tegenstelling.
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houden (1 Cor. 5:7, 8) met geestelijk brood; de bitterheid des doods is van ons
geweken, en de Aäronietische vergunningen behoeven geen permits voor
vlees-gebruik meer af te geven voor den maaltijd van de Volledige Vergunning, die
op naam van den Hogepriester naar Melchizedeks wijs gesteld, en door den
Gastheer-HEERE zelf gecontrasigneerd is in gewone-mensen-schrift, dat voor
boeren, burgers en buitenlui te lezen is, ja voor de kinderen, die mogen toezien, en
mogen eten, zodra ze ook maar even lezen kunnen, lezen en nemen en eten, zulks
doende tot zijn gedachtenis.
1)

Verlating.

Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe.
Marcus 14:34.

‘Verlating’, ‘geestelijke verlating’.
Over dit begrip is veel gesproken en geschreven. Het heeft velen verwonderd,
dat de Schrift er van gewaagt: zou God verlaten, wie Hij eenmaal als de zijnen
aangenomen heeft? Zou Hij van zijn kant 't verbond gaan verbreken, en uiteenrukken
wat Hij samenbond?
Neen, dat doet Hij nooit.
Als dan toch in de Schrift van die verlating gesproken wordt als van een daad
Gods, dan is dat een bewijs, dat Hij zijn verbond houdt; want Hij heeft den schender
van het recht van het verbond daarmee tevoren gedreigd. Hij kan zichzelven immers
niet verloochenen? Hij dreigt óók in het Nieuwe Verbond alzo, en doet dit van den
aanvang af. ‘Ik zal uw kandelaar van zijn plaats nemen’, - is dat iets anders dan een
dreigen met ‘verlating’?
Want dat woord ‘verlaten’ is niets anders dan een beschrijvende term, waardoor
wordt aangegeven, dat God de genademiddelen inhoudt, of ook de daaraan zich
verbindende Geestes-kracht terughoudt.
Dit ‘inhouden’ of ‘terughouden’ nu kan volledig, definitief zijn, of onvolledig,
voorlopig, voorbijgaand.
Het kan een onderdeel der eeuwige verlating zijn, en dus der verdoemenis; het
kan ook een stuk van slechts tijdelijke ‘verlating’ zijn, en dus van kastijding, die
behoudt.
Want in het verbond is de verantwoordelijkstelling één der grondzuilen, waarop
alles rust.

1)

De Reformatie, XXI, 30 maart 1946.
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Is er een fundamenteel bondsbreker, die voor Gods oog kind des verderfs is, dan
‘onttrekt’ God zich aan hem met een werkelijke verlating, onderdeel der definitieve.
Die niet heeft, van dien wordt genomen ook wat hij heeft. Het Woord wijkt uit het
leven van zo iemand weg; de Geest paart nimmer zich bij het Woord als
levenwekkende kracht. In stee van bekering ónder, volgt dan verharding tégen het
Woord. Tengevolge van die toenemende zonde worden de scheppingsgaven
(‘natuurlijk licht’, ‘uiterlijke tucht’ enz.) meer en meer ‘bezoedeld’ en ‘ten ónder
gehouden’. En elke nieuwe dag betekent een stap in de richting van het verderf, of
al de zon schijnt, ja dan neen.
Is er daarentegen een bondskind, dat, ofschoon in zonde vallende, en van zijn
kant daarmede God ‘verlatende’, niettemin in Gods gunst besloten blijft, wijl van
eeuwigheid daartoe verkoren, dan kan het wel gebeuren, dat tijdelijk de Vader jegens
dit bondskind de positieve werkingen van zijn Geest ten dele inhoudt. Want hen,
die God ‘wederbaart’, ‘verlost’ Hij ‘in dit leven niet ganselijk van het vlees en het
lichaam der zonde’. ‘De bekeerden’ worden ‘niet altijd alzo van God geleid en
bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding
der genade niet zouden kunnen afwijken......Daarom moeten zij gestadiglijk waken
en bidden......En zo zij dit niet doen, zo......worden zij ook inderdaad door Gods
rechtvaardige toelating’ (die nooit een bloot passieve houding Gods is) ‘daartoe
somwijlen vervoerd’. ‘Met zodanige grove zonden......verliezen’ zij ‘somwijlen, voor
een tijd, het gevoel der genade; totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid
op den weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt’. ‘Opnieuw’,
- het heeft zich immers een tijdlang voor hen verborgen. ‘Want God......neemt......den
H. Geest van de zijnen......niet geheel weg’. Niet geheel, wel gedeeltelijk. Hij laat
hen zó niet vervallen, dat zij van de genade......uitvallen......of......‘van Hem (den H.
Geest) geheel verlaten zijnde, zich zelf in het eeuwige verderf storten’. Niet geheel
verlaten; maar toch wél ‘verlaten’ voor een deel, ter kastijding. ‘God, de Vader......laat
hen boven hetgeen zij vermogen, niet verzocht worden’. Maar Hij laat hen wél
verzocht worden naar hun ‘vermogen’. ‘Het aanschijn des verzoenden
Gods’,...‘waarvan de verberging bitterder is dan de dood’, kan ‘om het misbruik van
zijn vaderlijke goedertierenheid......van hen......afgekeerd worden, en zij alzo in
zware kwellingen des gemoeds vervallen’ (Dordtse Leerregels V, par. 1, 4, 5, 6, 11,
13).
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Zie nu het Lam Gods.
Hij is als Borg naar Gethsémané gekomen, en mag slechts als Borg van hier
gaan. Beladen met de schuld der zijnen, moet Hij het oordeel der verlating dragen,
als ware het een eeuwig, een definitief oordeel. Ja, het is ook ‘eeuwig’, in dezen
zin, dat het gewicht der kwelling maat-loos is straks - op Golgotha.
En wel houdt Hij zelf aan God, zijn Vader, met alle kracht, die in Hem is, zich vast.
Maar het oordeel der in-houding van de Geestesenergie in haar acquiescerende
kracht, in haar een (geschonken) ‘autarkie’ werkend vermogen, het oordeel der
verberging van Gods aangezicht, dát wordt toch metterdaad aan Hem voltrokken.
Er gebeurt iets; en het komt van Gods zijde. En het komt in volle ‘kwelling des
gemoeds’. Want het ontrouwe bondskind moge in de tijden der verlating zijnerzijds
God hebben verlaten (voor een tijd, en ten dele), en dan ook vanwege de inwendige
verharding de pijn der verlating als daad Gods minder scherp gevoelen, de Christus,
de zondeloze, gevoelt die pijn in volle zwaarte, wijl in Hem geen enkel begin ook
maar van zonde de begeerte tot het zoeken van Gods aangezicht afstompen of
verzwakken kon.
Zo wordt aan Hem de schuld bezocht. Hij is gemaakt tot zonde, Hij is gemaakt
tot bondsbreuk, tot verloochening van God. Nu is zijn macht niet langer aan den
boom des levens, - Hij wordt verlaten, ‘opdat wij tot God zouden genomen en
nimmermeer van Hem verlaten worden’.
Want ‘het gevoel’ der genade behoort ook zelf tot ‘de genade’. Ook dat ‘gevoel’,
die ondervinding, moest door den Borg voor mij verdiend worden. De orakel-vraag,
de in het bonds-verkeer met God aan Hem gestelde ‘vraag om een goed geweten’,
die is door Christus gesteld, maar het antwoord bleef voor Hem uit: het verkeer, dat
stokte in Gethsémané. Nu mag om zijnentwil ik het antwoord ontvangen, in 't Woord,
en in de bevestiging van mijn onrustig hart, dat God zelf acquiesceert, den klop des
harten regelmatig makende door zijn tact-vollen Geest; die Geest toch is het, die
mij verleent de autarkie, het heus genoég-hebben, waarin de ziel mag roemen, die
verzadigd is. Verzadigd en te rusten gelegd onder den sterken drang van Vaders
zachte stem.
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1)

Verberging.

‘Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre
geschieden?’
Luc. 23:31.
De jammerende vrouwen uit Jeruzalem schijnen wel de enige behoorlijke stoffage
van de via dolorosa te zijn. In de menigte van vijanden, van spotters, van brutale
ongelovigen of van vreesachtige gelovigen, zorgen zij, naar het schijnt, als de enigen
voor den passenden stijl: ze wenen en klagen. Quis non fleret?
De Heiland echter laat zich door haar niet dienen. Hij wijst haar stijl af. ‘Weent
niet over Mij’, zo spreekt Hij ze aan, d.w.z. ‘houdt op met over Mij te wenen’. Het is
een duidelijk verbod. Daarop volgt een duidelijk gebod. ‘Weent integendeel over u
zelf en uw kinderen’, en dan komt er een voorspelling van de grote smart, die
accompagneren zal den val van Jeruzalem, die aanstaande is. De wegen waarlangs
deze droefheid haar uitweg zoekt, zullen wegen des doods zijn. Ja, wegen van den
vollen dood. En daarin ook wegen van den eeuwigen dood. Want gelijk in zijn
eschatologische redevoeringen te voren reeds de Christus de lijn van het profetisch
perspectief zo ver doortrok, dat de val van Jeruzalem voor het menselijk gezicht
samengroeide met den ondergang van heel de wereld, zo is het ook nog hier.
Daarom horen wij ook Hem zeggen, dat bij den val van Jeruzalem het geestelijk
steriele volk zijn vloek zag slingeren tegen het in biotischen zin niet gesteriliseerde:
‘Vervloekt de schoot die voortbrengt!’
Welnu, in het laatste bijbelboek vernemen wij een herhaalde aankondiging van
ditzelfde schrikkelijke woord, opklinkend nu als een kreet in uitersten doodsnood
vanuit de in het jongste oordeel door God zelf opgeblazen sterkten en burchten der
anti-christelijke wereld, als zij ter helle vaart. ‘Bergen valt op ons! Heuvelen bedekt
ons! En vloek over het leven, dat ander leven voortbracht!’
Die ondergang is zeker. Dat wist de kerk, zover zij de bondslijn naar het
schriftuurlijk onderwijs placht door te trekken, reeds lang uit de Schriften. In zoverre
is Christus' woord voor den goeden lezer der al-oude profetieën niet anders dan
een duidelijke bevestiging van de hoofdsom van al haar aan de bondswraak gewijde
kapittels. Een volk, een kerk, een uiterste geslacht, dat zijn eigen Messias verwerpt,
kan niet anders dan door de Grote Wraak verslonden
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worden. ‘Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden’, spreekt de Heere.
Wat de kerk, die de profetieën pleegt te lezen met een geestelijk oog, echter niet
voetstoots kan verklaren, is de manier waarop Christus dat komende gericht verbindt
aan zijn eigen dood. Hij stelt het immers zó voor, alsof de ondergang van het
ontrouwe volk, dat zijn Messias verwerpt, een logische consequentie is van zijn
eigen verwerping door dat volk en zijn priesters. Een consequentie zeiden we, maar dan ditmaal niet van Gods wrekende gerechtigheid, doch van de satanische
drift. Spreekt Hij niet een raadselspreuk, wanneer Hij zegt: ‘Indien zij dit doen aan
het groene (vochtige) hout, wat zal met het dorre geschieden?’
Hierin is wat wonderlijks.
Het lijdt geen twijfel of met dat groene, nog vochtige hout doelt de Christus op
zich zelf. In zulk hout is nog leven. Men kan nog beloften eruit wachten. Misschien
kan men nog een boom ervan maken; wanneer het benedenwaarts wortelen schiet,
zal het ook opwaarts vruchten kunnen dragen. Maar het dorre hout is droog: het
vocht is er uit, men kan het slechts verbranden, want het heeft geen beloften meer.
En 't lijdt wederom geen twijfel, of met dit dorre hout doelt Christus op de ongelovige,
hardnekkige, vleselijke Joden.
Zo schijnt de logica van zijn verkondiging als volgt te wezen:
‘Indien men Mij, den boom, waaraan nog zo veel goeds was, toch niet meer de
moeite van bemesting en beplanting, de moeite van het sparen waard acht, hoeveel
te minder u, die ledig en onvruchtbaar zijt? Als de tuinlieden en de opzichters van
het wereld- en van het kerkpark van Mij, den groenen boom durven zeggen: ‘ruk
hem uit, hij beslaat onnuttelijk de aarde, hoe veel te eer zal men u, dorre, dode
bomen, uitrukken uit den grond?! Als de brutaal aanrollende wagen-van-victorie,
waarop de overste dezer wereld gezeten is, voor zich een heirbaan wil ontworpen
zien dwars door de tuinen van Abrahams kerkvolk heen, en als Ik dan op zij moet,
Ik, de groene boom, opdat de wegwerkers van den anti-christ hun gang kunnen
gaan, naar het bestek van den wegenbouw der zonde, hoeveel te meer zal men
dan u, dorre struiken, uitrukken en terzij van den wegin-aanbouw op den groten
hoop verbranden?’
Ge voelt nu zelf: hierin is wat wonderlijks. Het wordt zó voorgesteld, alsof de
macht, die in de wereld Christus vonnist in den naam van Romes Caesar, dan ook
wel in des te groter onbezorgdheid de anderen op zal ruimen.
Maar staan de zaken eigenlijk niet volkomen andersom? Zegt niet

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

126
het vlees, dat eigenlijk de Christus het dorre hout is, en wie Hem uitwerpt, tot het
groene hout behoort? Is niet veeleer de logica waarmee de Satan de Kajafassen
en de Pilatussen infecteert hieraan te kennen, dat zij den Christus nutteloos noemt,
en schadelijk, en een dwaasheid, en den groten aanstoots-steen; en al wie Hem
blijft verwerpen een factor noemt van wederopbouw, die constructief is?
Het kan niet ontkend worden: Christus zelf heeft dikwijls zó de situatie getekend.
Hij zelf heeft meer dan eens de schrikkelijke conclusies van Satans syllogismen
ons doen horen. Tenslotte, tenslotte, tenslotte luidt hun conclusie niet, dat Christus
nog voordelen heeft boven zijn verwerpers, dat Hij, relatief gesproken nog wat te
beloven had en de anderen niets meer, doch, vlak omgekeerd, zó luidt de slotsom:
‘Hij is de grote schadepost, de dorre boom, de parasiet, de worm, die den wortel
verteert, de kever, die de vruchten wegvreet éér zij groeien, en wie Hem gram is,
die is wijs, die spaart den hof, dien noeme men: “de Hovenier”’.
Inderdaad, - en voor zover de dingen zó staan rest ons geen andere conclusie
dan deze, dat Christus, zelfs enkele ogenblikken voor zijn uiterste smarten, zich
nog bedient van de leermethode der raadselspreuk. Dat is te zeggen: Hij openbaart
zich, maar nog steeds in verberging. Zijn ‘Messias-geheim’, waarover theologen zo
heel veel schreven, geeft Hij nog niet prijs. Hij redeneert met deze klaagsters op de
via dolorosa gans in haar eigen stijl. Zij bewenen Hem als één van Abrahams veel
belovende zonen, als wonderdoener, ziekengenezer, Romeinen-bestraffer,
priester-corrector, volksvriend, kindergezel en wat al meer. Maar als Messias kennen
zij Hem niet Die paar, die den Messias in Hem zagen, zijn óf gevloden, óf volgen
van verre. Maar in het vrouwenkoor zoekt men hen tevergeefs.
Zo ligt er een oordeel in het kiezen van deze leermethode van de raadselspreuk
door Christus. Hij kiest deze methode naar zijn eigen Woord, ‘opdat zij ziende niet
zien, en horende niet bemerken’.
Toch is de verberging in dit woord slechts ten dele. Er blijft openbaring in. Want
zich zelf als het groene hout aandienende, in tegenstelling met het Jodendom, dat
het dorre hout genaamd wordt, laat Hij toch duidelijk merken, wie Hij is en wie zij
zijn. Hij is Israëls ware zoon, beloofd aan de vaderen en in Hem alleen draagt
Abrahams stam vruchten naar den aard. Wie tot Israëls boom behoren wil, behoort
bij Hem. En zó iemand zal nog in deze ure bedenken, wat tot zijn vrede dient. Hij
zal het leven vinden in Christus' dood, de rechtvaardiging ontvangen uit zijn
verdoemenis,
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en als een brandhout uit dát vuur gerukt worden, dat Hem verteert.
Zo is de Christus groot en soeverein in het kiezen van zijn leermethode, maar Hij
is ook genadig. Want terwijl Hij het raadsel opgeeft, geeft Hij meteen den sleutel in
de hand, die het geheim kan doen ontsluieren; en zalig is hij, die in de beschrijving
van den persoon van Jezus Christus door hem zelf geen reden neemt om zich van
hem voor eeuwig te distanciëren, doch om bij hem neer te vallen met het ootmoedig
gebed, dat Hij, die het raadsel opgeeft, het ook moge oplossen. Zulk een mensenkind
komt terecht bij Hem en zal van Hem weer worden verwezen naar de Schriften.
Voor dezen laatsten mens zal het ene woord aanleiding zijn om te vragen naar alle
andere woorden, dat is: naar het ene Woord van God, dat ons den Messias tekent
in zijn volkomen offerande.
1)

Geen particulier, doch Messiaans testament.

Hij zeide tot zijn moeder: vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot den
discipel: zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich
in huis.
Joh. 19:26, 27.
Of ook Golgotha privé-aangelegenheden kent? En afhandelt?
Wie den Nazareensen rabbi wil aanhoren tot-op-zekere-hoogte, zal antwoorden:
ja. Wie daarentegen Hem van begin tot einde volgt, en gelooft, en deswege over
den Gekruiste geen ander commentaar durft leveren, dan dat van Hem zelf, die
zegt hier neen.
Ja, zeker, het lijkt er wel heel veel op, dat de man aan 't kruis ditmaal particuliere
zaken afdoet. Het heeft veel weg van een privétestament, een particuliere uiterste
wilsbeschikking. Hij ziet zijn moeder daar staan, mater dolorosa en weet, dat zij het
zwaar te verantwoorden hebben zal. Ze blijft alleen achter. Maar daar staat ook de
discipel, Johannes. Een liefhebbende geest. Fijn van gevoel. Nauw aan den Meester
verbonden. Bij hem zal de vereenzaamde vrouw zich thuis kunnen voelen. Dus
neemt de Rabbi het woord voor het uitspreken van een uiterste wilsbeschikking. Hij
heeft tot nu toe
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ambts-zaken gedaan; wie zal hem het recht betwisten, ook zijn particuliere zaken
af te doen? Is 't niet de hoogste tijd? En heeft Hij geen zedelijk recht? Zo doet Hij
zijn particulier testament vernemen: een modèl van kinderlijke zorg, van vriendelijke
profylaxe, van menselijke liefde, allereerst voor zijn bedrukte moeder.
Maar zulk een leg-kaart laat zich nergens aansluiten bij de stukken van het evangelie.
Ze past daarin niet: we komen zo niet tot een afgerond gesloten geheel. Indien de
Heiland niet van zijn naderend sterven, noch van zijn naderende opstanding
gesproken had, ja dán zou kunnen worden gedacht aan de afwikkeling van een
private aangelegenheid in deze voorzorg voor zijn moeder, stel, dat er bij den Zoon
des mensen plaats was voor de abstractie van privé-zaken, losgemaakt uit het kader
van ambts-werken.
Maar Hij hééft zijn sterven tevoren aangekondigd. Zou een privéaangelegenheid
ter afdoening op zijn dagagendum hebben gestaan, was het dan toen daarvoor de
tijd niet geweest? Toen zou de particuliere voorzorg ook meer indruk hebben gemaakt
dan thans. Want - indien particuliere familiezorg in Jezus' bedoeling had gelegen,
dan zou ze ongetwijfeld meer indruk hebben gemaakt indien ze eerder gekomen
ware. Nu maakt ze den indruk, af te hangen van een gelegenheids-impressie, op 't
laatste ogenblik.
Bovendien, - Christus heeft zijn opstanding voorzegd. Zou het waar zijn, dat zijn
familieverhoudingen als privaat-zaak voor zijn geest stonden, en dat Hij, wel verre
van een onverzorgde moeder op een door Hem niet meer bewoonde aarde achter
te laten, zorg had willen dragen voor haar samen-leven in vertrouwd gezelschap
na zijn verlaten van het toneel van hun aller werkzaamheid-hierbeneden, en dat het
Hem alleen dáárom begonnen was geweest, wel, kon dan deze privaatzaak niet
veel beter geregeld worden ná zijn opstanding, en vóór zijn hemelvaart? Eerst die
opneming in den hemel zal Hem van de aarde, aller gemeenschappelijk
werk-terreintot-nu-toe, wegrukken......Geeft Hij niet zelf den indruk, als ware dit uur
van Golgotha zijn laatste, hier beneden? Als kwam er geen hernieuwd samen-zijn
met zijn discipelen en vertrouwden, en dit tot het doen van nieuwe wilsbeschikkingen?
Ja, vraag maar. Vraag nu maar voort, en heb geen rust. Want als ge eenmaal
met uw vragen zijt begonnen, zult ge geen eind meer vinden.
Doch ga ook hier weer uit van het grote vóór-oordeel, volgens het-
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welk Christus Jezus nooit Jezus is, zonder tevens Christus, d.w.z. ambtelijk
werkzame Knecht des Heeren te zijn, en uw vragen nemen een einde. Het antwoord
valt u dan in den schoot.
Ge weet dan door het geloof, dat de Christus hier zorgt voor de kerk, en in háár
voor dat kerklid, dat de moeder van Jezus werd.
Dat Hij derhalve geen particulier testament improviseert en inderhaast ‘vijf minuten
vóór twaalf’ nog net dicteert aan de twee mensen, die Hij daar aantreft, aan den
voet van het kruis, doch dat Hij ook in dit kruiswoord bezig is aan zijn messiaanse
testament.
Derhalve vergadert Hij zijn kerk, opdat ze tegen aanstaanden zondag paraat zij,
als Hij ze ambtelijk-episcopaal komt bezoeken. Hij stelt, als de Bisschop der
gemeente, orde op haar zaken. De vrouw, die van den aanvang af alle woorden in
haar hart bewaard heeft, wordt niet toegelaten in het isolement te gaan, waar
bedrukte moeders, en vereenzaamde weduwen zich keren ván het spreken Gods
in woord en daad tót de stilte van de lege kamers en de werkeloosheid van den
verdorden schoot, die niemands toevlucht meer mag zijn. Neen, ze moet naar den
apostel toe. Naar hem, die onder de mannen ook het sterkst zich heeft betoond, in
het bewaren van Gods woorden in het hart. De huisgemeente zal zich ‘organisch’
vormen; en de Maria-cultus van vele eeuwen is er heden ten bewijze dáárvan, dat,
wanneer het aan de mensen van de kerk gelegen had, de vrouw met het ‘mooiste’
verleden, de ‘tederste’ herinneringen, de ‘sereenste’ smart, en de ‘delicaatste’
roeping haast vanzelf tot het middelpunt van den kring geworden zou zijn. Hetgeen
‘organisch’ groeit, dat groeit gauw scheef. O, het gevaar van het organisch gevormde
pieuze huisgemeente-tje! En van de retro- en de intro-spectie! En van een Jesu-latrie,
die, nu Jezus weg is, en onzichtbaar, dan maar tot Maria-latrie de toevlucht neemt,
om in de moeder Hém terug te vinden. Wat zal zo'n huisgemeente-tje een
zondagsarbeid kosten; dat moet een volledige tempelreiniging worden, als het dien
kant organisch uit-groeit.
Maar Christus kent geen organisme, dat den kerk-naam zich reeds assumeren
mag rééds in het bloot organisch ‘trekken’ van den een naar den ander. Hij is
gekomen om de kerk te institueren. Wat in de kerk organisch wast, dat moet zich
voegen in en tot het instituut, hetwelk niet den één ‘zich’ tot den ander laat
‘bekennen’, doch alleen den Meester, 't Hoofd, den Koning-Priester doet bekennen,
en pas in deze bekentenis den één den ander zich doet assumeren. Geen
huisgemeente op den zachten bodem van de smarten en her-
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inneringen van de weduwvrouw Maria, ontbloot van haren zoon, doch een algemene
Christelijke kerk, gebouwd op de petra van de goede belijdenis, van de in het hart
bewaarde wóórden Gods, in spraak en daad! Een kerk-met-ambten. Dus wordt niet
de ‘tere’ Johannes verplicht tot condoleantie-gesprekken ten huize van de fragiele
Maria, als een decoratief symbool van den tranenschat der reliquienvererende kerk,
doch wordt, vlak omgekeerd, Maria geassocieerd met den ambtsdrager-apostel
Johannes; hij heeft de ambtelijke aanstelling reeds lang gekregen, en zondagavond
straks zal ze worden bevestigd en uitgebreid. Men zal niet in de moeder den zoon
terug moeten vinden, maar de moeder zal den Zoon-en-Heeren-God haars levens
hebben aan te nemen in de gemeenschap met den apostel. Die is het adres der
kerk, het verenigingspunt, alwaar het dóórgaande Woord zal trekken de
verbindingslijn tussen gister en heden, tussen herinnering en verwachting, tussen
de voorbijgaande fata van de familie-van-Jezus ter ener, en de immernieuwe, verse
en levende facta der kerk, die de Familie-van-Christus is, ter anderer zijde.
Dus heeft mijn Heere Christus de Marialatrie bij voorbaat den pas afgesneden.
Mozes' meerdere zet geen wandelende nechusjtan op het kerkpad ter devotie en
reverentie. Hij heeft zuster Maria en u en mij tegelijk opgenomen en geïnstitueerd
en het messiaanse testament, en het verbond der verzoening, dát heeft Hij besloten,
toen Hij tot Maria zeide: gij hebt uw moedertaak volbracht, gij kunt nu wel naar het
apostelhuis gaan.
O Maria, wat is zijn zachtheid hard; gij hebt eerst den Zoon, ge hebt nu ook dezen
zoon gekregen op soevereine toewijzing. Daar was zo niets ‘organisch’ bij, het was
allemaal instituering, wat hier de doodsklok sloeg die zó u het leven en het organisch
gehoorzamen in ging luiden, als weldaad, niet als grondslag van het kerk-verband.
1)

Het lichaam andermaal toebereid.
Paasfeest

Is Kerstfeest het feest van Christus' komen in de wereld, Pasen is het feest van zijn
wederkomen tot haar. Een wederkomen, dat op
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Hemelvaartsdag wel tijdelijk weer afstand neemt, omdat Hij zijn operatiebasis in
Gods eigen troon zal gaan nemen, maar dat toch, juist van dat oriëntatiepunt uit,
des te krachtiger wordt, totdat het eindelijk zijn voltooiing vindt in de wederkomst
ten oordeel.
Nu, ‘komende in de wereld’, had Hij zijn psalm gereed. Want zó zegt van Hem
de Schrift: ‘Want, komende in de wereld, zegt hij: slachtoffer en offerande hebt Gij
niet gewild, maar - Gij hebt mij het lichaam toebereid’. Bij zijn komst in de wereld
zegt Hij: offer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid’.
Een lichaam bereid. (Hebr. 10:5).
Deze woorden zijn genomen uit een psalm. Het is de veertigste uit zijn
eeuwenoude bundel. Daar was tevoren van Hem geschreven:
In slachtoffer noch spijsoffer hebt Gij welgevallen,
oren hebt Gij mij gegraven.
Welnu, kan de Messias ook bij zijn wederkomen tot de wereld zeggen: Gij, o God,
hebt Mij een lichaam bereid? Is ook dit de glorie van Pasen, dat het bij de
vleeswording toebereide lichaam nu andermaal wordt toebereid? Toebereid voor
de komende taak?
Dat de psalm op Kerstfeest ziet, is tot nu toe door vrijwel allen geloofd. De veertigste
psalm had David doen betuigen, dat de HEERE hem ‘oren had gegraven’. Niet, dat
de oren, die hij al had, waren doorboord, op de manier, waarop vroeger een slaaf
aan de deurpost van het huis van zijn heer gepriemd werd met een prik in het oor,
ten teken van zijn levenslange onderwerping aan den heer, en van het toebehoren
van den slaaf aan diens huis, ingeval die slaaf n.l. voor altijd aan dien heer verbonden
wilde blijven, Ex. 21:5, 6. Neen, aan die symbolische handeling denkt psalm 40 niet.
Die psalm steekt dieper af. Niet één oor, dat er al was, werd doorpriemd, maar beide
oren, die er nog komen moesten, heeft God de HEERE zijn knecht David ‘gegraven’,
Hij heeft ze hem gegeven, ze zijn Gods maaksel, heel en al. Welaan, met de oren
hoort men. Davids horende oren heeft zijn Bondsgod gegraven, hij wil en kan dus
nu dien Bondsgod horen, hij wil helemaal ge-hoor voor Hem wezen. En aangezien
God horen betekent: antwoord geven op Gods roepen, daar is tegenover de ‘roeping’
het ‘horen’ niets anders dan geloof, niets anders dan ap-per-ceptie, d.w.z.
aanneming, tot-zich-neming, in-zich-opneming, zoals profeten de ‘boekrol’ grondig
‘horen’ en tevens ook met appetiet, d.i. met begeerte ‘eten’; de boekrol waarvan
psalm 40 ook al spreekt. Naar God zó grondig-existentieel
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‘horen’ betekent dus gehoor-zaam, en gehoorzaam zijn. Ten dienste staan. Helemaal
ten dienste staan. Oren gegraven krijgen betekent hetzelfde als handen (om God
aan te grijpen) ontvangen hebben; een mond (om Gods rol te eten) gekregen hebben;
het is een van die beelden, waaronder de geloofsfunctie wordt afgebeeld naar haar
origine; en het geloof is immers door de liefde, die apperceptie, dien ap-petitus,
wérkende?
Daarom is de schrijver van den Hebreërbrief, ofschoon hij het beeld een weinig
verandert, wat trouwens tevoren door anderen ook reeds geschied was, zákelijk
volkomen getrouw aan psalm 40, als hij dat woord van die gegraven ‘oren’ nu omzet
in het andere van: het toebereide ‘lichaam’. Gij, mijn HEERE en mijn God, hebt
David uw knecht toebereid, om U te horen, en zo in uw gehoorzaamheidsdienst te
komen, met huid en haar. Nu hebt Gij dit alles vervuld in Davids groten Zoon. Dien
hebt Gij van álle kanten toebereid tot het volkomen gehoorzaam knechtschap. ‘Oren
hebt Ge Hem gegraven, hij is één en al gehoor. De rol der woorden heeft Hij
‘gegeten’, heel en al geabsorbeerd, in zich opgenomen, en ‘in zijn ingewand’ is ze
nu. Een ‘mond’ hebt Gij Hem geschapen. Gij hebt Hem ‘oor’ gemaakt. Ge hebt Hem
‘mond’ gemaakt. Ge hebt Hem ‘oog’ gemaakt, Hij ziet U van binnen en van buiten.
Ge hebt Hem ‘tong’ gemaakt, - bij dag en nacht ‘smaakt en proeft’ Hij U, o God. Hij
smaakt en proeft, dat Gij goedertieren zijt. En ach, ook dat Gij zeer gestreng zijt.
Hij smaakt en proeft ál uw deugden.
En daarom kan Hij offer zijn. Toen David, die gezalfde knecht van U. die
remplaçant van Saul, zong: slachtoffers doen het niet, maar Gij hebt mij, mijn God
één bonk ge-hoor (zaamheid) gemaakt, toen sprak hij eigenlijk hetzelfde als wat
Samuël, die hem gezalfd had in de plaats van Saul, den trouwelozen Saul had
toegedonderd: gehoorzamen is beter dan offerande, oren hebben-om-te-horen,
oor-zijn, is beter dan offerande brengen, opmerken is beter dan rammenvet (1 Sam.
15:22). Maar wat David nog met velerlei eigen zonde en in groot gebrek toen uitsprak
- (want ook een woord als van 1 Sam. 26:19 kwam over zijn lippen, nog wel in een
dialoog met......Saul) - dat is nu in Davids Zoon volkomen en tot in den wortel vervuld
en waar gemaakt. Hij is helemaal gehoorzaam. En ook heel-en-al bereid; want zijn
tijdelijke existentie, zijn menselijke natuur, waarin Hij OOR geworden is, luisterend
oor, die is niet ‘met handen gemaakt’, die is een wonderdadig tweede-creatuur van
God. Hij is geboren uit de maagd Maria, en dus heeft Hij een lichaam, Hij is
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vlees, mens. Máár -Hij is ontvangen van den H. Geest, en dus is zijn lichaam echt
en grondig toebereid; het woord, dat hier in het Grieks gebruikt wordt komt óók voor
in Psalm 8:3, aangehaald in Matth. 21:16 en in Hebr. 11:3, Rom. 9:22, 1 Thess.
3:10. Het lichaam, het vlees, en bloed van Davids Zoon, dat kan nu heel-en-al tot
offer worden. Bij Hem is gehoorzamen hetzelfde als offerande, opmerken is identiek
met dat meer-dan-rammenvet, hetwelk Hij op 't altaar der verzoening leggen gaat.
Toen Jezus Christus werd geboren, heeft God het offerlam zichzelf voorzien, - weet
ge het nog wel, Izaäk, wat Abraham van Hem dorst zeggen? Heden, in den
kerstnacht, is Abrahams stoute voorspelling in ons aller oor vervuld.
Maar nu, heeft dat mooie woord over het toebereide lichaam ook voor Pasen zijn
betekenis?
We zeiden daar straks, dat ‘vrijwel’ allen het op Kerstfeest betrokken hebben tot
nu toe.
‘Vrijwel’ allen, - niet allen dus.
Er zijn er geweest, die juist dit woord niet op Kerstfeest, doch op Paasfeest, en
dan vrijwel alleen op Paasfeest (en wat daar verder volgt) lieten slaan.
Ge vindt deze opvatting bijzonder bij de Socinianen; mensen van wie de
Schriftgetrouwe kerk zich steeds afgewend heeft, omdat ze niet alleen de
drieënigheid maar ook het borgtochtelijk karakter van Christus' dood ontkenden.
Dien dood als zoen-dood kenden zij dus niet. Christus' dood was voor hun besef
niet meer dan het geven van een goed voorbeeld, en een opwekking derhalve voor
2)
ons, om het ook uit te houden in verzoekingen . De dood van Christus is dus geen
betalingsmiddel, doch openbaringsmiddel. God leert ons door dien dood, Hij
onderwijst ons erdoor, vergewist ons van zijn liefde en wat dies meer zij. Wij krijgen
3)
uit Christus' dood bevestiging van Gods wil .
Consequentie is dus, dat Christus' opstanding nog beter openbaringsmiddel is
dan zijn dood. Die opstanding leert ons, dat wie het uithoudt onder de grootste
smarten, uit allen nood en dood wordt opgetrokken. Ze leert ons ook, dat Christus
beschikt over een macht, die ons, gehoorzamen we Hem, het eeuwige leven
schenken

2)
3)

Catechesis Racoviensis, ed. G.L. Oederus, Francof & Lipsiae, 1739, q 380, p. 707.
Catechesis, a.w., q. 383, p. 716.
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4)

kan . Die macht van Christus, die Hij door tussenkomst van zijn dood verworven
heeft, heeft dus veel sterker kracht-van-vergewissing aangaande Gods beloften
voor ons, dan zijn dood; er is in die opstanding verreweg veel meer dan in dien dood
5)
voor ons winst gelegen (Rom. 5:10; 8:34) .
Bij deze Socinianen (die hun geestelijke nakomelingen bij duizenden en
tienduizenden nog steeds rondom ons hebben gelegerd) wordt het Paasfeest dus
wel in ere gehouden. Maar het krijgt zijn ‘ere’ ten koste van Kerstfeest, en vooral:
ten koste van Goeden Vrijdag. Het betalingskarakter is den Goeden Vrijdag
ontnomen; derhalve verliest de Paasmorgen dat karakter eveneens. Dat op Goeden
Vrijdag de Hemelse Rechter den Zoon gerechtelijk verdoemde, wordt niet aanvaard;
maar nu vervalt meteen de paasjubel van ons, volgens wie op dien Paasmorgen in
Jeruzalem God als Rechter den Zoon publiekrechtelijk heeft vrijgesproken, en alzo
gerechtvaardigd, Hem het recht op het eeuwige leven voor zich en al de zijnen heeft
toegekend; en volgens wie Pasen niet maar een profetie en exempel is van de
algemene overwinning, die ‘de mens’, zij het ook de ‘religieuze’ mens, op den dood
zal behalen, doch zeer bepaald een overwinning zelve van Christus, op den dood
behaald, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door zijn dood verworven had, kon
deelachtig maken. Dat is óók catechismustaal, maar dan van ons. Pasen, - dat is
geen aanwijzing van komende generale heerlijkwording, doch deelachtigmaking
van tevoren verworven borgtochtelijke gerechtigheid. Eerst als het dit laatste is,
heeft het zin, ook over dat eerste te roemen: wie heeft dien zal gegeven worden.
Maar neem dat laatste weg, en ook het eerste is vervallen, want: wie niet heeft van
dien wordt genomen ook wat hij heeft.
Zo werd dus tussen socinianen en schriftgetrouwen het Paasfeest in discussie
gebracht: heeft het forensische, d.w.z. gerechtigheidsbetekenis, ja dan neen? Is
het een rechtelijke in-rekening-brengen van Christus' dood op Goeden Vrijdag, of
alleen maar een vervolg daarop? Is Pasen alleen maar ‘post’, d.w.z. ‘ná’ Goeden
Vrijdag, zoals de dinsdag komt ‘na’ den maandag, en de dag komt ‘na’ den nacht,
en het baanvak Delft-Den Haag komt na het baanvak Rotter-

4)
5)

Catechesis, q. 384, p. 717.
Catechesis, q. 385/6, p. 721/2. Vgl. Socinus, Disp. de Jesu Christo Servatore, Bibl. fr. Pol.,
II, 145.
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dam-Delft? Of is Pasen ook ‘propter’, d.w.z. vanwege Goeden Vrijdag? zó, als de
vrijlating van een gevangene volgt vanwege het ondergaan hebben der opgelegde
straf, de uitkering van het loon geschiedt vanwege den verrichten arbeid?
Om hún gans eigenaardige paas-prediking te kunnen volhouden, moesten de
Socinianen natuurlijk ‘afrekenen’ met die ettelijke Schriftplaatsen, waaruit de kerk
het borgtochtelijk karakter van Christus' dood en het slachtoffer-wezen van Goeden
Vrijdag placht af te leiden.
Eén van die Schriftplaatsen nu was het bekende woord uit Hebr. 10:5,
overgenomen uit psalm 40: Gij, o God, hebt Mij Davids Zoon, tweeden Adam,
Bondsmiddelaar, een lichaam toebereid.
Hoor, zei de kerk daar staat het: de Rechter, die om een offer riep, heeft zich het
offervlees zelf toebereid, Hij heeft het lichaam van den Mensenzoon bereid opdat
het het ware brandoffer wezen zou, het ware schuldoffer.
Maar de socinianen schudden het hoofd. Ze doen het vandaag nog, al dragen ze
ook andere namen. Hun verwanten doen het b.v. naar de wijze van prof. dr. F.W.A.
Korff, als hij de schijnbaar anselmiaanse spreekwijze van ‘verzoening’, ja,
plaatsbekleding vasthoudt, maar uitdrukkelijk verklaart, dat dit niet anselmiaans
bedoeld is, want......dat die voldoening voor God geldt, dáármee kan hij zich niet
verenigen; de spits - nu komen de mooie maar in hun suggestieve werking zo
gevaarlijke beelden weer - de spits der anselmiaanse voldoeningsleer is op God
gericht, doch de spits der lijdensgeschiedenis naar de opvatting van Dr. Korff is op
ons gericht: dat is te zeggen: ‘de lijdensgeschiedenis is een stuk, en wel het meest
importante stuk van Gods openbaring. En Gods openbaring is uiteraard naar ons
6)
gekeerd’ . Zulke moderne herleving van sociniaanse denkbeelden onderscheidt
zich daarin van de sociniaanse zelf, dat eerstgenoemde niet meer het feit der
opstanding als vaststaande in rekening doet komen: het enige feit, dat met betrekking
7)
tot de Opstanding vaststaat, heet bij Korff het geloof aan de opstanding . Over de
graduele verschillen in openbaringskracht en volheid tussen dood en opstanding
behoeft men op dit neo-sociniaans standpunt zich het hoofd niet meer te breken:
wie eenmaal op het hellend vlak staat, breekt de neerwaartse vaart niet licht.

6)
7)

Korff, Christologie, II, 1941, bl. 186/7.
Korff, a.w. 217.
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Geen wonder, dat in het register op Korffs werk zowel Psalm 40 als Hebr. 10:5
vruchteloos gezocht wordt. Maar de socinianen zelf geven zich allen nog moeite,
klaar te komen met beide Schriftplaatsen. Dat ‘toebereide lichaam’, wat is dat?
En nu komen ze los.
Dat toebereide lichaam is, zo verzekeren ze, een toekomstig lichaam; het is niet
het lichaam van den kerstnacht, maar dat van den paasmorgen, en daarna.
‘Komende in de wereld’, zegt Christus: Gij hebt mij een lichaam bereid? Zeker,
zeker. Maar dat ‘komen in de wereld’ is een komen in de toekomende wereld, niet
in de tegenwoordige; het is een komen in die wereld, waarin Christus hemels
Hogepriester is geworden; want er staat immers in Hebr. 8:4: indien Hij nu op aarde
was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er (hier) priesters zijn om volgens
8)
de wet de gaven te offeren? . Daarom is dat ‘lichaam’, dat den Christus ‘toebereid’
werd, geen ander, dan het onsterfelijke lichaam; het is geen geboorte-, doch het
9)
hemelvaartslichaam . Staat er niet in Hebr. 1:6, dat God, als Hij den eerstgeborene
in de wereld brengt, tot de engelen zegt: Hem moeten alle engelen Gods huldigen?
Dat is een woord uit Psalm 97:7: buigt u neder voor Hem, alle gij goden. ‘Goden’
zijn hier: engelen; eigenlijk roepen we den engelen toe, als wij zingen, b.v. op Pasen:
Knielt voor Hem, al gij goôn!
Zwicht voor den Opperheer:
Buigt u met ootmoed neer
Voor zijn geduchten troon!

Welnu, aldus Socinus (F.), ook in die psalmwoorden worden de engelen vermaand,
niet tot een kerstlied, als in Efrata's velden, doch tot een hemelvaartslied; niet het
komen in onze tegenwoordige, doch de intrede in de voor ons nog toekomende
wereld was aanleiding en reden voor dat goddelijk bevel van eerbetoon aan Christus,
10)
gegeven aan de engelen .
En geheel dienovereenkomstig worden nu ook die woorden: ‘Gij hebt mij een
lichaam toebereid’ (‘aptasti mihi’) opgevat in dezen zin: Gij hebt mij het lichaam
geschikt gemaakt, Ge hebt het mij volkomen (perfect) gemaakt, Ge hebt het mij
gezet in staat van bevrijding,

8)
9)
10)

Catechesis, a.w. q. 130, p. 209.
Catechesis, q. 155, 156, p. 285.
Faustus Socinus, Christianae Religionis brevissima Institutio, Irenipoli, 1656, Bibl. fr. Pol. I,
658, b.
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11)

van verlossing . Zo was het ook bedoeld in Psalm 40 immers? De dichter van dien
psalm was uit modderig slijk, uit groten nood opgetrokken, en zong daarvan een
nieuw lied. Aldus is in volkomenheid de Christus opgetrokken uit slijk en verderf;
Hij kon van den dood niet gehouden worden, doch de doodssmarten zijn Hem
ontbonden, Hand. 2:24, 31, 33. Dus betekent dit loflied: ‘Gij hebt mij een lichaam
toebereid’, niets anders dan: Gij hebt mij met onsterfelijkheid bekleed. Niet het
12)
offervlees is toebereid, doch het Koningslijf . Toebereiden, - dat beduidt volgens
den sociniaan Crellius, aangehaald uit een vertaling, ‘een saecke alle sijne leden
en volkomentlijcke deelen geven, ende deselve bequamelijck en gevoeghlijck aen
malkanderen hechten en te samen voegen, en die saecke voltrecken ofte
volmaecken’; als dus Christus in den geest van Ps. 40 roemt over het hem
‘toebereide lichaam’, welnu, ‘wat kan’ de hier in Psalm 40 bedoelde verlossing ‘dan
anders beduyden, als sijne verlossinge uyt den doodt en overvoeringe tot het eeuwige
13)
leven?’ .
Geen Kerst-, doch Paastekst dus, - met alle harnekkigheid wordt door de
Socinianen dit gevoelen volgehouden, ook nadat het bestreden is, b.v. door Hugo
14)
de Groot . De toebereiding van een lichaam voor Christus zou, aldus Crellius,
desnoods nog wel met den naam ‘heiligmaking’ kunnen worden aangeduid, mits
dan maar dit woord heilig bedoeld is in den zin van Hebr. 7:26, n.l. als ‘heilig, onnozel,
afgescheiden van de zondaren’; en dit laatste ziet hij dan weer als een aanduiding
van Christus' verheerlijking; de ‘zondaren’ staan bloot aan lijden en dood, maar
Christus' lichaam is ‘toebereid’ in dien zin, dat Hij de onsterfelijkheid verkregen heeft,
en niet meer van lijden verzocht kan worden. En onsterfelijkheid verkrijgen betekent
15)
in de Ned. Geloofsbelijdenis: Pasen .

11)
12)
13)

14)
15)

F. Socinus, Chr. Rel. br. Inst., a.w., 659, a.
F. Socinus, Chr. Rel. br. Inst., 659, a, b.
Significat alicui rei omnia membra & omnes artus dare, eosque inter se apte connectere, &
sic rem aliquam absolvere seu perficere......Quae liberatio......quid aliud significare potest,
quam ipsius e morte liberationem, & ad aeternam illam vitam translationem? Joh. Crellii Franci
Comm. in ep. ad Hebr., Bibl. fr. Pol., IV, Crellii Operum Exeget. tom. sec. Eleutheropoli, 1650,
170, b; vgl. Joann. Crellii Franci Uytlegginge over den Sendt-Brief aen de Hebr., uyt het Latijn
vertaelt, 1658, bl. 231.
Ad Librum Hugonis Grotii quem de satisfactione Christi adversus F. Socinum scripst. responsio.
Bibl. fr. Pol., III (Joh. Crellii Fr. Op. t. IV), 226, b, 227 a.
Crellius, Ad librum H.G., 227, a; vgl. P. de Witte, Wederlegginge der Sociniaensche Dwalingen,
1662, II, 167, b.
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Zo staan beide opvattingen vierkant tegenover elkander. De strijdbijl kan niet
begraven worden, - want de sociniaanse grondgedachten, deels door de
Remonstranten in hun Catechismus overgenomen, leven nog altijd voort. En vooral,
- tussen beide meningen ligt de ergernis en de dwaasheid van Christus' kruis.
Christus' priesterschap willen de socinianen natuurlijk met den mond blijven belijden;
zijn offerande ook. Maar, aldus hun broeder Wolzogen, Christus' eigenlijke offerande
geschiedde dan ook niet aan het kruis, doch bij zijn hemelvaart. Is offeren hetzelfde
als slachten? Geen sprake van! Offeren wil zeggen: God iets aanbieden, en dit ‘iets’
Hem heiligen. Niet het slachten van het dier was het eigenlijke offer, doch het dragen
van zijn bloed in het heiligdom: de handeling van den priester. Zo was ook niet
Golgotha, en niet de slachting, het heilig offer: doch het ingaan van Christus als
Hogepriester in den hemel. Golgotha was het offer níet, doch slechts de
16)
voorbereiding van het offer .
En nu wordt ons wel heel duidelijk, waarom socinianen den uitroep: ‘Gij hebt Mij
een lichaam toebereid’, principieel niet kúnnen betrekken op Kerstfeest, op de
vernedering, doch alleen op het vervolg van Paasfeest: de verhoging. Golgotha was
het eigenlijke niet; het was maar voorbereiding, onvermijdelijk voorportaal.
Daar staan we nu: Kerst-, dan wel Paasmotief? Een vernederings-, dan wel een
verhogingslichaam?’ Hoedanig is dan de zin van deeze plaets?’, zo vraagt de
sociniaanse leerling, en wij vragen het met hem. Moeten we het sociniaanse
antwoord overnemen, als het heet: ‘Dat God Jesu soodanighen lighaem bereyd
heeft, 't welk tot het uytvoeren van zijn Over-Priesters ampt in den heemel geschikt
17)
en bequaem was?’ .
Neen, dat zullen we niet doen. Wij zullen tot de oudere en jongere socinianen
neen zeggen, inzoverre zij neen zeggen tot degenen, die mét ons Goeden Vrijdag
eren, niet als dag-van-slechts-voorberei-ding-tot-het-offer, doch als den dag van de
Grote Offerande zelf. Wij zullen vasthouden aan het rechtskarakter van Christus'
betalingsdood; want alzo beveelt ons de Schrift in menigerlei getuigenis, en alleen
alzó ook kunnen wij ons Paasfeest in vreugde vieren:

16)
17)

Ludovici Wolzogenii, Comp. Rel. Chr., Irenipoli, 1656, p. 11, opgenomen achter dl. VII v.d.
Bibl. fr. Pol., bl. 11, a.
Catechismus Poolse Gemeenten, e.d. Crellius, Schlichting, Ruarus, uit het Latijn, Vrijburg by
Hieronymus Veedemond, 1667, bl. 59, vgl. 55.
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het is ons nu het feest van de grote rechtvaardigmaking van Gods kinderen, die in
de legitieme Vrijspraak van Christus door den Rechter van hemel en aarde gegrond
is en ons daarin wordt gepredikt, en die door het geloof in den tijd-van-ons-heden
ónze rechtvaardigmaking worden moet. Wij zullen volhouden, dat Christus' komen
in de wereld allereerst zijn vleeswording is geweest, en dat de kerstnacht
begrafenisnacht begon te zijn, en daarin ook zijn zin had: God heeft den Zoon een
lichaam bereid, dat geschikt was tot het doen van zijn officium, zijn ambtstaak.
Lijden, sterven, betalen, geslacht worden, dat alles behoorde tot die taak in de eerste
plaats.
Maar als wij tegenover deze socinianen onzen eigen schriftuurlijken rijkdom
hebben herwonnen in een verse geloofsakte, dan worden wij al rijker, en zij
gaandeweg armer. Dat betekent ditmaal: dan kunnen wij, met verwerping van hun
dilemma (niet Kerst-, maar Paasmotief), nu jubelen: én Kerst- én Paasmotief. Gij
hebt mij een lichaam bereid, dat is geschied de eerste maal voor den ambtsdienst
der vernedering, doch de tweede maal voor den ambtsdienst der verhoging. Niet
bij wijze van tegenstelling tussen het een en het ander, doch in het geloof aan de
verbondenheid van het een aan het ander, zeggen nu wij op ónze beurt den sociniaan
na: dat God den Christus ‘zoodanigen lichaam bereid heeft, 't welk tot het uitvoeren
van zijn overpriestersambt in den hemel geschikt en bekwaam was’. Ja, maar we
gaan verder. Zodanig een lichaam, het welk geschikt was, eerst voor de slachting,
en voor de miskenning, en voor de vernedering in ál zijn ambten, en daarna voor
zijn dienst hierboven, als verhoogde, wederom in ál zijn ambten, profeet, priester,
koning. Wij willen ons Hugo de Groot wel laten zeggen, dat de uitdrukking ‘komende
in de wereld’ in Hebr. 10:5 ziet op Christus' openlijk optreden onder de mensen, vgl.
18)
Joh. 1:9, op zijn beslag leggen op ‘het zijne’ . En ‘het zijne’, - dat was in de dagen
van zijn vernedering Israël, doch na Pasen, nu de ure van zijn verhoging daar is,
nu zal ‘het zijne’ zo breed zijn als de wéreld. Komende in de wereld, de eerste, én
de tweede maal, zegt Hij één én andermaal: Gij hebt een lichaam mij bereid; den
énen keer geschikt voor het offer-zijn, den anderen keer voor het offer-offrerend
Priester zijn. Den énen keer om te klagen: waarom, waarom hebt Gij mij verlaten;
den anderen keer

18)

Hug. Grotii, Annotationes in Epist. Apost., Operum Theol. t. III, Basilae, 1732, i.l., p. 1046, a.
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om de daaroms van uw Rechten en Verbonden uit te roepen over het rond der
aarde, o God, Vader der geesten en van álle vlees, ook van het Mijne, te allen tijde.
Een lichaam hebt Gij mij bereid, om de gevangenis in te gaan als aller slaaf, een
wormenlichaam, den anderen keer om de gevangenis gevangen te nemen, het
Prinsenlichaam van den Koning aller eeuwen.
Zó voegt de profetie van David zich in onzen geest naar haar en zijn verbanden.
Ook David zei: God heeft mijn lichaam mij bereid, opdat ik geheel en al Hem diene.
De dienst van Christus Jezus duurt voort, verdrukte schaar. Houd daarom moed:
Hij is geheel en al bekwaam tot zijn dienst. Tot elken dienst. Ook den resterenden.
Hij is als Priester geheel geschikt geweest voor de vernedering: dus werd het lichaam
van het Subject Priester geschikt om object van zijn eigen priesterdaad te zijn: het
werd zelf tot offerande, en het werd gans verteerd. Doch Hij is nú ook heel-en-al
geschikt gemaakt om te verkeren in de grote verhoging. Niet maar om verhoogd te
zijn, des Vaders Eerste Gedecoreerde, doch ook om in den staat van verhoging
actief, vrij, rechtvaardig en in rechten te verkeren, om die verhoging dadelijk tot zich
te nemen, zich te assumeren. In de rol des boeks is alles van Hem geschreven, zijn
vernedering én ook zijn verhoging. En heel dit boek heeft Hij gegeten; op Pasen
groef God Hem andermaal oren, om te hóren, de woorden bijvoorbeeld van den
tweeden psalm, van pottenbakkersvaten, die vermorzeld, van een Antichrist, die
verdelgd, van een zachtmoedig volk, dat verlost moest worden.
Hij heeft dat boek gegeten, en Hij eet het ook vandaag. Het is in zijn tot rust
gebracht ingewand. Schuldoffer is Hij niet meer, maar Hij laat het gebrachte
schuldoffer dagelijks hierboven gelden. Brandoffer is Hij nog steeds, maar Hij wordt
niet verteerd. Hij is in dienst, Gods Eerste Officiant, doch Hij is daarin vrij. Hij was
vrij om zijn bereide lichaam af te leggen, en om het op Pasen wederom aan te
nemen, opnieuw ‘bereid’.
Daarom wederkomende tot de wereld, zegt Hij: Gij hebt Mij andermaal het lichaam
bereid; om U van den Troon af te gaan dienen, o mijn God. Houd Mij daarom niet
vast, gij magdaleense, Ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar Ik ben al
bezig. Een toebereid lichaam is een tempel van den Geest; en die Geest is thans
van Hemelvaart en Pinksteren en van den Oordeelsdag. O dat uiterste werkprogram:
te oordelen de levenden en de doden. Maar Ik kan het werk wel aan, o God, en Ik
kom om uw wil te doen: Gij
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hebt ook voor dat laatste werkprogram het lichaam Mij bereid. En mijn vrienden
zullen mijn toebereide paaslichaam eenmaal zien in al zijn schoonheid: hun ga Ik
ook het lichaam bereiden.
1)

Horen is meer en eer dan zien.

En hunne ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden.
Lucas 24:16.
Als een moeder voor haar kinderen een groot geschenk heeft, en de dag, om 't aan
te bieden is gekomen, en zij verhindert de kinderen, het geschenk te zien en in
ontvangst te nemen, terwijl ze toch ál maar erover spreekt, en nog eens spreekt, wat zegt ge van zo'n moeder? Vooral wanneer ge zelf een kind zijt, en geen pose
van pedagoge aanneemt?
Misschien durft ge niet antwoorden, omdat ge voelt, waar de vraag heen wil. Ge
overlegt bij u zelf, dat Christus, die ogen der ‘Emmaüsgangers’ ‘houdt’, dat ze Hem,
het grote Paasgeschenk, niet zien, terwijl Hij toch maar ál door over dat
Paasgeschenk spreekt, op die moeder erg veel lijkt. En omdat ge van Hem geen
kwaad wilt spreken, daarom laat ge de strikvraag over die vreemde moeder maar
liefst onbeantwoord. Maar in uw hart......'t
Is goed, dat ge uw kritiek inhoudt.
Maar ge moet nog één stap verder. Ge moet onder zijn kritiek door. Ge moet
ervan uitgaan, dat Hij gelijk heeft, dat Hij liefheeft, dat Hij het grote paasgeschenk
niet weerhoudt, maar het met volle hand aan komt dragen, en dit met haast.
Want het grote paasgeschenk is niet de geziene Jezus, doch de gehoorde Jezus
Christus.
Als de geziene Jezus het eigenlijke paasgeschenk was, wel, wat waren wij, de
achtergeblevenen van 1946, dan arm. Dan hadden wij nog nimmer Pasen gevierd:
niemand onzer zág Hem ooit met deze onze ogen.
Maar nu de uit het Woord gehoorde boodschap van Jezus als den Christus het
eigenlijke paasgeschenk is, wel nu blijkt ons, dat Jezus Christus zich háást, om aan
de verlegen kinderen het grote paasgeschenk te kunnen toebedelen.
Hij houdt de ogen van de reizigers naar Emmaüs vast. Dat ze
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den vertrouwden Jezus-van-vroeger niet voortijdig, en niet doelloos zien. Want het
is nu de dag van horen. Alle kinderen van Gods kerk zullen voortaan hebben te
horen. Te horen naar het Woord. En, opdat de een onder die kerkekinderen den
ander niet zou vóórkomen, dáárom sluit de hoogste Profeet en Leraar bij deze
kinderen van Emmaüs de lichamelijke ogen toe, net zo lang, totdat het horen naar
het Woord vol-eind is naar de eisen van dit kerkbouwend ogenblik. Had Hij zich aan
hen vertoond als de Jezus-van-eertijds, vóórdat het Woord was aangehoord in hun
discursieve denken en overdenken naar de analogie des geloofs, d.i. naar de
analogie van den enen geloofsinhoud met den anderen, van de éne profetie met
de andere, dan zou het zaad des Woords verstikt zijn in de doornen, d.w.z. in de
verleiding van den rijkdom van beneden, den rijkdom van een
weiden-van-de-ogen-van-het-vlees-aan-een-schonen-lijfe-lijken-Jezus. Maar zalig
zijn heden immers al degenen, en alleen degenen, die niet zullen gezien, en nochtans
zullen gelóófd hebben? Dies maakt Hij zijn reisgenoten aanstonds zalig; Hij laat
hen geloven, wat de Schriften schreven, en eerst als dat horen oftewel geloven, zijn
voltooiing vond, eerst dán laat hij hen éven zien; héél even maar. Want dat zien is
nu geen lust op en in zichzelf meer, doch een last, d.i. een opdracht. Het is alleen
maar documentatie, als Hij laat zien. Het is het leveren van een bewijs ten
overvloede, opdat zij, als ogen van de kerk, ons zouden betuigen, dat Jezus waarlijk
is de Christus, dat Hij echt dood geweest is, en nu leeft.
Wie naar de film gaat ‘zien’ om het zien, die wil geen preekvooraf; die wil visueel
genieten. Komt er een moraal-impressie na het verglijden van de laatste beelden,
hij neemt ze op de koop toe; - als hij capabel er voor is. En doet dit naar zijn believen.
Maar wie gesommeerd wordt een documentatiefilm te komen zien, die moet eerst
de boodschap ‘horen’, die moet goed weten, waar het over gaat en moet het van
te voren weten. En daarna móet hij ten overvloede zien. Dat is dan geen zwelgen
in een visueel genot, maar arbeiden van den bewijzen-incasserenden geest:
bewijzen, die de tevoren aangehoorde boodschap verifiëren als waarachtig.
Het beeld, dat wij gebruiken, was den Emmaüsgangers vreemd. Maar de zaak,
die wij onder dit beeld willen plaatsen voor de aandacht, die záák was hun niet
vreemd. Ze hebben het horen geleerd, en het zien verdragen; - en wie ook aan zo'n
vreemde moeder zich stoten mocht, aan onzen Paaspedagoog zal ik me niet meer
stoten in der eeuwigheid. Ik, als ik Hem hoor.
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1)

De Priesterkoning tijgt aan den arbeid.

Op......den......eersten dag der week......kwam Jezus......en zeide tot hen:
Vrede zij ulieden......Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij ulieden.
Gelijkerwijs de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook ulieden.
Joh. 20:19, 21.
Voor kinderen Abrahams is in het ‘burgerlijke’ leven geen woord zozeer ‘koperen
pasmunt’ als het woord-van-groetenis: ‘vrede’. Het is ongeveer hetzelfde als ons
‘goedendag’, en in draagwijdte nog minder dan het Duitse ‘Grüss Gott’, of het latere
‘heilhitler’. Een dagelijks conversatie- en welkomstwoord, meer niet.
Maar voor die kinderen Abrahams, wier kindschap door het gelóóf bepaald is,
wordt die koperen pasmunt tot het fijnste goud: niets kan zijn glans verdoven. Vooral
niet, als het ‘Vrede zij ulieden’ komt van de lippen van Hem, wiens dag Abraham
gezien heeft in het geloof, Hem, van wien de kerk belijdt, dat genade op zijn lippen
is uitgestort.
‘Vrede’, dat heeft Christus vaak gezegd, en laten zeggen. Als Hij zijn zeventig
gezanten uitzendt, beveelt Hij hen, vrede te spreken tot de stad, het huis, waar zij
binnenkomen. Worden ze daar ontvangen, dan zal hun vrede die de zijne is, daar
blijven. Zo niet, dan zal hun vrede tot hen wederkeren.
Daar is het vrede-spreken reeds een ambtelijk-messiaans gebieden van den
vrede. Gij, Vrede-vorst, gij kunt gebieden den vrede, in 't huis en in ons hart.
Maar als op den eersten christelijken zondag, den paas-zondag, de sabbats-Heer
in de vergadering der kerk komt, en spreekt: vrede zij ulieden, dan treedt Hij op als
Priester-Koning.
Als Priester treedt Hij op, doordat Hij den vrede Gods, dien Hij zelf bemiddeld
heeft, doorgeeft aan zijn apostelen, en in hen aan zijn kerk.
En als Koning treedt Hij op, omdat Hij met macht bekleed is, en gereed staat, de
hand te leggen op den troon des Vaders, van waar Hij de wereld zal gaan regeren
en oordelen.
En in dit dubbel ambt vat Hij nu het werk ter hand der Messiaanse vredesbediening
en zendt hen - die apostelen - in de
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wereld, om door en tot de ‘pax Christi’, den ‘vrede-van-Christus’, uit alle taal en natie
en volk zijn kerk te vergaderen.
Christus verleent aan zijn groetenis dan ook dadelijk het karakter van zulk een
ambtelijke daad. Het feit reeds, dat Hij na zijn binnenkomen in de vergadering niet
maar één, doch twee keer zegt: vrede zij ulieden, breekt elke suggestie, als ware
hier niet meer bedoeld, dan een ‘burgerlijke’ groet. Het is veel meer dan ‘goedendag’.
Het woord ‘vrede’ immers kan betekenen de vredessluiting, waarbij een koning zijn
rijk ter overwinning voert, nadat de vijand is verslagen. Het kan ook betekenen de
toestand van vrede, zoals die toestand wordt beheerst door het imperium van den
overwinnenden vorst. In dit geval heeft het woord beide betekenissen. De Christus
heeft den groten vijand verslagen, dat is den Satan. Daarom is zijn vrede de
evangelische. Het is de vrede door zijn bloed, de vrede van Rom. 5:1. En als Hij
dezen vrede op zijn apostelen legt, dan legt Hij hem op zijn kerk. Want zijn apostelen
spreekt Hij hier aan in hun apostolische kwaliteit. dat is als vertegenwoordigers der
kerk. Maar bovendien brengt Hij de kerk door dit met Gods gezag beklede woord
van zegen in den toestand van de pax Christi. Hij spreekt geen vagen wens uit, en
in zijn woorden spreekt maar niet een onbestemd smachtend verlangen, waarvan
het nog twijfelachtig is, of het wel in vervulling zal gaan. Integendeel, de Vrede-vorst
spreekt hier met messiaans gezag. Door zijn opstanding heeft Hij de kracht verkregen
om ons op te wekken tot een nieuw leven, en heeft Hij den levendmakenden Geest
verworven. Die Geest van God is nu de Geest van Christus, die Hem als gave is
geschonken. Want overeenkomstig het eeuwig vree-verbond, dat tussen Vader,
Zoon en Heiligen Geest gesloten is van vóór de grondlegging der wereld, beschikt
Christus nu over dien Geest, die nu alles uit het zijne te nemen heeft. De Zoon heeft
zijnerzijds volbracht wat tot verwerving der zaligheid noodzakelijk was. En het
verbond tussen Vader, Zoon en Geest heeft het nu tevoren alzo beschikt, dat dáárna
de Geest zou komen, om, in aansluiting aan het werk van den Zoon, het grote werk
der toe-eigening van wat de Zoon verworven had te gaan beginnen. Dit zal die
Geest nu moeten gaan doen, eerst in het brede mensen- en wereldleven, in
wereldzending dus en kerkvergadering; en dáárom óók in het hart van de mensen
tot wie het Woord gaat komen. En door dit Woord, dat het gelaat des aardrijks gaat
vernieuwen, zal de ‘pax Christi’ een toestand van vrede scheppen en een
vredesvergadering bijeen roepen, totdat eindelijk het rijk
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van den ongestoorden, eeuwigen vrede aanbreekt.
Dus is het louter goud, wat deze Paasgroet aan de kerk in handen geeft. Het is
de benedictie van den Koning-Priester, den meerdere van Melchizedek. Hij grijpt
daarin terug naar de wonderen van den jongsten vrijdagavond en van den
zondagmorgen, die hem de grafdeur openwierp. En Hij grijpt óók vooruit, in het
vaste geloof, dat de Geest van God zich houden zal aan de stipulaties van het
eeuwig vrede-verbond. Het is een woord van grote kracht en het legt de hypostase
van ons paas- en pinkstervertrouwen. ‘Vrede op aarde’ hebben de engelen
geconstateerd in den kerstnacht; maar hún constateren was nog geen scheppen.
En andermaal: ‘vrede op aarde’, constateert de Priester-Koning op paasavond; maar
zijn constateren is meteen scheppen; - want Hij is krachtig bewezen de Zoon van
God te zijn door zijn opstanding uit de doden.
1)

Tóch de ‘éne uit duizend’.

......en zijn velen verschenen.
Matth. 27:53.
Reeds vóór den paasdag draagt God er zorg voor, dat ‘Zijn voetstappen niet bekend
worden’. Pasen wordt wel de dag van de Ene Verschijning, doch reeds op Goeden
Vrijdag arrangeert God tegen dien dag der dagen vele verschijningen. Hij doet op
vrijdagavond ‘vele’ ontslapenen terugkeren tot het leven, en straks moeten zij in
Jeruzalem aan ‘velen’ verschijnen. Dat zijn de paasverschijningen in het meervoud.
‘Velen’ verschijnen aan ‘velen’. Meervoud in 't kwadraat.
Die verschijningen in het meervoud betekenen uit een oogpunt van evangelische
propaganda- en evidentie-dienst uiteraard een ‘schadepost’ voor de Ene
paasverschijning in het enkelvoud. Als straks de jongeren prediken: onze Nazareense
Rabbi is uit de doden opgestaan, dan kunnen ettelijke anderen getuigen: welnu,
indien dat waar zou zijn, wat zegt het ons? Er zijn in die dagen, waarvan gij
Galileeërs, steeds zo'n ophef maakt, zo vele mensen opgestaan uit de doden. Wie
bewijst nu, dat die Jezus van Nazareth Gods Zoon is? Indien het wederkeren uit
den dood bewijs is van het Zoon-van-God-zijn, welnu, zijn er dan niet vele zonen
Gods?
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Zonen Gods in het meervoud? Waarom zou die Nazarener Zoon Gods in het
enkelvoud zijn? Als gij, Galileeërs, verklaart, dat Gods voetstappen gegaan zijn door
het graf van den Rabbi uit Nazareth, welnu, waarom zouden ze dan niet den bodem
van al die andere graven hebben gedrukt? Gods voetstappen, zijn niet bepaald bij
u bekend, want ze zijn hier, en daar, en ginds óók bekend.
De Rabbi van Nazareth, waarom zoudt ge hem noemen: ‘Een uit duizend’, zoals
in Job 33 Elihu den Messias schijnt te willen noemen? Eén uit duizend? Vanwege
zijn opstanding? Maar wij, wij staan voor het feit der vele opstandingen: meervoud.
En onder die velen valt die Ene niet op. Temeer niet, omdat die anderen in Jeruzalem
verschenen. Maar die zogenaamde Ene is naar Galilea vertrokken, zo zegt gij zelf,
gij - Galileeërs. De anderen zijn nog gezien in de heilige stad, in Jeruzalem, de
hoofdstad, de stad van het Kerkelijke Bureau van Kerkelijke Bewijsvoering. Maar
die zogenaamde Ene is daar niet meer geweest. En zijn beweerde paasverschijning
is niet geregistreerd, in de stad, die van registratie verstand heeft. Wat wilt ge toch
met uw Nazarener als ‘Eén uit duizend’?
En - zo kunnen die anderen verder hónen -: woudt gij, Galilese vissers, leerlingen
van den Nazarener, ons vertellen, dat gij de ogen van de kerk zijt, omdat gij te haren
behoeve uw Meester hebt gezien na zijn verrijzenis? Het is dwaze arrogantie. Uw
ogen hebben uw ‘Enige’ gezien in Galilea, zegt ge? Maar de onze hebben ónze
‘velen’ aanschouwd in Jeruzalem. Alwaar het kerk-adres is. Gij betwist dat
kerk-adres? Was uw beweerde Meester dan óók maar dáár verschenen, we zouden
Hem misschien nóg hebben geplaatst op de lijst van mirabilia. Maar houdt toch op,
gij Galilese vissers, met uw verhalen van zijn bijzonder messiaanse, en van uw
eigen bijzonder apostolische ambt. Bewijzen kunt gij niets! Gods voetstappen bij
Hem, bij u? 't Mag zijn, maar - ons zijn ze niet bekend. Onder de vele verschijningen
verliest de éne haar evidentiële kracht, eens en voor goed. Op Pinkster gaat God
met wind en vuur den tempel voorbij om de vissers te begunstigen. Maar op Pasen
laat Hij de vissers in Galilea en de tempelstad krijgt thuis haar mirakelen.
Hoe goed is het, gemeente van den levenden Christus, de situatie van Pasen zó te
zien! Want dat hamert een axioma bij u er in: met bewijzen zal 't niet gaan. We leven
uit het geloof, en vegeteren niet op bewijzen.
Inderdaad, er zijn vele levendgemaakten aan velen verschenen.
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En op de vraag: ‘zijt gij dood geweest, en leeft gij nu’? kunnen die velen ‘ja’
antwoorden. Een lange colonne zegt: ja.
Maar als gij aan die velen de vraag zoudt voorleggen: ‘zijt gij geslacht als
offerlam?’, of: ‘zijt gij overgeleverd om onze zonden?’, dán kan er uit die lange
colonne slechts Eén naar voren treden om te zeggen: ja. En die Ene, dat is de
Nazarener.
En zó is Hij toch naar voren getreden als de Ene uit Duizend!
‘Kijk’ dus maar niet naar zijn herwonnen vlees - dát kan u ook bij anderen
overkomen, doch ‘hoor’ veel liever naar wat de Schrift u zegt over de betekenis van
zijn dood als offer- en als betalingsdood. Geloof in zijn eigen woord aangaande de
geheel enige bijzonderheid van zijn dood, en dán ontvangt gij ten overvloede voor
uw geloof óók nog de verzekering van de bijzonderheid van zijn verrijzenis. Want
wie gelooft, ontvangt geloofsbewijzen. Maar wie zonder geloof op bewijzen vegeteert,
die raakt al ras al zijn bewijzen kwijt: God laat op Pasen het Enkelvoud schuil gaan
onder het meervoud. Opdat ik met u alleen maar zou geloven, dat er slechts Eén
Natuurlijke Zoon van God is, de Ene uit duizend, en dat Hij krachtiglijk voor het
geloof, hetwelk zijn Woord aanvaardt, bewezen is de Zoon van God te zijn uit de
opstanding uit de doden. Hij, de enige, die is overgeleverd om onze zonden en
opgewekt om onze rechtvaardigmaking, die anderen waren de eersten, ze waren
vóór Hem. Maar Hij is de Eersteling, Hij is hun vóór.
1)

De eersten zijn geen modellen.

Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou
sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd, dat hij niet sterven zou; maar:
Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan?
Joh. 21:23.
Nimmer geeft de bijbel aan de kerk een kans, om, met beroep op den Bijbel zelf,
de patriarchen tot heiligen, de klassieken tot modellen, de eersten tot eerstelingen,
de paters tot patroon te maken.
Israël had zijn patriarchen; en breed is over hen het bijbels bericht. Maar van hun
gruwelijke zonden of - pijnlijke dwaasheden wordt
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daarin niet gezwegen. Het zijn mensen van gelijke beweging als wij; half-goden zijn
het niet geweest; en dit het allerminst in het bijbels verhaal zelf.
Zo als Israël zijn patriarchen had, zo hebben wij onze apostelen, en hun naaste
vrienden en onze apostolische eeuw. Ook de apostelen, eerste leerlingen, worden
in de Schrift nimmer verguld. Ze worden niet gecanoniseerd. Ze zijn geen
schutspatronen van een overigens zichzelf vrijwel adequaat reinigenden ‘bloeitijd’,
waarnaar de epigonen steeds weer hunkerend hebben op te zien. En wat hun
leer-gezag betreft, - zij eisen het voor zich op, doch slechts in zó verre, als zij het
Woord van God blijven bedienen. Kan men hen op een afwijking van een Woord
van God betrappen, op een misvatting aangaande enig woord van den Heere, dien
zij als Gods Zoon hebben geëerd, het is hun wel, als men 't hun zegt.
Het 21e hoofdstuk van Johannes is druk in discussie geweest en velen hebben
zich afgevraagd, of het oorspronkelijk wel in Johannes' evangelie thuis behoorde.
Doch hoe dit zij, het is in élk geval merkwaardig, dat hier met openhartigheid verteld
wordt, hoe een niet onbelangrijke vergissing jaren aaneen de geesten heeft
geïnfecteerd in de eerste, de gulden eeuw.
Welke geesten?
Niet die van de oude vrouwen met haar ‘oudwijfse fabelen’. En niet die van de
‘vrouwtjes, die altijd leren en nimmer tot kennis der waarheid komen’, en die zich
zómaar laten ‘vangen’.
Doch het waren de geesten allereerst van apostelen en profeten. Dergenen, die
voor heel de kerk functioneren als dragers van de eerste boodschap, en van het
profetisch leergezag. De geesten van hen, van wie wij het tenslotte moeten hébben.
Die geesten waren geïnfecteerd met een dwaze, maar zeer veel betekenende
vergissing.
En wát voor een vergissing!.........
Ze betrof niet minder dan het gesprek tussen den Meester en Simon Petrus; het
gesprek, waarin deze zijn ambt herkreeg, en waarover eeuwen lang de christenen
zouden redeneren, al of niet ‘pausgezind’.
En wát voor een vergissing!
Ze betrof de waardering van een persoon. Dat Simon het ambt herkreeg, dat was
het éne wonder. Een schikking, waaronder heel de kring zich had te buigen. Maar
nu treedt naast die éne mirakuleuze
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figuur de tweede; van Johannes gaat het gerucht: deze discipel sterft niet......
Wat een vergissing!
Ze zet een persoon in het centrum der belangstelling, en weeft om hem een
aureool: een doodsgevaar voor de kerk. Ze gaat uit van de gedachte, dat de
wederkomst van Christus te wachten is binnen een wel zeer afzienbaren tijd, een
tijd, dien men ongeveer kan berekenen; een tweede doodsgevaar voor de kerk. Ze
werkt het eschatologisch enthousiasme in de hand; een derde doodsgevaar voor
de kerk.
En die discipelenkring......Heten de apostelen niet de ‘oren’ van de kerk? Zij
moeten in onze plaats horen, dat Jezus Christus leeft. Maar als nu uit dien kring der
intiemsten een gerucht de kerk binnendringt, dat van Christus' verheerlijkt leven in
den hemel, voor wat zijn beëindiging der huidige fase betreft, een toekomstbeeld
ontwerpt, dat straks met de feiten onverenigbaar blijkt, dan krijgt men den indruk,
dat die ‘oren’ van de kerk toch niet al te scherp hebben gehoord.
Ja, het is wel schamel. Laat ons er geen franje omhangen: we ruiken hier een
aroma, dat vandaag zijdelings herinneringen wakker roept aan Pepusa, aan Jozef
Smith, aan Russelisten, aan ‘Jehova's getuigen’.
En zo is het juist goed. Want zo leert de kerk van alle personalisme af te zien, nadat
ze in den aanvang er bitter door teleurgesteld is. Zo leert ze zelfs de apostelen, die
getuigen van Jezus Christus toetsen, of ze aan het woord conform zijn. Zelfs die
apostelen mogen alleen inzóverre als ‘oren’ van de kerk vertrouwd worden, als
hetgeen zij gehoord hebben met het geschreven Woord zich laat verbinden. Gaan
ze daar boven uit, dan wordt hun ‘gezag’ meteen openlijk te schande gemaakt.
En zo heeft God de kerk bij haar eerste schreden toch door schade en schande
heen opgevoed. Hij heeft ze de harde, maar nuttige les geleerd: dat een kerk, die
zelfs het getuigenis van den Heiligen Geest nergens zal mogen aanwezig noemen,
dan waar het den inhoud van het Woord aan de conscientie aandringt, en zich als
geestesgetuigenis met het Woord laat rechtvaardigen; dat zo'n kerk zelfs nog die
ambtsdragers, die een ambt-voor-één-keer hebben bediend, het apostelambt, heeft
te vertrouwen niet omdat ze zulke prachtige personen zijn, doch voorzover ook zij
zich met het Woord tot de
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kerk richten. Ze mogen den canon van het Woord verder uitbouwen; maar ook het
Nieuwe Testament vermaant, geen nieuwe letter te schrijven, die niet aan de oude,
reeds bestaande, zich laat meten, en daarin verborgen lag. En wat het leergezag
der apostelen betreft: ook dat gezag rust niet in hun persoon, zie maar hoe die zich
kan vergalopperen, maar het ligt in de overeenstemming van hun ‘nieuwe’ boodschap
met de oude, die van 't Oude Testament.
Alleen een kerk, die zich van alle personalisme weet genezen, kan straks een
erepalm reiken aan dien apostel, die den Meester nooit gezien heeft, dan toen hem
de ogen werden verblind......'t Was op de route naar Damascus. Die man zou zelf
daarna gaan zeggen, dat de reeks van Christus' verschijningen werd afgesloten,
toen Hij aan hem verscheen. En hijzelf, wat was hij er dan voor één? Een ontijdig
geborene, zo zegt hij zelf.
Alle roem is uitgesloten, dat geldt ook voor het leergezag der apostelen en
profeten.
1)

De vinger Gods.
(Bij het Pinksterfeest)
Reeds vele jaren lang heeft men den Heiligen Geest den vinger Gods genoemd;
ook wel den vinger van Gods rechterhand.
Deze benoemingswijze vond haar uitgangspunt in Lucas 11:20. De Heiland is
daar zelf aan 't woord, als Hij zijn tegenstanders aldus aanspreekt: ‘indien Ik door
den vinger Gods de duivelen uitwerp, dan is derhalve het Koninkrijk Gods tot u
gekomen’. Men legde deze uitspraak naast de andere uit Matth. 12:28: ‘indien Ik
door den Geest Gods de duivelen uitwerp, dan is derhalve het Koninkrijk Gods tot
u gekomen’. De conclusie was spoedig getrokken: ‘de vinger Gods’ is hetzelfde als
‘de Geest Gods’; Gods Geest is Gods vinger.
2)
Bij onderscheiden ‘kerkvaders’ kan men deze opvatting vinden . En het kon niet
uitblijven, dat de ‘vergeestelijkings’-techniek aan dit gegeven haar krachten
beproefde. Ze kon daarbij even gemakke-
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3)

4)

lijk den Christus zelf als den gelovige of den H. Geest op het procrustes-bed van
haar allegorese leggen.
Evenmin kon het uitblijven, dat in de allegorese de één het punt van vergelijking
in dit, de ander in dat ging zoeken. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Augustinus
verklaart den Geest aan te zien als Gods vinger, omdat Hij aan een iegelijk
onderscheiden gaven uitdeelt: in geen enkel van de leden van ons lichaam is zó
5)
sterk de onderscheidenheid uitgedrukt als in de vingers . Cyrillus zoekt de wijsheid
hierin, dat de Zoon - omdat de Vader alle dingen werkt door Hem - de hand en de
arm des Vaders heet, en dat nu de vinger aan de hand verbonden is; zó is de Geest
consubstantieel aan den Zoon verbonden, terwijl de Zoon alle dingen doet door den
6)
Geest . Ambrosius wil dan ook meer op die eenheid, dan op de zoëven genoemde
onderscheidenheid in de toebedeling der Geestesgaven in deze beeldspraak
7)
heengewezen zien . Crellius, de sociniaan, werkt het beeld aldus uit, dat in den
8)
vinger de kracht en de werking van God te zien is : ‘dat de vinger Gods voor de
goddelijke kracht en werkinge genomen word door welk ze iet werkt, word van ider
bij na toegestaan; want omdat de Menschen het meeste werk met de vingeren
plachten te weeg te brengen en te werken, daarom word die kracht Gods door welk
Hy de voortreffelijkste dingen werkt, de vinger Gods genoemd. Hiertoe behoort ook
dat de Geest Gods gesteld word, tegen de menschelijke sterkte en macht bij Zach.
9)
4. 6’ . Owen legt een verbintenis met Genesis I, zoals Psalm 8 daarop terugziet:
de hemelen heten hier het werk van Gods vingeren, en ginds dat van Gods Geest,
10)
en ‘hierom’ zegt Christus, dat de Geest Gods vinger is . Nog weer een anderen
kant wijst wederom Augustinus uit, als hij zegt, dat de wet der tien geboden is
geschreven op stenen tafelen met den ‘vinger Gods’, en dat het immers de H. Geest
is, die hetgeen geschreven moest worden, heeft

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

B.v. Berchorii, Repertorium t. III, s.v. Digitus, 66, b; 67, a, b.
B.v. Brigelius, Xenia et Sermones Problematicae cum Paradoxis et Baculo, Moguntiae, 1647,
I, 15, sqq.
Vgl. D. Thomae Aquinatis Enarrationes (Catena Aurea), Antverpiae, 1578, 999.
ibidem.
ibidem.
Tractatus de Sp. S., Irenopoli 1656, in Bibl. Fr. Pol., III, a.w. 467, a.
Joa Crellij, Verhandelinge v.d. H. Geest, 1664, bl. 81.
The Works of John Owen, London & Edinburgh, III, 1852, p. 97; Eene verhandeling aangaande
den H. Geest, vert. d. Simon Commenicq, Leiden 1893, bl. 90.
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gezegd, oftewel geschreven heeft, waarbij dan natuurlijk weer gedacht wordt aan
11)
de wezenseenheid der drie Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest . Het motief
van den schrijvenden vinger Gods als ident met den H. Geest vond natuurlijk ook
daardoor des te gemakkelijker ingang, omdat men in den Bijbel las of dacht te lezen
van een wet, die geschreven was met Gods vinger (Gods Geest) in de tafelen van
12)
mensenharten .
Nu heeft het voor ons doel geen zin, na te gaan, of deze opvatting, voorzover zij
een exegetische bijdrage wil wezen, al dan niet gerechtvaardigd is. Wij voor ons
sluiten ons liever aan bij hen, die van oordeel zijn, dat in Lucas 11:20 de woorden:
‘Ik werp de duivelen uit door den vinger Gods’, eenzelfde spreekwijze volgen als in
Exodus 8 voorkomt. Toen de Egyptische tovenaars van Mozes' wonderen geen
‘kopie’ konden geven, zeiden ze tot den farao: dit is Gods vinger; hier was een werk
der goddelijke kracht zelf aanwezig, dat aan hun controle ontging (Ex. 8:19).
En zo is ook Christus' werk een bewijs dat ‘Gods vinger’ er is in de geschiedenis.
Hij werpt de duivelen uit, en neemt den overweldiger in zijn eigen residentie
gevangen. Dat is de ‘vinger Gods’, Beëlzebul wordt niet verslagen door hemzelf,
doch alleen door Gods goeden en heiligen Geest.
Maar die ‘vinger Gods’ wordt alleen door het geloof erkend als optredende in de
geschiedenis. Het eenstemmige oordeel van farao's geleerden vermag hem niet tot
andere gedachten te brengen. Evenmin hebben de farizeeërs Christus' één-zijn met
den Vader geloofd. De vinger Gods in de geschiedenis - het is een motief, waarmee
ook de wetenschappelijke geschiedvorsing, ook van calvinistische zijde, zich heeft
bezig gehouden; - maar steeds weer zijn zij uitgegleden die daarbij de evidentie
van de feiten-in-zichzelf als Gods-aanwezig-heid-demonstrerende feiten hebben
willen aannemelijk maken. Eerst wie gelooft d.w.z. met het te voren als Gods Woord
aanvaarde Schriftgetuigenis tot de feiten komt, erkent den ‘vinger Gods’ in de
geschiedenis.

11)
12)

T. 4 lib. de essentia Divinit., aangehaald in: S. Aurelii Augustini Milleloquium Veritas, Parisiis,
1645, 3, 4, a.
Zo b.v. bij de reformatoren en hun aangeving: lex naturae, foedus naturae, etc. Ook de mystiek:
Andreae, Dannhauer, etc., vgl. Dittrich, Gesch. Ethik, IV, 368, 388.
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Dat geldt óók, en dit dan wel in versterkte mate, van het optreden van ‘den vinger
Gods’ op den pinksterdag, die in Jeruzalem den Heiligen Geest deed komen over
de discipelen van Jezus Christus, den gekruisten Nazarener. Hoe duidelijk was voor
het geloof daar ‘Gods vinger’ in op te merken; en dit niet zozeer door het blote feit
van de aanwezigheid van den Heiligen Geest, als wel door zijn
Schriftuurlijk-programmatisch werken. Aan priesters en rabbijnen en schriftgeleerden
gaat Hij voorbij. Maar dat blote voorbijgaan aan hén was al jaren lang zo geweest,
want zij waren reeds geruimen tijd verhard in het kwade. Niet het voorbijgaan zelf
dan ook is hier ‘Gods vinger’, doch het duidelijk en openlijk en officieel en
demonstratief voorbijgaan, dát is ‘Gods vinger’ op den pinksterdag. Dat geluid als
van een geweldigen windstoot beweegt zich zeer duidelijk in een bepaalde richting,
die van de tempelofficianten áf-voert en naar het groepje Galilese vissers heen-leidt.
En, mocht nog dat geluid als van dien geweldigen windstoot disputabel zijn als
richtingaanwijzing, alle twijfel dienaangaande wordt van het geloof weggenomen
bij de verschijning van die ‘verdeelde tongen als van vuur’. Die zetten zich immers
op individuen; het zijn zeer bepaalde individuen, die daarmee gedecoreerd, of belast
worden, die immers erdoor onderscheiden worden als gezalfden van Jahwe, d.w.z.
als zijn direct van boven af ‘verordineerden’ en ‘bekwaam gemaakten’. En die
individueel met meer-dan-die gezalfden zijn niet de tempel-celebranten, doch de
vissers, die met den Nazarener waren geweest. Duidelijker behoefde God niet te
spreken; deze prediking was ‘onderscheiden’ in hoge mate. Zoals God den gezalfden
David voor het aangezicht van den van het ambt ontheven Saul plaatst, zó zet Hij
die met Geestestongen gezalfden, het distinctieteken op het hoofd, vlak vóór de
van hun functie ontslagen zonen van Levi. David een luit in de hand, een lied op de
lippen. Zij den mond vervuld van Gods lof, sprekende van de magnalia Dei.
En toch, - zonder gelovige aanvaarding van wat Gods Woord te voren had
geprofeteerd, verstond ook nu ‘het vlees’ niet den wil des Heeren en was het
onbekwaam om ‘den vinger Gods’ hier op te merken. ‘Zij zijn vol zoeten wijns’ - dat
is de klassiek geworden formule ten bewijze hiervan, dat nog steeds Saul vasthoudt
aan zijn vleselijke zelfwaardering; dat hij liever naar Endor gaat, dan dat hij ooit zou
abdiceren van den troon voor David; dat de priesters en de leken van het Oude
Verbond liever Levi's graf gaan sieren, dan aan
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Melchizedeks antitype hun meer-dan-tienden te geven; dat zij liever als
spieswerpende Sauls tegen de psalmen van David in lopen te razen en te schelden
en te insinueren, dan dat zij ze gaan zingen in bond met die lastige ‘interpreten’, die
deze psalmen exegetiseren als slaande, uiteindelijk, op een gekruisten zoon van
David, zijnde nog wel diens pleroma, dien vervulling, naar het heet.
‘Zij zijn vol zoeten wijns’, - daar gaat Gods Geest in tot zijn ‘staat van
13)
vernedering’ . Men kan voortaan de universiteiten aan het werk houden door de
vraag op te werpen, of Paulus nu normaal is dan wel abnormaal, vader ener door
hem-zelf in grote lijnen aangegeven en door ettelijke anderen als b.v. Dannhauer
naar zijn principes nader uitgewerkte pneumatische iatriek (ener leer aangaande
de Geestelijke genezing van waarlijk kranke geesten) dan wel psychopaat; gezalfd
en geïnspireerd auteur van pastorale brieven aan een pastor, dan wel een schurftig
schaap ener kudde, een schaap met niet zo propere ogen en helemaal niet met
witte voetjes. Men kan aan diezelfde universiteiten wederom handen vol werk geven,
door het probleem op te werpen, wat nu toch eigenlijk die glossolalie is, dat spreken
met tongen of het spreken in vreemde talen. Het kerstfeit, de maagdelijke geboorte
- daar zegt men tenslotte ja of neen tegen. Maar het pinksterfeitenmateriaal, daar
is men niet zo gauw mee klaar. Men kán het accepteren als feitenmateriaal, maar
o, de ‘interpretatie’......!
Dit alles leert ons, hoe wij ons vandaag gelukkig zullen prijzen. Hoe en waarom.
‘De vinger Gods’ is hier op pinksterdag inderdaad; -, máár: met Gods vingerafdrukken
gaat het net als met zijn voet-indrukken; zijn voetstappen werden niet bekend - voor
den explorant des vleses: psalm 77. Het is een eenvoudig probleem - dat der
‘vestigia’ der achtergebleven voetsporen Gods, waarover al veel dwaasheid is
geschreven, vooral toen men ‘indrukken’ van Gods voorbijgeganen voet ging
verwarren met ‘resten’ van Zijn maaksel. En zo is ook het probleem van den ‘vinger
Gods’ in de geschiedenis zeer oud.
Maar wij verheugen ons zeer, dat onze Hemelse Koning ons op Pinksterfeest
bewijzen komt (bewijzen echter in de geloofsklasse), dat óók op Pinksterfeest, d.i.
óók, en juist op den dag der hoogste Geestes-uitstraling en der sterkste
Geestes-werking, de aanwezig-

13)

Men wage zich hier niet aan wellustige parallellen.
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heid dier kracht, en de straling van dat licht alleen door het geloof kan worden
vastgesteld; d.i. in een vertrouwende aanwijzing, dat het allemaal zo voorzegd is in
de vertrouwde Schriften van het Oude Testament. O, dat is paragraaf nummer één
der Pneumatische Iatriek: de hoogste Medicijnmeester, die het alles uit den Christus,
onzen Pastor, neemt, laat voor het ongeloof zich van den Eschatologischen
Kwakzalver niet zó onderscheiden, dat het onderscheid bewijsbaar is. De vinger
Gods is er - maar alleen het geloof kan zijn afdrukken ‘nemen’ en ‘rubriceren’. De
vinger Gods, nog eens, hij is er en schrijft en schrijft - een boek der geschiedenis,
en een boek des Evangelies, en een boek der nieuwe Gehoorzaamheid en een
boek der natuur zelfs, want Hij luidt het einde aller dingen in. Maar Hij schrijft ook
in de conscientie. Juist in de conscientie. En die conscientie heeft een dubbele taak:
zij is een boek (als alle andere geschapen of herschapen grootheid) doch is tevens
lezeres van alle boeken.
Nu moet die lezeres terug naar 't Boek, dat vóór dien reeds geschreven was in
de boeken der Goddelijke Schriftuur. Zó moet ze den vinger Gods verifiëren,
inzoverre Hij schreef en wees en aanwees, buiten en ook binnen haar. Zó diep daalt
de Geest nu tot ons neder, dat Hij zelfs zijn eigen aanwezigheid in en buiten de
Schriften laat bewijzen met de Schriften en niet met zijn apparitie ‘in zichzelf’.
Het is hét feest van den Geest vandaag.
Maar dat is alleen door het Woord Gods te bewijzen. Is hier de vinger Gods? Ja,
roept er meer dan één. Hier is de vinger Gods, naar uitwijzen van den Geest. Ja,
evenwel zegt de Geest in 't Woord: hier is de vinger Gods - maar dan alleen naar
uitwijzen van het heilig evangelie - hetwelk God zelf eerst in het Paradijs
geopenbaard, en daarna door de heilige Patriarchen en Profeten heeft laten
verkondigen, en door de offeranden en andere plechtigheden der wet laten
vóórbeelden, en ten laatste door zijn eniggeboren' Zoon vervuld.
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1)

De katastrofale idioten- of leken-profetie.

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, en Ik zal uitstorten van mijn
Geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en
uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen
en ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal Ik in die
dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Hand. 2:17, 18.
Petrus' pinksterpreek luidt niet minder dan den laatsten dag in.
En zij doet dit terecht.
Altijd heeft God bij het begin ener nieuwe periode gewezen naar haar vervolg en
einde.
Als 't pad der vernedering voor Jezus Christus wordt opengesteld, dan klinkt het:
deze zal groot zijn......en God de Heere zal hem den troon zijns vaders Davids
geven......en zijns koninkrijks zal geen einde zijn (Luc. 1:32, 33).
Als de opstanding nog maar nauwelijks geschied is, spreekt de Opgestane: Ik
ben nog niet opgevaren, maar Ik ben toch al bezig. (Joh. 20:17).
Als de hemelvaart geschied is, spreekt de engelenstem: deze Jezus, die van u
opgenomen is, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien
heenvaren (Hand. 1:11).
En als de Pinkstergeest de nieuwe aera heeft ingeleid, en de tonen van de
ouverture van die nieuwe aera nog maar nauwelijks weggestorven zijn, dan neemt
Petrus het woord, en zegt: het is de eerste dag der nieuwe bedeling! maar dat
betekent: het is de laatste dag. Want dit is nu wat Joël heeft geprofeteerd toen hij
den dag der dagen kwam verkondigen. Het is de laatste ure: de einden der eeuwen
zijn op ons gekomen.
Welnu, die laatste dag brengt katastrofes over de wereld. Wonderen in den hemel.
Tekenen op de aarde. Bloed. Vuur. Rook. Zonsverduistering, niet meer partieël,
doch algeheel. En, - overal te zien, of, beter: nergens voorbij te zien. Maanlicht, dat
voor eeuwig wordt gedoofd, want de maan wordt bloed.
De reeks is nu al lang genoeg.

1)

De Reformatie, XXI, 8 juni 1946.
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Maar één figuur moet óók nog bij de katastrofes worden opgemerkt: de leken gaan
in actie komen. Heeft God den tempelvoorhang stuk gesneden? Dan komt de
lekestoet vrijmoedig in beweging: hij verbreekt het clericale cordon, en de
lekencolonne marcheert den tempel binnen en kent geen bordjes meer, waarop
‘verboden toegang’ staat. Ja, waar hij ook heen trekt, deze ruige stoet, daar wordt
de plaats, waar op hij staat, tot heilig land verklaard, en niemand heeft de schoenen
meer te trekken van de voeten: hij brengt zijn eigen tempel mee, want hij is zelf
Gods verse en levende tempel. Zij profeteert, deze colonne van boeren, burgers
en buitenlui: zonen en dochteren profeteren, de laatsten ook, de eersten allemaal.
Grijsaards gaan zingend over den weg, en celebreren: 't emeritaat is afgeschaft,
dewijl zij allen jong zijn, groen en fris. Ook slaven en slavinnen mogen meedoen,
en geen Michal staat terzij te kniezen over het al te schamele personeel van Gods
invasie-dag.
Dit zal niet minder dan een catastrofe zijn? 't Was een vaste ordinantie, dat de
zon haar schijnsel gaf bij dag, en de maan des nachts; dat priesters met emeritaat
2)
gingen, en dat boeren gingen rentenieren, deze ‘idioten’ , (d.i. deze ambteloze
burgers). En de jongelingen, die nog leren wilden, moesten wachten tot ze dertig
jaren oud waren; en de rest had nimmer iets te doen met tempelbesognes, afgezien
van de tempelbelasting en het tempelbezoek van blote toeschouwers. En van het
slavengoedje repte niemand: dat stond gedurende vele eeuwen geheel en al buiten
de zaken van de tempelliturgie. Zó was de ordinantie, 's lands wijs, 's lands eer:
kerk-wijs kerk-eer. Idioten hebben niet in de clericale melk te brokkelen.
Maar op den dag van Pinksteren is dit alles radicaal verdwenen. De leken trekken
op; de idioten krijgen hun investituur; ze krijgen een intronisatie, zonder enig
ceremonieel nog wel. 't Is om te schreien voor een zoon van Levi. Ze verdringen
zomaar de priesters van den aristocratischen éénlingen-stand, en worden nu allemaal
tot priesters en allemaal tot koningen, en allemaal tot profeten uitgeroepen. Het is
in kerk-verband hetzelfde als een plotselinge invasie van communisten in een feodale
gemeenschap van eeuwenoude structuur zou zijn in staats-verband.
Joël had dit voorzien. Hij had het moeten beleven, dat de tempel gedwongen was
geweest, zijn werk te staken. Een sprinkhanenleger - bode van Gods eigen
oordeelsgeweld - had de velden kaalge-

2)

‘Idioten’ is een bijbels woord (Grieks N.T.); het woord betekent: ongeletterd, privaat, ambteloos
burger: Hand. 4:13, 2 Cor. 11:6, 1 Cor. 14:16, 23.
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vreten, en de grootste pijn was daarbij deze geweest, dat de tempel niet meer offeren
kon (1:9, 13; vgl. 2:14). Er was geen spijsoffer meer te brengen geweest. Een ledig
altaar - dat is óók een catastrofe. Vooral als God zelf het is, die aan de spits van dit
verdelgend sprinkhanenleger optrekt. (2:11). God zelf neemt dus de
tempelingredienten weg: Hij gaat Israël nog dieper hónen, dan Hij Kain eens
beschaamde: Kains offer rookte nog wel, maar 't werd niet aangenomen. Hier is 't
nog erger: het offer krijgt niet eens een káns meer: God plundert zelf het altaar;
neen, nog erger: Hij snijdt de toegangswegen naar het altaar af. Precies hetzelfde
heeft op Goeden Vrijdag Israël beleefd, toen de God van Israël het tempelgordijn
aan flarden trok: dat was toen óók een stil-leggen van den tempel-ritus geweest,
een niet meer gediend willen wezen van de afwerking van het dagelijks
tempelprogram. Geen afsnijden slechts der toevoer-wegen van het altaar, doch een
opbreken van die wegen. Of, wat voor een priester van Levi's ordening nóg erger
is: een openstellen van die toegangswegen voor Jan en alleman, voor boeren,
burgers en buitenlui, voor idioten en voor lekengebroed.
Maar als dan de priesters klagen en kreunen: nu is alles voorbij, de gemene
lieden, het kanalje, het rapalje, overstróómt de wegen van den clerus, dan roept
God: wát kanalje? Ze zingen hier in God verblijd van 's Heeren wegen. En ze
profeteren, en Ik gééf hun daartoe dromen en visioenen; Ik maak ze allemaal tot
mijn liturgen en mijn geestelijke practizijns: en hetgeen Ik heilig maakte dat zult gij
niet gemeen maken - hebt gij het goed gehoord?
Zo vult de lekenstoet der idioten de wegen, die de avondzon der ondergaande
wereld reeds kwam beschijnen. Hun apparitie is catastrofaal, inzoverre zij de orde
van den ouden dag verbreken komt.
Maar ze is meteen opbouw voor den jongsten dag; want straks zullen de hoeren
en tollenaren voorgaan; en zij, aan wie het meest vergeven worden moest, ook
cultisch gesproken. En een geheiligd volk, een koninklijk priesterdom wordt
binnengeleid in de stad der grote koren, den universelen tempel-zonder-koor, omdat
hij overal vervuld is van de geluiden, en omdat hij deunt van de stemmen, die
gedragen zijn van de ongebroken possessie van den Geest van God.
Dus nu aan 't werk, gij, die eertijds leek genaamd werd, maar die nu priester en
profeet geheten zijt vanwege uw God! Nu aan den slag! Verschuilt u niet meer achter
hoge heren - God kent dit vreemde artikel in zijn pinksterkerk niet meer. En niet
meer eigen verantwoordelijkheid afschuiven op synodes, die zelf zich aanstellen
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als een opperkerkeraad - een óók al onbekende figuur in den nieuwen dag der
vrijgemaakte kerk. Maar zelf u vrijmaken van de hiërarchie, die de verzenen tegen
de prikkels van Gods pinksterwagen slaat, achteruit trappende. De catastrofe van
den pinksterdag is ordelijk, want zij breekt stuk, hetgeen God zelf reeds stuk sloeg,
en zij bouwt naar zijn verheven stijl. Wie heden nog een leek wil zijn, die gaat
catastrofaal tegen de pinkstercatastrofe in; zijn catastrofe is niet bouwend, doch
verbrekend; zij slaat, maar nu opnieuw met lekenvoeten, de verzenen tegen de
prikkels van den pinksterwagen Gods, die echter de wagen is van 't heil, ons
aangebracht; de wagen van het nieuwe Israël met zijn ruiteren van lage kom-af,
doch geboren uit het zaad der wedergeboorte, hetwelk is: Gods Woord.
1)

Naar de ‘startplaats’.

en zij waren voortdurend in den tempel.
Luc. 24:53.
Daar is zo niets revolutionairs in de discipelen van Christus. Hun Meester is door
de tempelautoriteiten ten dode verwezen. God zelf heeft het tempelgordijn gescheurd.
Hun geest brandt van protest tegen wat in den tempel het commando voert.
En toch leidt hun gang van den Olijfberg, waar de Meester hen verlaten had, voor
wat het lichaam betreft, naar - dien tempel, die reeds door God zelf is prijsgegeven
op den Goeden Vrijdag.
Hebben zij het niet verstaan? En zijn ze dáárom zo onnozel, dat ze nóg weer naar
den tempel gaan, die hun, gelijk hun Meester, zijn decreten van verbanning reeds
in principe heeft voorgelezen? Of, willen zij ‘op hun eigen manier’ geschorst worden?
Of willen zij het proces van den Ene nog eens voor zich gerepeteerd zien? Zijn ze
zó bang voor de reële vrijmaking? Gaan ze nu heus terug naar de plaats waar God
het Oude Verbond heeft achtergelaten met ruïnes als teken bij den weg?
Houd op met vragen; ze weten, dat die tempel meer is dan de grenspaal van het
terrein van een verouderd testament. Als hij de plaats is, waar het oude doodliep,
dan moet hij ook de plek zijn, vanwaar het nieuwe zijn opmars neemt. Die tempel
is een eindpunt, zeker, maar hij kan dat zijn juist, omdat God iets groots over hem
beschikt

1)

De Reformatie, XXI, 15 juni 1946.
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heeft; hij is beginpunt. In de Verenigde Staten van het Oude en het Nieuwe Koninkrijk
is de grens van het Oude tevens de aanvangslijn van het nieuwe. Stopplaats is
startplaats; een andere wet kent het Rijk der hemelen niet, want anders zou het
leven van de revolutie. Doch het leeft in reformatie.
Dus zeggen de jongeren niet: God heeft het tempelgordijn gescheurd, derhalve
ontbreekt hier een geordende overheid, dus gaan we doen wat ons behaagt. Neen,
ze wachten op wat God de Heere doen zal. Hij heeft het in zijn eigen hand, de tijden
te vervullen, bedelingen voor eeuwig af te sluiten, en andere open te zetten. Hij
alleen kan het oude ‘vervuld’, en zó verouderd verklaren, en tot het nieuwe zeggen:
nu is aan u de beurt, de klok hierbóven heeft het sein gegeven. Zo als de plaats,
waar het oude blad dat van den boom valt, is bepaald door dat het nieuwe reeds
bezig is een weg voor zich te banen, en dus de stopplaats startplaats is, zo is het
ook bij dien tempel.
Daar gáán die jongeren; ze maken zich wel wis en zeker vrij. Ze werpen van zich
af alle valse besluiten van het Sanhedrin; ze bedienen onvervaard het Woord, ook
in betrekking tot ‘de binding’.
En als zij nu naar den tempel gaan, dan kunnen de mensen zeggen, mogelijk
smalen: ze conformeren zich dan toch maar gans gezeggelijk.
Maar God zei hun: gaat naar de grenslijn en betrekt de grenswacht. Daar waar
de lijn van het oude verbond daaraan zijn termen stelt, daar zal Ik het nieuwe een
aanloop doen nemen. Begint bij het begin, en weet wel wat gij doet: ge hebt van
hier uit den wedloop om de wereld te beginnen.
Conformeren?
Neen, reformeren, en dus: beginnen daar waar God de startlijn trok, en daar juist
zó lang blijven staan, tot Zijn hand het startschot geeft. Dat zal zeer duidelijk zijn;
een geluid als van een geweldigen gedreven wind. En ieder zal juist dáár kunnen
zien, dat God dat hele gedoente aan dézen kant der grenslijn heeft verlaten, als Hij
vissers stelt ter plaatse van de tot dien tijd toe wélgeboren dragers van de ambtelijke
waardigheden, en hén voor aller oog toerust met de onderscheidingstekenen van
de ambtelijke bevoegdheid. En vandaag begint hun stormloop dan, ter verovering
der wereld, aan de andere zijde van die grenslijn.
De tempel scheen den storm van Goeden Vrijdag goed te hebben doorstaan:
zelfs de vissers van den Galileeër kropen naar hem weder.
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Maar hij begreep niet, dat dát juist de grote dreiging was.
Geen wonder, dat hij 't niet begreep: die tempel was vergeten, dat hij in de situatie
van het grensverkeer gekomen was. Hij had vergeten, heilshistorisch te denken.
Hij had immers de openbaringshistorie niet verstaan. Hij was nog altijd zat van wege
zijn nog steeds bevredigende getallen. Doch hij was niet geschrokken van zijn
weggeteerd gewicht.
1)

Het tweede offensief begonnen.

En toen de draak zag, dat hij neergeworpen was op aarde, vervolgde hij
de vrouw......en de draak werd vergramd op de vrouw, en ging heen, om
oorlog te voeren tegen de overigen van haar zaad.
Openb. 12:13, 17.
Er is 'n scherpe insnijding in de hoofdstukken XII en XIII van de Openbaring van
Johannes. Ze tekenen ons in apocalyptische trekken de gigantomachie, de worsteling
der reuzenmachten, der uiterste beneden en der uiterste boven-krachten, zoals die,
in fundamenteel contrast tegen de heidense gigantomachieën, door de Schrift, door
den Geest van Christus, ons wordt in uitzicht gesteld. Er komt een Beest uit de zee;
dat is de Antichrist van de daad, van de dictatuur. En er komt een Beest uit de aarde,
dat is de valse profeet, de antichrist van het woord, de Minister van Propaganda
van het Laatste Rijk. Het zal zichzelf noemen: Gouden Vredesrijk. Niet het Laatste,
doch het Voleinde, en Blijvende. En deze Antichristelijke macht zal nu door den
ouden draak, d.w.z. dien van Genesis 3, worden geïnspireerd tot het kwade. Tot
den groten afval.
Dit is de bange werkelijkheid, waarvan de Schrift ons openhartig spreekt. Maar
zij doet dat niet zonder een zeer duidelijke tekening van een merkbaren overgang
in den oorlog van Satan; een overgang van het ene offensief in het andere.
Eerst heeft Openbaring XII ons den draak getekend, toen hij het KIND der vrouw
wou treffen. Hij wilde dat KIND, dien zoon der vrouw, dat zaad der vrouw, den
Christus dus, verslinden, zodra het zou geboren zijn. Dat is de forse pennestreek,
waarmee heel de adventstijd van den ouden dag getekend en gekwalificeerd is.
Satan
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heeft in dien tijd één doel: de vrouw beroven van het KIND; de moederbelofte ijdel
maken.
Dat eerste offensief is evenwel mislukt. Het kind wordt straks geboren; maar instee
van het te kunnen verslinden, ziet de draak het aan zijn invloedssfeer onttrekken;
het wordt beveiligd, het wordt snel opgenomen, weggerukt, tot God en zijn troon.
Naar den inwendigen mens reeds op Goeden Vrijdag; mede naar den uitwendigen
op den dag van zijn hemelvaart. Die wegrukking betekent: het Kind is voortaan
buiten schot. En als de draak met al zijn legerscharen het Kind achterna vliegt, om
het toch nog in zijn greep te kunnen krijgen, dan wordt die draak met al zijn gebroed
uit den hemel geworpen, en daarmee is het offensief tegen het KIND der vrouw
voorgoed gebroken.
Doch nu komt het tweede. Werd de vrouw niet van het kind beroofd, welnu, dan
kan misschien het kind van de vrouw beroofd worden. Zonder beeldspraak: werd
de kerk niet van den Christus beroofd, laat dan de Christus van de kerk beroofd
worden. Dan zijn ze toch gescheiden, deze twee: de Christus en zijn kerk.
Hier zet het tweede offensief zich in. En bij dat tweede offensief nu treedt het
Beest uit de zee op, en dat andere Beest uit de aarde; en deze twee zijn één. Dat
tweede offensief is kenmerkend voor den tweeden adventstijd, dien van het Nieuwe
Testament. Den tijd der inwachting van de wederkomst van Christus.
Voor deze inkeping in de geschiedenis der satanomachie mogen we wel heel
dankbaar zijn, want ze geeft ons een duidelijk beeld omtrent waarde en betekenis
der geschiedenis.
Vooreerst zegt het ons, wat het betekenen wil, Pinksterfeest achter den rug te
hebben. Hemelvaartsdag is het definitieve afsluiten van het eerste offensief;
Pinksteren de radicale inzet van het tweede. Op Pinksterfeest komt de
Zoon-der-vrouw, hoewel naar de menselijke natuur in den hemel blijvende, ver van
het strijdtoneel, tot zijn kerk terug in den Geest, om nu de wereld over al haar
breedten te maken tot het strijdtoneel. Op dit verbrede strijdtoneel zullen nu de
Draak en de vrouw te worstelen krijgen. Zo is Pinkster de aanvang van het laatste
offensief van Satan; tweede advent. In het eerste werd het Kind, in het tweede de
vrouw bedreigd.
Maar betekent ook al Pinkster verzwaring van den strijd, en concentratie van de
laatste aanvallen op de kerk, toch is de ondergang van Satan voor het geloofsoog
reeds te zien. Wie een tweede
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offensief beginnen moet, omdat het eerste, tevens de hoofdaanval, mislukt is, die
staat er niet best voor. Zijn hoofddoel heeft hij niet bereikt. Ook Satan is persoon;
en als de Schrift hem tekent met de trekken van den mens, die door 't ressentiment
geplaagd wordt, dan vergeten we niet, dat zulks met psychologie niets heeft te
maken, en dat ook hier slechts beeldspraak aan het woord is; dat ook over den
Vorst der duisternis antropopathisch wordt gesproken in de Schrift, d.i. dat zij den
geest, die geen mens is, toch tekent onder gebruikmaking van beelden, die ontleend
zijn aan het mensenleven.
Maar wij laten ons toch door die beeldspraak leren. We laten ons gezeggen, dat
de Satan grote woede aan den dag legt, te groter, naarmate hij ‘ziet’, dat hij is
neergeworpen uit den hemel, thans voor de tweede maal en dat hij maar een kleinen
tijd heeft.
Doch boven dit alles uit laten we ons zeggen, dat alle aanvallen, die de kerk in
het tweede offensief te wachten staan, tenslotte een bewijs zijn, dat het eerste is
verlopen. Elke nieuwe aanval is een vrucht van satans geleden nederlaag; in feite
is zijn laatste offensief bewijs, dat hij na 't eerste gedrongen is in 't defensief. Want:
Een aambeeld is de kerk; wanneer ze wordt geslagen,
zo doet ze anders niet dan dulden en verdragen.
Maar al de hamers die op dezen aambeeld slaan,
zijn zelve op het lest te pletteren gegaan.

1)

Het offer der verstoten kerk als Kaïnsoffer bejegend.

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een
geluid, gelijk als van een geweldigen, gedrevenen wind, en vervulde het
gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen,
als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
Hand. 2:1, 2, 3.
De vraag heeft haar reden, waarom de uitstorting van den Geest van Christus, en
daarmee de vrijmaking der kerk uit de banden van het vleselijke Jodendom, haar
losmaking uit de banden van Israëls nationale bestaan en haar uitbreiding over heel
de wereld, juist op het Pinksterfeest geschied is. Had God soms een massa mensen
nodig, om te luisteren naar zijn preek, en om zijn tekenen op te
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merken, en heeft Hij misschien dáárom gewacht tot den Pinksterdag, waarop immers
een grote massa mensen in de stad aanwezig zou zijn?
Dit kan de oplossing van het vraagstuk niet zijn. Wel kunnen we achteraf goddelijke
wijsheid opmerken, die voor de eerste voldragen christelijke preek, van menselijken
mond ambtelijk uitgegaan, een enorme mensenmassa heeft bijeen doen komen;
maar hiermee kan het vraagstuk niet zijn uitgeput. Immers, God hangt nooit af van
de ‘gelegenheden’, die Hem ‘geschonken’ zouden worden. Hij schept ze immers
zelf? Hij schept ook zijn eigen hoorders, want Hij schept hun gehoor, dat is: hun
geloof. Die God, die zijn hoorders maakt, behoeft op hen niet te ‘wachten’.
Een andere vraag is evenwel deze: of God niet iets te zeggen heeft aan dat volk,
dat heden niet naar Hem zou willen horen, maar toch zijn proclamatie zal moeten
vernemen, - aan Israël dus, dat vleselijk is geworden, maar dat tot op den dag van
heden rechtsgeldig kerk was.
En inderdaad, God hééft voor dat volk den scheidsbrief gereed liggen. En als de
scheidsbrief wordt overhandigd, dan moet de door haar ‘Man’ vanwege haar
definitieve ontrouw nu in rechten verlaten vrouw hem zelf in handen krijgen, opdat
publiekrechtelijk blijke, dat de valse vrouw wordt prijsgegeven aan de fundamentele
eenzaamheid en aan het oordeel der onvruchtbaarheid, en dat de rechten van de
bruid des Heeren overgaan op die gemeenschap, aanvankelijk uit Israël, die het
verbond bewaard heeft, en dus den Zoon gekust.
Zó is het bepalen van den Pinksterdag als Geestesdag geheel verklaarbaar. De
pinksterdag, had onder Israël een zeer bepaalde betekenis. Het was het zogenaamde
‘wekenfeest’, waarvan Leviticus 23 den zin en het programma vaststelt. Wie dat
hoofdstuk naleest, bemerkt, dat het Pinksterfeest volkomen wettig kan worden
gekarakteriseerd als dankdag voor het gewas. De verzen 15-22 geven te kennen,
hoe een ‘nieuw’ spijsoffer, d.w.z. een spijsoffer van een nieuwen oogst, moest
worden gebracht. Het bestond uit twee ‘beweegbroden’, te zuren als gewoon voedsel.
En dit offer was nu niet zoals in vele andere gevallen een offer van een particulier,
doch van het ganse volk, van heel de kerk. Met andere woorden: heel de kerk dankte
op den pinksterdag officieel den Heere voor het brood der kerk, voor haar plaats in
de wereld, voor de goddelijke erkenning van haar recht op die plaats. De priester,
als haar vertegenwoordiger,
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had in dat pinksteroffer te belijden: Gij hebt, o Heere, uw kerk weer een jaar lang
haar plaats op aarde gegeven: Gij hebt haar in de woestijn der omliggende
volkerenwereld haar plaats bereid, en hebt haar óók aldaar gevoed, en hebt haar
daarin bevestigd, dat zij uw heilige, uw beminde is. Nu treden wij voor U, wij, als
volk, als kerktotaal, als het heilige zaad der vrouw. Wij zijn als Abel, want zie, wij
offeren U van onze eerstelingen, ten teken van onze dankbaarheid. Gij hebt alle
eeuwen door dit offer van uw kerkvolk aangenomen: ook nu zult Gij dit andermaal
ons doen. Hier staan wij. Wij hebben ons program getrouw gevolgd; neem aan, o
Allerhoogste, het Abels-offer van het zaad der vrouw.
Ook heden zal het ambtelijk apparaat van Kajafas alzo gaan handelen. Het
program voor 't feest is opgesteld; de Heere zal zijn offerende kerk weer aannemen
in haar offerande, haar pinksteroffer......
Maar op dezen pinksterdag worden zij, in wederom poseren als Abel, door hun
God bejegend als Kaïn. Hun offer wordt vandaag niet aangenomen. Want Israël
heeft het ware zaad der vrouw, den Nazarener, enkele weken geleden gekruisigd.
Toen heeft het zaad der vrouw, dat was: de kerk, zichzelf verraden en verloochend.
Die Christus wás het ware Vrouwenzaad. Maar hij is bij vonnis buiten de poort
geworpen. En nu komt op den eersten dag waarop dit volk publiek zich weer komt
presenteren als het zaad der vrouw, God duidelijk verkondigen, dat Hij over dit volk
nu heel anders denkt. Hij laat den priester weten, dat Hij zijn offer, dat kerk-geschenk,
niet aanneemt. De rook slaat neerwaarts in de aarde, al ziet men dit zo niet. God
wil het offer van die kerk niet meer.
Hij laat die harde werkelijkheid vandaag ook zeer duidelijk verneembaar worden:
het Joodse volk, de kerk-tot-op-heden, wordt heden aangesproken in haar eigen
taal; de scheidsbrief is in die eigen taal geschreven. Het zijn immers de Joden zelf
geweest, die in hun rabbijnse litteratuur voorspeld hadden, dat, als Jahwe eens tot
zijn kerk zou komen, Hij dat zou doen onder twee tekenen: een groot geluid voor
het gehoor, en een groot licht voor het gezicht. Welnu, hier is een groot geluid, een
geluid als van een geweldigen gedrevenen wind; en hier is óók een groot gezicht:
verdeelde tongen als van vuur. En deze tongen zetten zich op bepaalde individuen:
het huis, waar de discipelen van den Gekruiste eendrachtig bijeen waren, dat huis
werd van dat grote geluid vervuld, en de wachtende bidders, die in dat huis bijeen
waren, die werden van Godswege gewaarmerkt

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

166
en als zijn gezegenden aangewezen met die tongen als van vuur. Maar dat prachtige
andere grote Huis, het tempelhuis waarin Kajafas den scepter voert, dat ligt verlaten.
Daar komt noch de grote stem, noch het grote licht.
Zó kiest God scherp en klaar.
Hij kiest publiek tegen het Kajafas-college. Het offert, ook nog nadat de
tempelvoorhang door Gods hand gescheurd was, en het miskent dè daarin reeds
uitgesproken gevaarlijke dreiging. Het posteert zich voor Jahwe als Abel, maar het
wordt publiek vernederd als Kaïn. Het heeft den meerdere-dan-Abel vermoord, en
is dus zelf meer dan Kaïn geworden. Zie, zijn huis wordt hem woest gelaten; een
ander neme zijn opzienersambt.
Maar de discipelen en discipelinnen van den Gekruiste worden op den dankdag
voor het gewas bij God aangenomen. Ze hebben in den vorm van tempelbelasting
nog meebetaald aan het volks-, het kerk-offer. Maar ze hebben het ware offer
collectief en individueel aan God gebracht: ze hebben een gebroken hart en een
verslagen geest aan Hem geofferd. En in den naam van den Gekruiste zijn ze nu
sindsdien saamgekomen.
Zo is bij hen het bloed van den meerdere dan Abel erkend. Het roept om wraak
tegen den clerus, thans ontaard tot een Kajafaskliek. Maar het schenkt vergeving
aan hen, die het inriepen tot zaligheid. Zo is de scheidsbrief uitgereikt aan het
vleselijk geworden gedegenereerde Israël, en een trouwbrief, dien God gehandhaafd
heeft, die is met hun naam voortaan voorzien. Zij zijn het vrouwenzaad; ‘de overigen
van het zaad der vrouw’. Het kruis wacht op hen, en dan de kroon. Maar in de
woestijn is hun een plaats bereid; daar worden zij voortaan gevoed (Openb. 12). Zij
hebben het Pinksterfeest behouden, naar den zin; bij hen is ook die zin vervuld.
En dit is nu één der redenen, waarom de Heere den Geest op Pinksterfeest deed
komen tot de kerk.
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1)

Vrijmaking - wet - evangelie.

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een
geluid, gelijk als van een geweldigen, gedrevenen wind, en vervulde het
gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen,
als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
Hand. 2:1, 2, 3.
De vraag, waarom de pinksterdag van Israël door God is uitgekozen als datum van
2)
de uitstorting van Christus' Geest heeft meer dan één aspect. In een vroegere
overweging hebben we één van die aspecten bezien. Maar er is nog een tweede.
Want als op den Israëlietischen pinksterdag God zijn volk toespreekt in de taal
van dat volk zelf, en zó is metterdaad zijn handelwijze, dan krijgen we te doen met
de opvatting aangaande de betekenis van Pinksteren, zó als die opvatting onder
Israël bestond.
Welnu, één van de bronnen, en wel de voornaamste, en alleenwettige, waaruit
die opvatting van het Pinksterfeest voortkomt, is Leviticus 23; waarover in onze
brieven bedoelde vroegere overweging reeds is gesproken.
Maar anderzijds werd in feite onder de te Jeruzalem aanwezige feestgangers de
opvatting van de betekenis van Pinksteren bepaald door de destijds reeds
eeuwenoude bepaling, dat Paasfeest herinnerde aan de vrijmaking der kerk, toen
zij ‘uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid’ werd in Mozes' dagen, terwijl dan
Pinksteren zou herinneren aan de wetgeving op den Sinaï. Feit is, dat onder die
duizenden en nog eens duizenden feestgangers de overgrote meerderheid een
gedenkdag van de wetgeving op Sinaï beleefden naar hun gevoelen.
Met dit feit voor ogen, mag men zeggen, dat de uitstorting van den Heiligen Geest
juist op Pinksterfeest een goddelijke aanwijzing bevat omtrent de
openbaringshistorische successie der heilsmomenten.
Er zijn er twee, die op pinksterdag zich als kerk presenteren, elk met een
profetische declaratie.
Kajafas, die vandaag voor het eerst het pinksterceremonieel leidt en regelt, houdt
vol: zó loopt de lijn: a) uitleiding uit Egypte; b) wetgeving op Sinaï; c) kruisiging van
den Nazarener, als enige goddelijke maatregel om de wet te handhaven, die door
Hem verkracht

1)
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De Reformatie, XXI, 6 juli 1946.
Zie de vorige overdenking.
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is; d) Pinksterfeest der kerk, die den Nazarener excommuniceerde en vervloeking
van de sekte, die den Nazarener volgt; e) en in de verre toekomst: verheerlijking
van het den Nazarener-vervloekende Israël in de toekomende gouden eeuw.
Maar Simon Petrus, die vandaag voor het laatst het pinksterceremonieel onder
Kajafas heeft tegemoet gezien, houdt met de zijnen vol: zó loopt de lijn: a) uitleiding
uit Egypte; b) wetgeving op Sinaï; c) kruisiging van den Messias, als enige goddelijke
maatregel om de wet te handhaven, die door Hem vervuld is; d) Pinksterfeest der
kerk, die door den Christus als Borg van de eeuwige excommunicatie voor altijd
verlost is en vervloeking van de valse kerk, die den Nazarener niet volgt; e) en in
de verre toekomst: verheerlijking van het den Nazarener gelovende geestelijke
Israël in de toekomende heerlijkheid.
En nu kiest God, door Kajafas' gezelschap openlijk met de pinkstertekenen (geluid
en licht) voorbij te gaan, tegen het vleselijke Israël, dat Hij desavoueert en
excommuniceert; en door die pinkstertekenen te schenken aan de discipelen van
den Nazarener, kiest Hij vóór dien kring, dien Hij openlijk erkent en aanneemt, en
waaraan Hij de rechten en de predikaten der kerk toekent.
Met andere woorden:
Kajafas en de zijnen hebben de vrijmaking der kerk wel zien bekronen door de
wetgeving op Sinaï, doch hebben het uitgeleide kerkvolk wéér gebracht onder het
juk der dienstbaarheid, naamlijk, door de ‘wettische’ gehoorzaamheid die de wet
Gods krachteloos maakt, en het evangelie miskent. Het is bij Kajafas: uitleiding uit
Egypte-wetgeving-wetsverheerlijking zonder evangelie van vrije genade.
Maar het is bij Petrus en de zijnen: uitleiding uit Egypte-wet-geving-wetsvervulling
door en in het evangelie van vrije genade. Zo wordt de tegenstelling van wet en
evangelie opgeheven; zó wordt het evangelie gezien als vervulling van de wet; zó
wordt de uitleiding uit de dienstbaarheid, welke uitleiding in Mozes' dagen begon,
nu gezien als volkomen gemaakt door Christus Jezus; en zó wordt het lied van
Mozes niet weersproken, doch vervuld door en aangevuld met en verklaard in het
lied van het Lam. En zó heeft God de verlaten kerk voor het laatst officieel
toegesproken in haar eigen taal.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

169
1)

‘Lotsverbondenheid’.

Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad
Abrahams aan.
Hebr. 2:16.
We hebben in de laatste jaren zeer veel horen spreken van lotsverbondenheid. De
‘Germanen’ waren het, die ons met deze term betoveren wilden. Germanen van
hier waren ‘lotsverbonden’ met Germanen van ginds. Het Noordse ras was
lotsverbonden over al de plaatsen van zijn verstrooiing. En uit kracht van die
‘lotsverbondenheid’ werd dan de ‘volkse’ gedachte gepredikt. ‘Wat ‘lotsverbonden’
was, dat moest tezamen lijden, tezamen strijden, tezamen overwinnen of - als dat
niet zou gegeven worden - tezamen ondergaan: Götterdämmerung. Het was deze
leer der lotsverbondenheid, die den grondslag legde voor den arbeidsdienst, voor
den oproep tot inlijving in de Waffen-S.S., en wat meer van dit slag ons werd
aangepreekt.
Maar die lotsverbondenheid rustte in een (onderstelde) bloeden rasgemeenschap.
Ze kwam er niet boven uit. Ze was zelf een ‘lot’, en kon dus nimmer een ‘anker der
hoop’ werpen in een vasten bodem, die niet met het ‘lot’ zelf identiek en homogeen
was. Ze bleef in den noodlots-cirkel ons rondvoeren. Ze kende geen hypostase,
geen vasten grond, waarin ze rustte, en waaruit het ‘lot’ werd overwonnen uit
krachten van een eeuwigen, vrijen, en vrijmakenden Geest, van schepping en
herschepping.
Daarom is de Schrift zo rijk, die ons een andere ‘lotsverbondenheid’ tekent. Deze
is zelf geen ‘lot’, maar een nieuwe vrije en vrijmakende schepping Gods. God zelf
is immers mens geworden. Hij nam, in eeuwige vrijheid, ons lot aan. Hij deed daarin
zijn goddelijke, vrije keus. Want de Zoon nam niet de engelen, doch het zaad van
Abraham aan. Dat is: Hij trok dat Abrahamszaad tot zich en nam het zo op in de
2)
door Hem geschapen lotsverbondenheid met Hem. Hij nam het lot van Abrahams
zaad aan; en wijl Hij het aannam, door vrije, almachtige daad, overwon hij dat ‘lot’,
door het te verlossen, en de door Hem tot lotsgemeenschap uitgekozenen vast te
leggen in een hypostase, een vasten grond, die hun lot kon drágen en een
ankerbodem worden kon, waarin hun lot voortaan verankerd liggen kon.

1)
2)

De Reformatie, XXI, 13 juli 1946.
G. Delling, Th. Wb. IV, 9, aangehaald in Nils Johansson, Parakletoi, Lund, 1940, S 252/3.
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Niet, dat Hij zich niets van hun natuur aantrok. Integendeel; juist om met hen
lotsverbonden te kúnnen zijn, moest Hij hun natuur aannemen. Niet de engelen
nam Hij aan: geen der gevallen engelen heeft Hij verkoren tot verlossing. Had Hij
dit gewild, Hij had de ‘smarten van Satan’ moeten gaan lijden. Maar Hij kwam de
smarten van de mensen lijden. En daarom kwam Hij in hun vlees en bloed, om zo
door het lijden van hun dood den dood te overwinnen. En hen van het lot der vreze
des doods te verlossen.
In deze geschapen lotsverbondenheid, die de daad van soevereine keuze, heeft
Hij ons van het nood-lot dan ook voor eeuwig bevrijd. Bij Hem is de
lotsverbondenheid niet zelf een lot, doch soevereine daad van heerschappij. Hij
verrichtte ze door den eeuwigen Geest. Zo min de schepping van de wereld, waarin
de Geest over den bajert zweefde, een ‘lot’ was, dat God in boeien sloeg of hield
geslagen, zó min was het de vleeswording des Woords, zó min was het de
menswording Gods, zó min is het de heerschappij uit den Geest van Christus. 't
Was goddélijke daad. De lotsverbondenheid van Christus met het zaad van Abraham
is en blijft bestaan tot in alle eeuwigheid; maar de akte der lotsverbinding ligt er
achter en maakt die lotsverbondenheid een permanente akte van goddelijke vrijheid:
want altijd door blijft Hij ze willen en stellen, onderhouden in volkomen autarkie.
Dus moet ook deze lotsverbondenheid ons hoogste goed zijn. Wat niet het anker
daarin werpt, dat is uit Satan, gelijk dat spreken der Germanen van Satan was.
Satan wil zijn goddeloze keus ons opdringen als een ‘voorrecht’, dat
natuurnoodwendig heet; hij splitst de menselijke lotsverbondenheid door een edel-ras
te fantaseren dat boven de andere staat (het voorrechts-ras) en zó is de
lotsverbondenheid, die ons aanpreekt, gebaseerd op de hoogmoedige leer van de
ongelijkheid der mensen, d.i. op het niet-lotsverbonden zijn van állen in den grond.
En binnen dit kader suggereert hij ons, dat t zo mág als hij het wil, en dat het ook
zo moet, dat het niet anders kán: lot, lot, noodlot. Maar Christus, als Hij Abrahams
zaad aanneemt, preekt de lotsverbondenheid van álle mensen, als elkaars gelijken
in den doem en in de doemwaardigheid; zij hebben allen het verbond verbroken als
Adam en derven de heerlijkheid Gods. Doch die door Hem geschapen
lotsverbondeheid van zich met ons, die stelt Hij ons immer in het kader van een
nieuw verbond, een verbond der genade. En het verwerpt onzen wil: kus den Zoon,
zegt Hij, opdat Hij niet toorne. Wij mogen, omdat wij moeten; doch wij
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moeten niet vanwege óns lot, doch vanwege zijn verkiezen van ons lot voor zich.
Wij moeten, niet uit natuurlijken lotsdwang, doch uit zedelijken Godsdwang - Hij is
zeer heerlijk in zijn keuze van onze schamelheid en schande voor zichzelven: Hij
is volkomen vrij, wanneer Hij met en voor ons slaaf wordt. En zó máákt Hij ons vrij.
1)

Wind en storm.

Wind zaaien ze en storm zullen ze oogsten.
Hosea 8:7.
Nog is het Joodse volk niet tot rust gekomen. Het is geplaagd, gewond, maar staat
weer op en vecht voor zich. ‘Weer zal David het winnen van Goliath’, zo is, naar de
pers onlangs meldde, de spreuk van het Joodse verzet tegen zijn onderdrukkers,
de werkelijke of vermeende. En een ander orgaan (Het Kompas, IV, 26, 271) meldde
dezer dagen van den inwoner van Jeruzalem of van Tel-Aviv: ‘Als hij 's avonds
thuiskomt, zet hij de radio aan. Eerst zoekt hij naar de “Kòl Jisraël”, de “Stem van
Israël”, den geheimen zender van de Joodse verzetsbeweging. Reeds acht jaar
lang speuren de Engelsen tevergeefs naar deze geheime stem - de stem, die zich
steeds op dezelfde tijden weer laat horen en dagelijks legerberichten geeft - de
stem, die geheime bevelen in codevorm en waarschuwingen aan de Engelsen in
het Engels doorgeeft, zoals bijvoorbeeld de volgende passage naar aanleiding van
de afkondiging van het noodrecht:
“Wij delen u mede, dat de Joodse verzetsbeweging uw wetten niet erkent. Uw
pogingen, om ze door te voeren, zullen wij als misdadige handelingen beschouwen
en als zodanig ook bestraffen. Noch uw regering, noch uw wetten zijn wettelijk.”
Dan volgt het citaat Hosea 8:7: “Zij zaaiden den wind, en zij zullen den storm
oogsten” - en daarna de dreigende uitroep: “Nu zijt ge gewaarschuwd!”’
Ja, - en in beide uitlatingen - die omtrent David en de andere, het citaat uit Hosea
- staan we voor het droeve bijbel-gebruik van het vleselijke Jodendom. ‘David’ moet
nog steeds gelden of althans weer gaan gelden, als de koning met zwaard-geweld,
en met militaire sterkte en uiterlijke praal. Dat David z'n uiterlijken glans verliezen

1)
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moest, en zó moest komen tot zijn ware bestemming en tot het werkelijk messiaanse
rijk, hetwelk door de ‘dwaasheid des kruises’ getypeerd wordt, dát geloven de Joden
niet: het ‘deksel’ ligt nóg op hun aangezicht bij het lezen van het Oude Testament.
Niet anders staat het, als zij Hosea sprekend invoeren voor de ‘Kòl-Jisraël’,
Radio-Israël. Hier wordt Hosea's woord gebruikt als een waarschuwing aan het
adres der barbaren. Maar Hosea in eigen persoon keerde dit woord eenmaal tegen
het oude bondsvolk zelf. Dat volk ‘heeft zich door Jahwe te verlaten op een weg
begeven, die het naar de ellende voeren moet. Hosea gebruikt daarvoor verschillende
beelden. Een wind, zo zegt hij H. IV:19, heeft Israël aangegrepen en sleept het
mede; of ook: men heeft wind gezaaid en oogst nu storm, H. VIII:7, XII:2’ (Valeton,
Amos en Hosea, 159). Geen barbaarse, doch de eigen overheid wordt bestraft, met
het volk, in vs. 4. Geen buitenlandse afgod, doch het kalf van Samaria wordt
afschuwelijk genoemd, in vs. 5 en 6. En daarna volgt óns vers, vs. 7.
Zo is Hosea's woord gekeerd tegen de bondelingen, die aan het verbond ontrouw
geworden zijn. Maar als de ontrouwe bondelingen de bondswraak (van het storm
oogsten) van zichzelf geen actueel gevaar meer achten, doch in ijdel zelfbehagen
pochen, dat die straf voor anderen geldt, en alleen de zegen voor henzelf, dan
vergeet hun hart, dat juist de bondsgemeenschap in 't zwaarste oordeel vallen moet:
ze heeft den weg geweten, doch hem niet bewandeld. Het is een typisch kerkelijk
fatum, dat wie wind zaait, storm oogst. Er zijn exegeten, die bij ‘wind’ ook hier denken
aan ‘ijdelheid’ (d.w.z. inhoudloze ledigheid). Wie het woord zó opvat, die mag zich
wel bijzonder sterk gewaarschuwd achten b.v. tegen kerkelijke ‘leerformules’, die
bindend heten, maar desniettegenstaande niet te handhaven zijn. En wie onder
‘wind’ verstaat een begin-van-storm, die huivere b.v. voor een dusgenaamde ‘tucht’,
die geen tucht is, doch menselijke zelfhandhaving. Het einde zal zijn een breuk, en
- aan de zijde van wat de bekering weigert - de verbrokkeling. Wind zaaien is juist
voor den bondskring, de kerk, altijd het begin van het storm-oogsten. De voorbeelden,
die we kozen, zijn uiteraard niet anders dan voorbeelden.
Het wordt wel heel gevaarlijk voor de kerk, als zij de goddelijke wraak niet meer
erkent als een realiteit voor den bondskring zelf. We hebben in de laatste jaren vele
kerkelijk-theologische stemmen alzó horen spreken: verbondswraak gold voor het
oude, niet meer
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voor het Nieuwe Verbond. Het waren voorgangers die het zeiden. In 't wezen der
zaak was dat de fout van Kòl-Jisraël: Radio-Israël. De fout van nationalisme, en
kerkisme. De fout juist van hen, die Israël Israël noemen, zonder (afgedacht van
hun theoretische constructies) religieus te bedenken, dat het niet alles Israël is wat
Israël genaamd wordt. Wie daaraan werkelijk denkt, daarbij blijvende in de lijn van
het om dit woord heengeweven tekstverband, die weet ‘Kòl-Jisraël’ der nationalisten
en kerkisten te doorbreken met het getuigenis van dat ware Israël, dat niet de
versnijding, doch de besnijding is en dat daarom toeziet en vreest, opdat het niet
wind zaaie, en storm oogste; dit laatste is de kerkelijke ellende na kerkelijke zonde.
De lijst van goddelijke ‘scheld’-woorden is voor de kerk altijd groter dan voor de
wereld; want hoe meer genade bewezen is, des te erger is de zonde, die met haar
speelt.
1)

Concentratie.

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

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

175
geworden. Niet meer één moederstad, niet langer één land, niet meer één natie,
doch een kerk, die uit alle natie en uit alle volk en uit alle tong verzameld is, en dan
ook uit álle natie, álle volk, álle tong. Voor de kerk valt dus de geografische
centralisatie weg. En dewijl de ware kerk geen ambtsdrager over den anderen
ambtsdrager, en geen plaatselijke kerk over de andere plaatselijke kerk laat heersen,
en niet aan een mens hangt, doch aan Christus, daarom zal zij, in onderscheiding
van de valse kerk, blijven bij die principiële afwijzing der centralisatie-gedachte. Met
het desbetreffende artikel der Gereformeerde Kerkenordening (84) staat of valt de
ware kerk: het is zo zuiver nieuw-testamentisch gedacht tegenover Rome, dat in zo
veel opzichten den kerkwagen terugrijdt naar het Oude Testament: van het offer,
den priester, den clerus, de hiërarchie, de centralisatie, de metropool.
Ook ‘de wereld’ kent principieel de geografische centralisatie niet meer. Maar
omdat zij wereld is, zal zij wel zich tenslotte vergapen aan een mens (vandaar de
Antichrist), en zal zij dus om dien énen mens de zondemacht zich doen
samentrekken. Ze eindigt zo toch in de centralisatie: het oecumenisch bedrijf der
zonde eindigt in de despotie, en dus in de centralisatie. Want die de zonde doet is
een slaaf der zonde.
Vandaar dat wel niet de Deugd, doch wél de goddeloosheid in een efa besloten
worden kan en naar Sinear gedeporteerd kan worden in den eindtijd. Maar Sinear
zal dan niet meer het oude Babylonië zijn, doch het operatieterrein van den mens
der zonde. In de Openbaring van Johannes is het Babel der toekomst reeds getekend
met de kleuren van het toenmalige Rome; en Rome is zelf weer prototype van het
wereldrijk der laatste dagen. Het Rijk van de antichristelijke metropool, de residentie
van het Beest.
Zo vormen zich niet op aarde twee middelpunten, één van de kerk en één van
de wereld. Er zijn straks inderdaad twee middelpunten, doch het éne is in den hemel,
het andere op de aarde. Het ene is de troon van Christus, het andere de troon van
den Antichrist. Het éne centrum is al gevormd, het tweede formeert zich nu, al weten
we niet, waar het zal zijn, definitief.
Want twee zijn er weggevoerd op de vleugelen van den wind.
De éne is Risj'a, de Goddeloosheid. Zij gaat naar Sinear, het Babel van den
eindtijd.
De ander is de Zoon der vrouw, het Zaad der vrouw. Dat zaad is weggerukt tot
God en zijn troon (Openb. 12).
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Zo blijft ons tegenover de centralisering der ongehoorzaamheid alleen de
intensivering van de gehoorzaamheid te stellen. De intensivering van de
gehoorzaamheid óók aan artikel 84 der kerkenordening, dat geen kerk over andere
kerken, geen dienaar over andere dienaren zal heersen. Wel de goddeloosheid,
doch niet de gehoorzaamheid moet in de efa der centralisatie. Tegenover de
centralisatie der machtswellustigheid plaatst God alleen de intensivering van geloof
en hoop en liefde.
1)

Wie maakt er een eind aan?

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

Euthanasie - Verloren Asyl.

En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken en zullen hem
geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven en de dood zal van
hen vlieden.
Openb. 9:6.
In Bensons boek: ‘De God der wereld’ geeft de auteur ons een schets van de dagen
van den Antichrist. Hij draagt den naam Felsenburgh. Aan het eind van het boek
komt Felsenburgh met een
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proclamatie uit: de uitroeiing van hen, die aan ‘het bovennatuurlijke’ geloven, wordt
daarin als noodzakelijk aangediend. ‘Een leger van sprekers doorkruiste het land,
zij verdedigden en legden uit, even als de pers’ (361). ‘Vrede, zo legde men uit, was
voor den eersten keer in de historie der wereld een feit geworden. Er was geen
enkele Staat meer, hoe klein ook, wiens belangen niet dezelfde waren als van een
der drie afdelingen der wereld, waaronder hij behoorde. Dit eerste stadium was al
ruim een halve eeuw geleden bereikt; het tweede stadium - de vereniging van deze
drie afdelingen onder een algemeen hoofd - was volbracht door een Persoon, Die,
naar het scheen, uit de humaniteit was opgerezen, juist op het ogenblik, dat zulk
een Mens gevraagd werd. Het geloof in hem vroeg dan ook, dat men zich aan zijn
oordeel zou onderwerpen. Dat er nog een Koninkrijk zou bestaan, dat zijn eigen
religieuze meningen aan een klein aantal leden opdrong, was een onverdragelijke
tirannie, want geen Staat bezat het recht, algemene wetten uit te vaardigen, die niet
door iedereen aanvaard konden worden......Het menselijk ras was nu één geheel
geworden......er waren geen privé rechten meer (361/2). In het Christendom schuilde
een absoluut dodelijk vergif; iedere cel, die er mede besmet werd tastte direct het
leven aan’ (363).
Er zijn in het boek twee mensen, een man, een vrouw; Oliver, Mabel. Oliver heeft
het decreet mee getekend, Mabel kan dat niet verdragen. ‘Is het waar?’ vraagt ze
hem toonloos, en vermoeid. Ja, antwoordt de man. ‘Alle ledematen moeten gezond
worden. Als uw hand u ergert, kap ze af, zei Jezus Christus. Dit is nu ons devies
geworden......Als iemand ook alleen maar zegt, dat hij in God gelooft, is dat
hoogverraad. Maar er zal geen gewelddadigheid gepleegd worden; alles zal heel
2)
rustig en barmhartig gaan. Jij hebt toch ook altijd de Euthanasie goedgekeurd?
Dat zal toegepast worden, en -’ (366) En nu kan Mabel er niet meer tegen op.
Ze gaat in het geheim naar een Tehuis voor Euthanasie. ‘Op den zaterdag der
vorige week had ze het onderzoek ondergaan voor de overheid; ze had onder de
gewone voorwaarde van geheimhouding, haar naam, leeftijd en adres gegeven,
zowel als hare redenen, waarom ze van de Euthanasie gebruik wenschte te maken;
en alles was goed afgeloopen’ (375). ‘Haar wil had de overhand behaald en haar
ook gedwongen de hoop op een voortbestaan te laten varen......Menschen waren
niet meer dan dieren’ (377).
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Dan, als het haar tijd is, schrijft ze Oliver een brief. ‘Wij beiden weten dat er niets
meer is. Voor het leven ben ik bang, niet voor den dood. Natuurlijk zou ik bang zijn,
als ik pijn moest lijden; maar daar is geen sprake van, zeggen de doktoren. Het is
eenvoudig alsof men in slaap valt. De zenuwen sterven vóór de hersens. Ik doe het
zelf’. (383).
En dan - de zuster brengt het apparaat.
‘Er stond een wit geëmailleerde doos met teere bloemen beschilderd. Aan deze
doos was een slang bevestigd met een breed mondstuk, dat met twee stalen
klemmen om het hoofd kon bevestigd worden. Aan een der zijden was een
porseleinen handvat bevestigd’ (387).
En als de zuster zich teruggetrokken heeft, dan neemt Mabel het apparaat, en
draait den hefboom om. ‘Ze voelde plotseling een extatische lichtheid in al haar
ledematen; ze trachtte een hand op te heffen en bemerkte, dat het onmogelijk was;
ze was niet langer van haar......’ Straks is ook het gezichtsorgaan niet meer van
haar, de wil staat niet langer in verband met het lichaam......eindelijk is ook het
gehoor weg......‘Toen gebeurde er iets verbazingwekkends. De grenzen werden
verbroken, alsof er iets knapte, en zij bevond zich in een onbegrensde ruimte - het
was verschillend van wat ze ooit ondervonden had. Het was levend......het was
overweldigend - het was één in veel; het was geestelijk en toch absoluut werkelijk
in een zin zooals zij de werkelijkheid nooit had gedroomd......En toen, zonder
waarschuwen, werd er een gordijn weggerukt, werd het licht en, vol geluid, iets dat
zij direct als eeuwig herkende......Toen zag ze en begreep’ (393/4).
En intussen pakken zich daar buiten de wolken samen voor den aller laatsten
storm.
Maar de Schrift kent toch een anderen gang dan dezen als den uitersten der
mensheid. Het medicijn der euthanasie zal wel verlokkend zijn, maar zelfs dat
medicijn zal niet ten dienste staan aan de mensen van ‘die dagen’, d.w.z. van de
‘bazuinende’ engelen, de dagen van het naderende eindgericht. In die dagen zullen
de mensen den dood zoeken. De euthanasie, de goede dood, is hun enige toevlucht;
hun enige troost over het kwade leven is gelegen in het goede sterven. Maar de
dood zal van hen vlieden.
Hoe dit zijn kan? Niets is toch gemakkelijker dan den dood te bereiken, indien
men hem waarlijk bereiken wil.
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Ja; maar er is een God, die één schrede heeft gezet tussen ons en den dood, en
die dus ook die éne schrede kan verhinderen, als Hij het wil. Het toelaten van den
zelfmoord is, gelijk alle toelating van zonde, altijd een actieve toelating; de beweging
van den wil van God wordt er nooit door onderbroken. Daarom kan die wil van den
Almachtige toelaten zolang het Hem behaagt, en aflaten van toelaten zodra Hij zulks
verkiest.
Blijkens dit Schriftwoord nu zal Hij eens die toelating een einde doen nemen. De
christelijke troost is niet een vertroosting óver het leven in het sterven, doch een
troost, beide in leven en in sterven, dat wij het eigendom zijn van Jezus Christus.
Die troost doet ons de verantwoordelijkheid aanvaarden, want: Hij maakt ons willig
en bereid om Hem voortaan te leven. En als nu de Antichrist den mensen het
dilemma opdringt van: aanvaarding der verantwoordelijkheid uitsluitend tegenover
hém, of anders: vluchten uit álle verantwoordelijkheid, dan zal God de mensen van
de laatste eeuw doen ondervinden aan den lijve, dat zulk vluchten uit de
verantwoordelijkheid tenslotte niet meer mogelijk is. De vlucht wordt zelfs in haar
eersten aanslag verhinderd straks. Alle asylen worden opgeblazen, ook het laatste:
het asyl van den gemakkelijken dood. Dat wás trouwens altijd niet meer dan een
gewaand asyl, een asyl-van-niet-meer-dan-een-punt des tijds. Want ieder, die in
het graf vluchtte, werd gewaar, dat hij aanstonds weer ontwaakte: hij schoof erin,
en - hij was er zó weer uit. Bergen valt op ons, - maar ze blijven staan: de mens is
niet te annuleren. Heuvelen, bedekt ons, - maar ze blijven staan: de mens is niet
tot een damp te herleiden. De zusters-van-cariteit zullen in de laatste dagen nog
wel de geboorten leiden, maar den ‘goeden’ dood niet meer.
Want aan het eind van alle tijden houdt God zijn wereld vast aan de constitutie
van haar begin. Het begin was: een verbond met God. En alle verbond onderstelt
de verantwoordelijkheid, prikkelt haar, en geeft haar geboden van
materieel-concreten inhoud. De mensheid heeft tegenover haar God dit verbond
niet willen houden. Want zij heeft aan haar verantwoordelijkheid willen ontsnappen,
om haar eigen Orde, haar eigen kosmos, te kunnen scheppen. Wordt in het lest die
eigen Orde in een chaos verkeerd, en zulks juist in de ure van haar meest vitalistisch
getoonzetten Groten Zegegang, dan zal zij willen vluchten - nu massaal - uit de
verantwoordelijkheid, en zelfs uit de idee daarvan, die nimmer zozeer een
vervólgende idee zal zijn als in de laatste dagen. Maar God, buiten wiens wil zich
geen
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schepsel roeren en bewegen kan, ook geen gewapende hand van den van zichzelf
vermoeiden mens, God zal de stuipkrampen, die de laatste mensen naar het asyl
des doods heen trekken niet tot rust laten komen in dat asyl zelf. Hij zal ze hun laten
- de laatste Tantaluskwelling is niet, dat men geen water drinken kan, doch dat men
het drinken niet láten kan, het drinken van het water der nuchterheid en het eten
van het brood der werkelijkheidsherkenning zonder werkelijkheidserkenning.
Met een boom des levens is de geschiedenis begonnen; niet te kúnnen eten van
het toch zo dichte loof van den maar op één schrede afstands staanden
boom-des-doods, daarmee zal de geschiedenis eindigen. Opdat die engel met dat
getrokken zwaard, staande voor de paradijspoort, de lévende Bileams ontmoete,
niet de dode. De Man van Handelingen 17:31 wil oordelen de levenden en de doden:
Hij laat hen niet versmelten tot één dodenmassa.
Zij ons asyl nu niet in den dood, doch in de borggerechtigheid van Hem, die ons
Leven is, en zelf den verdovenden mirrebeker heeft afgewezen, toen de bergen van
Gods gramschap op Hem vielen en de heuvelen van Gods toorn Hem verbrijzelden.
Dat wit geëmailleerde doosje-met-bloemen wordt niet meer klaar gezet straks; en
het Tehuis voor Euthanasie zal tenslotte onbeheerd staan. Maar Christus' dood is
het geplaagd geweten tot een rustpunt geworden - het verbond, waarvan Hij de
Middelaar weer is geworden, zal ons doen strijden in verantwoordelijkheid totdat
wij vallen. Die val is slechts een vallen naar het vlees; doch tevens opstanding naar
den geest. Doch zovelen den eerst zo schonen droom van het Verheven Ras der
mensen zullen dromen, zullen van den straks zo kwellenden droom niet eerder
afkomen dan het God behaagt. Dan eindigt de droom - niet in een rustigen slaap,
doch in een fel ontwaken. O, hoe lang-ademig is dat éne ding: verbond!
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Schisma - in Levi.

En Jonathan, de zoon van Gersom, den zoon van Mozes, hij en zijn zonen,
zijn priesters geweest voor den stam der Danieten......
Richt. 18:30.
Het is de vloek der boze daad, dat zij steeds weer nieuwe moet baren. Dit bekende
slagwoord is ook in Israëls leven gerechtvaardigd gebleken uit de feiten.
Zie het maar aan het verloop der geschiedenis van den onwettigen eredienst,
dien Micha de Efraïmiet heeft georganiseerd in zijn eigen particuliere woning. De
wet had duidelijk voorgeschreven, dat de eredienst moest worden gecentraliseerd:
één bepaalde plaats (Deut. 12:11, 13, 14) zou door de vrijmachtige keuze van den
Heere zelf worden aangewezen voor den publieken offerdienst. Maar Micha had dit
gebod overtreden. Zijn eigen patriciërswoning was tot cultisch centrum der omgeving
door hem verheven. En, - bij de éne wetsovertreding voegt zich straks de andere.
Eerst functioneert - bij gebrek aan beter - één van Micha's zonen als priester in 's
mans privéheiligdom. Maar later - als het ‘toevallig’ zo uitkomt - later krijgt een
rondreizend leviet de benoeming; tegen een vast salaris neemt de man den dienst
waar; waarmee wel niet aan de letter der wet voldaan is, maar toch die letter der
wet zoveel mogelijk wordt nabij gekomen, en daaraan tegemoet gekomen. De wet
immers draagt den eredienst op aan den stam van Levi? Priesters zullen uit dezen
stam Aärons zonen zijn, helpers de anderen. Welnu, helaas heeft Micha maar een
‘gewoon’ leviet kunnen engageren; niet een zoon van Aäron. Feitelijk mocht de man
dus geen priester wezen. Maar komaan, - het begint toch allemaal wel wat te lijken.
In elk geval is het een man uit Levi's stam, - de rest moet men maar door de vingers
zien. ‘Zoveel mogelijk’ is met de wet gerekend......
‘Zoveel mogelijk’ - daarmee moet de Heere zich maar tevreden stellen. Micha
stelt een grens aan zijn respect voor de letter van de wet; en de bepaling van die
grens is tenslótte puur willekeurig. Niet grillig, maar willekeurig. Die twee verschillen.
Alsof er nimmer een staf van Aäron had gebloeid ten teken, dat Aärons linie de
priesterlijke zou zijn (Num. 17), belooft Micha zich nu gouden bergen van de
benoeming van zijn leviet. Maar hij wordt daarin deerlijk teleurgesteld. Zijn pronkstuk
ontvalt hem later. Als
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de man de kans krijgt een hele stam - dien der Danieten - te dienen, wat hem
eervoller dunkt dan bij één persoon in dienst te staan, dan verlaat hij zijn patroon
en trekt weg met de Danieten: zij zullen voortaan zijn werkgevers wezen. Te Dan,
dat vroeger Laïs heette, wordt nu door de Danieten ook zelf een privé-heiligdom
ingericht, waar de van Micha gedeserteerde leviet als priester optreedt.
En dit nieuwe privé-heiligdom is blijvend. Het werkt aanstekelijk: de latere koning
Jerobeam, ‘die Israël zondigen deed’, heeft juist ook te Dan een separaat heiligdom
ingericht - om Jeruzalem afbreuk te doen: er was immers een vóór-geschiedenis?
Dissidenten houden van antecedenten; reeds in die en die eeuw, zeggen ze dan,
was het zó als ik wil. Zo maken ze de wetsgetrouwen zwart en laten hen dissidenten
schelden.
Welnu, de antecedenten van Dan zijn treurig genoeg. Men krijgt er straks een
hele reeks van priesters: Jonathan, volgens sommigen de man van Micha's
particuliere heiligdom - werkt daar met zijn zonen. En deze Jonathan blijkt Gersom
te mogen rekenen tot zijn voorouders. Gersom nu is een zoon van Mozes: wel heeft
onze statenvertaling hier niet ‘Mozes’ doch ‘Manasse’ staan, maar ‘Mozes’ blijkt de
juiste lezing te zijn.
Zo komen dus afstammelingen van Mozes tot den onwettigen eredienst en het
onwettige priesterschap. ‘Niemand neemt zichzelven die ere aan, maar die geroepen
wordt, gelijkerwijs Aäron’. Maar voor dezen vader en deze zonen schijnt die regel
vergeefs geschreven.
Dat ook uit Mozes' linie de onwettige priesters kwamen, en geruimen tijd - d.w.z.
volgens betere lezing van het slot van vs. 30 tot aan de wegvoering van de ark dezen illegalen dienst zijn blijven volhouden, betekent niet minder dan een breuk,
een schisma, in Levi's gelederen. Want het staat zó onder Israël: ‘Mozes in de politie
2)
en Aäron in het priesterdom’ . Mozes heeft de politieke leiding, en Aäron de
cultisch-hiërarchische (die was toen nog geoorloofd). Wel Aäron, doch niet Mozes
had voor zijn zonen een goddelijk mandaat van erfopvolging in de priesterlinie.
Tegenover Melchizedek - den man van éénkeer - staat Levi - met zijn lange, lange
reeks van priesters en van priesterlijke successie. En als nu uit Mozes' linie enigen
grijpen naar de rechten van Aärons linie, als uit Mozes' geslacht zich een ‘dynastie’
poogt af te leiden, die aan de aäronietische concurrentie aandoet, wat is dat dan
anders dan revo-
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lutie? Korachs ‘lot’ bestreed wel Mozes en Aäron gelijkelijk; maar in den grond was
die oppositie een revolutie tegen Gods gebod. Is niet, zó gezien, Mozes' afvallige
nakroost gelijk aan Korachs groep?
Mozes contra Aäron.
Dat is ook al eerder zo geweest - in de dagen van het gouden kalf. Het waren de
twee pronkjuwelen van Levi's stam in de dagen der bevrijding, Mozes en Aäron. Ze
waren de erezuilen die het kerkgebouw droegen. Maar in de kinderen komt de breuk;
in het nakroost komt de mot, doet de een den ander geweld aan, negeert de een
den ander, neemt de een, ongeroepen, en daarom ongerechtigd, zich de eer aan,
die den ander toekomt. En juist door met de wet der wettige successie te spelen,
juist daardoor wordt de aanslag op de Aäronietische ere meteen een roof, gepleegd
aan de openbaring van God in Jezus Christus, den priester naar Melchizedeks
ordening. Christus komt op naar de ordening van Melchizedek (den éénling), niet
naar die van Aäron (Levi), de ordening der legale opvolging, der priesterdynastie
en -genealogie. Hij zegt: niet zó - maar zus. Dat is het di-lemma van zijn verschijning.
Hij staat of valt met dat di-lemma; wij staan of vallen met de kennis ervan. Een
dilemma heeft twee leden: zó - of zús. Doch als nu iemand van de twee leden van
eenzelfde dilemma er één vertroebelt, dan wordt het dilemma zelf onhelder gesteld;
mishandelt hij het éne, daar doet hij ook het tweede onrecht aan.
Ziehier de ellende van het schisma - in de ‘leidende kringen’. Het begint met het
spelen met de letter van de wet; het vervolgt met het bagatelliseren van dat spel;
en dat eindigt met de verduistering der toekomst van den dag van Jezus Christus.
Zo was het ook in het Oude, zo is het nog onder het Nieuwe Testament.
1)

Den ere-zetel niet bezetten!

Wat tot op den derden dag overblijft moet met vuur verbrand worden.
Lev. 19:6.
Het is een moeilijk te honoreren ding: de tafel des Heeren......
Is dat een tafel, die de Heere heeft neergezet alleen maar voor de mensen, o
zeker, dan valt de tafel-schikking nog wel mee. Dán
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kunnen de mensen alle beschikbare plaatsen bezetten, en wie onder hen het meest
geacht wordt, neemt dan den ere-zetel in.
Maar, is het een tafel, die de Heere heeft neer laten zetten voor Zichzelf én tevens
voor zijn mensen, een tafel dus, waarin Hij mede aanzit, en met zich ook de
deelgenoten van zijn verbond een plaats laat innemen, dán wordt ineens alles
anders. Dán moet Hij de gastheer zijn, en dus den ere-zetel hebben. En de anderen,
al zijn ze nóg zo voornaam onder de mensen, behoren dan hun plaats te hebben
onder de zijne. De ere-zetel, gereserveerd voor den meest-geëerde, is dan altijd
voor Hém. Niemand anders mag die plaats bezetten. Zo als in den bezettingstijd er
mensen waren, die het hoekje, rechts boven, op de enveloppe, leeg lieten voor den
postzegel met den beeldenaar der Koningin; zoals er gala-maaltijden zijn, waar de
erezetel, als de Eerste Personage niet verschijnt, toch niet bezet wordt door een
ander maar onbezet blijft staan, zó moet aan de tafel der Gemeenschap van
God-met-zijn-volk de onzichtbare God toch altijd als present geëerd worden. Geëerd,
wijl ondervonden.
De religieuze tafel-schikking, waarbij de Onzichtbare mêe moet tellen, is ook de
steeds weerkerende moeite, zo dikwijls als onder Israël een dankoffer wordt gebracht.
In Leviticus 3 wordt van die dankoffers gesproken, en in verband daarmee van de
offermaaltijden, waarvan het dankoffer zelf een onderdeel vormt. Bij zulk een
offermaaltijd, zulk een ‘tafel des Heeren’, wordt de Bondsgod, Jahwe zelf, gedacht
als gastheer. Het offerdier vormt de spijze, door den offeraar den Heere aangeboden.
En deze geeft nu een deel van die spijze weer terug aan den offeraar; - ook déze
immers is aan de tafel aanwezig, hij als gast? Het vet is het voornaamste, en is dus
voor den Gastheer, en komt dus op het altaar. Het vlees is voor den offeraar (de
priester ontvangt overigens ook zijn deel).
Twee aan één tafel: de Ene wordt niet, de ander wél gezien.
O zware tafelschikking......
En, o moeilijke portie-verdeling.
Want immers, nu moet dat vlees gegeten worden - door den mens, den zichtbaren
Tafelgast. Slechts heeft hij, etende en drinkende, te bedenken, dat het niet zijn tafel,
doch de tafel des Heeren is, waaraan hij aanzit om te eten. En aan die tafel mag hij
niet de plaats van den Onzichtbaren Gastheer zelf gaan bezetten. Die Gastheer is
aanwezig, zolang hij eet naar den regel des verbonds. En aan dien onzienlijken
Gastheer moet de mens-offeraar zich dagelijks weer gewennen. Dat wil niet zeggen:
aan Hem ‘gewend’ raken, doch: door
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een aparte attentie-daad, die steeds terugkeert, en altijd ‘vers’ is, zich telkens weer
naar Hem richten, zich permanent aan zijn presentie conformeren. Niet:
zich-gewend-hebben. Maar: zich-gewennen. Staat er van Mozes: als ziende den
Onzienlijke? Maar Mozes beveelt zulk zien aan ieder van zijn offeraars: schik de
tafel, gij Israëlietische man, schik haar als ziende den Onzienlijke. Het valt niet mee,
in 't verbond te wezen, en een Bondstafel récht te schikken.
Want aan een tafel, waar de Onzichtbare mee geteld wordt, ‘eet’ men. Doch men
‘schrokt’ er niet. Men ‘profiteert’ niet, vleselijk. van de onzichtbaarheid van den
Onzienlijke, doch men ontziet Hem steeds als Israël en leert vertrouwend wachten.
En men maakt zichzelf niet tot den eregast, voor wien eigenlijk álles is, al laat men
ook anderen mee-eten, doch men laat Hem den Eregast, den Gastheer blijven. Hij
gaf eigenlijk alles, Hij heeft eigenlijk alles, voor Hem is eigenlijk ook alles. Hij laat
den mens-van-vlees-bloed met zich meeeten. Niet omgekeerd.
Daarom moet ook (Lev. 7:17, 19:6) de bepaling worden aanvaard, dat geen vlees
van 't offerdier mag overblijven tot den derden dag. Wat van dat vlees alsdan nog
over is, dat moet verbrand worden.
Is dat een sanitaire maatregel voor warme landen?
Och, waarom niet? de wet is altijd in álles heilzaam.
Maar in sanitaire bepalingen, die niet meer dan dat zijn, verliest de wet zich niet.
Bovendien regelt zij geen ‘kwesties van smaak’ als zodanig; want de gewone man
van 't Oosten houdt van vlees dat lang gestaan heeft.
Daarom is ook deze bepaling meer dan een gezondheidsvoorschrift. Ze komt ook
niet op uit ‘den volkswil’, noch uit het gewone ‘Volksempfinden’. Neen, de wet regelt
de verbondsgemeenschap. En dat doet ze óók in deze bepaling.
Want ook als de offeraar het hem toegewezen vlees mee naar huis genomen
heeft, dan mag hij daar in huis zich niet af-grenzen tegen de suggestieve werking,
die het altaar op zijn verlegen geest heeft uitgeoefend. Wéét hij 't nog wel, hoe alles
toeging bij dat altaar? Toen dat vet - de éne portie van het dier - op 't altaar kwam,
was dát ‘voor den Heere’. Het was een offer, heel dat beest. Nu hij met het vlees de andere portie - naar huis getogen is (Lev. 7:19), moet hij zijn gezins-tafel met
dat altaar van het heiligdom in verbinding blijven stellen; de zichtbare-eters-thuis
dienen zich dat offer-moment, en dus hun saam-horigheid met den
onzichtbaren-Gastheer-
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bóven bewust te blijven. - Ze delen de porties onder elkaar? Zeker, dat mag. Máár
- ze hebben eerst gedeeld met Jahwe. Of eigenlijk: Hij deelde van het Zijne mee
aan hen! Hij was en bleef de Gastheer, ook thuis, ver van het heiligdom. Zou nu het
vlees - hun portie - tot den derden dag bewaard blijven - ook al vindt men het dan
smakelijk - dan zou de mens 't einddoel zijn, en niet de Heere; dan zou immers het
vlees als eet-waar-voor-den-mens in gedachten worden losgemaakt van het
offerdier-als-spijze-voor-den-Heere. Dan zou het ‘schransen’ onder elkaar het ‘eten’
voor het aangezicht van Jahwe verdringen. Dan zou - in 't Oude Testament reeds
- de mens Gods aan een tafel, die toch eigenlijk tafel des Heeren is, de zonde
bedrijven, waartegen het Nieuwe Testament hem zo nadrukkelijk waarschuwt: niet
onderscheiden het lichaam des Heeren (1 Cor. 11:29, Bertholet, Noordtzij e.a.). De
aanwezigheid van den Onzichtbare stelt aan het eten de grens, die het gulzige
schransen buitensluit; de grens, die Gods-erkenning scheidt van zelfdienst; de
grens, die de feesten van ‘agape’ beschermt tegen de fuiven van ‘eros’; de grens,
die in de sfeer van het gezinsleven de altaar-geheimenissen, en in de sfeer van het
tabernakel- en tempel-ritueel de gezinsrechten in aanmerking doet nemen, niet
scheidende, maar wel onderscheidende, het één van het ander.
Zo eet men dus ‘liphné Jahwe’, voor 's Heeren aangezicht. Zó bereidt Israël de
wegen van Messias, die nimmer eten zal tenzij Hij den Heere God als Eersten
Aanwezige heeft aangeroepen. Zó wordt de spanning gans natuurlijk in en van het
woord: hetzij gij eet, hetzij gij drinkt, hetzij gij iets anders doet, doet het ál ter ere
Gods. Zó wordt een tafelgebed met het kerkgebed ‘organisch’ verbonden. Zó ook
leert men huiveren bij voorbeeld voor het doen van kerkelijke lieden, die eerst aan
tafel thuis, en straks ook aan de tafel des Heeren in den avondmaalsdienst beginnen,
den Onzichtbaren Gastheer over 't hoofd te zien, om straks te ontdekken, dat zij
onder drukke gebeden een avondmaalstafel hebben ingericht, waar geen plaats is
voor gasten, die de Onzienlijke Gastheer niet bij reglement heeft uitge-sloten. Ze
hebben den Koninklijken ere-zetel laten bezetten, zonder het zelf te weten.
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1)

De brandende hoepel.

......En zet het rad der geboorte in vlam, in vlam gezet wordende door de
hel......
Jac. 3:6.
Een klein ding, zegt Jacobus, onze tong. Maar wat kan dat kleine ding al niet doen!
Zie, hoe een klein vuur veel hout in brand steekt (vs. 5). Ook de tong is een vuur.
Een klein vuur, - maar de vlam steekt straks heel wat groter materiaal, dan de tong
zelf is, in brand.
Zo springt de beeldspraak over van het een op het ander.
Onze tekst geeft de beeldspraak alzo:
de tong zelf wordt in brand gestoken door de hel;
en dan steekt die in brand gezette tong ook een rad, of hoepel, in brand.
De Griekse term, hier door ‘rad’ of ‘hoepel’ weergegeven, is: ‘trochos’ (van den
2)
stam: trecho, lopen). Nu was vroeger een ‘trochos’ een hoepel, als waarmee de
kinderen speelden, toen, evenals nu onze kinderen doen. Niet alleen kinderen
spéélden er mee, ook volwassenen wérkten er mee. Zo'n hoepel werd dan
3)
voortbewogen door een ring, ook wel sleutel genoemd (claris) . Ook onder den
naam ‘turbo’ kwam zo'n hoepel voor; de ‘trochus’ wordt dan ook vertaald door: ‘een
4)
tol, dop of top, draey-radt’, waarmee de kinderen speelden . Het beeld van een
‘klein lid’, dat iets ‘groots’ beheerst, wordt dus volgehouden, ook in de woorden van
onzen tekst. Want als de ‘sleutel’, die aan den hoepel bevestigd was, en waar hij
door heen moest lopen, in brand raakte, dan sloeg de vlam ook op den hoepel zelf
over.
Wat nu het beeld van dat ‘rad’ of dien ‘hoepel’ der geboorte betreft: herhaaldelijk
wordt ook in de buiten-bijbelse litteratuur gesproken van een levensrad, een
geboorte- of levenshoepel. Zoals een hoepel ál maar voort-wentelt, en in al die
wentelingen steeds weer

1)
2)

3)
4)

De Reformatie, XXI, 31 aug. 1946.
Er zijn twee woorden: trochós en tróchos, vgl. a Lapide, i.v., 122, b, die ‘tróchos’ opvat als
currus (strijdwagen, zegewagen, renwagen, span, ploeg, vaartuig, waarvoor trochós ook
voorkomt) en ‘trochós’ als ratio (rede) en rato (rad).
Rich-Chéruel, Dict. des Antiq. Rom. et Grecques, Paris 1833, s.v. trochus.
Ambr. Calepinus Passeratii, sive Ling novem Dict. Leyd Bat.; - Lexicon Catholicon Ling. Lat.
Lipsiae, 1794; - Faber, Thesaurus/Erudicionis Scholasticae, Lipsiae 1726, die anders denkt
over den ‘turbo’, zo ook (met gelijke waarschuwing inzake verwarring met ‘turbo’) G. Vossius
Opera, Amstel, 1695, I, 616; vgl. uitvoeriger, II. De Vitiis Sermonis, 36: trochus nunquam est
turbo; sed circulus magnus qui ratio in transversum.
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dezelfde beweging maakt, en toch zekeren afstand doorloopt, totdat het rad eindelijk
stilstaat, zo ook het menselijk leven. Het leven is een ‘trochus’, zegt een schrijver
5)
uit de antieke wereld; en hij voegt er aan toe: een onbestendig geluk . Het rad, de
hoepel, kan zijn regelmatigen gang hebben, maar vaak wordt de gang verstoord.
En - vat de hoepel vlam, dan is het spel uit. Dan is de ‘loop’ (trechein, trochus, lopen)
geëindigd. De hoepel ligt tegen den grond en al spoedig is er niets meer van over.
De beweging nam een eind. Een ‘trochus’ is een ‘circulus’, een cirkel, een
6)
ommegang , - en wie kent het beeld niet in zijn veelvuldige toepassing op het
menselijk leven?
Nu keert de aandacht zich weer naar het beeld. De tong - een klein lid (vs. 5)
zoals de ‘sleutel’, die den ‘trochus’, den hoepel, heeft te leiden. Maar dat kleine lid
roemt toch van grote dingen (vs. 5) zoals ook door zo'n kleinen ‘sleutel’ zo'n grote
hoepel heen moet, al maar weer, al maar door. Een klein vuur steekt veel hout in
brand (vs. 5); één vlammetje aan het soms licht brandbare materiaal, waar die
‘sleutel’ van gemaakt is, en de hele hoepel staat in brand. En nu is die tong een
vuur, meer dan een brandend ding; ontstoken is ze van de hel: door het woord heen
slaat Satan steeds zijn gróten slag; dus heeft hij van de tong zich meester gemaakt.
't Is niet meer de vraag, óf de sleutel, waar de hoepel door heen moet, met 't vuur
in contact komt; neen, dat is zeker, want de tong is niet meer een ding dat branden
kán vanwege 't vuur, doch zelf een vuur. Zo tast de vlam der hel dan door de van
haar ontstoken tong den hoepel zelf aan, het levensrad wordt straks aangevreten
van de vlam, en zwartgeblakerd van den smook. Een reputatie sterft, en Gods
imputatie aan de gevallen wereld van de overtreding van Adam wil zich óók van dit
verschrikkelijke middel bedienen tot het eind der dagen toe. De levensraderen van
individuen, stammen, volken, kerken, van de wereld gaan in vlammen op - en zó
komt die grote en vreselijke dag des Heeren.
En zo is 't dan met alle ketterij: de tong steekt 't levensrad der kerk aan. En zo is
't dan met de hetaere der pers: de wereld kan er niet meer buiten en komt er van
in brand te staan: de papierdistributie komt in handen van den staat der toekomst,
dat is: in handen van den Antichrist. En zó staat het dan met het kwaadspreken, en
met het valse gerucht, en met de georganiseerde leugenpropaganda, en met

5)
6)

Kittel Wtbch., I, 682.
Vgl. canthus, Hieronymus op Ezech. III, Vossius, Di Vitiis, a.w., 36.
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de geheime afspraken, en met het doden op korten én op langen afstand. En zó
staat het ook met die éne zonde, die in der eeuwigheid niet wordt vergeven: de
lastering, de helse tong-aanwending, tegen den H.-Geest, d.w.z. tegen den Bezorger
van de laatste fase van het hemelse tonggebruik. Zó staat het met de wereld, d.w.z.
met het ongerechtigheidsapparaat (Coccejus, i.v.), hoe pompeus dat ook moge
7)
zijn . Zó staat het, niet met Mozes, doch met het ‘college over Mozes’, dat gegeven
werd en wordt door schriftgeleerden en rabbijnen: ze maakten Gods gebod
krachteloos, en lieten den hoepel verkeerd lopen: de ‘sleutel’ deugde niet; de sleutel
der kennis was hun uit de hand geslagen. Zó staat het niet met de wet, de
kerkenordening, doch met ‘interpretaties’ (!) van de wet, de kerkenordening. Zie een
klein vuur, hoe groten hoop hout het komt verteren; ziet de kleine tong straks van
den Valsen Profeet, het Beest uit de aarde, - de hele wereld zal die tong in brand
zetten, totdat de smook en de smurrie heel het wereldrad heeft smerig-zwart
geblakerd, totdat - de Brand er in slaat.
Welke Brand?
De brand van den man, door wien God de wereld gaat oordelen. Hij zal dat Beest
uit de aarde, dat kriel-mirakel van de Verfijnde Tong, verdoen met het zwaard zijns
monds. Hij zal de bidders, die de tong met een kool van 't altaar zich hebben voelen
reinigen, verlossen van het helse vuur. Hij is het Woord van God geweest en blijft
het eeuwig; zijn tong was 't Eerste Vuur, ontstoken van den hemel. Zijn hand was
het, die Jesaja's tong geraakt heeft ter genezing. En zijn Geest is het, die getuigt,
omdat de Geest de waarheid is. Die Geest neemt het alles uit het zijne, uit hetgeen
van Christus is: ook nog de kolen van het hemels altaar, waaraan vandaag onze
verhoogde Hoogepriester-in-ruste permanente diensten celebreert, diensten niet
ter verwerving, maar ván verworvenhéden.

7)

Coccejus, in Jac. 195: quid in scriptis gentilium ingeniose & acute dicta & venustae sententiae
sive verae sive ad similitudinem veri effictae sunt aliud, quam mundus & pompaticus apparatus
injustitiae.
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1)

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

Als Mozes, alvorens heen te gaan, zijn kudde verzamelt, en haar zijn zegen geeft,
dan passeren ze één voor één zijn geestesoog: ‘de stammen, naar Gods naam
genoemd’. En dan spreekt hij met gezag over die stammen het Woord des Heeren.
Gelijk in vader Jacob, toen hij zijn zonen zegende, niet maar een familie-vader
het woord nam, ja, niet slechts een aartsvader, doch een ‘klerk’ van den Heiligen
Geest, d.i. een man, die toen voor alle volgende eeuwen openbaringsinstrument
was, en van wien de H. Geest een deel van den bijbel heeft doen uitgaan, zo is het
ook in den middelaar van 't oud verbond, in Mozes. Beide mannen zijn instrumenten
van den Heiligen Geest; beide zijn heilige mensen Gods, van den H. Geest gedreven
zijnde, dragers van de inspiratie, die den bijbel ingaf.
Als de Geest tot Jacob invaart, dan zijn er nog maar twaalf zonen. Gaat Hij
daarentegen bij Mozes over tot de inspiratie, dan zijn de twaalf zonen twaalf stammen
geworden. En deze zegent Mozes. Immers bemint Mozes' Zender de volken. Welke
volken? Niet de volkeren van rechts en links, gelijk sommigen - ter ondersteuning
ener gemene-gratie-leer - gemeend hebben uit deze Schriftplaats te mogen afleiden,
doch de stammen Israëls. Dat zijn twaalf ‘volken’; zoals ze wel vaker in den bijbel
worden genoemd. Wel kan een ziel uit ‘haar volken’ worden uitgeroeid, maar die
‘volken’ heeft de Heere toch lief. Hij bemint die stammen.
En zó wordt de liefde van Jahwe over Israëls volksgemeenschap hier beleden.
Sommigen menen, dat goede lezing van den tekst de vertaling: ‘Hij bemint zijn volk’
zou opleveren (Bertholet), of een andere (Steuernagel), die vrijwel op hetzelfde
neerkomt. Hoe de oplossing dezer tekstkritische vraag voorts zou mogen zijn, één
ding is duidelijk: het in twaalf stammen georganiseerde volk deelt in de liefde van
zijn Bondsgod.
Hierin nu is wat wónderlijks.
Want toen vader Jacob zijn twaalf zonen zegende, zag hij in en onder hen veel
verkeerds. Hen ‘berispende’, wees hij veel zonden van hen aan. Denk slechts aan
wat hij van Simeon en Levi te zeggen had. En daaraan niet alleen.

1)

De Reformatie, XXI, 14 sept. 1946.
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Maar al zag Jacob in zijn gezin veel zondigs, hij heeft het toch gezien als kerk. Hij
is zich dan ook ervan bewust, dat hij zijn zonen komt zegenen; wat Jacob (in Gen.
49) met zijn zonen te doen heeft, is veel meer dan een ‘revue’ der twaalf, waarin lof
2)
3)
en blaam elkaar afwisselen ; neen - het is voorspelling én zegening . Want in de
twaalf zonen zijn de twaalf stammen begrepen; en in deze de kerk: God de Heere
‘ziet’ in die twaalf zonen de twaalf stammen. En daarom heeft Hij de zonen lief, want
in hen zijn de stammen begrepen. Zoals al de Levieten in Levi's lendenen begrepen
zijn, wanneer in een betekenisvolle ure Levi Melchizedek begroet, en voor hem
treedt in een bepaalde rechts-relatie, zo is het ook met al de stammen: ze zijn in de
lendenen der twaalf zonen van Jacob begrepen; en zó ook treden de stammen met
de stamvaders in dezelfde rechtsrelatie.
Maar nu, - wat is meer: het bloed of de belofte?
En wie zijn meer: de kinderen des vleses, d.w.z. die uit het vlees geboren zijn,
dan wel de zonen der belofte, d.w.z. die uit de belofte geboren zijn?
Het antwoord moet de belofte zelf geven, want zij verklaart het bloed en de
bloedgeschiedenis. Niet omgekeerd.
Welnu, de belofte aan Abraham luidde, dat hij vader van vele volken zou worden.
Ook van heidenen, d.w.z. van zulken, die zijn bloed niet zouden hebben in de aderen,
maar toch gerekend zouden worden met zijn kinderen. Zij zouden worden ingeënt
op den ouden stam als vreemde loten. Hun afkomst zou uit de heidenen zijn; hun
blóed derhalve niet dat van vader Abraham, noch dat van Izaäk dan wel Jacob.
En dus zijn krachtens deze belofte Jacobs kinderen eigenlijk gesproken uit de
belofte geboren kinderen. De uit het vlees en bloed, langs den bloedweg der natuur,
uit Abraham geborenen zijn niet als zodanig kinderen des verbonds, of leden van
de kerk; want de lijn van Vorst Messias loopt over Izaäk, niet over Ismaël; en over
Jakob, niet over Ezau. Maar Izaäk is dan ook door het wonder verwekt en geboren.
En door het woord is Jakob, schoon naar de bloedwet de minste, wijl de jongste,
en de niet-gerechtigde, toch gesteld tot erfgenaam van den zegen, die anders
toekomt aan den oudste; den eerstgeboortezegen. Dat is te zeggen: als nu Jacobs
twaalf zonen geordineerd zijn tot een kerk-gezin, een patriarchaat, en als hun na-

2)
3)

Holzinger.
Gunkel.
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komelingen zijn geordend tot een in twaalf stammen afgetekend kerkvolk, dan heeft
God de HEERE primair in hen niet het vlees en bloed gekroond met de door Mozes
hier bezongen liefde, maar dan heeft Hij in hen primair zijn eigen belofte lief; want
ze zijn een wondervolk; een volk, welks vader Izaäk door het wonder is verwekt, en
welks vader Jacob door het soevereine woord van rechtsposities schéppende
verkiezing is gesteld tot erfgenaam. In Izaäks geboorte en in Jacobs kroning met
den groten zegen bewees Jahwe die God te zijn, die de doden roept om te leven,
en wat niet is, roept als zijnde, Rom. 4:17.
Maar dán is het eigenlijk ook niets ‘vreemds’, als God de Heere straks kinderen
Abraham gaat verwekken, die door de belofte zijn geboren, door het woord zijn
toegebracht, zonder dat zij ook maar een droppel van het bloed van Abraham in de
aderen hebben. Het zijn kinderen, niet van Abrahams of Jakobs bloed, maar wél
van de aan deze vaderen geschonken belofte. In die belofte n.l. zijn ze Abraham
toegezégd als zonen, en ook oor-spronkelijk toegezegd, dadelijk, in eerste linie en
in eersten graad. ‘Vader van vele volken’ (ethnê), zou Abraham immers worden?
En aangezien dus de stam van Jacob met zijn twaalf takken een belofte-stam is,
en Jakobs vleses-boom primair belofte-boom is, daarom doet Jahwe ook volstrekt
niets vreemds, als Hij straks, als de tijd maar eenmaal is gekomen, op dien
Jakobs-stam in-ent loten, die ‘vreemd’ zijn, wat het bloed, en de afkomst betreft,
maar die toch worden in-ge-ent op den ouden-stam, omdat eenzelfde woord hen
riep, eenzelfde belofte hen trok, en éénzelfde Evangelie hen den naam van Israëls
kinderen dragen deed. Dat zijn de belofte-kinderen, de door het Woord getrokkenen,
die uit de heidenen eenmaal zouden komen naar den berg Israëls. Ze zouden niet
het vlees, maar wel den naam van deze stammen dragen. Vreemde loten wat het
bloed betreft; geënte loten wat de rechten des verbonds aangaat.
En zó is het te verstaan, dat straks in het laatste bijbelboek de 144.000
verzegelden van de laatste dagen niet het bloed van Jakobs twaalf stammen hebben,
maar wel hun namen, d.w.z. hun rechtstitels dragen. Uit de twaalf stammen elk
12.000 verzegelden. Ja, dat is nieuwtestamentisch: de twaalf patriarchen van het
oude vinden hun parallel in de twaalf apostelen van het Nieuwe Testament. Maar
de twaalf apostelen zijn ‘vaders’ in Israël uitsluitend door het Woord, niet door hun
vlees. Daarom worden de geestelijke kinderen, die de twaalf apostelen in de laatste
dagen door het Woord zullen gewin-
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nen, niet genoemd 12.000 uit Petrus, 12.000 uit Johannes, 12.000 uit Jacobus
verzegelden, doch: 12.000 uit Ruben, 12.000 uit Simeon, 12.000 uit Levi verzegelden.
Het Woord der belofte heeft hen gebaard, maar de hand des Heeren heeft ze op
den twaalf-stammenboom geënt. Want het bloed en de bloedbaan is door het Woord
bepaald geweest (en niet het omgekeerde), tot op den tijd, dien de Vader te voren
besteld had.
Zó ziet dus de Heere, Israëls God:
als Jakob 's Heeren zegen doorgeeft, dan ‘ziet’ God in de 12 zonen al de 12
stammen:
en als Mozes 's Heeren zegen doorgeeft dan ‘ziet’ Hij in de 12 bloedverbonden
stammen al de 12 geestelijke stammen, die den naam der twaalf
bloedgemeenschappen dragen, maar niet meer hun vlees en bloed bezitten.
En dat is nu het geheim van Gods ‘amor antecedens’ en ‘amor consequens’,
d.w.z. van zijn voorafgaande en zijn daarnavolgende liefde. Remonstranten hebben
geleerd, dat dat twee-erlei liefde is. De éne is volgens hen ‘ruim’, want eerst heeft
God álle mensen lief, of b.v. álle stammen, maar de ándere is ‘eng’; want later, als
God ziet, dat lang niet allen van zijn liefde zijn gediend, heeft Hij slechts weinigen
lief, de lievelingen-van-de-laatste-keur; de uitverkorenen tot zaligheid op grond van
hun vooruitgezien geloof. Zo is dan God veranderlijk; er is een ‘vóór’ en ‘ná’ in Hem,
en wat in Hem ‘na’ - komt, dat is iets ánders dan wat in Hem ‘vóór’-gaat.
Maar anders leert het de Schrift.
Ze leert het anders, als ze ons de geheimen van Gods raad ontsluiert.
Maar, omdat we in dien raad zelf niet kunnen zien, daarom leert ze het ons ook
anders als ze ons de belofte laat verstaan.
Toen aan Abraham vele volken (ethnê) zijn beloofd, was daarin reeds gezegd:
als 't er op áán komt, Abraham, dán zijn uw kinderen eigenlijk niet uit het bloed
verwekt, maar door de belofte verwekt. Met andere woorden: de bloedbaan kan wel
dienst doen in het tot aanzijn roepen van uw kinderen, doch daarin niet beheersend:
behéérsend is het Woord, de Woord-baan. Ik de HEERE ‘zie’ als uw kinderen in de
verte de kerk-mensen van de nieuw-testamentische bedeling, die eigenlijk de
bedeling van het oorspronkelijke, definitieve, niet meer voorlopige is; de kerk-mensen
uit allerlei bloed, en allerlei volk, en allerlei taal, maar door eenzelfde belofte-woord
tot Mij getrokkenen, de geroepenen door het Woord. Want u komt de
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belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verre zijn zovelen als er de Heere God
toe roepen zal - door 't Woord.
En daarom is bij God den amor consequens heel en al áánwezig in den amor
antecedens. Dat is: Gods volgende liefde is heel-en-al verdisconteerd in zijn
voor-af-gaande. Want ál zijn liefde is in eeuwigheid bij Hem, gelijk al zijn werken
Hem van eeuwigheid bekend zijn. Niets is in Hem veranderlijk. En aangezien Hij
zijn eigen gedachten kent van eeuwigheid, en daarin onveranderlijk is, daarom staat
het met u en mij alzó.
Als Jakob zegt: Hij heeft mijn twaalf zonen lief, dan heeft Jahwe eigenlijk de
144000 geestelijke kinderen lief; en dus die 12 stammen, en dus die 12 zonen.
En als Mozes zegt: Hij heeft de twaalf stammen lief, dan heeft Jahwe eigenlijk de
144000 geestelijke kinderen lief, en dus de 12 stammen, en dus de 12 zonen.
En daarom: in de zonen ziet Hij stammen; en in de stammen zendingsgemeenten;
en in de zendingsgemeenten de geconsummeerde kerk.
Zou ik dan op zij gaan voor een Jood? Of hij voor mij? Of vóór mij?
Ik hoor er rechtens bij; niet als een vondeling, of als een bij gratie toegelaten
onder-duiker-zonder-vast-adres. Maar ik hoor er rechtens onder. Ook op u en mij
zag Mozes, toen hij sprak: Immers heeft Hij de volken lief, de 12 stammen, zijn volk.
De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op......Werwaarts? Wel,
in Davids dagen naar den berg Sion, waar nú, anno 1946, een machinegeweer staat
tegen de aanhangers van den geheimen zender: qol-Jisjraëel, de Stem-van-Israël,
en, nog steeds anno 1946, naar een kerkje in de achterbuurt, en eenmaal naar de
concentratiekampen, waar weer de machinegeweren opgesteld zijn, ditmaal tegen
de gelovigen van de Geestelijke-Stem-van-Israël, uit den ether allang verdreven,
maar in het gelovig hart bewaard en steeds weer aan-gehoord......en tenslotte, ja,
naar boven, naar den hémelsen Berg Sion, een glazen zee met vuur gemengd,
alwaar de 144000 verzegelden staan, en nog veel meer, Gods Ganse Israël.
Immers bemint Hij de volken. Zijn volken.
Hij roept daarom zo permanent door 't Woord van zijn belófte.
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1)

Geen coalitie in verloochening der antithese.

Wat zal men dan antwoorden den boden der natie? Dat de HEERE Sion
heeft gegrondvest.
Jes. 14:32.
Het christendom van onzen tijd spreekt met meer dan één mond.
Er zijn er, die eerst tussen broeders van eenzelfde huis een scheuring veroorzaken;
zijn dan de gevolgen ernstiger, dan ze verwacht hadden, en willen ze die gevolgen
te boven komen, dan zingen zij het lied der orthodoxe concentratie tegen den
gemeenschappelijken modernistischen vijand. Men hoort hen dan zeggen, dat
Efraïm Juda, en Juda Efraïm, niet langer benauwen moet, maar dat ze
gemeenschappelijk den Filistijnen op den schouder moeten vliegen.
Maar een ogenblik later komen tot hen mensen van een andere ‘religie’, toch óók
‘religieus’ immers?; en die vragen hen, zich te alliëren met deze sprekers zelf, opdat
ze te samen een bloc kunnen vormen tegen een dreigende macht, die allen wil
opslokken.
Een oecumenische samengang moet het dan worden tegen den
gemeenschappelijken vijand, die in aantocht is of - komen kan. Die
gemeenschappelijke vijand is in hun verlokkende redeneringen soms niet meer dan
een mythe nog; en zo is 't met de ‘religiositeit’ van die op samenwerking beluste
uitnodigende partij ook: haarscherp omschrijven wat vijand en wat vriend is? Geen
kwestie van. Soms zelfs zijn de voorstellers ‘Filistijnen’; Filistijnen hebben óók hun
‘religie’, moet u weten. En zij, die dan eerst met Manasse of met Juda gezamenlijk
den Filistijn op den schouder willen vliegen, luisteren straks óók naar den voorslag,
om met de Filistijnen weer een anderen, nog groteren en nog gevaarlijker geachten
tegenstander op de schouders te vliegen. Beide voorslagen zijn ingegeven door het
spookbeeld van den meer mythischen dan concreet aangewezen vijand; zowel de
principiële vraag: ‘wat is vriendschap (in het belijden)?’ als de andere: ‘wat is
vijandschap (in het belijden)?’ blijft onbeantwoord.
Beide voorslagen zijn aandoenlijk om aan te horen.
Maar wie ze naast elkaar stelt, ontdekt, dat ze elkander tegenspreken. En dat het
dus in genen dele gróndig menens is.
Ook Jesaja's oren hebben getuit van deze tegenstrijdige leuzen.
Hij geeft een schildering van den messiaansen tijd, en zegt, dat in
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die heilsperiode Efraims ijverzucht zal geweken zijn; dat Efraim, het 10-stammen-rijk,
niet meer Juda, het twee-stammenrijk benauwen zal, en omgekeerd Juda Efraim
niet (11:13). Samen zouden, integendeel, beide machten den Filistijnen op den
schouder vliegen (vs. 13), om van andere vijanden maar niet te spreken. Men kan
er zeker van zijn, dat deze ‘eschatologische’ preek van Jesaja met tranen in de
ogen aangehoord is; hij is waarschijnlijk nooit zo ‘en vogue’ geweest als toen hij
zulke héérlijke woorden zei, die dierbare godsman......Ja, ja.
Maar hoe was de werkelijkheid in dienzelfden tijd?
Ziehier: Binnen het tienstammenrijk zelf bijt Efraim naar Manasse, en gromt
Manasse tegen Efraim (9:20). Neem het niet al te tragisch, want: als het zo eens te
pas komt, dan worden binnen het tienstammenrijk de onderlinge veten straks
vergeten, en de partijen, die elkaar eerst bekampten, gaan dan af en toe zich
associëren tegen een ander, dien ze geen van beide mogen lijden. Dat laatste geldt
in bijzondere mate tegen Juda, het twee-stammen-rijk. Daarom ziet men er soms
geen been in, zich te verbinden met een heiden, om zij aan zij met dezen Juda, het
twee-stammen-rijk, het broedervolk van eertijds, te lijf te gaan. Eerst heeft Pekah,
koning van het tien-stammen-rijk, het leger van Achaz, van het twee-stammen-rijk,
geslagen, en lelijk ook (2 Kron. 28:5, 6). En nog later gaat diezelfde Pekah van het
10-stammen-rijk, zich associëren met Rezin, den koning van Syrië, den heiden dus,
om het twee-stammen-rijk te verdelgen (7:1). Syrië strijkt dan op Efraim neer om
gezamenlijk Juda op den ‘schouder’ (den bergrug) te vliegen......
Dat was in de dagen van Achaz.
Het was dus niet zo best geweest in Achaz' dagen. In het noorden (het
tienstammenrijk) een gelegenheids-polemiek, en een gelegen-heids-ireniek.
Vandaag: Manasse en Efraim elkaars bestrijders. Morgen: elkaars bondgenoten
tegen een broeder, op wien men in beide kampen jaloers is. Vandaag - de orthodoxe
zángen sterven immers later dan de orthodoxe praktijken - vandaag: een hymne,
hoe goed het is, wanneer Abrahams kinderen als één man - ge hoort het zéggen
van den kansel, en zingen na de meeting - als één man zich keren tegen de
heidenen, de Syriërs noordwaarts, de Filistijnen zuidwaarts. En morgen: als het zo
uitkomt vanwege de concrete situatie, een coalitie mét zo'n heiden tegen een
broedervolk......
Maar de Geest des HEEREN zit niet stil. In Achaz' veelbewogen dagen ontvonkt
hij hart en geest en zinnen van Jesaja, zijn profeet.
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En in het jaar, als Achaz sterft, vliegt deze Jesaja, hij als de enige, den Filistijnen
op den schouder. Met het zwaard? Welneen, hij heeft geen zwaard. Of, toch, ja
toch, hij heeft een zwaard, zijn zwaard, het zwaard des Woords; en dáármee vliegt
hij den Filistijn op den schouder.
Ze kwamen anders naar hem toe met o zo veel ‘stof tot dank’: men zou er van
aan 't schreien komen. Stel u voor: de Filistijnen waren pas aan een zwaren druk
ontworsteld; de stok, die hen zo lang geslagen had, de heidense militaire macht,
die hen met ópdringende legers zo vaak benauwd had, die stok was gebroken. De
grote slokop, de lelijke pan-aziaat, die alle kleine staatjes had bedreigd, was
omgekomen. Ook Juda, het twee-stammen-rijk had goede reden gehad, van dezen
zelfden slok-op groot gevaar te duchten. Reeds eerder hadden enkele kleinen uit
de buurt getracht, het gevaar van de groeiende pan-Aziatische macht - de Assyrische
- te bedwingen. Maar nu die ‘stok’, die hen ‘geslagen had’, verbroken is, d.i. nu de
Assyrische politiek, waarschijnlijk door het sterven van den Assyrischen koning,
gehandicapt is, nu vinden de Filistijnen het gewenst, een bloc te vormen met Judéa,
tegen dien Assyriër. Ze zenden gezanten: dat zijn de boden-van-de-natie, over wie
onze tekst spreekt. Die boden der natie doen een voorslag: coalitie tegen Assur.
En wat moet men hun antwoorden?
Och, het wás aanlokkelijk geweest, om ditmaal toe te happen. Twee kleine staatjes
tegen één grotere, dien vijand-van-het-Noorden. Principieel bezwaar? Maar Achaz
had het ondervonden, dat men er in het broedervolk toch niet tegen opziet, zich ook
te koppelen aan een heiden. Als het tien-stammen-rijk met zijn heidense
Noorder-buren zich verbindt tegen het kerkvolk der twee-stammen, wel, dan maken
die twee-stammen nog een goed figuur, als zij met de heidense Zuider-buren (de
Filistijnen) zich verbinden, o neen, niet tegen het broedervolk der tien stammen,
doch tegen den Groten Heiden. Men moet zijn tijd bijhouden.
De-man-van-het-Noorden is een acuut, en een groot-Aziatisch gevaar. Wat tijdens
Achaz uit principiële overweging moest ontraden worden (samengang met heidenen),
dat kan men, geleerd door de bittere ervaring, opgedaan tijdens Achaz' regering,
nu in zijn sterfjaar toch wel besluiten?
Maar Jesaja geeft geen kamp. Wat men dien boden der natie antwoorden zal?
Dat JAHWE Sion heeft gegrond. Dat deze kleine staat een grote Kerk is. Niet een
politieke, doch een foederale, een religieuze grootheid in de eerste plaats. Dat
daarom zijn these ligt in de
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herstellende genade van den God van het genadeverbond, en dat deze these een
antithese stelt tussen ieder die haar gelooft ter ener en ieder die haar niet gelooft
ter anderer zijde. Zeker, Filistijnen mógen zich wel associëren met Judea, maar dan
op de wijze van Psalm 87: dat zij het groot Licht des Heeren zien, en zich daar
henen strekken. Maar men zet de lamp van Jahwe niet onder de korenmaat van
Dagon. Men geeft de antithese niet prijs. Ook niet tegen een werkelijk dreigend
gevaar, waarvan Jesaja álles weet: het gevaar van Assyrië's wereldmacht.
Want de werkelijke vijand is niet: vandaag Manasse, en morgen Juda, en
overmorgen Syrië, en den volgenden keer Filistea, en den laatsten Assur, maar de
werkelijke vijand is vandaag, en morgen álle dagen: de man der verloochening van
het Woord van God, der verwerping van zijn verbond, der vermenging van waar en
vals, de anti- zowel als de pseudo-christ.
En de werkelijke vriend is niet: morgen Manasse (tegen Juda), en overmorgen
Juda (tegen Assur) of Syrië (tegen Juda) en nog later elke willekeurige
machtsconcentratie tegen een nog grotere machtsconcentratie, die ons schaadt in
onze ‘belangen’-politiek, zó, als wij haar ‘zien’, haar, ná onze ‘belangen’, doch de
werkelijke vriend is te allen dage de man, die den HEERE vreest, die met ons
samenkomt op den grondslag niet van de realiteit doch van den inhoud des geloofs,
en der bestaande orde, de man, die met ons van te voren afspreekt, dat we, onder
beding van Gods genade, zullen verwerpen álle decreten, welke ingaan tegen de
Schrift en tegen de Kerkenordening. De man, en nu is het een botterik, die lacht,
de man, die echt en grondig leeft naar artikel een-en-dertig van de Kerkenordening;
pilaar en vastigheid der (bijbels bedoelde) waarheid.
En daarom is bij elke oecumenische invitatie de vijand hij, die den HEERE als
grondvester van de schriftuurlijk verstane kerk miskent, en dus het fundament van
apostelen en profeten, hetwelk is de Christus der Schriften, verwerpt. En de vriend
is slechts hij, die aan dien grondslag vasthoudt, net zo koppig, en net zo lastig als
Jesaja. De man, die dien Christus niet erkent, vormt met de zijnen de vijfde colonne
van den oecumenischen Antichrist, en die vijfde colonne opereert dan binnen de
‘oecumenische kerk’, haar kerkwezen van binnen uit vernielend.
Oecumenisch??
Wel, over heel de wereld zingt geen mens meer Filistijnse psalmen; en de Syrische
hymnen zijn enkel nog maar archeologisch studie-
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materiaal; en Jozefs tien-stammen-rijk liet God verachtelijk varen. Maar de psalmen
van Jeruzalem, het orthodoxe, zingen we vandaag nog over het brede wereldrond.
Alleen de waarheid van Gods these, die dus antithese wordt tegen het ongeloof,
alleen zij is oecumenisch. Zij geeft de laatste werkelijke concentratie tegen den
Antichrist. Oecumenisch is de Parade van den Antichrist, maar oecumenisch ook
de congregatie van Gods laatste heiligen in de catacomben. Alle kerkelijke
pronkstukken zijn dan allang de deur uit; maar het volk, welks hart één-voudig is,
dát is gebleven. Tolken hebben ze daar niet nodig; want er wordt weinig gespeecht,
maar veel geloofd.
1)

Garantie gevende wezens-identiteit.

En God zeide tot Mozes: ‘Ik ben die Ik ben’ en Hij zeide: ‘zo zult gij tot de
Israëlieten zeggen: “Ik ben” heeft mij tot u gezonden......Jahwe (Hij
is)......heeft mij tot u gezonden’.
Ex. 3:14, 15.
De Naam van den HEERE, den Verbondsgod, wordt slechts in het geloof verstaan.
In het geloof, d.w.z. in aanneming van wat, niet maar in een ‘eigennaam’, doch
in een ‘oordeel’ (onderwerp, gezegde, voorwerp), die God, die zich HEERE noemt,
omtrent zichzelf aan zijn bondsvolk, ten aanzien van dit verbond, openbaart.
Neem dat geloof weg, en laat dat in ‘oordelen’ tot ons komende spreken van den
Verbondsgod buiten beschouwing, en de Naam van den HEERE wordt ons
onverstaanbaar; wat die naam bedoelt, blijft ons dan verborgen.
Immers, wat houdt die naam dan eigenlijk in?
Ge zoudt kunnen zeggen: hij is niet anders dan een formule uit de formele logica.
Op de vraag, wie Hij is, antwoordt de aan Mozes verschijnende God: ‘Ik ben die Ik
ben’. Men mag het afkorten tot ‘Ik ben’, maar volledig gelezen luidt de formule: ‘Ik
ben die Ik ben’. Op Mij past de formule: ‘a is a’.
En als die God dan van zichzélf zegt: ‘Ik ben die Ik ben’, dan doet het horende
volk daarvan verslag; het zet den spreekvorm van den eersten persoon over in dien
van den derden, en verklaart op
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zijn beurt dan: ‘Hij is, die Hij is’. Op Hem past de formule: ‘a is a’. Want Jahwe
betekent: Hij is. Jahwe asjer jahwe: Hij is die Hij is.
Wat moeten we daarmee beginnen, als we die formule nu ‘op zichzelf’ bezien,
los van het gesprek, dat de Spreker-God met ons voert omtrent zichzelf en zijn
werk?
We beginnen er niet veel mee. En áls we er iets mee aanvangen, dan is dat
dwaasheid, zolang wij de ‘formule’ losmaken van zijn verhaal omtrent zijn
evangelische werken.
‘Ik ben, die ik ben’; ‘hij is, die hij is’; ‘a is a’, - daarop bouwt de éne filosoof een
verhandeling over het verschil tussen identiteit en gelijkheid, en de ander maakt er
een uitgangspunt van voor heel zijn wijsgerig systeem. Een derde bindt er
voordrachten over logische onderwerpen aan vast.
Maar wat heeft de mens, die het ‘gun leven aan mijn ziel’ op de lippen voelt
branden, aan zulke speculaties?
Minder dan niets.
En toch: zolang hij niet luistert naar het ‘gezegde’ dat bij het ‘onderwerp’ van den
door God gesproken ‘volzin’ komt, zólang heeft ook hij aan dien Naam van God
geen hou-vast. ‘A is a’,......maar dát geldt immers van álle identiteit. Indien men in
de taal der ongeleerden spreekt - en in geen andere taal wil ooit de bijbel spreken,
en met geen andere taal behoeft trouwens Mozes zijn slavenvolkje aan boord te
komen - dan kan men toch zeggen: ieder mens, elke engel en duivel, kan verklaren:
‘ik ben die ik ben’? In die taal der eenvoudigen betekent de formule: ‘hij is die hij is’,
niet in het geringste een uitspraak over filosofenkwesties, als daar zijn: de vraag
van identiteit of gelijkheid; van ‘zijn’ dan wel ‘worden’; van ontologische dan wel
formeel-logische oordelen; of hoe verder de wetenschappelijke mens zich moge
uitdrukken. Het betekent voor hen eenvoudig hetzelfde als ‘Jan is Jan’, en ‘Piet is
Piet’, en ‘een tafel is een tafel’. Maar wat hébben zij ‘aan dien Naam’? Zolang die
Naam hun niet meer zegt dan dit?
De mens heeft er niets aan zolang hij niet volledig luisteren wil.
Maar als hij wezenlijk lúistert, dan verneemt hij, dat, indien God waarlijk God is,
zijn ‘namen’ altijd ‘gezegden’ zijn. En dat die namen, als God zelf ze openbaart,
betrouwbare gezegden zijn. Het zijn gezegden omtrent Gods levende, verse, tijdelijk
zich voltrekkende hándelen ter uitvoering van een eeuwig plan. Want ‘Hij is die Hij
is’. Hij ‘is’ ‘zichzelf’ in zijn doen.
Zegt dan die God: Ik heb tot u dezen Mozes gezonden, dan wordt
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die zending van Mozes het ‘gezegde’, waarin zich de Naam ontvouwt. In dat ‘zenden’
van Mozes, dien middelaar, spreekt zich de genade en de barmhartigheid van dien
zendenden God uit. Hij heeft zijn slavenvolk aangezien; is aan de ellende van dat
volk indachtig geweest; gaat zelf aan farao's hof het pleit ervoor voeren; wordt zo
zijn ongeroepen advocaat; zó gans ‘om niet’ tot hulp gereed, dat slechts wie
bondskind in zijn volk is, fundamenteel verstaan kan wat het zeggen wil, dat
advocaten werken ‘pro Deo’,......zo vaak zij aan wie niets te betalen heeft niettemin
bijstand verlenen in rechten.
En in den innigen samenhang van onderwerp en gezegde wordt nu de naam ‘Hij
is die Hij is’ een levende fontein. ‘Hij’ is bezig een middelaar te zenden, Hij komt te
hulp, Hij roept de doden om te leven, Hij opent de gevangenis, en zet de poort van
't ‘diensthuis’ zeer wijd open. Dát is zijn werk; gelijk Hij zelf het van zich komt vertellen
en omschrijven. En in dat wérken-van-zijn-evangeliedaad nu weet ik, dat ‘Hij is die
Hij is’; want niet ik heb dat geconstrueerd, vanuit mijn godsbegrip of zo, maar Hij
zelf heeft zó van zich gesproken, en nu kom ik Hem naspreken. Zou ik van mijn
kant hebben gezegd: de algemene formule, door mij bedacht, heb ik vertrouwend
op de intuïtie van mijn logisch denken, op Hem daarboven ‘toe-gepast’, wel, dan,
ware ‘Hij’ een ontwerp van mijn gedachten, en mijn naam-geving, mijn trotse
bewering: ‘(ook) Hij is die Hij is’, ware dan alleen maar een bewijs, dat ik vind, dat
mijn verstand (loze) garantie geeft aan zichzelf, omdat ik geloof in de identiteit van
mijn gedachten. Maar nu ik Hem slechts naspreek, en nu ik dit doe in het geloof,
dat Hem, den levenden tot mij komenden God aanneemt in zijn spreken, nú is mijn
overzetten van zijn zelfbewuste ‘Ik ben die Ik ben’ in mijn eigen taal: ‘Hij is, die Hij
is’, niet minder dan een vrucht van zijn verheven werking, die mij verzekering
gegeven heeft en geeft: dat zijn Naam identiteit betekent van zijn wezen, van zijn
leven, zijn raad-en-daad, doch dan zulk een identiteit, die mij verkondigd is en wordt
in het nauwste verband met de concrete handeling der verlossing van zijn bondsvolk,
waarin ik geboren ben. Dat is te zeggen: nu Hij dit grootste van zichzelf gezegd
heeft in verband met de bewogen zending van den man-van-hulp, nu betekent de
afkondiging van zijn wezensidentiteit niets anders dan garántie. Hij garandeert mij,
dat Hij nimmer zal veranderen, en dat Hij aan zichzelf getrouw blijft in 't verkiezen
van zijn volk, en van mijzelf tot eeuwig leven.
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Ik heb geen ‘klanken’ aan te horen, maar zijn ‘oordeel’, zijn ‘rede’, zijn ‘gesprek’,
zijn van genade overvloeiende ‘volzinnen’ aan te nemen: Jahwe betekent: eeuwige
wezensidentiteit, gelijk ze, achteraf gepredikt zijnde, in den tijd vóór alle tijd een
eeuwigheid garantie geeft aan zijn verbondsvolk, garantie van de onveranderlijkheid
van zijn beloften, garantie van het ‘ja-en-amen-karakter’ zijner woorden.
1)

‘Heilig’ hoerenloon.

En haar hoerenloon zal den HEERE heilig zijn.
Jesaja 23:18.
Het laatste bijbelboek stelt de kerk als toegewezen erfgename van den totalen schat
der wereld in uitzicht. Want haar godgeheiligd zaad zal 't gezegend aardrijk erven.
De eer en heerlijkheid der volkeren wordt straks binnengedragen in het nieuwe
Jeruzalem, zo lezen we. Men zal ook de heerlijkheid der koningen en der natiën
daarin brengen. (Openb. 21:26, 24).
Die ‘heerlijkheid’ en die ‘eer’ zijn te verstaan als de uiterlijk zichtbare glorie, als
de rijkdom van de machten der wereld. Deze zullen aan de kerk ten dienste komen,
aldus de gedachtengang van de Openbaring van Johannes. Wanneer? Pas in den
oordeelsdag? Als vrucht van de ‘progressieve’ werking der ‘gemene gratie’, zoals
sommigen willen?
Hoe weinig steun de Schrift zelf aan zulke opvatting biedt, kan blijken uit één van
die oudtestamentische plaatsen, waar van bovengenoemde profetie uit Johannes'
Openbaring de eerste aanduidingen, immers van denzelfden Geest, liggen.
De plaats, waarop wij doelen, is (naast Jes. 61:6, en voorts 45:14, 18:7; Psalm
68, Hagg. 2:7-9) ook Jesaja's profetie aangaande Tyrus. Van Tyrus zal ‘het
hoerenloon den Heere heilig zijn’......Wat mag dit zijn?
De beeldspraak van de samenhangende verzen geeft op die vraag het antwoord.
Tyrus, de rijke, kunstig gebouwde handelsstad, het ‘Venetië’ van Azië, gebouwd in
zee, zal zijn overheersende positie verliezen; zijn macht zal verdwijnen, zijn invloed
gebroken worden. In die dagen zal de vrijstaat Tyrus een vergeten hoer gelijk zijn;
een
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ontuchtige, naar wie niemand omziet, ook al maakt ze nóg zoveel reclame, om voor
zich de aandacht te trekken (16). En in déze periode zal Tyrus zijn inkomsten derven,
zoals een vergeten hoer zonder inkomsten het stellen moet. Maar het lot zal zich
keren; het wegvallen der aan Tyrus vijandelijke dynastie zal voor Tyrus de
mogelijkheid van nieuwen bloei scheppen. Wéér zal dan die machtige handelsstad
zich met de andere centra van handel en industrie en geldverkeer in verbinding
stellen: de handelsgeest keert terug. Maar hij zal heidens blijven. En daarom zal
Tyrus terwille van de economische betrekkingen, die het tot élken prijs behouden
wil, met het grootste gemak zich ‘aanpassen’ aan de heidense culturen en aan de
verschillende ‘religies’ van de naties, waarmee handelsverdragen worden afgesloten.
Dat zal het hoer-achtige van Tyrus zijn: een volk, een staat, die om het gewin ‘de
eer’ prijsgeeft, die de penetratie van allerlei vreemde cultuur en ‘religie’ bevordert
binnen eigen grenzen, om maar te kunnen verdienen, zo'n volk en zo'n staat zijn
gelijk aan de prostituée; en als straks van den steeds verder opgevoerden handel
de winst wordt opgestreken, en de banksaldi groeien, en de eigen munteenheid
wordt tot standaard, dan noemt een profeet die winst heel nuchter en zakelijk:
hoeren-loon. Om die winst te krijgen, heeft men zich verkocht aan vreemden, en
aan de ‘mannen’, d.w.z. de ‘goden’, die niet eens van Tyrus zelf waren.
Daarom zal Tyrus zijn winst tenslotte toch nog weer derven. Eerst zal het van
‘alle koninkrijken’ de baten tot zich trekken, en van allen profiteren. Doch aan dat
‘profiteren’ ontbreekt het karakter van het absolute, het grondwettige, het
fundamentele, en dus ook van het duurzame. Tyrus blijft niet in der eeuwigheid.
Slechts de kerk blijft tot in alle eeuwigheid; ‘het koninkrijk’ is niet van Tyrus, doch
van Jahwe, den HEERE. En zo zal Tyrus, zijns ondanks, werken voor de kerk. Zijn
winst, zijn hoerenloon, zal ‘heilig’ zijn aan den HEERE, ‘Heilig zijn’ betekent hier:
bestemd zijn voor den HEERE. Zoals een offergave ‘heilig’ is, d.w.z. apart gezet is
voor den HEERE, zó zal het kapitaal van Tyrus, zijn banksaldo, zijn winstmarge,
tenslotte niet opgenomen zijn in een rechtlijnig groei- en bloeiproces van Tyrus,
doch het zal ten goede komen aan die éne macht, die alle andere overleeft: de kerk.
Heeft niet Cyrus (Kores), die knecht van den Heere, bevel gegeven, dat met steun
óók van Tyrus de tempel van Jahwe zou worden gerestaureerd volgens Ezra's
mededeling (1:4; 3:7)? Dat is een symptoom: tenslotte arbeidt de wereld van Noach
voor de ark; verwerft Egypte
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zich rijkdom voor de gemeente, die het pascha zal gaan vieren in een woestijn, die
doortocht is naar een belofte-land; wordt heel de wereldhistorie beheerst, van den
Raad Gods uit, doordat God aan de spits van alle vergaderingen-van-mensen zijn
kerk zich heeft geplaatst; en wordt de aarde met al haar belevenissen eenmaal de
goed schoongeveegde woonplaats van de nieuwe mensheid, die Gods kerk is, 't
ware Israël.
Maar daarmee is wat Tyrus deed, en won, niet als ‘gemene gratie’ ons getekend.
Hetgeen het deed, dat is hoereren. En wat het won, dat heet hier: hoeren-loon.
Geen gratie-volle blik van God slaat Tyrus gade in een ‘algemene’ gunstige
gezindheid; de onderstelling zelve reeds van een ‘algemene’ én een ‘bijzondere’
gezindheid Gods ten aanzien van dezelfde personen en ambtelijk gekwalificeerden,
ware in strijd rééds met de leer van Gods eenvoudigheid. Neen, in toorn ziet Hij de
hoer aan, met verachting ziet Hij neer op 't hoeren-loon. En als Hij dat hoeren-loon
tenslotte aan zijn bruid, dat is: zijn kerk, ten goede komen doet, dan is die handeling
Gods geen bekroning van wat in Tyrus werkzaam heet te zijn geweest als positieve,
progressieve werking van Gods Geest als werker ener ‘algemene genade’, doch
dan is dat openbaring van zijn toorn, die lang reeds hetgeen voor Tyrus winst leek,
had beschikt, om factor te wezen van betekenis in het proces van Tyrus' zedelijken
achteruitgang, en die het bestemd had om te ontgaan aan de rappe handen van
Tyrus' zélfbeschikking. God had het voor zijn kerk beschikt: de hoofdsom der
geschiedenis is immers deze dat alles is van ons, doch wij van Christus en Christus
van God?
Want als wij Hem verachten, dan dreigt Hij ons, dat Hij alle schijnbaar goede ons
ten kwade keren zal. Doch als wij in den naam des Vaders gedoopt worden, zo
verzekert ons God de Vader, dat Hij ons van alle goed verzorgen en alle kwaad van
ons weren of ten onzen beste keren wil.
Wel heeft Hij steeds behagen in zijn eigen werken, maar nooit in Tyrus' zondaren
en zonden. Het loon dat Tyrus incasseert, is loon der hoererij: laat ons de drift van
déze zónde nimmer een door Gods gemene gratie geleide progressie van
schéppingsgaven noemen.
En laat ons niet vergeten, dat de wereld altijd, en dús ook nu, doodgaat aan het
kwaad der vrijwillige openstelling van haar grenzen voor vreemde, hoerachtige
penetratie, van valse culturen en religies. Zulks alles terwille van de economische
‘voordelen’. Het proces heet heden Tyrische alliantie met de grootmachten, en
morgen
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Europese wil-tot-Amerikanisme, of westerse Sovjetisering, na Germanisering.
En het miserabelst is daarbij de aanblik op een - kérk, die haar karakter niet meer
weet te onderkennen en bewaren; die geen ander conferentie-woord kan zeggen,
dan: dat ze ‘boodschappen’ hoort van ‘boelen’-van-ver-weg. Het heten
‘boodschappen’. Billetsd'amour zijn ook boodschappen; het komt slechts op den
inhoud aan. Wee de kerk, die niet meer lééft uit het woord: uw Maker is uw
Man......Hij roeit hén uit die afhoereren, en Hem den trotsen nek toekeren......en
zulks juist dán, wanneer ze o zo plooibaar záchte ogen slaan ‘op......andere goden
en hun prostitutie-knapen, hun kedesjen’, die vergeefs hun hoerenloon den tempel
hunner keuze wijden. God zal het rapen voor zijn arme kerk, als hij hen zélven
weg-raapt in den dag der wraak.
1)

Meer dan Salomo is hier. Bij het Kerstfeest
Daar staan we weer, ons kerstboek in de hand, en onze ogen turen in het licht en
in ons graf.
In het licht, want we kunnen onze kinderjaren maar niet kwijt. We hebben allemaal
dien glans gezien, die over de ingrediënten van de kerstviering door onze ouders
en voorgangers was gelegd; en het heeft heel lang geduurd, eer we tegenover hen
durfden opmerken, dat het volkomen glansloos, om niet te zeggen, dof en lelijk was
in de kleine ruimte, waar de Christus zelf geboren is. Of, dat ‘de ster’, die trouwens
pas veel láter kwam, geen binnenkamer tot decor gediend heeft. En, óók met dit
gegeven voor ogen, zocht onze geest toch naar de lichtmotieven-van-den-kerstdag.
Ze staan er in de Schrift, en men schrijft er altijd nog traktaten over. Onze ogen
turen in het licht.
En daarachter, neen, daaronder, vinden zij ons graf. 't Zal duister zijn, zodra 't
gesloten wezen zal. Maar het verwacht ons, en het open gat is fel belicht. We voelen
't komen: dit Kind, dat ons geboren is, gaat ons het tijd'lijk leven kosten. Op ons zijn
de einden der eeuwen gekomen, de antichrist is ons naderbij gekomen. We ruiken
zwavel,

1)

De Ref. XXII, 28 december 1946.
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en we schikken al een eindje op - naar den verschoven hoek. De lucht wordt zwoel;
het eindspel gaat zo straks beginnen. En als we goed gelezen hebben (b.v. Openb.
11), dan rekenen we ons voor, dat we nog veel te hoog ‘gerekend’ hebben, toen
we op een graf gerekend hebben, dat eerst gedolven, en daarna gesloten werd. In
de laatste dagen zal men ons geen laatste eer meer gunnen. Want de eerste zal er
niet meer zijn. Tegen den tijd, dat de mensheid de erfzonde-leer volkomen en
definitief zal in de ban gedaan hebben, zal zij smalend van óns zeggen, dat wij, en
wij alleen, in zonde zijn ontvangen en in ongerechtigheid geboren. De zonde van
het ressentiment, de ongerechtigheid van het spelbrekersgrut.
En men zal het Vrederijk van den totalitairen Eenheidsstaat der Verbonden
Mensheid hebben uitgeroepen. En die Grote Salomo, die aan den eersten in de
superlatieven van Wijsheid en van Pracht zal herinneren, maar die voorts hem zal
weerspreken in zijn geloof aan een God die in den hemel woont - God is toch in
hem zelf, en zelf is hij toch immers God? - hij zal den naam van Antichrist gaan
voeren en laat de hele wereld straks beschrijven. De Boven-Salomo, die als
Anti-Salomo zich psalmen zingt over zichzelf, en die regeert bij de gratie van
zichzelven.
Nu gaan wij, sterker dan tevoren, ons ‘lied der liefde’ zingen. Zijn cánon is
eenvoudig. We wijzen naar de kribbe, we zien daarachter 't kruis en 't graf, waarin
nooit iemand anders is gelegd (of toch ook dat nog?) en we zeggen: zie, meer dan
Salomo is hier. Zijn naam is Jezus Christus, ontvangen van den Heiligen Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd
en gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.
Want aan dat thema: meer dan Salomo is hier, is eeuwen vóórdat de Christus zelf
het van zich aanhief, onder het oud Verbond een hoog-lied gans en al gewijd.
Het Hooglied......
Men heeft ons jaren lang willen opdringen allerhande interpretatie van dit lied. De
allegorische, die vers voor vers, en woord voor woord, ging ‘ver-geestelijken’. De
typische, die in de personen zocht naar den type van den Enen Persoon, die in den
schoot des Vaders was en onder ons gewoond heeft, vlees geworden zijnde. Was
Salomo die type? En was die Salomo de bruidegom, die de bruid heeft, de bruid,
die dan de Kerk verbeeldt? Of, was soms niet die prachtige koning met zijn purper
en zijn goud, doch een eenvoudige herders-
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knaap, een anonieme zoon der vlakte, een spruite-zonder-naam uit het dal der
nederigen en vergetenen, de bruidegom? Zó, dat hij de type was van Jezus Christus,
en Salomo de concurrent, de vrouwenrover, die ook zijn oog op 't meisje had laten
vallen, maar door haar verworpen was ter wille van den armen knaap, aan wien zij
zich vertrouwde? Zo, dat Salomo - nu ja - de lelijke rol speelde? Althans die van
den hulpeloze? Of, was misschien die bruid Abisag, die den ouderdom van Koning
David heeft verlicht, en na diens dood, onaangeroerd gebleven, den jongen Salomo
in de armen viel?
Men wilde namen weten.
Voor 't minst dien énen naam: van Salomo.
En liefst ook nog den tweeden: den naam der bruid, Abisag.
Een hooglied van twee onbekenden, was dat niet veel te min? Zou de kerk zo
lang willen stil staan bij het graf van een onbekenden soldaat-bruidegom en bij dat
van een anonieme bruid?
De kerk bleef vragen.
Totdat van terzijde één verheugde stem kwam roepen: ik heb den sleutel der
verklaring gevonden. Het was de stem van een Pruisisch consul in Damaskus:
Wetzstein, door Budde en veel anderen met stijgende verzekerdheid als getrouw
getuige in dezen aangeprezen. Hij vond in Syrië, in Noord-Palestina, een reeks
bruiloftsliederen, die op de verzen van het Hooglied veelszins lijken. In toon. In
beeldspraak. In veelheid. In wisseling. In - spel. Want in die bruiloftsliederen (‘watsf’)
van Noord-Palestijnse boeren werd een spel gespeeld. Een boerenjongen en een
boerenmeisje. Beiden naamloos. Beiden zwart van 't dienstbaar zijn. Ze gingen
trouwen, en dan werd er feest gevierd. Een richtig feest. De dorsvloer werd met
tapijten belegd, de dorsslee opgetuigd met kleurige kleden en versierde stoelen:
erestoelen, ‘trónen’. De jongeman en 't meisje werden daarop gezet: men speelde
koning en men speelde koningin. Om hen heen de familie en de vrienden; deze
allen in de rol van deftige dames en heren: lijfwacht, hofstoet, eremaagden. Zeven
dagen soms werd dat spel van koning en koningin gespeeld, en dan was 't feest
gedaan: ze trokken allemaal het werkpak weer aan, en 't leven vroeg zijn harden
dienst opnieuw.
Toen zeiden velen: kijk, dát is het Hooglied. Een bruid zonder naam, een
bruidegom zonder naam. Men kent en vindt vandaag hun grafplaats zelfs niet meer.
Maar ze speelden eenmaal koning en ze speelden één keer koningin. Geen echte
Salomo was in het spel: Salomo wordt alleen maar in den derden persoon ter sprake
ge-
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bracht: die is een ‘hij’. Maar 't liefsdesspel van die twee boerenkinderen gunde gunde
hun de illusie van koning-en-ook-koningin voor een paar dagen; hier is een ‘gij’ en
‘ik’.
Zullen ook wij in die vondst van den Pruisischen consul het uitgangspunt voor
ónze interpretatie nemen?
Och neen, een uitgangspunt vindt ónze exegese nooit in enige papieren-vondst.
Sacra Scriptura sui ipsius interpres: de bijbel legt zichzelf wel uit.
Maar nú herinneren we ons, dat de bijbel aan ons leert:
Zo vaak een man, die den Heere vreest, zijn vrouw zich neemt, en deze vrouw
hém, spelen zij geen koning, of spelen zij geen koningin, doch ZIJN ze koning en
ZIJN ze koningin. Een rol wordt niet gespeeld; want ze ZIJN met Christus gezalfd,
tot koning en tot koningin. Een AMBT van ALLE gelovigen is er altijd geweest, ook
in die dagen van het oud Verbond. En wie het bedienen, die zijn een koningsvolk
tezamen. Het bijzondere ambt van koning, zo als Salomo het mocht en moest
bekleden, had wel zijn bijzondere prerogatieven, maar - DIE zijn bestemd om te
vergaan. De militaire macht van David, en de koninklijke pracht van Salomo zal
eens vergaan. Uit een afgehouwen tronk van konings glorie-die-men-zienkan, komt
het Wonder-spruitje schieten. En uit een woestijn-vangetaande-glorie gaat de
Kerstroos eenmaal bloeien. Daarom zal een Stem eens zeggen: ziet gij dien jongen
man daar, zonder naam, maar van mijn Geest vervuld? En ziet gij naast hem zijn
al even anonieme bruid, die ook vanwege mijn Geest den stillen geest gewonnen
heeft, die kostelijk is voor God? Ik zeg u, dat Salomo in al zijn heerlijkheid niet is
bekleed geweest als één van deze.........
Wie zó het Hooglied leest, wint vele vreugden.
‘Ver’-geestelijken doet hij nu niets: het is al geestelijk, al-te-maal. Het ál is
geestelijk.
Dus niet natuurlijk?
Houd stil met deze dwaze vraag: 't is geestelijk IN 't natuurlijke: de natuur is onder
den Geest gebracht en door Hem aan God geheiligd. Want de alle-dag-se liefde
wordt geheiligd door het Woord Gods - door het gebed - bij wie Hem vrezen.
Geheiligd, - niet getranscendeerd. Het Hooglied is gelijkenis, in drama-vorm. Daar
gaan er twee elkaar bekennen in den Heere; deze verborgenheid, zegt Paulus, is
groot, doch ik zeg dat, ziende op Christus en op de gemeente. En - om niet meer
te noemen - wie zó dit boek leest, vindt het vol van Christus, vol van Kerstfeest, vol
van Advent.
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Want nu gaat in het slot van 't boek de onbekende bruidegom zich oprichten in volle
lengte, en, niet maar als spel-leider, of als mede-speler, doch als
koning-bij-de-gratie-van-Jahwe, zijn koningschap-zonder-uiterlijke-gedaante
vergelijken met dat van Salomo. Van Salomo q.q. Niet met Salomo als gelovige,
die óók onder de enge poort door moet, vergelijkt hij zich, want als gelovigen zijn
zij samen broeders. Ook Salomo hebbe zijn ambt van alle gelovigen en hebbe daarin
zijn ónvergankelijk sieraad. Maar met Salomo als zichtbaar, pronkend, pralend
koning, als koning van 't bijzonder ambt, vergelijkt hij zich, - vrijmoedig. Die koning
Salomo met al zijn pracht, met zijn gedaante-en-heerlijkheid, moet eens vergaan.
Messias komt te voorschijn als de wonder-vrucht, die de harde schaal van Salomo's
uitwendige glorie, die bolster, móet en zal verbreken.
En zie nu hier.
Die koning Salomo heeft een wijngaard. Een echten. Zóveel bunder. Zóveel
wijnstokken. Kadastraal bekend. Hij is een stuk van 't kroondomein. De wijngaard
ligt in Baäl Hamon - of er een dorpje van dien naam bestaat, dan wel of de naam
symbolisch is, doet ons nu niets meer. De opbrengst is énorm: 1000 zilverlingen
vloeien telkens zómaar als de winst in 's konings particuliere schatkist: een goede
2)
wijngaard met duizend wijnstokken is naar Jes. 7:23 duizend sikkelen waard . Hoe
rijk is toch die koning!
Bij hem vergeleken is die bruidegom niets, zolang men in de categorieën van de
wereldlijke kapitaal-vorming denkt. Hij is maar een eenvoudige knaap, en soms, als
hij weg is, moet men hem gaan zoeken: stel u voor, dat men Salomo ooit moet
zoeken. Als die uitrijdt, weet de hele stad er alles van! En even onaanzienlijk als de
jonge man, is ook het jonge meisje. Ze heeft altijd hard moeten werken. Toen ze
mee ging tellen, zeiden haar broers, dat ze ook maar eens de handen uit de mouwen
moest steken: een meisje is er niet voor de pronk. En toen werd ze te werk gesteld,
óók al in zo'n wijngaard. Misschien van één der rijke grondbezitters van de stad.
Misschien - men kan nooit weten - in den wijngaard van koning Salomo zelf; waarom
zou 't niet kunnen? Ze heeft daar hard gewerkt, maanden achteréén, van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat, in de brandende zon. Ze is er nog zwart van, verbrand door
de gloeiende zon (1:5, 6). 't Is wel een scherp contrast: die koning, die een wijngaard
heeft, maar die te deftig is, om er zijn handen in te steken

2)

G. Dalman, Arbeit u. Sitte in Palästina, IV, 1935, S 407.
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(hij heeft zijn personeel daar voor!), en die bruid, één van de dagjesgelders, een
arbeidster in den wijngaard van een ander.
En toch! Toch heeft die bruidegom ook zelf zijn wijngaard (8:12). Een echten? Neen, hoe
kon dat? Zijn vrouw is hem een wijngaard: een belofte; zóveel bunder......pure
belofte. Ze bloeit voor hem, met al haar hebben en houden; met lichaam en ziel is
ze zijn eigendom geworden, en o, hoe gaat dat straks allemaal bloeien! Voor hem
haar kind straks. Voor hem die ziel, die zinnen! Zij is de glorie van den man. En haar
man is de glorie van Christus. En Christus is de glorie van God. En in die
christologisch gekende, theocentrisch bepaalde, ordening van alle ding is hij nu,
met haar - want die twee zijn tot één vlees, de twee wijngaarden (vgl. 1:6 slot) zijn
tot één wijngaard geworden - in-geschakeld, foederatief, met ál het zijne.
Nu breekt de geest der inspiratie door.
Nu - aan het slot van 't boek breekt Hij tot direct messiaanse onderwijzing door.
Laat nu die rijke Salomo maar het zijne houden: zijn duizend zilverlingen, zijn
kapitaal-aanwas, zijn kroondomein. De bruidegom gunt het hem: het gewone kerklid
benijdt den bijzonderen ambtsdrager-koning niet. Want die bruidegom heeft iets,
dat Salomo als zichtbaar vorst (n-g-d) niet heeft. Wel Salomo als gelovige. Niet
Salomo q.q. Koning Salomo kan zijn bezit niet zelf beheren: daar komen allerlei
vreemden tussen hem én zijn bezit, dien wijngaard, in: zijn personeel van wachters,
hoeders, snoeiers, druiventreders, harkers. Maar tussen bruidegom en bruid komt
niemand. ZIJN ‘wijngaard’ is voor zijn aangezicht: geen vreemde mengt zich in de
zaken van die twee. Eigendom en bezit gaan hier samen; bezit en beheer niet
minder. Salomo moet van de opbrengst van zijn wijngaard weer een flinke som
afdragen aan zijn personeel: een vijfde portie minstens, zo van de 1000 zilverlingen.
Maar de bruidegom heeft de bruid geheel. Al wat uit haar gewonnen wordt, is heel
en al van hem. Zij is ondeelbaar, en haar winst is 't ook. Want alles is 't zijne. Doch
hij is van Christus. En Christus is God.
Die arme jongeman, die in zijn schamelheid, niet als aangeklede, opgedirkte
toneelpop, doch als van den Geest vervulde en gedragen gelovige, rustig verklaart,
in eigen categorieën te willen zijn gezien en verstaan, en Salomo niet te benijden,
doch hem in Koningskwaliteit te overtreffen, is hier een profeet van Israëls
messiaanse verwachting geworden.
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Nu is hij type van Christus.
Dat is ook Salomo, q.q.
Maar Salomo is 't slechts gebrekkig. Hij is het inzoverre men hem zien en tasten
kan.
Maar die anonymus, die in 't verbond één vlees geworden is met een andere, een
dochter Abrahams, geboren uit de belofte, hij is type van Christus in zijn onzichtbare
grootheid. Salomo is type in ponderabilia; hij is het in imponderabilia. En hij is meer
dan type: hij is een stuk van Christus' kroondomein. Hij is een stuk van Christus'
wijngaard.
Hier spreekt de Geest van Christus in de profetie van 't Hooglied. Hij leert ons dat
de wáre glorie van Israël niet ligt in Salomo's kapitalen, fixatie slechts der vleselijke
glorie van den troon van David, doch in het doen van 's Heeren wil. In 't ingaan tot
vernedering. In 't komen uit den afgehouwen tronk. Het Hooglied ziet den
Davids-tronk nóg staan in al zijn weelde. Maar het leert ons vrede te hebben met
den adventsbijl, die daar nu reeds ligt aan den wortel van Davids uiterlijken boom.
De schamelheid, de naamloosheid, de tot-niet-wording, de ontlediging is de weg
tot blijvende heerlijkheid voor al de kinderen der belofte. De enige weg. Gods weg.
Lees 't Hooglied zó, en ge kunt weer Kerstfeest vieren in het kruisjaar 1946. We
zoeken 't licht. Hier is het. We krijgen in den vóórlaatsten kruisdag nóg een graf in den laatsten zelfs dat niet meer. Geen nood: Christus, die ons zijn glorie maakt,
met al onze misère door toegerekende gerechtigheid, is God. De ontlediging gaat
nu beginnen: het is het uur der ongeschoren, ongezalfde koningen. Want ze zijn
met Geest gezalfd. (Zondag 12). En Geest is zoveel meer dan olie, als de betekende
zaak meer is dan haar teken.
Wij zoeken ons graf: maar 't Licht, dat straalt er over. Het ongeschapen Licht.
God is dat Licht: verzoend met ons door 't kind, dat man werd, gans vernederd. Ik
hoor hem in den hemel zeggen: Mijn wijngaard, dien Ik heb, is voor mijn aangezicht.
Geen vreemde komt tussen Hem en ons. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods,
welke daar is in Christus Jezus onzen Heere? Geen vreemde komt daartussen. En
al de winst - uit ons gewonnen - is helemaal voor Hem. Alle vrucht van óns, ja ja,
ze is aannemelijk bij Hem. Heel de wijngaard. De natuur is door den Geest geheiligd.
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1)

Mi me-'akkeeb? (Bij de jaarwisseling)
Onlangs verscheen van Cullmann een boek over ‘Christus en de tijd’. De schrijver
brengt daarin ter sprake een bekende vraagformule uit de joodse talmudische
litteratuur. De formule luidt: ‘mi me-'akkeeb?’ Dat wil zeggen: wie houdt terug? Wie
houdt op? Wie houdt tegen?
Wie houdt den dag der dagen tegen?
Wie houdt den Messias en zijn glorierijk verschijnen tegen?
Wie houdt den Antichrist, dat avond-fenomeen van den werelddag, tegen?
Wat houdt zijn verschijning op?
Wat is er, dat de laatste dag er nog niet is? Want van het begin der wereld af
blijven alle dingen maar zó als ze zijn.
Ook de joodse talmudisten - aldus Cullmann - stelden zich de vraag. En het is te
begrijpen: zij wachten immers op een Messias, die Israëls glorie aan het licht zal
brengen - hij, ‘een generalissimus’ op een vurig strijdros? Die telkens ‘uitgestelde
hoop’ ‘krenkt het hart’. Dat de ‘begeerte’ reeds ‘gekomen is’ als ‘een boom des
levens’ is hun ongeloof ontgaan: ze willen er niet van horen.
Mi me 'akkeeb?
Maar ook wij, die de ‘gekomen begeerte’, dien ‘boom des levens’ wél kennen in
Jezus Christus, ook wij stellen die vraag. Want Hij is wel gekomen in eerster instantie,
doch moet nog verschijnen in tweeden termijn. In wederkomst. Daarom vraagt artikel
37 der Belijdenis: mi me 'akkeeb? En in den hemel horen we de ‘zielen onder het
altaar’ zuchten: hoe lang duurt het nog, o heilige en rechtvaardige Despoot? Wanneer
wreekt ge ons bloed? Wat houdt U op? Mi me 'akkeeb?
En in Psalm 74 zingt de hele kerk: rijs op, o God, rijs op, toon Uw gezag; 't is meer
dan tijd! En in Openbaring 22 dezelfde kerk, ouder maar wijzer geworden: kom
Heere Jezus, ja kom haastelijk: Mi me 'akkeeb?
Ja, het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde, verwachtende den dag
der openbaring der kinderen Gods. Uit grotten en spelonken, van bergen en uit
dalen, uit sterf- en broedplaatsen hoort Paulus die vraag: mi me 'akkeeb?

1)
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En - zo zegt Cullmann - als Paulus in II Thessalonicensen 2 den Antichrist doet zien
als toekomstig, dan zegt ook hij: er is iets, dat hem tegenhoudt, dat hem weerhoudt.
Paulus' lezers wisten het wel, wát die weerhoudende kracht was, naar hij zelf zegt.
Maar wij gissen hier, en missen vaak. Mi me 'akkeeb?
Cullmann wijst nu op twee scholen van Joodse geleerden.
De ene zei: hetgeen de Grote Verschijning tegenhoudt, dat is de zedelijke houding
van Israël. Het moet zich bekeren. Anderen vullen heden aan: Israël, dat moet
wederom zich concentreren. Het moet zich zelf bewust worden. Het moet zijn
ghetto-mentaliteit te boven komen. (Querido). Als het Hotel ‘Koning David’
opgeblazen wordt, ginds in Jeruzalem, door een terroristen-bom, of als de Joodse
Radio, Kol Jisjraëel, The Voice of Israël, door den ether zijn nationalen trots
verneembaar maakt, wel, dan zal hij, die oren heeft om te horen, ook in die explosie,
ook in die broadcasting, de vraag horen, althans méde de vraag: mi me 'akkeeb?
De andere school van Joodse geleerden, aldus Cullmann, laat de vraag naar
oorzaak déze of géne meer in het midden. Zij zegt: er is een bepaalde datum gesteld.
Es ist bestimmt in Gottes Rat. En zolang de Datum niet verschenen is, zo lang houdt
Gods kalender de Grote Verschijning tegen.
En wij - moeten wij soms kiezen? Tussen de ene of de andere school?
Neen. Want het is waar - de datum is bepaald. Maar die den datum bepaalde, die
bepaalde óók het spel van kracht en tegenkracht, van recht en onrecht, geloof en
ongeloof, dat den eindtijd in moet leiden. Er is deswege een mogelijkheid geschapen
van tekenen der tijden. Israëls zedelijke houding? Ja zeker, en ook de onze. Het
Zionisme? Ja zeker, en ook het Amerikanisme. Het imperialisme, dat in aantocht
is, vooral van ‘democratische’ zijde? Ja zeker, en ook de geest van verval, die een
koninkrijk ontbindt in enkele maanden, de geest, die ‘recht’ op ‘feiten’ baseert, die
in Nederland een Mussert executeert, en op Java diens meer-dan-evenknie
Soekarno, op een souper laat compareren. Het verval der kerk? Ja zeker, en ook
de vrijmaking. 't Hangt alles met den Datum samen.
Maar daarom zijn wij ook niet meer jaloers op Paulus' eerste brieflezers, als zij
den tekst van II Thessalonicensen 2 zich hoorden voorlezen. ZIJ wisten, wat den
Antichrist, den laatsten dag, weerhield.
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WIJ moeten er naar gissen. Maar - wij weten toch genoeg. Wij weten, dat gebeuren
moet hetgeen de Openbaring van Johannes heeft beschreven. Toen reeds de lezers
van den tweeden graad Paulus' brief aan Thessalonica vermoeid ter zijde schoven
met de vraag: mi me 'akkeeb, wel, toen kwam op Patmos Jezus Christus tot
Johannes zeggen: schrijf: Hier zijn de dingen, die haast geschieden moeten. Ik,
Jezus Christus, van hierboven hoor u beneden vragen: mi me 'akkeeb? En Ik geef
u 't antwoord: Ik! Want Ik, Kurios, heb dat op mijn programma staan. Ik ben de
me'akkeeb......laat ons het éven zo te zamen uitdrukken. Ik doe het - naar mijn
PLAN.
Maar tevens zei die zelfde Christus: we zeggen 't zó maar even. Ben Ik de
me'akkeeb, de uit-steller? De ver-schuiver? In zekeren zin: ja. In anderen zin: neen!
Want dat werkwoord ‘uitstellen’, ‘ophouden’, is maar één manier om te zeggen, hoe
de zaken in feite staan. Een ander werkwoord moet daarnevens door u verbogen
worden: het is het werkwoord: komen. Zie Ik kom haastelijk. Zie, zo vervolgt de
bidder het nu, zie, Gij komt haastelijk. Zie, zo dicteert de Geest in 't laatst der
Schriften: Zie, Hij komt haastelijk. Zie, zo zingen wij samen, met Hem mee, wij
komen haastelijk, naar elkander toe, Gij en wij. De engelen vallen ook hier in bij
deze conjugatie, in den eersten persoon meervoud. Er is een KOMST aan den gang.
En strikt genomen, aldus zegt de Christus, weerhoud Ik niet. Die beschrijvingsterm,
volgens welken de Heere vertraagt, wordt doorkruist door den profetischen: de
Heere vertraagt de belofte niet, gelijk sommigen dat traagheid achten (2 Petr. 3).
Hij vertraagt NIET.
Schijnt de tocht ook lang te duren (voor ons ongeduld),
Rijst geen eindpaal in 't verschiet (voor ons ongewapend oog), er is toch geen
ogenblik uitstel. Uit-stel bestaat er, strikt genomen, niet. De Heere vertraagt niet.
Mi me 'akkeeb? Eigenlijk niemand. Want die ons wachten laat, haast zich om het
ver-wachten ons te leren, niet willende, dat enigen van ons verloren gaan, maar dat
wij allen tot de kennis van de waarheid komen. Zijn schijnbare vertragen dient ons
werkelijke ver-dragen. En zodra de laatste gepredestineerde mens den loop volbracht
heeft, zal Hij er aanstonds zijn. Uitstel, dat dien naam simpliciter verdienen zou,
ware dan eerst mogelijk, als die laatste gepredestineerde het programma afgewerkt
had!
Maar, als hij gereed is, dan is meteen het wolkendek gescheurd - voor de laatste
maal nu.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

217
Het is een sterk geloof, dat hiermee rekent. En een sterk geduld, dat zo verwacht.
En een sterke lijdzaamheid, die nu geen bommen werpt voor ‘de kerk’, doch het
kruis op zich neemt. En een sterke schaamte, die zó de zondebelijdenis gaat spreken.
En een sterke hoop, die zó de geloofsattentie richt op Gods woorden omtrent wat
nog moet geschieden. En een sterk gebed, dat nu weet conform te zijn aan hetgeen
geopenbaard is, als het vraagt: kom haastig Heere. En een sterke roepingsvreugde,
die, wetende, dat er eigenlijk geen uitstel is, den ransel op den schouder bindt, alsof
alles en allen zouden moeten zeggen: ik!, in antwoord op het ‘mi me 'akkeeb?’
Mi me 'akkeeb?
Wat vraagt gij mij? Strijd om in te gaan en tel de dagen, om wijs van hart te zijn.
1)

Natuurverbond en genadeverbond, de paradoxale garantie.

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

1)

De Ref. XXII, 25 januari 1947.
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aarde en hemel. Maar in dit laatste geval zijn die schepselen, strikt genomen, geen
‘partij’; ze kunnen niet kiezen, niet beslissen, niet ja of neen zeggen. Ze kunnen
God kennen noch bekennen.
Toch wordt ook in dit laatste geval het woord ‘verbond’ gebruikt. Het punt van
vergelijking tussen het een en het ander ligt dan in de vastheid, de onverbrekelijke
wetmatigheid, de betrouwbaarheid, gelijk God zelf ze verklaart in en door zich zelf.
Van hier uit wordt doorzichtig Gods spreken over een ‘verbond’ met dag en nacht,
met zon, maan en sterren, ook in Jeremia's profetie. Van dat ‘verbond’ gaf de Schrift
eerst in Genesis 1, en later in Genesis 9 den inhoud te kennen. Het eerste hoofdstuk
verhaalt ons de schepping van hemel en aarde, en zegt ons, dat dag en nacht, en
de beweging der hemellichamen, in hun verschijnen en verglijden zijn bepaald door
Gods scheppingswil. En het tweede hoofdstuk, ons verplaatsende in het ogenblik
van de uit den zondvloed herrijzende wereld (vgl. 8:22) garandeert ons, dat tot aan
den jongsten dag regelmatig dag en nacht, en ook lente, zomer, herfst en winter
elkander zullen opvolgen. Het geschapene wordt ook voor de herrezen wereld
geconserveerd.
Nu was er een tijd in de kerk, dat men ging twijfelen aan Gods genadeverbond.
Met name Jeremia hoorde dien twijfel zich lucht geven. Tot de weldaden van het
genadeverbond in zijn toenmalige bedeling behoorde ook, dat het huis van David
zou regeren: Davids ‘lamp’ zou altijd branden; en dat het altaar blijvend door Levi's
priesterschare zou worden bediend. Een permanent koningschap en een permanent
priesterschap.
Maar de belegering van Jeruzalem, de capitulatie der stad, de verovering van
Sions berg, de ballingschap, die Abrahams kinderen in boeien deed gaan, had die
niet een eind gemaakt aan de koningsén aan de priesterdynastie? 't Scheen kwalijk
te loochenen. Toen Jeremia, door Goddelijke openbaring dienaangaande onderricht
zijnde, vóórdat de stad genomen was, haar ondergang had aangekondigd, toen
was hij deswege in de gevangenis geworpen: geschorst en afgezet, door de kerk.
Maar hij had sindsdien gelijk gekregen in de feiten. En dezelfde mensen, die hem
hadden gevangen gezet, sloegen toen in het andere uiterste over; ze gingen toen
zeggen: de Heere heeft David en Levi toch heus verworpen; het verbond der genade
is fictief gebleken; wij geloofden aan zijn vastheid, maar wij hebben ons vergist.
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Niet, dat ze nu achteraf Jeremia met berouw om vergeving vroegen. Dát in geen
geval, want ze stonden nóg vreemd tegenover het vervolg van zijn profetie. In dat
vervolg had hij voorzegd, dat de ballingschap toch winst zou brengen; dat de
ontkleding de weg der bekleding zou zijn; dat uit het vreemde land der dienstbaarheid
een gemeente naar huis zou terugkeren, die weer zocht naar de rechtvaardigheid
des geloofs, die niet met ‘aangeleerde’ lesjes zou opvullen de gesprekken, maar
die van Gods verbond een zaak des harten maken zou (Jer. 31). Deze profetie, die
den Messias tot wegbereiding diende, den Messias evenwel ‘niet met uiterlijk gelaat’,
niet met Davids wereldlijke pracht noch met Levi's uiterlijke certificaten, was aan
het onbekeerde volk nog niet in het hart gezonken. Het had nog geen plaats voor
een Koning-Priester, die Koning zou zijn zonder Davids erfopvolging in het zichtbare,
en Priester zonder Levi's erfopvolging uit een priestergeslacht, een priester naar
Melchizedeks ordening, zonder legitimerende familie-papieren, ‘zonder vader, zonder
moeder’. En wijl men Hem niet kende, bleef men klagen: dat het genadeverbond
toch niet solied en de God des verbonds toch niet solidair was gebleken.
En hoor, - nu gaat God Jahwe zijn volk paradoxaal vertroosten. In een formule, die
de gedaante van een eed vertoont, betuigt de Heere: zou mijn verbond met u niet
vast zijn? Maar kijk dan eens naar zon, maan, sterren, naar dag en nacht. Die heb
Ik ook geschapen. En zijn ze niet solied? Komen ze niet prompt op tijd? Zijn mijn
natuur-ordinanties niet vast en betrouwbaar? Welnu, zo min de hemel (de natuur)
ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal mijne trouw (in de genade) ooit wank'len of
bezwijken.
We kennen allen die woorden van buiten.
Maar we letten niet altijd op het paradoxaal karakter van die psalmregels.
Toch zijn ze paradoxaal; in ónzen mond betekent dit: ze zijn onverwacht, opvallend;
we hebben hier een vreemde wending van woorden, van gedachten en
begrippenparen.
Want dag en nacht zullen toch heus eenmaal verdwijnen. Het verbond der genade
daarentegen zal nimmer verdwijnen. De zon wordt eenmaal verduisterd, de maan
wordt eens tot ‘bloed’, de sterren worden eindelijk ‘afgerukt’, de elementen zullen
uiteindelijk branden, smelten, vergaan. Maar van de belofte des HEEREN in
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het verbond zijner genade zal geen tittel of jota ooit ter aarde vallen. Het
natuurverbond betreft een tijdelijke, het genadeverbond een eeuwige orde. Het
natuurverbond raakt de schepping; het genadeverbond de herschepping. Eenzijdig
is het natuurverbond; tweezijdig wordt het genadeverbond. Gods beschikkingen
omtrent de natuur legaliseren een tenslotte niet generaliserende, die van het
genadeverbond als 't er op aankomt, een wel degelijk generaliserende
begripsvorming. Wie louter nomothetisch de natuur beziet, vergeet de natuurlijke
historie, die er wel degelijk is; maar wie bloot idiografisch het genadewerk Gods
denkt te kunnen benaderen, vergist zich nog veel erger: het is ook nomothetisch,
zij het dan in een herscheppingsorde.
Dus blijft er niets anders te concluderen, dan dat de HEERE ditmaal het meerdere
garandeert en illustreert onder verwijzing naar het mindere; het rijkere onder beroep
op het armere; het eeuwige met behulp van het tijdelijke verbond.
Zullen wij om deze paradox nu treuren? Als brak zij in ons denken de vastigheid?
Neen, wij zullen er alleen maar een geloofstroost uit putten. Want hoe zweert
God? Wel, het is de glorie van God, dat Hij, die niemand boven zich heeft, om bij
te zweren, nu zweert bij zichzelf. Zó blijft het zijn vaderlijke goedheid, dat Hij, wanneer
Hij eenmaal om onzer grovigheid wil, zijn verbond met een eed bevestigt, dan ook
het meerdere demonstreert aan het mindere. Hij wil, voor wie Hem in zijn garanties
gelooft, achteraf er mee zeggen: Gij kleingelovige, er wás immers geen hoger
verbond dan het genadeverbond? Dus MOEST ik het wel garanderen met het
mindere, het lagere!
De paradox deed ons éven zeer; maar achteraf springt 't gelovig hart nu op van
vreugde: wie zó het mindere gebruikt om het meerdere ermee te verduidelijken, die
heeft 't meerdere geëerd als nooit te voren: hij kon niets vinden dat nóg meerder
en nog vaster was. Het is 't ‘lot’ van God en ook van zijn verbond, dat het hoogste
zich verduidelijkt aan het minder hoge. Want hoger dan het hoogste kan ook God
niet gaan. De cirkelgang is het symbool van den geloofsgang: God wordt bewezen
met zichzelf; zijn evangelie ook. En zo worden de lieden die Jeremia ‘schorsten’ en
‘afzetten’ tenslotte toch weer teruggeworpen op de leer, dat 't woord van Jeremia's
God betrouwbaar is in zichzelf, dat zij geloven moeten op gezag.
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1)

Heiliging in onvoltooid tegenwoordigen tijd.

Want het wordt geheiligd door het Woord Gods en door het gebed.
1 Tim. 4:5.
Timotheus, door Paulus onderricht aangaande zijn leer-ambt, moet speciaal die
ketterij als gevaarlijk zien, die de natuur veracht, in naam van ‘de genade’. Er zullen
er zijn, die b.v. het huwelijk verbieden. Dat is maar ‘natuur’, zo smalen zij. Zij zelf
vinden alleen ‘de genade’ stichtelijk.
Maar Paulus zegt: een schepsel van God (wel te onderscheiden van hetgeen wij
daarmee zoal uitgehaald hebben) is nooit verwerpelijk. Integendeel. Gods schepsel
is altijd goed. Maar één van beide gebeurt er mee. Het zijn de Satanskinderen, die
er hun handen aan leggen en het willen gebruiken tegen de door den Schepper
daaraan gegeven bestemming in; óf het zijn de kinderen des Geestes, die hun werk
er mee doen en hun taak eraan volbrengen. En dán wordt het schepsel Gods
‘geheiligd’. D.w.z. op zijn plaats gezet; zijn oorspronkelijke plaats; weer dienstbaar
gesteld aan den Eigenaar-Architect van alle schepsel, d.w.z. aan God.
En die heiliging is nu niet een zaak van eeuwen geleden, b.v. van een proclamatie
Gods uit lang vervlogen tijden. Neen, ze is een handeling in den onvoltooid
tegenwoordigen tijd. Ze geschiedt in het dagelijkse verbondsverkeer tussen God
en de zijnen. Want ze voltrekt zich door het Woord Gods en door het gebed.
Door het Woord Gods. Hij spreekt daarin tot ons.
Door het gebed. Wij spreken daarin tot Hem.
Door het Woord Gods. Hij, de Architect, de Bouwheer van ‘dit alles’, zegt ons
daarin, wat Hij met zijn ‘schepsel’ bedoeld heeft, wat zin en bestemming daarvan
is.
Door 't gebed, die levende ontmoeting (‘enteuxis’). Wij, zijn bondgenoten, bidden
daarin om de kracht, en den wil, die het maaksel van den Maker aanwenden
overeenkomstig zijn gemaakt bestek.
En alzo is het levende, presente, dagelijkse verbondsverkeer onmisbare
voorwaarde én oorzaak van de actuele heiliging der werkelijke natuur door de
werkelijke genade.
Alleen zó is er goede sprake van heilige cultuur.

1)

De Ref. XXII, 1 februari 1947.
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Wat niet alzo heiligt, is geen cultuur, doch een roof. Hoewel we toegeven moeten,
dat roof ook tot roof-bouw kan komen. Maar om dien bouw moeten we dien roof
niet gaan vergeten. Vergeten, noch verontschuldigen.
1)

De verantwoordelijken worden het pad opgestuurd.

Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil
worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die
heilig is, dat hij nog geheiligd worde.
Openb. 22:11.
Bijna is de verhoogde Christus uitgesproken; en bijna is zijn knecht Johannes klaar
met schrijven. Bijna is de Geest van God, die een bijbel heeft geïnspireerd, gereed
gekomen met dit enorme werk-stuk van vele eeuwen en uit zeer verwijderde
cultuurgebieden. Bijna zullen zij gedrieën zeggen: ite, missa est; dat is: gaat nu
maar heen, de laatste pericoop der Grote Preek is afgelopen.
Gaat nu maar heen - het oecumenisch pad op. Want Ik heb - aldus de Christus
van Patmos - Ik heb u in deze Openbaring van Johannes duidelijk getoond, dat de
oecumene, d.w.z. de hele ‘cultuurwereld’ een toneel van strijd zal worden, uitvalspoort
van de kerkvervolgers tegen mijn kerk, en invalspoort van mijn laatste plagen, die
ook u niet onbewogen zullen laten. Gaat nu dat oecumenisch pad maar op, en tracht
in den komenden oecumenischen war-winkel het a b c der oecumenische liefdes-akte
te verrichten, d.w.z. het lichaam des Heeren te onderscheiden. Zo immers alleen
viert men mijn heilig avondmaal, totdat Ik kom?
Welnu - daar gaan die lezers van de Openbaring van Johannes, daar gáán de
hoorders van het slot der Grote Preek. Maar vóór ze heengaan, krijgen ze nog een
boodschap mee. Het zou later - ten onrechte - als een ‘toepassing’ op de preek
worden ‘aangevoeld’. Wie onrecht doet - die ga zijn gang ook verder maar. Wie vuil
is, blijve maar zo verder lopen op het wereldpad. Wie daarentegen rechtvaardig is,
dat wil dézen keer zeggen: géén onrecht doet, maar het recht van God bestelt, die
moet op dat pad nu voortaan blijven

1)
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lopen. En wie heilig is, dat wil ditmaal zeggen: wie niet vuil, maar rein is, die houde
zich rein.
Met deze boodschap kunnen de lezers, de hoorders gáán. Er komt niet veel meer
om te horen; zo aanstonds klinkt het: amen.
Wordt hier - die vraag blijft over - wordt hier nu gesproken óver ónbepaalde mensen?
Of wordt hier soms gesproken tot bepáálde mensen? Is dit een woord van hemelse
berusting: er is toch niets meer te veranderen aan den Groten Raad, het Eeuwig
Besluit, - laat nu verder op den breden wereldakker maar komen wat komen móét?
Of - is hier een scherpe herderlijke verantwoordelijkstelling van de zeer bepaalde
hoorders van de Preek?
Het antwoord moet luiden: niet het eerste, maar het tweede.
Christus, toegekomen aan het einde van de Grote Verkondiging, en de homilie
van Patmos besluitende, ‘praat’ niet ‘óver’ mensen in abstracto, doch ‘spréékt’ zeer
duidelijk ‘tót’ zijn mensen in concreto. Hij richt het woord tot hen, die de woorden
van dit boek zullen horen lezen. Hij richt zich tot de geadresseerden van dit laatste
bijbelboek; en het zijn immers de zeven gemeenten van Klein Azië, voor wie in de
eerste plaats dit boek bestemd is? En het zijn immers de kerkmensen, die de Christus
tot zich vergaderen zal door het medium (óók) van die zeven brieven aan de zeven
gemeenten? Het zijn immers de lieden, die ‘oren hebben om te horen’?
Daarom is dit verschrikkelijke woord wel iets anders dan een gedicteerde schets
voor een dáverende speech voor een Toogdagmet-luidsprekers over het thema van
‘De Toespitsing van de Antithese’. Het gaat niet ‘over’ den afwezigen Nero, doch
het gaat ‘tegen’ den aanwezigen hypocriet, die in de kerkbank zit. Het is geen groots
project voor een Referaat over de tegenstelling: ‘Kerk en Wereld’, doch een
tweesnijdend zwaard, dat in het kérkvlees wordt gedreven; dit hier moet er uit, dat
daar mag blijven zitten. De ‘Kerk’ krijgt hier geen Machtspreuk mee, om na te
prevelen op den Gerichtsdag-van-het-Vereende-Religieuze-Gezag teneinde
anathemata te slingeren tegen de spelbrekers, die niet meedoen; maar de Bisschop
der zielen zelf, Jezus Christus, komt hier zijn ‘kerk’ invaren om gericht te houden
onder allen die wel meedoen, doch die het Spel niet breken door den laatsten Ernst.
Die onrecht doet - een verbondskind.
Die vuil is - een verbondskind.
Die rechtvaardig is - een verbondskind.
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Die heilig is - een verbondskind.
Die onrecht doet - niet de afwezige Antichrist dezen keer, doch een broeder der
gemeente.
Die vuil is - niet de afwezige Hoer op zeven bergen dezen keer, doch een bruid
der gemeente.
Die rechtvaardig is - geen Deputaat der Verenigde Kerken allicht naar de Oprechte
Heilige Oecumenische Synode, maar een zondaar, die zich pas bekeerd heeft en
nog bedremmeld achter in de kerk blijft staan.
Die heilig is - geen Voorzitter allicht van Boodschap nummer zóveel van de
Vereende Kerken tot een of anderen Oecumenischen Raad, de man, die auteur
zou kunnen zijn van zijn spannende autobiografie, die het thema behandelt van het
zichzelf snijden om de Basileia, om het koninkrijk der hemelen, doch de biografie
nooit schrijven zál.
Daarom is dit woord terecht verschrikkelijk genaamd. Het is een schot in den boeg
van alle kerk, die zich diets maakt, dat het verbond in het nieuwe Testament ‘geen
wraak kent’ (!).
Geen wraak kennen?
Maar dat appèl op aller individuele verantwoordelijkheid op de laatste bladzij dan?
Het is zoveel als: ik heb het u nu álles duidelijk gezegd, mijn kerk, en nu moet ieder
uwer maar zelf weten wat hij met die woorden doet!
Berg de speech over de Toegespitste Antithese tussen de twee apocalyptische
Grootheden maar op, meneer de redenaar. En lees het formulier van den Ban eerst
na, gij Schorsende Synodes, die uw gestolen autoriteit zo voelt. En gij, mijn ziel,
hoor gij nu bovenal.
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1)

‘De vinger Gods’?? of soms: het Woord van Jahweh?

.....Wat betreft het woord dat gij tot ons gesproken hebt.....wij zullen naar
u niet luisteren, maar stellig alles doen......om voor de hemelkoningin te
roken en haar drankoffers te plengen, gelijk wij gedaan hebben......toen
wij verzadigd werden met brood en het goed hadden en geen kwaad
aanschouwden. Doch sedert wij opgehouden zijn met voor de
hemelkoningin te roken en haar drankoffers te plengen, hebben wij aan
alles gebrek gehad en zijn door het zwaard en den honger te gronde
gegaan.
Jer. 44:16-18 (vertaling Dr. G.Ch. Aalders).
Hoe komt het toch, dat zich de mens verhardt?
De Prediker (8:11, 12) geeft op die vraag het antwoord: het oordeel over de boze
daad volgt niet onmiddellijk; en vandáár komt het, dat het hart van den mens vol is
van kwaad doen. Saurin, Waals predikant in Den Haag, heeft dit feit genoemd ‘la
cause la plus générale de l'endurcissenment des hommes’ (de algemeenste oorzaak
2)
van de verharding der mensen’ (Sermons, 1732, XX VII, 541). Hij stelt de vraag ,
of wij wel zouden blijven doorgaan met zondigen, indien er profeten in onze straten
rondliepen, die met duidelijke vingerwijzing riepen: nog veertig dagen, nog veertig
dagen, en dan komt het! Zo riep Jona in Ninevé. Of, indien het onder ons ging zoals
met Ananias en Saffira: ze hadden gelogen tegen den Heiligen Geest, en zie, dadelijk
vallen ze dood aan de voeten van Petrus (542-3). Maar, zo zegt hij, dat is geen
regel, dien God volgt. Neen, God geeft vaak ‘uitstel’: en dan komt de mens op zijn
verhaal. Zijn ‘verhaal’ is: misbruik van Gods ‘goedertierenheid’ (vgl. Rom. 2, K.S.).
‘On peut abuser du délai, que la miséricorde de Dieu accorde aux Pécheurs, on
peut être, dis-je, dans cette disposition, ou en Démon, ou en Bête, ou en Philosophe,
ou en Homme: vouer sa santé, sa prospérité, sa jeunesse à vomir des outrages
contre Dieu, & inventer de nouveaux moiens de le blasphémer, tandis qu'il diffère
de punir celui qui se fait un plan de vie si affreux, c'est abuser en Démon du délai,
que Dieu accorde aux pécheurs’ (544). Dat is: men kan misbruik maken van het
‘uitstel’, dat God geeft; en dit misbruik kan geraffineerd zijn: het stelt in de periode
van het interim tussen zonde en straf een nieuw program op, om zich tegen Hem
te stellen onder duivelse directie.
Saurin heeft zich met deze plaats uit Prediker 8 intensief bezig

1)
2)

De Reformatie, XXII, 1 maart 1947.
De vraag is door de Dordtsche Leerregels (III-IV) bevestigend beantwoord.
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gehouden; hij komt er op terug, als hij spreekt over Genesis 15:6: de ongerechtigheid
der Amorieten is nog niet tot haar hoogtepunt gekomen, en daarom laat God hen
nog betijen (a.w. 357, v).
Maar we behoeven niet helemaal naar de Amorieten toe, om een voorbeeld te
vinden. We kunnen dichter bij huis blijven: ook de kerk maakt misbruik van het
‘uitstel’ (zoals het van ons standpunt uit lijkt te mogen heten), het ‘uitstel’ van de
straf. Romeinen 2 legt met straffe logica de Joden, d.w.z. de grootheid, die tot
Pinksterfeest toe had gegolden als de kerk, onder het vonnis van misbruikmaking
van de distantie tussen zonde en straf. En Jeremia heeft er ook kennis mee gemaakt.
Dat was in Egypte. Tegen zijn waarschuwing in, en onder pleging van geweld,
had men hem meegevoerd naar Egypte, hem met Baruch, zijn secretaris. De
karavaan was aangekomen in Tachpanhes, aan de oostgrens van Egypte. De
reizigers, die Jeremia hadden meegevoerd, hadden zich over het Egyptische
grondgebied verspreid. En daar was het weer gekomen tot den eredienst aan de
‘Melècheth’ (de koningin) des hemels, de hemel-koningin. Dat was een der afgoden,
waaraan de heidenen zich hadden overgegeven; de bijzonderheden van dezen
afgodendienst kennen we niet. Reeds vroeger (7:16-20) had de profeet zich
daartegen verzet: zó stellig was de toorn van Jahwe tegen deze afgoderij, dat de
profeet niet meer bidden mocht om afwending van het gericht (7:16).
Dat was een merkwaardige coïncidentie: de afgodische eredienst had reeds in
de dagen van Davids koningshuis, onder het koningschap van Manassa, zich een
plaats veroverd in de kerk. En Jahwe had daarover zijn misnoegen te kennen
gegeven. Het Woord was gepredikt: want de prediking wil den mensen alle onschuld
benemen: zij is tussen-schakel tussen het kwaad, dat de gerichten wakker roept,
en de executie van het vonnis. In Gods wijzen raad is dit interim tussen
oordeelsaankondiging en oordeelsexecutie dienstbaar aan den raad Gods aangaande
de anapologeetstelling van zijn volk; d.i. van het ontnemen aan dat volk van alle
onschuld. Dat interim nu wordt voor den profeet-herder tot ‘kairios’ voor zijn voorbede:
hij gebruikt het interim om als ‘herder onder Jahwe’ aan te dringen op vergeving.
Maar hem wordt een openbaring gedaan, dat zulke voorbede ditmaal geen zin heeft:
het oordeel zál zich voltrekken. En aangezien het doorgaan-met-zondigen ook een
stuk van de straf is, daarom is de verharding van het volk in de interimsperiode, ook
zelf een naderbij komen van het gericht.
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Maar het volk begrijpt dat niet. Dat het iets niet begrijpt, wil het evenwel zich niet
bekennen: het meent, alles goed te begrijpen. Het legt het interim uit als een
niet-interim. Het gaat immers góed? Is er geen voorspoed in het land? Brood volop!
In de eerste dagen van Jeremia's werkzaamheid scheen de zon van den voorspoed
in volle kracht. En juist in die dagen werd de Hemelkoningin officieel vereerd. Maar
toen waren de spelbrekers gekomen: Jeremia, en Josia; een profeet van de
orthodoxie, en een koning van de reformatie. De profeet was opgetreden toen Josia
nauwelijks 20 jaar oud was. En Josia had een zogenaamde reformatie ingevoerd;
over twee termijnen was diens restauratiewerk verlopen; en kijk, juist nadat Josia
verscheiden was, was de rampspoed over Juda gekomen. Na Josia's dood was het
met de politieke en economische ontwikkeling bergafwaarts gegaan. Dat was nu
het resultaat geweest van den zogenaamden reformatie-arbeid van dien rigorist
Josia, die den eredienst van de hemelkoningin had verboden. Was dat niet de vinger
Gods?
Ja, ja, men heeft over dien ‘vinger Gods’ al heel wat geschreven. Duurzame
evenwichtsstructuren, ze golden als teken van goddelijke gunst: goedkeurend kwam
dan, naar men geloofde, de ‘vinger Gods’ van onder de wolken vandaan. Plotseling
optredende catastrofes, ze heetten een schot voor den boeg, of nog erger: de ‘vinger
Gods’ kwam, zo gaf men dan toe, ditmaal dreigend, zo niet straffend, van onder de
wolken vandaan. Feiten spraken adaequate taal: de geschiedenis kondigde de
normatieve proef op de som der historie af.
Maar ach, hoe men zich vergist! Wanneer spraken de feiten een simpele taal?
Klare taal?
Jahwe heeft ook met deze laatste vraag het volk en vooral zijn redenerende
wijzen, gevangen in hun arglistigheid. Er is tussen wat Jeremia ‘zonde’ noemt en
de door hem gedreigde ‘straf’ een interim, een tussenperiode; die wordt hun een
aanleiding om het verband tussen het een en het ander te ontkennen. Maar, ligt er
dan ook geen interim tussen de ‘deugd’ (zoals zij het zien) van den cultus der
hemelkoningin en haar ‘beloning’? Waarom pleegt men den afgodendienst? Wel,
waarom anders, dan omdat de afgodendienst ‘voordelig’ is en ‘loon’ brengt? De
goden immers laten zich betalen; men ‘koopt’ hun gunst: de eredienst levert ‘verdiend’
voordeel op. Zo is de logica van het heidendom. Maar ware ze juist, dan moest juist
een periode van cultus van de hemelkoningin gevolgd zijn door voorspoed. Doch
zie, het wérd tegenspoed. Komt men uit
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den doolhof der feiten ooit zolang men de feiten verklaart bij eigen licht? Feiten
hebben geen eigen licht.
Neen. Men komt er niet uit. Want niet het feit, doch wel het Woord legt zichzelf
uit. Zichzelf en óók het feit. Niet ‘de vinger’ van ‘God’, maar alleen het ‘Woord’ van
‘Jahwe’ leert ons wijsheid, en verdraagt een proef op de som der historie. Geen
‘vinger’, doch ‘Woord’. Geen ‘god’, maar ‘Jahwe’. Want Jahwe IS God. Hij alleen.
Bekend uit belofte en eis.
1)

‘Overgeven’.

En de Heere zeide tot den Satan: zie, al wat hij heeft, zij in uwe hand.
Job 1:12.
Ik heb......besloten......denzulken over te geven den Satan tot verderf des
vleses, opdat de geest behouden moge worden in den dag van den Heere
Jezus.
1 Cor. 5:3, 5.
Onze verkiezende en verwerpende God ziet in elken individu het materiaal, waarin
Hij zich eenmaal manifesteren zal: barmhartig dan wel gestreng, en immer:
oer-verbondsrechtelijk.
Soms vraagt men zich af: is voor sommigen misschien het boek Job voor niets
geschreven? Als Job wordt ‘gegeven’ aan den Satan, dan treedt bij Job het tegendeel
in van iemand, hetgeen Dr. V. Hepp onder verwijzing naar zijn parafrase van Jes.
26:10 een ‘teveel’, een surplus, aan gemeene gratie genoemd heeft; Job krijgt dan
daarvan naar deze logica ‘te weinig’, er is een ‘tekort’. Maar hij is met al het zijne
uitverkoren bewijsmateriaal van Gods verbondstrouw, en Gods gezindheid is vóór
en na over hem dezelfde.
Daartegenover staat (denk ook aan plaatsen als Jeremia 12:14-17; 13:12-17) de
met apostolisch gezag den Satan overgegeven boosdoener van 1 Cor. 5. De
ambtelijke overgave heeft tot doel het ‘verderf des vleses’; hetgeen, zien wij goed,
overeenkomstig Grosheides noot, en in afwijking van diens tekst, hier het lichaam
bedoelt. ‘Een geval’ dus ‘als bij Job’. Maar het is bedoeld als kastijding, en de
tuchtigende apostolisch geleide kerk hoopt deze als middel voor de behoudenis van
den geest van den getuchtigde. De gezindheid Gods zal evenwel uit de feiten van
dat ‘verderf’ evenmin afleesbaar zijn als uit die van vroeger: d.w.z. uit de dagen

1)

De Reformatie, XXII, 8 maart 1947.
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van wat in Hepps terminologie zou heten: 's mans ‘surplus’ van gemene gratie.
Maar daarom staat die ‘gezindheid’, strikt genomen, dan ook alleen maar uitgedrukt
in ‘de boeken’ die boven zijn. Zij is nimmer indifferent, en alle ding, en complex van
dingen, moet den met haar corresponderenden wil Gods dienen.
Indien elk mens, en elke engel een ‘ambt’, een ‘taak’ heeft ontvangen, dan is zijn
persoonskwaliteit en zijn in ambtelijke opdracht geobligeerd zijn geen ogenblik uit
Gods gedachten; het verbond is geen ‘bij-komend’ instituut.
Met alle bloot-creatuurlijk ambteloos schepsel, ook met ‘de natuur’, inclusief ons
eigen fysisch en psychisch wetmatig geordend bestaan, heeft de goddelijke Spreker
van Genesis 9:10 een ‘verbond’ (beschikking) aangegaan; het is uiteraard volstrekt
monopleurisch en blijft dat; het is het verbond der retardatie (der ‘weerhouding’ van
krachten) en der providentieel geleide evenwichtsstructuur.
Maar dat is dan ook het substraat voor die andere verbondsgeschiedenis, waarin
de mens Gods gunstgenoot mag heten, en waarin begrepen is diens
ambtelijk-persoonlijk-gekwalificeerde creatuur.
Het geschiedenis-verbond nopens de eerste, dient de verbondsgeschiedenis van
de tweede creatuur-‘soort’.
Dus is het geschiedenisverbond geen document voor een algemene genade,
doch het schept, het ‘geeft’ én ‘dringt op’ heel de historische constellatie, waarin de
nieuwgeborene zich heeft te oriënteren naar den kánon van het Woord. De
‘verscheidene gaven’ van de wereldmachine zijn geadresseerd aan den machinist,
evenwel: niet voor zijn jaardag, doch op zijn werkdag. In zoverre hij zelf geen raadje
2)
in de machine is, heeft God zijn eigen werk in hem lief; de Old-Faithful-geyeser
van Yellowstone Park én de hartslag van den antichrist - God heeft ze beide lief.
Maar de trouwbreuk van den laatste haat Hij, en hem zelf dus ook. Want hij is tot
3)
in de ,faithfulness van zijn hartslag bepaald door zijn weigering van dienst: uit het
hart zijn de uitgangen óók des doods.

2)
3)

‘Old Faithful’ = ‘ouwe getrouwe’, omdat de geyser precies op tijd in werking komt.
Het geen-ouwe-getrouwe zijn.
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1)

‘Exchange’.

En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door
Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
2 Cor. 5:18.
Wie de grens passeert, op reis naar het buitenland, komt daar het kantoor langs,
waar de bestemming duidelijk wordt door het opschrift: ‘Exchange’, ‘Geldwechsel’,
of iets dergelijks. Het is het kantoor, waar men het geld van het land, dat men verlaten
gaat, kan omwisselen in geld van dat andere land, waar men nu naar toe reist. Want
als men zijn oude munt niet ‘omzet’ in de nieuwe, kan men in het andere land niet
passeren. Men heeft de aldaar ‘gangbare’ munt nodig, wil men er kunnen wonen,
zaken doen, kortom: aannemelijk zijn en vrije passage hebben.
Hoe vreemd het klinken moge: aan dit bedrijf der ‘wisselaren’ herinnert de tekst,
dien we hierboven afdrukten. Als daar gezegd wordt, dat God ons met zichzelf
verzoend heeft, dan wordt in de griekse taal een woord gebezigd, dat in zijn oudste,
ons bekende betekenis, aan zo'n wisselaarskantoor herinnert. Het woord voor
‘verzoenen’ luidt: ‘katallassoo’. Het zelfstandige naamwoord voor ‘verzoening’ is
‘katallagè’. Welnu, ‘katallagè’ betekent oorspronkelijk: ‘geldomwisseling’; en
‘katallakt(ès)’ wil aanvankelijk zeggen: ‘geldwisselaar’. Wie een bank voorbijloopt,
passeert een ‘katallaktès’, een geld-ómzetter.
Later kreeg het woord ruimere betekenis. Een ‘katallakt(ès)’ werd nu iemand, die
bemiddeling verleende, of ‘verzoening’ aanbracht. En ‘katallagè’ werd straks hetzelfde
als ‘verandering van vijandschap in vriendschap’.
Het is met woorden een vreemd geval: in latere betekenissen herkent men vaak
nauwelijks nog de eerste. Maar in dit geval is de herinnering aan de oorspronkelijke
betekenis toch leerzaam voor het verstaan der afgeleide.
Want het is met die munt, waarover zoëven gesproken werd, daarom zo'n lastig
geval, omdat er staats-, en gezags-, en rijkskwesties mee gemoeid zijn. De man,
die met het geld van den énen staat in het gebied van den anderen zou willen
opereren, komt er niet. Hij is niet acceptabel, tenzij hij zorgt, dat er gewisseld wordt;
- dan pas is hij geen ‘vreemde’ meer, die niet ‘gangbaar’ is, doch kan hij meedoen
als een volks- en huisgenoot dergenen, onder wie

1)
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hij toegang heeft gezocht. De tafelen der wisselaren zijn gelijkschakelaarstafelen,
want ze schakelen om. Toen onze grote Katallakt (= Wisselaar) den tempel reinigde,
heeft hij de tafelen der katallakten (der wisselaars) omgekeerd. Zij moesten de
‘profane’ munt (van de markt en zo) omwisselen in ‘heilige’ (van den tempel); maar
ze hadden het Gezag van den Vader van den tempel-reiniger, die van dien Vader
de Zoon was, met voeten getreden. Zij waren valse munters; in schijn erkenden ze
het gezag van den Koning (de heilige munt!) maar overigens waren ze
revolutionairen.
Er is immers een ‘politeuma’ (Filipp. 3:20), een Rijk, een Staat, waarin God zelf
de Koning is. Maar men kan er niet zó maar binnenkomen. Om dáár aannemelijk
te zijn, moet men ván een ‘vreemde’ tót een ‘huisgenoot’ worden. De ‘waarden’ die
men meebrengt, worden in dat Rijk niet erkend; het heeft zijn eigen munt, en in dat
Koninkrijk komt niet binnen hetgeen onrein is, en niet de rijksmunt kan óverleggen.
Aan de grens van dat Rijk staat als regel voor de vreemden dit te lezen: geef dan
den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. Het is niet toevallig, dat dit
woord het eerst uit den mond kwam van onzen groten Katallakt, toen men Hem
een......múnt toonde.
Neen, geef niet toe aan de verzoeking, om hier de beeldspraak tot wellustig
wordens toe nog nader uit te werken. Maar houd de grondgedachte toch nog even
vast. Wij waren ‘vijanden’, on-aannemelijk. Maar we zijn gemaakt tot ‘vrienden’. En
waarom? Hadden wij een ‘tegen-waarde’ aan te bieden toen wij aan de grens van
't Hemelrijk gekomen waren? Was onze oude munt toch enigszins van waarde?
Was het een ruil, dien de Katallakt van den hemelsen staat volbrengen moest? Was
Hij een ambtenaar, die onze ‘oude munt’ in-nam, en ‘om-rekende’, en daarna de
tegen-waarde van de in Gods Rijk gangbare munt er voor in de plaats stelde?
Stil nu - elke vergelijking gaat mank. Met name aan de grenzen van dit Rijk van
God. Wij hadden geen ‘waarde’ aan te bieden. Van ruilen viel geen sprake.
‘Gewisseld’ werd hier eigenlijk niet: het beeld van den aardsen katallakt verteert
zich bij den hemelsen Katallakt. Hij ‘wisselt’ niet een munt, doch ‘ver-wisselt’ slechts
een ‘staat’. Wij brengen geen waarde-papieren mee, wij burgers van het ‘rijk’ des
Bozen. Beëlzebul reikt geen waarde-papieren uit. Wij komen aan de poort van 't
Hemelrijk als vijanden, niet als dragers van waarde-papieren ener wel vreemde,
maar toch ‘bevriende’ mogendheid.
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Daarom wordt er niet geruild, en is er geen kwestie van waarde en tegen-waarde.
Er is alleen maar die laatste betekenis: verandering van vijandschap in
vriendschap. Het Soevereine Gezag van het Koninkrijk der Hemelen nam ons op,
en liet ons toe, toen wij nog vijanden waren (Rom. 5) en niets bij ons hadden dan
de bewijzen onzer participatie aan de grote Rebellie.
En die gedachte, die bijbelse, en daarna oergereformeerde gedachte drukt Paulus
hierin uit, dat God ons met Zichzelf verzoend heeft. Hij is het subject der verzoening,
Hij is de gans originele in de katallagè.
Ex-change?
Ja en neen; 't is maar hoe ge 't neemt. Wij waren vijanden in élken zin (contra
Ritschl), dien 't woord kan hebben. En zó heeft God zelf ons met zichzelf verzoend
en de bediening van dezen eenzijdigen handel der uitreiking van een hemels
paspoort en een hemelse rijksmunt aan vijanden, die tot vrienden zijn gemaakt,
gegeven aan de apostelen. Hij ruilt niet, maar Hij geeft, gans origineel. Geheel
oorspronkelijk.
En dat is nu het abc en xijz der lijdensprediking.
1)

Vijanden.

‘Toen wij nog vijanden waren......’
Rom. 5:10.
Ieder avondmaalsganger onder ons kent de woorden, hierboven afgedrukt. Wij zijn
met God verzoend door den dood zijns Zoons, toen wij nog vijanden waren. Ons
avondmaalsformulier immers haalt deze woorden aan en verbindt er een troostende
beschouwing aan.
Ook over deze woorden evenwel is in de theologie een zware strijd gestreden.
De vraag werd namelijk gesteld: wat voor vijandschap is hier bedoeld? Passieve
of actieve vijandschap?
Passieve vijandschap - zo zei men dan - dat is het vijand-zijn in lijdelijken zin. Het
‘vijand-zijn’ houdt dan niet in een vijandige daden doen, doch ziet op den staat der
verdorvenheid. Den staat van het schuldig staan tegenover de wet. Passieve
vijandschap is dus het tegendeel van den staat der rechtvaardigmaking in
forensischen zin (d.w.z. in den rechtelijken zin).

1)
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Actieve vijandschap daarentegen is een tegenstelling van den toestand der
heiligmaking. In zulk een toestand doet men vijandige daden. Men zondigt zelf. Men
doet dingen, die de vijandige gezindheid naar buiten doen komen. Met een
rechtspositie van schuldig staan heeft dat niet zozeer te maken als met een zedelijken
toestand van boze-dingen-doen-willen-en-ook-doen.
Nu zijn er theologen geweest, die gezegd hebben: hier is bedoeld vijandschap
niet in passieven, doch alleen in actieven zin. De verzoening is dan ook bij hen zo
ongeveer hetzelfde als heiligmaking. En ook al heet ze bij hen nog
rechtvaardigmaking, dan bedoelt men daarmee toch ongeveer hetzelfde als wat wij
verstaan onder heiligmaking. Het rechtvaardigen betekent dan zedelijke verbetering.
De schuldvraag is terzijde gesteld. De offerande van Christus is een krachtig
voorbeeld bij hen, die van dit standpunt de consequentie aandurven. Een krachtig,
d.w.z. het hart om-zettend voorbeeld. Wij verzoenen ons er door met God. WIJ doen
dat. WIJ verbeteren ons. En WIJ zijn dus het subject der verzoening.
Laat de gereformeerde prediking ook in de lijdensweken den demon onderkennen,
die hier het hart komt snijden uit het evangelie der verzoening.
Want niet wij zijn het subject der verzoening, doch GOD is het. Hij heeft niet
gewacht totdat wij ons leven gingen corrigeren. Maar Hij heeft ons met zichzelf
verzoend door den Bondsmiddelaar, die Borg, d.w.z. schuld-betaler, was, toen wij
nog vijanden waren.
Vijanden, zo men het woord gebruiken wil, in passieven zin. Toen wij schuldig
waren tegenover Hem in een staat van doemwaardigheid, een staat van forensische
verlorenheid.
En zo heeft Hij ons forensisch gerechtvaardigd. Dat was geen zedelijke correctie,
doch een forensische, een ge-rechtelijke vrijspreking.
En juist UIT die forensische rechtvaardiging komt ons toe de gave van Christus'
Geest, die ons daarna en daarom zedelijk vernieuwt. De heiligmaking is geen
‘aanknopingspunt’ voor onze volgende rechtvaardigmaking, doch is daarvan de
vrucht. Wie de rechtvaardiging door het geloof aanneemt, ONTVANGT ze als de
zijne. Maar ze wordt niet de verdiende rechtvaardigmaking, die hij zelf op eigen
naam zou mogen schrijven. Door het geloof haar aannemen betekent niet: door het
geloof haar ‘nemen’ (in den zin van: verwerven, veroveren). Wat nemen we aan?
Hetgeen verdiend is? Ja zeker - maar dan verdiend door onzen Borg.
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De liturgische beweging, de oecumenische expansie, de confessionele vervloeiing
pleegt een aanslag op deze grondwaarheid.
Laat in onze weer tot reformatie gebrachte Kerken deze prediking der vrije genade
weer vernomen worden en krachtig opbloeien. Dan houden we onze confessie hoog,
als formulier niet van collectiviteit der slapers, doch van enigheid der wakers.
En dan kunnen we ook avondmaal vieren. Want indien wij met God verzoend zijn
(door Hem zelf) door den dood zijns Zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer
zullen wij, verzoend zijnde, uit en door Hem leven.
1)

Priester en Lam in énen.

Roepende met grote stem, zeide Jezus: Vader, in uw handen beveel ik
mijn geest.
Lucas 23:46.
De grote stem, het luide roepen, dat is een element, hetwelk in de berichten omtrent
Christus' dood op meer dan één plaats optreedt.
Ook aan het einde, als Hij den geest geeft.
En daar heeft het wel zijn bizondere plaats. Want het zegt ons, dat de dood van
Christus niet is te vergelijken met een vlammetje, dat lang flikkert en eindelijk,
eindelijk uit is. En ook niet met een geluid, dat langzaam wegsterft. Of met een
beweging, die geleidelijk aan aan kracht en snelheid inboet, totdat ten leste geen
trilling meer is waar te nemen.
Neen, de dood van Christus gelijkt op een heldere lamp, die plotseling ophoudt
te branden. Een hevige geluids-stoot markeert het ogenblik van Zijn sterven. De
meerdere van Simson vergadert al zijn krachten, roept overluid, roept meer aan,
dan dat Hij uitroept, en geeft alzó den geest. Hij laat hem niet gaan, niet zwerven,
en niet zweven. Doch Hij bestelt hem in de hand van Vader.
En dit heeft alzo móeten zijn.
Want deze dood is de enige, die Lam en Priester wil verenigd zien in één persoon.
Geen offer is ooit gebracht als teken der verzoening, of priester en offer waren
er twee.
En wanneer ooit al iemand dacht, zichzelf te kunnen offeren, dan

1)

De Reformatie, XXII, 29 maart 1947.
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schold de wet hem weg: gij zijt zowel van priester als van lam een spotbeeld, en gij
miskent de wet der openbaring.
Doch heden is het uur gekomen, waarop de éne, die bevoegdheid heeft het leven
af te leggen, daartoe geroepen wordt krachtens het vreeverbond, dat in de
eeuwigheid Hem zelf zich deed verplichten eenmaal zijn eigen priester te worden,
d.i. zich zelf te offeren.
Zelf te offeren: heel-en-al Priester.
Zich te offeren: heel-en-al Lam.
Dus behoort de grootste kracht te liggen naast de grootste krachteloosheid. Slechts
de krachtige priesterhand kan offeren naar behoren. En alleen het gezonde, gave,
sterke lam kan den dood werkelijk lijden.
Dus drijft de sterke Priester zichzelf als lam den adem uit. Hij perst hem uit. Het
is het wonder, dat de kerk steeds weer in déze woorden onder een formule brengt:
Zijn dood is daad.
1)

‘Pasen’.

Weer staat de kerk op, om over een wereld, die zich haast naar het einde (dat niet
in jaartallen-rekening, maar in kracht-meting zich ons aan kan kondigen) uit te
roepen, dat er Eén Mens is, die het eeuwige leven heeft in Zichzelven, geen levende
ziel, doch levendmakende Geest gebleken zijnde. Eén Mens, die aan zijn eindige
natuur door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft (art. 19 Ned.
Geloofsbelijdenis).
Deze bijbelse verkondiging, die door het medium der kerkelijke prediking tot de
wereld tracht door te dringen, ziet haar actie-radius bij het jaar korter worden. Dat
is haar niet iets vreemds; zij heeft immers zelf reeds 20 eeuwen geleden het ons
voorspeld? In 't laatste bijbelboek met name?
De volkeren zijn saamgebracht in een organisatie der verenigde volken. Ze zijn
daarin meer saamgebrácht dan saamgekómen; dat is de nuchtere werkelijkheid,
die den droom der ‘democratie’ - och arme - kwam verstoren voor de enkelen, die
nog af en toe uit den droom ontwaken willen. En nauwelijks zijn de plannen voor
een nieuw gebouwencomplex ten dienste van de gedelegeerden dier ‘verbonden’
volken in ruwe trekken ontworpen, of een rede te Washington ontlokt aan een blad
te Chicago de duistere profetie,

1)

De Reformatie, XXII, 5 april 1947.
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dat de teerling voor den volgenden wereldoorlog al geworpen is. De termijn werd
meteen aangegeven: het kan nog hoogstens twee jaar duren.........
Ook wie aan zulke profetieën geen geloof hecht, geeft zich er toch rekenschap
van, dat de wereld zich in snelle vaart beweegt naar een beslissende worsteling om
de wereldheerschappij tussen de grootste machten, die van boven het jongste
slagveld opgestaan zijn, amechtig nog, maar bedacht op, en zoveel mogelijk óók
alweer gereed voor een nieuwen sprong, desnoods op korten termijn. Die grote
macht, die den komenden kamp zal winnen, zal de organisatie der verenigde volken
gereed vinden voor het volvoeren van haar wilsdecreten. En deze zullen ingegeven
zijn door een of ander ‘recht’, dat zich aan het ‘natuur-recht’ conformeren zal. Het
natuur-recht, dat sfinxachtige begrip, dat, hoe vaag het ook zijn moge, toch reeds
onder het vonnis der Dordtse Leerregels ligt. Welk vonnis? Dit vonnis: dat de
natuurlijke mens, reeds individueel, laat staan in zijn grootscheepse organisatie,
het ‘natuurlijk licht’, dat God gaf, misbruikt, ten onder houdt, en geheel bezoedelt.
Zodra, in naam van dat ‘licht’, een bepaald ‘recht’ wordt afgekondigd, zal dat ‘recht’
ónrecht zijn. Het kan niet anders, waar de vijandschap tegen de geopenbaarde
waarheid alle licht, het natuurlijke, het wettische, het evangelische, weerhoudt, ten
onder houdt, en bezoedelt.
In zo'n naar de laatste worsteling tussen Christus en Antichrist zich jachtende
wereld, staat nu een slinkend hoopje christenen op paaszondag te verkondigen:
heft uw ogen op, uw licht komt, uw verlossing is nabij; sursum corda; 't hart naar
boven.
Is het geen ‘onbegonnen werk’?
Maar is profeteren ooit iets anders geweest, dan de handen strekken naar een
wederstrevig volk, omgeven door een massa, die niet eens tot lúisteren kwám? Wie
met profeteren ‘succes’ wil hebben, is nooit duurzaam in het krachtenveld der profetie
opgenomen en meegezogen geweest.
Daarom zullen wij de paasverkondiging weer op te nemen hebben met versterkte
aandacht voor haar ongerepten inhoud.
Die paasboodschap komt tot ons allereerst met deze aanzegging: dat het menselijk
‘bestaan’ in Christus Jezus voor wie in Hem begrepen zijn met ‘leven’ weer verzadigd
is geworden.
Niet het ‘bestaan’ is ons door Christus verworven; want ‘bestaan’ moet men, zowel
om eeuwig-levend, als om eeuwig-dood te wezen.
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Pasen betekent niet, dat de graven open zullen gaan. Een graf is maar een
wacht-lokaal, en dit nog slechts voor ‘iets’, dat ons gediend heeft, niet eens voor
‘ons zelf’; geen dwazer opschrift dan: ‘hier rust N.N.’. Zulk een N.N. ‘is’ niet in 't graf;
hij zelf is elders, in een tussenstaat, bepaald door God, die Vader is en immer
Rechter. Vader voor velen. Rechter voor allen. Neen, Pasen betekent, dat de graven
open-gaan onder directie van den ‘Man’ van Handelingen 17:31; en voorts, dat een
deel van die graven opengaat voor een ‘zálige opstanding’; en dat de on-zaligheid,
die het opengaan van die andere graven volgen zal, verstérkte rampen zal insluiten;
versterkt, omdat die ‘Man’ geweest is op de aarde, onder ons gewoond heeft, God
verklaard heeft, gerechtvaardigd is geweest in den Geest, gezien is van de engelen,
gepredikt is onder de heidenen, en opgenomen is in heerlijkheid.
Zo wil dus Pasen zeggen: de glorie van dezen Man legt alle macht en mens onder
beslag van zijn Gewonnen Proces. Hij won dat voor de éne vierschaar, die tussen
feit en norm, tussen gesteld en te stellen recht, nimmer een tegenstelling op liet
komen, en die al haar rechtsparagrafen voor de toekomst zonder enig voorbehoud
kan leggen in 't verlengde van haar rechtswijzing in het verleden. Het is de vierschaar
van den God, die Golgotha en Jozefs hof verzádigd heeft met de radio-actieve
stralen van zijn zeer werkzame gerechtigheid. We leven in een wereld, die haar
programma's opstelt onder de suggestieve logica van haar in wezen geraffineerd,
maar in zijn zelfbenaming zo kinderlijk naïef aandoend ‘natuur-recht’. En in zulk een
wereld hebben wij te verkondigen de grote ‘Beslissing’ - in de historie geproclameerd,
en beslissingen daar brengend - van het door dien Man gewonnen Rechtsgeding.
De kerk heeft daar het woord ‘rechtvaardigmaking’ voor gevonden; ze heeft, zover
ze gereformeerd was, en dus kerk bleef, deze rechtvaardig-making van de zedelijke
verandering, die heilig-making heet, steeds welbewust weten te onderscheiden. En
zo is elke goede paasverkondiging een waarschuwing: de wereld, ook van '47, hore
dat weliswaar het natuurlijke in tijdsorde eerst is en het geestelijke daarna, doch
dat, voor wat de rang-orde betreft, de strijd om het ‘bestaan’ steeds strijd is op het
tweede plan; de worsteling om met het Afgekondigd Recht in harmonie gezet te zijn
door de Grote Rechtbank zelf, die blijft primair. Wat is ‘bestaan’ ‘onder’ dien Man,
als wij niet ‘leven’ ‘uit’ en ‘met’ en ‘in’ dien Man? Nooit blijkt een goede Paaspreek
zó sociaal en zó actueel, en zó behoudend voor den gánsen,
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ongedeelden mens, als nu in 't jaar des Heeren 1947? De wereld dezer dagen strijdt
steeds heftiger voor haar ‘bestaan’, maar wil al minder weten van het ‘leven’, dat
geopenbaard is, naar het apostolisch woord; dus is háár worsteling om het ‘bestaan’
een zich-den-dóódeten. Dus heeft de kerk op Pasen 1947 haar kinderen, en wie
voorts luisteren willen, te prediken, dat alle strijd voor het ‘bestaan’ zin en doel
ontlenen moet aan het door Christus voor de zijnen verworven recht om te ‘leven’.
Men kan niet in autarkie ‘waden’ door een bestaans-hel naar een bestaans-hemel,
doch het bestaan in al zijn vormen en vervormingen is substraat voor het waden
naar de hel des eeuwigen doods dan wel voor het schrijden naar den hemel des
eeuwigen levens.
Nog een andere gedachte wordt derhalve op Pasen inhoud der prediking. Het is
deze, dat de wereldgeschiedenis in haar laatste stadium is gekomen. Want Hij, die
in de Schrift herhaaldelijk tweede Adam geheten wordt, ontvangt in 1 Cor. 15:45
den naam van laatsten Adam. Dat wil dus zeggen: een historische wending, als met
Hem ingetreden is, wordt noch achterhaald, noch geëvenaard of overtroffen, of in
een reeks van evenwaardige gebeurtenissen opgenomen. Er is maar één publieke
persoon geweest, die alles ten kwade keerde, en toen is er maar één tweede
Publieke Persoon gekomen om wat de eerste kwaads gedaan had ten goede te
wenden. Doch tevens, om daardoor aan de wereld de laatste beslissing te betekenen.
Pasen heeft ultimatieve betekenis: men komt zich scharen onder den door dézen
beschikten Vrede, óf men ligt voor eeuwig onder den oorlog met God en met zijn
met Hem verzoende wereld.
Dit alles echter wordt ons niet gedoceerd in een academisch betoog over de
eschatologische wending, die de historie nam, doch geopenbaard in een
evangelische verkondiging van de blijde boodschap. De laatste wending is die tot
eeuwig heil - voor wie gelooft; het ultimatum is dat van den goddelijken Vrede, die
bereid werd. Want, zo betuigt aan een iegelijk de zelfde apostel, die den tweeden
Adam ook den laatsten (‘eschatos’, vandaar spraken wij van ‘eschatologisch’) noemt:
de eerste Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot
levendmakenden Geest.
‘Ziel’ was de eerste. Dat is: hij had het tijdelijke bestaan ontvangen van zijn
Schepper. Uit het stof der aarde had Deze datgene gevormd, wat, zodra het zou
beginnen te leven, zijn lichaam zou mogen heten. En daarna had de Schepper in
dat aanstaande lichaam het leven gewekt; het trilde, ademde, werd opgenomen in
het ritme
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van den tijd en behoorde toen tot het geschapene organische bestaan. En de alzo
geconstitueerde mens, Adam geheten, was alzo geworden tot een ‘levende ziel’,
d.i. tot een creatuur, die het leven had ontvangen, maar zonder daarover te kunnen
heersen, en vrij beschikken. Het was máár ziel; d.i., het was gebonden, dit leven,
aan ordeningen, die óver deze levende ziel waren beschikt, buiten haar om, en van
boven.
Daarom kan ook déze Adam niemand levend MAKEN. Ontvangen leven
dóór-geven, dat kan hij wel. Maar als hij het doet, dan is daarin ook hij zelf gebonden
aan de wetten van zijn bestaan. Hij is een gebondene, als hij zijn vrouw bekent,
leven aanstekende aan leven, vlam aan vlam. En hij is ook gebondene, als hij
stamvader is van een breed mensengeslacht, en hoofd van een machtig verbond.
Hij kan niet in AL zijn werken voor anderen beslissen als hij verbondshoofd heet;
want wel als hij van een boom eet, die door het recht-stellend Woord van God
beslissende betekenis ontvangen heeft, doch niet als hij ‘private’ dingen doet, b.v.
zijn vrouw ontmoet, zijn akker ploegt, zijn huis regeert, zijn in zijn lendenen al de
zijnen meebegrepen, doende hetgeen hij doet. Hij is en blijft ‘ziel’, d.w.z. een ander
principe van ordening ordent HEM. Hij ordent niet zichzelf.
Maar op Pasen ontmoet ons de levendmakende GEEST. Dat wil zeggen: die
Christus, die met Adam het bestaan van ‘ziel’, van levend bloedwezen, heeft gedeeld,
om in dit bestaan, dat onder den vloek lag, den toorn Gods, en dus den dood te
lijden, heeft nu door zijn opstanding betóónd Geest te zijn, en te mogen zijn. Dat is
te zeggen: Hij ordent zichzelf. Hij geeft niet ontvangen leven door, doch draagt door
Hem verworven leven over, en draagt het zelfs in, waar het niet welkom is. Hij heeft
zulks verdiend door zijn gehoorzaamheid, die hij volbracht heeft in en door den
eeuwigen Geest. Hij is geen privaat persoon. Niet een gezaghebbend Woord van
BUITEN legt rechtsbetekenis in zijn werken, voorzover God dat wil - zoals bij Adam
- doch al het zijne, al zijn werken, al zijn daden zijn door een Hem nu immanente
bevoegdheid van beslissende betekenis: hij is Middelaar van het verbond der genade,
en heeft den Geest zó wezenlijk verworven, dat Hij zelf Geest heten kan en mag.
Zo is zijn leven niet privaat, als dat van een levende ziel, die slechts door een wet
van buiten af ten dele anderen kan dwingen, met hem mee, in en tot de grote
beslissing, maar hij is publiek persoon, heel en al. Adam moge publiek persoon zijn,
als hij onder dien
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boom staat, hij is het niet, zodra hij op den akker werkt, of in de slaapkamer zich
terugtrekt. Hij heeft het leven bij zichzelven nu, noch eer, ooit kunnen houden. Maar
de Christus is ALTIJD publiek persoon. Geest, voor anderen altijd krachtens
immanente kracht en autoriteit scheppend, bepalend, beslissend, beheersend. Hij
heeft bevoegdheid het leven af te leggen én wederom te nemen!
Doch Hij is beheersend, niet als dood-brengend, doch als levendmakend. Hij
schept een levensmededeling waar en zo vaak Hij wil. Hij legt het leven aan en op
en in soevereiniteit. Hij legt de hand op Vaders troon en zegt: ik WIL. En dan
gehoorzaamt alle vlees: het deed het trouwens reeds tevoren, toen het wensend
wachtte op dit bevel van Hem.
Dit zullen wij te zeggen hebben in het jaar van onzen Heere 1947. Het leven is
geopenbaard; in een wereld, die al meer vraagt naar de ‘ziel’, aan welke zij het recht
van ‘geest’, dat is van autonome vrijmacht toe-brengen wil, is de enige boodschap,
die redden kan, dat Christus Geest is, autonoom, en voorzien van zegsmacht. Opdat
in Hem zou leven en zou vrij zijn al wat in geloof aan Hem als GEEST, die scheppend
werkt en zichzelf ook uitlegt, verbonden is.
Wij geloven, Heere, kom onze ongelovigheid te hulp.
1)

Paasfeest en Orakelgang.

......de vraag om een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus
Christus.
1 Petrus 3:21.
Reeds eerder heeft de plaats, die hierboven afgedrukt staat, onze aandacht geboeid.
Dat was, toen we er onze opmerkzaamheid aan gaven, dat de Griekse taal voor
het woord ‘vraag’ een term hanteert, die eigenlijk betekent: een orakelvraag.
Een orakel is een godsspraak. Een man uit het volk komt vragen. Hij doet dit niet
privatim, niet bij zich in huis, doch in het verbondsverkeer, waarin de gemeente als
zodanig deelt. Dus begeeft hij zich naar den tempel, en vraagt daar den priester.
Opdat deze voor hem God vrage. Is de tempel niet de plaats, waar God zijn volk
ontmoet? En als de engelen zeggen kunnen: hoor, hij vraagt, dan geeft God hem
antwoord.
Zo'n vraag is hier bedoeld. In den tempel, via de ambtsmiddelen

1)
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en organen van het ambt, vraagt daar iemand om een ‘goed geweten’, d.i. niet de
overtuiging, dat hij braaf is, doch de zekerheid des geloofs, dat hij rechtvaardig is
voor God, in den zin van Zondag 23.
Nu is het Pasen.
En op Pasen heeft deze zelfde uitspraak andermaal ons bezig te houden. Want
nu krijgt een bizonder accent, dat we lezen: DOOR DE OPSTANDING VAN JEZUS
CHRISTUS.
Waar de woorden bij behoren?
Wij kiezen voor de mening van hen, die ze verbinden bij ‘vraag’. Dat vragen
ontstaat, die vraag heeft haar genesis, en ook haar bewuste recht van parrhesie,
van vrijmoedigheid, in Christus' opstanding.
Haar genesis. Pasen DOET ons bidden en verwekt het bidden. Want Pasen
betekent: de Verwerver van het heil staat op, om door den Geest, die voortaan ZIJN
Geest heet, het te gaan toepassen. Het toepassen doet Hij allereerst daarin, dat Hij
de zijnen ‘graag’ maakt. Dus leert Hij hen bidden. In alle wezenlijk gebed is de kracht
van Jezus Christus als Paasvorst bewezen. Ook fungeert die kracht in de gebeden
van de zijnen.
Maar dit is het enige niet.
Bidden wil vrijmoedig zijn, het wil het recht van parrhesie, van vrijuit-spreken,
kennen en gebruiken. Het gebed ONTSTAAT zonder parrhesie, want het wordt in
ons als nieuw geschapen; een ‘bestaande’ parrhesie wordt niet verlengd, of
verlevendigd, als God ons wederbaart, doch ze wordt uit niet in ons GELEGD. Nova
creatio, nieuwe schepping! Maar het gebed moge dan ONT staan ZONDER
aanwezige parrhesie, het kan niet BEstaan zonder aanwezig gemaakte parrhesie.
En daarom kan de bidder niet als eigen subject van het bidden optreden, tenzij hij
vrijmoedigheid heeft, bewust ze kent en weet te gebruiken.
Welnu, ook zo is Pasen redengevende OORZAAK van het gebed. Namelijk ditmaal
van zijn BLIJVEN, zijn continuering. Zo vaak de bidder op Pasen let, weet hij dat
de Priester, dien hij hier gaat vragen, mesos is, d.w.z. midden tussen God en hem
in staande, God verstaande en ook hem zelf. Hij weet Hem echter ook als mesitês,
als MIDDELAAR te eren, als dengene, die geleden heeft, betaald heeft, en nu op
Pasen de gewaarmerkte papieren tonen kan, waaruit blijkt, dat zijn betaling
rechtsgeldig is geweest en aangenomen is door God.
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Zo gaat hij het orakel vragen. Dat is zijn paasgang, zeer gelukkig en vertrouwend.
Wie tot dit orakel komt, wordt geenszins uitgeworpen, geenszins ledig
weggezonden.
1)

Familie van Christus.

Als zijn ziel een schuldoffer zal gesteld hebben, zal hij zaad zien.
Jes. 53:10.
‘Familie van Christus’, - is het niet wat vreemd gezegd?
Toen tijdens de Dordtse synode ook aangaande ‘den dood van Christus’ onze
vaderen het schriftuurlijk inzicht hadden te verdedigen tegenover de Remonstranten,
2)
hebben de Engelse theologen in hun rapport dienaangaande gewezen op de
moederbelofte: ‘het zaad der vrouw zal den kop van het serpent, d.w.z. van de slang,
vertreden’. En dan verbinden zij daar deze opmerking aan: ‘Nu het serpent en wordt
niet vertreden, dan door een gantsch sekere verlossinghe van sommige uyt de
macht des duyvels, ende oversettinghe int Rijcke des Soons Gods’. En dan halen
zij twee schriftgetuigenissen aan.
Het eerste is Jes. 53:10 (naar een andere vertaling dan de onze): ‘Wanneer hij
zijn leven ten schuldoffer gegeven heeft, zo zal hij een lang levend zaad hebben’.
Het tweede is Hebr. 2:13: ‘Zie hier, ik en de kinderen, die mij God gegeven heeft’.
En daarna besluiten de Engelse rapporteurs: ‘Ergo dan het besluyt Godes, van een
lancduerigh saet aen te nemen, in de familie Christi, wordt onverscheydentlick
(onafscheidelijk) gehecht aent besluydt van het leven Christi voor de sonden te
stellen. Ende Christo hem selventd een offerhande opofferende, worden kinderen
gegeven, niet van haer selven, maer van Gode, die namelic haer Christum gegeven
heeft’.
Het zijn dus reeds oude klanken: familie van Christus.
Familie van ‘Jezus’ is er ook geweest: Maria, zijn broeders, en anderen, die Hem
door bloedverwantschap zijn verwant geweest.
Maar familie van ‘Christus’ zijn zij, die, ook zonder dien bloedband, met Hem
verbonden zijn door het geloof. Zij aanvaarden Hem in zijn ambt; kennen Hem als
den ook voor henzelf levendmakenden

1)
2)

De Reformatie, XXII, 12 april 1947.
Oordelen der Wtheemsen Theologen in: Acta, Dordrecht, Canin, 1621, 93, a.
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Geest, en nemen Hem met al zijn weldaden aan, doende den wil zijns Vaders.
Deze familie van Christus nu is Hem een paasgeschenk. Eerst moest zijn ziel
een schuldoffer stellen. Dat is: de Knecht des Heeren, in wien wij uiteindelijk den
Messias eren, moest zich in den dood geven, en dit met borgtochtelijke intentie. En
deze weg der zelfvernietiging zou dan naar goddelijke rechtswijzing het pad wezen
voor zijn familie-werving. Want ‘zaad’ zien, betekent: kinderen zien. Welke kinderen?
Wat voor kinderen? Het zijn leerlingen, hoorders van zijn Woord, geboren uit de
belofte, kinderen Gods, die Hem ‘gegeven’ zijn, Hebr. 2:13. Hij vormt met deze
kinderen, met dit ‘volk’, een familie; zij is zijn familie. Want door zijn dood heeft Hij
aan deze kinderen een rechtsbasis geschapen, waarop zij MOGEN leven. Tevens
heeft Hij door zijn opstanding (Hij, die ZICH offert, is meer dan lam, doch is ook
priester) hen met zijn Geest vervuld; Hij heeft alzo voor hun leven een krachtbron
geopend, waardoor zij KUNNEN leven.
En dus is Hij de tweede, laatste Adam, levendmakende Geest. De eerste Adam
krijgt zijn familie; de tweede schept ze. De eerste is geen schepper van de zijnen;
hij is met hen, zij zijn met hem geschapen. Maar tot den tweeden Adam zeggen de
zijnen: mijn Heere en mijn God.
En nu zal de tweede Adam, de Knecht des Heeren, zijn familie altijd ‘zien’. Ze
voor zich zien, en om zich heen zien. Met één offerande kon Hij volstaan; de priester
bracht het schuldoffer ééns en voor goed. Maar gelijk ieder priester zijn offer
overleeft, om de vrucht der offerande te kunnen administreren, d.w.z. toe-dienen,
zo heeft ook deze Priester het lam overleefd, d.w.z. Hij heeft zich zelf als lam
overleefd. Aardse priesters overleven wel een lam, maar niet den lammeren-toevoer:
want die doorloopt de vele eeuwen, die aan het Ene Lam voorafgegaan zijn. Maar
deze Priester overleeft zich zelf als Lam; en aangezien er maar één Lam is als Hij,
en geen tweede, derde, ooit meer nodig is - de tweede Adam is de laatste tevens
- daar is geen nieuwe toe-voer van offeranden meer vereist: Hij overleeft dus zich
als Lam, en óók den toevoer van de offeranden. Dien toevoer stáákt Hij. Dus staat
het met Hem zó: Hij moet en kan op één dag offeren, en álle dagen administreren;
Hij leeft alle dagen om voor zijn familie te bidden.
En wijl deze zijn administratie krachtig is, en uiterst werk-zaam, daarom zal Hij
zaad zien. Hij bidt ze naar zich toe: Zijn bidden is:
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den rechtsgrond, die aan zijn familie de vergunning om te leven schiep, in werking
doen komen; de vergunning wordt dan ook uit de theoretische in de praktische sfeer
overgebracht; dat is: er zijn er, en er komen er, AAN WIE concreet het vergunde
toebedeeld wordt. Hij kan geen veldheer zonder leger, geen koning zonder
onderdanen, geen licentie-schenker zonder licentiaten wezen. En Hij trekt ze ook
zich naar zich toe; dit doet Hij door zijn Geest. Die wederbaart de dode familie van
Adam, inzoverre zij door Hem met God verzoend wordt, opdat ze zijn familie worde,
vlees van zijn vlees, en been van zijn gebeente. En in hun sterfbed behaalt die
Geest van Hem zijn sterkste triumfen: in één ogenblik haalt Hij hen boven: familie
kan familie, vlees kan vlees niet missen. Hij is hun vlees en been, en dit door één
Geest.
En als ze samen aan de tafel van zijn nachtmaal zitten, ja, ook dan ‘ziet’ Hij zijn
zaad.
1)

Quo usque - tandem?

Heere, zult Gij in dezen tijd het koninkrijk Israël weder oprichten? - Het
komt u niet toe, te weten de tijden en gelegenheden, die de Vader in zijn
eigen macht (bevoegdheid) gesteld heeft.
Hand. 1:6, 7.
Quo usque tandem? - hoe lang nog? Die woorden zijn ons overbekend uit een
klassieke oratie, en kregen sindsdien de betekenis van een ‘gevleugeld woord’.
Ook de discipelen hebben, misschien op den dag van Christus' hemelvaart, of
anders kort daarvóór, zo iets aan den Heere gevraagd.
Maar hun vraag luidt toch enigszins anders. De bekende vraagwoorden van
zoëven wijzen op een zeker ongeduld: moet het nu nóg langer duren? Zal de
bestaande toestand, die al zo lang heeft aangehouden, nóg langer worden gerekt?
Doch de discipelen rekenen sterk op de mogelijkheid, dat de beslissende wending,
waarop zij hopen, spoedig intreden zal. Ze vragen den Meester, of hij ‘in dezen tijd’
het koninkrijk weder oprichten zal.
Ze zeggen niet: ‘in den tijd’, doch, ‘in dézen tijd’. Zal de wederherstelling, de
‘wedergeboorte’, de grote vernieuwing van het bestel

1)
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aller dingen in dezen tijd geschieden? In den leeftijd van de generatie, waartoe zij
behoren?
Hun gedachten zijn door Christus zelf heengeleid naar de ‘laatste dingen’. Ze
moeten de wereld ingaan, proselieten, leerlingen maken. Want het einde komt. Het
laatste bedrijf der wereldgeschiedenis zal met de uitstorting van den beloofden
Geest een aanvang nemen. En nu is dit hun vraag: of dat laatste bedrijf soms maar
kort zal duren? De weder-oprichting der koninklijke heerschappij zal de slot-handeling
zijn; daarvan houden zij zich overtuigd. Maar komt de ontknoping nu in hún leeftijd?
In dézen tijd? Binnen een mensenleeftijd? Zijn we er gauw, Meester?
Het treft ons, dat de Heiland de vraag onbeantwoord laat. De détailkennis, die ze
zo graag zouden hebben, wordt hun niet gegund. Die houdt de Vader voor zichzelf.
Ongetwijfeld betekent het onbeantwoord laten van hun vraag zekere kritiek op
de vraag zelf.
Wat was dan in die vraag verkeerd?
2)
Iemand heeft eens op déze vraag aldus geantwoord, dat het ‘spreken van tijd’
zelf reeds fout was. Hij zegt: ‘door van tijd te spreken, wordt het koninkrijk Gods
binnen de dingen dezer aarde getrokken...We moeten het rijk Gods losmaken van
den menselijken tijd, omdat het krachtens zijn karakter eeuwig is’.
Maar dit schijnt ons een onjuiste weergave van de bedoeling zowel van de vraag
der leerlingen als ook van het bescheid, dat de Meester erop geeft. De jongeren
spraken niet van ‘tijd’ (‘in tijd’, of ‘in den tijd’), doch van ‘dézen’ tijd. Bovendien: ze
vroegen niet naar ‘het rijk’, doch naar de wederoprichting van dat rijk of van zijn
heerschappij. Nu valt wel de voltooide glorie in de eeuwigheid, doch haar voltooiing
in den tijd. Het voleinde in de eeuwigheid, de voleinding in den tijd. Het
geconsummeerde in de eeuwigheid, de consummatie in den tijd.
De discipelen waren derhalve niet te berispen, omdat zij ‘van tijd spraken’. Evenmin
was het hun als een fout aan te rekenen, dat zij het ‘koninkrijk’ niet losmaakten van
den tijd. Wij geloven, dat juist wie dit wél doet, een ernstige fout begaat. Het voleinde
koninkrijk is van de eeuwigheid, maar het koninkrijk zélf is met den ‘menselijken tijd’
(wat is dat eigenlijk?) ten nauwste betrokken. Zijn stichter, die ook de kracht aan
dat Rijk vernieuwt, moge de

2)
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Eeuwige zijn, maar het Rijk zelf komt, wast, groeit, zet vast zich in den tijd.
Wij leven dan ook niet ‘tussen de tijden’, evenmin als wij de bergrede, zo dikwijls
zij over het koninkrijk Gods spreekt, ons buiten den ‘menselijken tijd’ mogen achten
te plaatsen.
Wij horen dan ook niet uit Christus' mond, dat Hij zou loochenen, dat het laatste
wereldbedrijf één van de bedrijven van het drama, dat heel den tijd omspant, zou
wezen. We horen Hem alleen maar verklaren, dat Hij geen uitsluitsel geven wil, en
dat Hij 't ook niet geven mág, aangaande den duur van 't laatste bedrijf.
En hier dient Jezus Christus ons juist de sterkste bestraffing toe, zo vaak wij
concreet er toe mochten overhellen, het Rijk Gods los te maken van den ‘menselijken
tijd’. Soldaten, die in den oorlog vragen: quo usque tandem, komt de vrede nu in de
periode, die ik in ongeduld me heb gedacht?, die dienen niet het rijk: ze dromen
over hun dienst-tijd heen. Ze maken het rijk, dat hun dagelijksen strijd vraagt, los
van den tijd, en strekken den hals naar een utopisch duizendjarig rijk......
Maar Christus wil, neen, niet, dat wij de jaren téllen, doch dat wij de kráchten
ondervinden. De jaren tellen, dat niet, máár: gij zult de krácht ontvangen van den
Heiligen Geest. Wie de jaren telt, en dan het maximale aantal er van wéét (uiterlijk
een mensenleeftijd......), die leeft voortdurend in den toestand van den verouderde,
om niet te zeggen: den ouwelijke. Oud zijn is niet erg, maar ouwelijk zijn, dát is het
wél. Men kán op jeugdigen leeftijd ouwelijk zijn. Wisten wij: het is met 30, 40 jaren
maximaal gedaan, - het beeld van de ‘dauw der jeugd’ (Ps. 110) zou kwalijk meer
aan ons zich opdringen, zo dikwijls wij de christenmensen, én hun tegenstanders,
bezig zagen.
Fin-de-siècle-mensen zouden we allen worden. We zouden weten: nu is er het
hoogtepunt. Nero zou voor de christenen DE antichrist geweest zijn, niet ‘een’
antichrist. Anderen zouden gezegd hebben: de jaren die (niet zij, doch) wij als de
periode van keizer Nero kennen, die jaren-van-Nero halen we niet meer.
Maar nu de kennis van den duur van 't laatste bedrijf der wondervreemde
geschiedenis van deze wereld ons onthouden is, nu moeten wij den ZIN der historie
leren verstaan. Het is er mee, als met het lezen van een roman: wie nerveus zich
laat ‘boeien’ door het boek, die ‘kijkt’ bij 't begin al even, hoe ‘het afloopt’ aan het
eind. Hij ‘ziet’ niet, maar hij ‘kijkt’. Wie echter een roman ‘proeft’, die
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denkt zich zijn ‘probleem’ in, en speurt de verwikkeling der handeling na. Hij moet
voortdurend naar het midden van het boek toe, of - hij moet daarheen terug. Maar
het ‘midden’ is niet op de ‘middenste’ pagina getekend. Het is daar, waar het
knooppunt der verwikkelingen ligt. Ook in het drama is het zo.
Daarom kunnen alleen christenen, die zó den tijd verstaan, door hem te beproeven,
zinvol spreken van het ‘midden der geschiedenis’. Dat midden is
Golgotha-pasen-hemelvaart-pinkster. Daar liggen alle draden in elkander.
Wie van den hemelvaartsberg afdaalt, wordt niet geleerder; wél wordt hij wijzer.
Hij heeft geen voorspelling, wél een belofte meegekregen. Ik ben met u al de dagen
tot aan de voleinding. En ga nu maar de krachten kénnen. Het ogenblik, waarin de
stoppen springen zullen, dat kent gij niet, want 't kán - voor uw besef - nog altijd
erger. Noem Nero niet het eindpunt, noch Hitler, noch Stalin. Johannes niet, en
Augustinus niet, en Calvijn evenmin. Maar weet, dat 't Rijk uw dágdienst vordert,
alsof geen engel er aan dacht, 't gordijn te laten vallen.
1)

De paradoxale Advocaat.

En die, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid
en oordeel.
Joh. 16:8.
In de afscheidsredenen van den alsnog vernederden Heiland noemt Hij den Heiligen
Geest als ‘Trooster’, dien Hij zal zenden.
Als ‘Trooster’. Het woord, dat hier gebruikt wordt, is ‘Paracleet’.
Een Paracleet nu is een advocaat; een zaakbezorger. Een pleiter.
Twee pleiters heeft de kerk.
De eerste is de Christus zelf. Hij maakt ook zichzelf onder dien naam aan de
zijnen bekend. Niet alleen noemt Hij den Geest den ánderen Paracleet, met welken
naam Hijzelf zich als den eersten aanduidt, maar ook wordt in 1 Joh. 2:1-2 de
verhoogde Heiland Paracleet genoemd. Hij is een Paracleet voor ons bij den Vader.
Daar voert Hij, als de Advocaat der kerk, het pleit voor haar. Hij doet dat tegenover
den quasi Openbaren Aanklager, den ongeroepene, die de ‘Katêgoor’, de aanklager,
van de broederen ge-
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noemd wordt; dat is: de ‘duivel’. Die ‘duivel’ is evenwel, naar het woord zelf aangeeft,
een ‘lasteraar’, een kwaad-spreker. Hij hult zich in de toga van het zelfde recht, dat
hij voortdurend schendt, en haat; maar hij doet het omdat hij 't niet laten kan. Hij wil
den President der hemel-rechtbank (Job 1) als 't ware dwingen, aan de verachting
prijs te geven wie toch den naam van ‘in Christus geheiligd’ dragen mogen. Maar
dan komt juist tegenover dezen niet gehabiliteerden aanklager de wél ambtelijk
toegelaten Advocaat naar voren; Hij wijst den President der Rechtbank op den
aangebrachten prijs, waarmee betaald is voor de schulden van de kerk, en
concludeert alzo tot vrijspraak naar het recht.
Maar de tweede Paracleet, dat is de Geest van Christus. Voert de eerste het pleit
in den hemel, de tweede doet het op de aarde. Spreekt de eerste voor de oren van
den Vader, de tweede doet het in het hart der kinderen. Hij neemt, want alzo is zijn
vaste gang, Hij neemt ook als de Paracleet nu alles uit den Christus. Dat is: Hij voegt
geen nieuwe elementen toe aan wat de Christus van Zichzelf getuigd heeft, en wat
in 't Woord geschreven is van Hem. Het getuigenis van den Paracleet, die Geest
van God genaamd wordt, is dan ook naar den inhoud geen ander dan wat in den
hemel wordt getuigd door den Eersten Paracleet; en wat in 't Woord beschreven is.
Maar wat de Paracleet beneden doet, dat is een oefenen van die overwinnende
kracht, waardoor de consciëntie van degenen, die de Satan in zijn kwaliteit van
duivel aanklaagt in den hemel, ertoe gebrácht wordt, te geloven. Te gelóven, dat
de Pleitrede van den Paracleet hierboven afdoende is, en rechtvaardig, en dies ook
steeds wordt aangenomen met-de-daad.
De Zoon is het, die getuigt, omdat de Zoon de Waarheid is (Joh. 14).
De Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de Waarheid is (1 Joh. 5).
De Pleitrede in den hemel is tegelijk Troon-rede: onze Eerste Advocaat is gaan
zitten op den troon der Hoogste Majesteit in de hemelen.
En de Pleitrede op de aarde, in de harten, is het hoor-baar maken van den inhoud
dezer hemelse Pleitrede in ons hart. De inhoud van dit Pleidooi van onzen Advocaat
hierboven wordt ons door en in het Woord bekend gemaakt, en aan dat Woord nu
laat de Geest ons ‘hóren’. ‘Hóren’, dat is in de Schrift ‘gelóven’.
Nu hebben advocaten op aarde soms een kwaden naam. Soms
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is daarin een kwáde ondertoon gelegd: men bedenkt niet, dat ook de grootste
zondaar er récht op heeft, dat álles, wat van hem aan goeds gezegd kán worden,
gezegd móet worden, opdat geen vonnis ooit het feitencomplex los zou laten, of in
het leveren van het bewijsmateriaal zou ongenoegzaam zijn.
Maar in de wereld van vandaag loopt toch ieder advocaat 't gevaar, dat hij den
man, voor wien hij pleit, beschermen zal alzó, dat 't recht niet wordt beveiligd en
geheiligd. In zulk een situatie schoolt hij alsdan samen met zijn cliënt; hij conspireert
met hem tegen het recht in, en tracht, tot in 't gesprek met den schuldige toe, de
schuld, die er toch is, te verdoezelen, te kleineren. Hij wil hem niet overtuigen van
zonde, gerechtigheid, of oordeel. ‘Het zal wel gaan’.
Velen zijn zo gewend aan zulk een rechts-ontering, aan zulk een
werkelijkheids-verkrachting, dat zij den advocaat-van-kwade-zaken tot een
model-type, standaard-type althans zien worden.
En voor wie aan den naam van een ‘advocaat’ dergelijke zonden van bedrijf, of
althans nalatigheid, pleegt te verbinden, is nu de Paracleet, die onze Tweede heet,
eenvoudig paradoxaal. Want Hij, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van
zonde, gerechtigheid, oordeel.
***
Misschien denkt iemand nog: Hij zal de WERELD overtuigen. De ‘wereld’ is in zijn
oog dan hetgeen geen kerk is, noch het worden zal. En onder ‘overtuigen’ verstaat
hij dan: afdoend bewijs leveren; en dit zó afdoend, dat den schuldenaar de mond
gestopt en alle tegenrede hem onmogelijk wordt gemaakt.
Maar zo is 't ditmaal niet bedoeld, als hier gesproken wordt van ‘overtuigen’.
Ditmaal betekent dit woord: alzó overtuigen, dat de consciëntie zich gevangen geeft,
en voor de feiten bukt. Dat zij tenslotte capituleert. De wapens van tegenspraak en
zelfverweer strekt. En tot belijdenis komt. In een cel van het Huis van Bewaring te
Arnhem kan men ergens lezen in 't onbeholpen handschrift van een zich zelf
‘helpenden’ gedetineerde: bekennen is vragen om straf: daarom: beken nooit. Die
‘wijsheid’ wordt nu door den ‘overtuigde’, die van Gods Geest overweldigd is,
verloochend. Berouwd. Teruggenomen. In zijn alleenspraak met den
gevangene-van-God laat de Paracleet, die hier bedoeld is, ons zover komen, dat
we met hetzelfde potlood, dat zulk een ‘regel’ op de muren kraste, ook eigenhandig
onze ‘spreuk-van-zelfbeveiliging’ doorkrassen. In plaats daarvan
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komt te staan: 'k beken, o Heer, aan U oprecht mijn zonden, 'k verberg geen kwaad,
dat in mij wordt gevonden, maar ik belijd, na ernstig overleg, mijn boze daan; neem
Gij die gunstig weg.
De ‘wereld’ is dan ook ditmaal niet bedoeld als de wereld in tegenstelling met de
mensen van de kerk. Neen: de wereld is hier de wereld, die God alzo lief gehad
heeft, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. De wereld is dezelfde, als die
grote wereld, waarop de Heiland zien zal, als Hij, straks in zijn tweede
afscheidswoord, gesproken in zijn verhoging, zeggen zal: gaat dan heen in de gehele
wereld, predikt het evangelie aan alle volken, hen dopende in den Naam des Vaders,
en des Zoons, en des Heiligen Geestes. Die wereld, waartoe het Woord der missie
komen gaat, wordt door dat Woord overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel,
in zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.
Juist daarom is de Paracleet, de Tweede, zulk een paradoxale advocaat. Hij
conspireert niet met ons tegen het recht van God in. Want hij heeft niet twee
redevoeringen in zijn toga opgeborgen: één voor het gesprek met ons in de
eenzaamheid, en een andere voor de rechtbank van Gods openbare samenkomsten
met de kerk. Neen, Hij wil, dat wij ALTIJD de stem der waarheid horen, als Hij ons
komt troosten. Hij houdt ál zijn redevoeringen van álle tribunes: die van de openbare
samenkomst van God en volk Gods, in de kerk, en die van 't eigen hart, dat in 't
verborgen wordt vermaand. Zouden wij een onrechtvaardige rede van Hem hebben
gehoord, toen hij ons sprak over het zonde-thema, we zouden Hem, diep in 't hart,
geen ogenblik vertrouwen, als Hij daarná een pleitrede ons leest in de kerk, waarbij
het thema-der-genade doorklinkt. Hij is de Geest der waarheid.
Maar juist daarom is Hij géén paradoxale Paracleet in eigenlijken zin des woords.
Paradoxaal, als men het woord in ‘lossen’ zin gebruikt, wil zeggen: bij eersten indruk
hadden wij het anders gedacht. Wij, - dat is ons zondig vlees. Maar ‘paradoxaal’ in
den ‘strengen’ zin van 't woord, wil zeggen: het paradoxale strijdt met de Hogere,
de niet-vleselijke Rede. En in dien zin is de Tweede Paracleet nimmer paradoxaal.
Integendeel: Hij weet, en leert ons, dat een pleitrede, die 't gewicht der zonde zou
verkleinen, óók het gewicht, en daarna de dierbaarheid, van 't kruis van Golgotha,
verkleinen zou. Een pleitrede, die het verkleinwoord zou hanteren, als het over onze
ongerechtigheden gaat, die zou het óók hanteren, wanneer straks de genade van
den Christus moet geprezen worden in het lofakkoord
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van 't lied, dat onze vrijheid meldt, - dat ‘blij gezang’. Zou de Tweede Paracleet de
genádegronden uit den Eersten nemen, en de formulering van de aanklacht uit den
Duivel, dien lasteraar? O neen. Daarom is het op pinksterdag opnieuw te lezen: waaruit kent gij, gij, van God
getrooste, gij spreker van Zondag 1, uw ellendigheid? En ook dat antwoord, dat
wel-vertrooste: uit de wet Gods. Het antwoord van Zondag 2.
Het Pinksterfeest: de brug der tijden naar den jongsten dag.
Neen, nu staan wij niet meer verbaasd te kijken, als daar een natie van eertijds
gedoopten zich vergaapt aan de beweging van humanisme en personalisme. Zó
groot is de ellende, dat zij den Paracleet wil lokken tot een conspiratie tegen de wet
van God: Kom, spreek ons zachte dingen; en wilt gij het niet: we zullen zélf dan wel
de feiten, die ons belasten benoemen, en schikken, en rangschikken naar ons eigen
goedvinden. De mens, die NIET Zondag 1 beleden heeft, DIE mens kent de ellende
niet met Zondag 2 uit de wet Gods, gepredikt door Gods Geest, die alles uit den
Christus neemt.
Maar de van God gegrepen geest, die kent op Pinksterfeest voor de openbare
kerk, én voor het intieme binnenkamerleven van haar kinderen, slechts één
verlangen: dat het humanisme en het personalisme worde doorbroken; dat de
gereformeerde zondebelijdenis worde gehandhaafd, onverzwakt, en onverminderd.
Dat ook de kerk zich niet vergrijpe aan de heiligheid van onzen Tweeden Paracleet,
door te zeggen, gelijk in feite gezegd wordt: breek ons de kracht van artikel 31 van
de Kerkenordening, en laat de grens der zelfbesnijding vallen, daar, waar een synode
heeft gesproken en beslist, voor ons: het is zo mákkelijk.
De Pinksterdag is in geding, ook in het openbaar pleidooi van vrijmaking tegen
synodocratie. En wie aan zúlk een getuigenis zich stoot, die lijdt aan een
gezichtsvernauwing, die bedroevend is. Zijn pinksterprediking is
piëtistisch-eclectisch-privé geworden.
Doch onze Tweede Paracleet bekere ons van onze kwade neiging, om Hem zo
‘vreemd’ te vinden, zo ‘paradoxaal’. Hij is de Wijsheid en de Waarheid. En de Eerste
Paracleet, uit wien Hij alles neemt, die is de Weg, de Waarheid en het Leven, juist
als Hij zó zich voortzet in den Tweeden, en in Hem wederkomt.
Weeskinderen laat men ongewaarschuwd.
Kinderen niet.
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Welnu, Hij laat ons geen wezen. Hij komt met 't heilzaam kouterzwaard ener
récht-zinnige ellendeprediking tot ons terug in onzen Tweeden Paracleet.
1)

De zwaarste ambtsverrichting.

Zo gij u niet bekeert en wordt als de kinderkens......
Matth. 18:3.
Men heeft van Christus' woord, over dat worden als de kinderen, heel veel gemáákt
dat het niet wezen wil. In de protestantse, maar ook in de roomse kerk. Bij de
fransciscanen en niet minder bij de dominicanen. Bij mystieken, ook bij
cultuurfilosofen. En onder die allen zijn er velen geweest, die hierin met elkander
samenkwamen: ze dachten dat Christus' woord den naieven mens tot ideaalbeeld
nam. De naieve mens, die van een ambtelijke zelfconcentratie, van een doelmatige
zelfbesnijding, van een krampachtige zelftucht niet weet, maar die gewoonweg zich
laat gaan, zonder dat het woord den onaangenamen bijsmaak heeft van: zijn passies
maar laten gaan.
Men heeft 't wel nimmer zóver kunnen brengen, dat men van dezen naieven mens
een immer passend beeld vermocht te ontwerpen. Een auteur als Peter Wust moet
wel tussen primaire en secundaire naïveteit onderscheiden; de eerste is aan de
ascetische zelfconcentratie nog niet toegekomen, de tweede kwam er al overheen.
Maar hoe dit zij: de ambtelijke en elk ogenblik zich continuerende zelftucht van
den ‘van boven af’ verordineerde, die ook weer ‘van boven af’ bekwaamd zich weet,
en dus de permanente presentie van de wet en van den Geest Gods in bewuste
zelfbinding nodig heeft in en tot een concrete doelstelling in elk ogenblik van zijn
geschiedenis, dit werd vergeten, ja, verworpen.
Als de kinderen zijn, - de naïveteit!
Maar men vergist zich in zulke weergave van Christus' woord. Het is gemakkelijk,
een kind te zijn, doch o zo zwaar is het, ALS een kind te WORDEN. Daarom staat
er ook iets in de tekst, dat voorafgaat. Er staat: zo gij u niet bekeert. Zo gij niet
rechtsomkeer maakt.
En dat is gezegd tot grote, en tot grootse mensen. Die de kwestie van hun
persoonlijke grootheid en nog-meer-dan-grootheid hadden
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opgeworpen, met het fatale gevolg, dat zij hun ambt zouden hebben verwaarloosd
en deszelfs mandaten niet meer hebben aangehoord.
En tot zulke lieden zegt de Christus nu: gij-hebt te WORDEN als de kinderkens.
Dat vraagt bekering, zelftucht, zelfkastijding. Zelfsnijding om der wille van het
koninkrijk (of kindsheid), niet tot secundaire naïveteit (of het verroesten van de
remmen die de eerste zich zag aanleggen). Want ze brengt u niet tot het kind-zijn
(andermaal), doch tot het als-een-kind-zijn (voor de eerste maal).
Want dit woord van Christus prijst geen ontzinken aan het ambtelijke besef en
aan de ambtsgedachte en aan de ambtelijke zelfbepaling aan.
Integendeel: als een volwassene, die zich met een ander meten kan, wordt als
een kind, en dit op bevel, en in bekering, dan is dat de zwaarste ambtsverrichting.
Zwaarder lijdt er geen, dan deze. Zijn loon is dan ook pas groot - in de hemelen.
1)

Geen prosopolepsie - het abc der Zending.

Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is.
Hand. 10:34.
Sedert vele eeuwen circuleert door de kerkelijke redevoeringen en schrifturen een
merkwaardig woord: ‘prosopolepsie’. Het is afgeleid van ‘prosopon’, dat zoveel als
‘persoon’ (en ook ‘masker’ of ‘gelaat’) kan betekenen; en van ‘lepsie’, dat ‘aanneming’
aanduidt. ‘Prosopolepsie’ wil dus zeggen: in een of anderen handel, met name in
den rechtshandel, iemand ‘aannemen’ om zijn persoon.
We kunnen hier vele uren zoek brengen met het opwerpen van de vraag: wat is
nu een ‘persoon’? Maar dat zou ons op wetenschappelijk-wijsgerig terrein voeren.
En de bijbel spreekt andere taal, dan op dit terrein gangbaar is. Hij laat ons evenwel
allerminst in het onzekere met betrekking tot de vraag, wat hij zelf verstaat onder
‘persoon’, en onder ‘aanneming’ van den persoon. Immers, heel de Schrift is vol
van het motief, dat in de hierboven aangehaalde woorden tot uitdrukking komt: bij
God is geen prosopolepsie, geen persoonsaanneming. Mozes' wet verbiedt bij
herhaling Israëls
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rechters (d.w.z. de handhavers van Gods recht over het verbondsvolk) personen
aan te nemen in het gericht, en geschenken aan te nemen. ‘Persoon’ betekent daar:
de mens van den buitenkant, de mens, gezien naar ‘iets, dat in of aan hem is’; wie
onzer kent die uitdrukking niet? Een rijk man, die met geld invloed oefenen kan, of
die een eervol beroep heeft, een gezaghebbende positie bekleedt, mag niet dáárom
worden voorgetrokken in het gericht. En een arme stakker, die juist als ‘persoon’,
d.w.z. naar den buitenkant gezien, van de mogelijkheid van be-invloeding met behulp
van kasteof klasse-voorrechten is uitgesloten, maar die alleen zijn
in-het-verbond-Gods-zijn als pleitgrond voor den eis van een eerlijke behandeling
aanvoeren kan, mag daarom niet van een wetsgetrouwe en open rechtspraak
verstoken blijven. Daarom treedt tussen Josafath en Jehu weer hetzelfde motief op,
als zij spreken over de toekomst der tot reformatie te voeren kerk. Willen later de
Joden Jezus voor zich innemen, dan begroeten ze Hem als rabbi, die zonder aanzien
des persoons, oordeelt: een rechter zonder prosopolepsie, een arbiter, die
onkreukbaar is. Jacobus zegt dan ook hetzelfde tot de nieuwtestamentische
gemeente als hetgeen Mozes' wet tot Israëls rechters sprak: geen rijke ‘voortrekken’
boven een arme; dat is prosopolepsie, en derhalve kwade overlegging. Paulus
breekt met de leer, dat God geen personen aanneemt, den trots der Joden; die
plachten op de heidenen laag neer te zien, en zouden misschien zich daarom de
handen willen wrijven als ze in Romeinen I Paulus' afstraffing van de heidenen en
van hun ‘cultuur’ lezen. Maar eer ze uit louter negativisme hem op dát punt een
reuzen-criticus noemen, zegt Paulus in Romeinen II hun vlak in het aangezicht, dat
God hen, Joden, onder hetzelfde rechtsraam legt als de heidenen, omdat bij God
prosopolepsie niet bestaat. De rijke heren krijgen van Paulus te horen, dat zij hun
dienstbaar personeel goed behandelen moeten, want God neemt geen personen
aan; en als nu misschien op hun beurt het gezelschap van slaven en knechten, het
dienstpersoneel, vergenoegd zich de handen wrijft, omdat de arme klasse bij den
apostel een streepje vóór heeft, blijkbaar, dan houdt hij hen bij voorbaat zich van
het lijf: ook de dienstknechten, ook het proletariaat, moet weten, dat prosopolepsie
bij God niet bestaat: er is ook geen prerogatief der armen vanwege de armoe. En,
om niet meer te noemen. als Paulus te lijden heeft onder kritiek op zijn werk, dan
verzekert hij, dat hij zich van de kritiek der kerkelijke ‘notabelen’ niet onder den
indruk laat brengen, alsof de herkomst der kritiek haar toetsing
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naar den inhoud overbodig zou maken: God neemt immers geen personen aan?
Nog meer ware uit de Schrift aan te halen omtrent die prosopolepsie. Maar het
gegevene is genoeg. Het bewijst, dat dit tekenende woord zo terecht speciaal
gereformeerde oren zich liet spitsen.
Want deze kernspreuk: ‘bij God geen persoonsaanneming’ spreekt negatief en
positief geweldige dingen.
Negatief: bloed-, ras-, bodem-theorie valt met één slag er mee weg; het
nationalisme evenzeer als het kosmopolitisme; klassenstrijd heeft evenzeer als
rassenstrijd voor dit woord halt te houden; kerkisme niet minder dan oecumenische
breedheidscultus; synodocratische notabelen-roem geen haar meer dan vrijgemaakte
zelfvertoning.
Positief: dit geweldig woord is een gongslag die Gods soevereine welbehagen,
zijn vrije verkiezing verkondigt. Want waarom neemt God geen personen aan?
Omdat Hij van den persoon (den buitenkant) doordringt naar het hart (de binnenzijde);
en omdat Hij in dat hart verwerpt al wat van den ouden mens der zonde is, en voor
wat den nieuwen mens betreft: Hij zelf heeft hem geschapen. Wat hebt gij, mooie
persoon, dat gij niet ontvangen hebt? En zo gij het ontvangen hebt, wat roemt gij,
alsof het niet ontvangen was? God neemt slechts zichzelf aan. Zijn rekening is
toe-rekening, geen boekhouding omtrent ‘vreemde’ goederen.
Het tragische van dezen tijd is, dat men in theorie dit woord in den mond neemt
naar de negatieve, doch niet meer naar de positieve zijde. Men wil de negatieve:
geen kerkisme, geen nationalisme, geen klassenstrijd, geen rassencultus.
En dus: Partij van den Arbeid, en eenheidsbeweging, en oecumenische
samengang.
Maar de positieve kant van dit woord blijft miskend. En daarom afkeer van het
Dordtse verkiezingsdogma, en verwerping van het calvinisme, en een vlucht in de
humanistische autarkie en in het personalistisch(!) socialisme.
‘God neemt geen persoon aan’, wees dus socialist!
‘Hij neemt juist den persoon aan’, wees dus personalistisch socialist.
Zó gaat de duivel preken in Nederland van na den oorlog.
Maar toen Petrus gedreven werd (letterlijk) naar zijn eerste preek tot de heidenen,
toen was dan ook zijn eerste woord in die
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eerste preek een kreúnen: ik verneem in der waarheid, ik voel aan den lijve, dat bij
God geen prosopolepsie is. Het joodse bloed is niet rein in zichzelf, en het heidense
niet besmet in zichzelf. Gods Woord maakt uit, tot op de door Hem zelf bepaalde
tijden, wat onrein en wat rein, wat toegankelijk en wat taboe is voor den prediker
der orthodoxie. Voor de verschijning van Gods engel, en dus voor de openbaring
van Gods heil in Christus, is een Romeinse centurio (‘Zo'n mof’) nu de tijden vervuld
zijn, even zeer een passend adres als Abrahams zaad dat geweest is. Vele eeuwen
lang. Gelijk ook omgekeerd de vloek des Heeren niet stilhoudt voor het ras dat
Abrahams fysionomie vertoont.
En daarom is dit woord negatief de stimulans der zendings-prediking, en positief
het thema der zendings-prediking. Hoe breder de kring der hoorders, des te dieper
de fundering van het gehoorde: God is de God der verkiezing. Men hoort dit in de
sprake des verbonds.
1)

De uitgestelde wanhoop vleit het hart.

De koning Nebukadnézar maakte een beeld van goud.
Dan. 3:1a.
De Bijbel zegt: de uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte die komt is
een boom des levens. De bedoeling is doorzichtig: indien wat gehoopt wordt uitblijft,
lijdt het hart. Maar komt het begeerde goed ons in de handen, dan is het of wij van
den levensboom gegeten hebben.
Misschien zou men het eerste deel van dit bekende Schriftwoord ook mogen
ómkeren. De uitgestelde hoop krenkt, maar de uitgestelde wanhoop vleit het hart.
Is er geen diabolisch spreekwoord: après nous le déluge?
Van de realiteit der valse zelfopbeuring vanwege het uitstellen van het gericht is
de koning, die Daniël gevangen hield, een merkwaardig voorbeeld.
Want het begin van hoofdstuk 3 uit Daniëls profetie is nimmer los te maken van
den inhoud van het tweede hoofdstuk. Dáár is ons verhaald van dat beeld, waarvan
de koning had gedroomd. Het beeld, waarvan het hoofd van goud was, en vervolgens
de andere lichaams-
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delen van minder gehalte, totdat, helemaal onderaan, leem het laatste was. En dat
leem was de overgang tot den ondergang, tot het - niets.
De droom was uitgelegd. Vóór de uitlegging kwam, had heel een stad, en heel
een openbare ‘universiteit’ gebeefd, zózeer had de koning er op gestaan, haarfijn
te worden ingelicht aangaande den droom en zijn détails. En zó was de uitlegging
geweest: dat gouden hoofd, dát was de koning zelf geweest. Het goud verbeeldde
al zijn pracht en kracht. Maar die andere lichaamsdelen en die steeds minder
précieuze metalen, waaruit zij in afdalende reeks gebouwd waren, daaronder werden
de na hem komende wereldrijken afgebeeld. En het laatste wereldrijk, dat in rechte
hoogmoedslinie zich zou voegen in de reeks van wereldmachten, dat zou vergaan.
Met zijn ondergang zou de gouden aanvangspronk tot niet gemaakt zijn. Geen
opstijging naar den hemel, doch een nederdaling ter helle zou de toekomst van dat
gouden hoofd zijn.
Ziehier de droomtekst en zijn uitleg. Over het gouden hoofd is het rouwkrip gehangen.
Maar nauwelijks is de koning van den schrik bekomen, of hij laat zijn gouden
beeld zich maken. En ieder moet dat beeld aanbidden. Het goud mag niet onder
het rouwkrip blijven, en de dreigende hellevaart niet de verering van den totalitairen
staat lamleggen. Het goud abstraheert zich van het leem, de schitterende aanvang
weigert den naderenden ondergang te bekennen of zelfs in rekening te brengen.
Laat ons blinken en glanzen en vrolijk zijn, en zeggen: de keizer is van goud, en hij
is God.
En dit is nu de natuurlijke mens, juist de vergulde. Hij houdt ten onder alle licht,
ook de zo tiranniek afgedwongen voorspelling van het naderende einde, dat meteen
gericht zal wezen. Zijn goudglans wordt geabstraheerd, geïsoleerd, en tot idool
gemaakt, gesublimeerd in 't teken van een gouden beeld. Het gedroomde beeld
loopt uit in leem, het échte, dat de koning daarna maakte, is van top tot teen van
het fijnste goud. Zo dient het eigen fabrikaat om 't goddelijke openbaringswoord uit
de waken en de dromen weg te dringen.
Dat gouden beeld is de nieuwjaarspop, die het dodenmasker van den
oudejaarsavond moet leren vergeten.
Zó leeft de koning en de slaaf, tenzij ze bij Asaf in de leer geweest zijn en op het
einde mérken.
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1)

De mythe, een oordeelsapparaat.

En zijn dodelijke wonde werd genezen.
Openb. 13:3.
Wij hebben in de laatste jaren veel horen spreken van de mythe. Het z.g. derde rijk
bediende zich van de ‘mythe’; zijn ‘wonderlijke’ oorsprong - een opstanding van
boven ruïnes uit, een herleving na Versailles - hielp den fabulerenden
rijkspropagandadienst op gang; de figuur van den heroïschen god, opgekomen uit
de ruwe aarde van Braunau, daarna triumfator over den verworpen hoop van
machteloze leiders uit ‘den systeemtijd’ werd zo vanzelf in gouden glans gezet.
Die éne droom is reeds beschaamd. Maar de gedachte is niet weg. Wat is in
Rusland ‘staatsburger nummer één’ anders dan een mythische figuur? Een onlangs
verschenen boek, waarin het proces van een ter dood gebrachte Rus beschreven
wordt, doet ons een blik slaan in eenzelfde zwoele sfeer van verheerlijking der
mythische figuur: staatsburger nummer één is Stalin; en wie niet met hem gelijkgezind
is, wie tegen hem gelasterd heeft, die moet tenslotte zelf wel inzien, dat hij geen
recht meer heeft om te leven. Als met ‘nummer één’, in welke gestalte hij ook
verschijnt, als Führer, of als Opperste Sovjet, het rijk van den Goddelijken Geest is
aangebroken, die immers ‘in’ het universum is, dan is een zonde tegen ‘nummer
één’ zo iets als ‘lastering tegen den Heiligen Geest’. Dit kwaad wordt niet
vergeven......
Nu leert Paulus ons, dat de antichristelijke eeuw o.a. hierdoor wordt beheerst, dat
God dengenen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, een kracht
van dwaling zal zenden. ‘Zenden’ staat er, niet maar ‘laten begaan’. Doch ‘zenden’.
Wat de mensen willen, dat wordt straks hun thuis gebracht. Gods toelating is altijd
actief. Het is toe-lating.
Binnen het kader van deze goddelijke werkzaamheid treedt ook ‘de mythe’ op.
De mensen willen ze; zelfs theologen, die zich Confessioneel hebben genoemd, of
met een aan dezen verwanten naam, doen hun best, de schare den lof der mythe
te leren zeggen.
Zo wordt het woord, hierboven afgedrukt, door het andere - dat van Paulus transparant gemaakt. Het antichristelijke beest
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beloopt te voren een dodelijke wond; het schijnt den ondergang vervallen. ‘Dokteren’
baat niet meer; een ‘systeem-tijd’ is belachelijk van armzaligheid. Maar die dodelijke
wond wordt toch langs paradoxalen weg - zo'n ‘weg’ is eigenlijk geen wég! - genezen.
Het rijk der zonde en der mensverheerlijking schéén verloren, en het is toch van
zijn dodelijke kluisters bevrijd. Zie toe, zo luidt nu de vermaning, dat gij dit pure
wonder niet miskent, het is het bewijs van de goddelijkheid van den heros ‘nummer
één’; hoofd der verbonden wereld straks. Wie hem niet te voet valt, die lastert in de
derde periode, de laatste; die lastert tegen den Geest. Weg met dén schurftigen
hond. Reeds Daniël zag zich deze wet der mythe, als door God bediende
oordeelsapparatuur vervullen in de wereldrijken van vóór dezen. De Openbaring
van Johannes zegt ons, dat het wereldrijk der laatste dagen, het wereldrijk-in-wording
dus, óók leven zal van deze mythe. Het zal een crisis doorstaan, zó enerverend,
dat een elk vertwijfelt: een wereld in het slop! Maar zie, dan komt er redding,
ongedacht. En ieder jubileert: we zijn er weer, de toekomst is verzekerd, vraag nu
niet meer naar wet en legaliteit, ban dat gemier uit uw gedachten en buk voor de
logica der mythe, die van 't wonder der verrijzenis. Feit predikt norm.
Indien zelfs een ‘kerkleiding’ zo redeneert (ik spreek in vollen ernst van de
synodocratische mythen van de Kamper leiders), hoe zal 't dan met de wereld gaan?
Maar wij, die voor den Logos bukken, en niet voor de mythe, wij hebben nu den
tijd, dien wij doorleven, te verstaan. De ‘crisis’ maakt ook ons nerveus. Wie spreekt
er niet over ‘crisis’? Er is overal ‘crisis’, en zij is zó permanent, en zó algemeen, en
zó duizend-koppig, dat óók de marxisten gaan vergeten, dat Marx een crisen-theorie
had voorgedragen. Alle echte crisis spot trouwens met haar theorie.
Behalve met de goddelijke.
Wij hebben óók onze crisen-leer. Ze grondt zich op onzen tekst. Onze dominees
mogen eraan denken bij de oudejaarsavondpreek. Lijkt de wereld vandaag niet een
hopeloze warboel? Is de wereldmacht-nummer-één, die thans in wording is, - een
kind kan 't zien - niet te voren belast met den doem van dódelijke zwakte?
Ja zeker.
En dan zeggen heel wat christenmensen, ook bij ons: die crisis, dat is 't oordeel!
Ik zeg: het is veel erger: 't is Gods pad tot het
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verblindings-oordeel. Als de boel straks weer overeind staat en het beest is genezen,
en de Wederopbouw is er, en de Sanering, en het Herstel, en in dit alles is er niet
het ‘God de ere geven’, dan is DAT het oordeel.
De oordeelsboetgezanten roepen vaak: de dodelijke wond - de crisis: Maranatha!
Maar God roept: de genezing, de wederopbouw: Maranatha! Wie heeft mijn
prediking geloofd en aan wien is, niet in de mythe van den vergoddelijkten mens,
doch in den Logos van den mens geworden God, de arm des Heeren geopenbaard?
1)

Apostasie - wegbereidster van den Antichrist.

Als de afvalligen het op het hoogst zullen gebracht hebben, zal er een
koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande.
Dan. 8:23.
Onder vele beelden tekent ons de Schrift den komenden Antichrist. Er is een galerij
van antichristen; en aan 't einde daarvan staat straks DE Antichrist, de laatste,
grootste van allen. De voorlopers beheersen een fragment van deze wereld. De
laatste is Heer van heel de wereld. Zo zijn die voorlopers meer dan typen en levende
beelden van hem: ze zijn niet minder dan zijn wegbereiders. Zo als het komen Gods
in Christus zijn historie heeft, zo ook het komen van den Satan in den Antichrist. En
gelijk de Christus zijn parousie heeft, zo ook de Antichrist (2 Thess. 2), die mens
der zonde. En beide parousies hebben haar advent; daarmee zijn de eeuwen
gemoeid.
Maar Satans komen is in zijn historie door andere factoren bepaald dan dat van
God.
God de Heere kan komen zonder enig hulpmiddel. Zijn komen is bepaald door
niets dan zijn eigen raad. Hij komt waar niemand wil, waar niets helpt, waar alle
toegangswegen zijn versperd, waar alle deuren op het nachtslot zijn geworpen. Hij
komt almachtig, vrij, soeverein, scheppend, straks her-scheppend. Wel neemt ook
Hij zijn wegbereiders in zijn dienst; maar Hij maakt ze eerst. Hij roept de
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doden, dat zij leven, de wegversperders, dat zij wegbereiders worden. Hij komt zó
in den Geest, Hij komt zó ook in den Christus. Die is dan ook geboren uit de maagd,
ontvangen van den Heiligen Geest. Zijn komen is dan ook niet afhankelijk van een
florisante kerk. Het is eerder omgekeerd. Gelijk Elia op den Karmel watergangen
graaft om het altaar, welks offer door vuur zal moeten verteerd worden, zó laat God
in de volheid des tijds den afval groeien, opdat geen vlees zou roemen voor Hem,
vooral geen kerkvlees. En ook vóór Christus' wederkomst zal de afval groot zijn;
veler liefde zal verkouden; en eerst tegen zulk een achtergrond, die een tot
benauwens toe geïsoleerde en geslonken kerk niet breken kan, zal de grote Parousie
van den Christus haar heerlijkheid bewijzen. Gods komen tekent zijn eigen
geschiedenis naar de wijze van Rembrandt, die, om zijn hoofdfiguren te sterker te
laten uitkomen, den achtergrond, waartegen zij te glanzen staan, te donkerder houdt.
Maar nu de Satan......
Satan is geen God, dus ook geen tegen-God, doch slechts afvallig knecht, gevallen
creatuur.
Hij kan dan ook nergens binnenkomen, tenzij er mogelijkheden zijn, die hij zelf
niet scheppen kan. Zo was 't in het paradijs reeds (de mogelijkheid van zijn komen
aldaar was door God geschapen). En des te krachtiger geldt de wet van de
beperktheid zijner vermogens na den val in 't paradijs.
Kan dus de Heere God de apostasie - den afval - toelaten, opdat tegen dezen
achtergrond zijn majesteit te schoner strale, de Satan daarentegen heeft de apostasie
nodig. Hij kan er niet buiten. Zij is conditie voor zijn parousie in den mens der zonde.
Dat betekent Daniël. Hij geeft in ons teksthoofdstuk in eersten aanleg het beeld
van koning Antiochus Epifanes, bekend tiran. Kerkvervolger (in zijn effectieven
Jodenhaat), beeld van den Antichrist, en dus diens wegbereider (175-164 vóór
Christus' geboorte).
Let óp nu: deze Antichrist zal pas dán verschijnen, wanneer vooraf ‘de afvalligen
het op het hoogste zullen gebracht hebben’, d.i. als zij de maat zullen hebben vol
gemaakt. De afval moet tot zijn ‘akmê’, zijn hoogtepunt gekomen zijn. Want die
afvalligen zijn weer zelf zijn wegbereiders. Alle zonde is antichristelijk; haar
condensatie en concentratie en systematisering betekent telkens weer: een antichrist.
Totdat DE Antichrist verschijnt.
Hoe die afval telkens weer zich aftekenen zal, en op welke punten, dat is in elke
eeuw weer een zaak apart. De grondtrekken
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zijn steeds dezelfde, maar de concrete historie van den afval is in elke eeuw weer
een andere. In onzen tekst schijnt voor wat betreft de dagen van Antiochus Epifanes
aan velen het Hellenisme bedoeld te zijn: dat wil zeggen: het dwepen met de
Grieks-heidense cultuur en de navolging van de Griekse zeden. Waarmee uiteraard
een loslaten van Jahwe, en van den verbondscultus samenging.
Maar wat vragen wij hier naar bijzonderheden? Zeker is het, dat in elke eeuw de
afval zó begint, en ook vervolgt. Hij roept de goden van den tijd om in te komen; de
antichrist leeft van de apostaten van de kerk. Niet dat ze zijn naam niet vloeken.
Maar ze ‘zegenen’ den naam van Christus niet meer; en wie de christoLOGIE
prijsgeeft aan den tegenstander, die kan den naam van Christus niet meer eren; de
devaluatie nu van den gezegenden naam betekent meteen die van den gevloekten.
Daniël tekent koning Antiochus Epifanes als ‘stijf van aangezicht’, d.i. als brutaal in
hoge mate, als een machtswellusteling, die staat voor niets. Daarnaast als ‘raadselen
verstaande’; d.w.z. als meester in de diplomatie, man van intrigues. En het zijn juist
die beide trekken, die ook de Openbaring van Johannes legt in het beeld van den
Antichrist: beest uit de zee, machthebber, beest uit de aarde, werelddiplomaat, vals
profeet.
Wat ons in dezen tijd het sterkst bewegen moet, is daarom niet de atoom-energie,
en niet de deze week in de pers aangekondigde mogelijkheid van het overseinen
van een wereldkrant binnen een seconde, noch de bewering, dat de temperatuur
der aarde stijgende is. Het is de afval, de vermenging, de verliefdheid op alles en
nog wat, áls het maar vreemd is en cultuur heet. Het verlies van eigen stijl, zelf een
gevolg van ontzinken aan eigen geloof, dat is de preparatie van het Beest. Die zijige
lieden, die tegen iedereen zachtzinnig zijn, behalve tegen wie op het stuk staat van
hun eigen belijdenis, dat zijn de wegbereiders van den antichrist. Ook al zitten ze
in een evangelisatiedeputaatschap, en al bereizen ze heel de wereld om een
bisschop te zien en naast hem voor een microfoon te komen met de laatste
gemeenplaatsencollectie, die oecumenische rede heet.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

263
1)

De vlucht uit de storm-zône.

Zijn discipelen zeiden tot Hem: indien de zaak des mensen met de vrouw
alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch Hij zeide:......er zijn
gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen.
Matth. 19:10, 11, 12.
(Wat hier volgt is reeds eerder breder besproken in onze Catechismus-bijlage
destijds. Een bepaalde reden maakt deze korte samenvatting thans wenselijk).
Eens poogden farizeese vijanden (vs 3) van den Heiland, Hem te vangen in hun
schema's: mag een mens in de huwelijks- en echtscheidingswetgeving voor zóveel,
of voor slechts zóveel procent toegeven aan zijn eigen wil? Is het aantal wettige
redenen voor scheiding klein (zoals Sjammai leert), dan wel groot (zoals Hillel het
zegt)?
Maar de Hoogste Leraar laat zich niet vangen. Hij zegt: van den beginne is aan
den eigen wil, de willekeur geen enkele plaats overgelaten. En alle praktische
wetgeving moet zich weer daarheen wenden en zich hierop oriënteren. ‘Van den
beginne’(!)
Met dit woord konden de vijanden afdruipen.
Ze deden het ook.
Maar toen kwamen de vrienden, de leerlingen (vs 10) op den Heiland af. Als het
zó streng moet, dan kan men beter zich afzijdig houden. Als hier geen enkele
concessie eraf kan, als in onze toch wel van alle kanten kromme samenleving met
rechte paradijs-staven gemeten wordt, dan kunnen wij beter die storm-zóne
vermijden. Wie niet trouwt, heeft helemaal geen conflict meer met de strenge
huwelijkswettten van God. Aldus de discipelen.
Indien die mening post vat bij de kerk is het koninkrijk der hemelen verloren. De
een zal zeggen: het huwelijk is te zeer aan strenge wetten gebonden: ik blijf daar
liever buiten. De ander zal het zeggen van den handel. De derde van de beoefening
der wetenschap. Kortom: ieder zal dan het ‘terrein’, waar hij de wind des Geestes
hoort blazen tegen hem zelf, vermijden en - een omweg zoeken, waar het minder
fel waait. God is dan een koning zonder onderdanen; zij zullen elk voor zich zeggen:
een wetgeving, die zich niet accommodeert aan de ‘gebroken’ wereld in ons te
‘rechtlijnig’, - we zeggen er wel iets tegen, maar willen toch liever niet in de
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moeite met u komen. We willen de vragen van den dag liever vermijden, dan dat
we er een benauwend conflict over krijgen vanwege uw strenge wet, o God.
En toen heeft de Christus ingegrepen. Blijvende bij het huwelijksmotief, zeide Hij:
er zijn mensen die door een aangeboren gebrek of anders door geweld van buitenaf
in de onmogelijkheid verkeren te trouwen. Ze hebben met de wet Gods voor het
huwelijksleven geen concrete conflicten. Maar hun ‘vrede’ is op dat punt geen
positieve vrede, hoogstens een negatief niet-er-bij-betrokken-zijn. Zij onthouden
ZICH niet, doch werden áfgehouden door een macht, die zij niet in handen hadden.
Dit is geen victorie, hier is geen geloof, dat de wereld overwint! Zouden de discipelen
zó iets willen? Neen, immers?
Maar zie: er is nog een andere groep. Er zijn er ook, die wel konden trouwen, die
het ook wel graag zouden willen. Ze zijn gezond en sterk, en niemands knecht.
Maar zij trouwen toch niet.
Waarom niet?
Om het negatieve doel der jongeren uit Matth. 19: d.i.: om geen last te krijgen
van den enigen Wetgever, die op dit terrein niet gemakkelijk is?
Welneen.
Ze onthielden zich om het positieve: juist om het koninkrijk der hemelen te eren,
en de eisen, die Gods Koningsheerschappij voor hén gesteld had, te kunnen
aanvaarden en gehoorzamen; juist daarom onthielden ze zich op het éne gebied.
Teneinde op een ander, dat hun was aangewezen, te kunnen staan onder de kracht
van Gods wet, die geen kamp geeft. De een laat de vrouw varen. De ander een
akker. De derde een katheder. De vierde iets anders. En alleen die positieve wil is
hier goed. De één onthoudt zich van het huwelijk, omdat hij een allesabsorberende
taak heeft. De ander, omdat hij juist in dezen zich bedwingen moet, teneinde niet
in zonde te vallen. De derde heeft weer een andere reden. Mits maar vooropsta: de
wil, om Gods gebod te ontzien, d.w.z. er een trouw knecht, een liturg, van te kunnen
wezen.
Hier ligt de aanwijzing voor ons eigen leven.
Wie de vragen van den dag vermijdt, d.w.z. opzettelijk daartegenover geen
principiële keuze doet, die handelt verkeerd.
Maar wie het wél-aanraken van de vragen van den dag slechts verbindbaar acht
met een houding van: nooit zich iets ontzeggen, die handelt eveneens verkeerd.
Men kan op Joodse wijze zeggen: raak
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niet aan. Men kan het ook op christelijke wijze doen. Velen vergeten dit laatste er
bij te zeggen, als zij het eerste declameren.
Men vermijde de storm-zône niet. Gods geboden betekenen hier zoveel als de
stormwinden.
Maar men ga dan ook in den storm staan. Negatieve onthouding op een bepaald
punt is pas geoorloofd, indien zij voorwaarde is voor positieve taak-vervulling op
andere punten temidden van de winden, die daar waaien uit de schatkameren van
Gods heiligen wil.
1)

Lokken en lokken is twee.

En Ik lok u en leg een haak in uw kinnebak......
Ik lok u.
Ezechiël 38:4; 39:2.
(vertaling A. Noordtzij.)
Daarom, zie, Ik zal ze lokken en voeren in de woestijn.
Hosea 2:13.
In Ezechiëls profetie neemt Gog de plaats van de antichristelijke coalitie in: ook het
Oude Testament kent den Messias (Christus) en dus den Anti-Messias (antichrist).
Tegen dien Gog stelt zich dus de Heere over als Vijand. Tegen hem moet Ezechiël
profeteren. Tégen hem.
Maar is het dan niet vreemd, dat hij, die Gog, ‘gelokt’ zal worden?
‘Lokken’, zo althans vertalen velen het in den tekst gebruikte woord. De
Statenvertaling heeft: ik zal u omwenden; en denkt daarbij aan een paard, dat men
omwendt met den toom, of aan een vis, dien men ‘met haken en angels omwendt’
(Kantt.). Maar anderen (b.v. Noordtzij, of Gesenius-Robinson, Lex., 998, lead away,
enticingly) denken aan ‘lokken’ (zo ook Kraetschmar e.a.).
Nu is ‘lokken’ een woord, dat voor veler besef alleen maar met den minne-handel
te maken heeft. De dieren ‘lokken’; wie kent den ‘lok-roep’ der minnenden niet, als
technischen term uit de beschrijving der dierenwereld? En wie herinnert zich niet
tegelijk den bekenden tekst uit Hosea, waar de Heere zegt, dat Hij Israël lokken zal,
en naar ‘haar hart’ zal spreken? Deze laatste woorden laten zich verbinden met den
liefdes-handel; de Bruidegom, die zich ver-
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laten wist door de bruid, d.i. zijn volk, en deswege haar van zijn ontferming heeft
uitgesloten, zal haar weer aannemen in gunst, en belooft haar te zullen ‘lokken’.
Toch zijn beide woorden op hun plaats. En beide willen ze blijven staan in hun
verband. Het ene is verschrikkelijk: het andere vertroostend.
Trouwens, is ook in de wereld van mens en dier ‘lokken’ niet in tweeërlei zin te
gebruiken? Vertaal het maar door ‘mee-tronen’, en ge hebt voor ogen wat ge
bedenken moet.
Meetronen, - dat doet de liefhebber de geliefde. Dat doet ook de slachter, die het
beest lokt naar de slachtplaats. In de abattoirs van Chicago zag ik een hok, waar
de schapen op elkaar gedrongen stonden te wachten tot het deurtje opengaat,
waardoor ze moeten komen, om de man te vinden, die gereed staat voor den
bedwelmenden hamerslag. Geen sprake van, dat hij ze komt drijven: er is één van
de zelfde soort, een bok, die vooropgaat, en ze ‘lokt’ naar het deurtje; en als de
laatste achter het deurtje binnengetreden is, blijft die éne ervóór staan: men noemt
hem ‘Judas’.
Want lokken en lokken is twee.
Lokken kan ook ver-lokken zijn.
Zo nu zal de Heere Gog ‘lokken’. Waarheen? Naar de bergen Israëls. Daar zoekt
Gog zich zijn strijdtoneel; en daar bereidt Jahwe hem zijn ondergang. Jahwe zal
hem daarheen ‘lokken’; met schonen moed trekt Gog er op los; hij waant zich sterk,
en ruikt den strijd van verre. Maar waar zijn hoogmoed hem drijft, en waar hij de
situatie voor zich gunstig acht, daar vindt hij zijn verderf. Is daar het beeld van
‘lokken’ niet op zijn plaats? Zegt het tenslotte iets anders. dit beeld, dan wat Paulus
in zijn leerproza aldus uitdrukt: God zal den antichrist, en zijn legertrossen, een
‘kracht der dwaling’ zenden, dat ze de leugen gaan geloven? ‘Lokken’, dat is hier
het harde, maar tekenende woord voor de activering van de verblindingsmacht, die
aan den afval voorafgaat. De hoge moed van den gelokte gaat vóór den val. Want
de verwerping van het Woord des Heeren komt den ingebeelden zondaar voor als
grote vreugde; hij zendt zichzelf geschenken, omdat hij heeft weerstaan het woord
des Machtigen, die alle autarkie, die niet ontvángen wezen wilde, komt belachen.
Hij ‘lokt’ Gog: kom tot uw veldslag, toef langer niet.
En Gog komt, en toeft niet langer. Hij waant zich rijk, en sterk, en weet niet, dat
hij is jammerlijk, en arm, en naakt, en blind.
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Maar ook een ander ‘lokken’ kent de Heere, de Almachtige. Als Israël, Gods bruid,
zich aan de ontrouw heeft overgegeven, en aan de ‘boelen’ heeft verkocht, dan
‘troont’ Hij haar van die boelen ‘weg’. In Hosea's beeldspraak gaat ook dat niet
buiten de ‘tweede oorzaken’ om: het zijn tenslotte de vijanden, die Israël voeren in
de woestijn, d.w.z. in de ellende van de ballingschap. Maar terwijl de vijanden den
rug der trouweloze ploegen, daar komt in die straffe hand de stem van de liefde van
Jahwe tot haar: Hij ‘lokt ze weg’, hij ‘troont haar mee’. Hij trekt ze achter zich aan,
en opent haar hart, om straks te spreken tót haar hart, opdat ze leve en zich bekere
en andermaal hem vertrouwe, die haar Man is van oude dagen af.
Lokken en lokken. - Alle lokstem appelleert op wat er leeft in 't hart.
Zo is 't ook hier. Als Gog ‘gelokt’ wordt, dan ligt zijn eigenliefde en trots in 't diepe
hart besloten. Dat heeft Gog zelf alzo gewild en ook daarnaar gedaan: als nu de
Eeuwige God zich daarbij aansluit, dan blijft Hij vrij van zonde en ver van
ongerechtigheid. De zondaar wordt ‘gelokt’, d.w.z. de straffende hand van wie hem
gaat verderven sluit zich aan bij zijn eigenwaan. Die is het aan-knopings-punt voor
het verderf.
Maar als Israël gelokt wordt, dan legt de Heere, terwijl het Woord weer tot de kerk
gesproken wordt, dat Woord in 't hart. En dan komt de Geest zich paren bij dat
Woord. En zo ‘lokt’ de Heere door dat Woord. Hij sluit zich aan bij 't in het hart
gelegde Woord; Hij maakte zich zelf een opening in 't hart, dat zo geen ‘gevonden’,
doch een ‘geschapen’ aanknopingspunt voor verdergaande genadewerking wordt.
En alzo is de wereld vol van lok-stemmen.
De lokstem voor den ouden mens; de lokstem in den nieuwen mens.
De lokstem, die het trotse beest zal brengen naar de plaats, waar Jahwe een
haak slaat in zijn neus.
En de andere lokstem, die het gebroken hart, en den verbrijzelden geest doet
opstaan, opdat de weg naar 't eigen huis weer worde gezocht. Het eigen huis is het
paleis van den Man, die zich de vrouw getrókken heeft uit duisternis en diepen nood.
Er is een lokstem naar de plaats waar het grote avondmaal der vogelen is, die 't
vlees der koningen eens zullen eten.
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En er is een lokstem die ons troont naar de bruiloft, het avondmaal des Lams.
Er is een lokstem in de kerk. En een lokstem op de pleinen van het grote Babylon.
En ieder luistert naar ‘zijn’ stem. Hij luistert naar de stem, die appelleert op dat
wat heel diep in zijn hart verscholen ligt. Verscholen krachtens natuur. Of verscholen
krachtens genade. Aanwezig uit geboorte. Dan wel geschapen in wedergeboorte.
Hoor, de ganse schepping zucht. Want in alle wereld is er een roep.
Roeping is overal, en ze is altijd onoverwinnelijk. De roeping die ten dode lokt,
en de roeping, die ten leven voert. Steeds is ze in woorden, en in zaken, steeds uiten inwendig. De éne is een stem van den Doder ten dode. De andere een stem van
den Levendmaker ten leven.
En Hij die doodt en die levendmaakt, is Eén.
Want God is één. Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad.
1)

Prosopolepsie - vooral niet als kerkelijke praxis.

Hebt niet het geloof in onzen in heerlijkheid zijnden Heere Jezus Christus
met persoonsaanneming.
Jac. 2:1.
Over de prosopolepsie - de ‘aanneming’ van een persoon om zijn persoon - hebben
we enkele weken geleden in ons blad aan deze zelfde plaats geschreven. Wie in
hetgeen hieronder volgt ons inzicht ter zake van de bedoeling der H. Schrift wil
kennen zal dus hetgeen toen gezegd is thans moeten in rekening brengen.
Want we hebben toen gezien, wat prosopolepsie eigenlijk is en waarom ze bij
den levenden God onaannemelijk is en altijd blijft.
Men heeft wel eens Jacobus en Paulus tegenover elkander willen plaatsen. Maar
óók op het punt van den afkeer der prosopolepsie reiken beiden elkaar de hand.
Paulus wil de kerk ertegen waarschuwen, Jacobus ook. Beiden weten ze, dat zowel
de Joodse als de Griekse wereld theoretisch en praktisch zich aan de persónen
vergapen, en hen om wat in of aan hen is aannemelijk achten bij God
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en mensen. Maar Paulus zegt tot de kerk: het principe der volstrekte
onaanvaardbaarheid van enige prosopolepsie heeft Joden en Grieken bij God
verwerpelijk doen zijn en de kerk doen leven; zou dan de kerk weer vervallen in de
persoons-aanneming, waarvan de radicale verwerping haar fundament is? Immers
neen? En daarom vermaant Paulus de éne máál de christelijke slaven, den anderen
keer de christelijke slavenhouders, dat zij alle persoons-aanneming gram zullen
zijn, gelijk hun Vader in de hemelen haar haat. Niet anders nu doet Jacobus.
Ook hij vermaant de kerk geen voet te geven aan prosopolepsie als kerkelijke
figuur. Want juist cmdat het onaannemelijk-zijn van den persoon petra der kerk is,
is zij als kerkelijke figuur heel en al misplaatst en betekent haar praxis stijl-verlies.
Daarom laat Jacobus ook zo scherp het onkerkelijke karakter van dit kwaad zien.
Hij doet dat door zijn woordkeus en door zijn woordverbinding. Hij zegt: hebt niet
het geloof, houdt niet het geloof, de kerkelijke belijdenis, aan de hand met
persoonsaanneming. Dat is ongeveer een gelijke zegswijze als b.v.: wees geen
minister der kroon met gezagsverwerping, of: gaat niet naar de kerk om te slapen.
Jacobus wil tussen gelovig-zijn en personen aannemen een zo scherp mogelijk
contrast voelbaar maken.
En dat contrast is ook zo scherp als 't maar wezen kan. De kerk put haar leven
uit herschepping. En die komt steeds opnieuw met nieuwe aanvangen; ze schépt
die aanvangen waar zij immer maar verkiest en breekt den afval der
traditie-bezweerders door het verwekken van profeten uit duistere hoeken: de rijken
halen hun neus er voor op, maar de Geest haalt Gods verkorenen er uit. Van
dynastieën heeft alleen de válse kerk het moeten en ook willen hebben. En van
‘standen’. En van ‘klassen’ en ‘kringen’. Van het verbond, evenwel en dús van het
steeds weer teruggaan ván de gemeenschap tót den enkelen persoon met de
verkondiging, dat het verbondsgoed en de bondsgehoorzaamheid een zaak des
harten is, terwijl er geen generaal subject des ‘harten’ overigens bestáát, om dáárop
onze eigen verantwoordelijkheid af te schuiven, - van zó'n verbond moet de ware
kerk het hebben.
En daarom roept Jacobus zijn broeders toe: om uws levens wil. laat die vervloekte
prosopolepsie, waaraan Grieken en Joden te gronde zijn gegaan, niet weer in de
kerk binnenkomen. Want dan is het met u gedaan. -
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En zien wij het niet? Een kerk, die niet vraagt, WAT er gezegd wordt, doch door
WIEN en dáárvan laat afhangen, óf ze antwoord geven zal, en zo ja, wat, zo'n kerk
is onbekwaam tot het koninkrijk Gods, en dus ook tot vrijmaking. Aan prosopolepsie
gaat op 't ogenblik vlak naast ons heel een kerk ten onder. Nepotisme aan haar
scholen. Genealogische tabellen ter tafel vóór de behandeling, goed of kwaad, van
haar adviseurs en leden. Standsvertrouwen, klassejurisdictie, familie-gewenning,
in haar beleid. En een zó sterk leunen op personen-in-groepsverband, dat de vraag
of God in dezen of genen soms een nieuwe opening voor zijn Woord gemaakt heeft,
niet eens een beurt krijgt op het agendum van hun dagen.
Weest gewaarschuwd voor u zelf. Vraagt niet WIE iets zegt, welke groep een
vaandel ontplooit, of wel het juiste midden der groepswijsheden gezocht is. Beproeft
alleen alle dingen (naar het Woord) en behoudt het goede.
Want, zo zegt Jacobus: we hebben toch een Heere in heerlijkheid? Hij bedoelt
den Heere Christus, verhoogd zijnde aan Gods rechterhand. Hij is daar zó hoog
verheven, en ook zó volkomen ánders, dat elk autoriteitje, dat in de kerk tegenover
medebelijders zou willen indruk maken met zijn decorum en zijn decoratiën, zijn
stands- of groeps-privileges, belachelijk wordt bij zóveel heerlijkheid en in zó hemels
licht. In 't donker vallen alle verschillen weg? Hoeveel te meer in 't licht! In het
waarachtige licht van onzen Kurios in glorie. Als de zón opgaat is mijn 20-kaars
lampje niet meer beschaamd dan dat van 60. En dat van 60 niet minder. Er is maar
één vraag in de kerk: wie spreekt conform het Woord?
1)

E pacto salutis.

Wanneer dan eindelijk het Kind daar in de kribbe ligt, en moeder Maria zich te rusten
legt met een bede om versterkte engelenwacht ze had met Gabriël moeten spreken
-, dan komt aan ons de beurt. Niet om ‘bij mijn Jezus te waken’. en hem een ‘rust
zacht’ te wensen (Bachs Matthäus-Passion), doch om te waken, meer dan een ure,
bij de lamp der Schriften van apostelen en profeten.
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Van apostelen en profeten.
Ambtshalve zijn zij beter gezelschap dan de filosofen dezer eeuw.
Die laatsten leren mij, dat ik hier, speciaal hier, moet gaan zien, hetgeen geschied
is, sub specie aeternitatis. Dat is: onder den gezichtshoek van ‘de eeuwigheid’.
Maar ik kan dat niet. Gij evenmin. Zijzelf al even weinig. Wat is hun de eeuwig-heid,
anders dan een categorie voor denkers, een abstractie voor de gelovers? Een-heid,
al is het ook de eeuwig-heid, kan mij niet bij-staan in den nood, ook niet den dood
der opgedragen jubilatie, die in een ‘amen’ uit te monden heeft, en, wat nog erger
krachtsinspanning van mij vordert, daarmee ook te beginnen heeft, ervan uit te
gaan. Want als ik ‘amen’ zeg aan 't eind, alleen maar aan 't eind, dan loop ik gevaar,
mijn jubilatie met extase, mijn exsultatie met exaltatie te verwarren, en alzo een
zegel te zetten niet op den kánon, dat God waarachtig is, maar op de inwendige
aanwezige genade van mijn eigen vreugde, mijn eigen lofzegging. Doch ik heb
amen te zeggen op het Woord; en als ik aan het eind van mijn feestbedrijf verzegelen
zal, dat God waarachtig is, dan moet ik van te voren zijn Woord
hebben-aan-ge-hoord, en dit gedaan hebben in geloof. Het feit, dat geschied is, kan
ik slechts verstaan, en kennen, en benoemen naar de mening van den Geest, die
het Kind verwekte, indien ik te voren amen heb gezegd op 't Woord, waardoor de
Geest ook mij verwekt heeft naar den nieuwen mens, uit Hem geboren als een
nieuwe schepping.
Dus heb ik geen ‘gezichtshoek’ nodig, maar een hoor-stoel in de leer-school van
den Geest, die spreekt in 't Woord. En ik behoef geen eeuwigheid, doch ik heb uit
te gaan tot den Eeuwige, die zegt, dat Hij tot mij en tot het mijne en de mijnen nu
is ingegaan, zich leggend in de kribbe, op weg, meteen, naar het kruis.
Nu heeft die Eeuwige God zich mij bekend gemaakt in dit zijn Woord. En daarin
sprak Hij mij van een pactum salutis, een vrederaad. Een te rade gaan van God
met God tot verlossing van de wereld. Een eeuwig besluiten Gods ten overstaan
van God tot het doen geschieden van al wat nodig zou zijn tot de verzoening van
de wereld met God. Een zich bepalen in dien Raad naar de wijze van al zijn zich
be-kennen, van al zijn zich be-minnen, gelijk dit slechts geschieden kan in den
te-zamen-gang van Vader, Zoon en Heiligen Geest, deze drie.
Die vrederaad, dit pactum salutis, is dus te verstaan als een zich
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verbinden, over en weer, van Vader, Zoon en Geest tot het doen van al die werken
in de geschiedenis, welke de wereld tot God zouden terugvoeren na en uit haar
diepen val. De Vader belooft den Zoon te zenden, en al het geschapene zó te
onderhouden en regeren, dat de Zoon kan triumferen in en door en na het kruis.
En de Zoon verbindt zich tot de wereld in te gaan en als Knecht des Heeren op te
treden om aller dingen Heer te worden. Zo ook verplicht zich de Geest uit Christus
alles te nemen en wereld en kerk te brengen tot haar christologisch bepaalde
consummatie.
Men heeft voor dit ‘pactum salutis’ wel gezocht naar ‘bewijzen’ uit de Schrift, en
vond dan enkele uitspraken, waarin de klánk aan dezen term herinnerde. Meermalen
evenwel is reeds opgemerkt, dat deze enkele Schriftplaatsen, gelezen binnen haar
verband, allerminst inhouden wat men er uit lezen wilde. En zo komt de vraag op:
is het wel een schriftuurlijk spreken, als de kerk den ‘vrederaad’ belijdt?
Wij menen het wel.
Want soms ontbreken de Schriftbewijzen (meervoud), terwijl het Schriftbewijs
(enkelvoud) voorhanden is.
Zo is het, naar wij menen, ook hier. Het bewijs van den vrederaad ligt in de
drieëenheid Gods en in zijn eeuwigen raad. Die drieëenheid houdt in, dat de Vader
niets doet zonder den Zoon, noch de Geest zonder die beide. Maar dit is slechts
negatief gesproken. Positief sprekende kan men zeggen: de Vader doet alles met
den Zoon, en alles doet de Geest met die beide. Tezamen zijn is hier hetzelfde als
te zamen werken, zien, willen, en ook besluiten. En, wat dit laatste, dat besluit, dien
eeuwigen raad aangaat: is niet elk besluit een verbond van God met God? Een te
rade gaan met zichzelf, en daarin een bepaling van zichzelf door zichzelf? Alle
verbond van God met God is nu trinitarisch bepaald; want in den Raad Gods, zal
hij metterdaad raad Góds zijn, schakelt de één den ander in, en schakelt nooit de
één een ander uit. Inschakeling nu van 'n persoon, die met den ingeschakelde
éénswezens is, heet liefde. Liefde, die voortdurend werkt, in arbeid is, aanneemt,
bekent, bindt in vrijheid en wederkerigheid; - verbond alzo. In deze innige, en levende,
en oer-krachtige verbinding tot verbondenheid zijn de drie Genoten van gelijke
heerlijkheid en macht en waardigheid; nergens is het woord ‘Partij’ (in een verbond)
zó serieus te nemen als hier, waar wij staan voor het mysterie van drie Personen,
die elkander immer bepalen, maar elk voor zich dit doen met behoud
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der hoogste Vrijheid. Zij willen elkander en willen elkanders werken. Want het
elkander willen in de werken, in de eeuwige werken, maar eveneens in de werken,
die in en van en voor den tijd zullen zijn, dat brengt nu de relatie tussen tijd en
eeuwigheid, door deze trinitarisch gegeven relatie van God als rustend in zichzelf
en God als tredende ‘naar buiten’.
***
Dus kom ik naar die kribbe op mijn schreden terug, en als het Kind daar in de kribbe
ligt, dan stamel ik: ziehier het woord dat er geschied is, het is e pacto salutis, het is
overeenkomstig den eeuwigen vrederaad en krachtens dien raad; het is, om zo te
zeggen: daarvan het effect, en de vervulling, en de bevrediging.
Ja, ook dit laatste mag ik zeggen: het is bevrediging - van den met zich te rade
gaanden God. Be-vrediging - dit woord is hier een onverdraagbare ketterij, of anders
de eenvoudigste waarheidsverkondiging. Ketterij is het, als men het woord neemt
in den zin van verrijking; van een tot rust brengen van een eerst ónrustige; als men
het belast met bij-gedachten van den tijd, van de verandering, de wisseling. In God
is geen verandering, en geen affect, dat Hem zou be-invloeden met effect van
verandering, van wording of verwording. Maar wie be-vrediging als akte van God
in en aan zichzelf maar ziet als per-manent, évenzeer eeuwig, en vast, als zijn
bekennen van zichzelf en zijn be-minnen, die weet, dat die be-vrediging niets anders
is, dan Gods voortdurend wederkeren tot zichzelf; en op de vraag: is Uw komst met
vrede? antwoordt Hij zichzelf in eindeloze repetitie: met vrede. God ziet al wat Hij
besloten heeft, en zie, het is zeer goed, zeer wijs, en vrij en dus noodzakelijk, zózeer,
als de proclamatie van den Vrije, ook in de acta et gesta zijner vrije keuze, immer
wezen moet en wezen wil. Hij ziet het: vóór én na.
Vóór en na.
Vóór het beslotene geschied is.
En nadat het is geschied.
Dus zag God ook in 't uur van Bethlehem-Efrata dat zijn verbond van God met
God zeer goed was, en zeer vrij en onafhankelijk in de wederzijdse binding dezer
drie Personen.
En voor ons, aan wie dit alles openbaar gemaakt is, zal deze vrederaad aan 't
Kerstfeest nieuwe heerlijkheid nu moeten geven. Reeds
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Zacharias, de vader van den Doper, heeft in een uur van krachtige Geesteswerking,
van die heerlijkheid gesproken. Hij zegt (Lucas 1:77) dat God ons heeft bezocht,
opzicht over ons is gaan nemen, ‘om’ de ingewanden (‘innerlijke bewegingen’) zijner
barmhartigheid. Niet ‘door’, doch ‘om’, zo staat er eigenlijk.
Die ingewanden riepen; de afgrond in God riep tot den afgrond bij het wel
woord-loze, doch niet Woord-loze eeuwige zingen van de liederen van zijn
zelfbegeren, hetwelk is: zijn treden in een verbond met zichzelf. En terwille nu van
die ‘ingewanden’, die in hun roepen, hun begeren, verhoord wilden worden, zond
de Vader den oppersten Bisschop onzer zielen in de wereld, en leidde Hem neder
in de kribbe. Ja, dat is toch die zelf-bevrediging, dat verhoren van zichzelf, dat in
alle eeuwigheid Gods zalige ontvangst der zaligheid uit eigen handen is.
Dus wordt in de komst van den Middelaar van het genadeverbond het eeuwig
vreeverbond bevestigd en aanschouwt de drieënige God zichzelf bevredigd als Hij
ons be-vredigt. Ons zendende den Bisschop onzer zielen, die ons bezoeken komt,
bezoekt Hij ook zichzelf met vrede. Heerlijkheid aan God, ja zelfs in God, in de
hoogste hemelen, en nog verder naar binnen, immers in Hem zelf. Want: vrede op
aarde onder de mensen des welbehagens. Hoe vast is nu die gave van en voor het
genadeverbond in den tijd: ligt ze niet verankerd in het vreeverbond van eeuwigheid?
Hoe zeker nu de maaltijd van het brood des levens voor de geroepenen tot de
bruiloft van de kerk; bereidt niet in het brood des mensen God zich het Brood van
God?
Maar is het Kerstfeest zo een maaltijd boven en beneden, dan is het ook de
zekerste garantie voor den maaltijd der vogelen van het eindgericht, door Gods
profeten, ook in 't laatste bijbelboek, geprofeteerd. Want het pactum salutis keert
zich, voor wie de hierboven gevolgde simpele bewijsvoering volgde, nu ook
automatisch om in een pactum iudicii supremi: een verbond van God met God,
waarin elk der drie Personen te rade gaat met elk der anderen tot een uiterste
gericht, waarin verdisconteerd zou worden heel het feitenmateriaal van de aan allen
verschenen zaligmakende genade Gods. Roepen Gods ingewanden om
barmhartigheidseffecten, dan schreeuwen ze ook om gerechtigheidsbetoon aan
wie op zo grote zaligheid geen acht geeft, aan wie op Gods verbond met God,
hetwelk tot zijnen én tot onzen vrede is, durft treden.
Een Duits dichter heeft eens iemand in een van zijn drama's laten
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zeggen: dass ich dich liebe, was geht's dich an? Dat is: dat ik u liefheb, wat hebt gij
daarmee te maken? En een filosoof, die den ‘amor Dei intellectualis’, de
bloot-verstandelijke liefde tot de ‘goddelijke alnatuur’ gepredikt heeft, laat ons
hetzelfde zeggen tot zijn ‘god’. Maar indien wij - gelijk de Catechismus zegt - daartoe
verlost zijn opdat wij Gode dankbaarheid andermaal bewijzen zouden in liefde, dan
kunnen wij, dan behoeven wij op ónze lippen dien versregel niet te nemen. Dat ik
U liefheb, dat gaat U zeker aan, o God, God mijner sterkte. Uw arm heeft U heil
beschikt, toen Gij mijn voeten hebt gezet op den weg des vredes. In mijn verbond
met U doorleeft en bevestigt Gij uw verbond met U zelf. Mijn amor (liefde) is niet
bloot-intellectueel; want mijn intellect (ook dit) is nú een werking mijner liefde, kennen
en vertrouwen. Zou ik ze kunnen scheiden? Ik kan het evenmin, o God mijns heils,
als Gij uw be-kennen en uw be-minnen van U zelf kunt rukken van één, uw Logos
en uw Geest, o Vader.
Ik weet nu, hoe Gij zo vertoornd zijt om mijn zonden. Ik heb in al mijn overtredingen
uw vreeverbond bespot. En wijl het onverbrekelijk is, daarom ontwaakt Gij nu - om
mij te straffen? Wees mij genadig, o God, om de verschoning van Uw Geest. Mijn
hart en mijn ziel, laat ze uitroepen tot den levenden God, want ik vraag niet te veel:
Uw hart en al uw goddelijk zinnen roept uit tot U, o levende God, God uwer en mijner
sterkte, God van ons beider zaligheid.
Ons beider? Durf ik het zeggen? Ja, ik durf, het is nu alles verbond wat de klok
slaat, die van boven en beneden. Het zijn twee klokken. Maar deze twee zijn één.
1)

‘Jaarwisseling’ of voortgang van ‘alfa’ tot ‘omega’?
Ik ben de Alfa en de Omega.
Openb. 22:13a.

Het vreemdste woord, dat men in en voor de situatie omtrent 31 december en 1
januari kan gebruiken staat hierboven: jaarwisseling. Dat woord past hier niet. Want
hetgeen omtrent dezen tijd het meest ons drukt, of wel verheugt, dat is juist de
onmogelijkheid van wisseling in het overschrijden van den denkbeeldigen drempel,
die

1)

De Reformatie, XXIII. 10 januari 1948.
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den énen dag van den anderen heet te scheiden. Er wordt hier niet ‘gewisseld’; er
wordt alleen maar verder getrokken en opgetrokken. Niets geschiedt in het verloop
van tijd, dat met den term ‘wisselen’ terecht zou kunnen getekend heten. We worden
jaarlijks in de geïllustreerde pers bij den neus genomen door de voorstelling van
het oude jaar in de gedaante van een afgeleefden grijsaard, en van het nieuwe, dat
dan als een dartele knaap wordt afgebeeld. Maar, al wil de wereld bij den neus
genomen worden, de feiten behouden hun macht. Het nieuwe jaar neemt het oude
met al zijn ouderdom en ouderdomsbelasting in zich op. Er komt eigenlijk geen
‘nieuw’ jaar, alleen maar een ander, dat een ander nummer krijgt. En dan - het
volgende nummer.
Dus zijn wij op ‘nieuwjaarsmorgen’ niet gelijk aan den arbeider, die uitgerust is
en nu met vernieuwde kracht weer de hand legt aan zijn gereedschap, doch aan
den arbeider, die, wel verre van te mogen pauzeren, het volgende werkuur hoort
slaan, als tenminste het lawaai van binnen of van buiten hem het geluid van den
gongslag niet doet missen. En we zijn tewerkgesteld in het continubedrijf van God;
Hij werkt nooit met vaste ploegen, maar roept de arbeiders één voor één op, zonder
hen te prepareren op den oproep, die te eniger tijd aanstaande is.
Deshalve is geen beeldspraak van ‘jaarwisseling’, doch die andere van het verder
‘opschuiven’ van ‘alfa’ tot ‘omega’ hier passend. Ze is trouwens bijbels. Want de
bijbel spreekt van ‘alfa’ en ‘omega’. Alfa en omega. Begin en eind.
Men heeft in den laatsten tijd ons een bespiegeling willen opdringen, welke den zin
van het samengaan van deze beide letters in de bijbelse schets van
geschiedenisbeschrijving ons wil voorbij doen zien.
Alfa en omega, dat zijn letters van het Griekse alfabet, ongeveer zo als onze a
en z dit zijn. Wij weten misschien uit ons hoofd, hoeveel letters ons alfabet telt; toch
haalt geen mens het in zijn hoofd, te verklaren, dat a betekent 1, en z de plaats
inneemt van 26. Van a tot z betekent alleen maar: van begin tot eind, en hoeveel
kilometer of hoeveel andere telbare grootheden daar tussen liggen, dat blijft hier
buiten beschouwing. Zo is het ook met het bijbelse zeggen: van alfa tot omega. Het
bedoelt niets anders dan: van begin tot eind. Van den beginne - tot aan het einde
der dagen toe.
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En zie, die theologische-filosofische bespiegeling, waarop we zoeven doelden, wil
ons nu den zin van dit samengaan dier beide lettertekens afnemen. Zó als ze met
de bepaalde telwoorden soms handelt. Zó vergrijpt ze zich ook aan deze onbepaalde.
Nietwaar, wij hebben onze overbekende bepaalde telwoorden (van rang). We
spreken immers van ‘eersten’ en ‘tweeden’ Adam. En we weten wie ze daarmee
bedoelen. Maar als wij, door hen beiden zó te noemen, belijden, dat beiden in één
historie opgetreden zijn, en beiden in hetzelfde historische raam staan, en historische
verbanden leggen, ja in de historie gesloten en rechtsgeldig gemaakte verbonden
vertegenwoordigen, dan zegt men van den kant der hier bedoelde
theologen-filosofen: zó is het niet; want die eerste en die tweede Adam behoren tot
twee andere ‘werelden’, ze vertegenwoordigen twee zeer verschillende ‘sferen’, ze
zijn met elkaar niet commensurabel, en kunnen niet in dezelfde kategorieën
geschouwd worden, laat staan, dat ze in hetzelfde raam konden werken onder
gelijke en gelijksoortige wetten van samenhang en samengang.
Zo nu staat het, althans min of meer, ook met die onbepaalde telwoorden ‘alfa’
en ‘omega’, eerste en laatste ding.
‘Min of meer’, zeiden we.
Want soms wil men van de zijde der bedoelde ‘theologen’ nog wel de beide
lettertekens aanvaarden als tot één ‘alfabet’ behorende: het begin der geschiedenis
en het eind der geschiedenis. Maar verder gaat men meestal ‘zweven’. Want
‘geschiedenis’ begint volgens velen hunner eerst daar, waar de mensen tot culturele
capaciteit in een geordende samenleving ontwaakt zijn. Wat daar vóór ligt, - nu ja,
dat is ‘voor-historisch’. En of daar achter dan weer een schepping Gods ligt, een
schepping in een punt des tijds, uit zijn almachtigen, vrijen, wijzen en eeuwigen
raad, nu ja, dat moeten de mensen, ook de bijbellezers onder hen, maar niet voor
zich beslissen. Anderen zeggen immers, dat de schepping in DIEN zin er niet
geweest is? Zij spreken immers liever van ‘evolutie’? En als hiermee 't
theoretisch-wetenschappelijk vraagstuk van de ontstaansgeschiedenis der wereld
opgeworpen is, nu ja, dan moeten de christenen, althans de gelóvenden, zulke
problemen maar overlaten aan de ‘deskundigen’, althans de vak-mensen. De bijbel
laat zich dáárover niet uit en het geloof heeft voor zo'n kwestie als zodanig geen
interesse. Zo spreekt b.v. Barth, één der hier bedoelde auteurs en - theoretici.
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Men verstaat ons: wie de alfa laat beginnen bij de cultuurgeschiedenis, en wat
dáárvoor ligt niet kent, en ambtshalve weigert te kennen, die haalt zijn schouders
op, als wij zeggen: ‘alfa’, dat is schepping. Schepping naar Genesis 1:1. Van de
‘eerste dingen’ weten we niets, aldus de man die hier ons tegenspreekt of meelijdend
laat passeren.
En, ligt zo de ‘alfa’ in den nevel, omdat met het woord ‘scheppen’ in den mond
van déze mensen niets anders wordt bedoeld dan de kwalificatie der wereld als
afhankelijke wereld, dan wordt het straks al niet anders met de ‘omega’. Het eind
der cultuurgeschiedenis - nu ja, daarover valt nog te praten. Maar ligt er nog wat
achter? Zal dat einde der cultuurgeschiedenis der georganiseerde menselijke
samenleving naderbij komen door een acuut uiteenvallen van de aardkost? Dan
kan ze weer toe-gesloten worden en groeit mogelijk straks nieuw gras op onze
graven. Of komt ze door langzame bevriezing? Dan kan nieuw leven, ook van
‘mensen’, van den tot lijfelijkheid geronnen ‘geest’ weer uit het universum te
voorschijn kruipen, zodra een warmtestralingshaard den ouden aardbol, stel, hij
bleef er, weer zou hebben weten te ontsluiten in zijn actie-radius. Kom, laat ook
zulke vragen over aan den man-van-'t-vak, als hij er is, en iets zou durven wéten.
Maar geloof niet, dat de bijbel voor deze kwesties enige belangstelling heeft. En
geloof eerst recht niet, dat het antwoord op zulke vragen aan het geloof iets af- of
toe-doet. Aldus de sprekers.
En daarna komt hun dichterlijke geest, want ze zijn meer kunstenaars dan denkers,
weer vrij. Alfa en omega, dat kán betekenen: de aanvangsperiode van de
cultuurgeschiedenis (een kwestie van vele eeuwen, wel te verstaan) én de slotperiode
in die zelfde cultuurgeschiedenis (een aangelegenheid, misschien ook van vele
eeuwen, misschien ook niet). Maar 't is niet: Genesis 1:1, noch Openbaring 22. Het
is niet een punt des tijds, waarin God daarstelt, noch een ander punt des tijds, waarin
Hij weg-slaat.
En, zo zegt men tenslotte, indien men nog van ‘alfa’ en ‘omega’ wil reppen, zeg
dan maar, dat de alfa en de omega een aanvang en een einde van een cyclische
(een kring-) beweging zijn (dus verliezen ze hun plaats aan 't begin of 't eind, omdat
alle ‘chaos’ zowel eind als begin, wijl overgang van ‘omega’ tot ‘alfa’ is). Of: laat
‘alfa’ de naam zijn voor het duistere begin van deze wereld en ‘omega’ de aanduiding
van de schemering der toekomende. Dan ligt tussen alfa en omega dezelfde
tegenstelling als
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tussen deze wereld en de toekomende. Zij het dan ook dat deze tegenstelling de
grenzen heeft van onze beperkte voorstelliong. Wie ‘alfa’ zegt, die wijst naar een
begin van deze wereld, en zegt: ik weet niet hoe het was, ik weet alleen, dat het
zeer slecht was. En wie van ‘omega’ spreekt, die strekt zich naar een einde van
deze wereld en zegt: ik weet niet hoe het zijn zal, ik weet alleen dat het zeer goed
zal zijn. Want het maakt ruimte voor de nieuwe, de komende wereld, die tegenover
de onze staat in dezelfde contrastering als eeuwigheid en tijd, misschien wel: God
en zondaar.
***
Maar als de dingen zó stonden, dan zou die God, dien wij belijden, niet in ‘alfa’ en
‘omega’ tezamen behagen kunnen hebben. Dan zou ons gáán ván ‘alfa’ tót ‘omega’
geen vaste gang mogen heten. Wij zouden verglijden in den nevel, die ons eenmaal
uit zijn greep heeft losgelaten - per ongeluk. Wij zouden geen medearbeiders Gods
zijn, in onzen cultuurkamp al evenmin als in onzen kerkstrijd. Wij zouden al wat
tussen ‘alfa’ en ‘omega’, tussen ‘a’ en ‘z’ ligt, moeten aanzien ‘met een lodder-oog’;
immers, als God zelf de tegenwoordige wereld ‘opheft’ in de ‘toekomende’, en déze
wereld eigenlijk door de toekomende veroordeelt, en wegdoet, NIETS van haar
overnemende straks voor de nieuwe orde, nu, dan is deze wereld toch nooit onze
vaste liefde waard, en kunnen we tot niets ervan volmóndig ‘ja’ zeggen, volmondig
en zonder reserve. Want alle ‘ja’ wordt dan door het ‘neen’ van God veroordeeld;
God immers is op dit standpunt niet de grote ‘vernieuwer’, doch slechts de grote
‘veranderaar’; als er staat: zie, Ik maak alle dingen nieuw, dan bedoelt dat eigenlijk:
Ik gooi alle dingen weg, en maak iets, dat volkomen anders is. Van ‘alle dingen’
geldt het dan, dat ze geen rol meer spelen. Er zijn dan twee volkomen combinaties
van ‘andere dingen’. De combinaties zijn anders, de gecombineerde dingen ook.
Wat zal ik op dit standpunt nog geloven? Op oudejaarsavond of
nieuwjaarsmorgen?
Maar o, als ik het wederom durf zeggen, zó als 't mij de bijbel in zijn bewusten, zijn
pedagogischen eenvoud zegt!
Dan zeg ik: dit mijn vlees! Het wordt door Christus' kracht eens opgewekt. Wel
‘vernieuwd’, niet een ander.
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Dan zeg ik: deze mijn woonplaats. Ze wordt door Christus' vuur eens
‘schoongeveegd’ en ‘uitgerookt’. Wel ‘vernieuwd’; niet een andere.
Dan zeg ik: deze mijn werken. Ze worden door Christus' vuurproef eens ‘ontdekt’
en omgesmolten. Wel ‘vernieuwd’, niet andere.
Be-klijven, men moet dat woord me niet be-kijven.
O neen, ik begrijp er niets van. Ik weet niet, hoe ik hier aan moet met mijn beetje
wijsheid omtrent ‘cellen’ en ‘cellenbouw’, of met die omtrent ‘natuur’ en ‘natuurwetten’
en ‘-constantie’. Ik wil zelfs wel bekennen, dat ik niet meer ben dan een arme
bijbellezer, die ook in den bijbel de stijlfiguur van beeldspraak, die aan mijn
voorstellingswil te hulp wil komen, onophoudelijk ontmoet.
Maar een arme bijbellezer is toch rijk. Hij hoort van een ‘vernieuwde’ aarde en
weet dat die geen ‘andere’ kan zijn, in zulk een kosmisch samenstel, waarin geen
plaats voor Jezus Christus, mensgeworden God, is, of voor diezelfde natuur, die
Hij met mij gemeen heeft (hoe dan ook). Ik heb ook geen cellen-wijsheid nodig, om
te zeggen: Hij leefde na Pasen en leeft nog. DIT zijn vlees! O Thomas! En als die
nieuwe wereld plaats MOET hebben (volgens de Schriften) voor Christus' verheerlijkt
lichaam en voor de menselijke natuur, met inbegrip van haar vatbaarheid voor zegen
en voor vloek, welke vatbaarheid op zichzelf weer niet bestaan kan, tenzij dan, dat
er MEER ident is dan de menselijke natuur alleen, - wel dan ben ik erg gelukkig op
nieuwjaarsdag.
Ik ben op weg naar omega. Het mijne? Neen, dat van den wereldtijd en de
aarde-geschiedenis. Ik zelf heb geen ‘omega’ voor hún ‘omega’. En nu die ‘omega’
der wereld straks al de letters die voorafgegaan zijn, in zich opneemt, en AL wat
hier gebeurd is aan den Vader-Rechter uitgeleverd wordt, die het Zijne er mee doen
zal, nu heb ik weer een doel, dat ik van den cyclus van 't naakte spel en van de
speldrift vrij kan houden, zelfs als ik speel. Want mijn God, die mij aan 't spelen zet,
zoals mijn moeder eens het mij gedaan heeft, die heeft zijn ernst. Hij, die Zelf den
Logos noemt zijn speel-genoot, den speler voor zijn aangezicht: Hij heeft de dingen
van den grootsten ernst doen worden uit hetgeen tenslotte spel wil wezen; uit welk
een drift ben ik geboren, en sinds naar het doopvont heengeschoven? Maar nu Hij
als de Oude van Dagen (o Daniël, die goede Naam!) den Mensenzoon voor
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zich deed naderen en Hem, dien Broeder van mij, al 't gericht gegeven heeft, nu
weet ik het wederom: de alfa mocht er zijn, de omega ook, de ene is op de andere
aangelegd, de andere in de ene verdisconteerd, in Raad en Daad, en dus mag de
bêta er zijn, en de gamma, en ook die letter, waaraan ik thans bezig ben, zonder
haar naam te weten.
Het mag er álles zijn, uitgenomen de zonde. God zal alle tranen van de ogen
afwissen, maar Hij zal niet de ogen weg-wissen, zoals die anderen het - denken.
Zouden ze het wel eens indenken: in de ogen te zien van den Geliefde, straks? Ze
kunnen er verzen van maken à la Novalis, maar ze kunnen niet zich als gelovenden
er mee troosten. Het geloof, zeggen ze, heeft geen interesse voor de ogen van den
Geliefde, straks.
Laat onze liefde, o God, er wel naar mogen uitzien. Dit mijn vlees, dit zijn vlees.
Deze mijn ogen, deze zijn ogen. Anders, ja, maar geen andere.
Hoe is 't mogelijk, dat zo heel veel mensen op oudejaarsavond heel den kerstdag
al weer vergeten zijn. Immanuel, van alfa tot omega, en dan nóg Immanuel:
God-met-ons. Zijn ogen met de onze. Want zijn voeten naast de onze, ook vandaag.

Zoals om een koning gevraagd is, zo is ook om een profeet
1)
geroepen.
Toen zeide de Heere tot mij: het is goed, wat zij gesproken hebben. Een
profeet zal Ik hun verwekken.
Deut. 18:18.
Onze zondagsschoolkinderen reeds kennen de bekende woorden uit Deut. 18:15:
Een Profeet (of: profeet?), uit het midden van u, uit uw broederen, als mij (d.i. als
Mozes, die hier spreekt) zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem (of: hem)
zult gij horen.
Die kinderen leerden den tekst van hun onderwijzers. Dezen gingen uit van de
gedachte, dat er moest gelezen worden: ‘Profeet’, en ‘Hem’, beide malen met
hoofdletter. Onderwijzer en leerlingen geloven dus, dat hier op Christus gedoeld
wordt. Waarom zij ook dezen tekst als adventstekst van buiten leren; als een
uitspraak,

1)

De Reformatie, XXIII, 17 januari 1948.
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die rechtstreeks op Christus Jezus ziet, onzen hoogsten Profeet en Leraar.
Anderen, b.v. Dr. Edelkoort, zouden die hoofdletter niet willen bezigen. Zij lezen:
een ‘profeet’, en ‘hem’. Volgens Dr. Edelkoort is deze uitspraak niet direct messiaans;
hij ziet niet op Christus, doch op het gewone instituut van: profeten. Zoals er priesters
zijn, zo zijn er ook profeten in Israël, en koningen.
Wij voor ons geloven niet, dat het nodig is, dezen tekst te schrappen van de lijst
der teksten, die onze kinderen tegen de dagen van Kerstfeest hebben te leren en
voor eigen leven te onthouden. Want alle priesters zien op den Priester, alle koningen
op den Koning, alle profeten op den Profeet. In geen van zijn ambten is de éne
Koning van de andere koningen, de éne Profeet van de andere profeten, de éne
Priester van de andere priesters los te denken. Het instituut der profeten, of koningen,
of priesters, heeft pas recht en reden en zin, omdat Hij er is, en komende is.
Waarom dan ook Mozes' uitspraak het oog heeft op de profeten, wijl op den
hoogsten Profeet en Leraar.
Maar daarom te meer vraagt onze aandacht Mozes' heilzame en ook beschamende
herinnering aan de manier, waarop Israël zelf om een profeet gevraagd heeft. Mozes
zegt tot zijn volk: weet ge nog wel, hoe gij ertoe gekomen zijt, te roepen om een
profeet? Weet ge nog, hoe het officiële volkspetitionnement, dat bij de Hoogste
Majesteit is ingediend, en door mij op uw verzoek daar overhandigd is, en waarin
gevraagd werd om een profeet, tot stand gekomen is? Wel, zegt Mozes, dat is zó
in zijn werk gegaan:
Destijds was ik, ik alleen, opgeroepen om te verschijnen voor onzen God Jahwe.
Die wilde de wet u geven door de hand van een bemiddelaar. Ik moest alleen den
berg op; en als een éénling moest ik daar de zwarte wolkenmassa binnentreden,
en daar, waar donder en bliksem alle vlees verschrikken en de theofanie den
sterveling den adem beneemt, zodat hij meent, nu wel te moeten sterven, daar
moest ik ogen en oren openhouden, omdat Jahwe mij daar bezwaren kwam met
de opdracht, de wet in ontvangst te nemen. In dat uur hield God u op een afstand.
Dat kwam van Hem. Maar gij, gij zelf, naamt ook van uwen kant hier afstand. Gij
vondt dat klimaat van bliksemvuur en donderslag niet om uit te houden. Gij ‘weekt
af’, en ‘stondt van verre’ (Ex. 20:18). Dát was van ùw kant. De Here zijnerzijds,
verbood u, al te frivool te
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worden, en eigenmachtig de grenzen te doorbreken, die Hij getrokken had om den
berg, welks top in 't donker lag vanwege den schrik en de mogendheid des HEEREN.
Maar gij van ùw kant wildet ook niet anders; gij vondt het veel te bar en veel te bars
daar in die zwarte openbaringsstormen. Gij vroegt mij ook, of ik in vredesnaam dan
maar alleen wou gaan; gij hieldt liever uw gemak. Er was bij u geen drang naar de
zware belasting met een ambt-van-alle-gelovigen. Gij motiveerdet uw verlangen,
om met rust te worden gelaten, met het vroomklinkend argument, dat ge anders
sterven zoudt: wie kan God zien, en leven? Zo vroegt gij (Ex. 20:19). En in die vraag
lag toch uw ongeloof en traagheid bloot. Want wie ongeroepen Gods
verschrikkingzones binnenkomt, die zal voorzeker sterven. Maar dacht gij, dat een
mens, dien God geroepen heeft, zou sterven? Verre zij God van onrecht en de
Almachtige van het doodslaan van wie tot Hem komt op zijn bevel. Gij hadt u niet
bezorgd te maken over uw mogelijke sterven-moeten; waart ge maar gebleven,
waar God u zei te blijven, en gekómen, waar Hij u riep, een stapje naar voren te
wagen, naar voren, naar de meer nabije gemeenschap, naar de gemeente der
eerstgeborenen, naar de vergadering der vrijen, naar het Nieuwe Verbond der
mondigen. Maar, u beroepende op uw onmondigheid, woudt gij den last der
mondigheid niet dragen. Dat was uw zonde.
Uw zonde.
Zo zegt het de Schrift zelf.
Want Mozes wijst het volk erop, dat zij zelf met eigen ogen gezien hadden, dat
een mens, geroepen zijnde, wel degelijk blijft leven, als hij komt (Deut. 5:24). Ze
hebben dit officieel geconstateerd zelfs; een deputatie uit het volk legt dit feit
publiekrechtelijk vast.
Maar diezelfde deputatie vraagt nu werkelijk óók, bij volksbesluit, dat de Heere
dan toch maar alleen dien énen man, dien Mozes, moge zetten onder stroom, onder
de hoogspanning van het met bliksem geladen wolkendek, het van vuurstralen
doorschoten duister. GIJ, Mozes, zijt wel blijven leven, maar WIJ, waarom zouden
WIJ sterven? (Deut. 5:25). Dit vuur zou ONS verteren; die stem van goddelijk geweld
zou ONS de oren doof doen worden, ja, ons doden.
En toen het volk zo sprak, toen zei de HEERE: het is goed, ze kunnen krijgen wat
ze begeren (Deut. 5:28). Maar in één adem voegt Hij er aan toe, dat het toch zo
mooi niet is, wát zij daar vragen, en vooral niet, DAT zij zo vragen. Dat ze de
onmondigheid
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begeren te continueren! Dat zij vooruitrekenen, niet zichzelf vooruit, maar Hem, den
Heere. Dat zij van hun kant bepalen, wat een mensenkind zoal uithouden kan. ‘Och,
dat zij zulk een hart hadden, om Mij te vrezen’; daar (Deut. 5:29) hoort ge eenzelfden
klank als ook bekend is uit psalm 81: och, had naar mijn raad zich mijn volk
gedragen......
En wijl de zonde van de bruid, die niet avanceren wil tot den huwelijksdag, en
van den onmondige, die niet wil komen tot de mannenplichten der mondig
verklaarden, een van zich afschuiven van den Bruidegom, en van den Koning, een
Hem van-zich-wegbidden, is, daarom wordt in Hebr. 12:25 dit kind ook bij den naam
genoemd. Welk kind? Het kind, dat uit gemakzucht zijn kinderlijken staat maar liefst
gecontinueerd ziet, en de lasten der verantwoordelijkheid maar van zich afschuift.
Hebr. 12:25 noemt dit van-zich-afschuiven een van-zich-wegbidden; onze vertaling
leest: verwerpen. En de tekst ziet op hetgeen zoëven is gememoreerd uit het volks-,
het kerk-petitionnement bij Horeb.
Op de vraag van 't volk, dat Mozes hun de ogen niet verblinden zou, de oren niet
zou laten tuiten. Dat hij maar een gewonen man mocht laten zenden, die met hen
zo heel gewoon zou kunnen spreken. Geen blinkende figuur, wiens glans de ogen
verblindt, zodat zij, om niet te moeten knipperen tegen het licht des hemels, of zelfs
maar tegen zijn weer-glans, een doek behoeven, die het licht bedekt (Ex. 34:35, 2
Cor. 3:13). Die doek, dat deksel, is hun óók gegund; maar de eigenwillig
geformuleerde behoefte aan zo'n deksel, de vraag om toch vooral met rust te worden
gelaten, die is een teken van verharding, een teken en ook een begin ervan (2 Cor.
3:14).
De vraag om een profeet is dus wel degelijk ontstaan mede uit zondige motieven.
Zoals de vraag om een koning door den Heere zelf wordt aangemerkt als een
‘verwerpen’ van Hem, (1 Sam. 8:7), zo is ook de vraag om een profeet aangemerkt
als een ‘verwerpen’ van den Heere (Hebr. 12:25). De éne maal verwerpen zij Hem,
die REGEERT van boven; den anderen keer Hem, die SPREEKT van boven. Ze
willen liever laag-bij-den-grond.
Nu, dat wil de Heere ook wel. Daarom GEEFT Hij hun een koning; tot Samuël
zegt Hij: geef hun maar wat zij verlangen (1 Sam. 8:7, 9), maar, laat hen ook de
consequentie dragen, laat hen nu zich BUKKEN onder hun koning (vs. 11, v.). En
zo ook GEEFT Hij hun een profeet, een rij profeten, straks den groten
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Profeet. Die laag-bij-den-grond zal zijn, mens onder mensen, dagelijks naast hen
zittende, mens als andere mensen, zoon van een timmerman.
Tot Mozes zegt Hij: het is goed, geef hun maar wat ze vragen (Dt. 18:17; 5:28).
Maar Hij zegt er meteen bij: laat hen de consequenties dragen: zij willen geen donder
horen, en geen vuur zien, maar een gewoon geluid, een gewone-mensen-geluid,
een leken-onderricht hebben? Nu, dat ze dan ook HOREN naar dat gewone proza
van de eenvoudige kerktaal: een Profeet, en een massa profeten, zal u de Heere
verwekken; naar dien profeet en dien Profeet zult gij dan ook HOREN (Dt. 18:15).
Bukken onder het instituut der koningen, én onder den scepter van den Groten
Koning.
En: horen naar het instituut der profeten, én naar de stem van den Hogen Profeet
en Leraar.
De zonde was in de petitie.
De genade ontdekt ze.
De toorn straft ze, als ze daarbij, d.w.z. bij die zonde in-'t-gebed, blijven: ze zijn
niet ontkomen (Hebr. 12:25).
Maar de voortgaande genade maakt de verhoring van een met zonde bevlekt
gebed tot een blijvenden zegen: die Grote Koning, en die Hoge Profeet is Middelaar,
beter nog dan Mozes, en neemt de zonde uit de gebeden weg, die Hij verhoort, de
lasten van zijn volk straks dragende voor zijn God. Door zijn genade nemen zij de
verhoring aan, maar niet de zonde over, die in het gebed was. Zij die zó bukken en
zó luisteren, weten, dat God hun gebed hoorde, wijl Hij zichzelf verhoorde. Het lag
in zijn raad den Koning en den Profeet te geven. Maar ze hadden ánders om Hem
moeten bidden.
En hier komt het nu op óns aan.
Want WIJ zijn niet gekomen tot die schaduwen van vuur en schrik en donder, en
wij behoeven niet op een berg te klimmen zoals Mozes (Hebr. 12:18-21). Wij
behoeven heus geen bidstonden voor een synodale vergadering te houden, waarin
de hoofdgedachte is: komt nu eens uit uw dal dezen énen keer naar den berg. Want
WIJ zijn gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen. Of wij willen of niet, wij zijn
erin gezet. Onze geboorte is nu eenmaal gedateerd op den Nieuwen Dag van 't
Nieuwe Testament. En onze doop heeft dien datum erkend boven de vergunningsen de lastbrieven, die ons in de wieg gelegd zijn, eer we ervan wisten.
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Daarom wordt tot ons gezegd: ziet toe, dat GIJ dien die spreekt, niet van u afbidt.
Want Hij is nu naar boven gegaan, onze Spreker, en legt nu al zijn majesteit in het
gewone, eenvoudige leer-proza der kerk, waaronder wij zijn opgegroeid van dat
onze ouders ons ‘breder gingen onderwijzen’.
Maar als wij nu het ambt-van-alle-gelovigen van ons afbidden, ja dan......
Dan zullen WIJ NIET ONTVLIEDEN (Hebr. 12:25).
't Is goed, 't is heilzaam, een paar weken na Kerstfeest zijn vreugd te herdenken,
die, wijl ze gebedsverhoring is, de schuld vergroot van wie zich nu onttrekt.
De Christus is gekomen: een koning-op-een-ezelsveulen, maar thans op
wolkenwagen rijdend. We kregen zijn geboden in handleidingen, die we lezen
konden. Kerkenordeningen b.v. Een profeet ook in een stoeltje-laag-bij-den-grond,
maar thans van den hogen Rijkstroon ons voorziening gevend in den dienst des
Woords. God is in Hem naar ons toegekomen. Laag bij den grond.
Maar laag-bij-den-grond zijn, is wat anders dan laag-bij-dengronds WILLEN zijn.
De bruid, die maar niet trouwen wil, het kind, dat maar geen man wil wezen, o die
verraadster, die verrader, die brekers van de trouwbelofte!
Ik schrik, als ik denk aan een kerkmassa, die wel een paar theologen-in-synode
laat kibbelen over de vraag, hoe ‘men’ de kinderen moet BESCHOUWEN EN
BEHANDELEN, maar die daar voorts geen woord meer over horen wil: laat ons met
vrede, laat ons met rust, wij blijven liever leken. Een schare van onmondigen wordt
aldus gekweekt in Nederland, en in Zuid-Afrika, en in Amerika.
En de leiders willen het zo.
Ze gaan rechtstreeks in tegen Kerstfeest, en tegen het Nieuwe Testament. Ze
zetten de klok terug. Ze zeggen tot de bruid: blijf liever meisje; tot den jongeling:
blijf liever knaap; tot den ambtsdrager: blijf liever leek.
De kerk gaat zo te gronde.
En gij die vrijgemaakt zijt, om te werken en te ploeteren, beeft hier. Ziet toe, dat
GIJ den Spreker niet ver-werpt, door lasten van u af te schuiven.
Ontvangt den Heiland laag bij den grond.
Maar om uws levens wil: weest geen seconde laag-bij-dengronds!
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Weest als de kinderen.
Maar om Gods wil, weest geen kind. Stelt den dag der verantwoordelijkheid en
der zelfbelasting-tot-het-uiterste niet uit. Weest dan volmaakt, dat is: gespannen tot
het uiterste. Want de Vader kwam tot het uiterste in zijn bedeling der verbonden.

Wat is erger: een ‘s.d.er’ van buiten de kerk, of een individualist
1)
van binnen de kerk?
In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen en door
andere lippen tot dit volk spreken.
1 Cor. 14:12a.
Paulus' eerste brief aan de kerk van Corinthe is, met name in het veertiende
hoofdstuk, een dreigement met het oordeel Gods.
Met welk oordeel?
Met het oordeel der kerkelijke spraakverwarring.
Die is erger dan de Babylonische spraakverwarring.
Bij de Babylonische spraakverwarring ging het zó toe.
De mensen wilden zich een naam maken; aldus het boek Genesis. Zich. Voor
zich. Toen antwoordde God met een oordeel: op zekeren dag verstond de een den
ander niet meer. De taal van den één werd een gesloten boek voor den ánder. De
sterkste bindmiddelen immers zijn die van de spraak, de taal; toen dit bindmiddel
niet meer functioneren kon, was er meteen de óntbinding. De lippen van den één
werden voor den ánder tot ‘vreemde lippen’; de taal van den één was voor den
ánder geworden tot een ‘vreemde taal’. De één werd den ánder een ‘barbaar’, d.w.z.
zo iets als een buitenlander. De ramp der vervreemding zette zich in, toen de mensen
oecumenisch bezig waren. Ze wilden in oecumenisch verband ‘ZICH een naam
maken’. ZICH, d.w.z. den MENS. Den mens der U.N.O., der verenigde volken. En
toen de één den ander niet meer bereiken kon door de taal, toen de één den ander
een ‘vreemde’, een barbaar werd, toen was die U.N.O. uit elkaar geslagen. En de
bouw van haar Grote Conferentie-Hall ging niet door. Dat was de toren van Babel.
Babel betekent ‘poort-van-God’; en ‘god’ was ditmaal de god der zichzelf als goddelijk
presenterende oecumeni-

1)

De Reformatie, XXIII, 24 januari 1948.
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sche Mens. En toen zei God: Ik maak daar mijn ‘Babel’ van; en daar zinspeelt de
Bijbel op de betekenis ‘verwarring’, die ook in den naam Babel gelegen kan zijn. De
HEERE belacht den raad der volken, en breekt de gedachten der heidenen, die
ZICH een naam maken.
Dit negatieve oordeel heeft God toen laten omslaan in een positieven zegen. Hij
riep toen uit Abraham en zijn zaad de kerk. Die bond Hij een tijd lang in één natie.
Met één taal. En die natie was een volk van typische letterknechten; hoe secuur
hébben ze die taal en haar handschriften bewaard! Ze wisten lang niet allen, dat ze
waren gepredestineerd tot het conserveren van den bijbel.
Zo kwam er de kerk. - - De kerk nu is het huis, waarin God Jahwe ZICH een naam maakt. Tot Mozes zegt
Hij, dat de plaats van den eredienst, in eerster instantie dus: het altaar. de steê is,
waar Hij ZIJN NAAM gedachtenis sticht. ZIJN Naam.
Op den Pinksterdag nu haalt God die kerk uit de banden van die éne natie, met
haar éne taal uit. Hij laat voortaan de kerk uit ALLE taal en uit ALLE natie en uit
ALLE tong vergaderen. Maar dan ook UIT alle taal, en UIT alle natie en UIT alle
tong. Hij doet dat door de kracht der prediking van het Woord.
Hier krijgt ‘Woord’ den vollen nadruk.
Maar ‘prediking’ óók.
Er moet in die kerk GEPREEKT worden. Want door het GEHOOR van het
gepredikte Woord werkt Hij het geloof, en versterkt hij het ook. Wie aan de prediking
tornt, en de prediking in de volkstaal geen voertuig acht van het wérkelijke Woord,
die zaagt de stutten onder het oecumenische GODSgebouw weg; en dan komt er
vast en zeker een oecumenische BABELS-toren voor in de plaats. Eén van beide:
er komt een U.N.O. van vereende volken, die in naam van het natuur-recht ZICH
weer een naam gaan maken, en daarmee den Antichrist den weg bereiden voor
zijn verschijning, b.v. door een U.N.E.S.C.O., een opvoedings-instituut voor alle
sjouwerlui en opperlieden van den Babelstoren, die opnieuw wordt opgetrokken,
OF: er komt een U.C.O., een organisatie van vereende KERKEN, gebaseerd niet
op natuur-recht, doch op geschreven Woordrecht, getrouw aan de prediking, die
harerzijds vertrouwd wordt als van God gegeven bindmiddel voor die menen Gods,
die HEM Zijn naam gunnen, en dus ZIJN Naam, geopenbaard en gespeld in dien
van Jezus Christus, den Christus-der-
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Schriften, gedachtenis willen gaan stichten. Niet bij stenen altaren, maar in de
‘altaren-der-harten’, waar de dankoffers bereid worden voor de áán-gebrachte
verlossing.
Geen wonder dan ook, dat na Pinksterfeest de Satan doet wat hij kan, om nu die
kerk te infiltreren zó, dat dat machtige bindmiddel, hetwelk God aan zijn mensen
gaf, n.l. het GEHOOR van het gepredikte Woord, zijn krediet kwijt raakt, en niet
meer vertrouwd wordt in zijn kracht. Als Satan dat GEHOOR belemmeren kan, dan
ligt de kerk voor hem bloot als een terrein, waarop Babels spraakverwarring kan
worden ‘gewroken’ door een da capo in den vorm ener CHRISTELIJKE, en dan nog
wel KERKELIJKE spraakverwarring. Neem, hetzij op de manier der mystiek van de
middeleeuwen, hetzij naar den trant der Wederdopers uit de dagen van Calvijn,
hetzij op de wijze van Barth, Brunner, Van der Leeuw, Van Ruler en tutti quanti, aan
de kerk het geloof in de goddelijke werkzaamheid, en kracht (efficacia) van het
GEHOOR van het GEPREDIKTE wérkelijk góddelijke Woord af, en Satan heeft zijn
zin. Zet zulke profeten in de aula van de Theologische Hogeschool van de
dusgenaamde Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, Oudestraat 6, en
hij heeft zijn weg al aardig zien bereiden. Ja, word nu maar boos. Maar vraag dan
ook nooit meer om ‘ontdekkende’ of ‘concrete’ prediking. Of anders: weerleg. Paulus, lang geleden, heeft er van gehoord, hoezeer de kerk van Corinthe alzó aan
Satan ten prooi gevallen was. De mensen, die pas door de prediking van Paulus
verenigd waren tot kerk, hadden in Corinthe de LIEFDE voor het GEHOORDE
gepreêkte Woord verlaten. En ze waren nu VERLIEFD geworden op het
niet-meerhoorbare individualisten-gedoe van bizarre zielen. Ze spraken daar in
Corinthe in ‘tongen’. Niet in heuse vreemde tálen, die altijd nog duizenden mensen,
soms miljoenen, tot bindmiddel dienen; zoals het op den Pinksterdag geweest was,
toen, door een SPREEK-wonder, God zijn eigen grote werken had laten verkondigen
in ieders taal-van-den-dag. Neen, in Corinthe sprak men in ‘tongen’. Dat wil zeggen:
in een soort van geest-verrukking, die men zómaar aanzag voor Geest-verrukking.
De verrukking ván den éigen geest werd zómaar aangezien voor een verrukking
vanwége Góds Geest. Hier een broeder, die zó ontzaglijk gespannen kon bidden,
dat hij straks, vanwege de pure spanning van zijn nerveuzen geest, de hele gemeente
vergat en een monoloog tegen den hemel begon; men kon
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hem niet meer volgen. Ginds een zuster, die zó was meegesleept door God......of
zichzelf, dat ze allerlei onverstaanbare klanken uitstootte. Geen mensenkind kon
er uit ‘wijs’ worden. Dus kon ook geen mens meer eruit ‘wijs-worden-tot-zaligheid’.
Maar in Corinthe vonden ze dat ‘niet-er-uit-wijs-kunnen-worden’ zó mooi, dat ze dat
hele probleem van wijs-worden-tot-zaligheid maar vergaten. Ze HOORDEN heel
wat klanken; maar ze hoorden het geklánk niet, ze hoorden geen gepredikt Woord.
De preek kreeg geen kans meer. Wat zou trouwens ‘zo'n preek’. Pathos, meneer,
pathos! Extase, mevrouw, extase! Geen ‘kanalen’, m'n goeie man, zoals die dorre
letterknechten, die met tekst-en-UITLEG komen; want een kanaal-tje is maar zo'n
alledaags mensen-gedoente. Maar bruisende rivieren. Kláteren moet het in Gods
huis, niet ‘klinken’. Klinkende wóórden, nu, daar zegt een beschááfd mens niet veel
goeds van. Maar kláterende strómen-van-Geest-in-lievelingsgeesten, dat is het
ware. Zie hier een nota ecclesiae, een ken-merk der levende kerk. Laat Mozes
(Deut. 18) maar zeggen, dat de heidenen zweren bij aristocraten-figuren met veel
geheimzinnigheid, zoals guichelaars, tovenaars, waarzeggers, dodenbezweerders,
en dat Jahwe nu aan Mozes' kerkvolk een Profeet (plus een profetenstand) zal
zenden naar wien men HOREN moet, en die net zo één is als Mozes zelf, een man,
op wien ge desnoods vitten kunt, die vlak naast u kan gaan zitten, uit uw broederen,
uit uw volk, met uw eigen bind-middel-van-taal. Mozes, - dat is al zo lang geleden.
Neen, maar Corinthe. Geest-vervoering. Mystiek. Ontrukking. Ont-wording.
Ont-ikking. Pathos. Wolkbreuk. Een gatin-den-grond (Hohlraum!). De vaste bodem,
waarop iedereen, Jan Rap en zijn kerkmaat, kan gaan stáán, onderwoeld,
ópgebroken, wég......
Ha, zegt Paulus, maar dat kén ik.
Dat kén ik, als daar iemand staat te praten tegen God, maar niet staat te
SPREKEN ONDER DE MENSEN. Dat kén ik, als de geest van den profeet niet
meer den profeet onderworpen is; als de dusgenaamde profetie er met den profeet
van door gaat. Dat kén ik, als de bidder zijn zelfcontrole kwijt is; als het dusgenaamde
gebed er met den bidder van door gaat, met hem op-den-loop-gaat. Dan is de geest
van den bidder niet meer aan hem onderworpen. Dan spreekt de man geen
STICHTING, geen op-bouw van de kerk. Hij is dan zó erg met zichzelf bezig, dat
hij vergeet zijn

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

291
steentje te leggen op het plekje, waar God hem aan het werk gezet heeft, boven op
den steiger van het gebouw, dat de ANTI-BABELTOREN heet, het kerkgebouw,
waar God-Jahwe ZIJN naam gedachtenis wil hebben gesticht. Ge-sticht.
En dan dreunt Paulus het door de kerk: ziet ge nu niet, dat hier bij u de één den
ánder een barbaar wordt? Barbaar betekent hier niet zo iets als: lelijkerd, ruwaard,
wreedaard, monster. Het wil hier alleen maar zeggen: buitenlander, vreemde.
O neen, we horen Paulus niet zeggen, dat die broeder van daareven, die zó mooi
kon bidden, dat hij helemaal weg-raakte in de gemeente-vergadering, of die zuster,
die was gaan gillen, zulke slechte monsterachtige mensen waren. Hij blijft af van
hun geestelijk leven, en Gods mogelijkheden daarin. Hij zegt zelfs, dat het best kan
wezen, dat in sommigen hunner, of misschien zelfs bij hen allen, tot op zekere
hoogte Geestes-werkingen na-werken. Maar hij protesteert: de
Geest-van-zondagmorgen, wel, dát is de Geest-der-vergadering. Hij sticht
geméénschap. Hij wil u samen wat laten HOREN, waar ge houvast aan hebt, gij
met uw babies, en uw opgroeiende jeugd. En als die Geest op zondagmorgen zegt:
nu sloeg zoëven de toren van Corinthe den slag van negen uur, en nu is het MIJN
tijd voor een bind-middel-van-en-voor-ALLEN, dan moet ook de vroomste ziel
oppassen, Mij niet in den weg te gaan staan om te zeggen: maar kijkt nu eens naar
mij, aristocraat-van-geest-en- Geest, hoe ‘mooi’ ik wel ben, en houdt allemaal den
adem in, en uw tong stil, vooral de voorganger. Paulus zegt: ik heb ook wel ‘ervaring’
van zulke dingen. Maar als ik in de VERGADERING ben, wel, dan wil ik liever vijf
woorden zeggen waar ik bij kan, en gij ook, dan tienduizend woorden in een ‘tong’
waar niemand meer hou-vast aan heeft. Niet ‘kijken’ naar een mens, maar hóren
naar God; dat is hier de vrucht des Geestes.
En nu wordt Paulus zó streng, dat ze bij ons vandaag zouden zeggen: het is een
schandaal. Hij zegt: ik kén dat, ik kén dat. Reeds Jesaja sprak er van. In de wet,
d.w.z. in het Oude Testament (den toenmaligen bijbel) is ervan geschreven. Dáár
staat óók al zo iets getekend, als gij hier in Corinthe zo prachtig vindt. Alleen maar:
daar heet het rondweg: een vloek, een oordeel.
Hij zegt: lees maar eens Jesaja 28. Daar zegt de profeet de waarheid aan de
valse profeten en de luie, hun ambt vergetende priesters van Jeruzalem. De
hoofdstad. Het kerk-centrum. De voor-
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aanstaande lieden van de kerk. Preadviseurs-over-heel-de-linie. Hij pakt ze nog al
hard aan, na vs. zeven. En als Jesaja hen zo streng kritiseert, dan nemen zij zelf
het woord, en zeggen in koor: denkt die man soms, dat wij kleine jongens zijn? Wij
zijn toch óók vakmensen? Wij krijgen toch óók orakels, en zo? Die man, zeggen ze,
met zijn onophoudelijke kritiek, die kent geen vrijheid, geen blijdeboodschap. Hij
kent geen begrippen als ‘vergunning’, en ‘mogen’ en ‘ieder-zijn-ruimte-gunnen’. Hij
is een echte drijver; het is bij dien man allemaal ‘moeten’, wat de klok slaat. Bij hem
is het gebod op gebod, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje, altijd heeft
hij wat.
En als ze zo hem smalen, dan weerpreekt Jesaja: het is niet waar. Ik preekte wel
degelijk: ruimte, vrijheid, vergunning. Maar dan de ruimte der vrije genade, en de
vergunning van wie uit genade verlost is, en dan zelf teruggrijpt naar de wet des
Heeren. Maar naar dat echte evangelie hebt gij niet willen luisteren. En nu komen
straks de vreemde soldaten hier. Binnenkort. Dan staat hier op het tempelplein een
Assyrisch korporaaltje de lakens uit te delen, kijk hem met de zweep slaan: gebod
op gebod. Dan komt hier een buitenlands officier u kommanderen: regel op regel.
Dan komt hier de Rijkscommissaris van Groot-Asia, om bij u, Abrahams zaad, te
dicteren, paragraaf A, B, C, en-zo-voort van de Rijksverordeningen voor de Bezette
Gebieden. Dan zal in en door die ‘vreemde’ taal, van zo'n ‘barbaar’, zo'n
‘buitenlander’, Jahwe zelf, dien gij in ZIJN geschenk van evangelische vrijheid, en
in ZIJN evangelie verworpen hebt, u toespreken, en kapittelen. Dan zal in dat
vreemde taaltje van zo'n korporaaltje, die uw jongens naar den arbeids-inzet stuurt,
en in dat barbaarse koeterwaals van dien S.D.-officier in de uitheemse uniform, en
in de vreemde taal van het Assyrische Rijkscommissariaat en van de Jeruzalemse
‘Kommandantur’ God zelf u tuchtigen. Hij zal dan kommanderen, en u doen zien,
dat wie aan ZIJN vrijheid tornt, d.i. aan ZIJN evangelie, en DAT niet meer laat
HOREN aan de kerk-mensen, alle vrijheid verbeurt, en tenslotte zich krommen moet
onder de taal van den vreemde, aan wien ge geen band hebt, wiens bind-middel
anderen bindt, maar niet u, o taal-wacht der Hebreeuwse profetie, o taal-schut der
evangelische psalmen van David en der boeken van Mozes.
Maar waarom is nu die Paulus zo ijselijk?
Wel, omdat hij zeggen durft: die broeder, die zo mooi (misschien) bidden kan, en
die zuster, die in haar extase zo heel-en-al buiten-
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zinnen-raakt, die krijgen van God BINNEN de kerk eenzelfde functie als die S.D.-ers
van Assyrië, die geuniformde slavenronselaars, die in Jesaja's dagen kwamen
afstuiven op het tempelplein van Salomo van BUITEN de kerk. Hun functie is:
ont-binden. Bestaande en bevolen banden doorknippen. De kerk beroven van het
horen van haar eigen communicatiemiddel: het Woord. Wie Salomo niet trouw bleef
in den inhoud van zijn psalmen en van zijn evangelische wijsheid, die kan, nadat
Salomo's Meerdere verschenen is, en door Paulus gepredikt is, niet straffeloos het
bindmiddel der HOORBARE prediking van het Woord Gods aan de vergaderde kerk
onthouden. Hij mag een bekeerd man zijn - Paulus blijft daar áf, maar hij is op
zondagmorgen een ‘vreemde’ tong, en spreekt met een ‘barbaarse’ lip en voert een
‘andere’ taal. Hij is individualist. Hij ontbindt. Hij VERGADERT niet met Christus.
DUS VERSTROOIT HIJ. Dat heeft Christus zelf gezegd. Die Assyriërs verstrooiden
toch óók de kerk? Wat is de babylonische ballingschap anders geweest dan
kerk-verstrooiing? Welnu, nog vandaag zegt Paulus, verstróóit een ieder, die aan
de kerk, vergaderd zijnde, haar bind-middel ontrooft. Vreemden klimmen ‘van elders’
in.
En dat is, concreet gezegd, de vloek der barthianen, die vandaag heel een
hervormde kerk verstrooien, van uit hun katheders en met hun geschriften. Ze weten
veel van pathos; en ze kwamen dan ook tenslotte - met ijzeren consequentie terecht bij ‘het spel’. Maar met al hun mooie woorden, en hun voor geen mens meer
te volgen gedachtensprongen in de theorieën, die ze voeren, hebben ze het
vertrouwen en den eerbied der gelovigen voor de goddelijke werkzaamheid en
krácht van het gepredikte Woord weggenomen. Ze hebben 't zelf eigenlijk zo gezegd:
de gestalte van het Woord staat paradox tegenover zijn gehalte: wat men als theoloog
en als prediker zeggen kan, dat is ‘vreemd’ aan God zelf.
Als Paulus de lievelingen der Corintheïsche kerk naast de S.D.-ers van Assyrië
zet, dan worden wij gewaarschuwd. Dan gaan we niet alleen ons keren tegen alle
barthianisme, in universiteit, of onderwijzersvereniging, of C.N.V., of ter conferentie,
Oudestraat 6, waar men de jeugd wil ‘helpen’ met de leer der onhistoriciteit van de
effecten van Gods Woord, maar dan worden ook wijzelf doodsbenauwd voor alle
individualisme, voor alle weiden-van-onszelf, voor alle spreken, waarbij wij
met-ons-zelf-op-den-loop-gaan, en niet meer onzen geest in de macht hebben en
onder controle.
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Geestelijke dronkenschap is gevaarlijker dan de andere: de laatste wekt nog walging
als (zoals Jesaja in zijn strafrede-van-zoëven zegt) geen plekje op tafel meer schoon
is. Maar de eerste betovert soms heel een gemeente: straks staat ze te gápen met
open mond naar een ‘pronkjuweel-des-Geestes’, dat zómaar vertrouwd wordt, d.w.z.
normatief verklaard, ómdat het buiten-models is, d.w.z. zich aan elke
toetsing-naar-de-geschreven-norm onttrekt.
Maar als de Geest Gods zich niet schaamt, zijn werk door ons te laten verifiëren
uit zijn geschreven WOORD, dat straks hoorbaar worden wil, dan moeten wij ons
schamen, als wij de mogelijkheid der verificatie van het werk van den Geest gaan
loochenen.
Dan toch worden lievelingen-der-kerk door ons geheten zij, van wie de Geest
door Paulus-Jesaja zegt: ze zijn de vijfde colonne van den Antichrist, die de spraak
der kerk verwart, om de spraak der U.N.E.S.C.O. met behulp der kerk
oecumenischen ingang te bezorgen.
1)

Soevereiniteit over allen kring.

Maar een iegelijk in zijn eigen orde.
1 Cor. 15:23.
Alle kring heeft, voorzover Gods Schepperswil hem vormde in soortverband, zijn
eigen aard en natuur.
En alle kring, voorzover Gods Herschepperswil hem vergaderde in dienst- en
ambtsverband, zijn eigen ordening en wet.
Maar over allen kring, hoe ook Gods kracht hem riep en schiep, gaat Gods éne
soevereiniteit.
Dit is het wat Paulus ons leert in het hoofdstuk, dat de historische kracht van
Christus' verrijzenis ons tekent: 1 Corinthe 15.
Wanneer de apostel tekent de effecten van Christus' paaskracht, en toegekomen
is aan de generale levendmaking als beneficie voor wie zijn ‘in Christus’, en als
uiterste van die effecten, dan zegt hij: het gaat in den dag van 't Groot Réveil aller
zeer ordelijk toe. Een ieder krijgt zijn plaats vóór of in 't hem toegewezen bataljon.
En elk compareert op zijn eigen tijd. Eersteling is Christus. Hij is niet maar de eerste
in chronologischen zin, doch eersteling naar zijn bevoegdheid. Gods soevereiniteit
beschikte Hem een plaats, die

1)

De Reformatie, XXIII, 31 januari 1948.
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niemand Hem betwisten mag of ook met Hem delen als gelijke. Op Pasen treedt
Hij vooraan; Hij omsloot de rij en dus ontsluit Hij haar. Daarna komen in zijn parousie
de in Hem beslotenen. Als Hij verschijnt in zijn eerstelingenglorie, in de kracht van
Pasen, die na zóveel eeuwen eindelijk zich mag manifesteren in haar laatste publieke
effect, dan komt de lange colonne der zijnen Hem tegemoet, bijeenvergaderd van
alle holen der aarde, van alle grafholen die nu meteen weer worden dichtgeworpen,
en zij treden Hem tegen, dien zij als Eersteling zo dadelijk kénnen. Op zijn parousie
in den uitersten dag hebben ze moeten wachten. Want eerst hadden ze hier beneden
hun dienst te volbrengen. En op dien voltooiden dienst heeft Hij gewacht, en móeten
wachten, gelijk Hij trouwens zelf niet anders wilde. Want Gods soevereiniteit had
voor allen elk te zijner tijd den dienst bepaald, die aan het Rijk te presteren wezen
zou, ook had Hij hun getal bepaald en hun verschijnen successief. Dus moest naar
den wil van aller énen Soeverein de colonne der van 't graf ontbonden veteranen
met den opmars wachten tot de tijd er wezen zou voor de Parousie.
Die tijd was zelf nu weer bepaald hierdoor, dat de som der soldaten naar den
numerus clausus van de Vóórverordinering tot den laatsten man was aangeworven
en in dienst gesteld en in 't vuur gebracht. Het koninkrijk heeft tot den laatsten dag
zijn dagorders uitgevaardigd. Daarom had de Soeverein, dien de veteranen gediend
hadden in hún (mobilisatie)-tijd ook voor de laatste verspreide troependelen van
zijn legermacht nog een taak weggelegd. Zij zijn degenen, die nog leven, d.w.z. nog
hier op aarde in den krijgsdienst zijn, als Hij verschijnt in zijn parousie. En als de
bazuin dan klinkt, en het bevel: staakt het vuren afgekomen is, dan gaat het zó: de
veteranen komen eerst het graf uit, en melden zich bij den Archeeg, den Generaal.
Dan komen, een ieder in zijn eigen bataljon immers, achter hen aan de soldaten,
die er nog waren, toen de order vuren-staken afkwam. In een punt des tijds worden
zij veranderd en zó geplaatst vóór hun Generaal.
En dan zal zijnerzijds de Generaal den Koning zoeken, God Almachtig, aller
Soeverein, en Hem de hele Koningmacht voor alle eeuwen overdragen, de
heerschappij en haar domein en haar domestieken, Zichzelven als hun Eerste
inbegrepen, opdat God in allen alles zij.
Want over alle kringen is Hij de Soeverein, en Hij alleen. Een iegelijk in zijn eigen
bataljon, zó komt de Weermacht thuis.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

296
1)

Zie, de dagen komen.

Zie, dagen komen......
Jeremia 30:3; 31:27, 31, 38.
Profeten zoeken niet zozeer het einde als den einder.
Men heeft zo vaak van hen gezegd, dat zij het einde zoeken, en dat hun grootste
loon hun zou gegund mogen heten, indien zij een voor-spelling aangaande de
toe-komende dingen hadden kunnen spreken met gezag. Zó sterk werkt deze
voorstelling aangaande het loon eens profeten op de geesten in, dat men een profeet
te sterker, en 'n profetie te werkzamer en te dierbaarder acht, naarmate de inhoud
van een bepaalde profetenspreuk meer naar voren in den tijd kan geschoven worden.
Hoe dichter de profeet in zijn voorspellen naar het einde der dagen, op de laatste
bedeling, naar wat niet vóór, doch áchter den drempel ligt, die Oud Verbond van
Nieuw komt scheiden, hoe mooier plekje hij krijgen moet in de eregalerij der
godsgezanten. Het einde......toon ons het einde, en wij zullen u, profeet des
Allerhoogsten, zeggen, hoe ver gij in de gunst van God anderen hebt mogen vóór
gekomen zijn.
Doch deze lof is niet betamelijk. Omdat hij niet zich richt naar het loon, dat God
aan zijn profeten gunt.
Hun grootste loon is immers niet, dat zij een einde, doch dat zij den einder wijzen.
De einder is zo iets wat de Grieken noemen: horizon.
De horizon, dat is de grens van ons gezichtsveld. Hij is die - denkbeeldige - lijn,
of curve, die voor onze ogen den bodem, waarop wij staan, dat is: de aarde, afgrenst,
omdat aan den anderen kant van die ‘lijn’ ‘terreinen’ liggen, die ons oog evenmin
doorzoeken als onze voet betreden kan.
Maar het verschil is duidelijk. Wie het einde wijst, die wijst maar één kant uit: naar
voren, naar waar de zon ondergaat. Maar wie naar den einder wijst, die wijst alle
kanten uit: naar voren én naar achteren. Naar waar de zon ondergaat, doch ook
naar waar zij opgaat. En waar beginningen en beginselen te wijzen zijn.
Nu, toen de ogen van Jeremia den einder zochten, toen liet de Geest hem zien, wat
na de dagen-van-heden aanstonds volgen zou. Een balling ziet al héél ver, als hij
wat aan de andere zijde van de

1)
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scheidslijn tussen ballingschap en vrijheid ligt, vaag kan onderkennen. Zeggen we
‘vaag’, dan bedoelen we niet: onzeker, maar: zonder scherpe distinctie van wat
achter den horizon-van-vandaag in het daarna komende veld-van-tijd-en-ruimte
toch nog werkelijk zal te onder-scheiden zijn. Te onderscheiden, maar zonder, dat
het te scheiden wezen zal. Want het beginsel, dat is aan den einder. Het nieuwe
begin. De nieuwe zonsopgang. En hoe veel nu achter dien einder komt, dat weet
niemand. Maar de profeet weet wel: het beginsel werkt dóór.
Dus spreekt Jeremia in de door ons geciteerde hoofdstukken 30 en 31 over wat
geschieden zal na de ballingschap. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, Gods
goedheid is zeer groot.
Begint die verlossing pas in een andere wereld? In een nieuwe dimensie? Op
een schoongeveegde aarde? In een Nieuw Testament, dat na zoveel jaren, of
jaar-weken, wel-geteld, aan zal breken?
O neen.
Het nieuwe, dat Jeremia ziet komen, dat breekt zich baan in en door de catastrofale
verlossing, die Jahwe zal geven, als Hij zijn ballingen weer heenleidt naar 't beloofde
land. Wat Hij daarin en alsdan zal werken, dat zal natuurlijk dóór-werken. Hoelang,
vraagt u? Vraag dat niet meer: wie weet de eindeN nu te meten van wat achter den
eindeR ligt, achter den horizon van heden? Het zal doorwerken tot den tijd, waarin
het heil zal komen tot de volken, den dag, dien men later noemen zal: den dag van
't Nieuwe Testament. Het zal óók doorwerken tot aan de parousie van Vorst Messias,
eenmaal komende, na lijden, in heerlijkheid. Het zal doorwerken tot in alle
eeuwigheid. Wát zou niet door-werken, wat God principieel komt werken? Maar het
begint al dadelijk na de ballingschap. Naar de gelegenheid van dien tijd. Het zet
zich voort tegen en ook na den tijd van de aankomende Filistijnen, Tyriërs en Moren,
den dag van 't Nieuwe Testament. En het werkt eeuwig na. Maar het werkt telkens
naar de gelegenheid des tijds, die na dien horizon zal liggen. En het zal eenmaal
werken naar de gelegenheid der eeuwigheid, die voor het geloof wenkt achter de
laatste horizonten, die de laatste profeten en getuigen zullen afzoeken. Ook dat
nieuwe verbond, waarvan ons hoofdstuk 31 spreekt, komt dus al vóór het
dusgenaamde Nieuwe Testament. En het zal daarna doorwerken, naar de
gelegenheid van den tijd, die daarmee aanbreekt.
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2)

Zie, de dagen komen! Achter den horizon ligt wat nieuws. Chedasjah.
Wat ligt er achter dien horizon?
Vrijheid, merdeka, maar dan éne, die evangelisch wordt geleid, en voor de kerk
weer plaats maakt, in haar eigen land, en de revolutionairen, de rebellen, naakt
uitstroopt (30:3). Verscheurde banden (8); rustig leven (10), en wraak over de
‘beesten’ der wereld (11, 16); een nieuwe stad, waarin men wederom kan zingen
(18, 19). En een eigen soeverein, en zelfbeschikkingsrecht (21).
Dat begint dadelijk achter dien horizon. Maar 't kan nog wel wat duren, eer die
eigen Soeverein er is. Maar 't ligt al in 't verschiet en 't een hangt met 't ander samen.
Zie, de dagen komen. Achter den horizon ligt wat nieuws. Chedasjah.
Wat ligt er achter dien horizon?
Zending (terzelfder tijd, 31:1), die vrucht draagt; en reunie (9) en een herstelde
altaardienst (14), en volksherstel (17) en bekering (19).
Zie, de dagen komen. Achter den horizon ligt wat nieuws. Chedasjah.
Wat ligt er achter dien horizon?
Herstelde vruchtbaarheid (naar de oude belofte) (27); wederopbouw (28),
aanvaarding van individuele eigen verantwoordelijkheid (29).
Zie, de dagen komen. Achter den horizon ligt wat nieuws. Chedasjah.
Wat ligt er achter dien horizon?
Een nieuwe actie van Gods voorzienigheid (31) in de oude verbondshistorie, en
tengevolge van die nieuwe krachtuitzending Gods een parallelverschijnsel met de
bekering (van volk en individu) (19, 29). Niet meer een napraten van anderen (34),
niet meer een afschuiven van de individuele verantwoordelijkheid op massa en
clerus (33), maar een aanvaarding van Gods verbond, overeenkomstig de oude
eisen.
Dat alles komt van ‘achter den einder’.
En het is één geheel.
En het voltrekt zich naar de gelegenheid van elken navolgenden

2)

Een min of meer technische term uit het Hebreeuws: iets nieuws.
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tijd. En over het collectivum van de weergekeerde, vrijgemaakte kerk.
De van Babel vrijgemaakte kerk, na de ballingschap.
De van Joodse binding vrijgemaakte kerk, na Pinksterfeest.
De van alle zonde en leed vrijgemaakte kerk na de parousie.
Maar voor die laatste voltrekt het zich naar de gelegenheid der eeuwigheid. En
over een adequaat gezuiverd kerkcollectivum. Want alles komt naar de mate van
zijn ‘bedeling’.
1)

Een nieuw verbond met beide huizen.

Zie, dagen komen, luidt het woord des HEEREN, dat Ik met het huis van
Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten.
Jeremia 31:31.
Een nieuw verbond......
‘Nieuw’ kan in den bijbel heel wat betekenen.
Het kan aanduiding zijn van een radicaal-nieuw ding; maar ook van een ding, dat
vernieuw-d is.
Radicaal nieuw is datgene, wat, althans in zijn genesis, zijn oorsprong, in geen
enkel gegeven van vorige dagen steun vond, of daarin zou vermogen te wortelen.
Maar ver-nieuw-d is al datgene, wat in beginsel reeds eerder aanwezig was, wat
door allerlei kwaden invloed was afgeknabbeld en ontluisterd en ontaard; terwijl dan
een krachtige en acute en inzoverre verrassende en (ver)nieuw(ende) invasie van
goddelijke kracht zich met dit gedegenereerde ding gaat inlaten, de aan zijn wezen
en doel vreemde elementen eruit verwijdert, en zo het geheel gaat zuiveren en
op-nieuw aan de oorspronkelijke ordinantie laat beantwoorden. Het is dan gezuiverd,
vernieuwd; en, waar Gods dagen immer beter zijn dan de voorafgaande, tegelijk
verbeterd en op hoger plan gezet, en dienstbaar gesteld aan de toekomst, gelijk de
God van Raad en Sterkte zich deze heeft ingedacht in zijn besluit.
Hoe nu in een bepaalde Schriftplaats dat woord ‘nieuw’ bedoeld is, zal telkens
het verband hebben te beslissen. Althans wanneer het
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‘nieuwe’ iets (of iemand) is, welks oorsprongen reeds in het verleden liggen.
Alleen in dat geval toch kán de betekenis van ‘nieuw’ nog als vráág-stuk gelden;
in het andere geval is de zaak al dadelijk beslist.
We zullen dus uit het verband hebben na te gaan, hoe ‘nieuw’ bedoeld is in
Jeremia 31:31, als de profeet een ‘nieuw verbond’ ziet opgericht worden door Jahwe
met zijn beide huizen. Zijn BEIDE huizen.
Het huis van Israël. Het huis van Juda.
Nu heeft iemand eens beweerd, dat het hier gaat om een ‘nieuw constituerend
begin’; en daaruit willen afleiden, dat het nieuwe verbond in tegenstelling met het
oude (van den Sinaï) zou bestaan in, beter gezegd: zou leiden tot: de vorming van
een nieuw volk, een volk des HEEREN, zó dat de bindende band ‘zuiver innerlijk’
is. ‘Zuiver innerlijk’, dat is dan zijns inziens een tegenstelling met het ‘zuiver uiterlijk’
van het Sinaï-verbond. Daar, bij den Sinaï, zou immers een volk Gods geconstitueerd
zijn, waarbij de bindende band louter uiterlijk was. Zo althans bedoelde schrijver.
Eenmaal tot zúlk een contrastering verleid, door den nasleep van Coccejaanse
theologie, en door die van zijn naaste omgeving, gaat bedoeld auteur (Aalders, K.V.
89) de parallellen verder uitwerken.
Tot het nieuwe verbond behoren, dat wordt bepaald - zijns inziens - door een
innerlijk werk Gods in de ziel. Maar het oude verbond, van Sinaï, dat was meer
nationaal: en dus kwam dáár de wet van buiten af.
Het nieuwe verbond - aldus nog steeds deze auteur - slaat op wat hij noemt ‘de
onzichtbare kerk’; maar het Oude, nu ja, dat zag op de zichtbare. En die is niet veel
zaaks - zo hoort men hem......wel niet zéggen, maar toch wel zo ongeveer dénken.
Comparatief denken en meten dan.
Deze opvatting evenwel verteert zichzelf. Want, neem eens even aan, dat er zo iets
als een onzichtbare kerk zou bestaan, we vragen ons af: maar wat is dan hier toch
het ‘nieuwe’? Hoe men het wendt of keert, en hoe men ‘nieuw’ ook opvat, in den
eersten dan wel in den tweeden zin van het woord: altijd is het toch zó geweest, dat
de Heere in den geest dergenen, die deze schrijver tot de ‘onzichtbare kerk’ zou
willen gerekend zien (door God). dat ‘werk in de
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ziel’ wrocht, dat hij rekent tot de substantie van dit ‘nieuwe verbond’. Met andere
woorden: had hij gelijk, dan zou de profetie van Jeremia aldus kunnen worden
weergegeven: zie, de dagen komen, dat Ik wat nieuws zal doen uitspruiten: Ik zal
n.l. op denzelfden voet voortgaan.
Ja, maar, zo zal iemand zeggen: dat nieuwe, dat toch ook weer het oude was, is
toch inzoverre nieuw, als het nu wordt uit-gepeld uit de ‘nationale’ verhoudingen.
Maar we antwoorden: waar staat dat? De hier gedane belofte is gericht tot de
twee huizen van Israël en van Juda. Is dat ‘nationaal’ of niet?
Indien hier iets nieuws aan Abrahams zaad in uitzicht gesteld wordt, dan is het
toch voorzeker een teruggrijpen naar het oude.
Nieuw was de toestand geworden in zôverre, als bij den Sinaï het volk nog in zijn
ongedeelde eenheid onder aan den berg lag, terwijl sindsdien het éne volk in tweeën
gespleten is: een tien-stam-men-rijk (huis van Israël), én een twee-stammen-rijk
(huis van Juda).
Maar door nu tot beide huizen weer te keren, en in beide huizen zijn verbond
weer in te scherpen, komt de Heere tot nieuwe volksformatie, maar dan in ouden
stijl: beide huizen worden door het verbóndsleven weer tot één gemaakt, en de
Heerser, dien men verwacht, die zal niet over een deel van Israël, een
tien-stammen-deel, dan wel een twee-stammen-deel soeverein zijn, doch over het
weer, van binnen uit, tot zijn eenheid herstelde volk van Abraham. Wat verbindt
hechter dan verbondstrouw? Wat is cement, zo het niet de gemeenschap des
Geestes zijn zal?
Ja, dat tienstammenrijk heeft veel zonden begaan, en een tijdlang heeft Jahwe
Jozefs tent (tienstammenrijk) verachtelijk laten varen. Het tienstammenrijk heeft
zich gesepareerd; en Jerobeam heeft het doen zondigen; en het heeft zich verwijderd
van Jeruzalem als centrum en in Dan en Berseba beeft het eigen cultuskernen
opgericht. De verharding is over Abrahams zaad voor een deel gekomen. En het
andere deel is daarin gevolgd: ‘ook dezen’ (Jes. 28:7) zijn afgeweken; en te roemen
was het twee-stammenrijk (het huis van Juda) niet oirbaar. Ja, de verharding is voor
een deel over Abrahams zaad, over het éne bij den Sinaï gelegerde Israël gekomen,
en het andere deel is erin gevolgd. En in de laatste jaren, toen de ballingschap van
het twee-stammenrijk eerst de bloem onderdompelde in ellende van
concentratiekamp en arbeidsinzet (dienstbaar-
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heid onder heidenen), heeft nog het aanvankelijk met vrede gelaten deel geroemd
tegen de door den heidensen tiran afgehouwen takken. Tot het laatste moment toe
pochte de een tegen den ander. De ene helft van Israëls huis pochte tegen de
andere: slechte vijgen zijt gij, goede wij; een bijentroep zonder bijenkorf, ziedaar
uw beeld; een bijenvolk in de korf, ziedaar het onze.
Maar tenslotte heeft God BEIDE parten, en BEIDE huizen in de ellende laten
komen: beide huizen kwamen in het oordeel van de ballingschap.
Doch zie, straks wendt de Heere beider lot tezamen. Hij zal hen weer bijeen doen
komen, niet in een politieke heroriëntatie, die op de oude contrasten voortbouwt,
doch door in BEIDE huizen van zijn Geest te geven tot bekering, bekering tot den
God van Sinaï-Horeb, De verharding is over Israël voor een deel gekomen. Maar
dat duurt niet een onbeperkten tijd. Er zal wat nieuws zijn, o ja, iets bijzonder nieuws:
BEIDE huizen worden weer voor één Verbondsgod gewonnen en voor één
verbondswet zullen ze samen weer warm lopen. De verharding over het éne huis
zal duren, totdat de volheid der kinderen Abrahams weer ingegaan zal zijn door de
enge poort; en alzo, op deze manier, zal heel Iraël weer zalig worden, een uitverkoren
volk, uitverkoren tot het hebben van de verbonden, en van de wet, en van de
sacramenten, en tot het ontvangen van Messias.
Zie, dit is iets nieuws. Zo nieuw, dat de profeet, die aan enkele eeuwen van scheiding
van beide huizen gewoon geraakt is, zeggen moet: als dát gebeurt, wel, dan zal
Jahwe iets nieuws gedaan hebben.
Mensen, mensen, we zullen weer één zijn. Niet een Jerobeamscultus in
Dan-Berseba tegenover een Rehabeams-cultus in Jeruzalem.
Niet een pochen van tien tegen twee en van twee tegen tien. Niet een gloriëren
van latere slachtoffers der rampen tegen de eerste. Niet een greep naar wereldmacht,
die beide gevestigde koningsmachten en dynastieën zal verdeeld houden. Maar
een Unie-van-Israël, en deze van binnen uit, omdat de Geest weer werken gaat.
Krachtiger dan tevoren.
Niet met andere, doch met betere beloften, sterken aangedrongen, en van
intensiever genadewerking sprekend, en deze werkend.
Dát zal nieuw zijn.
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Maar dat de Geest het hart aangrijpt bij de uitverkorenen, dat is zo oud als de wereld.
En, dat de wet van buiten komt, is dat soms iets ouds, dat bij het nieuwe verdwijnt?
Welneen: altijd komt de wet van buiten, ook na de ballingschap; en steeds zal Jahwe
door de poort van oog en oor het hart zoeken, en altijd zal de uitwendige roeping
met de inwendige gepaard gaan, om kracht-tot-zaligheid te oefenen waar het de
Heere wil in zijn verheven vrijmacht.
Zo is het nieuwe inderdaad aanwezig. Het is ook metterdaad een nieuwe
constitutie, inzoverre het een schande, die tegen de bondsconstitutie inging, zal te
niet doen. En de kerkformatie door kerkherstel, van binnen uit geboren, die zal
derhalve beginnen na de ballingschap, en zich voortzetten in het Nieuwe Testament,
en haar kroon bereiken in den dag der dagen.
Maar laat het nieuwe verbond niet dateren op het Nieuwe Testament. Want wie
zó dateert, die dateert - te laat.
En wie te laat dateert, die dateert te zwak.
Zo vaak toch ‘iets nieuws’ (ook in dezen zin) zich baan breekt, wordt hetgeen
achter ligt, geantiqueerd, voor oud verklaard, en voor nabij de verdwijning. In het
nieuwe komt het oude terug, doch in vernieuwden vorm, en met versterkte
heerlijkheid, en geïntensiveerde kracht. Wie na de ballingschap de herstelde eenheid
van Israël geniet, die geniet meer dan de man, die Sinaï beleefd heeft. Volksherstel
is meer dan volksformatie. Bij een verzoening komen betere beloften los dan bij de
eerste nadering. Amantium irae amoris integratio est: toen Jahwe zijn volk trouwde,
toen was de liefde sterk, en de beloften waren goed; maar toen Hij deze zijn
inmiddels weggelopen vrouw (Ezechiël 16) weer in huis haalde, ondanks alles, toen
was de liefdebetoning sterker, en de beloften waren nóg beter. Toen kwam dan ook
de Christus naderbij, die geven kon wat Mozes nog niet had geschonken: een
verbond, dat niet meer werd gebroken door de huizen Jacobs.
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1)

Niet gelijk het oude.

......niet gelijk het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage
dat Ik hun hand vatte om hen uit het land van Egypte te voeren......
Jeremia 31:32a.
Martelaar der scholastieke exegeten als Jeremia geworden is, heeft hij zijn woorden,
klaar als kristal, zien verduisteren door mensen.
De scholastieken hadden uitgemaakt, dat het echte verbond der genade alleen
‘met’ de wedergeboren uitverkoren individuen kon zijn opgericht. Daarna hadden
ze verklaard, dat Jeremia 31, die in Hebreën 8 wordt aangehaald, zeer bijzonder
over dat echte verbond, dat met de uitverkorenen, in hun wedergeboorte nog wel,
wordt opgericht, zijn profetenstem heeft laten horen, en het echte verbond dus het
nieuwe is, juist óm zijn echt-heid. In de derde plaats kwamen zij dus tot de conclusie,
dat de fase van dit ‘nieuwe verbond’, welks nieuwheid eerst op het in Handelingen
2 vermelde tijdstip in kan gaan, niet vóór dit ogenblik kan aangevangen zijn, weshalve
al wat vóór dat tijdstip valt, bezien moet worden als vallende onder de oude verbondsen rechtsbepalingen. Om dan ten vierde te besluiten, dat er een scherpe tegenstelling
moet liggen tussen nieuw én oud, tussen Pinksterfeest en Sinaï's dondergerommel;
tussen evangelie en wet, ja, ja, vooral die. En dus: ook en vooral tussen de
wedergeboorte van den precieuzen individu als delicate stichting van een intieme
verbondsgemeenschap tussen den Bruidegom der zielen en de zielen des
Bruidegoms ter ener zijde, én zo'n ordening van een nauwelijks door Mozes
bijeengedreven massa van ontsnapte slaven-van-farao als brute stichting van een
plomp-ruwe verbondsrelatie tussen den Koning van een (slechts in ‘uiterlijken’ zin)
uitverkoren volk of natie (Israël) en de natie van dien Koning.
Een tegenstelling, hebt u goed gehoord? De bekende tegenstelling van wet en
evangelie, waarover alle eeuwen door zoveel te doen is geweest. Die tegenstelling
ligt er volgens wie zó spreken, als contrast, tussen nieuw en oud verbond; tussen
Pinkstervlammen en Sinaïflitsen; tussen intiem verbond met één precieuzen lieveling
des Bruidegoms en zo'n ruw nationaal, herzegge: alleen-maar-
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nationaal verbond met een massa lieden tegelijk. Van de massa zeggen de
aristocraten af en toe veel lelijks. Af en toe. Ook dezen keer.
En dan sturen ze hun exegeten op u af, om het bewijs te leveren dat de Schriften
hun betoog gedicteerd hebben, althans het steunen.
En die exegeten zeggen dan tot u: ga mee, lees Jeremia 31. Zet uw bril op. Of
neen, neem uw loep mee, en zet uw bril af. Wie een bril ophoudt, die ziet nog veel
te veel in de breedte, zeggen ze. Ge moet dezen keer een ‘close up’ verlangen.
Een détail bestuderen, onder de loep. Vergeet wat daar verder staat in Jeremia 30
en 31, over vee en huizen en zaad van mensen en beesten, - en vraag ons niet,
wanneer dát allemaal tot Israël mocht gekomen zijn. Ze zeggen U: neem de loep,
en zet die pal boven dat éne kleine detail van den tekst, waar staat geschreven:
NIET GELIJK HET VERBOND van vroeger. Broeder, zo vragen ze u dan, beduidt
dat geen TEGENSTELLING? Geen CONTRAST? Geen scherpe onderscheiding
van contraire grootheden?
En, eer ze u loslaten, zeggen ze, een beetje haastig: houd de loep nog even in
de hand, en leg ze óók even op dat stukje tekst, waar (in Hebr. 8) gezegd wordt,
dat het oude verbond niet onberispelijk was. Is het nu niet klaar als de dag, dat de
tegenstelling tussen het Nieuwe verbond met uitverkoren individuen én het Oude
met zo'n plompe massa er één is als van netto en bruto, van kern en omtrek, van
wezen en plompe verschijning, van fijn en grof, van onberispelijk en berispelijk, van
fijn goud en een ruwen klomp, waar wel wat goud in verstóken zal zitten als ge maar
zoekt?
Maar......
Maar als er staat: het zal niet zo wezen als vroeger (‘niet als het verbond van
destijds’), dan kan dat ook nog heel wat anders aanduiden dan een scherpe
tegenstelling. Het kan ook willen zijn een tekening van een verschil tussen minder
en meer, tussen geremd en ongeremd, tussen belemmerd en vrij, tussen foetus en
voldragen vrucht, tussen aarzeling en vastberadenheid, tussen schemering en licht,
tussen onmondigheid-met-dwaasheid en rijping-tot-wijsheid, tussen steunen op de
massa en zelf aanpakken, in het groeiend besef van eigen verantwoordelijkheid.
En zó is de onderscheiding hier bedoeld.
Men heeft zo vaak Jeremia 31 bejegend, als zou het alleen maar over de
uitverkorenen handelen, m.a.w. over wie niet sterven (in den strikten zin, dien
‘sterven’ hebben kan).
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Maar waarom zegt dan de profeet in de onmiddellijk aan ons vers voorafgaande
pericoop, dat ‘in die dagen’ men niet meer de branies zal horen verkondigen, dat
de VADEREN (het voorgeslacht) de zaak in de war hebben laten lopen (‘onrijpe
druiven’ hebben gegeten), en dat nu de KINDEREN (het tegenwoordige nageslacht)
de ellendige gevolgen maar moeten dragen (stroeve tanden krijgen)? Komt het
soms hiervan, dat men in die dagen NIET MEER STERFT, dat men in den nieuwen
toestand geen oordeel, geen verbondswraak ondergaat? Omdat de kring der
‘bondelingen’ alleen maar tot de wedergeboren uitverkorenen beperkt is, tot hen,
die niet sterven zullen, doch alleen maar eeuwig leven?
Sommigen schijnen het zo te willen zien; ze zeggen dan: wel, Jeremia 31 voorspelt
dagen van heil; ze schijnen te bedoelen: dagen van alleen maar heil, zonder
verbondswraak voor de bondelingen; en verklaren dan: men zal straks dat
spreekwoord van onrijpe druiven eten en stroeve tanden niet meer bezigen, omdat
‘voor dat spreekwoord natuurlijk in die komende HEILSdagen geen reden meer zal
2)
zijn’. Geen reden meer: dat betekent: hier wordt niet meer ‘gestorven’.
Maar dat is niet juist, Jeremia zelf zegt: in die dagen, die ik hier aankondig, die
dagen van herstel, van nieuw verbond, ZAL ieder om zijn EIGEN ongerechtigheid
sterven; elk mens, die de onrijpe druiven eet, diens tanden zullen stroef worden.
Zijn eigen tanden.
Dat was ook vroeger zo geweest: niemand stierf naar Gods recht om de zonde
van een ander, terwijl hij zelf onschuldig bleef. Men kan sterven MET den ander,
en in samenhang met hem, maar niet ‘OM’ hem, en daarmee uit.
Maar het harde Israël, dat zich zo lang ver-hard heeft, wou die
individueel-persoonlijke verantwoordelijkheid in de collectieve massa der
bondsgemeenschap niet in een rechte ellende-kennis aanvaarden. Het gaf de schuld
aan de massa, de voorgangers, aan de on-persoonlijke ‘grootheid der natie’. Zo
iets als wat Abraham Kuyper zou noemen: het generale subject. En zei toen, tegen
den hemel grijnzend: de vaderen eten zure druiven, en de kinderen krijgen stroeve
tanden. Zo is men de ballingschap ingegaan, morrend, klagend, zuur. En het is ook
nog een hele poos zó gebleven
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IN de ballingschap: morren, klagen, zuur-zijn, schuld-van-zich-af-schuiven.
Maar STRAKS, zegt Jeremia, als er een gelouterde kerk naar het heilige land
terugkeert, zal men dat spreekwoord NIET MEER GEBRUIKEN.
Waarom niet?
Omdat er geen doden meer vallen? Omdat het na de ballingschap, in de nieuwe
aera uit is met stroeve tanden, met bondswraak?
Welneen, ‘er wordt’ óók dan ‘gestorven’.
Maar het spreekwoord zal straks in onbruik raken, omdat in de gezuiverde
gemeente de overtuiging veld wint, dat de individuele verantwoordelijkheid
metterdaad bestaat, en onderworpen erkenning eist.
En die erkenning-met-het-hart, die erkenning van de individuele
verantwoordelijkgeid, die is een daad van den Heiligen Geest in dat hart.
Daarom gaat dan ook Jeremia verder: in diezelfde nieuwe dagen, waarin Gods
volk weer een halt zal hebben toegeroepen aan dat van-zich-af-schuiven der
verantwoordelijkheid, zal de Geest weer harten aanpakken. Bekering werken.
Zoals trouwens Joël uitroept: De Heere zal dan zijn Geest over ALLE VLEES
uitgieten!
Betekent dat soms ook: over alle uitverkorenen, en over hen alleen?
Er zal dus krachtiger Geesteswerking komen dan te voren.
En daarom zal het niet meer zo zijn als vroeger.
Maar als de Heere in de gemeente krachtiger begint te werken, worden dan de
kerkgrenzen met één ruk verlegd?
Als straks de kerkgrenzen verlegd worden, dan komt dat wel hierin tot uiting, dat
uit één natie, en uit één familie God niet meer de kerk of den clerus recruteert, doch
uit alle naties, en uit allerlei families.
Maar men zegge niet, dat een krachtiger tot de personen doordringende
Geesteswind al zeggen wil, dat nu al meteen de kerkgrenzen verlegd zijn. Die
krachtiger wind kan voorbereidend werken (zoals de periode na de ballingschap
ongetwijfeld voorbereidend werk gedaan heeft), maar hij is nog niet in zichzelf een
acute openingsakte van een abrupten nieuwen staat der dingen. Een zwaluw, - daar
zegt de boer: iets nieuws. Maar hij maakt nog
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geen lente. Een scherpe wind, die door de kleren heendringt, die kondigt aan:
verandering van temperatuur. Iets nieuws. Hij kán symptoom zijn van een nieuw
tijdperk. Maar hij máákt het nog niet.
Want betere beloften zijn nog geen andere beloften.
En betere beloften eisen in-zich-zelf nog geen ander adres dan er eerst was
geschreven op de beloftebrieven.
Hoogstens kunnen de ‘betere’ beloften een KRACHT ontplooien, die ontvankelijk
maakt voor een nieuwen staat. Een nieuwen staat der dingen.
Een nieuw verbond dus.
Niet als het oude.
Want alles gaat nu beter, Israël. Er wordt ge-re-formeerd. Hier in die beide huizen
Israëls. Want alle nieuws moet uit het oude zich te voorschijn wringen.
1)

God zegt: ‘memfomai.’

......welk verbond met Mij zij vernietigd hebben......
Jeremia 31:32.
Want indien dat eerste (verbond) onberispelijk geweest ware, zo zou voor
het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want (hen) berispende
zegt Hij tot hen......zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven....
Hebr. 8:7, 8, 9.
Laat ons eens even ons verdiepen in onderstelde gevallen.
Stel eens, dat ergens in een kerk de leden en de vergaderingen langen tijd niet
geleefd hebben naar de bestaande orde, omdat ze daarin niet zijn blijven staan,
omdat ze die hebben overtreden, en stel eens, dat nu ineens iemand zegt: maar
dat moet anders worden!; - betekent dat zeggen zelf dan reeds een veroordeling
van de kerkenordening, van het kerkstatuut, van de kerkelijke formulieren? Of is
het misschien een erkenning, dat er iets gebeuren moet van binnen, zó dat men
meer ieder persoonlijk gaat leven naar de bestaande orde?
Stel eens, dat in een bepaalde trouwverbintenis er iemand opstaat, die ‘berispende’
verklaart, dat het den laatsten tijd niet goed ging in die verbintenis, en dat hij daaraan
toevoegt, dat men niet naar

1)

De Reformatie, XXIII, 28 februari 1948.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

309
den regel der verbintenis heeft geleefd, ‘berispt’ die mens dan ‘den regel’ of ‘het
leven onder den bestaanden regel’?
Stel eens, dat anno 1948 in een groot deel der Nederlandse pers geklaagd wordt:
‘na de bevrijding van 1945 ging het mis in Nederland’, en dat de redactie van die
klagende pers haar klacht adstrueert door de opmerking, dat ze in Nederland de
grondwet hebben geschonden, kritiseert die redactie dan die grondwet of soms het
spel, dat ermee gedreven is?
En als die kerkmensen, die bondgenoot, die dagbladredacteur in die onderstelde
gevallen, nu zeggen, ieder op eigen terrein: het moet anders!, - willen zij dan een
ANDER statuut voor de kerk, een ANDERE substantie voor het trouwverbond, een
ANDERE wet met ANDERE beloften en ANDERE bevelen, of willen ze soms een
MEERDERE werking van den Geest, opdat die de betrokkenen stuk voor stuk beter
doe leven naar de bestaande verordeningen? En het overtreden doe ophouden?
En stel eens, dat er tot en over die dolerende kerk, die benauwde
verbondsgemeenschap, die bezwaarde redactie een Stem van Boven kwam,
zeggende: ‘Ik heb uw gebed verhoord. Ik zal in die kerk, dien vriendschapskring,
dat volk meer van mijn Geest geven dan Ik te voren deed, en Ik zal gaan genezen
van de hiërarchie in de kerk, zodat ieder zich de kerk-zaken weer persoonlijk voor
zichzelf gaat aantrekken, en Ik zal gaan genezen van den individualistengeest in
de liefdesverbintenis, zodat elk voor zich de zaken weer individueel zich gaat
aantrekken en niet altijd op den ander ziet, en Ik zal gaan genezen van den Jan
Salie-geest onder het volk, die alle zaken van volk en wet maar leert overlaten aan
de regeringsorganen, en Ik zal maken, dat de leden van de natie zich weer zelf,
persoonlijk, voor de zaken van grondwet en recht aansprakelijk stellen, wel, dan
geeft die Stem van Boven inderdaad ‘betere’ beloften dan vroeger; maar geeft ze
soms ándere? En zou zij het goed vinden, als wij allen onze dankbaarheid voor dat
genadige woord van die Goddelijke Stem nu eens hierin gingen tonen, dat we zeiden:
die oude kerkregel was niet veel zaaks, die was maar uitwendig, die trouwbelofte
had niet veel om het lijf, ze was alleen maar een formalistisch gedoe, en die
voormalige grondwet was niet meer dan een formeel nationaal-politiek gedoente,
bloot uitwendig, en ruw-collectief, maar voortaan zal de Spreker van die Stem van
Boven Zijn zaken grondig anders inrichten, Hij zal een nieuwe orde scheppen en
afkondigen, waarin Hij grondrechtelijk
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zich enkel en alleen verbonden behoeft te achten aan de vrome kerkleden, en aan
de wedergeboren liefde-belovers, en aan de trouwe, de voor 100 pct. volle burgers,
en de rest, nu ja, die zal Hij nog maar zowat opschepen met een
formeel-uitwendig-collectief Reglement, dat echter ook weer ‘maar uitwendig’ is, en
waarvan Hij Zelf terdege weet, dat het toch niemand van de anderen wezenlijk
interesseren zal? Ik zeg: zou de Spreker van die Stem van Boven zúlk een uiting
van ‘dankbaarheid’ voor zijn ‘betere beloften’ goedkeuren?
Ik denk dat allen, ook Meynen en Ridderbos, ook Bruins Slot en Schouten, zouden
roepen: neen, o neen. En dat ze ons zeggen zouden: houdt op met die tastbare
dwaasheden.
En wij zouden het op dat punt eens zijn.
Maar waarom luisteren dan zovelen, die - en nú noemen we géén namen meer - in
en om een synode precies zó horen redeneren, naar zulke betogen als naar de
hoogste wijsheid: tenminste ‘menselijk-volmaakt’?
Want inderdaad: het zijn er velen.
Ze horen Jeremia exegetiseren.
Ze horen de exegeten verklaren: volgens Jeremia 31 heeft de Stem van Boven
gezegd: het gaat niet goed tot nu toe, ze hebben mijn Verbond vertreden, ze hebben
in massa's de zaken van Israël maar aan anderen overgelaten, en er geen zaak
van persoonlijke, individuele verantwoordelijkheid van gemaakt; maar nu ga Ik hun
mijn Geest geven, die hen weer leren zal, van Israëls zaken een zaak van ieders
eigen verantwoordelijkheidsbesef te maken; en Ik geef in dezen betere beloften.
En nu gaan die vele luisteraars scherper luisteren.
Want ze horen de exegeten daarna concluderen; en ze gaan beleven, dat die
exegeten hun conclusies als even zovele dogma's dicteren aan alle kerkleden:
derhalve maakt de Spreker van de Stem van Boven dus een totaal ANDER verbond,
met geheel ANDERE statuten, en ANDERE beloften en een ANDERE Grondwet,
en wie niet uitverkoren is om mee te doen van uit het diepe hart, nu ja, die laat Hij
maar zowat meelopen in den tros, en laat hun af en toe met barse stem voorlezing
doen van de nog niet helemaal af te schaffen gemeenschapsordeningen, bloot
uitwendig overigens. Maar zijn echte verbond, dát gaat Hij alleen aan met die
uitverkorenen. De meelopers in den tros, die laat Hij afschepen met wat
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oude plunje van die vroegere gemeenschapsbepalingen. Maar het nieuwe, dat is
heel wat ANDERS, en dat is voor zijn verkorenen, NA hun wedergeboorte.
En nu gaan de hoorders van die exegeten applaudisseren: dank u voor uw dogma,
en we zullen 't óók zó leren;
en in bond gaan ze samen, wie hen niet wil volgen in het leren van de dictaten
hunner logica, bij duizenden uit de kerk werpen, als niet belovende niets te leren
wat niet in alles overeenkomt met de resultaten van die exegeten, gedicteerd als
axioma's voor de gesubalterneerde dogmatici en confessoren.
Ze doen wat Meynen-Ridderbos-Bruins Slot-Schouten in die hierboven eerst
getekende verbanden dwaasheid zouden noemen, en nog eens dwaasheid.
Ik zie hier een vinger waarschuwend opgestoken. En ginds nog een. Ineens gaan
er heel wat vingers omhoog. Ik hoor van allen kant me vragen: maar er stáát toch,
dat God zelf berispte? Dat Hij zelf zijn oude verbond berispte? En verachtelijk van
zijn eigen werk-van-eertijds toegaf: oude boedel, bloot-uitwendige relatie?
Maar staat dat er wel waarlijk?
Zeker, we treffen een Grieks woord aan in Hebr. 8 vs 7 en 8, dat in onze vertaling
samenhangt met ‘berispen’. ‘Niet onberispelijk’, dat vroegere. ‘Berispende’ treedt
de Heere God op.
Maar wat wil ‘berispen’ zeggen? Wat is van het Griekse woord de betekenis?
Het kan zeggen: niet voldaan zijn over iets, ontevreden zijn met iets. Iemand, die
verklaart: het gaat niet goed, zó als het nú gaat, die treedt op als zo'n ‘berisper’, Wij
denken bij ‘berispen’ aan iemand, die standjes uitdeelt, die personen aanvalt; er
zijn rechtsgemeenschappen, waarin ‘een berisping’ een zachtaardige, maar niet
dreigingloze vorm van tuchtoefening over personen is. Maar in de Griekse taal kan
het werkwoord ‘memfomai’ (door ‘berispen’ vertaald) ook betekenen: zijn
ontevredenheid of onvoldaanheid betuigen, laten merken dat men bezwaard, of nog
niet over de uitkomst voldaan is. Zelfs wie zou zeggen: ‘dankbaar, maar niet voldaan’,
die spreekt zijn ‘memfomai’ uit, al is hij ook dankbaar. Alle revolutie begint met het
zeggen: ‘memfomai’. En alle reforfatie vangt met hetzelfde woord aan: ‘memfomai’.
En alle voortgaande reformatie eveneens (dankbaar, maar niet voldaan). Alle
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‘bezwaarden’ in een kerk zeggen: ‘memfomai’. Prof. Veenhof schrijft over:
‘memfomai’-zeggers over en onder de synodocratie. De Heer Jan Schouten zegt
in de Tweede Kamer: ‘memfomai’: het gaat niet goed, het moet anders. Maar hij wil
geen verandering van grondwet, althans niet nu. Hij wil alleen maar, dat ze er naar
zullen handelen, en dat de slapers wakker worden. ‘Memfomai’ kan betekenen:
bezwaren zien, doleren, zijn beklag doen of: klagen.
Ook de bijbel en de Griekse vertaling van het Oude Testament kennen het woord
in dezen zin. In dit alles schreef Job Gode geen ongerijmde dingen toe (Job 1:22):
hij beklaagde zich (nog) niet over God; de Griekse vertaling zegt: Job sprak niet
aangaande God: memfomai. Tot Abraham spreekt de Heere: wandel voor mijn
aangezicht en wees oprecht; de Griekse vertaling zegt: wees onberispelijk; laat mij
niet over u te klagen hebben (Gen. 17:1). Job was ‘vroom’ (1:1, 8); dat zegt God
zelf (2:3); en Elifaz verklaart, dat een mens het nooit zo ver brengt als God in het'
niet-nodig-maken van de klacht van een ander, die zou zeggen: memfomai, - ik
vind, dat het daarginds niet goed gaat (4:17; vgl. 15:14; 22:3; 33:9; 9:20; 12:4).
Zo constateert ook Paulus van zichzelf, dat in zijn farizeeuwse periode geen
enkele van zijn superieuren aangaande hem kon zeggen ‘memfomai’: hij leefde
strikt naar den regel, dien zij hem geleerd hadden. Indien zo'n farizeeuwse meester
toen reeds wel zou gezegd hebben: ‘memfomai’, wel, dan zou niet de farizeeuwse
regel, doch de leerling Paulus zijn gedesavoueerd door zulke Gamaliëls. Een
examinator, die tot den geëxamineerde bij den uitslag zegt: ‘memfomai’, veroordeelt
immers niet zijn eigen onderwijs, doch de ontrouw of de onbekwaamheid van den
leerling?
Hoewel, het kán soms zijn, dat het ‘memfomai’ van den leraarexaminator toch
verder gaat, dan alleen het individuele geval van dien ènen gedropen leerling.
Misschien denkt hij, als er vele leerlingen zakken: de school moet nog meer haar
best gaan doen voor de discipelen, ze zijn zo hardleers, het peil zakt overal, - weet
ge wat? we zullen ons nóg meer met de leerlingen gaan bemoeien. We zullen den
leerling gaan bij-werken, meer zorg besteden aan de pupillen onzer school, opdat
haar naam goed blijve, en de resultaten van het onderwijs ons als leermeesters niet
beschamen, straks in de toekomst. Dan begint de leraar met bijlessen. Met sterker
privé toezicht. Met scherper tucht. Maar ook, wanneer hij den te zwakken leerling
bijlessen geeft, en hem met anderen extra bewerkt, ook dán
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wil hij geen andere leerstof hem geven (als ware dié berispelijk). Maar hij wil met
‘betere beloften’ de hele zaak nu eens nieuw aanpakken, opdat de oude leerstof
eindelijk er in moge gaan als gesneden koek. En ‘HEEL’ de school er kome.
Hier is ‘memfomai’ een kritiek op behaalde resultaten, - hoe en om wat oorzaak
dan ook.
Ook elders treffen we het woord in zulke betekenis.
Zó zijn er, zegt Paulus, bezwaarden in de kerk. Als iemand tegen iemand enige
klacht heeft, d.w.z. als hij in gemoede verklaart: het gaat niet goed, memfomai, wel, dan moet men zich niet van zo'n gravamen afmaken, en vooral niet gaan dreigen
en citeren, maar dan moeten ze daar in de kerk elkaar verdragen (het samen
uithouden) en daarin elkaar gunst bewijzen (Col. 3:13). Als in de kerk murmureerders
zijn, dwaalleraars, die zich niet willen voegen onder de van God gestelde kerkelijke
ordeningen (want ze doen net als Korach, Judas, vs. 11), dan zijn die scheurmakers
ontevreden met hun lot; ze zeggen: memfomai, het is niet in orde, de dingen moeten
anders, ik moet een andere plaats hebben in de kerk.
En - als tenslotte Paulus in Rom. 9 de doordringende prediking doet van Gods
volstrekte soevereiniteit, die Hem doet ontfermen over wien Hij wil, en laat verharden,
dien Hij wil, dan hoort Paulus iemand tegenwerpen: Wat klaagt Hij dan nog? (Rom.
9:19). In het Grieks staat: waarom komt Hij dan nog voor den dag met een:
‘memfomai’? Dan is dus alles toch zó als Hij het eigenlijk hebben wil?
Dunkt u ook niet, dat het met de verklaring van Jer. 31 (Hebr. 8) anders zou gelopen
zijn, indien ‘memfomai’ in Hebr. 8 precies zó zou vertaald zijn als in Rom. 9:19? De
Heere geeft zijn ongenoegen te kennen over wat er was. Het was niet goed gegaan.
De toestanden waren uiterst onbevredigend. En klagende over hetgeen tot nu toe
bereikt is, zegt de Heere nu: wij zullen ze sterker gaan bewerken. We zullen meer
Geesteskrachten hun doen toekomen.
Maar van zijn verbondsinstellingen, en zijn verbonds-substantie zegt Hij geen
kwaad. Integendeel: ze hebben die overtreden. De bondsREGEL was goed, en de
substantie blijft dezelfde. Maar de toegevoerde krachten en de bijkomende
Geesteswerking, DIE kon nog GROEIEN.
De hovenier zal nu meer zorg besteden aan den boom, de Leraar
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aan de school: Hij zal ze meer nog dan tevoren individueel bewerken.
En Paulus, die deze betere (geen ándere), deze versterkte (geen nieuwe) belofte
kent, Paulus hoopt dan ook, dat straks, als de Laatste Publieke Uitslag van het
Examen afkomt, zijn leerlingen, die in de laatste dagen school gaan (in de school
des Geestes, d.w.z. in de N.T. kerk en catechisatie) straks onberispelijk mogen
bevonden worden (Phil. 2:15, 1 Thess. 3:13; 5:23). En ook zijn eigen leermethode
(1 Thess. 2:10). Hij hoopt, dat de hoogste Leraar en Curator der kerk straks moge
zeggen: mijn schoolonderwijs met dit mijn onderwijzend personeel heeft geholpen,
mijn zorg, óók mijn versterkte zorg voor de leerlingen droeg vruchten. Deze ‘bomen’
hebben niet ‘gelogen’. Want een boom die slecht draagt, die is ‘berispelijk’, hoe en
waarom dan ook. Men staat erbij te klagen. Te klagen, niet over de wet, doch over
de omstandigheden, waaronder zó lang is geleefd en gewerkt.
‘Niet het oude verbond is dus van God verworpen, doch de bondsontrouwe
Israelieten zijn oorzaak daarvan, dat God een nieuwen bondshandel gaat beginnen’.
(Grundmann, in Kittel, Wtbch.) Zij hebben het oude verbond ‘krachteloos’ gemaakt!
Hoe? Net als de wet, die ook krachteloos (in het ons behouden) werd door onze
zonden.
Maar daarom wordt die wet toch niet berispt?
En Gods verbond toch niet?
1)

Om wat reden spreekt God de Heere: ‘memfomai’?
......welk verbond met Mij zij vernietigd hebben......
Jeremia 31:32.
......want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven......
Hebr. 8:9.

We hebben gezien, dat Jahwe over zijn bondsvolk spreekt: ‘memfomai’, het gaat
2)
hier niet goed.
Maar waarom spreekt de Heere alzo? Wat is de inhoud van zijn klacht? Welk
gravamen, welk bezwaar, welke klacht brengt Hij voor de rechtbank van 't verbond
in (vgl. Micha 6)?

1)
2)

De Reformatie, XXIII, 6 maart 1948.
We verwijzen naar onze vorige overdenking.
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Jeremia drukt dit alzo uit: ze hebben het verbond, dat Ik met hen had aangegaan,
vernietigd (Aalders: ‘verbroken’).
En de schrijver van den brief aan de Hebreën geeft er volgende parafrase van:
ze zijn er niet in gebleven.
Nu is het Nieuwe Testament een betrouwbaar uitlegger van het Oude. Voordat
men dus aan het woord ‘vernietigen’, dat de Statenvertalers in Jer. 31 gekozen
hebben, al te sterke consequenties verbindt, is het goed en geoorloofd, eerst te
letten op de Nieuwtestamentische weergave.
‘Blijven in’, zegt deze. Ze zijn er niet in gebleven.
Nu is de betekenis van ‘in iets blijven’ duidelijk genoeg. Men moet b.v. blijven in
het geloof, daarbij volharden (Hand. 14:22). En evenzo is het plicht, te blijven in al
hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen (Gal. 3:10, vgl. Deut.
27:26).
Maar wie niet blijft in het geloof, heeft die het geloof zelf vernietigd? Neen. Want
het geloof als menselijke akte bezat zo iemand niet, en de geloofsinhoud blijft recht
overeind staan. Evenzo de gelovende kerk, schatbewaarster der geloofsgoederen.
Of, wie niet blijft in hetgeen geschreven is in het wetsboek, heeft die soms het
wetsboek vernietigd? Neen. Het blijft wat het is: heel de geschreven thora blijft: er
valt geen tittel of jota van ter aarde.
De hier bedoelde menselijke zonde is dus niet-naleving, en in dezen zin
niet-vervulling van de bondsoorkonde (Hauck, in Kittel, Wtbch). Maar Gods
oorkonden laten geen tittel of jota ter aarde vallen.
Tot gelijk resultaat brengt ons ook de overweging van de door Jeremia zelf gekozen
Hebreeuwse woorden. Het in Jer. 31:32 gekozen Hebreeuwse woord (‘verbroken’)
komt ook voor in Jer. 11:10; ook daar is de klacht, dat de beide huizen Israëls het
verbond verbroken hebben, dat Jahwe met hen had gemaakt. Maar uit vers 8 blijkt,
dat de Heere van zijn kant zich houdt aan de verbondsstatuten: daarom komt er
ook een zware straf, zoals de oude ‘afspraak’ trouwens luidde. Evenzo is de
gedachtengang van Deut. 31:16 en 20. Daar wordt de bondsbreuk van de Israëlieten
voorspeld, maar de Heere houdt ten overstaan van dezen komenden afval bij
voorbaat reeds met nadruk vol wat Hij eenmaal dreigend ter voorziening in zulke
gevallen sprak: en Hij verlangt, dat Mozes dit alles zo zal vastleggen in een tekst
om van buiten te leren, opdat het nageslacht wete: wij zijn wel afgeweken, maar de
Heere
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zelf bleef bij wat eenmaal gezegd was. Evenzo spreekt Lev. 26:15, Ezechiël 44:7
(toch houdt de Heere vol, vs. 9), Gen. 17:14, Jes. 24:5 (het eeuwige verbond wordt
overtreden, maar zelf blijft het).
Reeds hier blijkt, dat een verbond ZOVER HET DEN HEERE BETREFT, niet kan
vernietigd worden.
We moeten dan ook nog éven verder gaan: twee hoofdstukken maar (Jer. 33:20,
21), om deze dingen nog scherper te doorzien.
De Heere geeft daar (met gebruikmaking van hetzelfde Hebreeuwse woord, door
‘verbreken’ weergegeven) een vergelijking. Hij heeft een ‘verbond’ van dag en nacht.
Dat wil zeggen: als Schepper heeft Hij soeverein verordend, dat dag en nacht elkaar
steevast op zullen volgen. Een natuurverordening dus. Een ‘verbond’ heet het,
omdat er een punt van vergelijking is: de vastheid. Hier betekent ‘verbond’ zoveel
als beschikking. Een door God zonder enige invloed van buiten af genomen
soevereine beschikking, dat op den dag de nacht zal volgen en op den nacht de
dag.
Welnu, zo spreekt die Schepper, thans optredende als Herschepper: zo min
iemand mijn scheppingsordinantie omtrent dag en nacht kan op zij zetten, verbreken,
vernietigen (in den zin van: uit de wereld wegnemen uit kracht van een eigen vrije
tegenbeschikking), zó min zult gij het verbond, d.w.z. de vaste verordening, van
mijn genade kunnen verbreken, op zij zetten, uit de wereld wegnemen.
Daar stáán we dus voor het merkwaardige feit: dezelfde profeet zegt: gij hebt een
vroegere verordening (‘verbond’) zó schandalig gesaboteerd, dat de Heere genadig
zei: Ik zal dan maar een nieuwe stellen. Maar denk er aan: Hij blijft vrij. Al verklaart
hij den ouden status quo vervallen door een nieuwen te scheppen, gij kunt die
nieuwe ordening niet op zij werpen, evenmin als de oude. Hij schafte die af, maar
gij niet!
Hier is duidelijk, dat het woord ‘verbond’ bedoeld wordt in den zin van goddelijke
beschikking.
Die beschikking nu is inhoud des geloofs. Ook zij wederom.
En nu kan de mens iemand blijken, die ‘in het geloof niet blijft’.
Maar daarom blijft die geloofsinhoud toch zelf wel overeind staan?
Zo kan ook de mens in die verbanden, waarin God hem wat te doen geeft, de
gegeven zedelijke bevelen schenden. Tussen de beschikking zelf van dag en nacht
kan hij geen speld krijgen: daar staat hij met zijn vermogens buiten.
Meen echter NIET, dat hij NIET de ZEDELIJKE VOOR-
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SCHRIFTEN, die God als SPREKEND Wetgever heeft gegeven AANGAANDE die
dag-en-nacht-beschikking zou kunnen overtreden. Hij kan b.v. van den dag een
nacht maken en omgekeerd: er zijn kinderen der duisternis, die des nachts zijn, niet
des daags. Ze storen zich niet aan de natuurlijke orde. Want ze slaan de
dienaangaande extra hun gegeven zedelijke voorschriften in den wind. Ze zullen
dan ook de gevolgen daarvan ondervinden. Maar juist óók daarin handhaaft de
scheppings-verordening haar vastheid en onverbrekelijkheid.
Welnu, iets dergelijks voltrekt zich ook ter zake van het verbond der genade, in
al zijn fasen. Daar zit een verordening Gods achter. Ze ligt er ook in uitgewerkt.
Voorzover die verordening (diatheke) Gods eenzijdige beschikking is (met door
Hem te voren ingedachte en geschapen verbanden inclusief rechtsverbanden) kan
niemand haar ooit op zij werpen. Als zo'n verordening plaats maakt voor een nieuwe,
dan is dat puur en alleen, frank en vrij, Gods eigen éénzijdige soevereine beschikking.
Maar - alle verordeningen worden in daarbij komende zedelijke geboden en
normen afgekondigd en in die zedelijke geboden wordt de mens gehouden Gods
vrijmachtige beschikkingen te volgen met zijn gehoorzame; d.wz..daaraan te
beantwoorden in eigen daden-van-wil, -van-geloof, -van-dienst. Als God dondert,
moet ik niet een jazzplaat af laten draaien op den in brand staanden bergtop. Als
Hij dag en nacht regelt, moet ik mijn leven en arbeid en sociaal verkeer daarnaar
inrichten. Als Hij een Sinaïbeschikking geeft, moet het volk daarop gehoorzaam
reageren. En als Hij - klagende over de toestanden na Sinaï - een nieuwe beschikking
treft, dan moet ik daaraan beantwoorden, zover het aan mij is opgedragen, bevolen,
te verstaan gegeven.
Ik kan wel aan die zedelijke geboden aangáánde de beschikking ontrouw worden.
Maar die beschikking zelf gaat onherroepelijk door. Nooit zal ‘Israël’ een verzande
stroom zijn.
En dus is op de vraag, waarom Jahwe optreedt met zijn ‘memfomai’, maar één
antwoord: Hij klaagt niet over zijn eigen beschikking, maar over de menselijke reactie
daarop.
En aangaande de mogelijkheden en grenzen dier reactie gaat Hij nu een nieuwe
beschikking treffen. Die Hij bekend maakt in en voor den bondskring, waaraan Hij
exegese geeft van zijn verordeningen en afkondiging doet van zijn beloften en
zedelijke bevelen.
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1)

De betere belofte (A).

Ik zal mijn wet geven in hun binnenste.
Jeremia 31:33.
De wet in hun hart geschreven......
Het is een merkwaardige ‘speling der geschiedenis’, dat in Gereformeerde kringen
den énen keer verzekerd wordt: dit betekent nog niets ‘zaligmakends’ (d.w.z. niets
waarmee de zaligheid gemoeid is), en den anderen keer: maar dit betekent álles:
het is een weldaad van wederbarende genade, waarmee de zaligheid rechtstreeks
gemoeid is......
Den enen keer toch wordt hetgeen hier staat, beschouwd als ook in de heidenen
aanwezig. Den volgenden keer als: alleen in de uitverkorenen aanwezig.
Hoe vaak hebben niet gereformeerde hoogleraren, doctoren, dissertatieschrijvers
met hand en tand verzekerd: de wet is in het hart der heidenen geschreven! Zelfs
als men hun tegenkwam, en zeide: maar dat staat er niet (in Rom. 2:15), zelfs dán
hielden ze nog vol: de wet in 't hart der heidenen geschreven.
Maar ze haastten zich dan, daaraan toe te voegen: dit is geen ‘zaligmakende’
inschrijving, ze is geen vrucht van radicale levenswending, ze is geen zaak van
wedergeboorte, o neen, in de verste verte niet. Het is alleen maar zo iets als een
zedelijk besef. Soms zeiden ze 't nog zwakker: een aangeboren vermogen tot kennis,
niet eens 'n aangeboren kennis. Vrucht van een algemeen Geestesgetuigenis.
Maar nu het wonderlijke: zet diezelfde mensen voor Jeremia 31, en plaats hen
tegenover diezelfde woorden: de wet in het binnenste. Dán verklaren ze, met dezelfde
vasthoudendheid: maar hier betekenen die woorden de allergrootste, althans ten
eeuwigen leven beslissende ‘zaligende’ inschrijvingsbeneficie. En dus: alleen te
vinden in de tot het eeuwige leven uitverkorenen. En dan vervolgen ze hun doxologie
met stijgend - hoewel wat te vlot formulerend - pathos. Ze verzekeren: vroeger kwam
de wet ‘van buiten af’, nu komt ze ‘geestelijk, door het innerlijk werk van God zelf
in het hart’ (de vraag, of een algemeen inwendig getuigenis des Heiligen Geestes
in de heidenen, ook niet ‘geestelijk, door een innerlijk werk van God zelf in het hart’
geschiedt, welke vraag
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toch op hun eigen standpunt alleszins behoorlijk is, laten ze ditmaal liefst buiten
beschouwing). Ze verkondigen: ditmaal is hetgeen door den profeet bedoeld wordt,
geen ideaal meer, dat gesteld wordt, doch een ‘volledige en zuivere vervulling’ van
het ideaal. Het beduidt dézen keer, zo verzekeren ze, ‘de innerlijke
levensgemeenschap ‘die ieder bondeling in het Nieuwe Verbond met God verbindt’.
En, straks helemaal op drift, verkondigen ze: ‘de Godskennis, waarvan hier sprake
is, is natuurlijk(!) niet een uiterlijke of zuiver verstandelijke kennis, maar de geestelijke
kennis van de waarachtige godsvrucht, de kennis, die door levensgemeenschap
met den Allerhoogste verkregen wordt’ (Aalders, K.V.). ‘Het spreekt vanzelf’(!) aldus de epiloog, ‘dat deze profetie uitsluitend(!) het oog heeft op wat wij noemen
de onzichtbare kerk’ (dezelfde).
‘De twee huizen’ van Israël en Juda (31:27) ‘met het oog waarop’ (K.V. op Hebr.
8) de nieuwe verordening is gegeven, zijn dus twee onzichtbare huizen geworden.
Zeg maar rustig: een huis, dat geen huis is, hoogstens ontwerp-van-huis.
Tegenover wie zulke tegenstellingsparen opstelt (niet nationaal máár innerlijk, niet
uiterlijk of bloot verstandelijk máár geestelijkwaarachtig) is de vraag niet ongepast:
is soms ‘verstand’ een ‘uiterlijk’ ding? Het schijnt toch wel iets innerlijks te wezen
evenals wil, gevoel?
En als men zou zeggen: ja, maar zolang God iemand niet wederbaart, blijft Hij
maar zowat aan den buitenkant opereren, dan zou men willen vragen: moet dan in
uw lofredenen op die heidenen, die de wet in het hart heten te hebben, het spreken
(tot in titels van dissertaties toe) over een ‘algemeen inwendig getuigenis van den
Heiligen Geest’ niet worden veranderd in een meer correct spreken van een
‘algemeen uitwendig getuigenis van den Heiligen Geest?’ Met welk recht zegt gij
den énen keer: 't verstand, dat is iets innerlijks, den anderen: 't verstand, dat is iets
uiterlijks?
En, als men die vragen wat al te direct-persoonlijk vindt, dan stellen wij de vraag
aldus: indien de ‘Synopsis’ (een klassiek gereformeerd leerboek van gereformeerde
theologen ‘uit den bloeitijd’) spreekt van ónwedergeborenen, bij wie het zaad des
woords niet in goede aarde viel, maar die toch ‘inwendig zijn geroepen’, omdat het
Woord van God niet maar het éne oor in, het andere uitging, doch het zieleleven
raakte (verstand, ‘historisch geloof’, wil,
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‘wondergeloof’, beide, ‘tijdgeloof’), hebt gij dan goede reden om te zeggen: die
bloeitijd was tóen al een tijd van verval, en als de Heere God de Kerk door
persoonlijke, individuele zielszorg het Woord nauw op de conscientie bindt, en op
den man áf gaat, dan is dat nog maar buitenkants-gedoe? Als Hij niet meer doet,
en te beloven heeft, dan zullen wij meesmuilend zeggen: het is nog niet veel zaaks
met die beloften, het zijn nog geen betere beloften, het is maar, nu ja, niet nationaal,
maar dan toch slechts institutair, massaal, compagnie-gedoente? Móógt en durft
gij zo spreken?
Het zijn vragen, die om antwoord roepen.
De vragen, waarvoor de bij Jeremia voorkomende belofte, hierboven vermeld,
ons plaatst, kunnen een antwoord krijgen allereerst uit de juist opvatting van het
woord ‘binnenste’.
Blijkens het gebruik van het hier voorkomende Hebreeuwse woord kan ‘binnenste’
een aanduiding zijn van den ‘inwendigen mens’, d.w.z. van zijn psychisch leven als
‘zetel’ van denken en emotie. Hetzelfde woord komt, om maar een voorbeeld te
kiezen, ook voor in 1 Kon. 3:28 (Gods wijsheid in den koning), Jer. 4:14, Spr. 26:24,
Ps. 62:5, 94:19. En wanneer het wordt gebezigd in afwisseling met ‘hart’ is de
betekenis - die overigens wel zeer variabel is - eigenlijk zonder meer gegeven: Spr.
14:33, Jer. 31:33, Ps. 39:4, 55:5, 109:22, Klaagl. 1:20. En als nu sprake is van een
‘geven’ der wet in het binnenste, welke uitdrukking min of meer zichzelf verklaart
door het daarnevens gestelde: schrijven van de wet in of op het hart, dan denkt
ieder vanzelf aan Spreuken 3:3, waar de wijsheid haar leerling vermaant, de wet
der wijsheid en haar geboden te schrijven op de tafelen van zijn hart. Dat kan
natuurlijk niet betekenen: wederbaar u zelf, evenmin: verkies u zelf ten eeuwigen
leven, het heeft ook niet de betekenis: bekeer u (want het zich niet bekeren is niet
ondersteld), doch: vergeet ze niet, zorg dat ge ze niet uit uw gedachten laat gaan,
dat ge er een zaak des harten van maakt; laat het geen van buiten geleerd lesje
zijn, dat ge van een ander naspreken kunt, doch: zet uw geest er op, wees er mee
bezig.
En daarom is niet meer dan dit de betekenis der woorden, op zichzelf genomen
zijnde.
Nu is het evenwel onbetwistbaar, dat men nimmer enig Schriftwoord ‘op zichzelf
nemen’ kán. Om te weten wat in een bepaalde plaats een bepaald werkwoord
zeggen wil, zal na te gaan zijn, wie
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het onderwerp der handeling is; en wie het voorwerp en wat het verband, en hoedanig
eventueel de weergave in het Nieuwe Testament.
Dat bedenke men ook hier, vooral nu Hebreën 8 het ons bezig houdende fragment
van Jer. 31 heeft opgenomen.
Maar juist daarom vragen we: wat is in den Hebreeërbrief doorlopend het
hoofdthema? Is het soms dit: in het Oude Testament was alles maar oppervlakkig,
ruw, bruto, maar onder ons in het Nieuwe Testament is alles diep, fijn, netto? O
neen.
De tegenstelling is voortdurend: in het Oude Testament stonden wij, eenvoudige,
ongeleerde, niet tot de priesterkaste behorende ‘leken’ altijd op een afstand, maar
vandaag mogen wij vlak bij komen; vroeger waren we afhankelijk van de hiërarchie,
maar vandaag zijn we vrijgemaakt; eerst waren we aangewezen op tussenpersonen,
een priester om te offeren, een priester om te bidden, een priester om te leren; maar
vandaag hebben we zelf rechtstreeks contact; we hebben zelf toegang tot het
heiligdom, we kunnen zelf bidden, en krijgen daartoe ‘vrijmoedigheid’ (die dus, wijl
ze ontvangen is, geen brutaliteit mag heten) en vandaag kunnen we zelf de boeken
lezen, onze kinderen leren, zelfstandig de Schriften uitleggen; geen priester denkt
meer voor ons, we denken nu zelf.
Let wel: dat betekent niet, dat de Hebreeërbrief nu tot al die mensen, die in dezen
niet-meer-leeken-staat zijn overgezet, die in deze gemeenschap-van-mondigen zijn
opgenomen zegt: gij zijt wedergeboren, stuk voor stuk. Dat blijkt wel anders. Hij
vermaant hen juist tegen deze valse suggestie, ook in den vorm van zelfsuggestie:
pas op, dat gij niet verloren gaat.
Maar juist daarom zal - in afwachting van wat voorts nog uit het tekstverband zou
mogen naar voren komen - vooralsnog in ons tekstwoord alvast deze belofte mogen
worden beluisterd: Tot nu toe heb Ik, de Heere, U aangewezen op voorgangers,
tegenover wie gij - volk van de massa - in een positie van onmondigen en dus van
afhankelijken stondt; maar Ik ga daarin verandering brengen: mijn opvoeding gaat
voortaan verder doordringen en wordt meer direct; Ik breng mijn woord meer
rechtstreeks tot u, meer individueel; Ik zal zorgen, dat gij geen les moet hálen bij
een ‘deskundige’, maar dat gij zelf weet waar het op staat, waar het op aankomt.
Het leken-instituut, dat gaat verdwijnen.
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Ten derden dage: de sabbatsklok is verzet.
En ten derden dage zal Hij weder opstaan.
Matth. 20:19.

Het menselijk verstand, opdringende zover het maar kan, heeft zich ook bezig
gehouden met de vraag: waarom stond Christus juist op den derden dag op? Er
waren toch ook andere mogelijkheden? Had Hij niet aanstonds na zijn sterven
kunnen opstaan? Of onder de handen van wie Hem ten grave droegen? Of tegen
het einde dezer wereld? Want, wat dit laatste betreft: ware het niet zinvoller geweest,
indien het Hoofd geweigerd had zó veel eerder op te staan dan de leden?
De vraag is met ernst gesteld, ook deze laatste.
Men heeft de antwoorden in menigte gegeven. Thomas Aquinas neemt er enkele
van voor eigen rekening. Indien, zo zegt hij, Christus zijn opstanding zou hebben
uitgesteld tot het einde der wereld, dan hadden we het geloof in zijn godheid niet
zien bevestigd: het was de opstanding die Hem Gods Zoon bewees te zijn. Alsof
het zien van zijn godheid afhankelijk is van blote waarneming van feiten en niet van
geloof in het Woord. Aan den anderen kant, zo vervolgt Thomas, indien Christus
dadelijk en onverwijld na zijn sterven was opgestaan, dan zouden wij het geloof in
zijn mensheid niet bevestigd hebben gezien: er moest een zeker op-onthoud liggen
tussen het een en het ander: anders zou zijn dood niet een werkelijke dood gebleken
zijn en zijn opstanding derhalve evenmin een reële opstanding. Alsof niet zijn
mensheid, juist als de zijne (de door Hem aangenomene!) moest gekend zijn uit het
Woord en op zijn eigen gezag geloofd; en alsof niet een verblijf van 36 uur in een
koel graf een niet-gestorvene minstens dezelfde ‘kansen’ om in leven te blijven zou
geboden hebben als Jona's verblijf van overeenkomstigen duur ‘in het hart der zee’.
En dan treden bij Thomas naast deze toch wel wat plomp-rationalistische
‘argumenten’ straks de mystieksymbolische: drie dagen, daar is het getal drie in,
en drie is het getal van alle ding: begin, vervolg, einde. Of ook: één vollen dag, doch
twee volle nachten bracht Christus door in 't graf, om daarmee te tonen, dat Hij door
zijn énen lichamelijken dood (die 'n ‘licht’ was vanwege zijn gerechtigheid) onzen
dubbelen dood (van lichaam n.l. en van ziel) die een dubbele duisternis betekent
vanwege onze
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zonde, heeft doorbroken. Tenslotte: opgestaan ten derden dage: dat wil zeggen:
de eerste dag was vóór de wet, de tweede onder de wet, de derde onder de genade.
En, niet alleen op aarde voor de levenden, doch ook aan de overzijde in de wereld
der doden, is er zo'n ‘derde’ dag: de eerste was onder de schaduwen der wet, de
tweede onder de werkelijkheid, het ‘lichaam’ des geloofs, de derde in de eeuwige
glorie, aan welke Christus door zijn opstanding haar begin geschonken heeft.
Dat een man van Thomas' denkkracht zich zó verliezen kon in onverantwoordelijk
geschrijf bevreemdt niemand, die weet, hoe moeilijk het is, zich vrij te houden van
de paden der eigenwilligheid. Wie over de vraag, hierboven gesteld, nadenkt, moet
enerzijds zich wél realiseren, dat de vraag haar zin heeft (want voor ‘toeval’ is geen
plaats bij den groten altaardienst), doch wete anderzijds, dat slechts uit de bijbelse
gegevens het antwoord zal te vinden zijn.
Nu is één der Schriftuurlijke gegevens: dat van den Sabbat, - als door God gewilde
en nader geregelde, en op den Messias en de messiaanse rust ziende instelling.
De dag der opstanding - onze zondag - geldt van ouds als de dag des Heeren,
d.w.z. de dag van den Kurios, den verhoogden Christus. In deze kwalificatie van
den zondag als nieuwtestamentischen sabbat gaat de Schrift zelf ons voor.
En met dien sabbat staat het niet zó, dat hij enkel herinnerings-dag is. Neen, hij
is uitdelings-dag, dag van administratie, d.w.z. dag van toediening van de goederen
des hemelrijks.
Maar die God, die onze tijden in zijn hand houdt, heeft dan ook ons willen leren
welke beslissende veranderingen optreden in ‘het midden van den tijd’.
Het midden van den tijd, het midden der geschiedenis, hoe veel is daarover niet
den laatsten tijd door theologen geschreven? Welnu, hier is dat ‘midden van den
tijd’, niet voor wie in jaartall en meet, doch voor hem, die naar de beslissende
wendingen zoekt. Het midden des tijds, dat zijn de ongeveer zes en dertig uren, die
verlopen zijn tussen Christus' sterven en zijn verrijzenis.
Daarom weten we ook niet den dag van Christus' geboorte. Die wás geen ‘midden’,
doch wees in nu versnelde vaart naar dat ‘midden’ heen. De geboortedag is niet
bekend onder de dagen der week. Maar we weten wel, welke de sterfdag was en
welke de op-
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standingsdag. Beide zijn bepaald door den sabbat. Enkele uren vóór den
oudtestamentischen sabbat daalt de Christus in het graf, enkele uren daarna treedt
Hij er uit. En dan doet Hij sabbatswerk: Hij vergadert zijn kerk.
Dat is te zeggen:
toen Israël zijn Messias had verworpen, en deze zijn arbeid volbracht had, toen
was de sabbat van ‘den ouden dag’ vervuld. Hij moest verdwijnen.
En wederom:
toen de Messias het loon op zijn volbrachten arbeid in ontvangst kwam nemen,
toen werd de sabbat van ‘den nieuwen dag’ ingeluid. Hij moest beginnen.
‘In den ouden dag’ was de sabbat een afsluitende dag. Want Israëls klok was
advents-klok; en advent betekent: wachten op later, en aan-werken op later, op wat
nog-komen-moet. Vermoeid kwámen de pelgrims zover; ze ‘háálden’ dien dag, zó,
als de dagloner hijgt naar het schaft-uur, en zich uitstrekt naar zijn legerstede. ‘De
uitgestelde hoop krenkt het hart’; het zijn de vermoeiden, die aan 't eind der
werkperiode den rustdag eindelijk vinden. Hun werkweek is symbolisch ingedeeld:
eerst werken, en onder de wet staan van wie nog kómen moet naar de rust, de rust
is toekomst.
‘Maar de begeerte die komt is een levenboom’.
Als in het midden des tijds de rust verdiend is (Goede Vrijdag) en diensvolgens
ook wordt toebedeeld (zondag), dan is daar de ‘gekomen begeerte’, de weer
opengestelde levensboom. Dan is de rust niet meer hetgeen nog komen moet, doch
hetgeen gekomen is. Eens en voor goed. En daarom gaat Gods hand de sabbatsklok
verzetten: de week wordt voortaan anders ingedeeld. Niet langer gaan we
heen-werken náár de rust, doch nu beginnen we te arbeiden van de rust uit. Niet
de vermoeiden komen amechtig nog nét den rustdag ‘halen’, doch de verfristen
slaan krachtig, als nieuw-geboren zonen van Gods dageraad, de hand aan den
ploeg: ze hebben hun rust, en hun jeugd is vernieuwd als van den arend. Opvarende
met arendsvleugelen verkennen zij hun dag, den dag huns Heeren, den dag die
van den middag naar den avond gaat. Hebben de vaderen van het begin der
geschiedenis naar het midden ervan gereisd, zij trekken in den middag op naar den
avond: daar wacht hun de eeuwigheidsrust, die echter met den eeuwigen arbeid
identiek is. Want zij zijn vrijgemaakt door den Zoon des mensen: vrijheid nu is de
tot spel geworden ernst.
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Zo komt onze grote Dode zich als Heer van den Sabbat doen gelden. Als Heer van
den sabbat verklaart Hij Israëls sabbat ongeldig, wijl ontkracht. Alle levietische
priesters hebben op Hem áán gestuurd in den sabbatsdienst die wekelijks kwam
wederkeren. Maar nu de laatste zoon van Levi, hij heet Kajàfas, den Heer des
sabbats als sabbatsschender heeft geworpen buiten de poort, en het sabbatsfeest
wilde voortzetten zonder Hem, nu kwam de dode Heer van den sabbat Kajàfas'
sabbatsdienst verstoren, door hem zinledig te verklaren. Kajàfas' offers grijpen, dien
zaterdag, in 't midden van den tijd, in het luchtledige: zijn offeranden zijn opgeheven
in het ijle en het ijdele. Hij heeft den Naam zijns Heeren in het ijdele opgeheven
(derde gebod): nu komt de Heere Kajàfas' naamsverheffing neerstoten in het ijle.
Hij houdt adventsfeest, de dwaas, maar 't is voorbij: ziet het zal alles nieuw nu
worden. Hij heeft den middag gehaald, en wil zijn God alsnog een offerande als
ontbijt gereed zetten. Maar God slaat de gong voor het noenmaal van de engelen
en de mensen. Kajàfas' koorknapen reciteerden: ‘laat ons den rustdag wijden’, maar
Jahwe hield zich doof. Toen ze verlept en mistroostig hun altaargewaden opborgen
en naar bed gingen, toen kwam, laat na hun sabbat, als het begon te lichten, de
van Kajafas geweken God zijn Galilese vissers door engelen voorzingen: 'k zal u
een rustdag wijden met psalmen tot mijn eer.
En als dan straks dat noenmaal wordt gegeten, in 't midden van den
dag-der-wereldgeschiedenis, dan is de beurt aan de Galilese vissers. Op zondag
begint de Heiland met zijn kerkvergadering. Hij houdt met hen zijn rust-uur. Zij zien
achteruit, en dan slaan zij tezamen de hand aan den ploeg, vooruit de blik naar den
groten dagendag.
Ja, dat was 't middaguur van onzen wereldtijd. Het is gemarkeerd door den IN
TIJD WAARNEEMBAREN slag. De eerste slag-van-twaalf, die viel op vrijdagavond,
de twaalfde op zondagmorgen. Als het begon te lichten. Maar de twaalfde slag is
voortaan de eerste van den sabbat. We zijn den keerkring gepasseerd.
Waarom is Hij begraven geweest?
Om daarmee te bewijzen, dat Hij met zegen was gestorven. Het was de Grote
Doorbraak; kalender en kadaster zijn voortaan in Christus' hand, en zie, Hij is mijn
Heere en mijn God.
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1)

Het oordeel door den Man.

......den dag, op welken Hij den aardbodem rechtvaardig zal oordelen
door een Man......
Hand. 17:31.
Het oordeel is door God gegeven aan den Man van Pasen, dat is: aan Jezus
Christus. Die is daartoe verordineerd. Nog wel niet als Jezus, maar wél als Messias,
slechts bekend bij God, trad dus aanstonds na den val de Zoon Gods op, Logos
asarkos incarnandus zijnde, d.i.: het nog niet vlees geworden Woord, dat toch
eenmaal vlees zal moeten worden. Hij trad en treedt voorts altijd op om het
genadewerk en den genadedienst in de wereld te stellen, en (niet aan verkiezing
en verwerping, waarvoor de grond alleen Gods welbehagen is, doch) aan de zaliging
en de verdoemenis den grond te markeren als door zijn werk nader bepaald. Van
de zaliging zal de grond wezen: Christus' verdienste. En van de verdoemenis: de
schuld des mensen, die na den val bepaald blijkt te zijn door Christus' werk: de
schuld is Christusverwerping. Zo treedt Christus op als Heiland-Verlosser en als
Heiland-Wreker. In beide functies is het constitutieve element: zijn evangelisch
verlossingswerk, dat nimmer quantité négligeable wezen wil.
Doordat in dezen geest en met deze dubbele intentie Christus zó den last der
wereld op zich neemt, geeft Hij aan alle geschiedenis en aan alle historische prestatie
haar voortaan christologisch bepaalden zin, die is generaal, álgemeen. De genade
is daarin niet generaal, wel commuun. Het is de éne heils-genade, de verlossende,
de herscheppende. Want Christus wordt nu garant bij God voor den terugkeer van
de in Gods raadsbesluit daartoe aangewezen en ‘voorgekende’ wereld Gods tot
God zelf, zó áls ze ‘voorgekend’ is.
Het is dus in zóverre ‘om zijnentwil’, dat tussen wereldbegin en wereldeinde een
historie werd ‘ingeschoven’ van vele eeuwen. We zeggen: om zijnentwil. Dat kán
nu in dezen gedachtengang niet bedoelen: om der wille alleen van zijn heilswerk
(c.q. om der wille alleen van de uitverkorenen). Het moet betekenen: terwille van
zijn dubbele betekenis: als Heiland-Verlosser én als Heiland-Rechter. Hij maakt
plaats voor de historie, feitelijk, omdat zij plaats heeft te maken voor Hem, opdat
alle historisch geschieden christologisch bepaald zij: pro dan wel contra.

1)

De Reformatie, XXIII, 3 april 1948.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

327
Natuurlijk is dat werkwoord: ‘inschuiven’ niet meer dan beeldspraak. Het lijkt maar
zo. In werkelijkheid is het zo van eeuwigheid bepaald. De Raad Gods voltrekt zich
op den voorgezienen rechtsgrond van Christus' werk. Steeds blijft de Christus te
zien als wereld-lastendrager, die alle wereld-lusten aan God den Vader overdraagt,
opdat God in allen alles zij; zie het slot van 1 Corinthe 15.
En daarom komt het oordeel aan dien verordineerden Man. Hij is de kritische
Bruidegomsvriend voor den diakritischen Bruidegom. De Bruid zal Hij tot God leiden;
en wie dat feest niet lijden mogen, zal Hij excommuniceren. De stem, die straks ons
allen aanspreekt zal een mánnenstem zijn, - dit is het mooiste of het ergste, wat
ons God kan aandoen.
1)

Ongevraagd ontslag.

En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft.
Openb. 13:17.
De christenen, juist wijl ze Gods Naam over zijn werken hebben uit te roepen, mogen
niet zich onttrekken aan het wereldleven. Het wereldS leven is wat anders dan het
wereldleven. Ze moeten daarin trouw zijn. Worden ze weggestuurd, dan moet het
niet wegens hun luiheid, doch vanwege hun trouw zijn.
Maar juist in die trouw (aan God) zal de meerderheid hen niet dulden, straks.
Want teleologisch-gerichte cultuurbouw is geen zaak van losse individuen, doch
van een hechte gemeenschap. Doch de volgelingen van het Beest zullen geen
andere ‘gemeenschap’ erkennen dan die uit den van God losgeslagen mens is. In
het negatieve zullen zij daarmee erkennen, wat vele christenen vaak nalaten te
belijden, n.l., dat het geloofsartikel van ‘de gemeenschap der heiligen’ van direct
cultuurbelang is. En dat kerkscheuring (de wezenlijke, niet wat de hiërarchie daarvan
máákt) ook altijd cultuurverlies is. En dat kerkherstel, ook wanneer het aantal der
belijders slinkt, steeds weer tevens cultureel herstel in christelijken zin betekent.

1)

De Reformatie, XXIII, 10 april 1948.
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En juist uit haat tegen al wat werkelijk christelijk is, zullen dus door de antichristelijke
leiding eenmaal Gods waarachtige belijders zijn geboycot, en hardhandig verwijderd
worden van de culturele werkplaatsen en - fondsen. Waarom? Omdat ze onbekwaam
waren? Neen, maar wijl ze het gewaagd hebben, evangelisten te zijn, bijbelgetrouwe
wegwijzers der cultuur. Daarom zijn ze op zij geworpen.
Wij weten, dat dit ‘standpunt’ brutaal genoemd is. Het zou immers van de niet
aan ons eigen confessioneel denken sympathieken te veel kwaad, en van de wél
aan onze confessie getrouwen te veel goeds zeggen: deze tijdelijke wereld kent zo zegt men - geen contrasten als tussen hemels en hels. Maar die zó spreken,
delen ons ‘credo’ niet. Zij kennen geen Woord Gods, dat in de ‘geschiedenis’
historisch, d.w.z. uit eigen zaad continue vruchten wekkend, ingaat met effect. Het
‘Woord Gods’, gelijk zij het zien, is geen ‘zaad van wedergeboorte’. Een ‘keten van
heil’ wordt naar hun inzicht niet gesmeed, hier ónder de wolken. Wat hier beneden
vrucht voortbrengt, dertig-, zestig-, honderdvoud, dat kán naar hun gedachte geen
zaad van boven zijn geweest.
Deze theorie zal 't niet uithouden tot het einde.
Want óók de Antichrist zelf, hoewel door deze theorie (die kerk-ontkrachtend is)
zijn weg bereid zich vindend, zal toch, heeft hij eenmaal de macht, er over lachen,
en uit dien lach de grimmige konsekwenties trekken. Hij zal wél geloven aan
principiële contrasten. Hij zal afsnijden wie hem niet religieus vereert. En dan ‘op
alle terreinen’. Want de Antichrist zal geen filosoof zijn, die met den rug naar de
wereld toegekeerd staat. Hij zal niet geloven in de eenheid der cultuur, ook niet in
een ‘transcendentale’. Hij weet het wel: er is één natuur, maar er is meer dan één
natuur-gebruik of natuur-bewerking. Het willen is den mens ingeschapen, ook het
culturele willen; het behoort tot de natuur. Maar het culturele streven is meer dan
willen; daar zit doelstelling op langen termijn en op langen afstand in. En bij dat punt
aangeland, stuiten we weer op de antithese.
Velen zeggen heden: ze bestaat niet. De Antichrist zal die leuze aanvankelijk met
een glimlach laten begaan: ze baant hem het pad, wijl ze de kerk ondermijnt, haar
actie lamslaat, en zijn recruten hem in breden getale tegemoet helpt voeren.
Maar: als hij klaar is voor den start: dán zal hij zeggen: er is de antithese. Dan
gaan de concentratiekampen weer open - voor een
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kort verblijf. Men komt er niet meer uit, en toeft er maar een ogenblik: de oven brandt.
De antithese is geloochend door vele ‘christenen’. Ze wordt straks gedicteerd
door en aan de laatste heidenen.
1)

Christus beroept zich op de Schriften.

Onderzoekt de Schriften, want......die zijn het, die van Mij getuigen.
Joh. 5:39.
Velen voelden of voelen zich in ‘Jezus’ teleurgesteld. Hij heeft geen geniale leer
gegeven en geen eigen school gemaakt.
Tien tegen één, dat, als iemand zó over Hem klaagt, het iemand betreft, die uit
den mond van ‘Jezus’ een min of meer uitgewerkte ethiek of zelfs esthetiek had
willen vernemen. Maar zelfs de (uitgewerkte) prolegomena ontbreken in ‘zijn’
onderwijs. Hij heeft eigenlijk geen ‘eigen’ onderricht gegeven. Hoe vaak zegt Hij
niet, dat ‘er ook van Hem geschreven is’? Hij gaat, zó sprekende, niet als de leraar
van een ‘eigen’ op zijn naam staand systeem, een platform betreden, maar neemt
zijn plaats in onder alle andere ware profeten; gaat Hij al boven hen staan, als hun
‘vervulling’, Hij is toch niet van hen los te maken.
Dat is voor 't vlees wel het meest ‘teleurstellende’: deze ‘Jezus’ stelt er zijn eer
in, dat men van Hem geen ‘eigen’ norm-colleges kan verwachten; Hij is, zegt Hij,
gekomen, niet om enige goddelijke wet te breken, doch om de wet te vervullen.
‘Vervullen’ is wat anders dan ‘breken’ (door een ‘eigen’ revolutionerend systeem),
wat anders ook dan ‘aanvullen’.
We horen hier van de afwezigheid van een uitgewerkte directe thetische denken levens-theorie.
Maar men kan vragen: geeft ‘Jezus’ soms een directe uitgewerkte antithetische
theorie? Of een antithetische stijl-leer? Of althans fragmenten daarvan? Of
aforismen? Die men bundelen kan?
Men zou voet kunnen geven aan de gedachte, dat daar toch eigenlijk wel
aanleiding toe was in de periode, die Hij onder de mensen beneden doorgebracht
heeft. Wij hebben het oog op de toenemende verhellenisering van Israëls leven en
denken uit die

1)
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dagen. Ook de wetenschap, de kunst stonden onder sterk Helleense beïnvloeding.
Zo bijv. de muziek; gelijk voor ‘heilige’ cultus-handelingen de Hebreeuwse taal zich
koppig handhaafde, maar voor den cultuur-handel het Grieks zich liet gelden, zo
bleef voor tempel-cultisch gebruik de Joodse muziek den liturg binden, maar vocht
daarbuiten voor profaan-cultureel gebruik de ‘vrije’ Helleense muziek tegen den
Israëlietischen stijl. De Hellenisering drong al verder door. En daarmee ook de
voorliefde voor een leraar-met-eigen-systeem, die ‘wat nieuws’ te horen geeft.
Dingt nu de Christus naar een plaats in deze rij?
O neen.
Hij is daartoe onwillig.
Want Hij is niet maar ‘een mens’, doch DE Adam.
De mensenzoon.
De tweede Adam.
En dat zijn van Adam bepaalt zijn werk op aarde. Gelijk ook straks dat in den
hemel.
Want de eerste Adam was - althans voor wie niet evolutionistisch denkt - geen
kind, en geen speelse naieveling. Hij had - om in de taal der Nederlandse confessie
te spreken - weliswaar met álle andere schepsel zijn ‘officium’, zijn taak, als onderdeel
van 't gemaakt geheel der werken Gods. Maar bij hém (als bij den engel) is het
‘officium’ tot ambt geworden. Om ambtsdrager te kunnen zijn, dáártoe is hij door
God gemaakt, niet maar als een onderdeel van de grote wereldmachine, doch ook
als door God aangestelde machinist. Verantwoordelijk, niet zozeer in die eerste, als
wel in die tweede kwaliteit.
Deze bestemming van den ‘adam’ (mens) tot zulk een verantwoordelijk ambtswerk
bepaalt nu verder heel zijn optreden, en al zijn relaties. Ze bepaalt zelfs zijn
kwaliteiten; want God schept hem zódanig als Hij hem hebben wil; en als doelbewust
ambtsdrager wil hem God zien. Van hier uit gezien, vervalt de constructie van den
‘naïeven’ (geen doel zich stellenden) oer-mens; en krijgt de mens het predikaat van
‘medearbeider Gods, en wordt zijn arbeid opgenomen in een zó breed-kosmisch
verband, dat hij in de oorspronkelijke wereld der paradisale zuiverheid vanzelf
‘liturgie’ heten mag, d.w.z. dienst in en aan het Rijk. Welk Rijk? Dat Rijk, waarvan
God de Koning is, het Koninkrijk der hemelen dus, hetwelk zijn onderdanen over
twee afdelingen van den kosmos heeft verdeeld: een ‘boven’- en een
‘beneden’-afdeling.
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Is nu dit het beeld van den eersten Adam, dan kan de Christus slechts dan zijn
naam van tweeden Adam terecht dragen, indien ook Hij - als mens - binnen het
kader van deze ambtscategorieën valt en vallen wil. Juist als tweede Adam grijpe
de Christus dus naar de Schriften. Die bepalen zijn werk en dús zijn kwaliteiten. Hij
wil, noch aangaande zijn ambtswerk, noch aangaande zijn daartoe toebeschikte
kwaliteiten ook maar iets weten of doen weten zonder de Schriften, die Hij zelf
trouwens altijd te zijner legitimatie aanhaalt.
We moeten steeds weer den vinger op dit détail leggen, omdat we anders niet
komen waar we moeten zijn. ‘Jezussen’ (Jozua's) zijn er honderden geweest; en
ze zijn er nog in ghetto's en op marktterreinen. En, zo men strikt de taal nemen wil:
‘christussen’ (d.w.z. ‘gezalfden’) zijn er miljoenen geweest en ze zijn er nog in
catacomben en gelukkig ook op de pleinen der stad. Maar dat de Zoon van Maria
en Jozef (naar men meende) den inhoud van den naam Jezus (Jozua) en
Mensenzoon en tweeden Adam waarlijk en uitputtend zou verdienen, en dat in Hem
de goddelijke aanstelling definitief en de bekwaammaking adequaat zou zijn, en
ook geweest is en vandaag nog is, dát weten we niet uit den klank der namen, noch
lezen we het af uit zijn verleden parousie, zijn historische verschijning, doch dat
horen we uit de Schriften.
En nu we dit alles weten, nu zien we, dat, ofschoon het ambt den Christus der
Schriften nimmer van de mensen losmaakt, en in zoverre nooit Hem van hen isoleert
of abstraheert, toch zijn geheel enige, zijn uitputtende, definitieve, pleromatische
zalving, en deze verbonden met zijn geheel enigen Persoon (uit twee naturen
geconstitueerd) Hem als tweeden Adam, en als Middelaar in al zijn dienstwerk
volkomen ánders deed zijn dan ieder ander. Zijn ambtswerk, wijl het AMBTSwerk
was en is, zoekt ons allen. Maar wijl het zijn ambtswerk was en is, is het altijd Hem
bepalend in zijn geheel enigen dienst aan God. Men kan Hem niet kopiëren zonder
Hem te miskénnen. En evenmin Hem in een rij zetten: als één uit een serie, een
REEKS. Van het genus soldaat zijn er duizenden; van den generalissimus is er
maar één. Wie dien énen nagebootst of vermenigvuldigd wil zien, die legt het leger
lam. De generalissimus is met allen verbonden, schrijft ieder het model voor, doch
is zelf ‘buiten-models’. Doch in zijn hart is de wet van 't Rijk geschreven. Wet en
model zijn twee.
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1)

De betere belofte (B).

En zij zullen niet meer elk zijn naaste en elk zijn broeder leren: kent den
Heere, want zij allen zullen Mij kennen, van hun kleinen tot hun groten,
luidt het Woord des Heeren.
Jer. 31:34 (vert. Dr. G.Ch. Aalders).
De priesterstand, de profetenstand, de koningsstand,
dat zijn drie voorbijgaande blinkende kwaden. Niet priesters, niet koningen, niet
profeten zijn een voorbijgaand kwaad, doch hun stand, hun aparte stand.
Blinkend zijn ze alle drie. Priesters, tenminste zij, die onder hen van stand zijn,
dragen decoraties, waarop koningen vaak tot stervens toe jaloers zijn: tot aan den
rand van den afgrond grijpen ze ernaar, in én buiten de theocratie. Koningen van
stand wonen in gewelfde huizen, en verzamelen hun ‘vorsten’ als even zovele
sterren van gewenste grootte om zichzelf als ster van eerste grootte heen; en mocht
hun soms het aantal van die vorsten niet tot genoegen zijn, welaan, dan máken zij
zich vorsten: welzalig, zingt men dan, hij, die zijn ridders slaat en den nederige uit
het stof verhoogt, dat hij bij prinsen wone. En wat de klasse-profeten aangaat: voor
het geluid hunner stem beven stammen en volken; hun opgeheven hand bezweert
toornige goden boven, en woelige massa's beneden; ook koningen slaat hun spreuk;
met dorheid slaat zij dezen de hand, met melaatsheid genen het lijf, met schrik een
derde het hart. En als de nederige man, die ‘arme’, zijn God wil leren kennen (want
al wat God heet, woont in donkerheid), dan moet er een beroepsprofeet zijn, die 't
gordijn verschuift, of die - want dit eerste passeert maar zelden - van achter de
gordijnen komt om een dictaat voor te lezen: zó zegt Jahwe: ik heb het zelf uit zijnen
mond gehoord; ik, de profeet-van-professie; gij, arme, niet, want gij hebt zo geen
orgaan voor zo iets voor het ‘horen’ van de stem van Elohim. O, die
profeet-van-stand: hij heeft het zelf uit zijnen mond gehoord, en geen ander dan die
gans wijze man kán immer uit dien mond des Heeren iets te horen komen.
Dus is een ieder, klein en groot, afhankelijk van den profetenstand: en als er
honger in het land is, of wel een algemene ‘magerheid der ziel’, dan klinkt de
parenese van profeet tot leek, of, als de profeten vals geworden zijn, zelfs de
schrijnende boetezang der

1)
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schamelen van onwetendheid, de wederzijdse nodiging van leek tot leek, van heel
dat lekenvolk: ga kennen den Heere, verzamel kennis van Jahwe - komt, laat ons
optrekken of op zoek gaan naar de profetenschool, naar het profetenhuis. ‘Kent den
Heere’, is dan de leus, ‘deoe Jahwe’, weet af van Jahwe, zorg, dat ge het rechte
gewaar wordt van Jahwe, die in de donkerheid woont, tussen de cherubs.
Tussen de cherubs, dat is: daar boven de ark. Want boven het verzoendeksel
der ark staan de cherubs. En alleen de mannen-van-stand, de hiërarchen, hebben
daar verstand van, en worden daar ontvangen in audiëntie door God Jahwe.
Zo is ook die ark een voorbijgaand blinkend kwaad. Zij is een blinkend ding, maar
ze markeert den afstand, dien de armen, de leken, de onbevoegden hebben te
bewaren tussen zichzelf én het heiligdom, waar Israëls koning audiëntie verleent,
alleen aan de lieden-van-stand. Audiëntie aan de notabelen, de ‘nagieds’, de
mensen-met-distinctieven, de ingewijden van de hiërarchie. En het volk, het gewone
volk, de gemene man staat op een afstand. En ze moeten elkaar opwekken, of
horen opwekken, den Heere te gaan kennen, het rechte van Hem gewaar te worden.
Want dat dit het in onzen tekst gebruikte Hebreeuwse woord kan betekenen (niet
zozeer kennen als wel leren kennen) bevestigt menige onder ons reeds gemeengoed
2)
geworden vertaling van andere Schriftplaatsen. God leren kennen, dat doet men
op onderscheiden manier: als Hij wonderen geeft, bergen schudt, boven tabernakelen
rookt, in een heiligdom neerdaalt, door profeten en priesters ambtelijk onderricht
laat geven, of nader van zich wil laten horen. Men kan dan ook de ‘kennis’ weer
kwijt raken en verwerpen (Hos. 4:6, Ridderbos). Zij is in specifiken zin opgedragen
aan ‘wachters’ (profeten, Jes. 56:10), die evenwel de ‘kennis’ des Heeren kunnen
nalaten, als zij n.l. verzuimen daarop te studeren, zich er mee in te laten in diepgaand
onderzoek (Jer. 2:8); de oproep tot hen in hun kwaliteit luidde wel: ‘ken den Heere’
(zoals vandaag het formulier der bevestiging van ouderlingen hun voorhoudt dat ze
zich moeten oefenen in de kennis der geloofsmysteriën), maar dat vermaan klopte
zelfs bij hen vaak aan dovemansdeur: hoe dan niet

2)

Hos. 13:4 (een God behalve Mij leerdet Gij niet kennen, Ridderbos ‘door openbaringen en
wonderen’ aan hen bekend gemaakt). Jer. 2:8 (in het hebr.: zij kenden Mij niet, maar door
Aalders vertaald: zij wilden Mij niet kennen).
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des te vaker bij het volk? En hoezeer was dán een oproep van heilbegerigen op
haar plaats: laat ons wél Jahwe gaan kennen?
Al dien tijd zijn de leken aangewezen op de mensen van den clericalen stand. Ze
moeten naar de ark toe, naar het centrum, naar de metropool, naar ‘tussen’ of ‘bij
de cherubs’. Ze moeten hun vaste tijden ervoor reserveren, als b.v. de oproep klinkt
in ‘liederen hammaäloth’: komt, gaat met ons en doet als wij, en laat ons Jahwe
weer kennen, drinkt uit de revelatiebronnen, ge krijgt niet steeds de kans, die de
hoogtijdagen bij de ark u bieden.
Het is blinkend, en mooi - maar het moet weg. De tijd moet immers komen, waarin
de profetie kan opklinken van tussen de straatkeien, van tussen de tenten, niet maar
alleen van het kerkelijke Lithostrotos. Och, of al Gods volk profeten was! Die
‘geestelijke stand’ moet weg, dat centrum opgeheven worden; men moet een volk
van koningen, priesters, profeten zien geboren worden.
Welaan, ook Jeremia weet dáárvan te profeteren. Is hij niet zelf de man, die heeft
gezegd: weest maar getroost, gij leken-van-van-daag, - de liederen hammaäloth,
de psalmen van de zoekers naar de metropool, van de verkromde bedevaartgangers,
die Jahwe nog tússen de cherubs door tussenpersonen moeten zóeken, die zullen
eenmaal overwonnen worden? Ja, Jeremia heeft de armoede gekend van de liederen
hammaäloth, juist wijl het optochtsliederen zijn van mensen die van uit de periferie
naar 't centrum, van 't achterland naar de metropool, van de duistere lekenhutten
naar de neonlampen in de hallen van het pontificale centrum moeten reizen, een
troep amechtige pelgrims, wien het willen leren kennen van Jahwe zo'n moeite kost.
En omdat Jeremia de liederen hammaäloth als optochts-liederen (‘phoitan eis
didaskalou’, les gaan hálen) wil te boven komen, en niet meer de mensen wil laten
afhangen van het geografische hiërarchenplekje van ‘tussen de cherubim’, daarom
profeteerde hij reeds in hoofdstuk 3: stil maar, stil maar, ge behoeft straks niet meer
u te vergenoegen met de psalmen der oude bedeling, der bede-váárt: ge behoeft
niet altijd de kennis te gaan halen ‘van bij de ark’. Want kijk, wel is ‘Vrouwe Israël’
van Jahwe afgehoereerd (ze is, zegt Jahwe, in mijn verbond niet blijven staan, haar
naam is dan ook Afkerigheid, 3:6, vgl. 31:32) en wel is Juda eveneens van Mij
weggelopen, haar naam is dan ook Trouweloze, 3:7, en wel hebben deze beide
huizen, 3:8, vgl. 31:31, Mij verlaten, 31:32, en wel hebben dus die beide zusters om
een uitgereikten scheidbrief maar zowat gelachen, 3:8, vgl. 31:32, - máár:
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er komt weer genade, 3:12, en Jahwe's woonhuis staat straks weer open voor de
wederkerende vrouw; en dan krijgt ze weder herders naar haar hart, en niet meer
van die luie lieden, die zelf niet eens Jahwe willen leren kennen of doen ondervinden,
3:15, vgl. 31:34, en dan - Wel, dan wordt het alles beter. Dan is het niet meer nodig de kennis te gaan halen
van tussen de cherubim, bij den clericalen stand. En het zal geschieden, als gij u
vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land (3:16, vgl. 31:27, 28) in die dagen (3:16,
vgl. 31:1, 27, 31), dan zal men niet meer spreken over de ark des verbonds (hoort
ge den Hebreeërbrief al in de verte, ook Hebr. 8?), en zij zal niemand in den zin
komen (wie maalt er dan nog om een ‘céntrum’?) en men zal aan haar niet denken
(de oude bedeling immers is dan verouderd, de nieuwe breekt aan, die geen clerus
meer kent) en haar niet zoeken (ieder kan het ambt, immers het ambt aller gelovigen
bekleden) en zij zal niet weer gemaakt worden (Gods gedane verbondsfasen nemen
geen keer, 3:16). Dat is, neen, niet volgens een theoloog dien men uitwerpt sedert
1944, doch volgens Aalders: ‘Heengewezen wordt naar een tijd, waarin men het
geheel en al zonder dat heiligste en meest op den voorgrond tredende zinnebeeld
van 's Heeren tegenwoordigheid zal kunnen doen......Hier is niet maar sprake van
een tijd, waarin men de ark zal MOETEN missen - dat zou ook geen belofte, maar
veeleer een oordeel zijn - doch hier is sprake van een tijd, waarin men de ark zal
KUNNEN missen;......men zal het uitnemend buiten de ark kunnen doen’. En een
ander, naast hem staande (Ridderbos), meent, dat dit vers (aangaande de overbodig
3)
geworden ark) slaat op beide weggevoerde volksdelen , en is van oordeel, dat deze
ark-profetie de vromen in Juda ‘komt troosten met de verzekering, dat in den
toekomstigen heilstijd wegens den grooteren rijkdom der Godsopenbaring de ark
overbodig zal zijn geworden, zoodat niemand haar zal missen......Zoo wijst onze
profetie dus heen naar een hoogere, minder aan uiterlijkheden gebonden
4)
heilsbedeeling’. ‘Al de leden van het Godsvolk’, zo hoort hij Jeremia (in 31:34)
verzekeren, ‘zullen den Heere kennen, vgl. Jes. 54:13’ (welke laatste profetie zijns
inziens heenwijst naar een betere bedeeling, in beginsel gekomen in de dagen des
Nieuwen Verbonds en nog hare

3)
4)

Godswoord der Profeten, III, 268.
A.w. 242.
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5)

volkomene verwezenlijking wachtend). ‘Zijn broeder opwekken tot het kennen van
den Heere is profetentaak, meent hij; welnu: deze taak der profeten zal dan in ieder
geval zijn vervallen......zoodat de volksgenooten geen behoefte meer hebben aan
de menschelijke bemiddeling der profeten, veeleer zelf allen profeten zijn, vgl. Joël
6)
2:28 v.’. ‘De Geest wordt dus geschonken aan heel het volk zonder onderscheid
van geslacht, leeftijd, of stand’; men gaat overal profeteeren, d.w.z. ‘profetische
7)
uiting’ verrichten. Gelijk trouwens een derde, uit denzelfden kring (Grosheide),
verzekert, dat de woorden ‘op alle vleesch’ (uit Joël 2) daar staan in tegenstelling
met het particularistische van de oude bedeeling’; het ‘gansche menschelijke geslacht
ontvangt (z.i.) deel aan de uitstorting des Geestes’. ‘Zoo komen we’ - aldus deze
derde getuige - ‘tot deze oplossing, dat God Zijn Geest uitstort over alle menschen,
in dien zin, dat allen er deel aan kunnen hebben, maar dat......de daadwerkelijke
vruchten toch weer binnen een beperkten kring openbaar worden, binnen den kring
des verbonds, immers binnen den kring van hen, die de beloften ontvangen, maar
die overal wordt gevonden. Doch dan ook heel het volk, niet alleen priesters of
profeten’. De stand is afgeschaft - derhalve.
Welke stand?
De hiërarchenstand. De grondmotieven van den Hebreeërbrief zijn hier al
8)
blootgelegd. Het apostolaat houdt op’.
En dit niet alleen.
Niet slechts de Hebreeërbrief komt hier ons naderbij, doch ook dat andere motief
van ‘de zonden niet meer gedenken’, uit onzen context. Levi's verstrooiing, een straf
in Gen 49, is omgekeerd in een zegen in Deut. 33. De verstoring van Silo, waar
eerst de ark was neergezet, was straf (Jer. 7:14); zo ook die van den tempel (7:14),
gelijk de ontbloting van de ark door de verhuizing van de wolk eveneens als oordeel
geldt (Ezechiël 9). Maar wat als oordeel geldt, het MOETEN missen van de ark, dat
zal in een zegen worden beroofd van den prikkel: er komt een KUNNEN, een

5)
6)
7)
8)

K.V. op Jes. s.v. 154.
Godswoord, 246.
K.V. Joël 152.
Grosheide, Komm. Bottenburg, Hand. I, 69, 70: ‘Er is geen profeet meer noodig, allen zullen
deel hebben aan de volle gave des Geestes en de openbaring voor de Kerk is volledig, zoodat
zij er bij kan leven. Maar ook hier moet worden bedacht, dat deze dingen niet adaequaat
kunnen worden beschreven’ (70).
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MOGEN, en zó, onder dit beding, een WILLEN missen van de ark. Men zal ze niet
weer maken (Jer. 3:16); een vrijgemaakte kerk wordt niet meer hiërarchisch, zolang
de stem door haar vernomen en gehoorzaamd wordt: hoe wordt gij wederom der
dienstbaarheid onderworpen? 't Apostolaat houdt op; 't ambt aller gelovigen, dat
wordt nu uitgelegd.
1)

De betere belofte (C).

Zij allen zullen Mij kennen, van hun kleinen tot hun groten.
Jeremia 31:34.
Welhaast is er onder de meelevenden niemand, die niet weet, dat men in sommige
kringen van theologen ondanks de nabijheid van filosofische termen-wegers
voortdurend spreekt van een ‘inwendige’ en een ‘uitwendige’ ‘zijde’ van ‘het verbond’,
(c.q. den verbondskring). De ‘inwendige zijde’ van het verbond, daartoe rekent men
dan de in wedergeboorte vernieuwende gaven van den Heiligen Geest. En tot de
‘uitwendige zijde’ ervan worden dan gebracht dat ‘domme’ getal der kerk, of der
natie van Israël, en het getimmerte van haar ‘instituut’ of die ‘slechts uiterlijke’
bediening der sacramenten, die pas ‘vol’ worden als er iets ‘innerlijks’ in verzegeld
wordt (het moge dan reeds present of nog absent, maar dan toch toekómend heten),
en die uiterlijkheden als ‘leer’, ‘belijdenis’ en wat dies meer zij.
Wij onderzoeken dit gedachtenschema hier thans niet: en vragen niet eens, hoe
men het zou vinden, indien wij dezelfde onderscheidingen eens gingen toepassen
op b.v. het gezin. Wij volstaan met 'n simpele afwijzing ervan. Wijl het schema de
ketterij in zich bergt, als ware het vernieuwende werk des Geestes niet óók uiterlijk
waarneembaar, of, als waren de in administratie gebrachte verbondsgoederen nu
ineens vanwege die administratie van haar realiteit ontdaan. Is het ambt inwendig,
doch de ambtsfunctie uitwendig? We wijzen het schema terug, omdat men - indien
de onderscheiding serieus zou zijn - den hemel van straks, voorzover door foederatief
2)
geregistreerden bewoond, zou moeten beheerst achten door het verbond naar zijn
inwendige zijde, en de hel van straks,

1)
2)

De Reformatie. XXIII, 1 mei 1948.
Maar er zullen er veel meer zijn dan zulken.
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3)

voorzover door foederatief geregistreerden bewoond, zou dienen beheerst te achten
door het verbond naar zijn uitwendige zijde. Maar die hemel zal ook naar de
‘uitwendige’ zijde schitteren en de hel ook naar de ‘inwendige’ zijde verteren. Zulks
alles vanwege het eenmaal gesloten verbond.
***
Maar al wijzen we deze beeldspraak af, wij willen er toch wel even op ingaan.
Men heeft n.l. gezegd: als Jeremia 31 de ‘betere belofte’ geeft, en dan toegekomen
is aan die uitspraak, dat het straks niet meer nodig zal zijn den profetenstand als
intermédiair te gebruiken, omdat zij allen den Heere zullen kennen, of gaan kennen,
4)
5)
of willen kennen , wel, dan is ‘de Godskennis waarvan hier sprake is, natuurlijk
niet een uiterlijke’ (wat is dat?) ‘of zuiver verstandelijke kennis’ (bestaat die?, zit het
‘hart’ er niet altijd achter, wedergeboren of onwedergeboren?), ‘maar de geestelijke
kennis van de waarachtige godsvrucht’, ‘de kennis die door levensgemeenschap
met den Allerhoogste verkregen wordt’ (Aalders K.V.). Waarna besloten wordt: ‘het
6)
spreekt vanzelf , dat deze profetie van het Nieuwe Verbond uitsluitend het oog heeft
op wat wij noemen de onzichtbare kerk’.
Dat betekent dus, voor wie het woordenboek der ‘inwendige-uitwendige-zijde’
hanteert:
het spreekt vanzelf, dat een profetie van het nieuwe verbond (of: het Nieuwe
Verbond?) uitsluitend het oog heeft op wat wij noemen ‘het verbond naar de
inwendige zijde’.
Er staat dan verder in Jeremia's uitspraak: ALLEN; ze zullen Mij - zegt de Heere
- ALLEN kennen.
Welnu: ‘het zou’ - aldus nog steeds Aalders - ‘het zou tot zeer verkeerde
gevolgtrekkingen leiden indien men wat hier gezegd wordt wilde toepassen op de
7)
8)
zichtbare openbaring van de kerk onder de Nieuwe Bedeeling’ .

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Maar er zullen er wel meer zijn dan zulken.
Zie de noten onder onze vorige overdenking, vgl. ook het Griekse woord ‘pisteuoo’,
herhaaldelijk te vertalen door ‘gaan geloven’, of ‘zich bij de gelovigen gaan voegen’.
Een typerend maar wel eens hinderlijk woord bij den door ons aangehaalden auteur.
Zie noot 5.
Is er ook een onzichtbare openbaring? En heeft een gezin, een vergadering, openbaring
nodig?
Schrijver gaat dus ‘zomaar’(!) over van een ‘nieuw’ verbond op het ‘Nieuwe Verbond’! Met
welk recht? Ridderbos, althans in zijn publikaties van vóór 1944, betwist de legitimiteit dezer
hoofdletters.
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Dat wil dus zeggen, voor wie het woordenboek der ‘inwendige-uitwendige-zijde’
hanteert:
het spreekt vanzelf, dat deze profetie van het nieuwe verbond (of het Nieuwe
Verbond?) uitsluitend vervuld wordt in wat wij noemen: de ‘onzichtbare’ kerk, den
verbondskring naar de ‘inwendige zijde’.
Het argument is: ‘er staat immers: állen?’ Dat móet dus, zo oordeelt men, de
gemeenschap der uitverkorenen zijn. Een argumentatie dus niet van een ‘waar
verbonds-collectivisme’, doch van een ‘het-ware-verbond-collectivisme, van een
‘het-100%-verbond-collectivisme’. Men schuift het dan op de rekening van den
profeet Jeremia. Want terwijl de dogmatici weten, dat de optelsom der
VERKORENEN nooit identiek zal zijn met de vergádering der gelovigen, daar laat
Jeremia dit ‘állen’ (dat op de ‘onzichtbare’ kerk heet te slaan) zómaar óók op de
collectiviteit der twee HUIZEN Israëls slaan. Het zuiverste
‘ware-verbonds-collectivisme’ dus; wanneer men het al niet zo zéggen durft (uit
respect voor Jeremia) dan moet men het toch wel zo dénken, als men dóórdenkt.
***
Maar bij dit door-denken kome nu Jeremia zelf ons te hulp. Eer we stukken en
brokken maken.
Hij heeft ook hoofdstuk 9 geschreven.
En daarin het laatste vers. Daat staat: ‘want alle volken zijn onbesneden, maar
het gehele huis van Israël zijn onbesnedenen van hart’.
Nu, dáár komt het woordenboek van de ‘inwendige-uitwendige-verbondszijde’
9)
toch zeker ook aan te pas? Eén van zijn samenstellers heeft den vinger gelegd bij
Rom. 2:28v, waar de apostel Paulus schrijft: ‘Niet die is een Jood, die het in het
openbaar is, noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is, maar
die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den
geest, niet in de letter, is de besnijdenis’ (statenvertaling). En de door ons bedoelde
auteur heeft toen gezegd: ‘Jood’. dat is toch wel zoveel als ‘bondeling’; en ‘in het
openbaar’ en ‘in het verborgen’ komt toch wel zeer dicht bij ‘uitwendig’ en ‘inwendig’.

9)

Dr. J. Ridderbos, aangehaald in K. Schilder, Looze kalk, 1945, p.
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Zijn zulke begrippen-paren terecht alzó in het gelid opgesteld, dan mogen we de
uitdrukking: ‘besneden van hart’ opvatten als: ‘behorende tot het verbond naar de
inwendige zijde’ (indien ze, gelijk hier, gebezigd wordt voor
besnedenen-in-het-lichaam). Gelijk, omgekeerd, we de besnedenen-met-een-mes,
van wie Jeremia (zoals hier) zegt: ze zijn ‘ònbesneden van hart’ alsdan hebben te
rangschikken onder ‘het verbond naar de uitwendige zijde’.
Indien nu het woord ‘allen’ (of ‘gans Israël’) strikt genomen betekent: alle individuen
zonder onderscheid, dan wil dus Jer. 9:26 zeggen, dat in Jeremia's dagen heel het
huis Israël was opgenomen in (niet meer dan) het verbond naar de uitwendige zijde.
Er waren dan geen uitzonderingen; ‘allen’ is nu eenmaal ‘allen’ en ‘gans’ is ‘gans’.
Maar wie dàt zou willen aandienen als de goede exegese van Jeremia 9:26 (ons
is intussen niemand bekend, die dit aandurft), dan zou men hem in strijd moeten
verklaren te zijn met wat de kerk later heeft beleden (art. 27 der Nederl. Geloofsbel.),
toen zij uitsprak: ‘Deze kerk......zal zijn tot den einde toe......en......wordt van God
bewaard of staande gehouden......gelijk zich de Heere gedurende den gevaarlijken
tijd onder Achab zeven duizend mensen behouden heeft, die hunne knieën voor
Baäl niet gebogen hebben’.
Daarom blijft maar één conclusie over: in Jer. 9:26 zegt Jeremia wel, dat gans
Israël, het gehele huis van Israël onbesneden van hart is, d.w.z. aan het verbond
Gods over heel de linie en naar alle ‘zijden’ ontrouw, doch hij denkt er niet aan, te
verklaren, dat er geen besnedenen-van-hart waren, geen verbondsgetrouwen. Want
ook hij wist van, en leefde zelf onder: de ‘7000’ die voor Baäl niet de knieën bogen.
Maar waarom zou hij dan wèl in hoofdstuk 31 het woord ‘allen’ willen opgevat
zien als bedoelend: een optelsom van precies zóveel individuen als er uitverkoren
(of eigenlijk: al wedergeboren) zijn?
Temeer klemt deze vraag, omdat hij, blijkens het spreken van ‘klein’ en ‘groot’
blijkbaar zelf bedoelt: allerlei? Het volk in al zijn geledingen, in tegenstelling met
10)
één clericalen ‘stand’ UIT dat volk, den profetenstand ?
Toen de profetenstand het volk geestelijk liet verkommeren, was het volk ontbloot.
Maar als de Here Zijn Geest (den Geest der openbaring) uit de engpassen der
clericale afzonderingskaste weg-

10)

Zie vorige overdenking.
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haalt, en de Geesteswerking uitbreidt tot heel de kerk, dan wordt weer ‘het volk’ tot
het kennen des Heeren in staat, en ook daartoe gewillig. Maar ‘allen’ duidt de kerk
aan, de vergadering der gelovigen. In die vergadering zullen ook dan weer
hypocrieten zijn (want een vergadering is altijd wat anders dan een optelsom). Maar
dat neemt niet weg, dat de kerk, dat ‘gans’ Israël, weer tot bekering geleid wordt.
***
Dat woordenboek van daar straks laten we dus voortaan maar dicht. Liever
herinneren we ons, dat er vóór degenen, die het hebben willen uitgeven, iemand
uitgegaan is, die - tot hun waarschuwing - eens geschreven heeft over mensen, die
zich beriepen (voor een overeenkomstig ‘concluderen’ uit het woord ‘gans’ of ‘allen’)
op prachtige uitspraken als deze: ‘Uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen
wezen’ (Jes. 60:21); ‘Al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn’ (Jes. 54:13);
‘Want zij zullen niet meer een iegelijk tot zijn naaste zeggen: kent den Heere, want
zij zullen Mij allen kennen van hun oudste tot hun jongste’ (Jer. 31:34); ‘Alle mensen
zullen vrezen en Gods werk verkondigen’ (Ps. 64:10); ‘Alle heidenen zullen Hem
welgelukzalig noemen’ (Ps. 72:17) (en voorts op Ps. 86:9; Joël 2:28; Jes. 11:9).
Deze auteur heeft toen daarbij aangetekend: ‘Hiermee vordert men intussen niets
hoegenaamd’. Waarom niet? Onder andere hierom niet: ‘de geheele reeks van
Godspraken die het volk des Heeren als een volk van louter heiligen......voorstelt,
doelt......op het tijdperk van glorie’; en ‘De gulden profetie van het “kennen des
11)
Heeren”.........heeft in het minst geen numeriek individuële strekking’ . En nog
steeds dezelfde schrijver heeft eens, nadat hij eerst in één adem Jer. 31:34, 1 Cor.
2:13 en 1 Joh. 2:20, 27 genoemd had, ter beantwoording van de vraag, ‘wat deze
woorden betekenen’, van deze laatste plaats gezegd, dat hier gesproken wordt niet
12)
tot de individuen, maar tot de kerk in haar geheel .
Want ook deze auteur komt ergens terecht bij diezelfde tegenstelling, als welke
ook ons in ons vorig artikel pakte: de tegenstelling: afhankelijk van den hiërarchischen
clerus, ja dan wel neen? Het wàs eertijds ja, en het werd na de tuchtiging der
ballingschap

11)
12)

Dr. A. Kuyper. Dat de genade particulier is, Uit het Woord, IV, 106/107. Vergelijk in datzelfde
geschrift bl. 196 v. (‘Voor “allen”’), 202 v. (Oppervlakkig aanhalen).
Locus de S.S. II, 111.
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neen. ‘Wel leerde Rome, dat niemand in de Schrift geloven zou tenzij de kerk het
hem geleerd had’, maar onze vaderen hielden tegenover dit clericalistisch beweren
steeds staande, dat God zelf zijn kinderen onderwijst. en dat ze alzo ‘van den Heere
geleerd’ niet meer de een tot den ander zeggen zullen: ‘ken den Heere’, want ‘dat
13)
ze Hem kennen zullen van hun oudste tot hun jongste toe’.
1)

Universele recapitulatie. (Bij hemelvaartsherdenking).
......om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te
vergaderen in Christus......
Efeze 1:10.
Het opschrift van deze naar den Hemelvaartsdag terugwijzende Schriftoverweging
is ontleend o.a. aan een vertaling van het hierboven aangehaalde bijbelwoord, gelijk
het was aangehaald door Irenaeus, één der ‘kerkvaders’, zoals men dit niet altijd
ongevaarlijke soort van kerkekinderen met dezen niet onbedenkelijken naam pleegt
aan te duiden. Irenaeus (ca. 140-ca. 202) heeft eens Christus' hemelvaart en zitting
ter rechterhand des Vaders besproken onder verwijzing naar Ef. 1:10, waar Paulus
zegt, dat Christus eenmaal zal wederkomen om alle dingen ‘tot één te vergaderen’.
De Griekse tekst bezigt daar het woord ‘anakephalaioosasthai’, hetgeen in den bij
Rouet de Journel als uitnemend behouden Latijnsen tekst wordt weergegeven met
het Latijnse woord recapituleren.
Hemelvaartsdag maakt, zó gezien een aanvang met de universele recapitulatie.
Wat hebben we aan dat woord? Helpt het ons?
***
Dat zal ervan afhangen, of het in de weergave van Paulus' eigen woord uit Ef. 1:10
‘de roos treft’. De roomse bijbelvertaling (Vulgata) gebruikt in Ef. 1:10 een anderen
term (instauratie); temeer daarom vraagt ‘recapitulatie’ onze attentie.

13)
1)

E Voto, I, 112.
De Reformatie, XXIII, 8 mei 1948.
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2)

Velen hebben zich ervan bediend. We doen maar een greep, die meteen den lezer
de bedoeling kan laten vatten. John Owen (I, 147) gelooft, onder verwijzing naar
Ef. 1:10, dat de engelen gebracht zijn in die ‘recovery’ (dat herstel) en in die
recapitulatie van alle dingen, welke God in Christus gegeven heeft. En later, 367,
v..wijdt hij aan dit laatste onderwerp een uitvoerige verhandeling: the glory of Christ
in the Recapitulation of all things in Him. Onder verwijzing naar plaatsen als Col.
1:20, 1 Cor. 11:3, Ef. 1:22 en 23, roemt hij de kracht der verlossing, waardoor wat
in Gods wereld verstrooid en uiteengeslagen lag, weer onder één Hoofd wordt
verzameld (re-collected) als één familie-van-God, als één lichaam.
Zijn deze meningen juist?
Het Griekse woord uit Ef. 1:10 laat ook wel andere vertalingen toe. B.v. die van
de Statenvertaling: wederom bijeenzamelen, wederom tot één vergaderen, weer
bijeenlezen. Of: onder één hoofd begrijpen.
Veel hangt ervan af, uit welke ‘sfeer’ men het woord afkomstig meent te zijn, of
naar welken ‘levenskring’ men meent, dat het in zijn beeldspraak heenwijzen wil.
Er is een mening, die zegt: het woord stamt uit de militaire wereld. Als soldaten
uit het verband van den troep zijn losgeraakt, en hier en daar rondzwerven, dient
men ze weer in hun legerafdeling thuis te brengen, zo mogelijk: dát zou hier de
3)
betekenis van het woord zijn.
Maar anderen leggen het weer anders uit. Zij denken niet aan militaire, doch aan
rekenkundige operaties. Als men bepaalde getallen op-telt, krijgt men ‘een som’,
een ‘uitkomst’; ‘som’ is ‘summa’ in 't Latijn; men denkt dus aan con-summatie: de
4)
eindsom wordt opgemaakt, streep eronder: ieder weet nu de uit-komst .

2)

3)

4)

Door à Lapide bijvoorbeeld wordt verwezen naar Hieronymus als voorstander der vertaling:
recapitulatie, en ook naar Irenaeus. Bibl. Cr., i.l., 92, verwijst naar Erasmus, concluderende
tot: ad caput revocare; hetgeen Vatablus aanvaardt, met toevoeging: vel, in summam et
compendium redigere, a.w. 95. Vg. Clarius, a.w. 98 (recapitulare, h.e. summatim
comprehendere et compendiose instaurare; ook Zegerus, a.m. 99: brevi recapitulatione
implere et summatim complecti universa mysteria longo tempore praenunciata. De vertaling
recapitulatie komt veel voor, maar de interpretatie is ook dan nog uiteenlopend, zie tekst.
Over Augustinus, zie op Menochius, e.a.
Grotius, Hammondus, aangeh. in J.C. Wolfii, Curae Phil. et Cr., 1734 p. 23; vgl. voor Grotius,
diens Ann. in N.T., en Bibl. Critt. VIII, i.l., col. 106, 113/4; Grotius is niet beslist; quae significato
huic loco maxime convenit., Bibl. Cr., 106.
Dinant op Efese; vgl. Wolfii, 23; Cameron, Bibl. Cr. VIII, 101.
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De Christus zou dan ongeveer zo zijn als de man, die aan het eind de rekening
opsomt: kijk, nu hebt ge alles bij elkaar. Ook aan boekhouders is gedacht: ze tellen
5)
6)
geldsommen bijeen . En geven dan een saamvatting van alles in de uitkomst. In
het Grieks kan zo'n saam-vatting, zo'n uitkomst, immers ‘kephalaion’ (zo iets als
hoofdsom, hoofd) heten? En dat woord ‘kephalaion’ ligt verwerkt in het Griekse
werkwoord, door Paulus gebezigd. Christus zou dan zelf volgens dezen
gedachtengang hoofd, of hoofdsom zijn; maar onder die hoofdsom zou dan tévens(!)
‘alles’ worden saamgevat (de som zou ‘in’ de som worden geteld, álles is de som,
en Christus óók, volgens dezen eigenaardigen gedachtengang, die wel wonderlijk
met de woorden ‘in Christus’ omgaat).
En, nog is het aantal der voorgedragen meningen niet uitgeput. Sommigen wijzen
op een in Paulus' tijd onder de Joden gebruikelijk woord, dat de betekenis van
‘overeenstemming’, ‘samenstemming’ heeft, en dat afgeleid is van een anderen
stam, die door ‘hoofd’, of ‘uitkomst van een som’ te vertalen is. Datzelfde woord zou
dan weer met het Griekse woord voor ‘hoofd’ overeenkomen; en zo zou de betekenis
zijn: zowel bij-elkaar-gebracht-worden (optellen), als ook
met-elkaar-overeenstemmen: ergo: in vrede samengebracht worden, in harmonie
7)
vergaderd worden.
Een laatste mening willen we nog vermelden: ze wijst terug naar de
retoren-scholen. Daar is een handeling, als door Paulus' woord bedoeld, een korte
8)
saamvatting, in enkele hoofdpunten, van wat tevoren breder betoogd werd. Meestal
was zo'n saamvatting dan niet een ‘neutrale’, ‘ongeïnteresseerde’ weergave in een
hoofdsom, doch ging ze gepaard met een ‘toepasselijk’ woord: vermaan, bestraffing,
9)
vertroosting of eisende conclusie, b.v. voor de rechtbank.
Een kruising van al deze woordafleidingen en -verklaringen ontmoet men dan op
onderscheiden manier. Bijvoorbeeld, als iemand het bestaat, te leren, dat de mens
een mikrokosmos is, een wereld-in-het-klein, in wien de elementen der geschapen
wereld als in een hoofdsom opgesloten liggen, terwijl nu Christus, als de Tweede
Mens, God-en-mens in één persoon is: de mens (dat kort begrip, dat compendium
van ‘alle dingen’, die mikrokosmos, wordt met het

5)
6)
7)
8)
9)

Vg. H. Grotii, Ann. i.l., 884, b.
Leidse Vertaling: in Christus saamvatten.
Vgl. Cameron, in Bibl. Cr., l.l. 101.
Cameron, l.l., vgl. à Lapide, i.v. 475, b.
Aretius, Comm. in N.T., 1612, i.l. 249.
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10)

eeuwige Woord, den Logos, tenslotte weer verenigd. Of: zoals in civiele
aangelegenheden soms een van zijn ‘hoofd’ gescheiden ‘lid’ (een van den man, het
hoofd, gescheiden vrouw b.v.) tot dat ‘hoofd’ teruggeleid wordt, en zo weer ‘thuis’
komt, in den kring, waar het behoort (een vrouw b.v. die weer in het gezin
teruggebracht wordt), zo komt de hele creatuur, van God gescheiden, in Christus
11)
12)
haar Hoofd, terug, ze komt weer thuis. De creatuur is dan de verzoende ‘persoon’.
***
Nu dient, voor wie zelf tot een beslissing komen wil, bedacht te worden, dat het
Griekse woord, hier gebezigd, niet op ‘kephale’ (hoofd), doch op ‘kephalaion’
teruggaat. Dat woord heeft duidelijk de betekenis van ‘hoofdsom’, zo b.v. Rom. 13:9,
Hebr. 8:1. In Rom. 13:9 zegt Paulus, dat de geboden van de tweede wetstafel
worden saamgevat in deze hoofdsom: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat
is van al die wetswoorden de éne, in alle weerkerende hoofd-zaak. Hoofdsom der
wet. In Hebr. 8:1 zegt de schrijver: van alles, wat we hierboven hebben betoogd, is
nu de hoofdsom: wij hebben zúlk een Hogepriester als in het Nieuwe Testament
ons wordt voorgesteld. Hoofdsom der redenering. En wie de hoofdsom afkondigt,
die komt meteen tot afsluiting. Zo nu geeft God in de volheid des tijds de hoofdsom
der geschiedenis. Der geschiedenis van ‘alle dingen’. De hoofdsom, niet de
samenvatting ervan als in een ‘mikrokosmos’, een ‘compendium’ van alle kosmische
elementen, een ‘extract’ van al wat zich roert en beweegt. Neen, van én in de
geschiedenis aller dingen geeft Hij de hoofdsom. Hij geeft ze voor zich (medium).
13)
Hij brengt voor zich alle dingen tot en in hun hoofdsom.
Dat is dus toch een universele recapitulatie. De áfsluitende algehele ‘opmaking’
van de hoofdsom der historie. Ze is universeel: want ‘alle dingen’ worden er in
betrokken, en tot hun con-summatie gebracht. Alleen maar: die ‘alle dingen’ waren
geen stilstaande grootheden; ze bleven permanent in beweging, aan en in hen
voltrok zich de éne geschiedenis. Den zin daarvan verstaan wij niet uit de

10)
11)
12)
13)

Irenaeus, aangeh. in à Lapide, i.l., 475/6. Vgl. Photius, angeh. in Zanchius, Opera, t. VI, 19,
b.
Aretius, a.w.
Aretius, a.w.
Medium; en voorts: the causative idea......is not due to the voice, but to the verb itself (-o-oo)
Robertson, Grammar, N.T., 2nd. ed. 809.
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dingen, noch hun beweging zelf. Want het enigmatische (raadselachtige) ligt niet
in het gesproken of geschreven Woord van God, doch in de feiten, in de geschiedenis
zelf. Wij verstaan de dingen, en hun beweging, slechts in en uit het Woord.
En nu kan niemand, naar de wijze van een rector, die hoofdsom der geschiedenis
van alle dingen in formule brengen. Ook al gaan we op onze retorentenen staan.
Want wij zien maar stukwerk, en ook zijn we maar stukwerk.
Maar God is de grote Retor-Spreker, en tevens de grote Poëet-Schepper; zo
wordt Hij openbaar als de enige Recapitulator-Teller. Zijn tellen is niet het tellen van
een kind, dat sommen maakt, doch van den bedienaar van den tijd: het DOET wat.
Het stuwt naar het einde, de beslissing. Hij spreekt in Woord en feit; in het Woord
geeft Hij openbaring, in het feit wordt en is Hij openbaar. Daarom kan Hij onze
hoofdsommen maken, en doet het ook; de onze zijn de zijne; Hij had ze in zijn
gedachten eer wij begonnen te leven. Hij is als de redenaar, die iedereen boeit en
vasthoudt: wat zal er nog meer komen? Maar ineens zegt hij: ik heb gezegd, of:
amen. De redenaar ZELF, die weet wel, wanneer hij aan het slot toekomt, aan den
epiloog, waarin hij alles nog eens samenvat, en de grote afsluiting geeft, de
afsluiting-in-woorden. Maar omdat hier van God sprake is, die niet alleen Redenaar,
maar ook Maker is, daarom is Zijn epiloog in 't spreken ook meteen afsluiting van
daden. Omdat zijn doen tevens spreken, en zijn spreken tegelijk doen is, daarom
is Hij, als Hij tot de hoofdsom-van-openbaring toegekomen is, meteen aan de
hoofdsom-van-doen toegekomen: Hij ‘zet een streep eronder’. Waaronder? Onder
zijn historische spreken? Ja. Maar tevens onder zijn historisch doen en werken en
bewegen van alle dingen. De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een
einde, staat er in den psalmbundel; de Griekse vertaling zegt dan: ze worden in
anakephalaioose gebracht; hetzelfde woord als in onze tekst. De reflexieve
saamvatting van den retor en de afsluitende handeling van den Handel-doende
vallen samen - alleen maar bij Hem.
En, dit alles voltrekt God de Heere nu ‘in Christus’. Niet in Hem als den van
eeuwigheid met den Vader en den Geest als hun gelijke verbonden Zoon (Logos),
zoals in Colossenzen I, doch in Hem als den verhoogden Heiland, die gezeten en
gezet is aan de rechterhand van God. In dien verhoogden Christus voert God het
regiment over alle dingen; ten goede en ten kwade, in zegen en in
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oordeel. Alle dingen brengt Hij in Hem tot hun besluit, tot hun voltooiing. Zo als die
in zijn Raad gedacht, en in zijn spreken en doen gezegd en verwerkelijkt wordt.
***
Dit is de betekenis van den dag van hemelvaart: de Zoon des mensen heeft de
hand gelegd aan alle dingen. De Rede Gods is over haar middelpunt heengekomen.
De historie tot haar beslissing gebracht. Het drama over het derde - beslissende bedrijf heengebracht. En nu móet alles komen tot de ontknoping.
En deze wordt door Hem beheerst. Er is maar één geschiedenis, en die is
‘Christelijk’, d.w.z. beheerst door Jezus Christus. Ook is ze Pneumatisch, d.w.z.
beheerst door den Geest, die alles uit Christus neemt. Wij lezen de krant, en horen
de radio, en tasten naar de achtergronden van wat de democraten-in-naam ons in
het tijdperk der quasie-democratie stelselmatig onthouden in hun bedriegelijke pers,
hun geheime diplomatie. We vinden de hoofdsom niet; geen retor zegt precies wat
hij bedoelt; hij ként trouwens zijn eigen hoofdsommen niet eens zelf; want de
historische verwikkelingen slepen hem mee, en de programma's zijn
dingen-van-tijdperken; en ze worden korter en korter, die tijdperken. Maar onze God
in Christus heeft de hoofdsom in zijn gedachten; en als hij straks een streep zet
onder alle geschieden, dan zullen we meteen de hoofdsom zien van zijn Beleid: en
zalig is alsdan wie niet daaronder zal bezwijken.
Want van ‘alle dingen’ is de hoofdsóm door Christus beheerst. Maar aan de
‘geméénte’ aan haar alleen, is Hij tot hoofd gegeven, gesteld niet ïn het centrum
van ‘de dingen’, als hun kort begrip of mikrokosmos, doch gezet bóven en óver alle
dingen, als hun beraden Regent.
1)

De andere Paracleet. (Bij het Pinksterfeest).
Dat wij op Pinksterfeest onzen ‘anderen Paracleet’ ontvangen hebben, weten we
schier allen. De naam ‘Paracleet’ werd onder ons volk gaandeweg meer en meer
bekend; en dat hij rechtstreeks

1)

De Reformatie, XXIII, 15 mei 1948.
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aan de Heilige Schrift ontleend is, eveneens. Als de Heiland tot zijn jongeren spreekt:
‘en Ik zal den Vader bidden, en een anderen Paracleet zal Hij u geven’ (Joh. 14:16):
of: ‘maar de Paracleet, de Heilige Geest, welken (Geest) de Vader zal zenden in
mijn naam, die is het, welke u alles zal leren, en alles wat Ik u gezegd heb, in
herinnering zal brengen bij u (vs. 26); of: ‘wanneer evenwel de Paracleet zal gekomen
zijn, dien Ik u zal zenden vanwege den Vader, de Geest der waarheid namelijk, die
uitgaat van den Vader, dan zal die het zijn, welke aangaande Mij getuigenis geeft’
(15:26); of: ‘ga Ik niet weg, dan zal de Paracleet niet tot u komen; indien Ik evenwel
heenga, zal Ik Hem tot u zenden’ (16:7); en eindelijk, als een andere Schriftplaats
zegt: ‘indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Paracleet bij den Vader, Jezus
Christus den Rechtvaardige’ (1 Joh. 2:1), - wel, dan weet ieder, dat niet alleen Jezus
Christus Paracleet vandaag bij den Vader is, maar óók, dat Hij het reeds tóen
geweest moet zijn, toen Hij op aarde was; immers, als Hij dat niet te voren reeds
geweest was, had Hij niet kunnen zeggen, dat Hij een anderen Paracleet zou zenden.
Ook weet ieder uit de aangehaalde plaatsen, dat die ‘andere Paracleet’ de Heilige
Geest is, die, wijl ‘gezonden’ nádat Christus deze woorden sprak, op den Pinksterdag
tot de vrijgemaakte kerk kwam, optredende als voleinder van het werk, dat de Vader
den Zoon te doen gegeven had op aarde.
***
Niet zo duidelijk intussen is, wat het eigenlijke werk van den ‘anderen’ Paracleet als
zodanig is. Gewoonlijk maakt men ten aanzien van den énen en den ánderen
Paracleet, van Christus dus en Christus' Geest, déze onderscheiding: de éne is
vandaag Paracleet in den hemel, de andere is (na Pinksterfeest) Paracleet in ons
hart, terwijl wij nog op aarde zijn. De gedachtengang, die gewoonlijk gevolgd wordt,
is ons allen vertrouwd: Christus, zo zegt men dan, is 40 dagen na zijn verrijzenis
den hemel ingegaan, om zijn bloed daar met rechtsgeldig effect ‘in gedachtenis te
brengen’, d.w.z. om als onze Advocaat daar op te treden in een ongebroken (maar
geenszins van zijn ‘vrucht’ nog onzeker) pleit voor zijn volk. Een pleit, dat den
hemelsen Rechter - die in dezen met onzen Advocaat ten volle en van te voren
eenstemmig is - wil afeisen alle geestelijke rechten en goederen, die de Hogepriester
heeft verworven in rechten: en dat tegenover den ‘aanklager der broederen’, den
‘duivel’,
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(d.w.z. kwaadspreker, aanklager) den Rechter wil zeggen, dat die aanklager geen
rechtsgrond meer heeft, als hij voor ons de doodstraf eist. Daarnaast, zo gaat dan
de gewone voorstelling van zaken verder, komt dan de Heilige Geest ons ook in
ons hart geruststellen. Wij mochten eens vrezen, dat ‘onze rechtszaak’ niet goed
staat, en vrezen, dat wij - gezien onze zonde - géén vrede kunnen hebben bij God.
Maar dan is het die Geest, die ons hier op aarde komt verzekeren van de
betrouwbaarheid van den hemelsen Rechter, die den in zichzelf betrouwbaren
Pleiter-Paracleet Christus niet onverhoord zal laten. Het werk van den
Paracleet-hierboven zou zijn: pleiten, alle dagen leven om te pleiten. En dat van
den Paracleet-beneden zou wezen: ons aangaande den afloop der procedure
geruststellen, in verzekering des geloofs.
Deze voorstelling is ongetwijfeld in de kern van wat ze inhoudt juist. Ze is ook
door ons zelf gevolgd (Ref. XXII, nr. 33, bl. 258, 2e kol.). En Prof. Greijdanus (Komm.
op 1 Joh. 2:1) zegt in denzelfden geest: ‘De beteekenis blijkt uit het verband:
Pleitbezorger bij God door te wijzen op de door Hemzelven voor den zondaar
aangebrachte verzoening’ (dit geldt van Christus); ‘de Heilige Geest is cchter
Paracleet bij den geloovige, Die hem bemoedigt en vertroost, door het wijzen op
Christus' werk en Gods toezeggingen......Alle geloovigen hebben Hem noodig, maar
bezitten Hem ook’ (dit laatste ziet weer op Christus).
***
Hoezeer de beide Paracleten der gelovigen dus in deze woorden terecht onderling
vergeleken worden en aan elkander verbonden blijken, toch ligt er een rijkdom in
den naam van Paracleet, zó groot, dat hij met déze woorden nog geenszins uitgeput
mag heten.
Dat kan ons blijken niet alleen uit de betekenis van het Griekse woord zelf, doch
ook uit die van de verwante begrippen, die we, hetzij in het Oude Testament, hetzij
in bewerkingen of vertalingen daarvan, soms ook weer in letterlijke aanwending van
het woord ‘paracleet’ kunnen aantreffen.
Opmerkelijk n.l. is, dat ook in zulke parafrasen of vertalingen van het Oude
Testament het woord paracleet letterlijk voorkomt. Als Job in hfst. 16:2 tot zijn
vrienden zegt: ‘gij zijt moeilijke (bezwarende) vertroosters, dan heeft de LXX (Griekse
vertaling van het Oude Testament) daar het woord ‘parakletores’, en Aquila en
Theodotion ‘parakleten’. Hier is het woord vertroosten duidelijke
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en misschien wel juiste vertaling. Vertroosten is: een lijder baat brengen, ook zonder
dat de vertrooster in een rechtsprocedure zelf verwikkeld wordt, b.v. als actief getuige,
maar het is niet uitgesloten, dat Job nog iets meer bedoelt. Waarom ‘troosten’ die
vrienden hem zo helemaal niet? Omdat ze, in steê van hem te helpen, optreden als
zijn aanklagers. Het zijn paracleten, die een zonderegister van hem opendoen.
Indien paracleten ook kunnen bezwaren (à charge, niet à décharge optredend) - en
dit kan, zie onder - dan verwijt Job zijn ‘assistenten’, dat ze hem helpen aanklagen
(LXX: parakletores toon kakoon). In elk geval: Jobs vrienden hébben zich
ondubbelzinnig uitgelaten over den voor Job zeker ongunstigen afloop ener
procedure, stel, dat God tegen hem er een zou openen.
Ook Job 16:20 en 33:23 zijn opmerkelijk. Daar is het Hebreeuwse woord ‘melits’
door den Targum weergegeven met ‘peraqleta’, wat een aan de Griekse taal in dit
Aramees geschrift ontleende constante rechtsterm is.
In 16:20 klaagt volgens onze Statenvertaling Job, dat zijn vrienden zijn bespotters
zijn. In het Hebreeuws staat, dat ze hem een ‘melits’ zijn.
Hoe moet men daar mee aan? Het schijnt immers, dat een ‘spotter’ met een
‘paracleet’ (trooster, bijstandverlener, voorspreker) niet veel te maken heeft; juist
zijn tegendeel schijnt hij te wezen. En met een officiëlen aanklager heeft een spotter
ook niet te doen; een aanklager maakt ernst van de zaak: een spotter niet. Daar
komt nog bij, dat ‘melits’ ongetwijfeld gunstige betekenis heeft: in Job 33:23 wordt
uitgesproken, dat er redding voor den mens is, indien er ‘bij God’ (of: ‘over hem’,
den mens) een ‘gezant’ (bode, engel) is, een ‘melits’. De Statenvertaling heeft:
uitlegger; Van Gelderen: een tolk; Johansson: een voorspreker. In geen geval kan
de ‘melits’ daar een spotter zijn, want hij moet den mens bekend maken met den
weg der vroomheid, met het gevolg nog wel, dat God daarna kan zeggen: ik heb
den losprijs gevonden. De melits laat den mens dus zijn zonde zien, door den rechten
plicht hem te verkondigen: het gevolg is: hij wordt weer gezond, van binnen en van
buiten. De ‘melits’ onderwijst derhalve, wekt overtuiging, en doet voorbede, met
effect van verlossing-door-losprijs. En - al is zijn onderwijs ook pijnlijk, wijl ontdekkend
aan bedreven zonde - toch is hij zózeer een vriend (zij het ook mede een vriend,
die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel), dat
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Van Gelderen, en deze werkelijk niet alleen, denkt aan den Christus, althans aan
een instrument van den ongeschapen Engel (Gods Zoon).
De vraag klemt dus te meer, of het mogelijk is, dat in 16:20 de ‘melits’ ineens zo'n
óngunstige rol kan spelen. De rol van den spotter.
Nu heeft men getracht, hier een aannemelijke verklaring te vinden. ‘Melits’ komt
van een stam, die ‘spotten’ betekent; vandaar: schijnbaar spotten, den indruk wekken
van spotternij. Nu is een tolk iemand, die metterdaad wel eens den indruk maakt
van een spotter; ook elders wordt (Jes. 28, aangehaald in 1 Cor. 14:21) iemand,
die in een ‘vreemde’ taal spreekt, aangeduid als iemand, die in ‘belachelijke’ lippen
spreekt; een vreemde taal lijkt immers voor iemand, die haar niet verstaat,
‘koeterwaals’; kleine kinderen kunnen hun lachen haast niet houden. Vandaar zou
dan de betekenis kunnen zijn: tolk. In Genesis 42:23 spreekt Jozef in Egypte met
zijn broeders immers door middel van een ‘melits’, een tolk?
En nu kunnen we nog weer verder: een tolk is een bemiddelaar. Jes. 43:27
betekent, volgens de Leidse Vertaling: uw tolken zijn van Mij afgevallen, en volgens
Ridderbos: uw woordvoerders zijn van Mij afgevallen. Laatstgenoemde verstaat
onder die woordvoerders helemaal geen spotters, doch veeleer wettige
ambtsdragers: hij noemt hen ‘tussenpersonen’: n.l. tussen den Heere en het volk,
zeg maar: paracleten: profeten, priesters, koningen. De leidslieden dus, in Israëls
toenmalig hiërarchisch bestaan. König denkt voor wat Job 33:23 betreft, ook aan
déze betekenis van ‘melits’ Welnu, van ‘tussenpersoon’ naar ‘onderhandelaar’ is
maar weer één stap: in 2 Kron. 32:31 denkt König (misschien door verwarring met
de gezanten van 2 Kon. 20:12) aan ‘onderhandelaars’; maar Noordtzij. Leidse
Vertaling e.a. aan ‘tolken’, die uit Babel naar Hizkia waren afgezonden met een
wetenschappelijk doel: ze kwamen een onderzoek instellen naar een geschied
wonderteken, misschien wel dat van Achaz' zonnewijzer.
‘Melits’ betekent dus in al die gevallen niet: spotter, doch: tussenpersoon,
bemiddelaar. Daarom is er veel te zeggen voor de o.a. door Johansson voorgeslagen
vertaling van Job 16 vs. 20 (enigszins andere vocalen): mijn voorspreker is mijn
vriend. Het wordt dan:
Ook nu heb ik mijn getuige in den hemel, en mijn getuigenisgever in de hoogte, mijn
Voorspreker is mijn vriend - naar God schreit
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mijn oog - en hij zal een man recht verschaffen tegen God, tussen een mens en zijn
tegenpartijder.
Van Gelderen, die wel in de aanvangswoorden van deze pericoop aan de oude
vertaling vasthoudt, denkt toch bij het laatste gedeelte van dit citaat óók aan den
rijken christologischen zin, die door de Statenvertaling z.i. helaas verzwakt is. Van
Gelderen vertaalt het slot aldus:
En moog Hij pleiten voor een man bij God, Als Mensenzoon voor zijn naaste, en hij is van oordeel, dat hier duidelijk uitkomt, ‘dat Job een Immanuël begeert, om
op te treden als scheidsman (cap. 9:33) tusschen God en zich. De advocaat die
voor hem pleiten zal, moet zelf God wezen......Maar deze goddelijke Middelaar moet
ook mensch wezen’......Van Gelderen beluistert in deze woorden ‘een roepen om
de vleeschwording des Woords als postulaat van des menschen ellende’. Duidelijk
denkt hij hier aan den Paracleet, denzelfde, die in Art. 26 der Nederl. Geloofsbel.
wordt geëerd met den naam: onze Advocaat (Paracleet). Johansson denkt in Job
9:33 aan een Rechter, die met gezag (‘überlegen’) zijn hand kan leggen zowél op
God áls op Job. Recht verschaffen is de taak van den Paracleet, den voorsreker.
Het is dus wel een wonderlijke ontdekking, dat de Targum in Job 16:20 en 33:23
het woord Paracleet rechtstreeks noemt, beter verstaande wat ‘melits’ hier is dan
de vertaling LXX.
***
Nauw verwant met dit begrip van ‘Melits’ is dat van ‘Goël’ en ‘Getuige’, ook al weer
in het boek Job.
Om deze woorden te verstaan, moet men geen ogenblik vergeten, dat reeds bij
't woord ‘melits’ (paracleet in den Targum) aan de rechtszaal, aan een rechtsgeding
gedacht is. Zoëven wezen we op den typisch Grieksen term peraqleta, die zomaar
in een Aramees geschrift als den Targum opduikt. Er zijn nog meer van zulke Griekse
termen, die eveneens aan het typische woordenboek van de rechtspraak ontleend
zijn, n.l. ‘senegorin’ en ‘qategorin’. Het eerste woord herinnert aan het Griekse
‘sunêgoros’, pleitbezorger, advocaat, die verdedigt. Het tweede aan het Griekse
‘katêgoros’, aanklager; we kennen dit laatste woord uit Openb. 12:10 (de ver-
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klager onzer broederen, de duivel, katêgoor), en uit Joh. 8:18, Hand. 23:30, 35;
24:8; 25:16, 18; zie ook de veelvuldige overeenkomstige plaatsen (kategoria,
aanklacht, en kategorein, beschuldigen). Hoe in Midrasj en Targum de woorden
‘senegorin’ en ‘qategorin’ bedoeld zijn, laat zich gemakkelijk verstaan, b.v. uit Rosj
Ha-sjana, I, 3 57b, waar op nieuwjaarsdag de Heilige tot de engelen-van-dienst
zegt, dat nu maar de voorsprekers (advocaten) en aanklagers zich moeten opstellen:
het proces begint. Elders worden Michaël en Sammaël onderling onderscheiden
als senegor (voorspreker) en qategor (aanklager), dienstdoende bij het gericht.
Beiden staan voor des Heeren ‘sjechina’ (heerlijkheidswolk): de ‘voorspreker’ wil
den rechter gunstig stemmen, en als de ‘qategor’ (aanklager) dreigt te winnen, dan
legt hij hem het zwijgen op. ‘Satan’ en ‘Sammaël’ zijn namen voor aanklager. Gabriël
geldt als voorspreker (senegor).
Ook in deze eigenaardige litteratuur dus leeft de gedachte (die we straks nog
ontmoeten zullen) dat een voorspreker ook wel als aanklager kan optreden (vgl.
wat we in ons nummer van Pinkster 1947 hebben opgemerkt over den paradoxalen
Paracleet, den Heiligen Geest, die overtuigt, het bewijs levert, van zonde,
gerechtigheid en oordeel!). En merkwaardig is het dan, dat naar rabbijns inzicht het
juist God zelf is, die zowel als Senegor als ook in kwaliteit van Qategor kan optreden:
mensen kunnen dat niet, verklaart een rabbijn, God wel (Johansson, 151).
Tegen dezen achtergrond dus is het te meer opmerkelijk, dat de Targum,
bovenbedoeld (Johansson 25) den ‘Melits’ (tolk, voorspreker) uit Job 33, zie
hierboven, een ‘paracleet’ laat zijn door terechtwijzing (qategor). Alles herinnert hier
aan de rechtszaal, waar het niet maar erop aankomt, iemand te ‘troosten’, maar,
desnoods onder scherpe terechtwijzing voor hem zelf, aan God en aan Satan en
engelen en mensen en dus óók aan hem de waarheid te zeggen. Het zeggen van
de waarheid is vóór alles onderstelling van het willen-helpen: de bestraffing kan
behoren tot de te verlenen hulp. Ook als hij bestraft is de Paracleet welgezind; als
hij overtuigt (d.w.z. bewijs levert) van zonde, gerechtigheid en oordeel, is hij getrouw
aan zijn functie. De grote Qategor (Satan) zegt ook wel waarheden (feiten), maar
dient de Waarheid niet: hij verdraait ze, is zelf haar vijand. De getrouwe Paracleet
(getuige) bestraft, die hij verlost. De schone naam voor Christus, bekend uit onze
zegenbede: ‘getrouwe Getuige’ (Openb. 1) betekent nog wel wat meer
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dan zoiets als ‘Orthodoxe Leraar’. Hij wil ook zeggen: Eerlijk Advocaat: Hij helpt u,
máár - denk niet, dat ge het bij Hem gemakkelijk hebt: Hij heeft een mond, die ook
voor zijn volk een scherpsnijdend zwaard is.
Dat de Paracleet den gerichtshandel voert, houdt dan ook in de rabbijnse litteratuur
verband met zijn aanwezigheid bij Gods troon. Indien ooit blijkt, dat God zijn
openbaring opzettelijk heeft ingericht, alzó, dat Hij zijn volk aansprak in zijn eigen
taal, dan wel hier. Het ‘zitten ter rechterhand Gods’ is reeds in deze litteratuur
(moeten wij ons nu niet een beetje schamen?) niet maar een aangelegenheid van
persoonlijke loontrekking voor den Heiland-Para-cleet doch een voortzetten van het
Proces. Hoe veel te meer moeten wij dan erkennen: met Golgotha is de Procedure
niet afgelopen, o neen: het komt er nu op aan, den proceshandel hierboven voort
te zetten, tegen den Qategor, Satan, die maar blijft procederen ten kwade: het recht
van Christus moet nu worden bijgebracht, om den Qategor te kunnen nederwerpen,
met kracht.
De rabbijnse litteratuur kent dan ook de figuur van Metatron, volgens Oldeberg
weer een Griekse term: Meta Thronon, d.w.z. die den Troon nabij komt; Jahwe
Qatoon, de kleine Jahwe......zó is zelfs gezegd. Knecht des Heeren, maar in grote
heerlijkheid, zittende ter rechterhand Gods. Verscheidene functies verenigt Hij in
zijn persoon: leider-op-den-weg (archeeg), Getuige, Rechter, Aanklager (senegor),
voorbidder (peraqleta) en Priester (Johansson 131/2). Ook ‘Metatron’ treedt op als
‘melits’ (143), leidend op den rechten weg, en licht van binnen gevend, onderwijzend
het hart. Priester in het heiligdom tevens.
En dus zet dit alles een streep onder de forensische betekenis van den ‘Goël’ en
‘Getuige’, dien Job voor zich begeert.
Goël, wie kent den naam niet, sedert Da Costa ons volk gepakt heeft met zijn
vers: ‘mijn Goël, mijn Borg, mijn Zondenvernieler’? Wij allen denken daarbij aan
Christus, of aan diens prototype. Maar Johansson wees erop, dat (31) nieuwer
onderzoek de vraag stelde of niet God zelf de in Job 19:25 bedoelde Goël (Losser)
kan zijn. Voor ons, die den Middelaar als God-en-mens eren, en die geloven, dat
tenslotte God zelf ons heeft losgekocht van God zelf, is dit geen benauwend
probleem meer. God-in-Christus is openbaar, ook als Goël, Losser. Dus denken wij
bij den Goël aan God, en ook aan Christus, en - want wij zien infralapsarisch - eerst
aan Christus, tegenover Budde e.a. Goël is dan ook de ene Engel, die
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opvalt onder duizend anderen (33:23). Want Goël is identiek met Jobs ‘melits’, en
ook Hij brengt ons weer in de sfeer van de gerechtsprocedure, waarin Hij aandeel
neemt (Spr. 23:11, Ps. 119:154). Hetzelfde geldt van den ‘Getuige’, dien Job voor
zich begeert, en weet te bezitten Hij spreekt van Hem in 16:19 (zijn getuige is in
den hemel). En het nauwe verband tussen de in hoofdstuk 16 vs. 19-22 voorkomende
uitspraken wettigt de conclusie, dat ‘Goël’ en ‘Getuige’ en ‘Melits’ dezelfde persoon
zijn. Dezelfde ook als de Peraqleta, de Paracleet.
***
Zo blijft ons in dit summiere overzicht tenslotte geen andere taak dan op den
voorbidder te wijzen, die ook in het Oude Testament een betekenisvolle rol speelt.
De voorbiddersfiguur treedt daar herhaaldelijk op; en ofschoon ‘voorbidden’ ieders
taak is, toch is de vervulling van die taak zó moeilijk, en vordert ze zóveel liefde en
geduld, en vergevensgezindheid, dat slechts de groten in het koninkrijk der hemelen
zich als zodanig bijzonder kunnen onderscheiden. We lezen dan ook, dat Abraham,
de vader der gelovigen, is voorbidder geweest voor Abimelech en de zijnen, opdat
daar weer kinderen konden geboren worden (Gen. 20:17), gelijk Izaäk voor Rebekka
gelijken zegen afbidt, hij de man, als paracleet der vrouw, en gelijk Elia bidt voor
teruggave van een gestorven kind aan zijn moeder, terwille van het
zendingsevangelie. Aan den anderen kant bewijst Hosea zich op heel andere manier
een paracleet door te bidden om een onvruchtbaren schoot en om verdroogde
borsten (9:14), hetgeen óf een voorbede is, opdat niet in een tijdperk van geestelijke
verlating geboren zullen worden, voor wie het toch maar beter geweest ware, nimmer
geboren te zijn, óf een advocatenpetitie, die den Rechter niet langer ophouden wil
met een interventie, die tóch uitzichtloos, en ook niet rechtvaardig wezen zou.
Abraham bidt voor Sodom, en Mozes voor Egypte; ze doen dat in kwaliteit van ‘nabi’,
profeet. Als ‘middelaar des ouden testaments’, bidt Mozes, paracleet, voor Israël;
maar, ook als paracleet bewijst hij zich den mindere van den Middelaar des Nieuwen
Testaments: Mozes (Ex. 32) wordt niet verhoord, Christus altijd; Mozes vraagt
desnoods uit het boek des levens gedelgd te worden, terwille van de anderen,
Christus kent géén nood-recht, maar alleen het eeuwiggeldende; en als Hij uit het
boek zich laat schrappen, dan komt Hij - naar recht - er tóch wel weer in (Ex. 32).
Mozes is paracleet,
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pleiter, voor Aäron en Mirjam, als ze hun schuld beleden hebben (Num. 12:13);
maar Christus heeft óns verlost, toen wij nog vijanden waren; God wist trouwens
wel, dat we zondaars waren (art. 26 Geloofsbel.), toen Hij ons onzen Advocaat
toewees. Mozes als paracleet kan slechts bidden als de slang verhoogd wordt;
Christus daarentegen is als Paracleet zelf verhoogd. Mozes als paracleet bidt, omdat
hij toch het volk niet graag ‘voor niets’ wil hebben ‘geteeld’ (Num. 11); en hij ontvangt
dan het vrolijke bericht, dat van zijn geest op zeventig anderen iets valt. Christus
daarentegen is van zijn kerk zéker, en zegt: een anderen Paracleet zal Ik u zenden,
en Ik ben er zéker van, dat die u in alle waarheid zal leiden. En de wereld zal
veroveren door Uw dienst.
Zo wordt de draad der voorbiddersgedachte heel het Oude Testament door
geregen. We noemen geen bijzonderheden meer: Aäron (Num. 16), Mozes (Dt. 9),
ze zijn elders ook voorbidders. Zelfs Job wordt tenslotte voor zijn eigen ‘qategorin’
tot een voorbidder (‘senegor’). De rollen keren zich om, de getuigen à charge worden
door Job als paracleet à décharge voorgesproken bij God.........Van Ezechiël (11:13,
9:8, 22:30, 13:5) lezen we iets dergelijks; van Jeremia (14:7), Nehemia (1:5, 6),
David, Salomo, Hizkia (2 Sam. 24:17; 1 Kron. 18; 2 Kron. 30), den Godsman uit
Juda (1 Kon. 13) ook.
En hiermee raken we aan een tweeërlei bijzonderheid:
a) De eerste is, dat men kan worden aangezocht als Paracleet: dit is immers aan
het ambt van ‘nabi’ (profeet) of van ‘melits’ (tussenpersoon) verbonden? Jerobeam
vráágt om de paraclese (de tussenkomst-door-gebed) van den man Gods uit Juda;
Saul vráágt om de paraclese van Samuël, hoewel deze hem publiek heeft afgestraft
(1 Sam. 15); Jesaja treedt als paracleet op terwille van Hizkia, die het vráágt (Jes.
36-39); en Jeremia op verzoek van koning Zedekia (37:3) of van den generalen staf
(42:2).
b) De tweede: dat een paracleet-van-professie soms de paraclese kan weigeren:
tot het ambt van paracleet behoort ook de kerkelijke tucht of uitsluiting uit de
gemeente; en dus een voorbijgaan met de schalen, die met gebeden-, met voorbede-,
met paraclese-wierook, zijn gevuld. Zo weigert Mozes de tussenbeide komende
paraclese aan Dathan en Abiram (Num. 16:15); ja hij stelt zelfs zijn eigen
paracleten-energie tegenover de hunne, als offeraars van het opus operatum: Jawhe,
zie hun offergave niet aan! Is Mozes als paracleet daar aan 't staken? Is het een
interim, een moratorium, in zijn para-
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cleetschap? In genen dele: hij is paracleet eerst voor de kerk, en pas daarna voor
den individu; wie als onder de tucht komt, die wordt van de kerkelijke paraclese
uitgesloten. Hij zij u als een heiden en tollenaar. Een paracleet wil voor de balie den
Rechter nooit affronteren! Synodes - zouden wij vandaag zeggen - die verklaren,
dat iemand niet waardig is in de kerk als paracleet op te treden, die moeten hem
ook niet ‘bebroederen’, en óók niet aan het avondmaal laten komen; opdat zijn
wierook met de hunne zich niet plenge in de paracleseschaal, die voor God komt.
Daarom wordt het paracleetschap ook zelf tot een criterium, een merkteken, van
iemands ambtelijk gezag. Niet de bewering, dat hij paracleet is, doch de bevestiging
van die bewering is het bewijs, dat God een voorbidder-paracleet op den rol heeft
ingeschreven als bij het Hof bekend Advocaat. Tenslotte is een Hof geen Speelplaats.
Jeremia (27:18) daagt dan ook de valse profeten uit: áls zij wettig tot het
paracleetschap geroepen zijn, ‘melits’ bij de gratie Gods, nu laat ze dan eens iets
bidden, b.v. dat de tempel en zijn gereedschap in wezen blijven mogen! Jeremia
heeft gezegd: ze gaan eraan; en ze hebben hem deswege als psychopaat, en
verrader, en zo, gescholden en uitgeworpen. Maar Jeremia durft een nieuwen
Karmelstrijd wel aan: zijn paracleetschap wordt bevestigd uit de feiten; ik ben wel
een voorbidder (paracleet), maar ik gooi niet mijn kop tegen den Muur van Gods
Recht aan; ik heb niet aangedrongen (als paracleet) meer dan een herder
betaamt......Paracleten zeuren niet om verandering van Gods Raad, maar dienen
hem (d.w.z. dien Raad), door aan hun vóórbede grenzen te stellen, daar waar Jahwe
zegt: bid niet meer voor dit volk ten goede (Jeremia, herhaaldelijk).
Zo kán de ware paraclese waarachtig en beproefd blijken uit de (ook door den
paracleet opgeroepen) OORDELEN; en de valse kán vals blijken uit een: we hebben
toch zo'n vrede, U alleen, U loven wij; ledig, als er geen argumenten uit de Schrift
komen ten bewijze, dat de werken goed waren!
Ja, krachtens zó volkomen overtuiging zal de waarachtige paracleet, die van den
Vader zich GEZONDEN weet, zich tenslotte voor den Vader-Rechter diéper buigen,
dan hij zich voor de individuen van de kerk medelijdend interesseert, dat bij Amos
(hfdst. 7) de paraclese zich eenmaal kon afspelen in een stillen ommegang tussen
Jahwe en den profeet: een sprinkhanenplaag, die nog niet er was, en een vuur dat
nog niet gebrand had, maar die een alleszins passende bezoeking zouden geweest
zijn voor een
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schuldig volk, ze blijven uit op de voorbede, de paraclese, van den ‘nabi’ Amos. Zou
de dogmatiek willen - maar het zal er wel te laat voor zijn - dan kon ze hier een
hoofdstuk gaan schrijven over de ‘paraclesis de futuro conditionato, sive de futuribili’,
d.w.z. over de tussenkomst aangaande iets, dat niet kwam, doch slechts op zekere
voorwaarden zou gekomen zijn. De voorwaarde van haar eigen afwezigheid
misschien? Ja, ook dat! Want een krachtige paraclese van den rechtvaardige vermag
veel......
***
Ik ben er zeker van, dat er lezers zullen zijn - als ze het nog volgehouden hebben,
- die zich afvragen: waaróm toch dit allemaal, en dat nog wel in een pinksterartikel?
Is Pinkster niet een feest van de ziel, en van het intieme, en van geloofszekerheid
van den van de wereld en de massa afgezonderden mens? Wat hebben we met al
die geleerde begrippen nodig?
Ik antwoord hun: neen, zeker niet. Pinkster is niet een zaak van de ziel. De
ZIELEN, wel, daar heeft God alle eeuwen door al voor gezorgd, ook onder het Oude
Verbond; anders waart gij, en was ik, hier niet geweest. Als Pinkster betekende: de
‘Melits’ komt in de harten, de Geest, wel, dan zeggen we - gelijk Ridderbos eens
tot Aalders sprak: dát ware geen nieuws. Dát was er al lang. Pinkster is een feest
van de kérk, en van de missie, en van de wereldverovering, en van de rijping van
den tijd; en pas in dát raam is het feest óók voor de ziel. En een ziel, die het zó niet
mooi meer vindt, die moet eens flink worden afgetuigd. Ze wil 't brood, dat God haar
geeft, niet accepteren in de verpakking. die Hij ervoor bedacht heeft.
Maar afgezien daarvan, wilt ge wel geloven, dat de stof van dit artikel voor zijn
eigen schrijver een bevrijding was? Laat ons maar eerlijk zijn: we wisten eigenlijk
geen raad met Christus' woord: een ANDEREN PARACLEET. Want we dachten
eigenlijk. dat HIJZELF pas paracleet is GAAN WORDEN toen Hij in den hemel voer.
Maar dan konden wij dit niet rijmen met de boodschop van Hem zelf, dat Hij n.l. al
paracleet WAS en reeds lang GEWEEST was, toen Hij deze woorden sprak; en dat
dus nu een ANDERE Paracleet Hem hier beneden zou vervangen! Indien Christus'
paracleetschap, zijn advocatenwerk pas in den hemel begint, en indien het opgaat
in het pleiten voor den troon des Vaders, dán is het inderdaad pas begonnen te
functioneren na de hemelvaart. Maar
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dán had Hij moeten zeggen: van nu aan zullen er Paracleten voor u zijn, één bóven,
en één benéden. Doch Hij zegt: Ik WAS het voor u tot op dezen dag; en nu ga Ik
wel weg, maar een andere Paracleet komt in mijn plaats, die gaat voortzetten wat
Ik hier heb gedaan onder u. VOORTZETTEN. Dat is wat anders dan ons tot nu toe
gevolgde denkschema volledig tot uiting bracht. Zolang we alleen maar dit éne
weten te zeggen: Christus pleit in den hemel (na hemelvaart) en de Geest geeft ons
vertrouwen daarin op aarde, zólang is eigenlijk voor ons besef de Geest geen
VOORTZETTER van Christus' werk op aarde. Als een advocaat pleit voor een
gevangene in de cel. en de gevangenis-dominee zegt dien gevangene: wees maar
stil, bij hém is de zaak in goede handen, wel, beste mensen, zet die dominee dan
voort, wat de advocaat begonnen is? Is de dominee een ANDERE advocaat dan
‘de’ advocaat? Zendt ‘de’ advocaat den dominee als zijn plaatsvervanger? Neen. Wij behoeven niets te verliezen van onze vroegere constructie; maar we mogen
ze breder uitwerken. Dat is alles. En dat is veel.
1. Het is allereerst dit: Christus is de weg, de waarheid en het leven, en de Geest
is het nu ook. Hij is de ‘Melits’, de Geest ook. We mogen geen ogenblik voet geven
aan de gedachte, alsof de Zoon toch eigenlijk wat meer is dan de Geest, in het werk
der verlossing. Ze werken wel ánders, deze twee, - maar, - er is geen rangverschil.
2. Christus spreekt tot de apostelen, als tot de aanstaande kerkvergaderaars, en
zendelingen, en predikheren. De ‘Melits’ leidt in de waarheid; dat deed Christus,
dat deed en doet voortaan ook de Geest. De melits-goël-senegor, paracleet is een
MOND voor degenen, die voor het gericht moeten komen. Dat zal den apostelen
overkomen, binnen enkele weken; ze staan voor overheden en koningen en keizers
straks, en engelen en duivelen zien toe, ook de hemel luistert. Welnu, zij zullen het
niet zijn die spreken, maar de Geest Gods, die in hen spreekt. Hij is hun Melits, hun
Mond, en bedoelt het best met hen. En hen - die apostelen in hun kwaliteit - alzo
en op alle manier in al de waarheid leidende, en hen onderwijzende, en hun te
binnen brengende wat de eerste ‘Melits’ hun heeft gesproken, zal de Geest de
gangen der pas vrijgemaakte kerk recht leiden......is 't niet prachtig?
3. De paracleet als ten Hove ingeschreven en geautoriseerd Advocaat of Getuige
heeft God liever dan de mensen, houdt voor de rechtbank de eerste tafel der wet
niet voor de tweede, noch om-
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gekeerd. Dus is de ten Hove geautoriseerde Paracleet-melits-goël erop gesteld, dat
Hij, in of buiten de cel, dat maakt geen verschil, ons de waarheid zegt: we worden
niet door handigheden, maar door recht verlost. Wanneer is de Heilige Geest
Paracleet? Na de preek, in de binnenkamer? Ja, ja, ja; maar eerst in de
kerkvergadering. Wanneer is Hij Melits? Peraqleta? Als Hij een oude zuster troost,
die 't zo te kwaad had, en nu de ouderlingen roepen kan, omdat ze er weer boven
op is? Ja, ja, ja; maar eerst als Hij in de kerk, én thuis, ons samen én individueel
hard bestraft. Een goeie ellendepreek is OOK paraclese.
4. Wat is het eigenlijke Paraclese-werk? Alleen maar vrijpleiten? Of vertrouwen
wekken in onzen Getrouwen Advocaat? Ja, zeker. Maar omdat die Eerste
Melits-Paracleet van ons ook GOD is, en de Tweede Melits-Paracleet eveneens
God is, daarom treden ze beiden, ieder op eigen wijs, óók op als onze ‘Qategor’,
onze Paracleet-die-precies-onze-zondenlijst-leest, en geen regel overslaat. En
omdat Melits-Paracleet I en II de KERK zo ontzaglijk liefhebben, daarom tuchtigen
zij ook. Ga weg, achter Mij, Satan! - daar is onze Paracleet I. Val dood aan mijn
voeten, Ananias, en Saffira, gij ook, daar is onze Paracleet II. Wat zijn we toch
beperkt in onzen blik, als we dat niet zien. Tucht is paraclese in groten stijl, het is
de ambtelijke diensthandhaving van den meerdere van Mozes, die tot God zegt:
gedenk hun offers niet, het zijn Dathan en Abiram: gedenk hun gebeden niet, en
geef hún om der wille van uw werk onvruchtbare schoten en droge borsten, en laat
hun niet gezegd worden: wees gegroet, als we eerst hun hebben gezegd: blijf af
van de vrucht van onzen schoot, want dát is in Christus geheiligd zaad, doop het
niet, gij adderengebroedsel. Hier is meer dan Jeremia (18 vs. 21-23). Ook onze
Sunegoros (verdediger, toegevoegd verdediger) kan onze Kategoros, aanklager
worden, n.l. de aanklager van de hypocrieten, en de zonden-lezer van de
uitverkorenen. Want dat is zijn genade over ons; zijn Paraclese, ONS ten goede.
Want de ‘Verklager der broederen’, die ‘duivel’ heet, de Kategoros van professie,
dié leest onze zondenregisters altijd verkeerd, en met vals accent.
5. Als in 't algemeen een melits-paracleet-goël een proces helpt ten einde voeren,
een rechtsgeding, wel, geldt dit dan alleen van Paracleet I, die in den hemel zijn
bloed inbrengt en voor ons bidt? Neen, het geldt ook van Paracleet II. Hij bidt IN
ons, en bidt daarin VOOR ons. Hij voert ook zijnerzijds een pleidooi ons ten goede.
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Horen we Christus' pleidooi niet? Neen. Maar het zijne ook niet. Hij bidt voor en in
ons met zuchtingen die onuitsprekelijk zijn. Niet maar de troost, dien wij voelen, is
zijn Paraclese; alle Paraclese, ook van den Geest, gaat ver onze bevatting te boven,
en te buiten. De betrokkene, wel, wat begrijpt die van al de verhandelingen van
rechter en advocaat en officier? Waarachtig, als hij maar de vrijspraak hoort, hij is
verlost. Als 't anders was, dan was 't niet best met onze kleine hummeltjes en
stumpertjes, en met verlof, met u en mij ook niet. De Paracleet II voert met God een
eenzijdigen handel, die alleen in 't geloof door ons wordt ‘bevonden’ getrouw te zijn.
6. Een andere Paracleet-Melits, dat zegt de Christus in den overgang der tijden.
Hij haalt het ambt-van-melits uit de hiërarchie vandaan; en ook jongens en meisjes
en dienstpersoneel kunnen er in betrokken zijn. Geen profeten- en priesterstand is
er voor nodig, dat wij een advocaat zouden hebben. En een aristocraten-tournooi
als van Gabriël-Sammaël wordt ook niet meer voor ons en over ons hoofd heen
gevoerd. Wij zelf hebben het wel boven ons hoofd (Christus), maar ook in ons hart,
(de Geest), en door Hem in ons huis, onze kerk, onze catechisatie.
En zó zijn wij nu bevrijd. We hebben twee Paracleten. We hadden er twee. En
we zullen er twee houden.
De procedure is nog bezig, de pleidooien zijn en worden gehouden. En als ik
zondagmorgen in de kerk ben, dan is mijn Paracleet II weer voor mij uitgetreden:
voorspreker en aanspreker en inspreker en toespreker. Boven alles: Spreker namens
God, Spreker, die alles neemt uit Christus. Paracleet II neemt alles uit Paracleet I:
Gods Hof der hoven kent geen dubbel recht. Noch ook een dubbel evangelie. Mijn
zaak loopt voor den Hogen Raad: het is tevens de zaak van mijn kerk. En dus van
Gods verbondsvolk. En dus van zijn verbond in de eenheid van zijn geschiedenis
en zijn substantie, van wet en evangelie.
En de eenheid van wet en evangelie is dus eenheid van verbondssubstantie, en
dus van onderwijs, en van rechtsbedeling. Vandaar de eenheid onzer Paracleten
in hun arbeid. De Paracleet, dat is nu: onze Mentor, onze Zaakbezorger; dat is:
degene, die eenzelfde taak op zich neemt voor de volwassenen, als welke in de
Griekse wereld de Pedagoog voor zijn rekening nam tegenover de onmondige
kinderen. Hij is de Voogd van de mondig gewordenen, van de kerkelijk-volwassenen,
want och, in de zaken die bij God te
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doen zijn, voelen ze zich als kinderen zo klein. Hij is hun Toegevoegde Bijstand in
‘de dingen die bij God te doen zijn’.
1)

Daar spreken waar Abraham staat.

‘......voor Hem aan welken hij geloofd heeft......’
Rom. 4:17.
‘......wij spreken in de tegenwoordigheid Gods......’
2 Cor. 12:19.
‘Coram Deo’, in Gods tegenwoordigheid, dat is ongeveer hetzelfde als wat in het
Grieks wordt uitgedrukt door de woorden: ‘katenanti theou’.
En dit woord treffen we aan zowel in Rom. 4:17, als in 2 Cor. 12:19.
In de eerste plaats is sprake van onzen vader Abraham. Abraham is een vader
van alle gelovigen, van ons allen, want uit Hem is Israël - zijn beloofde zaad geroepen. Hij is vader van ons allen, staande vóór God. ‘Katenanti’ dien God, in
wien hij gelóófd heeft. Hij stond, om zo te spreken, ‘vis à vis’ tegenover dien God.
God sprak. En Abraham geloofde den Spreker. Hij stond tegenover Hem. Katenanti
theou.
Nu, op dezelfde plek, waar Abraham geloofde, staat Paulus te spreken. En niet
alleen hij. Maar ook Titus. En eigenlijk heel de kring der zendingsarbeiders. Ze
spreken tot de gemeente. Over alles en nog wat. Tot stichting van de gemeenten.
Ze geven daar opening der Schriften, en als het moet, ook opening van zaken. Ze
bouwen de kerk en weren de brekers. Ze verzamelen de kudde en weren de wolven.
Ze staan onder de officiële gezanten van Christus en laten zich daar niet van hun
plaats dringen. En al die dingen doen ze sprekende af ‘katenanti theou’, coram Deo,
in Gods tegenwoordigheid. Daar waar vader Abraham geloofde, daar spreken de
zonen Abrahams, daar disputeren ze ook. Daar leggen ze banden en knippen ze
banden door. Daar nemen ze aan en wijzen ze af. Daar zeggen ze: oremus, laat
ons samen bidden en daar zeggen ze ook: voor die zonde niet meer bidden.
Het is goed, dit te bedenken.

1)

De Reformatie, XXIII, 14 augustus 1948.
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Men wil ons heden in alle toonaarden leren, dat de plaats waar Abraham gelooft,
niet kan zijn de plaats, waar de kerksprekers spreken. Het geloof maakt Abraham
eenzaam, zo heet het dan, en wie eenzaam is, die kan niet in het zelfde ogenblik
spreken in de commune, de kompanie, het gezelschap. Geloven is een zaak van
één-zijn met God, en dus niet van een staan onder medemensen. Maar spreken
tot en onder mensen is dus iets van volslagen ander karakter en het geschiedt op
een heel ander niveau. Zo wil men het ons heden leren. Met het gevolg, dat de
kerkelijke spraak altijd wat anders is en ook iets anders inhoudt dan Abrahams
geloof. Indien men al het geloof een inhoud toedenken zou.
Maar aan de Schrift is zulk een tegenstelling vreemd. Men spreekt daar waar men
hoort. Gelijk men ook spreekt hetgeen men hoort. En ook ‘men’ spreekt waar ‘men’
hoort. De mens Gods is geen eenzame; zijn ‘Geworfen-sein’, zijn ‘geworpen-zijn’
is een verwekt zijn in en tot een grote gemeente. Daar is zijn existeren.
Men zegt tot ons, anno 1948: als we niet samen bidden, dan geeft ‘het’ toch niets.
Wát geeft dan niets? Het pogen om elkaar te naderen.
Maar de vraag is juist, of we ‘elkaar’ naderen moeten dan wel elkaar moeten
blijven tegenspreken. De vraag is juist, of het woord van den één is geweest tot
‘stichting’ der gemeente, en ‘katenanti theou’, dan wel dat van den ander.
En daarom zal eerst moeten gezegd worden, wat men voor den inhoud van zijn
spreken-en-geloven uitgeeft ‘katenanti’ God én ‘katenanti’ zijn mensen. Eerst dán
kan uitgemaakt worden of er weer een gemeenschap is, die juichen kan: wij hebben
van elkander bevonden, dat de plaats, die ons ‘katenanti’ God plaatst, dezelfde is,
waar wij ‘katenanti’ deze commune staan.
Hoe hebben ze dat dan bevonden?
Door hun op tafel gelegde duidelijke beginselverklaring te toetsen aan het
geschreven Woord. Wie tegenover het Woord staat, die staat ‘katenanti’ God.
En wie tegenover het Woord zijn maskerade-costuum aanhouden wil, zeggende
als een onbekende tot den onbekende: ‘oremus’, laat ons bidden, wel, die staat op
dat ogenblik niet ‘katenanti’ God. Ik dacht eigenlijk, dat zelfs op een house party
men eerst de visitekaartjes wisselde, en dán pas zei: ‘oremus’. Maar vandaag willen
sommigen dat we dat ongeestelijk zullen noemen. Tenminste in de kerk.
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Om te weten of ik het ‘katenanti’ N.N. kan combineren met het ‘katenanti’ God, moet
N.N. eerst zijn papieren op tafel leggen.
Want, met eerbied gezegd, dat heeft God ook gedaan.
Om te weten of ik met Petrus kan bidden, moet hij me eerst eens eerlijk zeggen
hoe hij denkt over de petra. Want hij is naar haar genoemd, niet zij naar hem.
1)

Geloof en zien.

Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de
heerlijkheid Gods zult zien?
Joh. 11:40.
Christus spreekt tot de zuster van Lazarus; zij is in groten nood. Als Hij maar thuis
geweest was, ze had den dood de kamer niet zien binnenklimmen. Jezus is voor
haar besef de tegen-houder van den dood en van zijn benauwenis, althans voor
sommigen en tot op zekere hoogte. Want dat Hij van alle zieken te allen tijde den
dood zal weren, dat gelooft die zuster zelve niet.
Maar als de zuster van den overledene zo spreekt tot den vriend van het gestorven
familielid, dan neemt de Heiland van de Kerk, de Middelaar Gods en der mensen
het woord; dat klinkt al wat anders.
Hij herinnert die zuster van zijn overleden vriend aan een profetie van aller
Verlosser.
Heb ik u niet gezegd, dat zo ge gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien?
Hier wijkt het negatieve voor het positieve, het particuliere tegen houden van een
sterfgeval wijkt voor het ambtelijke vertonen van Gods stralende heerlijkheid.
Maar die heerlijkheid te zien, dat is een zaak van geloof. En geloof is niet wat wij
(met een twijfelachtigen naam) verstaan onder ‘wonder-geloof’, doch geloof in de
woorden van Christus.
‘Wonder-geloof’ als zodanig kan volstaan met ‘Jezus’, die plaatselijk particulier
een sterfgeval voorkomt. ‘Wonder-geloof’, - wel dat hád die zuster van den
overledene al. Als Hij thuis geweest was, toen de patient zo ernstig er voor lag, wel
zeker, dan was het niet gebeurd. Hier is niets anders dan klink-klaar ‘wonder-

1)
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geloof’ aan het woord. Het is zo verzekerd van den realis (de bestaande
werkelijkheid) dat het durft spreken in de potentialis (de onderstelde mogelijkheid).
Maar Jezus schuift dat hele wondergeloof op zij: indien gij gelooft, in ‘Christus’
dan zult gij......
Wat zal ze?
Ze zal niet den dood zien wegjagen net precies van vóór het venstertje van een
particuliere familiewoning, doch de doxa theou, de ‘Kabood Jahwe’, de heerlijkheid
des HEEREN, die speciaal tempelpleinen en heiligdommen en areopagussen der
kerk bezoekt, zien komen tot zijn volk, zo centraal, dat ook dat venstertje van dat
éne huisje er door verlicht en de kamer er mee gevuld wordt.
Indien zij gelooft aan zijn woord. Welk woord? Dat Hij niet maar incidenteel aan
een particulier een ‘leventje’ teruggeeft of een korten levensdag wat verlengt, doch
permanent en centraal de opstanding en het leven IS.
Daarom: als zij dat woord dier zelfopenbaring gelooft, dan zal ze - hoe het ook
gaat met dat al gesloten graf - Gods glorie zien. Indien niet - dan zal ze zelfs met
geopende graven in getale niets zien. Wel een dode, die leeft, een mirakel, maar
niet de glorie Gods.
En kwam 't niet zo uit?
Straks ging het graf open. 't Graf van Lazarus. Die het Woord geloofden zagen
Gods glorie toen. De anderen niet. Lazarus' opwekking wordt de aanleiding voor
het doden van Christus, d.w.z. voor het schelden en verdoemen van de ware Glorie
Gods, als een uitvaagsel der mensen. Zij bracht de crisis.
Kwam 't niet uit?
Toen op Pasen de discipelen het WOORD hoorden, toen gingen ze naar huis:
ze zagen de ‘Kabood Jahwe’ bij zich zelf, en werden zó geprepareerd voor
Pinksterfeest; op dat feest kwam immers die ‘Kabood Jahwe’ ván Kajafas naar hén
verhuizen?
Maar ofschoon Jeruzalem vele graven had zien opengaan en vele Lazarussen
zag ten leven keren, het bekeerde zich niet door dat wonder.
Droeve tijd, dien wij beleven. Men vraagt weer naar ‘wondergeloof’ (Möttlingen).
Men wil zonder Woord ‘de glorie des Heeren’ zien (Buchman). En in sacramentalisme
den INHOUD van concrete beloften onttrekken. Geloof wijkt voor gelovigheid.
Maar het blijft zoals de zuster van den overledene het hoorde:
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indien gij de concrete zelfontsluiting van den Middelaar Gods en der mensen gelooft,
ze is immers verstaanbaar, dan zullen we zien des Heeren glorie.
Hoe?
Dat is een zaak van later.
1)

Antwoorden met ‘ja’ of ‘neen’.

De doop van Johannes, was die uit God of uit de mensen?
Lucas 20:4.
Ze behoorden nog tot de kerk dier dagen, die mensen aan wie de Christus eens de
vraag voorlegde, of de doop van Johannes uit God was dan wel uit de mensen. Ze
betaalden nog, met den rabbi van Nazareth, belasting aan denzelfden tempel, en
kwamen nog naar hetzelfde feest. Officieel waren ze nog gerechtigd en verplicht,
elkaar aan te spreken als ‘broeders’. ‘Mannenbroeders’.
Nog steeds stond onder het ‘messiaans geheim’ de Heiland tegenover de
niet-gelovigen (‘zie toe, dat gij het niemand zegt’). Want Hij wilde als broeder onder
het broedervolk behandeld worden en derhalve in doen en laten naar de Schrift
beoordeeld worden. Als iemand zegt: ik ben uw broeder, dan betekent dat, als hij
geen zwetser is: toets mij aan de Schrift.
Tussen Hem nu en de leiders van betekenende groepen in de kerk (farizeeën,
overpriesters, schriftgeleerden) was de bevoegdheidsvraag gesteld. Zeg ons, zo
luidde het met autoriteit gestelde ultimatum, door wat ‘macht’, d.i. krachtens welke
bevoegdheid, gij deze dingen doet. Gij permitteert u erg veel. Gij spreekt, gij doet
‘herderswerk’ zo vaak gij zieken geneest; uw discipelen dopen; gij zet uw prediking
kracht bij door tekenen en wonderen. Maar zijt ge wel bevoegd? Kunt gij u ambtelijk
legitimeren? Hebben zij, die kerkelijke opdrachten te verstrekken hebben, u al eens
onderzocht, en beproefd bevonden? En is hun testimonium geldig gebleven tot op
vandaag? En zo ja, wélke autoriteit heeft u dan volmacht verleend? Staat ze ook
onder onze suprematie? Erkent ge het

1)
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kerkelijk gezag? Zijt ge soms maar door u zelf geautoriseerd? Zo niet, dan zijt ge
eigenlijk een scheurmaker. Men moet in de kerk zijn autoriteit kunnen bewijzen;
waar is uw ‘Ausweis’?
Men heeft vaak volstaan met de opmerking, dat die vraag een strikvraag was en nu
de Heiland haar als ongepermitteerd aan de kaak wil stellen door er een andere
strikvraag tegenover te plaatsen.
Maar deze mening kan, vooral in het slot, niet juist zijn. ‘Handigheden’ zijn, indien
ze niet de wet aandringen, geen messiaans wapen. De Heiland, die immers den
tempel en zijn autoriteiten niet vóórtijdig - d.w.z. niet voordat Hij door God dáártoe
gemachtigd is - den rug toekeert, geeft ieder het recht, op behoorlijke wijze zijn
papieren te vragen.
Alleen maar - zijn papieren zijn: de Schriften. Die zijn het, die van Hem getuigen.
Men moet, om Hem als werkelijk Gemachtigde te erkennen, Hem niet vragen naar
een of ander diploma van een tot nu toe bij de vigerende kerkwet geregeld examen,
want Hij is niet ‘een’, maar Hij is DE ambtsdrager.
Homo novus, een mens, zoals er vóórdien niet was geregistreerd. En dan
bovendien: homo unus: EEN mens slechts is er zoals Hij. Een ambt voor één maal,
en dan later voor niemand anders, dat is het zijne. Hij is niet één van een lopende
reeks. En Hij wordt ook niet één van een nieuwe reeks. Tot een reeksbehoort Hij
niet. Hij zal nooit examen kunnen doen, want examen legt men af voor een beroep,
een ambt, dat onder algemene regelen valt, dat men dus onder algemene wetten
brengen kan.
Doch wie heeft ooit examen voor het Messiasschap willen instellen of afnemen?
Een één-keers-ambt, daarvoor kan niemand examineren of geëxamineerd worden.
Dat is het paradoxale in Christus' optreden. Hij accepteert inderdaad de vraag
naar zijn bevoegdheid: Hij is immers IN de kerk? Maar als haar Hoofd en Middelaar
kan Hij geen brevet van mensen tonen; Hij heeft maar één solutie: Toetst Mij in leer
en leven aan de Schriften; die zijn het, die van Mij getuigen. Gaat na wat Ik doe;
gaat óók na, wat de Schriften van zó iemand zeggen - en dán weet ge, krachtens
welke bevoegdheid Ik handel.
***
Laat men hier nu maar spreken van exemplarisch Schriftgebruik: wij voor ons vinden
hier den regel, die in Gods Huis geldt als huis-
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regel. De Heiland, staande onder ‘messiaans geheim’, wil als broeder onder de
broeders bejegend worden, en dus dan óók uit de Schriften gelegitimeerd. Want
áls Hij scheurmaker is, dan is Hij geen broeder. Eén van beide: Hij moet dan van
de broederlijst geschrapt worden óf de anderen. De Schrift maakt uit, wie van den
huisregel afwijkt, en wie zich er aan houdt. Inzoverre dus geeft het verhaal ons door
de verwijzing naar dien huisregel leiding voor ons eigen leven. Men zegt tot ons het
éne jaar: wij zijn geen broeders; en vraagt naief in het andere: zouden wij geen
broeders zijn? Wij antwoorden BEIDE malen: Komt, laat ons ons doen en laten
confronteren met den geschreven huisregel! Wat staat geschreven? En: hoe leest
gij?
En dan voorts: men vroeg ons soms naar onze papieren. Door wat macht bevoegdheid - preekt de dominee, dien de kerk niet eens tot een stichtelijk woord
autoriseren wilde? Door wat bevoegdheid doopt een dienaar des Woords, dien men
eerst schorste, en toen afzette? Is zijn bevoegdheid soms uit de mensen? Uit de
groep, die hem volgde in zijn groot schandaal, en toen maar zich den kerknaam
annexeerde? Of uit God? Ze kunnen geen examenbriefje meer vertonen van een
erkend genootschap, want daar zegt men: zijn diploma is verscheurd, verbrand, in
den naam des Heeren. Ge moogt van dat genootschap de preadviezen in de kachel
werpen desnoods, maar haal de verkoolde resten van hun in 's Heeren naam
ingetrokken ambtelijke vergunningsdiploma's niet weer uit de kachel; want het
intrekkingsdecreet dáár heeft heel de synode den Naam des Heeren ónder en zijn
kroon bóven gezet. Maar hebt gij soms, gij prekers-dopers-kerkregeerders een
machtigingsbrief, dien wij wel niet getekend hebben, maar dien gij toch wilt laten
accepteren, achteraf?
Wie hier geen worsteling om de ambtelijke autorisatie ziet, die is beneden het
niveau van Christus' opponenten uit het begin van onze jaartelling weggezonken.
***
En wat doet nu de Heiland?
Hij stelt hun een tegenvraag.
Een vraag, categorisch te beantwoorden.
Te beantwoorden met ja of neen.
De doop van Johannes - was die uit God of uit de mensen? Uit God? Ja of neen?
Uit de mensen? Neen of ja?
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Een strikvraag? En dezen keer dan van Hem?
Wij wezen die onderstelling al af.
Christus is volkomen zakelijk. Wie vol des H. Geestes is, die is ten volle zakelijk.
Gods Geest leert ons afrekenen met de tegenstelling van profetischen ijver, en
zakelijke precisering in principiële kwesties.
Welnu, de Christus weet, en zijn tegenstanders weten het ook, dat Johannes
evenmin als Hijzelf een ‘papiertje’ kon laten zien. Ook deze mens was niet door
‘autoriteiten’ gemachtigd. Geen wonder. De voorloperS van den Messias vallen
onder een algemenen regel; en inzóverre valt de Doper daar ook onder. Maar de
laatste voorloper heeft toch weer iets eigens, iets aparts. Iets eigens. Hij moet n.l.
met de hand wijzen naar een bepaald mensenkind, zeggende: DIE IS HET. Hij moet
den overgang tussen verwachtingsperiode en vervullingstijd markeren, en zeggen:
wij zijn de streep gepasseerd. Alle voorloperS vóór den laatsten zeggen, stervende:
voorwaarts, mars - wij zijn er nog niet. De laatste evenwel moet zeggen: HALT, wij
zijn er, kijk daar stáát Hij. Dáár, Hij gebruikt vandaag het avondeten ten huize van
dien en dien, straat zó en zo, nummer zóveel.
Had nu Israëls clerus, die kerkelijke examencommissie, de Schriften goed gelezen,
dan zou zij de aldaar aangewezen kenmerken der voorlopers van den Messias
zuiver hebben geregistreerd. En tevens die van den Messias zelf. Zo zou ze den
Messias hebben herkend, en erkend, en meteen diens laatsten voorloper als werkelijk
laatsten, én als waarachtigen voorloper.
Maar die Kerkelijke Examencommissie had de schriftuurlijke tekening van Messias
en ook van messiaanse voorlopers verkeerd gelezen. Een deksel lag op haar
aangezicht bij het lezen van het Oude Testament, d.w.z. bij het opmaken van de
kenmerkenlijst van Messias en van messiaanse herauten-wegbereiders.
Daarom was ook Johannes de Doper niet erkend in zijn ambtelijken dienst.
‘Buiten-models’, dat was het enige wat ze voorlopig loslaten wilden.
En nu ‘vangt’ de Christus hen niet. Hij opent ook geen ‘steekspel’. Hij gaat niet
‘in de vechthouding staan’, en Hij neemt helemaal geen wraak. Maar Hij zegt, in
ernst reagerende op de door hun vraag geschapen tempelsituatie: Ik zal u ook wat
vragen, en gij moet met ja of neen antwoorden.
Was Johannes gemachtigd uit God? Ja of neen?
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Indien gij die vraag beantwoorden wilt, zult gij naar de Schriften moeten oordelen.
Gij zult dan zeggen, wat gij houdt voor den schriftuurlijken huisregel. Heeft Johannes
zich daaraan gehouden, ja of neen?
Indien gij daarop antwoordt, dan kunt gij het probleem der machtiging, der
ambtelijke autorisatie stellen óók ten aanzien van Mijzelf. Want Ik ben in de lijn van
Johannes, dat heeft de man zelf gezegd. Gij moet niet praten over den één, en
zwijgen over den ander. Niet zeggen: wij maken het geschil tot een kwestie van
dien of dien persoon. Neen - zegt ons wat de Schrift naar uw mening leert. Hoe
leest gij? Hoe leest gij? Hoe leest gij?
Als ge die vraag ontwijkt - dan geef Ik u geen antwoord. Want dan kunnen we
niet spreken in de kerk. Wij ‘handelen’ wel, maar wij ‘onderhandelen’ niet. Hoe leest
gij? De vraag of wij werkelijk broeders zijn cal hieruit zijn te beantwoorden, of wij
bereid zijn over en weer, precies te zeggen, met ja of neen, wat wij voor Schriftregel
houden.
***
DAT verhaal van God den Heiligen Geest wilde ik nu maar niet verder ‘toepassen’.
‘Zangmeester, stem dit lied voor mijne neginoth’. Voor die der deputaten én voor
die dergenen, die de deputatencolleges willen doorbreken.
Het is toch zo ‘eenvoudig’, die zaak der kerk.
Toen de door Christus gevraagden weigerden, ja of neen te zeggen, toen heeft
de Heere Christus gezegd: Ik laat u rustig staan. En tot zijn volgelingen heeft Hij
gezegd: kom, wij gaan samen bidden - zij doen niet mee.
De één verklaart: als we niet samen bidden, ‘dan geeft het toch niets’.
De ander spreekt: als wij niet elk voor zich willen verantwoording doen van wat
wij als Schriftuurlijk zien, ‘dan geeft het toch niets’.
Die ander was het Hoofd der kerk. De Middelaar Gods en der mensen.
Hij leek ‘hard’.
Maar Hij was zacht.
Want Hij zei tot de toeziende scharen: wij kunnen alleen praten over de weide in
de weide.
‘De weide nu is Gods Woord’.
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1)

Bruid en Bruidegom bijeen - maar dan: in gesprek.

En toen het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in
den hemel omtrent van een half uur.
Openb. 8:1.
Mystiek die haar naam kent, haat Woord en woorden; geen wonder dat uit haar
school veel woorden kwamen over de woordloosheid, over het zwijgen, de rust, of
liever: het aflaten van woorden; om te geraken tot en in de rust. De rust ‘in God’, of
in den Bruidegom der zielen.
In de ‘mystieke theologie’ van den ‘heiligen Bernardus’, kerkelijk filosoof uit de
dagen van de middeleeuwen, komt het thema van het wonderwerkend zwijgen dan
ook herhaaldelijk aan het woord. Het is met name de bekende plaats uit Johannes'
Openbaring, hier afgedrukt, welke als uitgangspunt hem dienen moet. In 1112 kwam
hij in de abdij van Citeaux, en begon te streven naar een hervorming van het
kloosterwezen. Die hervorming werd met name gezocht in de ‘mystieke contemplatie’.
En in de mystieke ‘vereniging’ met God, die door of met contemplatie heette te
worden verkregen.
Zo werd teruggegrepen naar Gregorius den Grote: had deze niet de ‘trappen’ en
2)
‘graden’ aangewezen, die men passeren moest, om één-met-God te worden? Eén
ervan is de ‘machina mentis’, d.w.z. die bewegende liefdes-kracht, waardoor de ziel
wordt ‘uitgetild’ uit wereldlijke verbanden, en ‘opgeheven’ in de hoogte. Zij is het
dan met name, die ons opvoert tot God, in zoete, zachte, kronende contemplatie.
Wéét men, hoé het goddelijk licht instroomt in de ziel? Ach, neen; de vraag verraadt
den ongekende, den deswege onkundige. Wéét men, hoe lang het duurt? Al evenmin:
is het een uur? O neen, een half uur; een weinig tijds zult gij Mij zien, en een weinig
tijds, een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien, sprak eens een zachte Stem; en wie
dit ‘een weinig tijds’ nu zou willen gaan vast-leggen op een half uur, die is alweer
de niet-van-God-‘gekende’, en dus onkundige, want er staat in Openbaring 8 wel
een woord over een half uur, hetgeen immers wel zo iets moet wezen als dat ‘een
weinig tijds’, een modicum, waarvan sprake is in Johannes 16:17, maar - er staat
een woordje bij in Openbaring 8:1: het is OMTRENT een half uur, zo iets als een
half uur, men

1)
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3)

kan het in geen tijd-maat aangeven. En het ook alzo niet ‘voelen’, niet ‘bevinden’.
Horen en zien vergaat, maar dan naar den geruislozen kant (wij denken meestal,
dat het alleen vergaan kan naar den kant van veel lawaai, en dat is wel heel erg
werelds). En waar horen en zien vergaat, daar vergaat ons ook het tellen, en passen,
en meten. Waar de ziel is weggerukt, rapta ultra se, geschaakt, om zo te zeggen,
door haar Bruidegom, en meegenomen tot heel hoge en heel intieme
binnenkameren-van-boven-alle-dingen, daar duurt haar uur haar, en niet zij haar
uur. Een kleinen tijd, en de ziel mag Hem zien, en wederom een kleinen tijd, een
‘modicum’, en ze zal Hem niet meer zien, ze wordt terug-geslagen (reverberata).
Maar in dien kleinen tijd, en gedurende dat als-een-halve uur, dán is er de
contemplatie, de belevenis sterk en abrupt, doch zonder uitwisbaarheid. Dan rust
de ziel in de zachte armen van den Bruidegom; ze heeft haar echte ‘quiet time’,
haar (echt) stillen tijd; want er is - wat de namen en de verre idealen betreft - niets
nieuws onder de zón, al is er wel wat nieuws onder een buitenlandse leeslamp.
En zo verbinden zich de geesten van Gregorius en Bernardus, en straks ook van
4)
vele anderen in een kruistocht voor die hartstochtloze hemelse
leeftocht-van-den-vereenden-geest. En ze lezen samen het eerste vers van
Openbaring 8; visioenen zijn nu eenmaal woorden van ontrukten, en ontrukten zijn
slechts individueel ontrukt; dus spreken zij in hun allegorischen ‘uitleg’ van die
visioenen bij voorkeur over het allerindividueelste: ik en Het. In feite is dat nog te
veel gezegd: hét-in-mij (maar ik word ont-ik-t) en hét-in-Hét; de ‘anderen’ zeggen:
Hij, en noemen Hem dan God. We komen dan in zulke ogenblikken in den hemel;
maar waar is die hemel? Boven? Beneden? Houd op met dwaze vragen: die hemel
is in-hét-van-mij; hij is eigenlijk zèlf mijn binnenste, als het liefdesspel een aanvang
neemt. God laat de ziel haar engelen-manna heel-hoog proeven, maar als Hij haar
ontrukt, dan kent ze geen afstanden meer: ze ‘heeft’ het vlak nabij; of neen, dat is
nog afstand: ze heeft den hogen-hemel met zijn manna-regen in zich. Als er
geschreven staat: een stilzwijgen in den hemel, dan is dat een stilzwijgen in het
5)
binnenste van den uitgelezene-van-God, dien rechtvaardige.
***

3)
4)
5)

a.w. 128, 34.
a.w. 128.
a.w. 128, 225.
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Maar......
Maar die Stem, die eenmaal zeide: een kleinen tijd en gij zult Mij zien, en wederom
een kleinen tijd, - die sprak op kleinen afstand toen nog wel, maar ze kondigde als
het eerstvolgende programmapunt aan: een spreken Christi van uit groten afstand,
van uit den hemel, die van de aarde inderdaad verder is verwijderd, dan het oosten
van het westen. En zij sprak van hemelvaart, een -váárt, in werkelijkheid; en van
een weder-keren in den Geest, met Woord, tot stichting van een
Woord-gemeenschap. Ook sprak die Stem tot ambtsdragers, tot ambassadeurs, en
die waren gezóndenen, apo-stelen. Hetwelk is: af-gezonDenen, en niet
afgezondeRDen.
En toen de drager van die Stem in visioen op Patmos zich Johannes toonde, toen
liet Hij dezen zien, ja, inderdaad, dat er een stilzwijgen was in den hemel omtrent
als van een half uur. Een quasi-half-uur, zegt terecht Gregorius de Grote. Maar als
er in de beschrijving van het visioen staat: er was stilzwijgen in den hemel, dan heeft
geen mens het recht, dat zó te lezen, als stond er: stilzwijgen in de ziel. Tenslotte
is de hemel een plaats, en is het dus even ongepermitteerd te zeggen: die hemel
is in mijn ziel, als: Canada is in mijn ziel, ja, is die ziel van mij; en wie nu denkt, dat
wij hier spotten, die weet niet meer wat toornen tegen vromen spot is. De hemel
van Openbaring 8, die is de hemel-op-langen-afstand. Een hemel-van-verre. Er
staat wel, dat God een God van nabij is, en dat het Woord nabij is, maar niet dat de
hemel nabij is. Eens zullen we snel hem nabij kómen; maar ook dát zeggen onderstelt
nog den langen afstand, in ruimte én in tijd. Van dien hemel gaan dan ook bliksemen
en donderslagen en stormwinden naar de aarde uit.
En zo zegt Openbaring 8 wel iets van Bruidegom en bruid. O ja; als het hooglied
van de liefde én van den groten toorn zijn laatste perspectieven opent, dan verrukt
het onze zinnen, juist omdat die wereld-van-hierboven nog zo ver is, zó van ons
nog vèr, dat slechts in beelden kan verkondigd worden. Maar het thema blijft:
Immanuël, God met ons; de Bruidegom, die heeft de bruid.
Maar ‘bruid’ is hier niet slechts een enkele ziel van een ontrukte, doch heel de
kerk. De kerk onder het kruis.
En Bruidegom en bruid liggen niet in een omarming, die hen den tijd vergeten
doet, en hun ik ont-ik-t, doch ze zijn in dia-loog, in tweegesprek. Hij staat gereed,
in het zevende, en dus laatste zegel, definitief de hand te slaan aan heel de wereld
van haar tegenstan-
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ders en vervolgers. Maar eer Hij deze dáád verricht, geeft Hij haar 't woord; ze komt
in audiëntie. De gebeden aller heiligen, die komen in één schaal voor God en voor
den troon. Zolang de bruid haar wensen Hem bekend maakt, schort hij de knechten
op: laat hén wachten, tot zij is uitgesproken.
En dáárom krijgt ze ook ‘zo iets als een half uur’. Een ‘uur’ is in de symboliek een
eenheid-van-tijd; in één uur spreken zij tezamen èn gaat Hij dan ten-uitvoer-leggen
wat de Raad besloten heeft. Die Raad besloot óók dit, dat zij zou vragen, dat is:
bidden, om hetgeen besloten is. Bidden is het beslotene begeren, zonder zulks te
weten; want óók het bidden is besloten, en wordt naar het besluit gewerkt. Eer Hij
handelt, naar den inhoud van 't verzegelde besluiten-boek, WEKT de Vader door
den Hem en haar verbindenden Geest in haar het gebed, en tevoren het verlangen
naar dat wat zij begeert, en zie, het komt, want och, het was besloten.
Dus worden we hier niet aan het verkeer ontrukt, noch pijnlijk straks er weer naar
toe-geslagen (reverberatio). Maar in het Grote Verkeer opgenomen, vragen we gelokt als we zijn - naar den nieuwen hemel en de nieuwe aarde toe te mogen
komen. En van de slagen af te komen.
En zie, Hij stond al klaar voor de daartoe nodige daad, en let op, Hij heeft zijn éne
uur met ‘haar’ - de kerk - gedeeld: het verbond erkende haar als mondig, haar, die
Hij bruid noemt tot in alle eeuwigheid.
‘It is difficult, to trace the relevance of the silence made in heaven to the slumbers
6)
of the Bride’. Het is zelfs onmogelijk, en verboden. Die twee die hier aan 't
samenspreken zijn, die wáken. Wat Hem betreft, Hij, Isrels Wachter sluimert niet.
En wat haar aangaat: ze is eindelijk wakker-geprikt met de bajonetten van den
antichrist.

6)

Barton R.V. Mills, editie van: De gradibus humilitatis et superbiae, Cambridge, 1926, 107,
noot 6, aangehaald in Gilson, 128.
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1)

Jahwe houdt de leiders aan hun officiële woord.
Naar hun eigen rechtsregelen ga Ik hen richten.
Ezechiël 7:27.
(vertaling Dr. A. Noordtzij. K.V.)

Dat zevende hoofdstuk van Ezechiëls profetie tekent de nadering van het gericht,
dat de HEERE zenden wil tot zijn afvallige volk: het twee-stammenrijk.
Merkwaardig is intussen in die schildering de tegenstelling tussen het ‘eenvoudige
volk’ en de ‘leiders’.
Want wél komt over beide het oordeel, maar het komt niet tot allen in gelijken
vorm, en met hetzelfde verwijt. Wat het ‘gewone volk’ betreft: dat blijft nog vragen naar profetischen raad en naar
priesterlijke voorlichting (vs. 26).
Maar wat de ‘leiders’ aangaat: ze weten niet meer wat ze zeggen moeten. Ze
hebben geen raad meer te geven. Hun politiek is doodgelopen. Ze zijn van alle
kanten aangesproken om toch als-'t-u-blieft leiding te geven; maar hun
adviezendienst is in het slop doodgelopen. De priester geeft geen onderricht meer
(vs. 26). De oudsten geven geen preadviezen meer uit (vs. 26). De koning geeft
geen bevelen meer, en houdt zich ook niet meer aan de wet, noch kondigt hij nieuwe
wetten af: het enige wat hem nog rest. is: een zak aan te doen, een rouwgewaad,
en te zuchten, dat hij toch zo graag den vrede wil (vs. 27). ‘Zo laten dan de drie
zuilen van den staat’ (en dat was destijds een kerk-staat) Israëls zonen ‘in den steek’
(A. Noordtzij). Ze hebben hoog van den toren geblazen, en parmantig gezegd: zó
zegt de Heere. Maar nu het menens wordt, weten ze geen raad meer: het
wetten-geven is afgelopen, ze laten passeren wat eerst niet werd getolereerd, en
weten niet meer, hoe het moet. Gevolg: een schare, die in de war raakt, en van
schrik verlamd is (vs. 27).
Zegt nu de profetie, dat men dan maar een spons moet halen door wat gezegd
is? Dat men de preadviezen, met profetisch gezag als laatste argument aangediend,
in de kachel moet stoppen, en doen alsof leiders- en wetgevers-handelingen private
aangelegenheden zijn geweest?
Allerminst.
‘Naar hun eigen rechtsregelen gaat Jahwe hen richten’. Hen.

1)

De Reformatie, XXIII, 18 september 1948.
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D.w.z. den koning, en de ministers, en de oudsten. En ook het gewone volk, dat
alles maar aanvaard heeft. En dat, toen het ‘nog wel wat leek te worden’,
geapplaudisseerd heeft.
Jahwe houdt hen aan hun officiële woorden.
Hij zal ze niet begraven, niet uitvlakken. Er moet herroeping volgen, en anders:
welnu, de doden begraven hun doden, en de wetten zijn een zelf-gekozen maatstaf.
Ze liggen daar als beweerde edicten van God; zó zijn ze aangediend, en, - een
ieder zal zijn eigen pak dragen.
Is dat hard? Is dat liefdeloos?
Neen, - want wie zijn schuld belijdt, en de afgekondigde wetten terugneemt, dien
zal barmhartigheid geschieden.
Maar wie de wetten handhaaft, die moet willen, dat Jahwe hen daaraan houdt.
Anders ware de kerk behandeld als de eerste de beste anarchie. Wie dat verlangt,
prostitueert de kerk.
Het gaat immers niet alleen om de tegenwoordige mensen, die hun eigen wetten
hebben overeind gezet en gehandhaafd, en dan ook maar de gevolgen dragen
moeten. Doch het gaat ook om degenen, die in de toekomst zich zullen vrijmaken,
en straks terugkeren tot de gehoorzaamheid én het geloof der kerk van de komende
adventsdagen. Die moeten ANDERE wetten hebben; maar om daartoe te geraken,
ja, zich in het aanvaarden daarvan te kúnnen bekeren, moeten ze die valse wetten
hebben afgezworen. Dat zál ook gebeuren na de ballingschap in het ‘overblijfsel
der verkiezing’. Maar, - dan moeten ze eerst officieel hebben gezien en erkend, dat
die valse wetten tot den dood geleid hebben.
***
En dit is nu één van die vergeten bijbelteksten in het betoog van hen, die heden
staan te roepen: doe nu maar, alsof er geen wetten en geen rechtsregelen zijn, die
als bindend zijn opgelegd en met sancties van schorsing en afzetting zijn
gehandhaafd.
Exemplarische Schriftaanwending?
Neen; abc der profetie en daarom altijd van kracht.
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1)

Toornen - en niet zondigen.

Weest toornig, en zondigt niet.
Efeze 4:26.
Een luthers theoloog, die over de plaatsbekledende voldoening van Christus een
uitvoerige studie heeft geschreven (W. Kölling), merkt daarin ergens (S. 108) op,
dat de leer van Gods toorn voor heel de theologie van grondleggende en beslissende
betekenis is. Waar die leer werd verzwakt, daar verschrompelde ook de theologie;
en toen de ‘toorn Gods’ geloochend werd, toen was het verval der theologie daarmee
meteen compleet geworden. Dat is, zo zegt hij, het sterkste kerk- en
dogmenhistorische bewijs voor de betekenis van Gods toorn voor het geheel der
theologie.
Velen, zo gaat hij verder, beschouwen het als een antropopathisme, als men
Gode een heiligen toorn toeschrijft; een antropopathisme is een spreekwijze, waarbij
men ménselijke gevoelens en ondervindingen overdraagt op God.
Maar er is reden, aldus de schrijver, om de zaak precies omgekeerd te stellen.
Is het niet veeleer een theopathisme, een instraling van goddelijke heerlijkheid in
ons mensenhart, als de Heilige Geest in ons de geschiktheid werkt tot heiligen
toorn? In ons, die als erfgenamen van Adam alleen maar de geneigdheid tot
onheiligen toorn hebben meegebracht, toen we op de wereld kwamen?
En dán haalt die theoloog de woorden van Ef. 4:26 aan: wordt toornig, en zondigt
niet.
***
We kunnen in zijn woorden gerede stof voor kritiek vinden. Wie niet gelooft, dat God
aan ‘affecten’ onderhevig is, die zal niet graag het woord ‘theo-pathisch’ in den mond
nemen, en van die ‘instraling’ van goddelijke heerlijkheid in ons hart zal een
voorzichtig denker ook niet volhardend durven spreken.
Toch ligt er iets waars in zijn opmerking, en het is nodig, ons daarvan te
doordringen.
Hoevelen zijn er niet, die den toorn als zonde zien? Wordt ge toornig? - dan
zondigt ge. Hebt ge momenten van toorn? - ze maken een pauze in uw
gehoorzaamheid, want: ‘liefde is het groot gebod’. Heeft de toorn u het hart
genomen? belijd schuld en genees

1)
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zó het euvel uwer scheuring. Heeft een redacteur ergens zich wel eens geirriteerd
getoond? neem dan dat kwaad voor aller rekening en zet het op één lijn met valse
binding, zedeloze afzetting, volhardende machtsusurpatie en laat daarna gezamenlijk
af van den toorn.
Maar Paulus in zijn brief aan de Efeziërs beveelt den toorn. Hij zegt niet: wanneer
ge soms een boze bui mocht hebben, pas dan op, dat ge niet uit den band springt.
Maar hij beveelt: wordt toornig. En hij voegt er aan toe: en zondigt niet. Dat kán
betekenen: laat den toorn heilig blijven; er is dus een heilige toorn, als ge hem zó
verstaat. Het kan óók willen zeggen: toornt, en laat op die manier af van zondigen.
Is dat zijn bedoeling, dan ziet hij het toornen tegen wat zondig is als een directen
strijd tegen de zonde, of als blijvende instigatie tot dien strijd.
Want de toorn is een permanent ingaan tegen de zonde. Wie niet kan toornen,
die kan niet profeteren, die kan niet zichzelf en anderen meten aan de wet van God.
Quid est enim poenitens, nisi homo irascens sibi? (Anselmus): wat is een man die
boete doet anders dan iemand, die op zichzelf vertoornd is? En alleen die man kan
aan de ‘prelaten’, d.i. aan hen, die op de leidersplaats gezet zijn door kerkelijke
beroeping, bevelen, dat zij de tucht handhaven tegen delinquenten.
Heel de kwestie der ‘samenspreking’ zou met één slag van de baan zijn, en de
vereniging van wie waarlijk tot de kerk zich willen voegen zou geschieden kunnen,
als er werkelijk getoornd werd. Geef mij een toornend man, die meent wat hij zegt
en er voor staat, - wij kunnen elkaar ontmoeten aan de voetbank van Gods voeten.
Maar wie zegt te toornen tegen de zonde en geen bewijs van dien blijft geven, die
zondigt en doet zondigen. De zon gaat niet op over zijn toornigheid en daarom kan
zij nooit erover ondergaan - hij kan den vrede niet stichten, den vrede met God en
vóór God, eer de avond is gedaald - zó haastig moet dat toegaan. Hij geeft den
duivel plaats, hem, die de wet alleen maar predikt zó als de vos de passie. Zo iemand
kan met wetsartikelen manipuleren, fijntjes en vernuftig, en zonder enigen toorn,
hoewel niet zonder nijd, die verterend is. Maar hij toornt niet vanwege de wet, die
één en ongebroken is.
***
Wie niet toornt, die bewijst geen bekering.
Alleen - het vlees blijve er buiten. Dat leert den nijd, de boze
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bui. De toorn zij navolging Gods. Want God is een rechtvaardig Rechter, zegt psalm
7; een Rechter, die te allen dage toornt.
1)

Christus' gebod tot eenheid.

......u beijverende te bewaren de eenheid des Geestes in den band des
vredes.
Efeze 4:3.
......opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, op en neer geworpen en
omgevoerd door allen wind der leer in het dobbelspel der menschen, in
arglistigheid tot het planmatig in het werk stellen van de dwaling......
Efeze 4:14.
......dat gij hetzelfde bedenkt, terwijl gij dezelfde liefde hebt, één van ziel
zijt, het ééne bedenkt......
Fil. 2:2.
We horen van allerlei kant Johannes 17 bijbrengen, om te pleiten voor eenheid
tussen mensen ‘aan weerszijden van de scheur’, zoals dat heet.
Johannes 17 geeft anders wel een indringende vermaning tot voorzichtigheid in
dezen. In dit hoofdstuk bidt de Heiland eerst voor zichzelf; daarna voor de apostelen,
daarna voor hen, die door het apostolische woord in Hem geloven zullen, opdat ZIJ
allen één zouden zijn. Met welke eenheid? Die eenheid welke gegeven is in het feit
van het uit Christus tezamen staan op het zelfde leer-fundament, het fundament
der apostelen en der profeten. De rest is handhaving van de door de zonde en de
eigenwilligheid getrokken scheuring. Men kan óók samenkomen op de basis van
eigenwilligheid. Dan is dat een samenkomen van......gescheurden, die hun scheur
met loze kalk bepleisteren.
Intussen blijft Christus' eis tot eenheid. Wat Hij daaronder verstaan wil hebben,
dat heeft Hij zijn apostel Paulus laten zeggen.
We willen, in de dagen van ‘Oosterbeek’ en van andere vredesgeruchten en
-suggesties, ditmaal iemand anders het woord geven, en aanhalen, wat in 1925
gedrukt is. Slechts zullen we hier en daar cursief drukken.
‘U beijverende’, wat is dat, in Ef. 4:3? Hoor: ‘U beijverende, met allen toeleg en
krachtsinspanning, te bewaren, met zorg, in liefde, 2 Tim. 4:7; 1 Thess. 5:23, datgene,
wat gij reeds deelachtig zijt, n.l. de eenheid des Geestes, d.w.z. dat de éne en
dezelfde
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H. Geest in allen woont en heerst, zodat geen verkeerde, helse geest onder u kán
komen bederven, vgl. vs. 31; Gal. 5:15, 19, 20’. De helse geest moet dus worden
afgeweerd. De liefde vergeet de prophylaxe niet.
Bewaren moet ze voorts wat reeds gegeven is, en kenbaar is als Geestesvrucht
na beproeving naar den maatstaf der Schriften.
En dit, waartoe?
‘Opdat wij niet meer kleine kinderen zouden zijn, vgl. Gal. 4:1, 3; 1 Cor. 3:1; 13:11,
die nog geen zelfstandig oordeel hebben, gemakkelijk mee te tronen zijn, wien men
licht van alles kan wijsmaken, en die onvast zijn, op en neer geworpen als baren
der zee...en omgevoerd...door elk soort van onderricht, en alle onderwijzing, met
welke men tot hen zou komen, in het dobbelspel der mensen’. Met het beeld van
dobbelen zien we ‘gewezen op het wisselvallige, veranderlijke, grillig-afwisselende,
speels-lichtzinnige van der mensen handelen. Deze komt met die leer, en die met
een tweede, en een derde weer met een andere, enz. Maar het zijn......gene
Goddelijke openbaring van waarheid. En wie nu hieraan gehoor heeft, wordt nú zùs
onderricht, dán zó, nu hierheen geworpen, dan daarheen, zonder vastheid of
wezenlijke kennis, naar den nuk der verschillende mensen en meningen’.
Geen dobbelspel alzo: heden een formule, morgen een bindende toelichting,
overmorgen die toelichting weg, daarna zestien punten, vervolgens
vervangingsformule, en straks een ‘gooi’ (dat is zo iets als dobbelen) naar den term,
die de werkelijkheid verloochent: het was maar een interimsformule, die
vervangingsformule, en laat ons, na dien laatsten dobbelgooi, nu maar voorlopig
de dobbelstenen opbergen, maar zonder verder te vragen hoe wij, die met de
eigendommen die ons God heeft toebetrouwd gedobbeld hebben, het verdobbelde
Hem teruggeven moeten.
En nu het positieve: weest EENSGEZIND! Is dat: laat uw inzichten onderscheiden
blijven, maar spijkert een eenheidsdak boven uw hoofd? Neen: het is zoals er staat:
één zin hebben. en niet twee, drie, x. Paulus zegt: ‘dat gij hetzelfde bedenkt, d.w.z.
uw denken en zinnen, vgl. Fil. 1:7, op hetzelfde richt......Terwijl gij dezelfde liefde
hebt, d.w.z. uwe liefde naar hetzelfde voorwerp doet uitgaan, en haar bij u allen
even vurig en sterk doet zijn......
......Eenheid van denken en zinnen......(terwijl gij) ‘het éne bedenkt, d.w.z. dat
éne, waar het maar alleen op aankomt, n.l. wat van Christus is, de gemeenschap,
dienst en lof des Heeren’.
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Dit alles zijn woorden van wijlen Greijdanus, K.V. 83, 94, 45.
Waar dus aangaande kerkleer en kerkregering en actuele erkenning, daarvan
niet hetzelfde gedacht, en hetzelfde bemind wordt, daar is de leus: wij zijn toch één,
bedriegelijk. Wie die leus zou blijven aanheffen, die verwerpt in dezen de stem van
den Goeden Herder.
Wij doen dit allen op zijn beurt.
Vaak zonder het in te zien.
Maar daarom moeten we elkaar ook niet verdoven en verdoffen, doch op-scherp-en
in de liefde.
1)

Het offer is niet algemeen, de dank zij 't daarom ook niet.
De armen hebt gijlieden altijd met u, maar Mij niet altijd.
Joh. 12:8.

Er is een opvatting, die meer en meer de geesten verblindt: alle offer is betaling:
des énen dood is der anderen brood. En: Christus' offer valt óók onder die
ALGEMENE WET.
Nu, zó heeft Judas ook 't probleem gesteld. Hij vond dan ook, dat er
vergelijkenderwijs door die Maria in Bethanië wel wat overdreven werd in de
waardering van het liefdesoffer van den Rabbi.
Maar Christus wijst die herleiding van Zijn lijden en Zijn offer tot de kategorie van
het generale lijden af. Hij weet zijn offer énig. Dus óók zijn dood. Ook zijnen grafgang.
Als Christus Gods wil, ook in de voorbereiding zijner begrafenis over zich komen
laat, dan schikt Hij zelf zich hart en zinnen tot den dood; de Priester in Hem legt in
beginsel de handen aan zichzelf, als aan de eigen enige offerande van zichzelf.
Ja, meer dan dat.
Door zijn begrafenis als die van den gezalfden en te zalven Herder-koning aan
te kondigen, en zo te profeteren, dat het schandegraf het keerpunt op den weg naar
de heerlijkheid wordt, neemt Hij de zijnen mee in den gang dezer heerlijkheid, en
vertoont zich als dien beteren priester, die, ofschoon hij sterft, getuigenis bekomt,
en dan wel (Marcus 14:9) een wereldgetuigenis, een oecumenisch
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getuigenis, ‘dat Hij leeft’, dat Hij priester is naar betere, d.i. naar Melchizédek's
ordening, levende, geheel uitzonderlijk, tot in alle eeuwigheid. Immers, in dézen
kring, den kring der representanten van zijn kerk, betekent het woord, dat in de
gehele wereld ‘tot Maria's gedachtenis gesproken zal worden, van hetgeen zij gedaan
heeft’ (Marcus 14:9) niet slechts, dat aan Maria's naam gedachtenis zal gesticht
worden (hoe weinig weten we eigenlijk van haar?), maar vooral dat in en door haar,
en zo in en door Hem, aan Gods verbondsnaam ‘over heel de wereld gedachtenis
zal gesticht worden’; evangelische (Marcus 14:9) gedachtenis. Gedachtenis van
God, openbaar geworden in den Zoon, die getuigenis, ook nardus-getuigenis,
bekomen heeft, en ook genomen heeft, getuigenis in een door het priesterrecht
beschermde (‘laat af van haar’) en in den kerkkring onder getuigen officieel
aanvaarde dotatie, dat Hij eeuwig leeft, naar Melchizédek's heel éénmalige wijze.
Melchizédek, Christus' type, nam de tienden van Abraham aan; de tienden van den
buit, van zóveel oliekruiken. Melchizédek's antitype neemt de tienden, en dan - want
fles en hart komen erbij - de tienden aan van deze evangelisch gekwalificeerde
dotatiebrengende dochter van vader Abraham.
***
Welnu, is Hij de énige, de gans bijzondere, waar is dan Zijn eer?
Is Hij niet algemeen, maar zeer bijzonder, hoe stelt men Hem dan op één lijn, in
de verzorgingsdistributie, met een massa, met een genus, met een klásse, met ‘de
armen’? Hij láát zich niet classificeren; dit ware zelfverloochening, miskenning van
Zijn énigheid, ‘Zijn éénmaligheid, in offer en persoon’.
‘De armen hebt gij altijd met u’.
Hun behoefte en haar voorziening, het onderlinge spel van geven en nemen, valt
onder uw generaliserende begrotingen.
‘Maar Mij hebt gij niet altijd’ in Mijn ‘geval’ past de individualiserende begroting.
Want wat aan Mij geschiedt is een zaak voor één keer. Arm ziet ge mij, tot het
uiterste der armoede zal Ik gaan. Maar Ik zal den rijkdom werven en beschikken.
Al uw begrotingen zullen uit Mij, mijn armoede en rijkdom van één keer, gevonden
worden, - èn geautoriseerd. Mijn koningschap berust in zijn volkomen énig-zijn op
Mijn volstrekte onderdanigheid in háár volkomen énigheid; daar is niets te
generaliseren, en ook niets te individualiseren van ónzen kant, in onze laatste
begripsvorming
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althans niet. Daar valt alleen te geloven, wat gezegd is, maar alle verstand te boven
gaat.
***
Dat zijn ‘geval’ geheel enig is, en dus eigenlijk geen ‘geval’, hoe lang heeft het
geduurd, eer zijn jongeren dát verstonden. Simon Petrus heeft tot Hem gezegd: uw
lijden zó erg is niet nodig; we blijven binnen de normale maat, de standaardmaat.
En thans zegt Judas Iskarioth hetzelfde, maar van den anderen kant: die waardering
is zó duur niet nodig; blijven we toch binnen de normale maat, de standaardmaat.
O Simon Petrus, hoe hebt gij Judas toch gehinderd. En, Heiland, hoe hebt Gij
moeten lijden tussen die twee. Want waarlijk: vlees en geest der kerk ontmoeten u,
in Simon en Maria. Het ‘ga achter mij’, dat Simon en den Meester beiden pijnlijk
was, vindt nu zijn tegenwicht in het ‘laat af van haar’; pijnlijk voorzover het nog
kerkmensen afstraffen moet, maar pijn-stillend, voorzover het dit éne kerklid Maria
in audiëntie - en in méér - ontvangen kan.
Doch Judas treedt principieel ter zijde. Simon en Maria zijn te verbinden; Simon
en Judas, Maria en Judas niet.
Ook hèm moet Christus aanhoren. En als Hij 't doet, dan zien wij: 't lijden, dat in
die veelsoortige satanische oppositie over Hem komt. verzwaart zich. Als Simon
Petrus een satan wordt, is hij nog om te kneden tot een willig medewerker; ‘achter
mij, satan’, zegt Christus, en de man gáát ook achterwaarts. Maar Judas gaat van
dit uur af vóórwaarts: wat hij doet, doet hij van nu af haastiglijk. Een satan-in-moment
was Simon Petrus; één en andermaal; zelfs ditmaal nog. Maar een satan-in-de
continuïteit, dat blijkt die Judas Iskarioth.
***
Maar in de variërende stem der mensen komt tot Hem de stem van God. Hij vraagt
den Zoon: ze willen u brengen onder een algemenen noemer, die generalisanten;
maar gij, blijft gij u zelven zien en bekennen en bejegenen als den gans Enige?
Bewaart gij uw messiaans bewustzijn? Redt gij dat uit die menigerlei verzoeking en
obstructie? God vraagt Hem onder die drukke mensenbedrijven door: ‘Gelooft gij,
Jezus van Nazareth, dat gij wettiglijk door Maria, zo'n draagster van het ambt van
alle gelovigen, en van niet meer dan dat, dat gij door Maria, die helemaal geen
Simon Petrus, geen exclusieve sleuteldrager is, dat gij in Maria
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wettiglijk van de Kerk, van de gemeente, en mitsdien van God zelf nu in herháling
tot uw ambt geroepen (gezalfd) zijt?’
‘Ja Ik,’ zo antwoordt Hij, ‘ja Ik, van ganser harte’. ‘Laat af van haar. Laat af van
Mij, want alzo betaamt het ons, alle gerechtigheid te vervullen’.
Want wél beseft Hij, dat tussen Simons satanie en Judas' satanie de uiterlijke
overeenkomst nog groot is; dat ook Maria zèlf verbijsterd vragen zou: ‘Heere,
wanneer heb ik u gezalfd?’ ‘wanneer heb ik over broeder Simon u getroost?’ Wel
is het waar, dat ook bij deze zalving nog vlees en wereld komt; - máár: toch, Hij
heeft in God geloofd, en dus Zichzelf gekend. Dat machtige woord: ‘de armen hebt
Gij altijd met U, maar Mij niet altijd’, het is geen lauw gebaar, waarmee Hij armen
van zich afschuift, maar een krachtig gebaar, waarmee Hij in hun KLASSE niet wil
zijn opgeteld, als nummer zoveel. Hij wil niet zijn gebracht in een of andere KLASSE,
óók van de rijken niet. Ook van de godenzonen niet. Hij wil gans énig zijn.
En zó juist schuift Hij niemand van zich af, en niemand wordt door Hem op zij
geschoven; Hij kan nù armen en rijken aannemen, als zij maar arm zijn naar de wet
des Koninkrijks, en rijk willen worden gemaakt door Hem, weer naar diezelfde
Rijkswet.
De paupers zien we dagelijks, maar ònze Pauper is gans énig; zijn armoe, zijn
Pauper-tas, wel mensen, die verblindt u, tenzij dat gij gelooft.
1)

De gruwel der camouflage!

Niemand, die verzocht wordt, zegge: die verzoeking komt van God.
Jac. 1:13.
......opdat u de satan niet verzoeke......
1 Cor. 7:5.
Verzoeking is een poging om te verleiden tot zonde. En waar het luisteren naar het
Woord van God (in Schrift en in feiten) het aangewezen middel is, om de zonde te
doen wijken, daar wordt verzoeking altijd ingezet met onthouding van de kennis der
Schriften en onthouding van de kennis der feiten. Camouflage plegen is altijd: den
ander verzoeken. Wij doen nu niet, alsof we ‘nergens aan denken’. We denken wel
degelijk heel serieus aan wat er vandaag kerkelijk gebeurt. Wie de feiten camoufleert,
wie niet RONDUIT SPREEKT, die komt ons in verzoeking brengen.

1)

De Reformatie, XXIV, 23 oktober 1948.
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Tegenover hem past de bede: leid ons niet in verzoeking. Al wil hij mét ons bidden,
bid eerst dit tégen hem.
Want op dat ronduit zeggen komt eigenlijk alles aan. Dàt is en blijft het fijne puntje
in de moeilijke kwestie der onderscheiding van (satanische) verzoeking en
(goddelijke) beproeving.
In alle verzoeking en beproeving voelt de mens - onwennig - zich geplaatst op
1)
het kruispunt van tweeërlei ‘wil’ Gods; men duidt ze - met een niet geheel helderen
naam - doorgaans aan als: de verborgen wil, en de geopenbaarde wil.
‘Verborgen wil’, dat is een kunstterm ter aanduiding van hetgeen God in zijn
(aanvankelijk) voor ons verborgen blijvenden raad besloten heeft. Zolang het niet
ten uitvoer is gelegd, kennen wij den inhoud dier besluiten immers niet.
‘Geopenbaarde wil’, onder dien naam evenwel vatten we saam hetgeen God in
zijn (eens en voor al) geschreven of gesproken Woord meegedeeld heeft: verhaald,
geboden, beloofd, en ook wel: voorspeld.
Nu wordt, figuurlijk gesproken, de van binnen beschreven rol der besluiten Gods
elk ogenblik weer een beetje verder ontrold: een nieuw stukje schrift (art. 2 der
belijdenis), verborgen tot vóór dien, komt dan bloot te liggen. De feiten van den dag
laten zien, wat God te voren heeft bepaald. De aanvankelijk verborgen wil wordt
dus tot op die hoogte dan min of meer bekend, en houdt inzóverre op, verborgen
te zijn. In die bekend-wording door de feiten nu ligt altijd een moment-van-verrassing.
Wie had het zich zó kunnen denken? Zelfs wanneer hetgeen op een bepaald moment
geschiedt, te voren door den geopenbaarden wil voorspeld was, zelfs dàn blijft dat
element der verrassing bestaan, en blijft er plaats voor een: ‘komt, verwondert u
hier, mensen’. Want de profetie is nooit zo iets als een ge-ante-dateerde kroniek.
Zij voorspelt nooit ‘tot in de puntjes’.
In dit moment van (blijde, dan wel smartelijke) verrassing moet nu de mens
‘beslissen’, wat hij doen en laten moet; hoe hij op Gods ongedachte ageren te
ré-ageren heeft.
Zal het goed zijn, dan zal die mens, staande voor de taak tot het zijnerzijds
historie-máken, zich willen vastklampen aan Gods geopenbaarden wil. De wet
gehoorzaam zijn. De belofte geloven.

1)

De onhelderheid is met name veroorzaakt door het woord wil, dat hier niet steeds hetzelfde
beduidt; en voorts door de deelwoorden. Hierop verder ingaan, heeft thans geen zin.
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De profetie uit-leggen, en in haar licht de nieuwe verrassende feiten-van-zoëven
trachten te verstaan; een feit ontdekt immers pas zó zijn zin aan hem. Eerst op die
manier kan zijn beslissend handelen zedelijk zijn; eerst zo is hij in zijn ‘historie-maken’
mens-knecht, en geen gewaande, hoogmoedige ‘god’.
En hier zetten nu Satan en God ieder op eigen wijs en elk met eigen doel het mes
in ons vlees.
Satan, die in zijn verzoeking kwaad wil. tracht de rechte, de ‘verstaande’ explicatie
der feiten-van-zoëven te verhinderen; immers als wij de feiten-van-den-dag onzuiver
interpreteren en benoemen, lezen wij het zoëven bloot gegeven stukje goddelijk
schrift in het pas ontvouwde deel der rol van den eerst verborgen wil, verkeerd. We
lezen niet, maar fantaseren. We schrijven dan vals in ons dagboek; we kènnen
eigenlijk geen feiten, doch construeren ze naar vals begeren, en met tendenzen
van eigenwilligheid. We raken àl verder van het spoor inzake Gods verborgen wil.
En 't kan niet uitblijven: we raken dan óók àl verder af van Gods geopenbaarden
wil. De feiten immers èn de H. Schrift leggen ook elkander uit; ze kunnen nimmer
met elkander strijden, en ook nooit elkaar passeren zonder elkaar te raken. Eén
God heeft ze beide gemaakt, en spreekt in beide zich getrouwelijk uit. Valse
geschiedschrijving is reeds valse Schriftverklaring, beter gezegd: Schriftverdraaiing.
Derhalve tracht Satan de feiten ons verkeerd ‘voor te stellen’, en in onze
eigenwillige, eigenmachtige interpretatie der feiten ons te stijven. We praten dan
parmantig over naakte feiten, maar vergeten, dat we reeds in de benoeming der
feiten, in het zeggen: dit of dat is gebeurd, het geschiede op onze manier hebben
‘aangekleed’. Satan vermijdt het ronduit-zeggen-waar-het-op-staat. Hij doet dat ten
aanzien van de feiten, van hun causalen samenhang, van hun ‘noodwendigen’ of
te verwachten loop. En reeds daarin voert hij ons ook verder van de Schrift af, ook
van haar profetie, en de goede uitlegging daarvan. En wil hij ons hinderen in het
verbinden - ook ter fine van verder gehoorzaamheidsbetoon - van het ‘toepassen’
der bijbelse prediking in en op de gegeven feiten.
Daarom was het ook Satan, die bij herhaling tot Christus zei: kies vrij, kies de
heerlijkheid, de Schrift verbiedt het niet, en de feiten (zie maar eens, hoe vriendelijk
zij zijn) koersen een anderen kant niet uit. Satan, Christus verzoekende, verzwijgt
bijvoorbeeld
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diens uitgang in Jeruzalem; verzwijgt dien uitgang als inhoud èn van den ‘verborgen’
èn van den ‘geopenbaarden’ wil. Heer, dat zal geenszins u overkomen!
Maar God laat dien uitgang zèggen. Ronduit zeggen, zeggen met accent, immers
door een missie van boven, met zeer bepaalde opdracht: Elia en Mozes.
Want God beproeft den Mensenzoon.
En ons.
Het wezen der beproeving bestaat daarin, dat de mens, staande en zich ook
be-vind-ende in het kruispunt van verborgen en geopenbaarden wil, èn de
‘feiten-van-zoëven’ op hun werkelijke betekenis moet schatten, èn de Schrift zuiver
moet lezen, en met de feiten-van-zoëven moet zien accorderen. Hij moet, om zo te
zeggen, het pas ontvouwde stukje schrift van de eerst toegevouwen rol-der-besluiten,
ook waar de rest hem uitdrukkelijk verborgen gehouden blijft, dadelijk in concordantie
zetten met het geschreven Woord. Hij moet ‘schrift’ met ‘Schrift’ vergelijken.
Die opdracht is zwaar; in haar existentiële actualiteit en onontkoombaarheid
beproeft ze hem dan ook in de hart-grondigheid van zijn geloof, dat het gesproken
en geschreven Woord heeft in te drinken, óók in het moment-der-verrassing (als
‘de natuur’ geneigd is, zich te verslikken, hetgeen bij stoute kinderen, en dat zijn
wij, vaak een vorm van protest, van onwil is), en dat de nog resterende verborgen
inhouden van den rol der besluiten graag aan Váder overlaat, genoeg hebbende
aan zijn geopenbaarden wil, den openbaringsinhoud, als één geheel genomen nu.
Beproeving ronduit kàn dus alleen geschieden in en door het ronduitzeggen. Het
zeggen, het voor ogen schilderen van de door de geschreven profetie nog
opengelaten détails; (denk maar weer aan Mozes en Elia, die komen spreken met
den Heiland over zijn komend kruislijden). Het ronduit zeggen, het voor de oren
lezen van den Schriftinhoud zelf, ditmaal aangaande de noodzaak van het offer der
betaling voor de zonde.
Beproeven geschiedt bij naakte, onbeklede, in Gods licht blootgelegde feiten.
Beproeven gebeurt óók vandaag nog in de buurt van Gods zèg-deputaties (als
Mozes en Elia waren). Beproeven gebeurt dáár, waar twee formules zeer concreten
inhoud krijgen: a. er staat geschreven; en b. er is geschied.
En daarom doet niet vroom, al wie de feiten camoufleert. Hij mag het niet zo zien,
maar hij schendt de bruid van Christus. Hij is een
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overtreder van het negende en dus van het vierde gebod. Hij is een skandalon, een
steen, waarover een ander valt. Juist in zijn nietpolemiseren!
1)

Het ‘horen’ meer dan het ‘zien’.

En deze stem, uit den hemel Hem gebracht, hebben wij gehoord.
2 Petr. 1:18.
Op den berg der verheerlijking heeft Simon Petrus eerst gezien. Dat vond hij prachtig.
Maar later heeft hij wat gehoord. En als hij later aan dien berg terugdenkt, dan roemt
hij niet (zoals in 't begin) over zijn zien, doch steunt hij zijn getuigenis in zijn horen.
Dat is de goede orde. Want het gewone, niet het buitengewone, het spreken, niet
het schitteren, het horen naar het gesproken Woord, niet het zien van de verandering
der gedaante, blijkt, als 't er op aankomt, het hoofdpunt van Gods op dien hogen
berg afgewerkt programma.
En het is nodig, hierop te letten. Want hier raken wij de openbaring als mededeling,
voor het horen van de oren.
Mededeling is altijd de hoofdzaak in de openbaring. Ze kán wel vergezeld gaan
van verschijningen, maar deze staan nooit geisoleerd, zijn nooit doel-in-zichzelf.
Voor niemand, maar wel het minst voor Hem, die als Gods trouwe knecht het oor
altijd te luisteren legt naar wat God spreekt. Noch voor de apostelen, die Christus'
getuigen zijn.
Een verschijning ‘op zich zelf’ is nog nooit werkelijke openbaring. Ze kan een
teken zijn van de majesteit van den Spreker, maar een teken van den Spreker heeft
de sprake van den Spreker nodig, om transparant te worden. De sprake heeft inhoud,
het teken niet; het krijgt zijn inhoud alleen door en van het Woord, d.i. de sprake;
en het krijgt dien inhoud alleen in het geval van wie het Woord zelf aanhoort; een
teken is teken den gelovigen, niet den ongelovigen.
De attributen ener openbaring Gods, ook de graad van haar nog meer of minder
‘onvolkomen-zijn’, kunnen dan ook feitelijk in laatster instantie niet worden
aangewezen uit haar zwakker of ster-

1)

De Reformatie, XXIV, 13 november 1948.
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ker kracht in oog-verblinding, doch uit haar directer of in-directer oor-doorboring
(Ps. 40), haar meer of minder zéggen.
We doen dan ook beter, als we den berg, die Elia, Mozes en Christus tot
openbaringsplatform diende, niet zozeer berg der verheerlijking, of metamorfoseberg
noemen, doch, gelijk nadere bezinning vordert, annuntiatieberg hem heeten.
Annuntiatie is boodschap, aankondiging. Als de engel in Maria's kamer komt, in
Nazareth, noemt Maria haar optrekje voortaan niet de engelenkamer, doch noemt
de kerk het de kamer van Maria-Boodschap, de kamer der annuntiatie van
Christus-geboorte (Lucas 1:26-28). Wie theologisch. en dus ook
openbaringshistorisch spreken wil, benoemt de openbaringsplaatsen niet naar de
beschrijvings-wijsheid, die metamorfoses naar haar lichtsterkte meet, doch naar de
geloofs-wijsheid, die Woord-uitzending aan haar inhoud óns ziet meten.
Waar nu het Woord in kracht en duidelijkheid toeneemt, bij het geven van
openbaringsinhouden, daar kán 't teken vrijelijk zijn oogverblindingskracht
verminderen. Hoe armer het spreken, des te rijker het doen zien; in de zwakke
aanvangen van het gesproken Woord, is nóg het zichtbare teken sterk, opvallend,
alarmerend. Maar neemt het Woord in kracht toe, dan kan het teken tanen.
Ook op dien berg zelf kon men dat zien, en wel aan Mozes en Elia. In hun
levensdienst-aan-het-Woord hebben zij, elk voor zich, werkelijk wel ‘grootser’ uren
beleefd, grootser althans, voor wat morphologisch kwalificeerbare momenten betreft.
Maar ze kwamen met Christus spreken. Ze kwamen hem wat ‘zeggen’. Dat zeggen
was hun opdracht. En deze opdracht, dié bepaalt den inhoud der hier te geven
openbaring; en zij wijst dus eigenlijk ons de onvolkomenheid der openbaring aan
voor heden. Aardse boodschappers spreken vaak iets anders, dan hun mandaat
van hen eiste; maar hemelse annuntiatoren zijn zo eigenwillig niet. Ze hebben geen
zonde; uit hun boodschap zelve kan men aflezen, wat het hun gegeven
spreek-mandaat behelsde. Hebben dus déze beide hemelboden als gespreks-thema
gekozen Christus' in Jeruzalem te volbrengen uitgang, zijn stervensgang, dan moet
dát thema hun zijn opgegeven van den Vader.
Zijn sterven was dat thema.
Niet: ‘de heerlijkheid, daarna volgende’.
O neen, wij zeggen niet, dat de hemel gescheiden heeft, wat
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Gods raad, en ook Christus' eigen vóórkennis en Schriftkennis altijd verbonden
heeft. Ook heden blijft het in zijn geest resoneren: moest de Messias niet al deze
dingen lijden, en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Christus heeft nooit abstractief
gedacht, want Hij denkt altijd de werkelijkheid in waarheid; Hij rafelt nimmer de
werkelijkheid aan flarden. Maar, al verbreken noch de Vader, noch Hij zelf ooit de
verbanden, toch kan de Vader binnen het kader der éne werkelijkheid van verleden,
heden en toekomst, één bepaald détail in feller belichting zetten; op één bepaald
stuk van den af te leggen weg het zoeklicht laten spelen; om één complex van
plaatsen op den plattegrond een licht- of......bloedstreep trekken.
Dat doet de Vader heden door zijn ambassadeurs. De uitgang wordt voor ogen
geschilderd; de opgang niet. De openbaringsinhoud, die uit al de Schriften aan
Christus, den enigen goeden bijbellezer, in zijn ongedeelden inhoud bekend is,
wordt in dit nadere gesprek op één punt voor heden geaccentueerd. Het éne wordt
pregnant, maar niet het andere. Dàt is, juist in den Woorddienst, het niet-adaequate,
vooral dàt is het onvolkomene, in de openbaringsacte der doods-annuntiatie. Het
doodsbericht wordt opgemaakt in de oren van Christus moriturus; en wat zijn voor
heden beperkten tekst betreft, blijft het vóór den Paas-drempel stáán. De God, die
altijd roept: en nu verder! en die ons altijd vráágt: en nu verder? die God houdt heden
halt.
En de Zoon, die als mens gehoorzaamheid moet leren, voelt de pijn. Hij is voor
spreken, en dus ook voor zwijgen, gevoelig tot het uiterste.
Maar zie nu óók, hoe zuiver de Heiland reageert, ook op dit niet volkomen zijn
der Hem bereikende nadere openbaring. Hij komt zich vergenoegen met het
tegenwoordige; want wel blijft zijn werkzame geest bezig met de toekomst, met wat
achter den ‘uitgang’ ligt en komen zal, want Hij moet de lijnen verder trekken. Hij
moet de kaart open-gevouwen voor zich laten liggen, maar - zijn ververbeelding,
zijn voorstellingen, zijn fantasie bindt zich in onderwerping aan de perken van het
geopenbaarde, geen tittel of jota neemt Hij er af, of voegt Hij er aan toe. DOOR de
sprake Gods bindt Hij zich te meer aan den God der sprake.
Ook daarin is Hij onze Borg, wiens gehoorzaamheid, ons gebrek vervullende,
voor ons betaalt. Want wie de openbaring Gods, met of zonder zichtbaar teken
ontvangt, die moet niet aan het uiterlijke teken of aan een sprekend détail blijven
hangen, maar het hart op-
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waarts heffen (tot God) en voorwaarts strekken (naar de nog niet nader in détails
uitgewerkte toekomst); op- en voorwaarts naar het van God gestelde doel.
En daarom was het een vrucht van Petrus' bekering, als hij, die eerst het zien zo
prachtig vond, later het horen van de stem naar voren schuift. Hoort hem, hoort
Hem. Het zien, dat komt wel later, als eerst het Woord geloofd is.
1)

God met ons: Immanuël. (Bij het Kerstfeest)
De bekende vraag ‘cur Deus homo?’ (waarom moest God mens worden?) kan ook
geconverteerd worden in de andere: ‘cur homo Deus?’ (waarom moest die bepaalde
mens, die onze Middelaar nu eenmaal was, waarachtig en eeuwig God zijn en
blijven?).
Dat het God-zijn van den Middelaar volstrekt noodzakelijk was voor onze
verlossing, (en daarmee voor de bereiking van het door God gestelde doel), wordt
in den Catechismus duidelijk geleerd. Ook de andere gereformeerde
belijdenisschriften spreken in dezen duidelijke taal.
Wenden we ons eerst tot de beroemde synode van Dordrecht. In haar 99e zitting
(Acta, ed. 1621, 249) is voorgelezen een uitvoerig stuk van David Paréus, waarin
hij ter bestrijding van het remonstrantse gevoelen vastlegt, dat de ‘dadelijke werking’
van Christus' dood wel niet aan alle mensen ten goede komt. Maar dit neemt niets
weg van het feit, dat, voorzover de genoegzaamheid van Christus' verdienste
aangaat, alle mensen daarin zouden kúnnen delen (indien zij n.l. geloofden) (266,
2)
268). 't Was geen toeval, dat op denzelfden dag nog, in de 100e zitting, door
Matthias Martinius is gehandeld over den persoon van Jezus Christus, en van diens
twee naturen. Het éne hangt met het andere ten nauwste samen (284). De theologen
van de Paltz waren dan ook van mening, dat ‘elc een, die de weerdigheyt van de
persoone des Middelaers, God ende mensche zijnde, ende de swaerte van de
straffe

1)
2)

De Reformatie, XXIV, 25 december 1948.
Vgl. de conf. v. Molinaeus, ib., I, 338, b; Nassausche Kerken, II, 112; Matthias Martinius, II,
125; Lud. Crocius, 133; Nederlandse professoren, III. 116; Noord-Holland, 142; Groningen,
185; Drente, 196; Walen, 200.
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voor ons geleden, ernstlick ende met vlijt overdenct’ geen twist zou kunnen opwerpen
aangaande de genoegzaamheid van het rantsoengeld van Christus voor allen en
een ieder (dat daartoe geloof nodig is, dat is een tweede kwestie) (II, 98). Duidelijker
nog spreken over het verband van persoon en kracht der middelaarsofferande de
theologen uit Hessen zich uit (II, 101): ‘dewijle Christus...niet alleene is een
mensch......, maer oock Godt ghepresen inder eeuwigheyt, met den Vader ende
met den heyligen Gheest, van het eene ende het selve eeuwich ende onverdeelick
goddelick wesen, soo moet sijn doodt ende lijden nootsaekelick gheweest zijn, van
oneyndighe weerdigheyt’. De theologen van Genève poneren de stelling: ‘Christus
die allerbest gheweten heeft wat zijne beroepinge in hadde, heeft willen ende
besloten te sterven, ende bij den oneyndighen prijs des doots voeghen een seer
craghtige ende bysondere intentie des willes’ (II, 116). In gelijken geest laten zich
de nederlandse professoren uit (III, 116). Behalve de volkomenheid van het offer is
ook de ‘oneyndelijcke weerdigheijt’ van den Persoon van Christus oonzaak van
verdienste en kracht van Zijn dood en voldoening, zo verklaren zij.
Wat de nederlandse geloofsbelijdenis aangaat, in artikel 18 loopt alles uit op de
belijdenis, dat de Middelaar ‘Immanu-el’, d.w.z. God-met-ons, is, en in art. 19 wordt
nu daaruit conclusie genomen, en van dit geloofsmotief nadere uitwerking gegeven.
Eerst wordt gezegd, dat de twee naturen zijn verenigd ‘in’ enen enigen persoon; de
latijnse tekst laat er geen twijfel over bestaan, dat hier bedoeld is, wat we in ons
blad herhaaldelijk hebben gezien, dat n.l. die twee naturen niet gezien worden als
‘rustende’, en dan tezámen ‘rustende’ ‘in’ den Goddelijken Persoon van den Zoon,
doch dat ze zijn verenigd TOT énen Persoon, den Persoon van Jezus Christus, die
uit twee naturen is geconstitueerd. Maar nu de andere vraag: waarom kon er niet
met die éne (menselijke) natuur volstaan worden, en waarom moesten deze twee
naturen een personele unie vormen? Waarom moest deze Gód méns zijn, maar
waarom ook deze mèns Gód, cur Deus homo, cur homo Deus? Het antwoord is
duidelijk: dat moest om der wille van het voorgenomen werk. Hij moest waar mens
zijn, om voor ons te kúnnen sterven uit de zwakheid van zijn vlees. Vlees was nodig;
vlees in zwakken staat, vlees, dat sterfelijk was. Doch om dit andere is het ons
ditmaal te doen: Hij moest ‘waar God’ zijn, ‘om door zijn kracht den dood te
overwinnen’.
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Daar staat het: den dood overwinnen (vincere). Victorie behalen over den dood.
Overwinnen nu is een eigen daad.
Een eigen daad van iemand die zèlf gestreden heeft.
Er staat niet, dat ‘voor hem’ de dood moest overwonnen zijn of worden. Dát kan
ook óns overkomen; en het is ook metterdaad voor de verlosten Gods zó komen te
staan. Maar voor den Middelaar is het anders. Hij moet niet maar profiteren ván een
van elders ingetreden historisch feit (stel eens, dat er zo iets bestaan kon), waardoor
de dood overwonnen geworden was, en aan dit verdervende monster de angel was
uitgebroken. Neen, de dood moest door den Middelaar zelf overwonnen worden.
Hij moest met dezen vijand klaar komen, wettig en krachtig. De Middelaar mag niet
de ‘felix’ Simson zijn, die uit den gedoden leeuw, dat monster, dien ‘eter’, spijze
haalt, en ‘zoetigheid’ uit den gevelden ‘sterke’, maar, hij moet vooraf de zwaarbeláden
Simson zijn, die den leeuw zelf verslaat, die het monster de lendenen breekt, den
draak de tanden uitrukt, en dit, terwijl hij eerst, althans óók, door dien leeuw, het
monster zelf gedood moet worden; want dat andere van zoeven moeten we vooral
niet vergeten: hij moet in zijn zwakke vlees sterven.
Welnu, dus staan de zaken volgens de Belijdenis zó: het is niet maar genoeg,
dat Gód ten behoeve van den Middelaar den dood overwint; en het is ook niet
genoeg, dat God door middel van den Middelaar dien dood supereert (te boven
komt), zoals een generaal door middel van zijn legermacht den vijand verslaat, en
zoals de Heere door middel van het gebruik der sacramenten het geloof versterkt;
neen: de Middelaar ZELF moet den dood overwinnen; den dood zelf ondergaande
moet Hij hem ook zelf van zich af kunnen schudden, zelf hem onder den voet lopen,
zelf hem te sterk zijn, hem ‘overmogen’. Dit laatste nu is een werk, dat alleen God
vermag. Alleen God kan niet-zijnde dingen ‘roepen’ als zijnde; alleen God kan ‘de
doden levend maken’ (Rom. 4:17); en alleen God kan den ‘laatsten vijand’ een halt
toeroepen, hem kat-aergein, d.w.z. tot stilstand brengen, den opmars hem beletten;
hem ‘das Handwerk legen’, hem in boeien slaan, zodat hij niet weer op kan staan.
Als dus de Middelaar zelf den dood zal overwinnen, dan moet hij God zijn; opdat
zijn kracht ook niet eindig zij, doch oneindig. Slechts de almacht vermocht in den
aanvang aller tijden leven te scheppen, en onverderfelijkheid als een goed, waarover
te
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beschikken viel, foederatief te beloven; en zo kan ook alleen de almacht het leven
en de onverderfelijkheid wederom aan het licht brengen.
Het komt rééds in déze woorden erop aan, dat we straks moeten kunnen zeggen:
HIJ heeft ons verlost, HIJ heeft den dood overwonnen. Met andere woorden: de
Persoon van den Middelaar moet een eenvoudige eenheid zijn; zijn daden mogen
evenmin stukwerk van coöpererende en coïnciderende naturen zijn, als dat ze
resultaten van twee personen zouden mogen of kunnen wezen. Neen, ze moeten
werken van den énen Persoon zijn, den uit twee naturen geconstitueerden
ondeelbaren eenvoudigen Persoon van Jezus Christus, Middelaar Gods en der
mensen. Daarom moeten ook zijn werken geen handelingen zijn van een Ander
Iemand, dan den ‘Iemand’, die de wereld schiep; neen, dezelfde ‘Hij’, die de wereld
schiep, moet óók haar Herschepper worden. Zo spreekt de Züricher Einleitung
(1523), een geschrift, dat aan de zielzorgers en predikanten van de stad Zürich tot
leidraad bij prediking en herderlijke zorg strekken wilde, van het mysterie, dat ‘even
dezelfde’, door wien wij geschapen zijn, zich voor ons gaf; dezelfde die schepper
was, werd ook herschepper, verlosser. Schepping en herschepping zijn twee; maar
3)
ze zijn geschied door denzelfden Persoon. Waarom dan ook de Tweede Helvetische
Confessie in dit verband herinnert aan Paulus' woord, dat dezelfde Zoon, door wien
God de wereld schiep, en die de glans is van zijn heerlijkheid en het ‘uitgedrukte
beeld’ (‘karakter’) van zijn zelfstandigheid (substantie), door God tot erfgenaam van
alle dingen gesteld is (bedoeld is de uitspraak, niet van Paulus, doch van den destijds
4)
aan hem toegeschreven brief aan de Hebreeën, 1:28). Een begunstiging van den
term ‘Scheppingsmiddelaar’, dien wij op onderscheiden gronden reeds eerder
afwezen, ligt hier niet in; reeds lang te voren waren de kinderen der Reformatie
daartegen gewaarschuwd, en de strijd tegen Cartesius had deze waarschuwing
5)
alleen maar indringender kunnen maken. . Maar wel komt hier aan het woord de
overtuiging, dat Gods werken één zijn; dat óók en bijzonder de hérschepping daad
van álmacht moet zijn,

3)
4)
5)

E.F.K. Müller, Bekenntnisschr., 12, 43; 13, 2/3.
Idem, 183, 11f.
Guil. van Sichen, Integer Cursus Philosophicus, in 2 tomos distr. Antverpiae 1678, II, 73, b;
Cum autem inter ipsum Deum & ea, quae facta sunt, nihil mediet, sequitur ex mente S.
Augustini omnia immediate à Deo conservari (tegen Cartesius: b.v. II, 139, a).

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

395
en dat dus dit werk niet kan geschieden door middel van een ‘mesos’, een middelom midden-instantie, die tussen God en mensen in-staat, maar geheel en al werk
van God zelf ‘in’ den ‘mesitês’, den Middelaar (geen midden-figuur) moet zijn; zoals
ook alleen God het subject der verzoening is.
Op die wézenlijke godheid van den Middelaar komt het dan ook aan, volgens de
Gallicaanse belijdenis van 1559. Deze belijdenis legt uitdrukkelijk vast, dat ze afwijst
de opvatting van Servet, volgens wien de Middelaar een ‘fantastische godheid’ zou
bezitten: Hij zou ‘de idee’ en ‘het patroon’ (model) van alle dingen wezen en de
‘persoonlijke’ of ‘figuratieve’ Zoon van God. Dit is een ketterij, die de kerk maar in
verwarring brengt, zo oordeelt de Gallicaanse confessie. Ook zij legt, evenals de
Nederlandse belijdenis, er den nadruk op, dat Christus aan zijn menselijke natuur
(zijn lichaam) de onsterfelijkheid gegeven heeft; dit ‘geven’ nu is tenslotte als
middelaarsvrucht alleen mogelijk, indien de middelaarsdaad een personele daad
van Hem is, die ook waarachtig God is, en zo oneindige waarde geven kan aan zijn
middelaarsverrichtingen.
Het is de Hongaarse belijdenis, die zich wel het meest uitvoerig en opzettelijk
uitspreekt over de noodzaak, dat de Middelaar waarachtig God zou zijn. Als eerste
reden geeft zij aan, dat de Middelaar, als hij niet zelf God was, doch alleen maar
een mens, geen zaligmaker zou kunnen zijn: in dat geval immers zou hij zelf een
verlosser behoeven. Men zegge niet, dat zulk een redenering onjuist is, omdat een
zondeloze mens, zoals Hij was, geen zaligmaker nodig heeft. Immers, in de eerste
plaats: zondeloze blote mensen zijn er niet; en als men tegenwerpt, dat toch de H.
Geest Maria overschaduwd heeft, opdat het heilig kind uit haar geboren zou worden
zonder ‘den wil des mans’, dan is dit maar één zijde van de waarheid: het was juist
ook de Zoon zelf, die de menselijke natuur aannam; zulk aannemen is alleen mogelijk
als Góds werk, en kan zonder goddelijke kracht en bevoegdheid geenszins
geschieden.
Als tweede reden wordt aangevoerd, dat de zonde tot de straf, die op de zonde
volgt, in zuivere proportie moet staan. De zónde nu was bedreven tegen de hoogste
Majesteit, die oneindig is. Ook de zonde, aldus drukt zich deze confessie uit, was
dus ‘oneindig’, en een ‘oneindige’ straf moet er ook op volgen. Een oneindige straf
nu kan alleen worden weggedragen, ten einde toe worden gedragen met een
aflopenden termijn, als de Persoon, die dit wil doen, ook zelf oneindig is.
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In de derde plaats wordt gewezen op Gods toorn, ook deze is oneindig. Tegen zulk
een oneindig gewicht-van-toorn kon geen engel, geen mens ook, opgewassen zijn.
Om op te staan uit de doden, om duivel, zonde, wereld, en den dood als met Gods
toorn verbonden, terneer te kunnen werpen en te boven te kunnen komen, moest
de Strijder tegen zulke vijanden Goddelijk vermogen bezitten.
In de vierde plaats: God wilde zijn onmetelijke goedheid ons openbaren; daarom
volstond Hij er niet mee, de zonde te breken, te vernietigen, af te schaffen (aequare),
maar ook er verre boven uit te komen. De eerste Adam bleef een mens, uit de aarde,
aards; maar de tweede moest de Heere uit den hemel zijn, waarachtig God, in wien
de volheid Gods lichamelijk woonde.
En zó alleen kon het zijn, dat de tweede Adam ons verre boven het niveau
uitbrengt, waarop de eerste met ons stond. Hij bevestigt, en maakt sterk, wat Hij
ons won; het leven dat wij in den tweeden Adam winnen, is veel beter dan wat wij
in den eersten Adam hebben zien verloren gaan.
Meer aanhalingen uit de confessie zouden te geven zijn, maar ons doel is voor
dit keer bereikt. We hebben horen zeggen, dat de twee naturen niet convertibel zijn,
en niet te vermengen.
En zo komt het Kerstfeest ons herinneren, dat wij God als wonende met ons en
verkerende onder ons hebben gehad op aarde. Zo als wij tháns een mens ook
hebben in den hemel. De alomtegenwoordigheid Gods is er borg voor, dat tevens
de alomtegenwoordigheid van den Middelaar thans de wereld beheerst. Niet in den
luthersen zin: ubiquitariërs worden wij niet: de menselijke natuur als zodanig heeft
geen goddelijke eigenschappen ontvangen; inconvertibel blijft inconvertibel. Maar
nu de Middelaar met zijn Godheid, en met zijn majesteit altijd bij ons blijft, nu heeft
Kerstfeest ons Gods tegenwoordigheid tot een tegenwoordigheid-in-Christus doen
worden. Wij hebben den Middelaar overal tegenwoordig: dit is de grote schrik van
het kerstfeest, en de grote troost.
De geschiedenis is daarom over heel de linie christelijke geschiedenis. Ze wordt
beheerst en gemaakt door den almachtigen en alomtegenwoordigen God-in-Christus,
den Persoon, die uit twee naturen is geconstitueerd. Door een Man zal God de
wereld oordelen: God-en-man-in-één-per-soon.
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1)

Lectoren tegen lictoren. (Bij de jaarwisseling 1948-1949)
Sedert de wereld haar loop begon, kan elk geslacht bij 't wisselen der getijden
zeggen: zúlk een overgang als héden zich voltrekt heeft niemand eerder
meegemaakt. Want het is geen nieuwe, doch een oude wijsheid: gedane zaken
nemen geen keer; de wagen der historie rijdt niet terug; en: God gaat van kracht tot
kracht steeds voort.
Maar toch kunnen wij mensen van 1948/49 het ánders zeggen, dan wie aan ons
voorafgegaan zijn. Immers, God heeft den wagen nog wel nooit doen keren, maar
Hij heeft zijn tempo wel versnèld. Dat heeft Hij duidelijk ons te voren aangekondigd
in het boek der Openbaring. En in zijn spreken over rijp te stoven druiven van de
aarde, of over los te laten duivelen, en over bijeengroepende mensen en volken,
en over zich sámentrekkende vogels, die tuk op 't aas van de gelijkgeschakelde
wereld zijn, en over toenemend kerkbederf tegenover voortgaande reformatie, en
over duizend soortgelijke thema's meer, heeft Hij op tijd ons kond gedaan, dat de
versnèlde loop-der-dingen ligt opgenomen in Zijn Raad.
En dien versnèlden loop van God, mèt een versnelden loop-pás van zijn
dreumesen-op-aarde, wel, dien hebben wij gezien en gehoord. Wij komen er elken
dag weer van onder den indruk. Het gaat al sneller en sneller.
En ons beklemt bij dit alles een gevoel van versnelde vereenzaming van
christenmensen en van christengemeenschappen. In Nederland, zo las ik een paar
minuten geleden in een dagblad, krijgt men zo'n gevoel: ‘over het algemeen is de
wereldpers Nederland niet vriendelijk gezind in deze dagen’, schrijft Trouw, nr. 1119,
p. 1. Komt er ergens nog een verstandig woord uit de een of andere pen van een
redacteur van de wereldpers, dan wordt dit product begroet, maar dan met
vraagteken, als ‘een eerste zwaluw?’ Tegelijk evenwel weet ieder onzer. dat de
meeste lezers van ditzelfde blad in meerderheid zich evenzó gedragen als die
wereldpers: is er ergens een wilsvorming, die zich losmaakt van een
meerderheidsdecreet, hoe ook verkregen, hoe dwaas ook toegelicht? Maar 't zal
wel goed staan bij de meerderheid, komaan, laat ons haar steunen met woord

1)

De Reformatie, XXIV, 1 januari 1949.
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en propaganda, en desnoods met een ‘conclusie’, die onze ‘deskundigen’ gauw
genoeg in elkaar kunnen draaien.
Zo wordt de wereld uitgeleverd aan de leugen; wat in deze dagen ons het érgste
pakt, is niet datgene, wat rumoer maakt, maar juist 't geen komt op kousevoeten.
God zal hun zenden, of neen, Hij zendt hun nu al, een energie, een kracht, van
dwaling (2 Thess. 2:11), zegt Paulus. En daarvan ben ik onder den indruk. Dwaling
is niet altijd ketterij, en ook niet altijd boze wil. Dwaling is heen-en
weer-golven-in-onzekerheid; niet weten, waar je heen moet; vandaag nerveus dien
kant op, morgen even nerveus een anderen kant uit. En niet meer studeren, niet
meer overtuigd zijn; niet rustig ‘beproeven’, en aan feiten vasthouden, die publiek
en richtinggevend zijn, maar zo eens tasten, zo eens aftasten, zo eens proberen.
De Oosterbeekerij in kleinen en in groten stijl. De combinatie van de
propagandisten-van-de-camouflageleugen mèt de
bidders-om-deparousie-van-de-waarheid. Wie hier alleen aan dat heuse Oosterbeek
denkt, is niet-wijs. Wie denkt dat ik er niet aan denk, is dwáás.
En zo komt onze wereld onder de demonen. De duivelen. De geestelijke
boosheden ‘in de lucht’. We konden daarop rékenen; want de profetie, die wij in de
kerk nog steeds als Woord van God aanvaarden, zegt ons, dat bij ópvoering van
het snelheidstempo tot een aan God bekenden graad de Satan met zijn boze macht
zal ‘losgelaten’ worden, losgelaten of ‘ontbonden’. Waarom zouden wij dat des
Zondagsmorgens willen horen van den dominee, en niet des Maandags-avonds
willen bedenken, als wij per krant of radio horen van volkenbond en zo, en van een
massa-suggestieve poging, om kerkelijke eden, die nog vers zijn, te doen vergeten?
2)

Van duivelen gesproken, - één van de mooiste namen, die theologen ervoor bedacht
hebben, is de benaming ‘Lictor Gods’.
Het is geen woordenspèl, dat dezen naam heeft ingegeven. Lictoren, wel, we
hebben ze pas over onze straten zien marcheren, toen we n.l. ‘fascisten’ over ons
zagen uitgeworpen. Het woord ‘fascist’ betekent eigenlijk ‘drager-van-de-fasces’;
en ‘fasces’ waren de roeden, die in het oude Rome aan de ‘rakkers’, de
‘rhabdouchen’,

2)

Bij wijze van voorbeeld dit citaat:
Duplex nunc temporis certamen a Sponsore......subeundum, alterum cum Deo Patre, alterum
cum ipsius lictore Diabolo: dum illum reparare Amicum, hunc expugnare Inimicum Sponsori
incumbebat (Voget, aangehaald in B. de Moor, Disp. Theol. de Precibus Chr. Gethsemanitanis,
opgenomen in Commentarius Perp., Lugd. Bat., IV, 1766, p. 848).
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wij zouden zeggen, aan de lieden van de stadspolitie, waren toebetrouwd. Een ‘stád’
van tóen, dat is een ‘staat’ van héden; de wereld denkt den laatsten tijd in ‘eenheden’;
straks zal de hele wereld ‘polis’ heten, staat. Wie ‘urbi’ zegt (d.w.z. tot de stád), die
zegt vandaag óók ‘orbi’ (d.w.z. tot de wéreld). De stadspolitie van toen was toen zo
iets als staatspolitie, Ge-sta-po, Ge-pe-oe. Want al is de politie tegenwoordig in
groot verband ‘geheim’, toch heeft ze áltijd haar ‘geheim’ gekend; ze werkt met
overval en razzia, ook in den oudsten tijd.
Dat oude Rome noemde nu zijn ‘rakkers’ ‘lictoren’. Staatslictoren.
Het waren ambtsdienaren, let wel: dienaren. Héren waren ze niet; ze droegen de
‘fasces’, de roedenbundels, als ze voor de heren-van-'t-gericht heen over Rome's
straten marcheerden. Rome was de stad van de wereldpolitiek. Berlijn wou 't wezen:
Washington probeert het nú te worden. En Moskou ook. Fasces, dat was een
roedenbundel-met-bijl; u weet natuurlijk, dat Mussolini dat symbool van fasces,
roeden-met-bijl, officieel heeft ingevoerd voor staatsgebouwen en -papieren; en we
hebben ook in Nederland ervan gelust. Die dubbele-bijl was bij de volken van
Klein-Azië symbool geweest van den hoogsten god; en zo was dit symbool door de
Etruskiërs naar Rome gebracht. In de dagen van Keizer Augustus waren ze er ook;
waarschijnlijk hebben ook de ogen van den Mensenzoon wel datzelfde symbool
gezien op muren en op perkamenten, als wat wij aanschouwd hebben toen Mussolini
het oude keizerrijk weer wilde doen herleven. Die lictoren nu waren vrijgelaten
slaven; mét of zónder bijl-symbool, al naar gelang het om bredere dan wel meer
begrensde machtsgebieden ging, liepen zij voor de magistraten uit. Een consul
kreeg er twaalf, die voor hem uitliepen; een praetor zes; en een dictator
vier-en-twintig. En een vestaalse maagd, wel, ook die kreeg er één die voor haar
uitliep, want deze maagden dienden ook het staatsgeweld; een totalitaire staat zorgt
wel ter dege voor een ‘staatsreligie’; en wie, als zo'n vestaalse maagd, het heilig
vuur op 't staatsaltaar bewaakte, dag-en-nacht, die kreeg een lictor mee: de
staatsreligie, daar zorgt de staatspolitie wel ter dege voor, als het dan maar de
staats-religie is, en geen sectarisch gedoe, zoals van zekeren Nazarener.
Nu, wat dunkt u zelf? Ligt de vergelijking tussen duivelen en lictoren niet voor de
hand? Het is niet de lictor, die eigen eerste-hands-gezag zou hebben; neen, de
overheidsbevoegdheid, dié berust
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bij den magistraat. Zó rust de macht ook bij den duivel niet, laat staan bij wie zijn
ondergeschikten zijn; hij is geen contra-god, en nimmer concurrent der Hoogste,
zeg maar: der Ene Majesteit. Hij is maar knecht; en als hij met de roede slaat, dan
is hij beul, en officier, maar geen generaal, laat staan: de koning. Alleen maar: zoals
de magistraatspersonen zich door lictoren laten begeleiden, die vóór hun aangezicht
henengaan, zo laat de Heere God zich door den duivel dienen: Hij zéndt hem. Als
ik lees van losgelaten hellemachten, dan denk ik aan losgelaten lictoren. Trouwens,
lictoren waren losgelaten......slaven. Zo is de duivel knecht Gods van huis uit, en
diens slaaf gebleven, zij het dan ook een verdóemde slaaf. Vestaalse maagden
kunnen, als ze haar maagdom schenden, levend begraven worden; consuls, die
verraad plegen, kunnen worden doorstoken; praetoren afgezet; en ook lictoren dus
kunnen worden geliquideerd. Maar zolang zij worden vrijgelaten slaan ze met de
roede; de Staatspolitie stuurt ze uit, en zet haar machtswil door in hunnen dienst.
Zó handelt ook het Consistorium hierboven: de Staat-van-God heeft ook zijn lictoren,
die met de roede slaan. Goede zijn er, en kwade; en als de daemonen worden
losgelaten, dan is het net of uit de Stadswacht plotseling de lictoren komen stuiven,
'n iegelijk zijn verdervend wapen in de hand; het is alsof ge Ezechiël hoort praten.
De consul, met den schrijversinktkoker, wel, die is er óók, en houdt ze in bedwang,
al is 't maar met de ogen. Maar ze stuiven toch de straat op, en ze slaan, en slaan,
en vegen de straat schoon: de Staat komt met terreur. God zelf komt met terreur:
bergen valt op ons; de lictoren zetten op en kijk eens, hoe ze met de roede slaan......
Vraag nu maar niet, hoe verder met dat beeld-van-lictor valt te opereren. Elke
vergelijking hinkt. Ook deze. Het punt-van-vergelijking kan men willekeurig uitbreiden,
en dan loopt het mis. Ook kan men het willekeurig beperken, en dan is 't óók al mis.
Zo ge wilt - het is trouwens hierboven eigenlijk al erkend - kan men óók de goede
engelen wel Gods lictoren noemen; en feitelijk zijn zij pas récht lictoren van hun
God en Koning; de duivelen komen vaak als engelen des lichts, en dan houden ze
de roede onder de toga of achter den rug en verloochenen hun Magistraat zoveel
ze kunnen. Dát doen de goede engelen niet.
Ja, wij willen u verder tegemoet komen, als gij soms het beeld wilt brengen ónder
den greep van uw didactisch proza; zoals ook
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wij dat willen. Ge kunt den Zoon Gods Groten Lictor noemen: Hij is tenslotte Knecht
des Heeren, en God alleen is Koning; en heeft de executie van het Oordeel aan
dezen zijnen ‘Man’ (Handelingen der Apostelen) gegeven.
Maar hoe het zij: lictoren slaan en slaan toe. En ook als de daemonen uitzwermen,
ook dan heeft hen de Zoon gezonden; de ‘Man’ is in en boven hen.
En als zij slaan, dan wordt het kerkvlees óók geslagen. Als God de straat
schoonveegt, dan moet óók de kerkmens naar binnen toe. De Pinksterpreekjes van
Mei 1940, dat was niet veel, óf 't was bizónder goed. Maar soms ontbraken ze: de
lictoren hadden toen de Kerkstraat schoongeveegd. En als stráks weer, en dan nog
erger, de Terreur komt, dan wordt er weer ondergedoken. Ik weet niet, hoevelen
het zijn, die met de mógelijkheid rekenen, dat ze in 1949 weer moeten onderduiken,
áls ze nog de kans krijgen. Noemt u hen kwezels? Ik niet. Als ze het zijn, dan zijn
ze 't niet, omdat ze met de dreigende mogelijkheid van nieuwe lictoren Gods
andermaal zich bezig houden.

En wij, wat zullen wij?
Wij zullen zeker geen benoeming tot lictoren krijgen. De Staatspolitie kan zulke
elementen als wij zijn voorzeker niet gebruiken. Wij zijn raar volk; een synode
trouwens heeft het zelf gezegd, en die zal het wel weten, tenminste onder
kerkmensjes onderling; en verder weet de Staatsmacht daar ook niet van.
Wij zullen dus geen kans meer krijgen voor een lictuur.
Wij zullen daarom worden teruggeworpen op onze lectuur.
Lictoren mógen we niet zijn van wege de Gestapo der Vereende Volken, zodra
ze echt verenigd zijn; hetgeen nog wel wat duren kan; maar zeker in de maak is.
Laat ons dan zijn lectoren, dat is: lezers. Lezers van het Boek der Wijsheid Gods.
Lezers van de Schriften. Die ons wijs kunnen maken tot onze zaligheid in
Lictorentijden.
En die ons leren willen, heel concreet, hoe we ons hebben te gedragen in huis,
en op straat, en ook, als soms de Lictoren ons komen hálen. De nieuwen van de
Nieuwste Orde van het Jongste Duizendjarig Wereldrijk. De jongste roepers van
Sieg-Heil, maar dan in de-taal-van-dán. De zangers-roepers met een doodskop op
de pet; de stramme groeters van Sieg-Heil, en dus van Dood-en-Onheil aan wie
niet mee zingt, en het Insigne-van-het-Beest niet draagt,
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zo'n gore hond. De lictoren, die hun aangezicht tot een keisteen zullen hebben
gesteld; de duivelstoejagers in livrei. In de livrei van den Staat van straks, gesteund
door de Oecumenische Wereldstaatskerk.
Lectoren tegen lictoren.
Tègen lictoren? Ik hoor iemand smalen: als iemand van de straat is afgejaagd,
en hij gaat thuis in zijn heilig boekje lezen, dan is dat noodgedwongen; en helemaal
geen martiale contra-prestatie.
Wie zo spreekt, heeft gelijk.
Maar er is een woord-van-wijsheid: als ik zwak ben, dan ben ik machtig; en als
ik vluchten moet, dan schiet mijn God mij vleugels aan; en als ik noodgedwongen
thuis moet blijven, omdat de Lictoren, met alle consuls en praetoren en tyrannen
en heus ook met de Verheerlijkte Vestaalse Maagden bij elkaar de toegangswegen
voor den Centralen Oecumenischen Eredienst vrijhouden - dan kan niemand naar
zijn ‘sectekerkje’ toe; dat ding is trouwens toch op slot gegooid -. Dan is mijn grijpen
naar mijn bijbeltje, mijn lectorschap zo iets als noodmaatregel vanwege hun
lictorschap. En toch, en toch, dan word ik daarin máchtig. Machtig in de Schriften.
Stond er ook niet daar een hoofdstuk over de Uniform van Gods Heiligen, en over
hun bewapening?
De lector is dan toch in dienst. Want ‘lezen’ is zijn ámbt. Het ambt van wie
geestelijk censuur oefent over kerk en wereld. Het ambt van wie geestelijk
onderscheidt. van niemand verder onderscheiden zijnde. Het ambt van wie
geestelijke roeden komt hanteren.
Is zulk een situatie vreemd aan ons? Wel neen, ze was er reeds in Gethsemané.
Daar was de Duivel lictor van Gods rechts-hándel. Maar Christus bleeft de Lector
van Gods rechts-bóek. Zo bleef Hij in de lijn. En zo is Hem straks alle macht gegeven,
alle bevoegdheid-met-de-daad, in hemel en op aarde. Zó, door zich aan de Schrift
te meten, en alle ding te plaatsen in haar licht, is Hij geworden
verslagene-naar-het-vlees van den kwaden lictor, die genaamd wordt duivel en
satanas. Maar toen Hij opstond op zijn paasdag, droeg Hij een certificaat in de hand:
Hij was op Goeden Vrijdagavond hierboven al dadelijk uitgeroepen tot Gods
Lictor-van-Goede-Diensten; en Hij was de Rechtvaardige ‘Man’ genaamd, door wien
de Magistraat de wereld eens zou schoonvegen, maar dan als Laatste. Wie 't laatste
veegt, veegt het schoonst.
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Ge houdt niet veel meer over als ge heus een gereformeerd mannetje zijt. Geen
lintje, en een postje, en geen baantje, en vooral geen baan.
Misschien is 't wel eens goed, dat wij naar binnen zijn gejaagd door Gods lictoren.
Om weer eens lector, lezer Gods te zijn. ‘Voorlezers’ hadden we genoeg, maar
‘lezers’ mogelijk te weinig.
En laat ze ons dan maar verder ‘dwazen’ noemen, en ‘extremisten’, soms van
vlak nabij. Tolle, lege. ‘Lees’ wat er staat; want het is een grote kunst, op
oudejaarsavond 1949 het camouflagenet van u af te schudden en tot iedereen te
zeggen: maar man, DIT is geschied en DAT staat er geschreven, en of ge nu een
broertje zijt óf een vijand, ik zal mijn neus op teksten van de acta van de magistraten
en van de Agenda van mijn Vader drukken: Heere, geef mij de lectuur, en laat de
lictuur aan de duivelen maar komen, en aan hun vierde en vijfde colonne. Maar doe
mij bidden, wetende, dat het geen on-zin doch den zin-des-Heeren zegt: heft uwe
ogen op, gij onderduikers-van-morgen, want zie, uw Lictor, die ook Lector was, Hij
komt, arm en een Heiland. Geen wonder: Hij was toch Gods zuivere Lector? Toen
Hij mij leerde lezen, toen heeft Hij mij bewapend; Hij is de enige Lictor, die zúlke
wapens kènt.
1)

Ironie: De lachende lectoren bij lictoren. (Bij de jaarwisseling)
......onze mond vervuld met lachen......
Ps. 126:2.
Het lachen van de ‘goden’ behóórt bij de griekse gedachtenwereld.
Maar niet bij de joodse.
Rengstorf merkt op, dat weliswaar het Oude Testament vier maal ervan spreekt,
dat God lacht (Ps. 2:4; 37:13; 59:9, Spr. 1:26, waar de ‘Wijsheid’ als góddelijk gezien
wordt), maar dat de rabbijnen, die anders knap genoeg waren in het ‘interpreteren’,
met déze teksten zich verlegen voelden. Kon hun ‘ernstige’ God wel lachen? Ze
vonden het zó vreemd, dat ze door het aanbrengen van een puntje en zo in een
lettertje den tekst van psalm 2:4 wat

1)

De Reformatie, XXIV, 1 januari 1949.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

404
hebben willen veranderen: ze maakten er dan zo iets van, waaruit men zou kunnen
distilleren, dat niet God zelf lacht, maar dat Hij het erop aanstuurt, dat zijn vijanden
elkaar onderling uitlachen.
Nu, die rabbijnen staan niet helemaal alleen. Er zijn ook christenen, die met dat
‘lachen’ geen raad weten. Als het Nieuwe Testament zegt, met betrekking tot hen,
die thans treuren, dat zij zalig zijn, omdat juist ZIJ zullen ‘lachen’, wel, wel, wat
betekent dat dan? Rengstorf laat zien, dat de exegese het er nóg niet over eens is
(Luc. 6:21). Is dat nu een lachen over de nederlaag hunner vroegere tegenstanders?
'n Lachen als van Sara, waarvan we - onder ons gezegd - óók al de historie hebben
gecodificeerd, niet zonder exegetische voetangels en klemmen te zien en te ontzien?
Bedoelt Lucas soms een tegenstelling tussen de vróme lachers-van-stráks en de
goddeloze lachers-van-vandáág? En als deze laatsten (6:25) uit-de-hoogte-lachen,
is dan dat uit-de-hoogte-neerkijken soms óók eigen aan de vromen van den eindtijd?
KAN DAT WEL? Is in psalm 126:2 een lachen-van-blijdschap bedoeld, direct na de
ballingschap, zo iets als dat gevoel-van-ópluchting, dat wij - een poosje - kenden
na de ‘bevrijding’? Of is psalm 126:2 tekening van den eschatologischen eindtijd,
waarmee het lachen als passende kerkfiguur, behorende tot den kerkstijl, zou zijn
erkénd? En wederom, KAN DAT WEL? Is er plaats voor een christelijke
‘Ueberlegenheit’, voor een staan bóven de feiten, voor een zekere ironie, die met
traan-én-glimlach neerkijkt op der bozen warboel, en af en toe zegt: laat ons er eens
om lachen? Is dat vroom. vraagt ergens een verlegen stem, waarvan we niettemin
houden? Kan dat samengaan met dit of dat? zo fluistert een andere, waarvan we
óók al houden? Broeder-savoureur - ook zùlken ként de kerk - wordt tenslotte zelf
verlegen met de zaak: hij is bang, zich aristocraat te gaan gevoelen; en zie hij bidt
toch óók; niemand doe hem moeite aan, want per slot van rekening draagt HIJ de
stigmata, de lidtekenen van den Kurios Jezus Christus in zijn corpus; kijk maar,
bezwaarde broeder.
***
Intussen, het is niet onmogelijk, dat alles vastzit op het oude strijdpunt van de ironie.
Ook Christus zelf heeft in Gethsemané zich van de ironie bediend: slaapt nu voort
en rust. Kunnen en mogen wij, op oudejaarsavond 1948, lachen? Is dat vroom, als
iemand met een glimlach op de lippen, zich te slapen legt op dézen demonischen
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oudejaarsavond, en lacht om den helen boel, veiligheidsraad incluis. en al dat
kerkgesputter ook incluis, formule zó en formule zùs, en synode streng en synode
mak, en al dat andere malle en slechte gedoe, en zijn eigen zonden voor ogen?
Ja, heus, het mág. De mond van wie de STIGMA'S draagt, van hem alleen ook,
van hem alleen ook, van hem alleen ook, wordt met ‘gelach’ vervuld, te allen dage
nog. Niet óm die stigma's, wel neen. Maar omdat een man zonder stigma's geen
bróeder is. Hij is een aangeklede deugniet. De voren zijn diep getrokken, in ps. 126,
en ook in Paulus' kerkers. Maar Paulus kent dan ook de ironie; wat kan hij die lastige
broertjes van Corinthe ironisch de waarheid zeggen (I, hfdst. 4). En Israël van psalm
126, het is in 't concentratiekamp geweest, maar ‘tussen de twee tijden’, tussen
nu-enmorgen, vervult God, ja, ja, die God van psalm 2, ook hun mond met gejuich,
en met gelach.
Hij wápent ze, vlak voor den groten wapenschouw, met het wapen der ironie. Zo
komen ze aan, bij den nieuwjaarsmorgen na een exiel, èn bij den Oudejaarsavond
van het Universum. Eschatologische psalm? Ja zeker. En ook actueel. Ook die
vraag bekijken we......met gepaste ironie.
Want het staat met die ‘ironie’ als met zoveel andere dingen: het is maar de vraag,
uit welk beginsel komt het op?
Er is een kwade, èn er is een goede ironie.
Ook kwade. Er zijn immers zodanige vormen van ironie, of ook opvattingen van
haar wezen, dat ze den Heere Christus in geen geval kunnen worden toegekend.
En dán ook zijn dienaren niet. Wie ‘ironie’ daar ziet optreden, waar iemand anderen
onder den schijn van hen te erkennen, belachelijk wil maken; of al spottende 'n
zaak-van-ernst weigert als serieus te behandelen, of (Socrates) zichzelf als den
domoor aandient om den ander, onder den schijn van hem als den wijzere te eren,
in de fuik te laten lopen, of boven alles wat eindig is zich oneindig te verheffen, - die
heeft gelijk, als hij verklaart: dat vind ik in mijn Heiland niet. En als hij dát geen
kerkstijl noemt.
Maar er zijn ook ándere opvattingen van het wezen der ironie (die dan tegen
bijtend sarcasme wordt afgegrensd). Als de ironie niet is een lichte spot met eigen
genialiteit of streven, en ook niet is een aristocratisch spel met den ander, die hem
in feite terugduwt in zijn isolement, doch een opschrikkend, tot nadenken dwingend
pedagogisch en dus aan-trekkend, corrigerend en alzo zuiverend
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spreken in den ook aan Christus eigen raadselspreuk-vorm, den zogenaamden
masjaal-vorm, dan is die ironie niet hoogmoedig, maar nederig. Ze zet den dwaas
in 'n helder licht, of liever, niet hem, doch zijn dwaasheid, doch zorgt ervoor, dat het
heldere licht niet scherp voor de ogen, doch zacht en mild is. De ‘masjaal’ is een
raadselspreuk; is ze een verhaal, dan wordt ze een gelijkenis; beperkt ze zich tot
een korte spreuk, dan is het een ironisch gezegde. Ze spreekt met zachte stem en
er trilt een ondertoon van diepen ernst in, die op lijden kan teruggaan. Maar ze helpt;
althans: ze steekt de helpende hand uit. Ze wekt uit den slaap, maar niet met het
harde geluid van een wekker, doch met de fijne twinkeling van een zilveren klokje.
En wijl ook deze ironie bij uitstek in de verhouding leermeesterleerling past, daar
kon ze meer dan eens ook, en juist in den heiligen Profeet en Leraar, die broeder
en Vader is, een wapen zijn dat zonde doodt, en leven wekt. Een roede, maar die
men zomaar kussen wil. Ik denk, dat de mond der apostelen vaak met lachen vervuld
is geweest; de lijdensgroeven zag Toorop óók erin.
Want ironie is niet maar een wapen der ‘groten’, doch bijzonder van de heiligen.
En vooral van de heiligen der láátste dagen. De christenen beschouwen zich terecht - zó, reeds vele eeuwen lang: heiligen der laatste dagen. Ironie is
oudejaarsavondrust van wie boete- en klaagpsalmen zong vlak voor zijn Kurios.
Want ze maakt van het dogma geen drama, zoals het epos doet, doch hult een
(soms ethisch) dogma in het kleed van een tot rust nodigende ‘suggnôme’, d.w.z.
een tegemoetkomende vergunning, die, door haar paradoxaal karakter den hoorder
opschrikkend, hem in het drama meteen, nu als vrijwilliger, laat participeren. Ze
haalt nabij, want ze glimlacht, en bewaart toch den afstand: ze voert den ondertoon
van beheerste kritiek. Ze herinnert aan de ‘Vrijheid Gods’, voor wien ernst en spel
tenslotte identiek zijn. Een glimp is ze, althans in zoverre ze van zonde vrij is, van
Gods eigen zaligheid. Iemand heeft eens gezegd, dat ‘met behulp van de taal (en
haar gestuntel) aan het hoogste participeren even ‘ironisch’ is, als op de galerij
toeschouwer zijn bij de tafel van den koning. Maar in God zelf is het eten ván zijn
eigen tafel èn het toezien óp die tafel hetzelfde. Wanneer nu een meester-pedagoog
den dwaas meevoert naar de galerij, waar het eten van God en het zich ver-eten
van den duivel hem getoond wordt in één samenvattenden blik, dan is de ironie
daar aan het woord, zo dikwijls op die galerij de pedagoog
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zijn didactisch betoog weet saam te vatten in een aphorisme.
In zulke ogenblikken golft smart tegelijk met diepe vreugde op in den geest van
Gods lectoren. Zelfs al kijken ze niet op een koningsmaal, doch op het gedraaf en
geblaas van de lictoren, die de Koning van de eeuwen op de wereld af doet stevenen.
Ach ja, zo'n gezegende lector Gods op dezen oudejaarsavond. Heil hem! Hij lijdt,
ze gaan hem slaan, ook hem, die lictoren. Maar zodra zijn geest, door wat oorzaak
ook, de contrasterende energieën in de wereld van 1948/49 heeft onderkend als
superabel in en vanwege een toekomende of aanwezige tranquillitas animi, d.i. rust
des gemoeds, is hij bekwaam tot het ironische woord. Hij overwint niet daardoor,
wel daarin, en brengt de zegepraal van Gods verlosten zichzelf of ook anderen tot
bewustzijn. Is die gemoedsrust ‘geroofd’, d.w.z. gewonnen uit valse
zelfgenoegzaamheid, dan is zijn ironie vals en hoogmoedig, een humanistisch spelen
en schaken met zichzelf. Is ze gewonnen uit geloof, zo is de ironie een gave, en
haar woord daarvan een signum, een teken. Zijn ironisch spreken ligt dán ook in
het verlengde, en binnen het bereik van den naar Gods beeld geschapen mens en
van de hem verleende ‘oorspronkelijke gaven’. De gaven van den Bouwheer, die
zijn satans en Sanballats op het werkterrein ziet wriemelen; Hij is wel niet den man
gelijk, die contrasterende energieën op zich af ziet komen en ze dan supereert,
doch als de Ene, die contrasterende energieën in de hand heeft, die ze ook ‘zendt’
(2 Thess. 2. vs 11), en nooit kómt tót een overwinning, omdat Hij altijd alpha is èn
omega, overwinnaar in zichzelf te ALLEN tijde.
Wel ons, als wij op 31 december 1948 deze ironie bezitten. Dan zal de coïncidentia
oppositorum (het samenvallen van tegengestelde realiteiten) niet in het denken
seignoraal, doch de oppositio coïncidentium (het tegenstaan van al wat gelijktijdig
is) in het lijden serviel ons bezig houden. Gemeenschap met den Vader houdt dan
voor ons in: het drinken van Vaders woorden: en Vaders woorden zijn die van vloek
over wie tot zonde zal zijn gemaakt; en van zegen over wie het tot een zaak des
harten heeft gemaakt.
En dát is dus het eerste en het laatste bij het wisselen van de getijden.
Gezegend, déze rust-des-gemoeds in deze malle wereld van 31 december-1
januari '48-'49. Het is deze ironie, die aan de dwergen, welke apostelen heten, hun
ambtsnaam laat, terwijl ze hun natuurlijke impotentie weet, die in één glimlach
terechtwijst en
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terecht brengt, en daarin experimenteert, dat bij óns onze Kerk-vorst is, die
participeert in de glorie van Hem, van Wien de psalmen hoogsten lof zingen, als ze
zeggen: Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn.
Heb ik dat ééns gezien, dan durf ik hem ook op den laatsten avond van mijn mij
ontglippend jaar als gastheer ontmoeten aan het heilig avondmaal: Hij glimlacht
aan die tafel, niet als een ontrukte Boeddha, doch als mijn begrijpende Eerste
Broeder (Hebr. 2), die zich dién naam niet schaamt. Zie, de wachter Israëls sluimert
niet - Hij is ook de Eerste onder vele broeders, en is in alle dingen verzocht geweest
als wij, doch zonder zonde. Nu lacht Hij zeer toegeeflijk naar de kleinere broeders:
Hij schaamt zich niet hun broeder te heten, en ik hóór dat als Hij zegt: slaap nu voort
en rust.
Ik zie zijn glimlach: ik weet nu, dat Hij alles weet. Heere, Gij weet alle dingen: Gij
weet dat ik U liefheb.
1)

De nieuwe assemblée.

......en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook Apostelen noemde......
Luc. 6:13.
In ‘de wereld van het Oosten’ gold een leraar en verzamelaar van discipelen hun
als ‘vader’.
Ook Christus Jezus wordt dan ‘vader’. En Hij accentueert dit vaderschap als
werkzaam tot het eind der dagen en over heel de wereld, door uit zijn vele ‘kinderen’
(leerlingen) er twaalf te kiezen tot apostel.
Wanneer we hier van ‘vader’ spreken, dan is dat uiteraard niet bedoeld in den
zelfden zin als waarin Jacob vader is van twaalf zonen. Want Christus Jezus had
tot ambt, niet váder van énkelen, doch broéder van állen te zijn, broeder en Archeeg,
d.i. ‘opperste Leidsman’, maar dan des geloofs. Ongetwijfeld tekent ook de Schrift
deze zijn waardigheid onder een beeld, dat aan het vaderschap herinnert; ze laat
Hem zeggen tot zijn God: ziedaar Ik, en de kinderen, die Gij mij gegeven hebt (Hebr.
2:13). Maar in hetzelfde redebeleid, waarin zij dit doet, legt zij den nadruk op zijn
broederschap: Hij schaamt zich niet, onze broeder genaamd te

1)
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worden (vs 11). Want de kinderen zijn Gods kinderen, - Hem gegeven om als
Archeeg hun voor te gaan op 't pad van lijden tot heerlijkheid. Dus zijn ze Hem
gegeven als Eersten onder de broeders, als Kind van God zijn Hem de kinderen
gegeven in theocratische familie-vorming. Daarom beroept de schrijver van Hebr.
2 zich - ten bewijze van dit broederschap van Christus - op drie plaatsen uit het
Oude Testament. Eerst op Psalm 22: waarin de priester, die tot offer is geworden
zich één weet met Gods broedervolk; dan op Psalm 18 (vgl. 2 Sam. 22) waar de
Koning, die (2 Sam. 21) rust gekregen heeft van zijn vijanden en ook de laatste
‘Goliaths’ (reuzen) verslagen vond, dit zelfde doet; en dan op Jes. 8, waar de profeet
zich met geestelijke zonen (‘leerlingen’) èn met lijfelijke zonen, die een preek-thema
als hun eigennaam te dragen kregen, verzameld weet onder kerk-verzamelaars
door 't Woord. Zo is Christus' positie, als Hij zijn eerste ‘zonen’ kiest en toegewezen
krijgt, een ‘vader’, die door 't Evangelie kinderen heeft te telen: pater ecclesiae,
geestelijke vader van de kerk, die Hij vergadert, door de twaalf, die in den
Woord-dienst vóórgaan. Want op hun leer als fundament zal heel de gemeenschap
van het nieuwe verbond worden opgebouwd. Twaalf patriarchen ‘vertoonden’
eenmaal de ganse kerk; twaalf apostelen zullen van nu af haar gaan vertonen: die
twaalf vocaties door het Woord, waardoor de leerling-zonen hun ‘vader-broeder’
voortaan volgen, ze zijn de toledooth, de decisieve wordingsgeschiedenis van 't
nieuwe Testament.
In het uit-kiezen van die twaalf wereld-missionarissen bewijst de Heiland zich zelf
dan ook als ten volle zich bewust van zijn goddelijke missie.
***
We spreken daar van missie: dat Hij van God gezonden is (Joh. 17) of uitgegaan
(Joh. 16), daarop valt telkens weer de nadruk in zijn eigen woorden.
Een gezondene, een afgezant, nu heeft een legitimatiebewijs nodig.
Ook Christus begeert dat èn ontvangt het in zijn twaalftal; en dat is nog een andere
kant aan deze zaak.
Hij begeert het: dat Hij twaalf apostelen kiest en dán een einde aan het kiezen
maakt, dat is geen toeval. Wie een school wil stichten, een kerk wil reformeren, een
program wil acceptabel maken
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bij de massa, wel, die neemt zóveel medewerkers als hij krijgen kan. Maar Christus
staat bij zijn twaalftal stil, en houdt daarna van kiezen op. Wel heeft hij buiten den
engeren kring der twaalf ook nog veel andere ‘discipelen’, maar wat zijn apostelen
betreft, zijn ministers en ambassadeurs in den eersten graad, hún cijfer is een
numerus clausus, een gesloten getal; als Hij er twaalf heeft, dankt Hij God en is
gereed. Waarop wijst dit anders dan op een welbewust zich presenteren als
Beschikker van twaalf nieuwe patriarchen? Alleen wie deze positie kent, en zich
bekent, de positie van Introductor en Isagoog tot een Nieuw Verbond, kon de
woorden spreken: onder de van vrouwen geborenen is niemand groter dan Johannes
de Doper, maar - de minste in het koninkrijk der hemelen (de nieuwe bedeling) is
meer dan hij. Dat twaalftal begeert Hij als zijn legitimatie-bewijs: Hij legitimeert zich
daarin subjectief.
Doch dit niet alleen. Christus begeert niet alleen doch ontvangt ook dit twaalftal
als legitimatie-document. Waarom ligt er zo'n ingehouden mysteriositeit bijvoorbeeld
over het eerste hoofdstuk van Johannes? Omdat Christus daar zijn discipelen werft,
niet alleen, doch vooral: omdat Hij ze krijgt door mysterie. God voert het materiaal,
waaruit te kiezen zal zijn, Hem toe door het mirakel. Hoe wordt Nathanaël geroepen
en gedreven? Gedreven naar Hem toe? Omdat God de Vader, die aan zijn
vreeverbond indachtig blijft, alles zó schikt en plooit, dat Nathanaël op vasten tijd
op zijn vaste plekje zit, en de stem hoort, die Hem oproept mee te gaan; in 't zelfde
uur verlicht de Vader 't mensen-oog van Christus: Hij is telepatisch belast en ziet
den man daar zitten, onder den vijgeboom. En dat is dan maar één van die
beklemmende détails uit Johannes 1. Daar naast staat die notitie over het Lam, dat
aangewezen en gevolgd werd door mysterieuze kracht (vs 37); en over den preciesen
tijd (vs 40), en over die directe naamsverwisseling, ingeleid door vaste
vóórwetenschap (43) en over dat zómaar weten wien Hij hebben moet (44). Uit alles
blijkt: Hij krijgt zijn twaalftal: God geeft het Hem. Zo wordt ook van des Heeren kant
dit ronde getal een legitimatie-getal in objectieven zin.
Zijn twaalftal is dus zijn legitimatie. Het staat aangetekend op zijn werkstaat.
Toen Jacob patriarchen won, tot zijn dozijn toe, toen was daarin de kerkelijke
expansie-wil: Israël is geen secte, doch wereldkerk. Alleen maar, Jacob is lichamelijk
vader: zijn wereldkerk is voor-
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lopig nog gebonden aan de grenzen ener bloedgemeenschap. Maar waar het
Christus' ambt is een twaalftal niet te krijgen alleen, doch ook te nemen, en het zich
te assumeren niet door vleselijke verwekking, doch door Woorddienst, daar is zijn
expansie-wil niet meer een adventswil, doch een willen in de volheid van den tijd:
de zendingswil. Wie niet door vleselijke genealogie, doch door Woord- en
ambtsdienst zich een tweede twaalftal assumeert, die neemt Vaders kinderen zich
aan door bondsgemeenschap te stichten niet uit geboortezaad, doch door
wedergeboortezaad. Dit zaad nu is het Woord. De lotsgemeenschap is bij Jacob
gegeven, door Christus is ze genomen. Want eerst in Izak (via Jacobs twaalf zonen)
en later in die twaalf apostelen wordt Abraham het beloofde zaad geroepen. Hem
was het zaad beloofd van vele volken. Christus gaat dat roepen in en door die twaalf,
die het Woord, het zaad der wedergeboorte, hebben te brengen over de wereld,
oecumenisch.
1)

Verwerven.

......de gemeente Gods, welke Hij verkregen heeft door zijn eigen bloed......
Hand. 20:28.
Wij spreken vaak over het ‘verwerven’ als handeling van Gods Zoon. Ook de
Catechismus bedient zich van dat woord ‘verwerven’, als hij in antwoord 17 opmerkt,
dat de Middelaar waarachtig God zal dienen te zijn, teneinde ons de gerechtigheid
en het leven te verwerven (en dan weder te geven). Alsmede wanneer hij in antwoord
37 belijdt, dat Christus met zijn enige zoenoffer ons Gods genade, gerechtigheid
en het eeuwige leven bedoelde te verwerven.
In antwoord 17 nu wordt, ter ondersteuning van wat daar wordt beleden, verwezen
naar Hand. 20:28; daar lezen we, dat Christus de gemeente Gods heeft ‘verkregen’
door zijn eigen bloed.
Twee nederlandse woorden treden hier op: verwerven en verkrijgen. ‘Verwerven’
is zeer duidelijk de term, dien de Duitse tekst van den catechismus hier, en in antw.
37 kiest (‘erwerben’). En ‘verkregen’ is de term, dien de Statenvertaling in Hand.
20:28 heeft gekozen. Uit de Kanttekeningen evenwel is duidelijk, dat de
Statenvertaling hier aan geen tegenstelling tussen beide werk-

1)

De Reformatie, XXIV, 15 januari 1949.
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woorden gedacht heeft. Het éne wordt gebruikt om den zin van het andere te
verklaren en te verduidelijken.
Nu, het Griekse woord dat in Hand. 20:28 gebezigd wordt, laat ook ruime betekenis
toe. Er zijn er, die het weergeven door ‘verkrijgen, in eigen bezit brengen, aanwerven’;
en anderen, die er ook de betekenis van ‘conserveren’, ‘bewaren’,
‘in-eigen-handvasthouden’ inleggen. Verwerven als geheel duidt in dat geval aan:
zó vermeesteren, zó tot zijn bezit maken, dat het in rechten verworven bezit
duurzaam is. Men vindt hetzelfde werkwoord, of het ermee overeenkomstige
zelfstandige naamwoord, in 1 Tim. 3:13 (een goeden opgang verkrijgen, een vaste
reputatie), 1 Thess. 5:19 (zaligheid verkrijgen, als duurzaam bezit), 2 Thess. 2:14
(verkrijging van de heerlijkheid, eveneens duurzaam), Hebr. 10:39 (verkrijging,
vreedzame in-bezit-krijging der anders verloren ziel, vgl. ‘zijn ziel, of leven, als een
buit meenemen’); Ef. 1:14 en 1 Petr. 2:9 gebruiken het woord gewoonweg in den
zin van ‘eigendom’. G.W.S. Friedrichsen merkt op, dat het woord in Ef. 1:14 wel
vertaald is door: ‘acquisitie’, ‘adoptie’; en geeft voorts ook zijn aandacht eraan, dat
het hier op duurzaam bezit aankomt; iets, dat ik éven in de handen heb, maar straks
me weer ontglipt, of ontglippen kan, heb ik eigenlijk niet ‘verworven’ in den zin van
het hier bedoelde Griekse werkwoord. De eerste betekenis van het bedoelde Griekse
woord, aldus Friedrichsen, is ‘veilig stellen, bewaren, beschermen’ (keeping safe,
to preserve, protect); vandáár komt de betekenis ‘verwerven’. Is deze constructie
van de geschiedenis van het woord juist, dán houdt ‘verwerven’ al van meet af het
element van ‘vàst in handen hebben’ in zich besloten. Hij wijst op een gothische
vertaling, waarin het Griese woord wordt weergegeven door een werkwoord, dat
met ‘(op) sparen’ (pheidomai) overeenkomt. Chrysostomus denkt bij dit verwerven
aan ‘kopen’ (dat is ook een verwerving met duurzaam en wettig, of wettelijk
beschermd bezitsrecht); en Ambrosiaster aan een dokter, die een patiënt ‘behoudt’;
2)
hij ‘heeft’ hem terug ; de crisis is voorbij.
Dit alles is ons allen in grote trekken bekend; minder vaak evenwel dringt het tot
ons door, dat ook over dit woord een twist in de kerk ontstaan is, die op de Dordtse
synode van 1618/9 met zoveel woorden ter sprake gekomen is.

2)

G.W.S. Friedrichsen, The Gothic Version of the Epistles, Oxford Univ. Press, London, 1939,
p. 158.
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Het is de prachtige rede van Pareus, gehouden in de 99e zitting, 5 maart, die ons
daarvan iets vertelt.
Pareus herinnert eraan, dat de Remonstranten durven beweren, dat er velen zijn,
voor wie Christus ‘in alle manieren’ gestorven is (in álle manieren!), en die toch
verloren gaan. Hoor, hoe zij daarmee de Schrift verknoeien. zegt Pareus: want
Paulus roept uit: Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is; en dat
kan alleen dán een christen troosten, als Paulus met deze woorden tevens gezegd
wil hebben: niemand voor welken Christus gestorven is, wordt verdoemd; állen,
voor wie Christus stierf, worden behouden; een algemeen oordeel dus. Maar van
dit algemene oordeel maken de Remonstranten een particulier oordeel, als zij het
zó verstaan: sommigen voor wie Christus gestorven is, worden niet verdoemd.
Welke troost kan daaruit voortvloeien? zo vraagt hij terecht. Het is allemaal
pelagianisme, zo meent Pareus.
Maar, zo merkt hij dan op: de Remonstranten beroepen zich natuurlijk alweer op
‘hun’ letter. Ze wijzen op den Catechismus. Staat daar niet, in antwoord 37, dat
Christus zijn enig zoenoffer gebracht heeft, opdat Hij ons Gods genade, gerechtigheid
en 't eeuwige leven zou verwerven? Ja 't staat er. Welnu, wou men dan soms
beweren, dat wij het ook allemaal verkrijgen? Dat het ons aller bezit wordt in
werkelijkheid? Indien, zo concluderen de Remonstranten, het woord ‘verwerven’
insluiten zou een herstellen-inden-stand der genade, dan geeft die Catechismus
ons Remonstranten volkomen gelijk; want hij zegt: verworven voor allen, en toch
óók: niet allen behouden.
Op deze tegenwerping antwoordt Pareus: lees den Catechismus goed. Er staat
in antwoord 37 niet, dat Christus ons die goederen ‘impetravit’, noch dat Hij ze
‘acquisivit. ‘Impetravit’ zou betekekenen: in-handen-krijgen; ‘acquisivit’ daarentegen:
in-bezit-krijgen, rechtens verwerven (om er dan mee te doen wat Hem voorts
goeddunkt). Bovendien, zo gaat Pareus verder: al wil men het woord ‘verwerven’
laten staan in den zin van zowèl in rechten werven àls ook in werkelijkheid in handen
krijgen, wat zegt dit dan nog ten gunste van de remonstrantse mening? Er staat
immers niet, dat Christus voor ALLEN, maar dat Hij voor ONS, d.w.z. voor de
GELOVIGEN die weldaden wou ‘verwerven’. En de Catechismus bedoelt metterdaad
een verwerving, die ook actuele gevolgen van duurzaam, werkelijk in bezit hebben
insluit; immers er staat, dat Hij de gemeente Gods door zijn eigen bloed verkregen
heeft, dat is:
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in-den-stand-der-genade-hersteld. ‘Verwerven’ is hier inderdaad
herstellen-in-den-stand-der-genade. ‘Verwerving der verzoening’ betekent hetzelfde
als weder-oprichting; en deze was het doel van Christus' lijden.
Met zulke argumenten wijst Pareus de Remonstrantse voorwendselen voor hun
‘ruyme pantoffel ende dubbelsinnicheit’, voor hun ‘nieuwe pantoffelen’ die ‘den knoop
3)
niet losmaken’, af .
En het theologische debat kan ons weer leren, dat het verwerven, gelijk het hier
bedoeld is, dus een rechtmatige en duurzame in-bezit-neming (en in-bezit-houding)
aanduiden wil. Waarom dan ook terecht aan dat ‘verwerven’ in antwoord 17 het
‘wedergeven’ verbonden wordt. Dat de Catechismus onder het ‘verwerven’ óók het
rechtselement (der voldoening aan Gods geschonden recht) insluit, blijkt uit het feit,
dat hij in antwoord 17 verwijst naar Joh. 3:16: alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat wie in Hem gelooft......het
eeuwige leven hebbe. Maar door de verbinding met ‘wedergeven’ wil hij zeggen:
met een goddelijke kracht heeft Christus het onmogelijke bestaan: een koop
volbrengen voor een oneindigen prijs, zó, dat de koop toch eenmaal geschied kon
heten, en voorts heeft Hij door een almachtige gebruikmaking van dit met oneindige
macht verworven recht ook de goederen, die Hem nu rechtens toekwamen, in beheer
genomen en ze wedergegeven aan wie Hij wilde, en die in Hem geloofden.
Zo is de éne acte van verwerven-wedergeven; van acquirere-impetrare; van
verdienen-beheren; van rechtens krijgen-factisch distribueren, in beide leden een
daad van goddelijke kracht, van oneindig vermogen; wie zich het indenkt zegt: mijn
Heere en mijn God.
1)

Zelfkwelling.

Waarmede zal ik den Heere tegenkomen........? Zal ik mijn eerstgeborene
geven.........?
Micha 6:6, 7.
De profeet Micha spreekt over den twist, dien de Heere met zijn volk heeft. En hij
hoort de vraag stellen: hoe een mens den vertoornden God kan contenteren? Zal
iemand soms zich de kwelling

3)
1)

Acta Synode Dordrecht, Dordrecht, ed. Canin, 1621, I, 266/7.
De Reformatie, XXIV, 22 januari 1949.
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aandoen, dat hij zijn eerstgeborene, zijn toekomst, zijn naam prijs geeft, om den
toorn te bezweren?
Kan men door zelfkwelling God voldoen?
Daar staat de eeuwenoude vraag: want óók vóór, en ook na Micha, ja, sedert
vele eeuwen ‘leeft’ het vraagstuk, of soms zelfkwelling satisfactie wezen kan?
Wij voor ons vinden de vraag (want wij zijn allemaal knappe theologen) vrij
onbeholpen. Nu ze is dat ook. Ze is zelfs - zoals Micha straks in vs 8 gaat zeggen
- een goddeloze vraag. Alleen maar, we weten één excuus: ook in dezen zitten we
- gelijk in meer theologische vragen - verlegen met een woordgebruik, dat verwarring
sticht, omdat we uit roomse woordenboeken termen overnamen, die we halverwege
vullen met niet-roomsen inhoud. De roomse kerk immers heeft de satisfactie gezien
als een onderdeel der boete. En de boete van den ‘biechteling’, daar heeft de roomse
kerk zeer uitgebreide rechtsregelen voor vastgesteld. In de roomse leer van het
2)
poenitentie-sacrament is de sacramentele satisfactie (optredende na belijdenis en
berouw) een betaling (of compensatie!) van tijdelijke straf, die verschuldigd was;
die ‘satisfactie’ bestaat dan in goede werken en ook in poenale werken; in het trio
van ‘vasten, gebeden, aalmoezen’ kunnen natuurlijk allerlei methodische
zelfkwellingen worden saamgevat. Dit alles is ons contrabande; maar het heeft toch
eeuwen lang gegolden als hoogste wijsheid, en werkt dus na, ook in ons taalgevoel
en woordgebruik.
Te begrijpen is het daarom, dat zulk een gedurende vele eeuwen ingeburgerde,
maar wel zeer vervlakkende aanwending van het begrip ‘satisfactie’ ook na de
Reformatie haar kwade gevolgen had. Kwàde gevolgen, - want men verstaat, dat
met satisfactie aan de goddelijke gerechtigheid in de forensische rechtvaardigstelling
van den zondaar in Gods eeuwig en reëel gericht zulke poenitentie-handelingen
niets te maken hebben.
Vandaar, dat wij er aanstonds bij zijn, om de vraag of men door zelfkwelling kan
‘betalen’, onbeholpen te noemen. Irriterend is daarbij trouwens, dat men de ‘betaling’
alleen maar als een zaak van lijden en van pijn aanmerkt maar ze is toch primair:
positieve en vreugdevolle gehoorzaamheid aan Gods wet.
En juist dáár zal de kern moeten liggen van onze afwijzing van de zelfkwelling
als satisfactie-poging.

2)

Zie onder de overweldigende litteratuur b.v. Ferraris, Prompta Bibliotheca, canonica, juridica,
moralis, theologica (Migne) VI, 423. sqq.
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Zelfkwelling, als acte van den tijdelijken mens, is immers, reeds zó gezien, een
tegenover God juist brutaal stuk. Wie geeft den mens het recht, de kracht te breken,
die God gebruiken wil, de leden te beschadigen, die permanent onder een servituut
liggen: ze moeten Gode ‘wapenen der gerechtigheid’ immers zijn?
In al zulk vlak geredeneer wordt niet bedacht, dat wij, zolang de zonde in ons
woont, de werkelijke satisfactie in principe weigeren zover de zonde betreft. Men
heeft steeds weer getracht, de aanstotelijkheid van het woord ‘plaatsbekleding’ weg
3)
te nemen, door haar tot iets ‘algemeens’ te maken, ja zelfs tot een categorie . Men
zegt dan: als de mensen atomistisch worden gezien, als een optelsom van los
samenhangende individuën, o zeker, dàn ontbreekt de plaatsbekleding. Maar brengt
men de mensheid onder de kategorieën der geheel-heid, zódat dus elk een lid is
van een lichaam, wèl, dan is plaatsbekleding - de een treedt voor den ander in een kategoriaal, een algemeen verschijnsel.
Maar de Schrift leert het ons anders: waarom kan plaatsbekleding niet algemeen
zijn? Omdat, zover de zonde heerst, plaats-verlating algemeen is. En waar
zelfverminking - die niet bedoelt te zijn een positieve zelfmobilisatie ter wille van het
Rijk der hemelen (Matth. 19:3-12) - ook plaatsverlating betekent, daar is ze reeds
om die reden nimmer satisfactie. Ook al, omdat ze eigenmachtig is.
En dus: niet dat ergens iemand zijn eerstgeborene geeft, doch dat God Zelf Zijn
Eerstgeborene prijsgeeft, dat alleen kan satisfactie geven. De vraag, die Micha
stelde, ontving haar antwoord in Bethlehem Efrata.
1)

Standvastig, onbeweeglijk.

Zijt standvastig, onbeweeglijk.
1 Cor, 15:58.
Nu heb ik pas zéker me zelf, en waarschijnlijk ook vele lezers vermoeid met dat
knippen van citaatjes van mensen-met-handtekening: zó staat het er wel, maar......zó
is het bedoeld. Het staat er in dezen, niet in dien zin. Het was wel binding, maar het
was toch

3)
1)

Othmar Spann, Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage, Zürich, 1947. S. 354/5.
De Reformatie, XXIV, 5 februari 1949.
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maar een bagatel. Zoveel procent. Vol - niet vol. Uitwendig - inwendig. Zó kan 't
nog, zó kan 't niet. Ik deed mee - maar met die en die bedoeling.
En zo voort.
Daar ploft ineens een paaspreek in de gelederen. Het slot van 1 Cor. 15. Zo doen
broeders, weest standvastig (hedraioi) en onbeweeglijk (ametakinètoi).
‘Hedraioi’, dat betekent eerst: zit je op je stoel, blijf dan zitten. Heb je een relatie,
een betrekking? Blijf dan daarbij. Stoel je op een wortel? Blijf dan op dien wortel
stoelen. En verder in het Nieuwe Testament? In 1 Kor. 7:37 is een ‘hedraios’ een
man, die zich van veel weet te onthouden, omdat hij van de driften, de lusten, niet
heen en weer bewogen wordt. Zijn standvastigheid heet een charisma (7:7). En de
kerk? Wel, haar naam is: hedraiooma! ‘Vastigheid’ der waarheid. Als Genesis 1-3
historische werkelijkheid is, blijf dan daarbij, synode van Assen. En als men de
kinderen moet houden voor wedergeboren, en wie dat niet belooft (!) te leren, weg
moet, blijf dan daarbij, synode van Utrecht. Maar zegt niet, als ge samenkomt tot
het plaatsen van handtekeningen onder eden, die ge morgen weer omzwachtelt
met reserves: dat is van God. Indien het Baäl is, dan is het Baäl. Indien Jahwe, dan
Jahwe. Hoe lang hinkt gij op twee geachten, en zijt kwaad op - de standvastigen,
die zeggen: DAAR staat het? Wees toch tegen de ‘wirwar van Mythen’ (Stauffer in
Kittel, Wtbch), en vecht toch van den aanvang mee tegen het stuivertje wisselen
van de moraal (Ridderbos, K.V. op Jes. 5:20).
En dan: ‘ametakinètoi’! Laat u niet afbewegen van de hoop des evangelies (Kol.
1:23). Als de bejegeningsnorm voor uw kinderen is: voor wedergeboren houden,
laat u dan van die norm niet afhouden, en zeg niet later: 't kan ook wel zó, dat ge
hen bejegent als nog niet wedergeboren. En is de bejegening naar de hoop des
evangelies, die door de belofte ligt afgegrensd, houd u dan daaraan. Maar dokter
niet na, en dokter niet eromheen. Zet uw grenspalen niet telkens anders - houd
grenspalen, synodenormen, formules, kerkrechttheorieën vast; alleen als ze vals
zijn, ruk ze dan uit, maar dan royaal (Deut. 19:14) (Spr. 23:10). Laat u niet ompraten,
niet van uw plaats aftrekken, wees niet aldoor op de vlucht voor de naakte feiten
(Jes. 22:3) (Deut. 32 vs. 30). Al die plaatsen, hier aangehaald, hebben hetzelfde
grondwoord: ametakinètoi (Schneider in Kittel).
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Want ge hebt een Naam aangeroepen. Den naam van den levenden Christus-Kurios.
Zijn leven hebt ge beleden als krachtig werkend in uw formules. Is dat leven niet
erin beleden, zij het dan publiek, want de kerk moet ‘hedraiooma’ van de waarheid
(trouw) zijn, en als ze paasvrucht noemde wat een kwade vrucht was, dan moet ze
herroepen; duidelijkheid en constantie is een zaak van to be or not to be voor een
‘hedraiooma’.
Het benauwende is, dat, terwijl de hele wereld het woord ‘gerechtigheid’ declineert
in alle talen, het mensenwoord dagelijks gedevalueerd wordt. En dat in een landje
bij de zee, waar nog het laatste restje calvinisme was, het precies dien zelfden kant
uitgaat.
Een energie van dwáling, is dat geen oordeel? (2 Thess 2). Niet de twist, doch
de verandering van de twistpunten is het oordeel!
1)

Paasvreugde, ook in ‘overblijfselen’ van ‘Christus’ verdrukking.

Wij vieren paasfeest, en zitten met een hoofd vol zorgen. Wat wordt het met de
wereld? Indië? Rusland? Atlantisch Pact?
Nu kwelt ons de vraag: kan ons feest het gezicht op die mogelijk spoedige en in
feite reeds aanwezige verdrukking verdragen? Moet ons feest die aanstaande en
reeds aanwezige verdrukking een ogenblikje vergeten? Of......haar op het program
zetten misschien?
Een feest zonder programma is in elk geval zo iets als een roes. Dat weten wij
allen. Niet altijd trekken we echter de consequentie van die gedachte. Ze is eigenlijk
geen andere, dan dat het feest dan ook zelf OP een programma moet staan. Feesten
moeten niet maar programpunten hébben, doch ook behoren ze zelf programpunten
te zijn. Wil een feest van óns zich inordenen in een schoon geheel, en niet de ellende
van een glimmenden knoop op een versleten uniform zonder knoopsgáten vertonen,
dan moet het programmatisch zich laten inordenen in een levenscontinuum, dat
homogeen is in zijn feestelijkheid. Dat wil dus, als wij nog één stap verder doen, die
dan meteen de beslissende stap zal zijn, dat wil dus eigenlijk zeggen: het

1)

De Reformatie, XXIV, 16 april 1949.
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moet zich kennen en belijden als een onderdeel van Gods programma, welks
afwerking voor Hém zèlf altijd festijn betekent; als ónze sabbath is een ingaan tot
Góds sabbath, dan is meteen daarmee gezegd, wat een feest ons is, zolang het
goed is.
***
Nu, wij kennen een man, die eens het eerste en laatste werkwoord van ‘het feest’
vervoegd heeft: ik verblijd me (Col. 1:24). ‘Nu verblijd ik me’; dat woordje ‘nu’ geeft
hier de deining: ‘het’ feestelijke is er immer, maar 't is ‘nu’ ‘een’ feest. Een hoogtepunt
in dat homogene continu van zoëven. De naam van den spreker is Paulus. En zijn
status is die van een gevangene van Jezus Christus. Een man in ketenen: hij is zo
blij.
Wat mag deze wonderlijke feestvierder-op-zijn-eentje dan toch wel hébben, daar
in den kerker, dat hij zo vrolijk is? Wel, als we de chronologie van bevoegden mogen
geloven, dan is de man - een hele poos geleden al - aangeklaagd door zijn
voormalige kerkgenoten; eerst is hij verdacht gemaakt bij het grote publiek, en
daarna ook, want het komt maar op de mácht aan, bij de bezettende macht. Zó
wordt het ons getekend in de Handelingen der Apostelen. Die voormalige
kerkgenoten van dien Paulus waren Joden, uit Asia, en vooral uit de residentie, het
joodse centrum, Jeruzalem. Ja, ja, het cèntrum. De Joden zeiden het zó nog eens
met nadruk; want die Paulus had durven beweren, dat het ópgehouden was, centrum
te zijn, sedert er n.l. een tempelgordijn gescheurd, en een beweerd Geesteshiaat
bij galilese vissers aangevuld heette te wezen. Dit Centrum der ‘religie’ dan had
Paulus aangeklaagd bij een ánder centrum: Rome, centrum der macht, der
bezettende macht. Het is dus zo iets, alsof bij ons in de oorlogsdagen van onlangs
een conglomeraat van voormalige kerkgenoten een anderen voormaligen kerkgenoot,
nog wel een die later zeide, voor zijn broeders naar het vlees wel te willen verbannen
zijn, was aangeklaagd, eerst bij de massa, toen bij de officiële representanten van
het Aloude Centrum hunner hiërarchische kerk, en toen bij den rijkscommissaris
van Berlijn. De onderhavige vertegenwoordiger van de toenmalige bezettende
macht, van Rome dus, was ijlings toegeschoten om de onrust-in-bezet-gebied te
smoren; en toen had hij besloten over al die vreemde theologenzaakjes, die er aan
bleken vast te zitten, van de nu eenmaal van rijkswege erkende en getolereerde
kerk de daartoe bevoegde instantie, het Sanhedrin, te gaan horen. En die Paulus
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was toen officieel door dit lichaam aangeklaagd. Daarna was Paulus in Schutzhaft
genomen.
En, let nu op, in den nacht na zijn arrestatie en zijn opsluiting in de kazerne, had
hij bezoek gehad van zijn ‘Kurios’, d.w.z. zijn Eigenaar, zijn Heer. Zijn Heer was
Christus, verhoogd ter rechterhand van God, en gezeten in nog weer een ander
‘centrum’: het Centrum van de hemelpolis, d.w.z. van dien Staat, waarvan verdachte
zich een burger noemde, den hemelstaat dus, maar dan niet naar het project van
Plato of zo'n anderen ‘ongevaarlijken’ filosoof. Er zat blijkbaar toch wel een gevaarlijk
luchtje aan dien wonderlijken hemelstaat; de beweerde Koning daarvan was dan
ook zelf geëxecuteerd vanwege het begeren aanrichten van secten en muiterij in
kerken en wereldlijke regeringen.
Nu, volgens verdachte's eigen zeggen had die Koning hem des nachts bezocht
in de kazerne. En hem gezegd, dat Paulus' reisprogramma, en zijn werkprogramma
door deze onaangename arrestatie wel in de war scheen gestuurd te zijn, maar,
meer dan schijn was dat niet. Hem was immers tevóren gezègd, door een (overigens
ietwat duisteren) profeet, met name Agabus, niet ‘erkend’ overigens, en dit ten huize
van een nieuwbakken ‘evangelist’ met vier dochters, dat die hele kérkering op het
programma stond? En de verdachte had, hoewel zijn vrienden hem adviseerden,
liever het gevaar uit den weg te gaan, dit harde programma aanvaard. Hij was
gegáán naar het vijandig Joden-Centrum, en had zich daar láten arresteren, zonder
het uit te lokken overigens. Tot zover was hij dus planmatig, zeg maar:
programgetrouw, gearresteerd. Het was hem net gegaan als zijn vreemden Kurios:
toen die gearresteerd was in Gethsemané, toen waren, zei ook hij, zijn arresteerders
zelf gearresteerden Gods. En nu was die Koning, die zijn van eeuwigheid
vastgestelde programma's altijd alleen maar bij stukjes en beetjes voorleest, in dat
nachtelijk bezoek in den kerker het naaste, het eerstkomende programgedeelte
komen dicteren aan Paulus. Het programpunt voor de naaste toekomst luidde: naar
Rome toe, en dáár van uw Koning uit dien hemelstaat getuigen. Want Paulus was
een apostel gemaakt; en apostelen, dat zijn getuigen-voor-één-keer in de
geschiedenis van de wereld.
Zoudt U, lezers, misschien een paar jaar geleden in bezet gebied er tegen zijn
geweest, u op den Führer van Berlijn te beroepen tegenover de aanklacht van
voormalige kerkgenoten? Nu, ik ook; ik zou zo iets liever aan anderen overlaten,
als U het naadje van de
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kous wilt weten. Ik denk, dat wij van dienzelfden Paulus, arrestant, geleerd hebben,
dat wij zo iets niet moeten doen, wij, bij het licht, dat ik heb. en dat U hebt. Maar
deze getuige-van-één-keer stond er ánders voor dan wij. Om te beginnen: wij waren
kortgeleden nog in oorlog; maar Paulus' land niet meer. Het was onderworpen.
Bovendien: hij ontving een ánder licht dan u en ik. Hem was, ge hebt het zoëven
gehoord, als programpunt door zijn Koning in de hemelpolis geopenbaard: ge moet
naar Rome toe. Programpunt I, dat had geluid, bij monde van Agabus: naar
Jeruzalem, het centrum van den thans misduiden Mozes. Paulus had toen niets
anders gedaan dan doodeenvoudig zijn gewonen gang gaan; en kijk, hij was door
den natuurlijken loop der dingen vanzelf in Jeruzalem, Centrum I, gearresteerd.
Planmatig! O Heere God, ik dank U, het program wordt afgewerkt; wat is 't
vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, zich heel gewoon verhoudt, vindt nu den
kerker schoon. En hoor, nu was die Koning, want Agabussen werden in de kazerne
niet toegelaten, zèlf in de cel gekomen. En had gezegd: programpunt II dat is: Naar
Rome, Centrum II. Toen begreep Paulus: weer niets doen, dat eigenmachtig en
eigenwillig wezen zou, maar heel gewoon de logica der feiten van het proces volgen.
Nu, óók zó was het alles weer van een leien dak gegaan: het proces, dat had, na
veel hangen en wurgen, op zekeren dag zich in een impasse zien dringen; - en toen
was het hoge woord eruit gekomen bij den arrestant: ik wil naar Rome toe, ik beroep
mij op den keizer. Bij hém was dat dus ánders dan bij u en mij. Bij ons ware zo iets
in oorlogstijd gemeen verraad geweest, zo'n beroep op Berlijn; de kerk zou in zo'n
geval bij óns gezegd hebben; hij heeft óns feest in rouw veranderd. Maar Paulus,
buiten oorlog, en den keizer onderworpen, en door kerkgenoten-van-vroeger voor
de rechtbank gesleept, Paulus zei, en de engelen zeiden het óók daar in die
hemelpolis: o wat een feest; het program wordt afgewerkt. De ambassadeur van
Jezus Christus komt volgens de plannen in Rome. Hij die op God vertrouwt, zich
aan 't programma houdt, vindt ook in boeien loon. En hij was op transport gesteld,
en in Rome aangekomen, en hij zei al maar: 't is feest, ze lopen allen aan den leiband
van mijn Kurios.
Ze hadden - schappelijk genoeg - hem huisarrest opgelegd voorlopig, meer niet.
Hij mocht ook wel bezoek ontvangen; en ook schrijven. En zo had hij in conferenties
met de broeders naar het vlees de tong daar geroerd, en voorts had hij de pen ge-
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nomen, en brieven geschreven, ook aan Colosse, aan de kerk aldaar. Let op: de
man is van zijn program gans opgetogen: ‘nu verblijd ik mij’. In mijn lijden, want dat
blijft het. Wánt: het is geen lijden zonder zin: het is in uw belang, gelovigen van
Colosse. 't Komt u ten goede.
En wilt ge weten, vraagt hij, hoe ik dit huisarrest, en dat toezien van die
schildwachten, om wie mijn Koning zijn engelenwacht heeft opgesteld, hoe ik heel
dien krommen handel, waardeer? Wel: ik werk nu verder het laatste gedeelte van
het program van onzen Feestelijken Koning in zijn Hemelresidentie af. Dat
programpunt luidt: suppleer van uw kant nu de rest van het program, dat Ik u stelde.
Onderga de verdrukkingen, waarvan eerst Agabus, en toen Ik zelf daar in dat
kazernehok, u zei: dat God ze had gezet op uw program, wijl ze stonden in het zijne
van voor de grondlegging der wereld. Want het zijn verdrukkingen van Christus, en
helemaal niet zaakjes van u zelf. Nu, zegt Paulus, nu weet ge het dan, waarom ik
hier zo'n feestelijk huisarrest heb: de Koning zorgde voor een kamer, en een kachel
in den winter, en voor papier, soms voor een secretaris zelfs. En Hij komt ook in dit
huis hier in Rome op Bezoek. O ja, wel ánders dan destijds in de kazerne, want Hij
komt nu door en in zijn Heiligen Geest. Máár - de Kurios is de Geest; en als de
Geest komt, dan komt de Koning; en als de wind blaast, zo maar in mijn hart, en
mij de woorden in den mond legt en ze uit de pen drijft, dan ben ik, die
getuige-van-één-keer geïnspireerd, met die wonderbaarlijke inspiratie, die óók maar
van-één-keer is. De inspiratie van den bijbelschrijver. Vanwaar die wind komt? Ik
weet het niet. Maar gij, Colossenzen, gij hoort zijn geluid: DIE BRIEF HIER! En ik
begrijp de wijze van de werking van dien Geesteswind wel niet; maar ik tast en laat
u tasten haar vrucht: DIE BRIEF HIER! De Koning, of de Geest, geeft mij zó maar
een autoriteit als vroeger Mozes had. Mozes, dien ze in het Centrum I, Jeruzalem,
vandaag in ere zeggen te houden en krachtens monopolie te beschermen tegen
mij, die vindt zich dáár miskend. Ik weet het. En in den hemel juicht ook hij het toe,
dat de Kurios mij tot een getuige-naast-en-boven Mozes stelt; want, door de
groeiende lichteffusie Gods, wéét ik veel meer aan u te zeggen dan Mozes tot mijn
vaderen sprak. Mozes heeft er trouwens verstand van, dat programmatisch sterven
feest der kerk is, feest voor het ganse lichaam van Christus. Hij heeft, mèt Elia, mijn
Koning zelf dat eenmaal voorgehouden, op een metamorfoseberg, die tot
annuntiatieberg geworden
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is, annuntiatie van den uitgang, dien de Koning zou volbrengen in Centrum I.
O ja, dat uur van dien annuntiatieberg! Mijn Koning had gewerkt, naar Gods
gemaakt bestek, dat is: naar het gesteld program, drie-en-dertig jaar lang. Er was
toen een rést nog van zijn levenstijd, een kleine rest nog. Toen had Mozes met Elia
tot den Koning, destijds een slaaf nog, in ontlediging, gezegd: suppleer nu, Jezus
Christus, uw verdrukkingen. Breng ook het laatste restje op. En doe het
programmatisch. Suppleer uw lijden en verdrukking voor uw lichaam, hetwelk is de
gemeente. En kijk, nu komt die Koning, door zijn Geest, bij mij. Hier in dat huis van
Rome, kadastraal bekend bij de lictoren en bij God, Hij zegt mij: Mijn apostel, Ik heb
u boven Mozes verheven, suppleer uw lijden, werk het laatste deel nu af, en wéét:
dit kamertje hier, dat is annuntiatiekamer. Vervul uw uitgang te Rome, Centrum II,
en doe het om het Centrum, dat hierboven is, Centrum III, dat boven alle is. De
staat, waarvan gij burger zijt, is bij Mij in den hemel.
***
Komt, laat ons nu maar even stilstaan. Die kamer in Rome, waar de Geest van
Christus Paulus het program ván den Koning vóór Paulus, zijn getuige, had indachtig
gemaakt, en waar hij door den Geest van Christus, er zo echt fijn schrijven kon,
och, die kamer is allang begraven onder 't stof. Die was daar ergens in de buurt van
't Vaticaan, dat heden alle Centra van de Macht afzoekt, om hen te doen gedenken
aan een man, die in een hongaarse kerker zit, een kardinaal. En Rome zegt, wat
die kardinaal, stel, dat hij zelf 't nog zeggen wilde, toch niet meer zeggen kán; Rome
zegt: miserere, miserere en maakt kabaal met groot rumoer: hij suppleert de resten
der verdrukkingen van Christus. Nu, die Vaticaanstad, die wordt nog zo wat gehoord:
ze is toch óók nog een zeker centrum van een respectabele diplomatenmacht. Maar
wie met balansen werkt - want de machtsrelaties zijn steeds balancerend, - die zal
door zijn balansen straks vergaan. Keert naar uw eigen kamertje terug, studenten,
dominees, boeren, burgers, buitenlui, professoren, vrijgestelden, kamerleden en
vaklieden, gij hebt geen centrum achter u, en, ‘vrijgemaakt’, hebt gij nog pas gezegd,
dat in ùw kerkje men van een ‘centrum’ niet veel weten wil. Als het zover is, dat gij
in een nieuw arrest komt, God weet, hoe gauw, dan zal geen krantje over u schrijven,
en geen radio het voor u opnemen. Keert terug,
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en vraagt u ingespannen af, wat Paulus eigenlijk bedoelt, als hij in hoofdstuk 1 vers
24 zegt: ik vervul in mijn vlees de overblijfselen van Christus' verdrukkingen, in het
belang van Christus' lichaam, dat zijn kerk is, de kerk, de kerk in singularis. Wat wil
die man, wat wil die man? Wat wil hij met zijn: jubilate, jubilate, en maak geen kabaal
met groot rumoer, doch gejuich met groot geschal: ik suppleer de rest van mijn
program?
Wat die man wil? Wel, indien ik hier college geven zou, ik zou trachten, u een
overzicht te geven van de vele meningen; het is, zoals Prof. Jager onlangs in ander
verband zei: het is niet best voor òns, die graag kerk-onder-het-kruis heten, als we
over de naaste betekenis van een bijbelwoord nog steeds de geleerden het met
elkander zeer oneens bevinden te zijn. Ze hebben allemaal hun vragen; en in een
ommezien kan ik een karrevracht latijnse citaten u voorzetten, gelijk velen uwer het
2)
mij kunnen doen. Wat betekent dat woord: ‘overblijfsel’?
O zegt er eentje, ik weet er alles van: Christus-mystiek. Paulus weet zich één met
Christus; Christus is één met Paulus; de eenheid is er een van in-woning; draai het
woord een halven slag om, meer niet, hoor, en zeg dan maar: wederzijdse
dóórwoning, wederzijdse doordringing. En daarom staan de zaken, zegt hij, zó: als
Christus met het lijden klaar is, dan is hij toch nog lang niet klaar; het generale
subject van de kerk, dàt theologiseert, dàt glorieert, en óók: dàt LIJDT. DAT lijdt.
Het offer, ja, dat is algemeen, God maakt in het mystieke lichaam der universele
kerk, of misschien wel, der universele mensheid, met haar ‘in- en uitwendige zijde’,
het lijden

2)

De Gothische vertaling van Paulus' brieven heeft voor het woord (overblijfsel of:) ‘husterema’
drie verschillende termen, om het weer te geven, n.l. wanisassus (1 Cor. 16:17 en 1 Thess.
3:10), parba (2 Cor. 8:14 en 11:19) en gaidw (2 Cor. 9:12, Phil. 22:30 en Col. 1:24); vgl.
G.W.S. Friedrichsen, The Gothic Version of the Epistles, Oxford Univ. Press, London, 1939,
p. 129. Westcott Hort geeft twee betekenissen, met andere combinatie van teksten: deficiency
(Luc. 21:4; 2 Cor. 8:14; 9:12; 11:9) en what is lacking (Col. 1:24, Filipp. 2:30, 1 Cor. 16:17);
vgl. The New Test., met Greek English Lexicon to the N.T., New York, 1946. Grimm geeft
nog andere betekenissen, met weer andere combinaties van teksten: defectus, id quod deest
adhuc (Col. 1:24, 1 Thess. 3:10); voorts (c. gen. pers.) absentia alicuius (1 Cor. 16:17, Phil.
2:30); en penuria, inopia (Luk. 21:4, 2 Cor. 8:14 en 9:12 en 11:9); vgl. Grimm, Lexicon
Graeco-Latinum in 1. N.T., ed. 4a, Lipsiae, 1903, s.v. In den tekst van Col. 1:24 ziet Grimm
de gedachte uitgesproken: quae Christi calamitatibus mihi sustinendis desunt, ea suppleo ad
rependenda beneficia, quae Christus explendâ calamatitaum sibi exanclandarum mensurâ
in me contulit; daarnaast evenwel staat voor wat het eerste begrip betreft de opvatting:
calamitates quae Christo sustinendae erant (ideoque etiam ejus cultoribus perferendae sunt);
zie resp. p. 33 en 203.
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gans gemeen, den oorlog gans gemeen, Hij doet zijn Zoon, dien Puer Aeternus,
nóg deze smaadtaal horen: God zal u nimmermeer, verlossen als weleer, u is geen
heil beschoren, - althans zolang deze nog zo wonderlijk draait, zolang de klokken
van den tijd nog slaan de uren.
Houd op, zo roepen anderen: hier is de troostelijke leer van de verdienstelijkheid
der goede werken: als Paulus nog een poosje lijdt, en ook het resterende deel van
3)
4)
Christus' wereldsmarten uit kan houden, dan zal hij ipso facto en de congruo ,
5)
delen in de Christusglorie: de wet der methexis is mystisch: elk offer heeft zijn loon
in zich; de keerzij van het ene is het ander.
Onderscheid liever ietwat scherper, zegt de ander, die den roomsen
gedachtenkraam met calvinistenkalk komt pleisteren: voor Christus de verdrukkingen
die satisfactie geven, voor de kerk daarna de resten, die de promulgatie daarvan
doen; en zó is dan ‘enerzijds’ gehandhaafd, dat de Christus waarlijk is verhoogd,
6)
en buiten schot gesteld, en toch, ook anderzijds, dat Hij nog immer lijdt , maar dan
in mystieken-anagogischen zin: Hij lijdt mystiek in de mystieke kerk; want het lichaam
van Christus, dat is de mystieke kerk, zij is de inwendige zijde van de kerk, die
overigens registers vol schrijft met een massa namen van den burgerlijken stand.
Wij voor ons zeggen nu op onze beurt: houd op, en antwoord eerst op deze vraag:
is een mystieke kerk hetzelfde als een mystieke Christus? En is zichtbaar lijden van
de kerk onzichtbaar glorielijden

3)
4)
5)
6)

door en in dat feit zelf.
naar betamelijkheidsregel.
methexis: het deelhebben aan, deelgenootschap in.
Vergelijk Coccejus: Habet Christus patiendas afflictiones etiam in Ecclesia et in membris
suis......Daarna, nadat Gethsemané genoemd is: Hae passiones Christi in membris suis sunt
definitae. Ideo dicuntur husterêmata. Hoc enim significat reliqua, quae scilicet ad summam
deficiunt sive desunt. Sunt distincta tempora thlipseoon & anapsuxeoos. Actorum 14:22.
Actor. 3:19......Reliqua igitur passionum desunt passionibus Christi non ad hilasmon pro
peccatis, sed ad gloriam Dei, ad utilitatem Ecclesiae & ad probationem fidei singulorum & sic
ad fructum justitiae & experimentum Christi in ipsis habitantis. Sic pertinent ad sacrificium
Christi, ut spondai, Phil. 2:17. 2 Timoth. 4:6 (Comm. in Epist. ad Coloss., Opera, t. VI, 25, a.
Elders (Diagrammata Dicendorum in Ep. ad Col., Opera, t. II, 245, a) zegt hij, dat de ferendae
afflictiones reliquiae afflictionum Christi in Carne Apostoli zijn, en geeft hij van Paulus' woord
deze parafrase: ik heb nu gepreekt, etc., restat nunc altera pars mei cursus, scil. ut gratitudinis
causa erga Servatorem meum, qui pro me passus est, impleam & absolvam passiones meas,
quas in carne mea habeo divina dispositione sustinendas: quanquam non tamen meae, quám
ipsius Christi, cui Pater admensus est, quantum etiam in Membris suis debeat pati, passiones
sunt......
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van haar Hoofd? Was dat bezoek daar in dien kerker soms mystiek? Is de kerk een
generaal subject, zó versubjectiveerd, dat de kategorieën, die daar gelden voor het
verheerlijkt Hoofd, óók gelden voor de leden, wien een zwaard boven 't hoofd hangt,
terwijl de spinnen in hun cel op vliegen azen?
Laat ons maar zeggen hoe wij zelf het zien. Die verdrukkingen van Paulus zijn
verdrukkingen ‘van Christus’. Niet zó, dat de Persona Publica van Christus in zijn
knechten nog persoonlijk lijdt, maar zó, dat zij door Woord, wijl meteen door Geest,
aan Hem, die 't ambt hun gaf, en dit uit kracht van 't Zijne, aan Hem in geloof en
hoop en liefde verbonden zijn naar de wijze van slaven, die een Heer, soldaten, die
een Koning, getuigen, die een Persoon met heel diens werken te proclameren en
te dienen hebben. Als zij dood gaan, in en met hun ambt, dan dragen zij b.v. naar
Paulus' inzicht de ‘nekróse-van-Jezus’ rond, en doen dit ál hun tijden. Dat is: ze
dragen het levend-dood-zijn om zijnentwil overal met zich mee. Ook van moeder
Sara zegt Paulus, dat Abraham alles af wist van haar ‘nekrose’; de moeder was in
haar verstorven, ze was, om zo te zeggen: een wandelend graf; hoe konden dááruit
nu vele volkeren gaan opbloeien? Maar Abraham lette op die nekróse van Sara.
die trouwens, mutatis mutandis, ook bij hem zelf te constateren viel, niet: hij wist,
dat de belófte roepen zou een leven dat niet was alsof het was, en doden,
nekrose-wrakken, om te leven. In Izaäk zou hem zaad geroepen worden; uit een
dubbele nekrose dus. Zó weet Paulus alles af van zijn eigen nekrose: zoon Paulus
is als moeder Sara: een wandelend graf, die man met al die sporen van striemen
en verguizing in zijn lichaam. Stigma's ‘van Jezus’ waren het. Niet copieën van die
Jezus: geen helften daarvan, geen transparantie ervan. Hij kende geen mystiek
doorboord zijn in Hem naar de handen en de voeten. Neen Paulus' eigen nekrose:
vergane vrijheid, geboeide handen, kerker-isolement kende hij; - maar dit alles ‘van
Jezus’, ‘van Christus’, die nu eenmaal in de nekrose van zijn soldaten, als ze bèk-áf
zijn, zich als generaal gediend vindt, omdat ze zijn bevel met vreugde námen. Neen,
hun nekrose was geen ‘mystieke ópneming’ in die van Christus: wie práát hier
eigenlijk van de nekrose van den generaal? Wie waagt zulk spreken IN den strijd,
als hij 't commando hoort? Wie waagt het, nádat de generaal al vast met emeritaat
voor wat het in-den-kruitdamp-staan betreft naar Huis gegaan is? Nekrose van
Jezus, dat betekent: de soldaten zijn levende doden, maar óm en mèt en ván en
vóór hun Heer. En
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zo zijn ook de verdrukkingen van Christus niet diens persoonlijke contemporaine
verdrukkingen; het woord persoon sluit dat al uit. Doch het zijn de contemporaine
verdrukkingen van gearresteerde soldaten van Christus, tot krijgsgevangenen soms
gemaakt; soldaten in den kruitdamp of achter de tralies, maar die zelf van uit de
residentie in dienst van Christus blijven, ook als ze krijgsgevangen zijn. Soldaten,
totdat het program is afgewerkt. De rést van dat programma óók. Gevangen genomen
soldaten van Hitler, Wilhelmina, hebben niets meer te doen van 't rijksprogramma.
Soldaten van Jezus hebben óók als ze krijgsgevangenen zijn, nog een REST van
't programma af te werken.
Ja, daar staat het woord weer: die rest. Paulus zegt: er is nog EEN
OVERBLIJFSEL. Neen, meervoud staat er: overblijfselen. Hij bezigt hier een woord,
dat hij wel meer gebruikt: en, merkwaardig genoeg, ook meer dan eens in eenzelfde
verbinding met ongeveer hetzelfde werkwoord dat ook hier wordt aangewend.
Epafroditus, zo zegt hij ergens, moet in ere worden gehouden; die man heeft het
bestaan, zijn leven op het spel te zetten, om het ‘diensttekort’ der Filippenzen aan
te vullen. De Filippenzen hadden naar de oeconomie van het rijk der kerk, het hunne
gedaan om Paulus te helpen. Maar er bleef nog wat over om te helpen, de dienst
had, zou het programma helemaal worden afgewerkt, nog wat meer te doen. En
dáárvoor zorgde Epafroditus nu; hij zorgde voor het supplement. Hij bracht suppletie.
In gelijken zin betuigt de apostel elders, dat Stefanus, Fortunatus en Achaicus
hebben aangevuld, gesuppleerd, wat hij van de Corinthiërs miste. Die Corinthiërs
worden hier evenmin beschuldigd (als mensen-die-te-weinig-opleverden) als die
Filippenzen van daarnet. Alleen maar dit wil Paulus zeggen: wat de éne combinatie,
of de éne situatie niet van het gestelde plan weet af te werken, dat wordt aangevuld
van de ándere combinatie of in een ándere situatie. Het Suppletiefonds van het Rijk
van Christus Kurios zorgt altijd weer, dat er komt, wat er komen moet. Dat Rijk is
‘selfsupporting’, maar dan vanwege 't Koninklijk Beheer.
Daarom is het den énen keer een eenling als Epafroditus, den anderen keer een
driemanschap als van zoëven, een volgenden keer zelfs een hele gemeente van
Corinthe, in de organisatie van een collecte voor de arme broeders in het Centrum
van de Kwade Joden, Jeruzalem, die hebben aan te vullen.
Dat klopt.
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Ja, ja DAT klopt óók voor de ménselijke rekenmeesters. Wat IS 't een feest, als een
Suppletiefonds te rechter tijd kan worden ingeschakeld!
Maar hoor nu toe, welk gróter feest aan Paulus wordt gegund: de man is
krijgsgevangen, en hij hééft het zuur. Achter de tralies, meneer, en dat binnen Rome.
Het vonnis is al in de maak, net als men onlangs al te voren vreesde in 't Vaticaan
voor dien Hongaarsen bisschop. Die man is uitgerangeerd: en nu hij niet meer
openlijk belijdt, dat zijn Kurios in hem het wint-in-rechten, nu zegt men in en buiten
't Vaticaan: de suppletie, die moet voor zijn kerk wel van een ander komen; er komt
een nieuwe kardinaalshoed wel op een ánder hoofd allicht. Och ja, miljoenen ándere
krijgsgevangenen zijn óók zo uitgeschakeld: nog pas lazen we, dat er een paar
slordige miljoenen hunner zoek zijn. Steriel. Wandelende graven; en het Rijk,
waarvan zij burgers hier benéden zijn, dat heeft hún liturgie, hún rijksdienst, dan
maar áfgeschreven: een ander moet suppletie geven.
Maar Jezus Christus heeft een krijgsgevangene, en kijk, die man kan ZELF nog
de suppletie in dit kerk-rijk gaan verzorgen. Zijn gevangenschap, die was planmatig.
In vollen, vollen ernst; lach nu maar niet, maar huiver: zijn Koning heeft dezen
generaal, want dat was hij eigenlijk, planmatig gedistancieerd. Weet ge nog wel van
dat bezoek daar in de kazerne, die kerker-kerk-visitatie? De gevangene zal méér
doen dan de niet-gevangene. Toen hij preekte, wel, toen kreeg hij af en toe een
paar tientalletjes in zijn synagoge, of ergens anders in een zaaltje. Maar in zijn
gevangenschap schrijft hij brieven, door de drijving van den Geest. Die brieven zijn
homilieën, en homiletische bronnen en homiletische stoffen, voor de schare, die
niemand tellen kan, de honderd vier en veertig duizend van de laatste dagen, waarin
zich Paulus weet; en voor de anderen die hún nog hebben voor te gaan. Wij putten
állen uit het Suppletiefonds, dat Paulus mocht bedienen in den kerker. Korach, die
voer ter helle, en pas later roemde men, dat veel later, zónen-van-Korach als
levietenzonen psalmen dichtten, dat ook zij door den Geest waren ingeschakeld,
om te geven de anaplerose, ja de ant-anaplerose, de vervulling, ja de
pendant-vervulling, de suppletie, ja de responderende suppletie van den dienst,
dien hun boze vader onderlaten moest, toen de God van Mozes hem door het
zwaard uit zijnen mond geëxcommuniceerd had. Maar Paulus, Paulus, die mag
ZELF voor de suppletie zorgen; en dat is maar goed, en een grote genade;
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want Abraham had kinderen, en Korach ook nog, maar Paulus had kind noch kraai
in deze wereld: geen zoon kon later vader Paulus' brieven van een voorwoord
voorzien. Hij is ook een ‘wandelend graf’, en Sara was het ook, en Abraham. Doch
Abraham kreeg kinderen door de belofte, beloftekinderen, en teelde hen in het geloof
langs wegen, die ‘natuur’ wel beschrijven, doch maar niet doorgronden kon: Paulus
is ook een wandelend graf; maar hij teelt kinderen door het evangelie. Simson heeft
in zijn leven een maar slordigen handel gedreven in en met de onderdrukkingen
van ‘Christus’. Maar in zijn dood? Wel, in zijn dood waren zijn verslagen filisters
meer dan in zijn leven, zo roemt één van 's HEEREN chroniqueurs. Die Simson
dorst het niet te zeggen, maar het is hem ná zijn dood wel gezegd: toen hij een
blinde man in arrest geworden was, met een lang niet blank register, o ja, hij weet
het wel, toen heeft hij niet vergeefs in zijn doodsuur geroepen, en hij werd verhoord:
hij riep: o God, mag het nog, mag het nog één keer? God van alle genade, mag ik
in dit éne uur, waarin filisters FEEST hebben, ook mijn feest voor U? Een feest door
een dood die dienst is? Mag het, mijn God Jahwe? Mag ik nu antanaplerose doen
van Uw verdrukking door in mijn laatste verdrukkings-, ja, mijn doodsuur, meer
vijanden te verdoen dan in mijn leven? Hij kromde zich, hij strekte zich, hij strekte
en sterkte zich in Jahwe zijn God. Hij deed suppletie in zijn dood, anti-suppletie.
Wat was 't vooruitzicht schoon; hij, die Jahwe vertrouwt, 't program in het hart nu
houdt, vindt zó nog knechtenloon. Simson, Simson, Korach, Korachieten, meer dan
gij allen is hier in Rome. Paulus strekt zich, hij rekt de leden, hij grijpt de pen. ‘Chaire’,
wees gegroet, oorlof mijn arme schapen. ‘Chairoo’, ik heb feest, want ik word
programmatisch geslacht. en ik geef antanaplerose van de resten van dat
LIJDENSPROGRAM van mij, voor mij bezorgd vanwege aller Heer. In zijn
gevangenschap heeft deze krijgsgevangene meer vijanden geslagen en meer
kinderen geteeld dan in zijn leven.
***
Daarom is, zie ik wel, het nu ook geen vraag meer, wat dat kleine bijzonderheidje,
dat ik tot nu toe uit den tekst slechts éven noemde, toch wel bedoelt. Ik heb het oog
op het feit, dat Paulus niet zegt: ik doe anaplerose, vervulling, maar: ik doe
ANTanaplerose - tegen-vervulling - van de resten van Christus' verdrukkingen. Wat
wil dit ‘anti’ zeggen? Waarop slaat dat terug? Het betekent
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zoiets als: op mijn beurt, ik, van mijn kant, althans; ik aan dezen kant. Wil hij zeggen:
mijn Heiland Koning heeft voor mij geleden en nu kon ik OP MIJN BEURT voor Hem
lijden? Hij deed zijn deel, ik doe nu mijnerzijds het mijne? Ja, we kennen, tenminste
ik uit mijn jeugd, die tekening uit de woningen van onze ouders of grootouders:
Christus hangt daar aan het kruis, en daaronder staat: dat deed ik voor u, wat doet
gij voor MIJ? Het is zoveel als de vraag: ik had MIJN verdrukking, mijn nekrose, zo
meesmuilen de tekenaarsvrienden toch weer half verlegen, doet gij van uw kant nu
ook wat. Wilt gij van uw kant mij een wederdienst doen? Ant-anaplerose van Mijn
druk?
Maar neen, zó is het hier toch niet bedoeld. Christus het Zijne, wij het onze? ja,
maar, het onze is door Hem, Hij suppleert óns dagelijks met krachten, ja, ja, maar
dan uit ZIJN suppletiefonds, dat Hij verzorgt, en zelf alleen gesticht heeft en beheert.
Neen, neen, dàt is het niet.
Maar is het soms dan zó bedoeld: dat Paulus zegt: Christus' lichaam, zijn kerk,
die heeft voor mij zoveel gedaan, nu kan ik vicissim, mijnerzijds, óók nog voor haar
wat doen? Respondeert hier de kerk aan de kerk?
Zeker, er is iets voor te zeggen: hij heeft de kerk vervòlgd, het lichaam van Christus
willen wonden, en hij kan nu zeggen: ik maak het weer zo'n beetje goed, ik geef de
ant-anaplerose.
Maar toch, het staat er niet. Het zijn immers niet de goederen van de kerk, die hij
suppleert, als een tollenaar aan de bestolen burgers. Hij heeft toch immers op zijn
diensten niet den naam der kerk, doch dien van Christus als adres geschreven?
Vraag maar niet verder: Paulus heeft met dat woordje ‘anti’ geRéSpondeerd aan
Christus, en geCóRrespondeerd op zijn eigen vróegeren dienst. Toen hij in vrijheid
en gezondheid leefde, en nog reizen en trekken kon, en nog niet achter de tralies
zat, tóen heeft hij afgewerkt de EERSTE PUNTEN van het Programma, hem gesteld.
Dié kous is af. Nú kan hij, op zijn zo paradoxale gevangenenfeest zeggen: er KOMT
suppletie, mensen: óók de rest komt klaar: de zaak wordt op denzelfden voet
voortgezet, keizer of geen keizer. ‘Chairoo’, ik heb feest: ik heb het éne deel van
de verdrukkingsopdracht uitgevoerd: de profetie, naar al haar indicatieven èn
imperatieven heb ik vervuld, nu komt het anti-deel. Het weder deel. Het pendant
komt bij het pendant, en kijk, het is een
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garnituur, dat er wezen mag; want mijn God zal mij suppleren, en u in Colosse ook,
tot op den dag des Heeren.
***
Mannen en vrouwen van Jezus Christus, wij gaan stráks in arrest. Wij vieren heden
ons paasfeest. Ik kan mij voorstellen, dat iemand het niet begrijpt, als we op ons
feest van zondag werkelijk blij zijn. Nu, God zal ons feest zéker verwerpen, indien
wij ons feestprogram hebben ingedacht, in een stiekeme ontduiking van het Zijne,
wetende, dat ook wij profetische indicatieven en futura en imperatieven hebben te
ver-vullen. Als wij zó feest vieren, dat dit feest een stichtelijke oase in een
onstichtelijke woestijn ons dunkt, dan zijn we weg; niet, omdat we van oases, maar
omdat wij van woestijnen repten. Want het wás toch krijgsdienst. Als wij gaan feesten,
los, improvisatorisch, zonder profetie, zonder martyriumsgedachtenis, dan ‘vervullen’
wij niets; en als dan de kerker komt, en het schrale tractement, en de laster van de
valse broeders, en de aanklacht bij 't publiek, dat de radio bezet houdt en de
persmensen aan den arm houdt, wel, dan is 't feestje van ons vandaag en morgen
losgeslagen van het program van God. Maar als wij zó werken en studeren, en ook
zó op sabbat rusten gaan, dat het krijgsprogram ons brandt in de ziel, dán mag er
komen wat wil; een invasie van Russische, of van Amerikaanse, of van
Unesco-infiltrantcn, of wát dan ook, maar het stáát er, dat ook aan ons het feest
alsdan gegund zal worden om de paradoxale ‘Ausnützung’, die de Koning-vanons
kent en methodisch volgt in zijn arbeidsdienst: wie weet, wat een geduldig dragen
van het lijden van Christus in de wereld vermag?
Paulus schreef aan Colosse. Daar waren dwaalgeesten aan het werk. Zij waren
voor een deel van die judaïsten, die met de oude broeders van het Centrum, dat
Paulus afgezet had, nog wel wilden blijven aanpappen en zelfs: aanpakken. Paulus
bevecht hen nog in den kerker; en het Woord heeft hen verslagen. Die judaïsten
konden zich nog steeds maar niet gewennen aan de gedachte, dat Simsons en
Paulussen kunnen zijn als hun Heer, gekruist, geschorst, afgezet, verworpen,
wandelende graven, zonder de makkelijk hanteerbare apparatuur van
‘mensen-inzettingen’, dat vaste refugium der drukke en dribbelende luiaards, - en
toch nooit steriel; integendeel: vruchtbaarder dan ooit. Maar hij waarschuwt zijn
mensen in Colosse: laat uw verdrukkingen in vrédesnaam van
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Christus zijn, en geen zaakjes, die gevolg zijn van uw eigen ónverstand.
En ja, dan waren daar in Colosse óók nog van die mensen, die heetten heel erg
vroom. Ze waren niet minder dan ascetisten. Ascese, onthouding en den dienst
volvoeren als geheelonthouders-oppúnten, wel te verstaan. Niet zomaar als Paulus
destijds: de logica der feiten in het volle leven volgen. Weg met hen, zegt Paulus:
ik heb deel I van mijn programma afgewerkt in 't drukke bonte leven; en nu ik tot
onthouding ben gedwóngen, maar het program gelézen hoorde bij monde van den
Koning, en diens rol gegeten heb, nu breng ik nóg suppletie.
En tenslotte, er waren in Colosse ook van die mensen, die, verwant aan esseense,
en gnostische, en ook weer judaïstische ideeën, met hun ‘leer der engelen’ kwamen
aandragen.
O neen, ze preekten geen aeonenleer, en ze waren maar heel rare filosoofjes.
Maar ze hadden toch een zekere ‘feeling’, dachten ze, voor ‘mysteriën’. ‘Er was
meer tussen hemel en aarde, dan de meeste mensen wisten, reken daar maar op’;
vandaag zouden ze een bekend citaat van Shakespeare, dat ongeveer zo luidt, in
hun brochures als motto nemen. De engelen waren krachten, machten, tronen,
trouwens, zei broeder Paulus dat niet zelf? Welnu, als nu een christenmens maar
kleintjes bleef (de ‘dienst der nederigheid’, van het laag bij de grond blijven), dan
was dát de BRUG naar het contact met die geheimzinnige hemelse machten. Dan
konden die engelen hemelse geheimen influisteren, dan werd men zelf verlicht,
door enkel maar te luisteren en door stil te zijn, want och zo'n ‘quiet time’ is zo nuttig.
Van dat intermédiair der engelen konden ze dan gebruik maken, erdoor verlicht
worden, verlichte ogen des verstands verkrijgen onder engeleninvloed, en met
engelen-concursus. Een nieuw christelijk type, mensen! Niet zoals de Grieken wilden,
heroën met hetaeren fuivend, en spelend naar den geest (met kleine g). O neen,
men moest zich kleintjes houden, en wat afgezonderd. Maar het christelijk
standaard-type, dat dán groeien zou op kerkelijken bodem, was 't niet mooi? Terzijde
van den weg. naar boven turen (‘turen’ en ‘zien’ zijn verschillend), en op de invasie
van engelen wachtende, die ‘bij ogenblikken’ mystieke kennis infiltreerden! Zó'n
wind blaast waarheen zo'n éngel wil, ge kúnt nooit weten.
Ja, zegt Paulus, dat is 't nu juist. Ge kunt 't nooit wéten. Maar ik kon 't wel weten.
Ik heb mijn program horen lézen. Ik was
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van zevenen klaar. Ik had geen intermédiairs onder de engelen, ik had één Middelaar
Gods en der mensen, en die is nóg voor mij genoeg. Ik kreeg de ogen des verstands
in verlichten staat - maar door het Woord. Ik was niet terzij gehurkt, maar ik heb
door de modder gekropen, en ik heb ook zo'n hogen ome van den rijkscommissaris
van Rome eens publiek op zijn nummer gezet, toen hij me te na kwam, mij, burger
van Rome. Het was vlak vóór mijn arrestatie. Ik ben niet op een mooien engel zo
wat gaan lijken, maar ik droeg de nekróse van Jezus overal mee, overal mee, overal
mee. Ik droeg ze rond. De Geestelijke mensen - maar dan met grote G -, hebben
haar onderscheiden. De anderen zeiden: we kregen hem achter de tralies.
En nu ik op een engel minder dan ooit lijk, en over mijn verrukkingsuren zwijgen
moet, en een doorn in het vlees heb, nu kan ik waarlijk nóg suppletie doen. Is dat
geen feest?
Mijn vrienden, zo was Paulus.
Ik ken een gevangene: aan wien iemand van buiten de gevangenis schreef: Lees
eens Colossenzen 1. Dat was in oorlogstijd.
Ik zie héden ons allen nog in 'n overigens zeer betrekkelijke vrijheid. Ik zie echter
de pers gekneveld, en de souvereiniteit van een koningin bij de gratie Gods bij
rijksdecreet gedeeld met en deels gedeeld met machten die van buiten zijn, en die
tégen zijn. Ik zie het concentratiekamp weer opengaan. God gunt ons heden ons
feestje, klein, en maar kort. Maar om Gods wil, waar is ons PROGRAM? En, IS ons
feest program? Spreekt dagelijks het suppletiefonds der kerk in Jezus Christus aan,
en doet uw ant-anaplerose. Schapen die ter slachtbank gaat! Maar de psalm van
de Korachieten, en de brieven van den nekrósemens Paulus zijn toch maar
gebundeld in één band.
En zalig is hij, die aan een paasfeest, dat op een vulkaan en voor de deur van de
gevangenis gevierd wordt, niet geërgerd wordt. Hij is zalig, niet door zijn theorie van
't feest, doch door het feest van zúlk een ‘theoria’, zulk inzicht aangaande den God
der programma's en de programma's van zijn God, die ons heeft gerechtvaardigd
om de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

434
1)

De advocaat die zijn ‘cliënten’ aanklaagt.

Er is één die u aanklaagt, n.l. Mozes, op wien gij gehoopt hebt.
Joh. 5:45.
Het vijfde hoofdstuk van het Johannes-evangelie is weer vol van dispuut. En het
eindigt buitengewoon scherp: hoe kúnt gij geloven? ‘Geloven’, dat staat daar zo
maar ‘absoluut’: ge kunt dat niet. Moet Ik u, zo vraagt Christus aan de Joden, moet
Ik u aanklagen bij den Vader? En denkt ge soms, dat Ik daar overal zit te broeden?
Niet eens nodig. De aanklager is er al: het is nu nèt precies de man, dien gij als
advocaat meent te kunnen interesseren voor uw geval. Ja, van wien gij vermoedt,
dat hij zich op uw ‘zaak’ zal werpen met alle macht, om u bij God te verdedigen. Die
advocaat zal van u straks ceggen: zulke cliënten laat ik lopen; inplaats van hun zaak
te verdédigen, zal ik hen in staat van beschúldiging stellen.
Christus spreekt dus tot deze Joden in termen, die aan een rechtsprocedure
ontleend zijn. Er is een Rechter; een forum; een aanklager, en men zoekt naar een
verdediger. De Joden klagen den Nazarener aan; en ‘hopen’ voor zichzelf op Mozes,
vs 46.
‘Hopen’ wil hier zeggen: menen, dat men op hem kan rekenen in de procedure
zowel in de zaak tegen den Nazarener, als ook in in de zaak van de
aanklagers-van-den-Nazarener zelf. Want ook die is er. Een man-der-wet is eigenlijk
altijd onzeker: gaat hij nu den hemel in, of wordt het tóch nog de hel? De balans
klopt immers nooit? Maar toch, ze hebben zó zich uitgesloofd, dat ze wel hópen,
dat die hele ‘Mozes’, dat wil zeggen: al zijn boeken, wetten, instellingen, de complete
en complexe Mozes, hun advocaat-à-décharge zal zijn, als eenmaal God de boeken
openwerpt. Dien completen Mozes keren ze dus alvast tegen den Nazarener: die
zal het met Mozes te kwaad hebben, straks.
Nu keert Christus de rollen om. Van Hem verwachten ze, dat Hij hun aanklager
wil wezen? Niet nodig: er is al een aanklager tegen hen, en dat is juist die Mozes,
op wiens pleidooi-ten-gunste ze hadden gerekend.
Want wat de zaak-van-den-Nazarener zelf betreft: Mozes is vóór Hem. De
complete Mozes heeft in heel zijn schriftelijke werkzaamheid geschreven over den
in den Nazarener verschenen Messias. Hij wist al, zoals trouwens later ook Paulus
uit Mozes'

1)

De Reformatie, XXIV, 18 juni 1949.
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afscheid (een terugblik!) weet aan te halen: hij wist al alles van de genáde, die het
einddoel van de wet is (Deut. 30:11-14 en Rom. 10:6-8). Dat wil dus zeggen: heel
de Mozaïsche openbaring, inclusief zijn methodisch-pedagogisch ingerichte
wettencyclus, was evangelisch gericht. Evangelie is het einddoel der wet. Het was
de EVANGELIST Mozes, die tot GETUIGE nam hemel en aarde, dat hij leven en
dood had verkondigd ALS evangelist (Deut. 30:19, 20). Daar hebt ge de éénheid
van wet en evangelie, reeds bij Mozes!
Nu, dàt probleem houdt ook de Joden bezig. We zijn hier betrokken in een lang
twistgesprek; en alles draaide om een door den Nazarener genezen patiënt in het
‘badwater’ Bethesda.
Over zo'n ‘badwater’ hebben Joodse rabbijnen hun gedachten laten gaan: want
'n hebreeuws woord voor ‘hoop’ is ‘miqwêh’, 1 Kron. 29:15 Ezra 10:2; en Israëls
God heet daarom ‘Miqwêh Jisjraëel’, de Hope Israëls, Jer. 14:8; 17:13; 50:7. Nu wil
het geval, dat de hebreeuwse taal hetzelfde woord ‘miqwêh’ óók kent in de betekenis
van ‘verzameling’ (b.v. van water Ex. 7:19; Lev. 11:36) of, kortweg, voor reservoir
(‘miqwâh’: Jes. 22:11. Koen vraagt nu een rabbijn: als nu in Jer. 17:13 Jahwe heet
de ‘Miqweh Jisjraëel’, waarom zou men dan niet vertalen: het badwater van Israël?
Wie ‘badwater’ zegt, die zegt ook: doopwater (b.v. bij een proselietendoop). O dat
water! Zijn ‘miqweh’ reinigt ons, de doop behoudt ons (vgl. 1 Petr. 3:20). Het badwater
reinigt de onreinen; alleen maar: men moet er in kúnnen en mógen onderduiken;
er moet er één zijn, die met verlof van God u erin laat neerdalen.
Nu was daar een man, die daar in Bethesda al zo lang gelegen had; en hij had
maar nooit zo'n vriendelijk man, zo'n paracleet, zo'n advocaat, die voor hem pleiten
wou bij God, dat het met hem wel in orde was; hij had geen vriendelijken bode om
hem in het ‘Badwater Israëls’ te Jeruzalem te doen onderduiken ter reiniging; de
stakker zelf durfde niet: nomisten-leerlingen liggen óók altijd te zweven tussen hoop
en vrees. En toen had de Nazarener hem, zónder water, zómaar pardoes door een
machtwoord laten opstaan en wandelen: hij was ineens klaar: hij had op dezen weg
een Paracleet gezien, en dan wel een, die zo maar, zelfverzekerd, beschikte over
het ‘Badwater Israëls’, over de ‘Hope Israëls’. Dat was ongehoord: wie zo iets doet,
die maakt zich schuldig aan blasphemie: hij maakt zich den Zoon Gods gelijk.
Vandaar die heftig disputerende Joden. Ze vragen Jezus of hij
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zich legitimeren kan; de oude vraag. En bij voorbaat ontkènnen ze, dat hij geldige
papieren, een goede ‘Ausweis’, zal kunnen vertonen; hij heeft vast geen ‘permit’,
althans niet één, dat goed gesigneerd is, door Mozes n.l.; want hij heeft nog pas
den sabbath geschonden.
Maar dan komt het hoge woord eruit. Gij Joden, en vooral gij, joodse leiders, en
wetgeleerden, gij weet alles en nog wat van de ‘Miqwejh Jisjraëel’; en ge vertrouwt,
dat als straks het uurtje slaat, Mozes u als paracleet in het badwater, in de ‘Miqweh
Jisjraëel’, zal werpen; dat hij uw publieke paracleet wel wezen zal; want och, ge
hebt toch zo'n prachtigen staat van secure diensten. Maar er staat al een man klaar,
om u bij het beslissende doopvont tegen te houden; uw kategoor, uw aanklager is
hij, inplaats van uw synegor, uw paracleet-advocaat. Wie het is? Juist die Mozes,
op wien ge hadt ‘gehoopt’, die u de ‘miqweh’ was, omdat ge hem in kwaliteit van
wetgever, niet van evangelist, zo trouw hebt gevolgd (vs 45). Mozes, uw ‘elpis’ uw
‘hoop’, uw ‘miqweh’. Als ge dien Mozes maar goed gelezen hadt, dan zoudt ge
hebben gezien, dat hij tenslotte evangelist is; en dat hij daarom juist NIET aan
in-zich-zèlf-genoegzamen om hun wèrken-van-wèt, doch aan de op den Bondsgod
hun ‘miqwèh’, hun hoop, vanwege zijn genáde bouwenden, het certificaat geeft van
toegang tot den doop, het badwater, dat ons behoudt, óns Bethesda: 1 Petr. 3:21.
Daarom zijn het de Schriften, (vs 39), en dus ook Mozes, die van en vóór den
Nazarener ‘getuigen’; hier moet ‘getuigen’ wéér worden verstaan als term uit het
procesrecht. De thora, Mozes' geschriftenreeks, is doorlopende pleitrede vóór den
Paracleet der vrije genade; want Mozes schreef over Christus (minstens) op vierderlei
wijze: in historische berichten aangaande openbarings- en heilshistorie; in
onderscheiden adumbratiefiguren (schaduwen); in bepaalde directe profetieën; en
2)
in het geven van de wet, die een pedagoog tot Christus was . Wie alleen een WET
hoort, en de

2)

Joh. Ferus, In S.S. Iesu Christi Euang. sec. Ioannum, Antverpiae, 1556, 138, a. Zie ook Kittel
over de Joodse leer van een ‘hoop’, die toch niet zéker was, bij rabbijnen-nomisten, S. 524;
zelfs slechte dingen vallen onder de ‘elpis’, 526. - Over ‘miqwêh’ als badgelegenheid, S.
Hammelburg, De Misjna, deel II, Séder Mo'ed, Amsterdam, voorw. okt. 1939, bl. 253 (‘vooral
noodig’ voor wie den tempel wil bezoeken, die alleen reinen toeliet. - De in dit werk geciteerde
plaats uit Jona VIII, 8-9, is, zelfs voor wie aan de woordspeling (van R. 'Akiba) inzake ‘miqwêh’
niet al te veel krediet schenkt (wat overigens de kwestie niet is, omdat de vraag slechts is,
waar de Joden krediet aan geven, die door Christus, die de harten kent, in hun eigen taal
worden aangesproken), zeer leerzaam, zie bl. 352, op 9, 7 over het werkwoord qwh in Kal
(Jes. 40:31, Ps. 25:3; 69:7) in Pi'el Gen. 49:18, hopen, verwachten, vertrouwen, doch in niphal,
Jer. 3:17 zich verzamelen, vooral van water, Gen. 1:9; vandaar ‘miqwêh’ als hoop, verwachting,
Ezra 10:2; 1 Kron. 29:15, maar ook waterverzamelplaats, Ex. 7:19, Lev. 11:36; en in de
rabbijnse litteratuur reinigingsbad. Zie ook bl. 353 over dat toekennen van den titel
‘reinigingsbad’ aan Jahwe, op Jer. 17:13, in verband met Ezech. 36:25, de paraenese: niet
weer zondigen en denk daarbij aan Joh. 5:14. - Vergelijk in hetzelfde werk Mo'ed Katan, I, 1,
over het herstel van de watervergaarplaatsen, badgelegenheden, (miqwêh), reinigingsbaden,
minstens 3 kub. dL groot (een zieke kan er niet in zonder vertrouwensman, doper, parakleet),
a.w. 544, vgl. bl. 140. Instructief is ook, in verband met de kwestie van de ‘miqwêh’ of
‘miqwaoth’ het doopbad ter reiniging in allerlei cultische ramen (ook b.d. proselietendoop):
I.H. Othonis Lexicon Rabbinico-Philologicum, Genevae, 1675, 337.
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stem der vrije genade smoort, die hoopt op een advocaat, en krijgt een openbaren
aanklager. Zijn ONGELOOF, DAT heeft hem verdoemd. Geen Bethesda, geen
doopvont zal hem redden. Want dopen, in de miqweh onderduiken, dat is niet maar
afgepoedeld worden naar het lichaam, doch dat is vragen (ambtelijk) om een goed
geweten: rechtvaardiging door het geloof alleen (1 Petr. 3:20, 21).
1)

Eenvoudige aanbidding van den eenvoudige.

......opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie......
Philipp. 2:10.
Waarover wordt nu eigenlijk niet getwist? En - welke twist zal den wijze niet kunnen
wijzer maken?
Er is in de kerk, en ook onder gereformeerden zwaar gedebatteerd óók in
betrekking tot de vraag: mag men den Christus ‘aanbidden’, goddelijke eer Hem
bewijzen dus, alleen naar zijn goddelijke natuur, of óók wel naar zijn menselijke?
Alleen ‘als’ God, doch ook ‘als’ Middelaar? Is, wie Hem ook ‘als’ Middelaar vereert,
niet een schepsel-aanbidder? Want: als Middelaar is Hij toch ondergeschikt aan
God? Kan men den Heer vereren in één zelfde aanbidding met den onder-geschikte
van den Heer? Onder invloed van de lutheraanse twisten (inzake Osiander,
Stancarus) hebben ook de gereformeerden zich hier wel eens begeven in al te
subtiele onderscheidingen; zoals dan ook de kwestie van de aanbidding (of de
aanbiddelijkheid) van Christus als Middelaar uit-

1)

De Reformatie, XXIV, 25 juni 1949.
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drukkelijk in de polemiek tegen Stancarus is aan de orde gesteld.
Maar wij kunnen van dezen strijd, hoe subtiel ook, tóch weer leren. ‘De twee
naturen’ zijn niets zonder den énen Persoon. En die is ondeelbaar. Wij zeggen niet
tweemaal ‘iets’, doch éénmaal ‘Hij’ (of: Gij!). Wij houden ook in dezen de eenheid
en ondeelbaarheid van den uit twee naturen geconstitueerden
Persoon-des-Middelaars voor ogen. Ook hier geldt het: spreek niet over ‘den
Persoon’ zonder eerst te hebben gevraagd: welke roeping, welke taak, is Hem
toegedacht, toebeschikt? ‘Persoon’ is nu eenmaal in tweeërlei zin bedoeld: a) de
Persoon van den Zoon, den Logos, in zijn éne, goddelijke natuur; b) de Persoon
van den Middelaar, den Theanthroopos, de Persoon van Jezus Christus, niet maar
‘ontworpen’, niet maar ‘voorbedacht’, maar straks ook in werkelijkheid straks
opgetreden in twee naturen.
Feitelijk is dan ook de vraag, of Christus nu Middelaar is ‘naar’ één, dan wel ‘naar’
twee naturen niet juist gesteld. Wij belijden, dat Hij uit kracht van zijn godheid den
middelaarslast kon dragen, ook in zijn mensheid. In de kracht, de potentie, we
kunnen er aan toevoegen: de capaciteit van zijn beide naturen heeft Hij den
Middelaarsdienst kunnen verrichten; en wij kunnen veilig zeggen, dat noch in het
verleden, noch in het heden óók maar één werk van den Middelaar is verricht ‘in’
of ‘naar’ één enkele blote natuur; de naturen zijn niet ‘bloot’, sedert deze wonderlijke
Persoon-van-Middelaar, synthetisch, gelijk wel gezegd is, uit twee naturen is
geconstitueerd, terwille van de constitutie van den Middelaar qua ambtsdrager,
middelaar Gods en der mensen. De gereformeerden hebben daarom uit de Schrift
leren verstaan: men ‘heft’ den Middelaar in feite ‘op’, als men zegt: dat hij alleen
naar zijn menselijke natuur middelaarswerk verricht heeft. Wij delen die mening,
doch willen met gelijken nadruk zeggen: men heft in feite den Middelaar op, door
het zeggen: dat Hij alleen naar zijn goddelijke natuur het middelaarswerk verricht
heeft. Zich offeren, zich zetten tot de verlossende prediking, zich ons géven, dat
kan, zolang het woord ‘zich’ in vollen ernst genomen wordt (en Hij is de Enige, bij
wien dit voornaamwoord zijn vollen ernst hebben kan) alleen de Persoon doen, die
uit twee naturen is geconstitueerd.
De Middelaar worde door ons aangebeden in zijn geheel-heid én in zijn eenheid
en eenvoudigheid! Zijn subordinatie was er door zijn eigen vrijen wil; zich
subordineren, dat kan, wanneer het woord ‘zich’ grondig ménens is, alleen Hij doen,
die vrij is en almachtig.
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Wij moeten dan ook uit bovengemelden strijd de winst behouden.
Die is deze: Laat ons nooit een ambtelijk werk, een ambtsdaad, beschouwen als
een natuurlijke verrichting, een functioneren van een of andere natuur. Een ‘natuur’
functioneert niet anders, dan in een individueel exemplaar dat die natuur bezit. En
de natuur (of naturen) van dezen Ambtsdrager, nog wel Bondgenoot in het
vredespact met Vader en Geest, en Bondsmiddelaar tussen de twee partijen in het
verbond der genade, functioneert (functioneren) nooit anders, dan in den Persoon,
die de natuur (de naturen) heeft.
Daarom is ook het onophoudelijk weerkerende probleem, in wèlke natuur (of in
welk ‘onderdeel’ der menselijke natuur) Christus Priester was, en in welke natuur
(of onderdeel der menselijke natuur) Hij ‘lam’ was, ook zo vermoeiend, en uitzichtloos.
Want, in de eerste plaats, waarom zou men 't vraagstuk alleen in de relatie
priester-lam stellen? Zeker, als Priester moest Hij, die tot Middelaar geconstitueerd
was, actief zijn, tot het laatste toe: een priester is immers juist dán het meest actief,
wanneer hij het mes in de keel van het lam steekt; ook moet hij rein zijn, nuchter,
waakzaam, attent op God-en-mensen. Zeg maar: dadelijke gehoorzaamheid. En
het lam, zodra het naar de slachtbank geleid wordt, naar 't altaar, wordt lijdelijk; en
zijn lijdelijkheid heeft haar toppunt bereikt, als het mes de keel snijdt: zeg maar:
lijdelijke gehoorzaamheid. Dat het zó bij den Middelaar geweest is, daar gaf God
ook tekenen van: met ‘grote stem’ roept de Christus zijn vierde kruiswoord, en met
‘grote stem’, roepende, geeft Hij den geest. Met grote stem roept Hij uit aan Lazarus'
graf, dat de Vader hem gehoord heeft en altijd hoort (Joh. 11:41) en met diezelfde
grote stem, in beide gevallen immers terwille van de schare, die rondom staat (Joh.
11:42) en in den dienst des Woords, roept Hij zijn ‘volbracht’ uit, en geeft den geest
(Luc. 23:46, Matth. 27:46, Marc. 15:34, 37). Verbintenis dus in gelijktijdigheid van
de grootste activiteit, en de uiterste passiviteit. Doorgronden doen wij het niet; maar
- doorgronden wij soms wat dat is: de menselijke natuur aan-né-men? Dat heeft
niemand gedaan, dan Hij alleen. Doorgronden we soms wat het is: zich overgeven,
en dit dan zó reëel, dat het reflexieve voornaamwoord (‘zich’) hier, en hier alleen,
ten vólle gerechtvaardigd is? Slechts God is Subject, waarvan het Predicaat kan
luiden: hij deed ‘zich’ dit en dat aan. Daarom is 't ook alleen Christus' Persoon, die
juist ook als Persoon gans enig was, en dus geen tweeden ooit naast zich zien zal,
die Persoon, die
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nimmer ‘exemplaar’ van een ‘soort’ wezen kan, het is alleen Zijn Persoon, die ‘zich’
kan geven in den dóód. Nooit is de dood zo grondig, en nooit de doods-gáng zo
bézig, als wanneer de Voláctieve zich vol-passief doet worden.
En dan, wat twisten we om woorden? Priester-Lam, zeker, zeker. Maar we kunnen
ook zeggen: Spreker-Hoorder; Leraar-Leerling; dáárom-zegger en ook
wáárom-vrager (Lama sabachtani, Matth. 27:46 etc.), Drenker-drinker, Vrije
Koningszoon, en belastingbetaler (Matth. 17:25-27), Bevoegde om het leven aan
te nemen, èn Bevoegde om het wederom af te leggen (Joh. 10:18). Men heeft
gevraagd: was dat geen zelfmoord, als de Priester zichzelf als Lam het mes in 't
hart drijft? Houdt men nooit met dwaze vragen op? Leven afnemen, dat is pas
zelfmoord, indien het tegen recht en wet is. Ook de zachtste vorm van sterven, ook
de fijnst geslaagde demonstratie van euthanasie, ware zelfmoord geweest, indien
de wil zich er naar toe gestrekt had, zonder mandaat en zonder verlof.
Trouwens, één ding is steeds vergeten in de debatten over priester-lam. Het is
dit: dat men nog veel te weinig heeft gezegd, indien men van den Middelaar speciaal
dit verklaart, dat Hij priester is, en lam, - alsof het daarmee uit zou wezen. Men heeft
gezegd: is Hij niet tevens zijn eigen altaar? Voor een offer, dat maar één keer
geschiedt, kan niemand een altaar gereed houden, net zomin als een parapluie zou
zijn vervaardigd, indien er maar één keer regen ware gevallen. Daarom is Christus
(naar lichaam en ziel) zijn eigen altaar geweest; gelijk ook de Schrift spreekt van
het ‘voorhangsel’ van zijn vlees (Hebr. 10:20). Hij was ook in eigen Persoon zichzelf
tot altaar-bereider.
Laat ons Hem dus in alles aanbidden. Als eenvoudigen den Eenvoudige.
1)

Niet in een hoek.

Dit is in geen hoek geschied.
Hand. 26:26.
Het proces van Jezus Christus, de verwerping van Hem in een officiële zitting der
joodse kerkvergadering, en de overgave door den rijkscommissaris voor het bezette
gebied, is niet in een hoek geschied, niet in een tegenhanger van een cosy corner,
waar men dan

1)

De Reformatie, XXIV, 2 juli 1949.
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thrillers kan beleven. En Paulus, staande voor een rechter, laat noch zijn Meester,
noch zijn eigen procedure, waarin immers de autoriteit van zijn Meester rechtstreeks
betrokken is, weer in een hoekje duwen. Hij zou vandaag geen ‘voorstel-Amersfoort’
in overweging nemen - het ware een belediging van Hem, dien God verhoogd heeft
aan het kruis. ‘Verhogen’ betekent ditmaal: er voor zorgen, dat niemand de zaak in
den hoek kan duwen.
Dit wordt bevestigd in de bijbelse spreekwijze aangaande de ‘verhoging van
Christus’. Verhoging kan betekenen: in erepositie brengen, met heerlijkheid kronen,
een loon, en dan wel een verplicht loon op doorstane vernedering. Maar ‘verhogen’
kan óók willen zeggen: publiek ten toon stellen, omdat de zaak, waar het om gaat,
‘niet in een hoek geschieden’ mag, doch heel het bondsvolk, zo niet heel de wereld
in rechte aangaat. Gelijk Mozes de (koperen) slang verhoogd heeft in de woestijn,
alzo was het noodzakelijk, dat de Mensenzoon verhoogd werd (Joh. 3:14). Dit
‘verhogen’ betekent hier publiek en centraal tentoonstellen, zodat ieder wordt
opgeroepen pen èn in staat gesteld, om te zien; vgl. Joh. 8:28; 12:32; 6:40.
Dat hier niet gedacht is aan een glorieuze verhoging, blijkt uit Joh. 12:33, 34: de
uitspraak over de ‘verhoging’ doelt op den dood, maar dan den publieken, den
forensischen, den officiëel-‘aangeboden’, ‘gepresenteerden’, den officieel
geregistreerden dood. Een sluipmoord gebeurt in een kelder; een vonnis daarentegen
wordt geëxecuteerd op een schavot, zoveel voet boven den beganen grond. Dat
wil dus zeggen: in den rechtsstaat van de vernedering én in den rechtsstaat der
verheerlijking béide is Christus ‘verhoogd’, d.w.z. zichtbaar gemaakt, bij wetsusantie,
voor degenen wien het aangaat. Hij werd in rechten ‘aangeboden’ en was een
‘oblatio’ in den zin van ‘iets dat geoffréérd werd’ zowèl toen hij ‘oblatio’ in den zin
van ‘iets dat geófferd werd’ was als daarna.
En wijl óók de sindsdien geopende dienst des Woords ‘niet in een hoek’, doch
publiekrechtelijk, foederaal geschiedt, wordt Christus ook daar in ‘aangeboden’, met
gezag; wie niet naar hem ‘ziet’, die komt om, Joh. 3:16, vgl. Num. 21:4-9. Denk ook
aan de ‘elevatie’ van het offer, en aan de woorden (ver)tonen, ‘tentoonstellen’, ‘in
het openbaar tentoonstellen’, zoals b.v. in Col. 2:15: God en Satan stellen Christus
ten toon, publiek, aan het kruis; God ‘presenteert’ Hem als Borg en Middelaar en
Offerlam, Satan als misdadiger, wiens plaats bij bandieten en rebellen is, maar in
hetzelfde moment stelt de tentoongestelde zijn vijanden zèlf ten toon,
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als verslagenen, en presenteert Hij - voor wie ogen heeft, om te zien - zichzelf als
Overwinnaar. Is dus de Christus een oblatie-van-presentatie in zijn vernédering,
dan blijft hij dat in zijn verheerlijking; men moet altijd bedenken, dat in het begrip
der ‘verhoging’, zoals het b.v. voorkomt in Filipp. 2:9, steeds het element der publieke
presentatie meetelt.
Daarom was de opneming-in-de-heerlijkheid, het wegrukken tot Gods troon op
Goeden Vrijdagavond, wijl ze alleen nog maar den ‘inwendigen’ mens (‘de ziel’)
betrof, niet publiekrechtelijk, en moest, ter fine van de publieke invasie in de glorie,
van de openbare wegrukking tot Gods troon op hemelvaartsdag, ook het lichaam
(de ‘uitwendige’ mens) ‘met de ziel verenigd zijnde’, het graf verlaten, onder
2)
eerbetoon van liturgen (engelen) .
Het rechts-begrip der ‘aanbieding’ van Christus blijve geëerbiedigd. Er worde niet
mee gespeeld. Want ‘aanbieding van Christus’ is nog wat anders dan een ‘algemeen
aanbod van genade’. Genade komt niet in presentatie, wel haar bedienaren,
instrumenten, etc. Bovendien: Christus brengt meer dan genade; Hij komt ook met
gericht. Kus den Zoon (of: den bodem) opdat Hij niet toorne, ps. 2. God heeft den
Middelaar tentoongesteld, aangeboden, zoals de Koning zijn Zoon; en dat dit ook
een ultimatum, en een gericht kàn zijn, en metterdaad is, heeft de Christus zelf
herhaaldelijk geleerd. Al was 't maar in gelijkenissen, die later door een vrij-uit niets
meer achterhoudend, spreken zijn vervangen, Joh. 16:25.
Daarom sprak ook Paulus in Hand. 26:26 in parrhesie (niets meer achterhoudend)
van den niet in een hoek door mensen gevonnisten en door God vrijgesproken
Christus. Gebonden op aarde, niet gebonden in den hemel. Dat Israëls kerk vals
wèrd, is in geen hoek geschied.
1)

Tweeërlei zaad, - tweeërlei mystiek lichaam, tweeërlei ‘community’.
- uw zaad en haar zaad Gen. 3:15.
De vijandschap tussen vrouw en slang, het thema van de eerste
evangelieverkondiging, die vijandschap is niet bij de schepping ‘ge-

2)

1)

Over verhogen in Fil. 2:9 zie o.a. E. Barnikol, Philipper 2, d. Marcionistische Urspr. d.
Mythos-Satzes, Phil. 2, 6-7, Kiel, 1932, 125 (Delafosse: Christ ‘élevé’); 110, ff., 55/6; idem,
Mensch u. Messias, Kiel. 1932, 56, 13.
De Reformatie, XXIV, 9 juli 1949.
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zet’ (dan ware ze zoiets als natuurlijke afkeer), maar ze is door een singuliere zorg
Gods, na den zondeval, waar Hij de weggelopen bondspartners weer in het gelid
wilde brengen, en dus van over de démarcatielijn terug kwam ‘trekken’, nadrukkelijk
als iets nieuws ‘in-gezet’.
Ze betekende dan ook geen biologisch natuurgegeven, doch een christologisch
geschenk. Ze betekende: officiëlen oorlog tussen verleider en verleide.
Een met gezag opgelegde (‘gezette’) oorlog nu brengt réchts-gevolgen, en verbiedt
2)
opnieuw alle ‘lipotaxie’ ; de dienstplichtigen hebben geen vrije keus; ze zijn geen
losse individuen, die eerst nog eens rustig zouden mogen nadenken over al-of-niet
meedoen, als waren ze nog ‘blanco figuren’. Neen, ze zijn opgenomen in hun
‘koinon’, hun ‘rijks’ - of ‘staats’-gemeenschap en vormen in en met haar een
publiekrechtelijke grootheid. Zo is een ‘gezette’ vijandschap een aangelegenheid
van een zaad-dat-volk-is. Van een zaaddat-koinon is (koinon wil zeggen:
gemenebest, rijks-, staats- of stadslichaam). Ze is een zaak van gekwalificeerd
‘zaad’, dat juist tót het vormen van een ‘koinon’, een ‘corpus’, een ‘lichaam’ in 't
aanzijn geroepen is. ‘Zet’ Jahwe nu oorlog tussen slang en zaad, beide als
gekwalificeerd, dan is er: a) een mystiek lichaam van Jahwe, en, b) een mystiek
lichaam van de slang. ‘Mystiek lichaam’, dat wil hier zeggen: een lichaam, dat zijn
zichtbare eenheid niet verankerd vindt in natuurlijke en zichtbare, doch in geestelijke
3)
en onzichtbare verbindingen ; dat zijn ‘joints’, zijn verbindingsschakels krijgt
4)
aangevoerd , toegebracht, langs verborgen wegen.
Hiermee is, juist vanwege die ‘gezette’ vijandschap, welke réchtsgevolgen
méébrengt, ómdat ze tevoren reeds rechtsbepálingen vanwege Gods souverein
bestel tot óndergrond heeft, meteen bepaald wat zaad betekent in Gen. 3:15. ‘Zaad’
kán nu niet meer betekenen: de optelsom van de exemplaren ener biologisch
afgegrensde ‘soort’, hetzij van slangendier, hetzij van ‘mens-zoogdier’ (animal
rationale: mens). Maar ‘zaad’ móet hier betekenen: ‘gees-

2)

3)

4)

L(e)ipotaxia, een term, die gebruikt wordt in de griekse vertaling der Dordtse kerkenordening
(Sylburgius-Revius) in art. 80: kwaadwillige verlating van den dienst: eigenlijk: uit zijn bataljon,
uit het front weglopen - deserteren.
Over ‘lichaam’, en ‘koinon’ zie F. de Visscher, Les Edits d'Auguste découverts à Cyrène,
Louvain, 1940, p. 89-103, ‘De Reformatie’, 3 juni 1949, met voorgaande artikelen over
‘Lichaam’, en Thomas Aquinas, Summa, III, q. 8, art. 1-8 over twee mystieke lichamen, van
Christus en van Satan (naar de gubernatie, dit laatste).
Ef. 4:16: epichoregia.
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telijk zaad’, zaad-als-vólk. ‘Vólk’, niet zoals het gegroeid is door natuurlijke
samenwoning op één geografisch, of kosmografisch bepaald plekje, en zoals 't
saamgebundeld is uit kracht van een bestaande en met de natuur gegeven
belangengemeenschap van natuurlijke symbiose, doch gelijk het saamgevat en
geregeerd is in een rijksverband, dat zijn laatste gronden vindt in de verordening
van den (rechtmatigen, dan wel onrechtmatigen) Koning of ‘koning’, het Goddelijke
Hoofd, dan wel den ongoddelijken overste, den ‘overste dezer wereld’, de slang,
den ‘ouden duivel’ (zie boven).
De bijbel zelf trouwens gebruikt herhaaldelijk het woord ‘zaad’ in dezen zin, en 't
begrip ‘volk’ eveneens.
Hij kent ‘zaad’ in dezen ‘politieken’, dezen staats-, of rijksrechtelijken zin. En juist
in dit verband worden we wel gedwongen, daar aan te denken. Men heeft n.l., om
de messiaanse strekking van Gen. 3:15 te kunnen loochenen, vaak zo heel naïef
gevraagd: hoe kán eerlijke exegese nu bij ‘zaad der slang’ aan iets anders denken
dan aan de reptielen? Aan ánder gebroed dan létterlijk op te vatten adderengebroed?
Wij voor ons keren evenwel de zaak precies andersom; wij op onze beurt vragen:
hoe kan men nu juist waar de masjaal, de raadselspreuk van Gen. 3:15 (naar den
aard ener - nog wel in dichtvorm - gesproken gelijkenis) van een ‘dier’ spreekt, aan
de jongen van dat dier denken? Aan een natuurlijk adderengebroed, in bewuste
onderscheiding ván geestelijk ‘adderengebroed?’ Een bekend woordenboek wijst
er op, dat er maar zelden van ‘zaad’ gesproken wordt, wanneer het gaat om de
nakomelingschap van dieren. De enige plaatsen, die als vindplaats voor zulk gebruik
van het woord worden aangehaald zijn: Gen. 3:15 en Genesis 7:3. Over den eersten
tekst zijn we bezig: en daar is de ‘slang’ geen bloot dier. En dan in Gen. 7:3 wordt
5)
het hebreeuwse woord wel vertaald door ‘geslacht’, en dit bij meer dan één . In feite
wordt dus de opvatting dat ‘zaad der slang’ zou doelen op het kroost van die éne
slang door het bijbelse taaleigen eerder weersproken dan gesteund.
En dan vervolgens: wie kent niet het oudtestamentische begrip ‘zaad’ in den zin
van zedelijk-bepaalde rechtsgemeenschap? Jes. 65:23 spreekt van ‘een zaad van
door den Heere gezegenden’; het is een ‘zaad’ van de ‘vrouw’ Jeruzalem, die dan
ook ‘moeder’

5)

Voorbeelden: Leidse Vertaling: Zuid-Afr. Bijbel 1933 (die geslag); Menochius: ut cunctarum
specierum seminarium supersit; Böhl: de soort; Jacob: behufs Fortpflanzung auf der ganzen
weiten Erde (fortpflanzungsfähige Wesen).
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van kinderen met een bepaalden rechtsstaat is (Gal. 4:26), en staande onder de
‘moederbelófte’; ze zullen geen kinderen daar voortbrengen voor het onheil, want
de slang zal niet meer grissen naar mensenhielen, doch zich met stof tevreden
stellen: de victorie van het vrouwenzaad over de slangenmacht zal definitief zijn: er
komt immers een nieuw paradijs? (Jes. 65:23-25); ook hier is het hebr. woord ‘zaad’
door meer dan een weergegeven met ‘geslacht’: een geslacht van door Jahwe
gezegenden. En dat geslacht is in zijn vaste rijksverband van vrede dáárom
gefixeerd, omdat tevoren de verbondswraak ‘het goddeloze volksdeel’ (Ridderbos)
uit de bestaande rechtsgemeenschap heeft uitgestoten; die daartoe behoren, die
zijn geëxcommuniceerd, gelijk de slang 't was. Ridderbos zegt op Jes. 65:25, dat
daar ‘blijkbaar’ een zinspeling op Gen. 3:15 aanwezig is: wij vermoeden, dat het
zelfs meer dan een zinspeling is; dat hier de ene Schriftplaats de andere uitlegt; en
dat niet pas Irenaeus, maar reeds Jesaja in Gen. 3:15 het messiaanse heil heeft
gezien, en het protevangelie gehoord. Want dat van Jahwe gezegende zaad gaat
niet tot de rust in, eer de ‘slang’, de Leviathan, de wemelende slang (Job 40:20; Ps.
104:26; 74:14; Jes. 27:1) zal zijn vernietigd. Dan zal blijken, dat het gezegende, en
in de pax theocratica beveiligde èn geregeerde zaad niet in vleselijke voortteling,
doch door Geestelijke, kerkrijkspolitieke trouw zijn begrenzing vond (vgl. Rom. 9:6,
7, 8; ‘zaad’ is in een door goddelijke bondssluiting beheerst gebied, niet een grootheid
van natuurlijke teelt, doch van goddelijke, vrije, souvereine teeltkeus; in de door
God aangewezenen wordt een ‘zaad’ niet biologisch verwekt, doch theo-cratisch
‘geroepen’, óf......afgescheiden door een afscheiden, dat op weg-schélden rust. Op
een schelden Gods). Ook elders ziet Jesaja zúlk een ‘zaad’ in zulk een paradisale
omgeving: 61:9; 65:9; hier is ‘zaad’ rondweg getekend niet als een successio carnis,
een ‘offspring’, een nakomelingschap uit paring, doch als een instituuts-‘community’,
die bewust den naam voert van: verkoren rest: vrijgemaakte rest, die van de zich
door zonde afscheidenden is afgescheiden.
Dat laatste element is een element, dat niemand voor zijn geest verdoezele.
God ZETTE vijandschap tussen het éne en het ándere mystieke lichaam, de éne
en de ándere collectiviteit. Hij isoleerde hen.
Niet van Hem was dat isoleren uitgegaan: Hij had alles in vrede en harmonie
geschapen. Maar toen dè grote isolationist, de afge-
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vallen engel, later duivel-Satan geheten, zich had bediend van de slang, om Gods
menselijke bondspartners van Hem als Eersten Bondgenoot te isoleren, toen had
de God van alle genade en vertroosting die afgevallen bondspartners weer over de
frontlijn terug getrokken tot binnen het nu met Hem tegen de isolationisten-luciferisten
in stand te houden front. Ik zet vijandschap. Ik isoleer u van de isolationisten.
***
En kijk, dat is nu het geheim van alle goede isolement. Is het eigenwillig gezocht,
wel, zeg het maar ronduit, dan is het afval, ongehoorzaamheid, trouwbreuk aan
Jahwe, toevallen aan den duivel, den isolationist in originaliteit.
Maar, hebben de zondaren, de isolationisten, ons afgescheiden van zichzelf,
omdat zij de regelen der bondsgemeenschap schonden op het kwestieuze punt, en
wij niet, of omdat wij door Gods genade weer als met de haren erbij gesleept zijn,
om de bondsgemeenschapsregelen weer te zien en te eerbiedigen, wel, dan is ons
isolement een vasthouden van de gemeenschap, een geïsoleerd zijn van de
isolationisten.
Het is toch zo ontzaglijk dom, dom, dom, als men een isolementskwestie tot een
getallenzaakje maakt. Als wij in 1944 de goede keus gedaan hebben, dat wil zeggen:
de bestaande ‘community’ naar haar rechtsregelen hebben gehandhaafd, dan
kunnen duizend dierbaarheden ons niet ervan afhouden, dat de anderen de
isoleerders zijn.
Kunnen ze geen vergeving ontvangen? Houd op met dien onzin. Maar WIJ, WIJ,
WIJ, kunnen wij, die nu de vraag-naar-vergeving eenmaal hebben gesteld, kunnen
WIJ vergeving ontvangen, als wij de isoleerders anders noemen dan bij hun naam
en ons isolement, als het opgelegd is, niet meer zien als acte van trouw, toen wij
het aanvaardden om Christus' wil. Krijgen wij vergeving, als wij walgen van het
genadebrood? Een individu kan in een bepaalde collectiviteit anders kiezen dan de
collectiviteit zelf; er zijn heterogene elementen bij de isoleerders-community, en ook
in de gemeenschaps-community, die wegens haar trouw door de ontrouwen is
afgescheiden. Maar als de trouwen de trouw ontrouw noemen, kunnen zij dan
vergeving krijgen?
Ik hoor nog al eens vragen: kunnen ze dan niet zalig worden in de valse kerk? Ik
antwoord: strijd gij maar om in te gaan, en maak
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van Duitsland, Rusland, of van een kerk, geen zaak van een individu. Een oorlog
is een zaak van volk en zaad.
De Schrift, als zij van ‘zaad’ spreekt, grenst daarbij groepsvorming uit natuurlijke
afstamming duidelijk af van groepsvorming uit principiële positiekeus. Zij wil een
‘zaad’, dat een door Christus als ‘hoofd’ en ‘hoogte- of volheidszaad’ in rechten tot
zedelijke verbondenheid verkoren gemeenschap uitmaakt in alle eeuwigheid.
En gelijk ‘zaad’ in de Schrift voorkomt in dien zeer bepaalden zin van foederatief
afgegrensde gemeenschap (vóór, dan wel tégen de bondswet kiezende), zo ook
‘volk’. Daarvan zijn ettelijke voorbeelden aanwijsbaar.
En daarom blijft tweeërlei zaad tweeërlei volk; tweeërlei gemeenschap; de éne
in den oorlog conform aan, doch de andere in den oorlog tégen de Beschikking die
den oorlog ‘zètte’ op het kwestieuze punt. En dat mag niet verdoezeld worden.
Volgens Hem, die op het onderhavige punt de genade bewees der ZETTING van
vijandschap.
1)

De deurwaarder aan huis.

God heeft ons geboden......te betuigen......Dezen geven getuigenis al de
profeten......
Hand. 10:42. 43.
Wat heeft het Simon Petrus een moeite gekost tot de heidenen te gaan met het
evangelie van den Middelaar, die ‘uit de Joden’ was. God moest hem den plicht en
het recht daartoe expres betekenen in een visioen (Hand. 10:1-23).
Maar eindelijk is hij gegaan tot Cornelius, - een heiden, maar blijkbaar moèst hij
naar dát adres. En daar begint hij te preken. Te preken van Jezus, den Messias,
dat een IEDER - het woord is er uit -, een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van
zonden verkrijgt. Ieder, - ongeacht ras, bloed, bodem, leeftijd, sexe, verleden.
Tevoren heeft Petrus den Christus als Bedienaar van het evangelie aangewezen
(vgl. Heb. 1:1-4), zie vs. 36 (ook met variant); maar thans laat Petrus zijn Meester
óók als inhoud en Ratificator van het evangelie aan de hoorders voor ogen staan:
borg en priester

1)

De Reformatie, XXIV, 16 juli 1949.
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is Hij, en - Hij beschikt (vgl. Mt. 28:19) over de wéreldmacht, vs. 43, 36. Als Profeet
heeft deze Christus zich bewust in den tijd van zijn ‘omwandeling’ in Palestina
gedrágen, nadat Johannes de Doper was opgetreden als de laatste der profeten. Als den láátsten hebben hem althans de apostelen leren zien, zodra zij Jezus
Christus als vervulling der profeten zagen, vs. 36, en bovendien begrepen, dat Diéns
actieradius niet meer zo smal was als Israëls ‘bezet gebied’, doch zo brééd als de
wéreld, vs. 43. Hij had ook officiële ‘getuigen’ meegenomen op zijn wandelwegen,
gelijk ook andere profeten zulks deden, b.v. Jesaja, 8:2, of Jeremia, 32:10, 25, 44;
en die ‘getuigen’ waren bij Hem de apostelen geweest, van wie er één aan 't woord
is, hier, vs. 39. Dezelfde getuigen waren nu op het appèl, en bij de hand om de
identiteit van den gedoden en toch weer levenden profeet te bezweren, en de
eenheid van zijn heilswerk vóór èn ná Golgotha ook. vs. 41. En, waar ditmaal in
Cornelius' huis de roeping-door-het-evangelie voor het eerst, met een extra
gesigneerde vergunning-van-boven, tot de heidenen komt, daar wordt deze Profeet
der wéreld niet op een presenteerblaadje ‘aangeboden’. O neen, om te kunnen
‘aanbieden’ bij heidenen had Simon Petrus van het Raadhuis hierboven, van het
Generale Hoofdkwartier, een extra ‘Permit’ nodig gehad. Om te GAAN, om bij ‘zúlk
volk’ binnen te gaan. Maar nu hij er eenmaal is, met Permit, ja, met Dagorder (vs.
42), nu valt er niets te soebatten, doch alleen te bevelen. Geen ‘permissie’ krijgen
die heidenen, om er-eens-over-na-te-denken, en dan later te beslissen, - o neen:
het Woord komt met gewèld, en de Profeet-Borg wordt met réchtsklem ‘aangeboden’;
het griekse woord (diamarturomai) uit vs. 42 betekent: verkondigen met een ernstige
waarschuwing, óf: verzekeren met officiëlen nadruk: de boodschap der ‘marturia’,
der getuigenis, vs. 43, van álle profeten, komt heden in ‘dia-marturia’: ze krijgen,
om zo te zeggen, een bode, een agent van het Hemelse Stadhuis op bezoek; zij
hebben zelf hem gehááld, maar dát zette geen zoden aan den dijk. Neen, - de hemel
heeft hem gestúúrd, vs. 42, en de hemel gaf zijn agent opdracht, de marturia van
alle profeten te brengen, heden, in ‘dia-marturia’, in versterkten graad; de
agent-van-Boven komt hun de boodschap ‘betekenen’, zo iets als een deurwaarder
doet.
De hoofdzaak is hiermee gezegd, de lijnen zijn getrokken, de finale perfect. Want,
- als Petrus met ‘het evangelie Gods’ in de hand voor het eerst in een heidens gebied
verschijnt als Bode-
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van-het-Stadhuis-van-Boven-Jeruzalem (Gal. 3:26, Filipp. 3:20), dan toont hij daar
de handtekeningen van alle profeten onder den tekst, waarvan hij plechtig
proclamatie doet. De tekst was zó oud, dat stuk voor stuk de profeten hun naam
eronder kónden zetten; en toen de laatste oud-testamentische profeet, de Doper,
had gesproken: kijk, die Jozua van Nazareth daar, die is het nu, in wien de belofte
in vervulling gaat, toen waren door den aangewezen Jozua de getuigen erbij gehaald,
de apostelen, om de ‘marturia’ aangaande wat komen móest te brengen in
‘dia-marturia’, dewijl inmiddels hetgeen komen móest gekomen wás. Het aanbod
van den Middelaar was hiermee in perfecte èn universele oblatie gekomen; Hijzelf
presenteert zich boven, zijn getuigen presenteren Hem beneden. Trouwens, als
men in profetenkringen getuigen erbij haalt, dan is God Jahwe tenslotte bij al zulken
handel bedoeld als Eerste en Laatste Getuige (Jer. 42:5; Mal. 3:5; Jer. 29:23; 1
Sam. 12:5 v.).
Dia-marturia, de boodschap kwam per deurwaarder. Vergeten we het niet. De
deurwaarder komt niet viermaal per jaar, doch elken Zondag belt hij aan. De deur
dicht houden helpt niet. De Overheid heeft nog wel andere middelen om in te komen.
1)

‘Schaduw’ en ‘Woord’.

‘...........dewelke een schaduw zijn.......maar het lichaam is van Christus......’
Col. 2:17.
De Schrift spreekt van ‘afschaduwing’ van toekomende goederen in Israëls
ceremoniën. ‘Afschaduwen’ betekent: schaduwsgewijze aanduiden: afbeelden in
een homogene continue reeks van schaduwen; opnemen in een schaduwendienst;
plaatsen in een lange reeks van schaduwachtige afbeeldingen, die tezamen zo iets
als een schaduwenzône vormen.
Wie nu iets van het ‘afgebeelde lichaam’ wéét, dié kan uit het beeld de realiteit
min of meer kennen. Kennen, - tot op zekere hoogte. Hoe hij aan die kennis kómt,
dát is evenwel een tweede vraag. Hij kan die kennis verworven hebben uit
aanschouwing, waarneming; hij kan ze óók hebben verkregen uit doctrinair onder-

1)

De Reformatie, XXIV, 23 juli 1949.
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wijs. Maar kennis - hoe dan ook gewonnen - van de realiteit is nodig om de schaduw
te kunnen uitleggen, en eruit iets naders te leren, of beter te onthouden, iets naders
omtrent die werkelijkheid.
Vergeet dat niet. Bij den heidensen filosoof Plato gaan we niet graag te gast;
maar leerzaam is toch zijn beroemde gelijkenis van ‘de grot’. Stel u voor, zegt hij in
zijn Politeia, dat er in een onderaardse grot mensen waren opgesloten,
rechtopstaande, maar door boeien aan voeten en hals gedwongen, altijd op dezelfde
plek te blijven staan, en niet in staat het hoofd om te draaien, ook niet om de anderen
in het gezicht te kunnen zien. Verbeeld u verder, dat zij van kindsbeen af in die
positie waren gebracht, en geen andere ooit hadden ingenomen; en dat er nu een
steilopgaande opening naar boven is in die grot. Neem verder aan, dat er een of
andere lichtglans van achter hun rug zijn gloed werpt; en dat tussen die geboeide
mensen en dien lichtglans een weg loopt, langs welken een lage muur staat,
ongeveer van dezelfde hoogte, als waar de goochelaars achter plegen te staan, zo
vaak ze hun kunstjes uithalen. Dan zagen die mensen niets anders dan schaduwen.
Schaduwen van de op dien weg voorbijgaande mensen; schaduwen van het
gereedschap, dat ze dragen, en van allen anderen kraam. Wat voor ‘kennis’ zouden
die stakkers hebben? Van elkaar zien ze nooit het lichaam, alleen maar de schaduw;
van zichzelf óók; van wat daar op dat pad zich voortbeweegt, eveneens. Als ze met
elkaar konden praten, dan zouden ze namen geven aan die schaduwbeelden. en
zich verzekerd houden, dat die namen aanduiding waren van de werkelijkheid. Toch
was het maar een waan. Neem aan, dat in de grot geluiden weerkaatst werden: als
een voorbijganger iets zei, dan zouden ze dat geluid toeschrijven aan één van die
schaduwen, - en toch, - verbeelding ware het, een valse combinatie. Stel u voor,
dat ze later werden vrijgelaten; ze zouden u niet geloven, als ge hun kwaamt
verzekeren, dat wat ze tot nu toe hadden geconcludeerd uit hun waarneming, niets
anders was dan inbeelding - omtrent onwezenlijkheden, voor en na.
Ragfijn wordt verder die gelijkenis door Plato uitgesponnen.
Dat blijve verder rusten.
Maar wij, hebben wij nu ook niet meer dan zijn ‘schralen troost’ als het enige wat
ons rest? Schaduwen, adumbratie, schaduwdienst, bedeling van schaduwen?
O neen. Het is immers zo prachtig, dat onze catechismus in vraag 19 over die
schaduwen niet in de eerste, doch pas in de derde plaats
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spreekt. Eerst komt de openbaring-in-het-paradijs. U zegt: dat was zo iets als een
raadselspreuk? Een masjaal? Een gelijkenis......? Zeker, zeker; maar tóch was ze
openbaring-in-woord; en, - wie weet, wat eraan voorafgegaan is aan
Woordopenbaring bij den niet-naïeven paradijs-mens? Dan, in de tweede plaats
komt er: verkondiging. In een verkondigingsdienst. Door patriarchen, en profeten.
Een lange reeks. Met allerlei pedagogische leermethoden; proza, poëzie, vreemde
profetengebaren, maar ook geduldig onderricht in leerproza, in boeken, in verzen,
in gesprekken van Jahwe's profeten met diplomaten, generaals, studenten, (van
‘vaders’ tot ‘zonen’). En dán pas, en nu in de derde plaats, komt er die vertoning
van schaduwen. En ook deze niet eens in een afzonderlijken dienst, o neen, - geen
ogenblik. Want de tweede dienst vergezelt den derden dagelijks. En zulks gedurende
eeuwen. Terwijl dan nog, gelijk velen aannemen, in den tempel, hoewel
huis-der-ceremoniën, of ook -der-schaduwen, tegen het vallen van den avond van
het Oude Testament de katheder, de leer-stoel, steeds breder en vaster plaats
gekregen heeft.
Daarom kan Plato's gelijkenis van de grot ons hoogstens illustratie zijn bij wat de
bijbel zèlf ons al gezegd hád: dat een schaduw niet meer dan schaduw is, doch dat
het ‘sóma’, het lichaam, de realiteit Christus is. De oudtestamentische gelovigen
waren niet geboeid; en ‘het vuur’ was hun ontstoken, waar ze bij stonden, en ook
zèlf mochten ze het weer aansteken, en doorgeven; en èlk symbool, het kreeg
vooraf zijn exegese-in-woord. De profetie kwam vóór en bij de schaduwen; en ze
was zó rijk, dat óók de schaduwen zelf op haar program stonden; op haar
program-van-leermiddelen? ja zeker, maar óók op haar program-van-onderwerpen,
van te behandelen leerstof. Geen plaatjes zonder toelichting, - geen beeld zonder
tekst, - geen tekst zonder uitleg. Dat is: Plato zijn congé geven. Wij weten de
waarheid, wij kennen de werkelijkheid, wij zijn niet bedrogen, - mits wij het Woord
kennen en aanvaarden.
En déze gave is ons genoeg.
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1)

Het geluidsvolume van het Woord.

Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: over de
gehele aarde is hun geluid uitgegaan én tot de einden der wereld hun
woorden.
Rom. 10:18.
De lezers van Paulus' brief aan de Romeinen hebben zich in den loop der eeuwen
vaak het hoofd gebroken over de vraag, wat de apostel nu eigenlijk zeggen wil in
het hierboven aangehaalde tekstwoord.
Wil hij spreken over de dienaren van het evangelie? En is zijn bedoeling van hèn
te verklaren, dat hún geluid zo breed is uitgezwaaid als de wereld? Hij spreekt in
vs. 15 over die predikers wier voeten liefelijk zijn. Welnu, is dat woordje ‘hun’ uit vs.
18 soms bedoeld als terugslaande op die evangeliedienaren? Zo ja, hoe kan dat
dan? Want als hij zegt: hun geluid is uitgegaan over de hele wereld, dan schijnt hij
toch wel een aanhaling te geven uit psalm 19:5; onze Statenvertaling leest daar:
hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hunne redenen aan het einde der
wereld. Indien nu psalm 19 spreekt van ‘de hémelen’, en van déze verklaart, dat zij
Gods eer vertellen, en dat hún geluid over de ganse wereld uitgaat, hoe kan dan
Paulus hetgeen van de hemelen gezegd wordt, overbrengen op de
evangeliepredikers? Trekt niet juist de 19e psalm een scherpe onderscheidingslijn
tussen de hemelen en het geschreven Woord? Wij zijn er zó aan gewend: de
hemelen vertellen Gods eer......des HEEREN wèt nochtans (nochtans!) verspreidt
volmáákter glans, dewijl ZIJ 't hart bekeert. Dat doen de hemelen en het uitspansel
niet; dat doet wél het Woord. Dat staat zo in de gereformeerde dogmatiek, en de
dogmatiek steunt op de exegese, en de dichter van den psalm zal toch wel goed in
de leer zijn? Hoe zit dat eigenlijk?
Wij willen, die vragen voor ogen, den tekst op ons laten inwerken.
De vraag, wat voor een soort citaat (uit psalm 19, want die blijkt toch wel hier voor
Paulus' geest gestaan te hebben) laten we rusten. Een ‘virtueel’ citaat, zegt de één
(Bonsirven, Exégeèse Paulinienne et ex. Rabbinique, 280). Helemaal geen serieus
citaat, verklaart een ander (Van Leeuwen): het is maar een gebruik maken, door
Pau-
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lus, van een bepaalde uitdrukking, die hij, geheel los van het verband, waarin ze
voorkomt, zelf in den mond neemt, sprekende over iets anders dan die psálm gedaan
heeft. Maar deze auteur betrekt dan het woordje ‘hun’ ook niet op die ‘hemelen’,
maar op die evangeliedienaren.
En zo blijft de verscheidenheid van mening: we gaven slechts een enkele
aanduiding uit de veelheid der tractaten.
Maar onze eigen mening zouden we willen samenvatten als volgt:
a) De woorden, die Paulus schrijft, zijn zó duidelijk in overeenstemming met psalm
19:5, dat een aanhaling van die woorden o.i. boven alle twijfel verheven is.
b) Daarom geloven we ook, dat de apostel niet maar ‘een klánk’ overneemt,
zónder op het verband te letten, doch dat hij, zoals gewoonlijk, de aangehaalde
plaats uit het Oude Testament aanwendt in een betekenis, en met een bedoeling,
die beantwoordt aan den zin der oudtestamentische woorden zelf. Zeker, er is een
oneindige schakering op te merken in de aanhalingen uit het Oude in het Nieuwe
Testament. En heel vaak legt de nieuwtestamentische aanhaler iets in een woord,
dat naar de letter, zover die vroeger verstaan werd, er niet in lag. Maar het is van
ons allen een gelóófsvooroordeel, dat het Nieuwe Testament het Oude nimmer
verkracht. Een diepen zin, die in een oud woord verscholen lag, eruit halen, is niet:
dat woord verkráchten, doch omgekeerd: het betekent: dat woord uit-leggen;
uit-één-leggen; eruit halen wat er toch wel degelijk in zat.
c) We menen dan ook, dat wat Paulus zegt, overeenkomt met de bedoeling van
psalm 19. Overeenkomen wil zeggen: ermee congruent zijn. Niet er tegen in gaan.
d) Nu spreekt Paulus niet over de HEIDENEN, doch over Israël. Dat Israël gehoord
heeft, dat is het fijne puntje, waar alles om draait. Israël is tháns wel aan het
evangelie ontzonken, maar, zegt Paulus, dat kan men niet aan God wijten, alsof Hij
zijn volk niet in staat gesteld had, te horen. Er is aan heel Israël de gelegenheid
gegeven om te horen.
e) Nu was Israël reeds geruimen tijd over heel de wereld verspreid. De Joden
waren ‘in verstrooiing’. Men zou kunnen zeggen: dat betekent voor het oude
bondsvolk een geweldig verlies. Inderdaad. In ballingschap gaan, of opgenomen
worden in een vreemde bevolking, dat betekent: veel missen. Ga maar eens naar
Venezuela, naar Japan, naar Lapland, als gereformeerd man, wat zult ge het
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te kwaad krijgen onder het gemis van de voortdurende prediking. En wat hebben
dan ook de Joden 't te kwaad gehad. Men zou haast medelijden met hen krijgen.
Ze waren over heel de aarde verspreid. Armelijke synagogen probeerden nog wel
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de ‘religieuze behoefte’, maar dat bleef
toch maar surrogaat, noodmaatregel. De tempel, o de tempel! En de priester! En
de leraar! De school!
f) Kan men nu vergoelijkend, verontschuldigend zeggen: Israël heeft het niet
gehoord? Want primo: er hebben maar weinig mensen het woord van Christus
(zoals in vs 17 volgens velen gelezen moet worden) voorzover het uit zijn eigen
mond kwam, vernomen? En secundo: als de léiders (van het Sanhedrin!) dien mond
van Christus hebben gesloten, kun je dan het arme vólk aansprakelijk stellen voor
hetgeen de leiders misdeden? Moet ge dan niet veeleer zeggen: de arme stumpers,
ze weten het nog niet goed? Net zoals ge vandaag hoort zeggen: die eenvoudige
gereformeerde mensen van ‘de overzijde’, die weten het nog niet precies? ze hebben
het nog niet gehoord? En tertio: hoeveel wonen er niet buiten de landsgrenzen,
verstoken van alle geestelijk contact?
g) Houd op, zegt Paulus: God heeft ze nagereden tot aan de einden der aarde.
Zaten ze in Pamfylië, Cappadocië, in Mesopotamië, in Judea, in Pontus, Azië,
Phrygië, Egypte, Libye bij Cyrene, Creta, Arabië, zaten ze als een miserabel verdrukt
politiek minderheidje (zo ongeveer als de Sudeten-duitsers) onder de Parthen,
Meden, Elamieten??? Wat hindert dat? Wou iemand soms zeggen, dat ze daar
verstoken waren van het Woord, want ze waren zo ver van huis, en ze hadden het
woord-van-Christus (de kwestie van ‘dat proces’, dat ze misschien zo betreurden,
het was ‘zo jammer. dat het gebeurd was’) zo niet van nabij kunnen beluisteren,
wegens de omstandigheden, weet u (Batavia sprak precies zo in 1945 over 1944,
en vandaag Grand Rapids over Utrecht, en Paulus schrijft altijd actueel)? Onzin,
zegt Paulus, grote onzin: God heeft ze tot in alle hoeken en gaten, waar ze verstopt
zaten, achteraangezeten, Hij heeft ze, om zo te zeggen, nagereden over heel de
wereld; geen hoekje zo klein, en geen gaatje zo armetierig, of Hij mag zeggen: ik
heb me daar ‘niet onbetuigd gelaten’. Over heel de wereld: bij die gróte afstanden,
bij dien enormen actieradius, denke men dus niet aan de landen, waar ‘het
christendom’ al doorgedrongen was, op het ogenblik, waarop Paulus den brief aan
de Romeinen schrijft (men verwijst vaak naar de toenmaals reeds
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betreden zendingsterreinen: Syrië, Klein-Azië, Griekenland, en elders, Macedonië,
Italië, Egypte, wat evenwel nog lang niet de hele - geciviliseerde - wereld is, ook
niet de oecumene van Lucas 2:1), doch men denke aan de hele wereld, waarover
de Joden verspreid waren, (niet aan die van Lucas 2, doch aan die van Handelingen
2). De wereld was vol van Joden; ze zaten ‘van Oost naar West’; het waren ‘mannen
van allen volke, die onder den hemel zijn’ (Hand. 2). Zoals de bliksem schijnt van
Oost naar West, zo zal ook de parousie van den Mensenzoon zijn: over heel de
wereld zal zijn glans, de glans van onze Zon der gerechtigheid, opgaan. Van Noord
tot Zuid zal God roepen: geef Mijn zonen Mij terug, zo belooft de Heere door Jesaja;
want zó ver zijn ze van Mijn Huis vandaan geraakt.
h) Van Oost naar West, van Noord tot Zuid, zo breed als de wereld, een
wéreldomroep, daar denkt ook Christus aan. Als Hij een paar schuchtere jonge
mensen ontvangt, die jongeren van Hem willen worden, dan noemt Hij hen
Boanerges, d.w.z. zonen van den donder. Niet om hun roerig temperament, niet
om hun resoluut karakter, niet om hun dáverende woorden noemt Hij hen zo. Hij
geeft in dien naam geen persoonsbeschrijving, ook niet ‘bij voorbaat’, doch alleen
maar een opdracht, om te donderen, d.w.z. geluid te maken van Oost naar West.
Een geluid, nèt zo breed, en met éven sterk geluidsvolume, als de hemelen hebben
die in hun wijden boog Gods eer vertellen, en als het uitspansel, dat met zijn bliksem
schijnt van Oost naar West, zoals ook de parousie van den Mensenzoon zelf wil
2)
wezen. Hij stelt ze aan tot bedienaars van den te stichten wéreldomroep.
i) Zo kan Paulus volkomen rustig in DIRECT citaat verwijzen naar Psalm 19. Daar
staat het: de brede wereld van Gods schepping heeft een spraak. Wat voor spraak?
Een spraak-in-wóórden? Neen, dat niet; de psalm lijkt wel zo iets te willen zeggen
in onze statenvertaling, maar die is op dit punt niet juist. Er staat in vs 4 bij betere
vertaling juist: géén spraak is het en géén woorden zijn het; maar TOCH gaat hun
taal uit over de gehele aarde, en TOCH gaan hun woorden uit tot aan haar einde.

2)

Marcus 3:17; het woord ‘rgs’ (boane, zonen van rgs) betekent: tumult, groot rumoer, sterk
geluid, van Oost naar West; zover ‘bliksemt’ ook de Mensenzoon. Luc. 17:24; Matth. 24:27
(in psalm 55:15 vertalen velen het door: volksgewoel, in hun lezing).
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TOCH - NOCHTANS. Ik vrees, dat wij met psalm 19 wel eens wat slordig omspringen. Iedereen heeft
den mond vol over een ‘NOCHTANS’, dat er NIET staat, en maar weinigen letten
op het NOCHTANS dat er WEL staat. Er staat in den psalm nèrgens, dat ‘nochtans’
van onze berijming (de hemelen vertellen Gods eer, maar dat is niet veel zaaks,
denken we dan; maar nu kómt het: des Heeren Wèt nochtans verspreidt volmaakter
glans, etc.). Dat nochtans staat in den psalm helemaal niet; dat is maar een
rijmstukje, en we lopen gevaar het met onze inlegkunde te overwoekeren. Ik ben
er trouwens niet zo zeker van, dat met het woord, in vs 8 opduikende: de ‘wet’, de
‘tora’ van den Heere, (die volmaakt is, de ziel verkwikkende) niet bedoeld is MEDE
het werkelijke en deels concretiserende onderwijs, dat voor den bezitter van Gods
geschreven woord óók in de ‘spraak’ der hemelen tot hem komt. Zeker, ‘tora’ betekent
meestal geschreven of op het geschrevene voortbouwend mondeling onderricht;
maar ook wel ‘onderricht’ op andere manier; en wie eenmaal het geschreven
onderricht heeft gevolgd en aangenomen, DIE krijgt overál onderricht. Heeft de
dichter van psalm 8 soms ook zo'n scherpe onderscheiding gemaakt, als wij in psalm
19 aan-brèngen, om pas daarna aan het jubelen toe te kunnen komen? Geen sprake
van: hij begint over de hemelen, en is dan meteen midden in den lof, den
evangelischen; want HIJ heeft de geschréven tora vernomen, eer hij, met een door
haar gewapend oog, opkeek naar den wijden trans (oost-west, noord-zuid). En heeft
niet de hele bijbel psalm 8 erkend als messiaans? En heeft Christus geen farizeeërs
ermee laten afdruipen, in zijn laatste week, Matth. 21, nog wel over de bondskinderen
sprekende? Neen, er staat nergens dat ‘nochtans’ van ons rijm. Maar een ánder
‘nochtans’ staat er wèl: de hemelen geven geen hoorbaar onderwijs, en het uitspansel
geeft geen boekentaal; geen spraak, geen woorden. NOCHTANS hebben ze een
geluidsvolume, dat de uiterste hoeken der wereld aan kan: God laat zich niet
onbetuigd. Nergens. Paulus wil hier hetzelfde zeggen als in Rom. 1:20 van de
heidenen gezegd wordt: die krijgen een ‘spraak’ uit de hemelen en uit de werken
Gods onder het uitspansel. En heeft hij na het gezegde van Rom. 1:19 en 20 geen
recht en geen aanleiding om nu zó te spreken als in Rom. 10? Indien reeds de
HEIDENEN niet te verontschuldigen zijn, en indien dit niet-te-verontschuldigen-zijn
Gods DOEL met hén is, zijn DOEL (‘opdat’, staat er) in het zich niet onbetuigd laten
in hemel en
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uitspansel (Rom. 1:19, 20), dan kunnen nog veel MINDER de JODEN te
verontschuldigen zijn.
Zij toch, al zijn ze nog zo verstrooid, en in hoeken en gaten weggestopt, zij hebben
toch hun ‘bijbel’ kunnen meenemen, en Mozes, die ‘over Christus’ sprak (Joh. 5)?
j) Ja, dat is het dieptepunt. Een ‘arme heiden’ heeft niet meer dan de woordloze
spraak van hemelen en uitspansel. Toch is hij schuldig. Een rijke Jood evenwel,
ook al zit hij in een miezerig synagogetje, ver van de ‘Heimat’, hij heeft toch nog het
geschreven woord; en hij krijgt les, en hij wordt systematisch onderwezen in de tora,
die op papier stond. En als hij dan nog bóvendien de spraak-zónder-woorden uit
de hemelen krijgt, dan wordt hij genoegzaam opgeschrikt, hij vooral. Want niet
iedereen, en zeker niet de heidenen, maar WEL degenen die de Schrift ontvangen,
en dus ook de Joden, mogen zeggen: WIJ kennen Hem uit TWEE middelen: uit de
apparatuur van hemel-en-uitspansel, èn uit de Schrift (art. 2 Geloofsbelijdenis).
Wij zitten te veel vast in onze schema's: algemene openbarING, zo en zus,
bijzondere openbarING, zo en zo. Of daar geen wijsheid achter steekt? Ongetwijfeld.
Maar: tussen een openbarING (als daad) en het openbaar ZIJN van God in de
natuurwerken is nogal verschil. En als nu een Jood een valse bril opzet, en een
‘deksel’ bij het lezen van Mozes, dan kan hij óók den hemel niet meer zonder dien
valsen bril bezien: en hij zal Psalm 8 niet zingen, en als hij gezongen wórdt, zal hij
hem verkeerd uitleggen. Maar dat is Gods schuld niet, roepen de Dordtse Leerregels
uit - de Jood is niet te verontschuldigen: alle klókken van onder den gansen hemel
hebben voor hem geluid om naar Mozes' ‘Christus-onderwijs’ te gaan luisteren,
maar ‘de’ Joden hebben niet gewild. Ze hadden den mazzel liever, èn de club der
meerderheid.
Toen kwamen de evangelievoeten, waarnaar Jesaja had uitgezien, schuchter de
wereldpaden zoeken: apostelen-van-Jezus. Maar de Joden waren doof. Toch hadden
ze den wereldomroep kunnen horen: ze werden echter sectarisch. Toen beklom de
Nazarener den toren van den Wereldomroep: en de ‘zachte’ Johannes was zomaar
onder de Boanerges.
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1)

Geloof en kindwording.

Zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven,
kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn naam geloven.
Joh. 1:12.
Gaarne nemen wij over deze betekenisvolle plaats een nog niet gepubliceerde
parafrase van wijlen prof. Greijdanus hier op. Hij neemt u als het ware bij de hand,
en vraagt: wat staat daar nu? En dan komen de uitleggende bijzonderheden.
Er staat: zovelen Hem aannamen, hun gaf Hij de bevoegdheid als kinderen Gods
voor den dag te komen, dengenen nl. die geloven in zijn naam. ‘Zovelen als’ Hem
aannamen; er waren dus anderen. ‘Maar dit’ 'zovelen als' ‘geeft aan, dat het in
vergelijking met de anderen maar weinigen waren, die schier niet meegeteld kunnen
worden. Het waren uitzonderingen. Hoe velen op zichzelven ook, in vergelijking met
de anderen waren het een schier verdwijnend klein aantal. Dat zijn dan al de ware
vromen bij het Israël van de eeuwen’. Dit ‘Hem aannamen’ ‘is, gelijk uit het vervolg
ook duidelijk blijkt, zakelijk gelijk met.........gelovig aannemen, gelovig erkennen,
gelovig zich aan Hem geven......(Het) komt niet door henzelf.......maar door Gods
genadige verkiezing en genadige Geesteswerking.........vs. 13.........Zie ook Joh. 3:3
en 5 en 6b; 6:44-45.........Welke waren de zegenrijke vruchten van dit gelovig
aannemen?’...........‘Hij gaf hun’. ‘Het was een gave. Zij hadden er geen aanspraak,
geen recht op.........Bevoegdheid, recht, verlof.........Kinderen Gods, uit God geboren
(“tekna” ziet juist op geboorte uit; “huios” kan men ook door adoptie worden). “Te
worden”, d.i. zich te openbaren, uit te komen als. Hier niet: worden hetgeen men
van te voren niet reeds was, doch: zichtbaar worden, uitwendig blijken, een zich
2)
tonen van hetgeen men innerlijk reeds was’. Aldus Greijdanus.
Het woord ‘exousia’, hierboven vertaald door ‘bevoegdheid’, wordt volgens
Bultmann door Johannes steeds gebruikt in den zin van ‘recht, volmacht’ (verwijzing
naar Joh. 5:27; 10:18; 17:2; 19:10 v.). Greijdanus merkt daarbij op: ‘Het kan echter
de vraag zijn, of hier, en in de andere genoemde plaatsen, het element van

1)
2)

De Reformatie, XXIV, 6 augustus 1949.
In een niet gepubliceerd collegeverslag, samengesteld buiten verantwoordelijkheid van prof.
Gr., uitgave studentencorps F.Q.I. (dogm. en exeget. verh. in verb. m.d. proloog van Joh.),
bl. 45.
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vermogen, kracht, wel geheel uitgesloten is. Maar dat van recht, bevoegdheid treedt
in elk geval op den voorgrond......al behoeven we (de kwestie) van kracht,
bekwaamheid, vermogen, niet geheel uit te sluiten’ (ib. 46). En als Bultmann meent,
dat ‘kinderen Gods te worden’ eschatologisch zal bedoeld zijn, dan kan Greijdanus
dat niet toestemmen. ‘Hier wordt niet maar gesproken van hetgeen eerst straks
wezen zal na dezen tijd, maar ook van hetgeen reeds nu, reeds toen, in den tijd der
oude bedeling, ontvangen werd en geschieden mocht’. En wat dat ‘in zijn naam
geloven’ aangaat ‘dit is maar geen bloot voor waar houden......Het wijst......op een
zich bewegen naar en overgeven aan, nl. van den geest, het innerlijke, den gansen
mens......’. Het griekse deelwoord (part. pr.) ‘geeft te kennen, dat hier gesproken
wordt van iets duurzaams, blijvends, doorgaands’ (46).
Deze plaats bevat dus een duidelijke openbaring van de waarheid: niet aan allen
wordt de zaligheid, het heil, teruggegeven. Op Gods doen valt hier de nadruk. God
wijkt niet van den regel af; Hij handhaaft: zaligheid is aan geloof annex. In vs. 13
wordt van die gelovenden gezegd, dat ze uit God geboren zijn; dit gaf Bultmann
aanleiding voor de bewering, dat die geboorte uit God niet de wortel en de
vóóronderstelling van het geloof is. Greijdanus wijst deze mening af. Niet uit de
‘krácht’ van hun geloof, zoals Bultmann wil, zijn ze van God voortgebrachten, uit
God geborenen. Want, aldus Greijdanus, ‘indien het geloof de kracht was, die het
kindschap (van God) zou bewerken, dan ware het geloof mensenwerk. Dan hadden
de gelovenden zichzelf tot kinderen Gods gemaakt....Vs 12 spreekt niet van een
innerlijk worden van hetgeen men innerlijk niet was, doch van 'n uitwendig zich
zichtbaar openbaren, van een zich weten, zich betonen’ (46). Vandaar dan ook, dat
vs 13 te kennen geeft: dat dit geloof......rust op......goddelijke wonderwerking. Het
is dus niet zo: uit kracht van het geloof geboren uit God, maar andersom: uit God
geboren en uit kracht daarvan (als van zijn wonderwerk) geloof.
Tot zover Greijdanus. Hij wil dus zeggen: God ‘geeft de zaligheid terug’, daarin,
dat Hij geloof teruggeeft. Geloof in Hém, dat na den val gedateerd is als
3)
geloof-in-Christus. Dat is belijdenisinhoud met deze uitspraak als achtergrond.
Krijgen alle mensen,

3)

De lezing, die sommigen voorslaan, alsof in vs. 13 enkelvoud zou gestaan hebben (waarmee
met ‘uit God geboren’ op Christus zou gedoeld zijn, niet uit mansinitiatief geboren) wordt ook
door Greijdanus verworpen.
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ook de niet-gelovenden, de zaligheid terug? Welneen: God geeft haar terug aan
wie Hij haar teruggeeft, en die ge kunt kennen aan hun geloof; Hij geeft geloof aan
hen, wien Hij geloof geeft; Hij verbindt aan zich wie Hij aan zich verbindt; A is A.
1)

Profeet als Mozes.

Een profeet......als mij......zal u DE HEERE......verwekken.
Deut. 18:15.
Met Mozes heeft Petrus zich erg vaak bezig gehouden. Ook als hij zich herinnert,
dat Mozes een profeet heeft aangekondigd.
Wanneer dan ook in Hand. 3:22-24 Petrus, in den God der beloften den
‘vol-geïnteresseerden’ Bondsgod erende (vs 18), Mozes aanhaalt, uit Deut. 18:15,
v, 18, v, Lev. 23:29, dan raakt hij in den grond weer datzelfde motief. In Deut. 18:15
kondigt Mozes aan, dat Jahwe ‘een profeet’ zal verwekken voor den Israëlietischen
man, en dan wel ‘uit diens broederen’.
Ons interesseert voor óns doel maar matig de oude strijdvraag, of hier door Mozes
gedoeld zal zijn op ‘den profeet in het algemeen’ (den profetenstand, den
profetencyclus), dan wel of rechtstreeks op Christus gezien wordt. Wij kiezen noch
vóór, noch tégen; dat Petrus deze profetie op Christus betrékt, is buiten kijf; en dat
hij haar in Christus laat ‘uitmonden’ (waarmee Christus gezien zou wezen als kroon
op de profeten, die dan tevens zouden ingesloten zijn), ware niets nieuws, Hebr.
1:1 v. Wij behoeven niet van een ons opgedrongen dilèmma - het ene óf het andere
2)
- hier te spreken . Genoeg is voor óns doel, dat het juist Petrus was,

1)
2)

De Reformatie, XXIV, 13 augustus 1949.
Bertholet's bezwaar (‘nur einer’,......das wäre die messianische Auffassung, Deut. 1899, 59),
gaat terug op de onjuiste theorie, dat ‘collectief’ in tégenstelling zou staan tot ‘individueel’,
als ware niet aan een ‘akmê’, een hoogtepunt, of zelfs een repraesentatie-figuur, te denken.
Vgl. inzake ‘zaad’ Procksch, a.w. 34. Marckius, Novissima Mosis, Opera, II, 1095, kiest voor
messiaanse opvatting, maar acht toch Coccejus niet ‘praeter rem’ te zijn in zijn conclusie uit
Deut. 32:29, dat de bedoeling dáárvan is, aan te tonen, dat in Samuël - waarschijnlijk auteur
van Deut. 32:29 volgens Coccejus -, in Jozua en volgende profeten de toezegging van Deut.
15:18 niet is ‘impleta’; verwijzing naar Hand. 7:37. De ‘distributieve’ opvatting (‘je ein Prophet’,
König, Gesch. Alttestamentl. Rel., Gütersloh, 1915, 435, vgl. Bertholet, e.a.) schijnt ons te
stranden op Mozes' aanwijzingen tegen valse profeten, die niet voorkomen als revolutionaire
antagonisten tegen een vasten, een waren, een ordinarius. Voorts: Marckii, Opera, XVII, 446,
v.; G.Ch. Aalders, Valsche Profetie in Isr., Wageningen, 1911, 56, v.; idem, Profeten d. O.V.,
Kampen, 1918, 191.
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die in Hand. 3, d.w.z. in de periode, waarin het spreken over de verschijning van
(Elia en) Mozes op den ‘verheerlijkings’- of annuntiatieberg was vrijgegeven (Luc
9:36, Matth. 17:9, Marc. 9:9) met nadruk voor den Profeet, door God in gans
uitnemenden zin verwekt, en zowel ‘als Mozes’ als ‘mèt Mozes’ comparerende, den
inmiddels verheerlijkten Heiland, erkenning vordert; waarom zou hij dat rendez-vous
der twee profeten van Gods bijzondere nabijheid op den annuntiatieberg vergeten
hebben? Het betekende toch een wederzijdse legitimatie: A uit B, maar B niet zonder
A? Temeer had Petrus reden aan dien annuntiatieberg te denken, nu Mozes' bevel:
hóórt hem’ (Deut. 18:15), door een bath qol, een ‘grote stem’, d.w.z. in een
buitengewone openbaringshandeling, was herhaald. En, - zeer duidelijk, en voor
Petrus' eigen oren, was in die bath qol de spits van Mozes' woord (naar hem zult
3)
gij horen) naar den Christus heen gekeerd . Te gereder dringt zich aan Petrus'
geest deze herinnering op, omdat Petrus onder de Joden staat, die meermalen, ten
onrechte verwijzende naar Deut. 34:9, 10, zich den weg versperden tot het zien van
Jezus Christus in een kwaliteit van profeet ‘als Mozes’; er zóu immers geen profeet
4)
meer zijn als Mozes? Voor Christus' apostelen evenwel was óók déze versperring
van den weg ter Schriftopening, was óók dit ‘deksel’ op het aangezicht bij het lezen
van het Oude Testament, weggenomen: zij hadden weer verstaan, dat wel Mozes
van aangezicht tot aangezicht met Jahwe sprak, maar dat hún Meester sprak hetgeen
Hij ‘gezien had en gehoord’ (Joh. 3:31, 32), en zelf van nu voortaan elken dag op
Vaders troon gezeten bleef. Het ‘als mij’ uit Deut. 18:15 (een profeet als mij, zei
Mozes) had voor deze leerjongeren en getuigen van Christus een diepen zin
gekregen. Bedoelde dat woord van Mozes: ‘als mij’ uitdrukking te geven aan de
tussen hem en het volk bestaande gemeenschap: een profeet als mij zult gij
gezonden krijgen, één uit uw broeders,

3)

4)

Over de herinnering (mogelijk) aan het gebeurde op den berg o.a. Zahn, Apostelgesch. I,
Komm. N.T., 1922, 158; Marckius, XVII, 1.1. Inzake bath qol o.a. Camp. Vitringa,
Observationum S. 1. IV, Franequerae, 1711, 357, 361, 369, 374, 378, 381, 402; Carpzov,
Apparatus Hist.-Crit., annot, in Th. Goodwini, Francof.-Lips., 1748, register op Filia Vocis;
Chr. Schotani Comm. de Divinis Revelationibus, Franekerae, 1661, 25v. en 52v.; e.a. - Zie
ook: Ioh. H. Othonis Lexicon Rabbinico-Philologicum, Genevae, 1675, 68-71, leerzaam verhaal
over de bath gol, die tussen Sjammai en Hillel het pleit zou beslecht hebben, vgl. ons
Pinksterfeest.
Zie o.a. Chr. Schoettgenii, Horae Hebraicae et Talmudicae, Dresdae & Lipsiae, 1733, 419.
Tegen de ‘logica’ van het ‘beroep’ op Deut. 34:10 o.a. C. Steuernagel in Nowack's Handkomm.,
Dt. Jos., Göttingen, 1900, 130.
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net als ik er een was? Dán kenden de apostelen de diepte van genáde, die dáárin
gelegen was, dat de Eeuwige Zoon gewórden was ‘als Mozes’, hunner één. Wilde
misschien dat ‘als mij’ soms áfstand bewaren: een profeet, net als ik, met wien God
spreekt van mond tot mond? Ook dan hadden de apostelen een toch weer troostelijk
kommentaar op dit woord: het was de ‘wándelende kommentaar’ van Jezus Christus
zelf, Zoon Gods én Zoon des mensen; transcendent en immanent, Publiek Persoon
uit twee naturen.
Want dat Mozes op Christus zag, dat had de Heiland zelf verzekerd (Joh. 5, slot).
Aan Hem is dan ook Petrus' woord gehoorzaam. Zó werd het góed.
1)

Kerkvergadering, Evangelievrucht.

Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen.
Gen. 4:26.
Aan alle kerkvergadering gaat evangelieverkondiging vooraf.
Oók, en juist de eerste evangelieverkondiging (Gen. 3:15) heeft haar vrucht
gezocht en - gevonden in de vergadering der kerk: Gen. 4:26 toont de vrucht van
Gen. 3:15.
Want wel kwam blijkens Gen. 3 een oordeel over den mens, maar door het in vs
15 neergelegde evangelie treedt het verlossend element daarin. Naast het oordeel
ligt, voor wie gelooft in het evangelie, de mogelijkheid van verandering ervan in
helpende kastijding.
En zo ligt in de straf (bedorven verhoudingen der mensen onderling) ook weer
mogelijkheid van herstel dier verhoudingen tussen mens en medemens: in de kèrk
wordt de fámilie gered, de samenleving hersteld. En daarna bouwt de familie de
kerk verder op en uit.
Tussen de mensen onderling wás al gezag; er wás dus al zo iets als ‘overheid’;
en er wás al een hoofd-schap van den een tegenover den ander, ook vóór den val.
Maar ná den val herstelt God dit gezag, Hij stelt weer den man tot hoofd der vrouw.
De kreatuurlijke verhoudingen worden weer hersteld; man en vrouw, die in feite uit
elkaar geslagen zijn, komen weer onder de scheppingsordeningen:
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weer is de man, hoewel ook zelf zondig, en mede-in-overtreding, hoofd der vrouw,
omdat God toch zijn Hoofd blijven wil. Zo ligt er ook genade in, als God de
wanverhouding tussen vrouw en sláng doorbreekt: het zal niet meer gebeuren, dat
de door de genade Gods van de slang en haar cohorten afgetrokken vrouw, inclusief
haar ware ‘volk’, haar evangelisch afgegrensde ‘zaad’, zich door de slang laat
verleiden tot principiële apostasie, tot blijvenden afval. Dat één-dags-front van
vrouw-en-slang tégen den man, die hoofd van zijn geslacht, en bondgenoot van
God, en publiek persoon in het verbond, en glorie van God als zijn Hoofd was, dat
front is doorbroken: Gen. 3:15 is de tekst van de doorbraak Gods. Hij doorbreekt
het noodlottige front, dat de kreatuurlijke en foederale
onderscheidingen-van-den-paradijsvredes-staat in hoogmoed tot tegenstelling
maakte, en stelt zo de principiële antithese, niet tussen man en vrouw als kreatuur,
niet tussen slang en vrouw als biotische gegevenheden, doch tussen het éne front
van wie Gods vredesdoorbraak erkennen, en het andere front van wie haar niet
erkennen.
En terwijl de man andermaal tot hoofd van de vrouw weer is gesteld, en nu tot
zijn ‘Hoofd’, den levenden God, weer gaat ‘begerig’ zijn, daar schuift God zelf tussen
zich en dien man den Immanuël, den God-en-mens, den Zoon van God en tevens
Zaad der vrouw, den Middelaar van het thans opgerichte genadeverbond in: de
paradijsvrede komt weer lokken, zodat het nadien heten kan: de vrouw is glorie van
den man, de man glorie van CHRISTUS, en Christus glorie Gods (1 Cor. 11:7). Alle
dingen zijn weer onder hun Hoofd of ‘hoofd’ geplaatst; het ware Hoofd, én het valse
hoofd, dat de overste heet van ‘deze’ wereld. Van ‘deze’, de gevallene, voorzover
zij den val als opstanding, en de breuk als herstel, en de revolutie als bevrijding blijft
beschouwen, overgegeven als zij is aan haar eigen dwaasheid.
Genesis 3:15 was het eerste evangelie geweest.
Maar zie, nu heeft God dat evangelie daarna door de heilige patriarchen en
profeten laten verkondigen.
Heilige patriarchen en profeten, die traden dus op, en vonden gehoor, en hadden
een 'am', een ‘volk’, een ‘community’, een door hun leer gevormd wèl-gegroepeerd
gehoor, dat zich, geinstitueerd in kerkvorm, (Gen. 4:26), als vrouwenzaad had
opgesteld: een front tegen het slangenzaad als tegen-front. Zo'n ‘am’ (volk, zaad,
kring, community) heet in den bijbel trouwens wel ‘qahal’, een zowel ‘incidenteel’
als ‘voor vast’ zich constitueren-
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de samenkomst, coetus, congregatie; ingeval van eredienst dus: kerk. En bij ‘qahal’
denkt ieder aan ‘qohêleth’, d.w.z. in de meeting wordt gesproken, in de vergadering
van vrouwenzaad wordt geprofeteerd; zij komt zelve op uit de profetie, en neemt
de taak van profeteren naar binnen en naar buiten daarná op zich. Er was dus
aanstonds een collectief, zich inmiddels afgrenzend vrouwenzaad geformeerd; en
dat richtte zich, met den inhoud der belofte, met het ‘protevangelie’, de eerste belofte,
tegen de slang, den kop, de spits, het hoofd ervan zoekende, hoewel het zelf in de
pijn van reële kerkvervolging (Kaïn was geen broedermoorder slechts, doch daarin
kerkvervolger) reeds kennis gemaakt had met de slang als grijpende naar den hiel,
de achterhoede, de zwakke, onbeschermde stee, van het vrouwenzaad. Wij hebben
in deze laatste woorden voor ‘kop’ en ‘verzenen’ (bekend uit Gen. 3:15) andere
woorden gebruikt; en we achten het niet uitgesloten, dat ook met de mogelijkheid
van dergelijke precisering in de verklaring ernstig te rekenen valt; hoevaak wordt in
een raadselspreuk, een gelijkenis, hetzelfde woord in meer dan één betekenis
gebruikt, b.v.: breekt dezen tempel af, Ik zal hem in drie dagen weder opbouwen
(Joh. 2:19), of: een kleinen tijd en gij zult Mij niet zien, en wederom een kleinen tijd
en gij zult Mij zien (Joh. 16:16-23); er zijn trouwens ettelijke voorbeelden. En indien
in deze richting werkelijk te zoeken zou zijn, dan zou de moederbelofte inhouden,
dat het vrouwenzaad, zijn aanval op het front richtende, den duivel zelf als vijand
onderkent en ‘wederstaat’: de duivel is het hoofd, de baäl, der slang, en van het
adderengebroed, gelijk hij ook beëlzebul en beëlzebub, vliegengod en heer van de
mestvaalt heet. Terwijl dan de slang, de duivel zelf, van achteren aangrijpt, listig,
en zich op de achterhoede richt, in een overigens reeds verloren strijd. De een wordt
in de leiding, de ander slechts in de achterban getroffen. Doch over deze
mogelijkheden niet meer.
Hoofdzaak blijft: de moederbelofte heeft haar werking gedaan: er ontstond een
gezelschap Gods rondom patriarchen en profeten. Een corpus messianicum, een
lichaam-van-Messias (d.i. Christus), een corporatie van vrouwenzaad, een kerk als
community, als ‘lichaam’ van Christus. En daarin werd geprofeteerd. En in die profetie
werd de evangeliestem doorgegeven: de liefde ijverde naar de beste gaven, en
daarom naar de profetie, die welbewust de kerk vergaderen wil met ter toetsing
overgegeven (1 Cor. 14:1 v.) epexegese der Woordbelofte.
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1)

Kracht Gods.

Het evangelie......een kracht Gods tot zaligheid.
Rom. 1:16.
In de Schrift worden de woorden ‘evangelie’ en ‘belofte’, ofschoon wel onderscheiden,
toch vaak in ongeveer dezelfde betekenis gebruikt. De belofte is, als men nu precies
wil afbakenen, een boodschap omtrent den te geven, het evangelie omtrent den
gegeven Middelaar. Mogen de woorden door en in elkaar lopen, toch ligt er, zó
gezien, wel enig onderscheid al kan men de termen niet van elkander scheiden.
Dit evangelie wordt naar zijn inhoud, ook wel genoemd: leer, - gezonde leer (of:
gezonde woorden): 1 Tim. 1:10; 6:3; 2 Tim. 1:13; 4:3; Titus 1:9; 2:1; vgl. 1:13; 2:2,
Het is dus een doctrine. Een bepaalde gedachten-inhoud, die kan worden ‘ontvangen’
en ‘overgegeven’, óvergedragen in woorden.
Die naam ‘doctrine’ is voor vele van onze tijdgenoten een hoogst ongewenst
woord: ze vinden, dat ‘openbaring’ een gebeuren is in onvoltooid-tegenwoordigen
tijd, en dus niet een gebeuren dat ook al gebeurd wèzen kan; men gelooft wel, dat
er inspiratie is, maar niet aan de ge-inspireerd-heid. Daarom kan de openbaring
ook geen vasten ‘neerslag’ achter zich laten, geen residu, geen doctrine. ‘Leer’ is
vlak mensenwerk; geen kracht; krácht is alleen Gods Woord-in-het-‘ogenblik’ van
zijn spreken! Hoe geheel anders evenwel spreekt Paulus, die met één slag dit alles
op zij werpt, als hij poneert, dat die doctrine, die gedachten-inhoud, gezond is en
gezonde woorden spreekt. In geen enkel ogenblik is de christologische boodschap,
de inhoud der openbaring, een stukje ‘leerstellig’ onderwijs, maar kwam God tot
den gevallen mens met een belófte. Een belofte evenwel moet concreet wezen;
alleen als ze concreten inhoud geeft, kán ze worden gelóófd; men kan immer geen
‘ideeën’, doch slechts beschreven inhouden ‘aannemen’, oftewel geloven. Daarom
is het ogenblik, waarop God een begin maakt met de openbaring van een bepaalde
werkelijkheid of realiteit, tevens het moment, waarop die werkelijkheid zelf een
aanvang neemt; openbaring is immers niet de overdracht van een blote doctrine,
desnoods voor niet-geïnteresseerden, terwijl dan de openbarende God zelf zich
niet ervoor zou interesseren, óf de hoorder van zijn spreken zich voor den inhoud
daarvan wél interesseert. Neen: Hij maakt al een begin met het beloofde, zodra de
belofte ge-
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schiedt. Vervulling in den zin van: vól-making van de beloofde realiteit, die komt
later; maar de aanvang der belofte is meteen aanvang der beloofde záák; ook van
de belofte geldt: Hij spreekt, en het is er, Hij gebiedt, en het staat er; al staat het er
niet dadelijk in zijn volkomenheid.
Het is duidelijk, dat op dit standpunt een streng-begripsmatige onderscheiding
van ‘evangelie’ en ‘belofte’ niet vol te houden is. De belofte zelf was al eu-aggelion,
evangelie, goed klinkende boodschap, en met een goed-wérkende boodschap.
Men behoeft ons van barthiaanse zijde heus niet op te houden met de min of
meer als critisch of criticistisch voorgedragen ‘theologie’, dat openbaring een
‘geschieden’ is. Dat wisten de gereformeerden al eeuwen lang. Maar terwijl de
barthianen beweren: openbaring is geschieden, en daarom kan ze geen doctrine,
geen te fixeren en gefixeerde doctrine zijn, daar zegt Paulus juist in de pastorale
brieven, en ook in Rom. 1:16: openbaring is inderdaad geschieden; wánt: ‘krachtig’
en ‘werkzaam’ en nimmer ‘ledig’ - d.w.z. nimmer zonder resultaat - ‘tot Hem
wederkerend’ (Jes. 55:11) gaat er telkens een Woord Gods uit, dat steeds weer een
zeer bepaalden inhoud heeft; en die inhoud is elken keer een samenhangende
inhoud; en die samenhangende inhouden, nu eens van dit, daarna van dát Woord
Gods, kunnen, temeer wijl ze ook onderling als gezonde woorden (explicatie van
het éne Woord) samenhangen, worden beschouwd als ‘doctrine’, als ‘leer’; een leer,
die geprédikt wordt, een leer, die verstaan wordt, een leer, die ook wel
wetenschappelijk uitgedrukt worden kan, voorzover de gelovige denker daarin slagen
kan. Niet maar één mysterie, niet slechts één ènkele verborgenheid, doch een
veelheid van mysteriën, een reeks van verborgenheden immers heeft God
geopenbaard. Mysterie blijft alle geopenbaarde inhoud in zóverre, als niemand de
laatste gronden ontdekken, de diepste bodems bereiken, de verste doeleinden
blootleggen kan. Maar omdat God, die grote Paedagoog, tot ons spreekt in ónze
taal, en zich bedient van ónze begrippen en kategorieën, en omdat voorts al zijn
openbaringsinhouden uit zijn éne goddelijke wijsheid opkomen, en van éénzelfden
vasten en onveranderlijken raad de ontvouwing zijn, en nimmer elkander
tegenspreken, daarom kan die immer wassende, en toenemende inhoudenreeks
op allerlei wijze worden verstaan. Verstaan kan ze worden door den eenvoudige,
die, ook zonder enige ‘geleerdheid’, gelovig aanhoort wat Hij spreekt of laat
verkondigen. Verstaan kan ze worden ook door den man, die wetenschappelijke
uitdrukkingsvor-

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

467
men zoekt, en daarom den geopenbaarden inhoud in den vorm ener
wetenschappelijk uitgedrukte ‘doctrine’ straks begint samen te vatten en weer te
geven. Het ‘geschiéden’ der openbaring is dus dit, dat uit Gods binnenste gedachten,
overeenkomstig zijn heiligen wil, werkelijkheid-van-God ons gezegd en alzo
méégedeeld wordt. Zeggen is en wórdt meer en meer: wèrken; het wordt médedelen;
de ontvángst van het meegedeelde wordt ook zelve door den Spreker met kracht
bewerkt. Zou dat geen ‘geschiéden’ zijn? Er is een tweevoudig geschieden: een
voortschrijdend geschieden van het heil, èn een voortschrijdend geschieden van
de openbaring van het heil. Héilsgeschiedenis alzo, èn openbáringsgeschiedenis.
En beide zijn, om zo te zeggen: ‘rechtlijnig’; een van kracht tot kracht en van minder
tot meer vóórtgaan, in het kader van den tijd, van den hándelenden, en van zijn
aangaande dat handelen openbaring verstrekkenden God.
1)

Petrus doet hypostolisch.

Hij onttrok zich en scheidde zich af.
Gal. 2:12.
In het eerste leven der christelijke kerk waren onderscheiden meningsverschillen.
Geen wonder ook.
Men was pas verlost van de hiërarchie; en dan wil ieder graag zijn récht van
meespreken doen gélden. Men heeft daar groot gelijk aan; als men maar niet, het
gezag der hiërarchie verwerpende, het gezag van een schriftuurlijke rede of van
wettige besluiten met voeten treedt.
Bovendien: na elke vrijmaking zijn er onopgeloste vragen: het antwoord formuleren,
daar wil ieder aan meedoen. Men heeft al weer gelijk, mits onder dezelfde condities.
Dan is daar een derde factor: men kan niet zo gemakkelijk de oude vrienden
verlaten. Niet even gemakkelijk, als zij het óns deden in de centrale dingen. Men
komt er dan wel eens toe, wat te spelen met de orde, en hypostolisch te doen, ten
nadele van de eigen broeders, ten faveure van de tegenstanders.
Hypostolisch doen, dat is zo iets als: zich losmaken van het front.
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De actie der in één front verenigden doorbreken. Steunen op mogelijkheden, die
men ziet; en niet, ook niet in gevallen van benauwdheid en druk, vertrouwen dat
het altijd goed komt, als men zich strikt houdt aan de dagorder van den Wetgever,
die het front te commanderen heeft. Hebr. 10:39 heeft de hypostole, het hypostolisch
doen, gesteld, als zonde van de ‘achtergebleven’ joden, - tegenover de ‘pistis’, het
geloof, van de aan Israëls wáren Messias trouw gebleven, en dus christelijk gedoopte
joden. De joden van de hypostole zeiden tot de joden, die christen geworden waren:
ge zijt weggelopen, ge hebt het front gebroken; maar terecht zeggen de joden, die
christen geworden zijn: WIJ zijn niet van de hypostole, doch van de pistis. En dus
doen wij naar Habakuk, die eens de antithese zag lopen tussen pistis en hypostole
(2:4, naar griekse vertaling).
Nu, ook Petrus, een ijverig man Gods, heeft ook wel hypostolisch gedaan.
Daarmee was hij nog geen mán-van-de-hypostole geworden, want één daad typeert
een mensenléven nog niet. Maar die ene daad, die was inderdaad - zoals ons
tekstvers het uitdrukt: hypostolisch doen.
Daarom gaat Paulus er fel tegen in. De zonde tegen het front, dat in geloof
gevormd is, is zonde tegen de vrijmaking der kerk van de voormalige hiërarchie. Zo
ziet Paulus het conflict. En daarom richt hij in Gal. 2:15-18 scherp de aandacht op
het bekende conflict tussen hemzelf en Petrus; dat had nog al stof doen opwaaien,
en was publiek aan de orde gesteld in Antiochië. Had Petrus niet vroeger, net als
ieder ander apostel, op grond van Christus' woord in Matth. 5:17, rustig zich ontslagen
geacht van al die schaduwachtige wetten, met name in betrekking tot de vraag, wat
een mens wet eten mocht, en wat hij moest laten staan: rein het éne, ónrein het
andere? Hij had er alles van geweten, destijds, dat die schaduwen voorbij waren,
omdat met Christus ‘het lichaam’ gekomen, en de schaduwendienst dus vervallen
verklaard was. Maar ineens was het met dat vrije leven van Petrus als van een
vrijgemaakt christenmens ánders geworden: er waren nl. uit een bepaalden kring
van verbeten judaisten enkelen in zijn omgeving gekomen; en ineens had toen
Petrus zich losgemaakt van zijn vroegere vrienden, hij had hun maaltijden zorgvuldig
vermeden en den schijn aangenomen, alsof hij zo'n heel secuur judaistje was: een
prompt onderhouder van Mozes' wetten, alsof niet heel Mozes' wetboek een boek
‘Over Jezus Christus’ geweest was. De mensen mochten vooral niet denken, dat
Simon Petrus zomaar over Mozes' wetten heenstapte, en slordig om zou durven
sprin-
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gen met de vraag, of een bepaald menu kosjer was, dan wel niet.
Dát had Paulus boos gemaakt. Hij slingert Petrus in het gelaat, dat wie (naar
Rom. 10:6-8) de mozaische wetten uitlegt als wet-ten-van-en-tot-het-evangelie, als
Christuswetten, daarmee den Heiland ‘zijn eer geeft’, en daarmee den Christus
erkent; en dat wie het anders doet, terwijl hij beter weten kan, nu ja, dat
die......Christus verloochent. Hoe kan Petrus anderen een juk opleggen, dat hijzelf
niet aanvaardt, als puntje bij paaltje komt? Heeft hij dan zijn ogen dichtgedaan? De
schaduwendienst was een dienst van de publiekrechtelijke aanbieding van Christus
(én van diens geschenken, de ‘substantiële’) aan Israël; maar het was een aanbieding
geweest van een ‘substantie die nog kómen moest’. Thans is het evangelie tot de
heidenen gekomen, de historie der oblatie, der aanbieding van Christus, is
voortgeschreden tot het punt, waarop Hij met gezag kon worden aangeboden als
de ‘substantie’, die nu gekomen wás, - en kijk, nu gaat me daar niet de eerste de
beste, doch een apostel, één van de twaalf officiële getuigen, den aanbiedings-,
den oblatiewagen terùgrijden. Nèt doen, alsof Mozes nièt had geháákt naar de
‘substantie’ Christus. Stel, dat een huisvader zijn onmondigen zoon uit boeken en
platen onderricht gaf over het den zoon straks wachtende leven als getrouwd man,
en dat dan de zoon, mondig gewórden, en wettig getróuwd, later zich angstvallig
onthoudt van het echte, substantiële, huwelijks- en huisvaderleven, en zich aanstelt,
alsof hij nóg zich moet vergenoegen met den voorlichtingsdienst van vader, hoewel
hem van Godswege gezegd was, dat hij vader en moeder moest verláten, en één
vlees moest worden met zijn huisvrouw, wat zegt men dan van zo'n man? Men zegt:
zó iets is verloochening van een geschenk, waarom jarenlang gebeden is. Zo iets
is slecht; zo'n man bouwt weer op, wat hij allang heeft afgebroken, en laten varen
(vgl. vs. 18).
En nu komt Paulus met een onbarmhartige consequentie op Petrus af. Onze
vaderen, Petrus, hebben eeuwen lang gebeden om Christus' dag. Te beginnen met
vader Abraham (Joh. 8:56); hij moest er al van jubelen, dat die dag zou komen. En
nu doet gij net, alsof er niets gebeurd is, alsof we nog in de oude bedeling leven!
Wij hebben allebei, gij en ik, gepredikt: Christus onze gerechtigheid! De
werken-der-wet, het blijven-staan-bij-Mozes, dat hebben wij samen volstandig
geweigerd als onze gerechtigheid te erkennen. Indien dat nu 'n openbare grove
zonde geweest is, indien dat nu even eigenwillig en autonoom geweest is, als de
heidenen zijn (vs. 15), dan is Christus, die
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het ons zó geleerd heeft, een revolutionair; dan is Hij een patroon, een helper en
promotor van de zónde. Dan is dus bij Hem álles ‘één pot nat’; zijt ge ‘precies’, als
een tip-top-farizeeër, het is ‘zonde’; en zijt ge vrijgemaakt van al dien mozaischen
poespas, dán is het nóg ‘zonde’. Dan maakt Hij geen discriminatie. Dan is Hij den
énen keer een dienaar der ‘besnijdenis’ (van het Jodenvolk), en den anderen keer
even vrolijk een promotor van de ‘zonde’, van dat heidenpak.
En dat zou heel erg zijn. Want, staat het zó. dan maakt het geen verschil, of ge
nu in Hem als in ‘Jahweh onze Gerechtigheid’ gelóóft, ja dan neen. Dan komt alles
er niet meer op aan. Dan dompelt het laatste oordeel heel de wereld in één grauw
énerlei. Dan doet het er niet meer toe, of ge nu in Hem als den aangeboden, en dan
wel door Mozes aangeboden, vervullingsmiddelaar gelóóft, ja dan neen.
Toen Petrus zich onttrok aan de maaltijden van de langs wettige en geloofswegen
bijeengebrachte gemeenschap, deed hij hypostolisch. Hij liep uit het front. Hij praatte
meer met de anderen, dan met zijn eigen broeders. Hij had in die dagen veel mentale
reservaties, ook inzake publieke en officiële handelingen van de kerk (b.v. het besluit
van Hand. 15).
Maar alles, eten en drinken in communie, alle frontvorming èn frontcorrectie, zal
gelóófsdaad moeten zijn. Anders kan ze beter niet zijn.
1)

Zien op een afstand.

Want wij zien door een spiegel in een duistere rede.
1 Cor. 13:12.
Men heeft in de laatste jaren onder ons, op Kuyper's voetspoor, en daarna ook in
geschriften van Hepp en ook nog in de kringen van calvinistische wijsbegeerte, de
stelling geponeerd, dat alle mensen een ‘geloof’ bezaten. ‘Formeel’ genomen, zei
de één. Krachtens een algemeen Geestesgetuigenis, zei de ander. In een pistische
functie, vulde de derde aan, die dan rechts gericht is (op God), dan wel links (naar
den afgod). En als illustratie bijv..zo niet als bewijs voor die gedachte, heeft men
gewezen óók op 1 Cor. 13:12.
Wat deze plaats betreft: we kennen allen haar inhoud: wij zien
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thans door een spiegel in een raadsel, maar dán van aangezicht tot aangezicht,
lezen we daar.
Deze plaats herinnert aan Num. 12:8; Mozes ontvangt een voorrecht, staat daar,
boven andere profeten; alle ánderen ontvangen kennis in ‘chidooth’, in ‘aenigma's’;
maar met Mozes spreekt Jahwe van mond tot mond.
‘Chidooth’, dat betekent zo iets als: raadselspreuken; gezegden, die om
interpretatie vragen; problemen. Het woord betekent niet bepaald ‘woordloze’
heenwijzing naar of betekening van mysteriën of iets anders van die kracht; en men
moet vooral niet de irrationalisten-geleerdheid, die in de laatste tientallen jaren, ook
vroeger trouwens, aan het begrip ‘aenigma’ (tisch denken) gewijd is, in de bijbelse
taal indragen. Als Jahwe in ‘chidooth’ spreekt, dan spréékt Hij inderdaad; alleen
2)
maar: er blijven vragen over; het is licht, maar er blijft nog wel wat ‘obscuurs’ over.
Het woord is verwant aan 't begrip ‘raadselspreuk’ (masjaal), dat we reeds vaak in
ons blad tegenkwamen. Ook aan dat van ‘gelijkenis’. Als daarom Paulus zegt: wij
zien nu in ‘aenigma’, dan is dat ‘zien’ eerlijk gemeend, en reëel; alleen maar: men
ziet in aenigma: veel wacht nog op volle verklaring, op uitputtende exegese (naar
mensenmaat dan nog altijd).
Moeilijker is het woord ‘spiegel’; moeten we hier de archaeologen soms te hulp
roepen, om van hén te weten, hoe men met een spiegel-van-destijds kon zien? 't
Kan zijn; en dan zou erop te letten zijn, dat die spiegels niet zo helder waren als de
onze; ze waren van metaal; men zag dus slechts indirect niet alleen, maar ook met
onvermijdelijk verlies aan scherpte voor wat het beeld betreft.
Maar er is ook een andere mogelijkheid. We mogen ze niet verwaarlozen. Want
3)
van die onduidelijkheid van een spiegelbeeld praten wij wel druk, maar de bijbel
zelf niet: Jac. 1:23v. (daar is in den spiegel zien een ding, dat zou moeten helpen);
4)
vgl. 2 Cor. 3:18. Welnu: het hebreeuwse woord ‘mar'ah’, dat spiegel betekent, een
instrument om te zièn, Ex. 38:8 (vrouwen!), betekent ook: visioen, middel van
openbáring: Num. 12:6; 1 Sam. 3:15; Dan. 10:16; Ez. 43:3; Gen. 46:2; Ez. 1:1; 8:3;
40;2. Zou men niet

2)
3)
4)

Vgl. Richt. 14:12, 18; Ez. 17:2; Spr. 1:6; Hab. 2:6; Ps. 49:5; 78:2; 1 Kon. 10:1; 2 Kron. 9:1;
Dan. 8:23. ‘Obscuur’ wil zeggen: vergelijkenderwijs donker.
Vgl. Kittel in Kittel Wtbck., I 178 (juist een beroep op archeologen, die de telkens beweerde
onduidelijkheid der spiegels van dien tijd betwisten).
Merkwaardige détails over de spiegels van de vrouwen uit Ex. 38:8 te vinden bij:
Goodwin-Carpzov, Apparatus historico-criticus S. Codicis, Francof. & Lipsiae, 1748, 287-288.
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beide betekenissen verbinden? Zoals in een visioen men een ‘gelijkenis’ krijgt
(Ezechiël gebruikt dat woord vaak, en Noordtzij vertaalt dan: zo iets als......), maar
die gelijkenissen vluchtig zijn, en geen aanwezige, grijpbare, tastelijke verschijning,
geen gedaante, b.v. van engelen, met wie men kan ‘eten en drinken’, en zoals ‘in
een spiegel zien’ misschien in Paulus' tijd onder rabbijnsen invloed der vrijwel
bekende algemene betekenis kan gehad hebben van: een profetisch gezicht
5)
ontvangen ), - zo kunnen ook in dit woord, dat op Num. 12:8 toch wel teruggaat,
de lezers van Paulus' brief hem alzo begrepen hebben. Alleen maar: ze hebben
dan niet, zoals wij dat nog zo vaak doen, zich afgetobd met de vraag, hoe zwak of
sterk die spiegeltjes nu wel waren, die de dames van Paulus' tijd plachten te
hanteren: wát voor metaal! en hoeveel weerkaatsingssterkte? Ze hebben dan veeleer
de lichtbron in den hemel zich gedacht. Van dáár uit wordt licht uitgezonden: vandáár,
uit die grote hoogte, uit die wereld der realiteiten, der hemelse centrale substanties,
waar óók de ‘eikoon’ (2 Cor. 3:18) van hun verheerlijkt Hoofd is. Dat licht zagen ze.
Ze vingen het op. Want heden zijn ze allemaal profeten (geen leken meer, als toen
Mozes leefde). En dus zijn ze allemaal gevoelig voor uitgezonden licht; ze worden
er zelfs andere mensen van (2 Cor. 3:18).
Zó wordt Paulus' woord uit 1 Cor. 13:12 duidelijk. Vandaag is de lichtbron, die
naar ons heen afspiegeling doet, nog ver weg. Maar straks staan we er vlak bij. Nú
krijgen we nog openbaring van God, die indirect is, ook al is ze in zichzelf een heerlijk
geschenk; een openbaring, die niet van vlak nabij, in de wereld der hemelse
vervullingsvolheid en der voltooide wérkelijkheden geschonken wordt, doch op een
afstand daarvan blijft staan met ons, ook al is ze een mededeling van goddelijke
werkelijkheid. Maar straks zullen we, evenals Mozes, Num. 12:8, van mond tot mond
met God en den beteren Middelaar dan Mozes zelf was, mogen spreken, en van
vlakbij God mogen aanschouwen. De ‘zaak’ is wel vlakbij (Deut. 30:14, Rom. 10:8),
maar de volle zaak is nog op een afstand en het zien van die volle realiteit is dus
ook nog een zien uit de verte. Een zien op langen afstand.
Zó gezien, is deze plaats een directe afwijzing van het fantoom van het ‘algemeen
geloof’. Tenzij men zou willen vasthouden aan de in den tekst niet eens aangeduide
gedachte, dat dat zien-in-een-spiegel ‘toch maar weinig om het lijf had’. Trouwens,
óók dán nog is zulk

5)

Strack-Billerbeck, Komm. z.N.T. etc., III, 452 v.; Kittel, Wtbch., I,177/8.
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een vergelijkenderwijs nog niet veel om het lijf hebbende vrucht van den door Gods
genade geopenden openbaringsdienst toch een geschenk van Hem aan zijn volk.
Wie uit dit woord wil afleiden, dat ‘alle mensen’ dat hebben, zou moeten verdedigen,
dat alle mensen profetische openbaring krijgen.
1)

Liefhebben en haten.

Jacob heb Ik liefgehad, en Ezau heb ik gehaat.
Rom. 9:13.
De strijd tegen de leer van Gods souvereine verkiezing en verwerping heeft zich
uiteraard ook met grote hardnekkigheid geworpen op het woord van Paulus, als hij,
het Oude Testament aanhalende, van den Heere God zegt, dat Hij den één liefhad,
den ànder háátte.
Hoewel het góddelijk subject (Ik) elk voor het praedicaat gebruikte werkwoord uit
de ons bekende woordenboeken onmiddellijk een geheel eigen betekenis en inhoud
geeft, heeft men toch gezocht naar verzwakte betekenissen, van liefhebben zowel
als van haten, om aan de klem van het woord te ontkomen. ‘Bewijzen’ waren gauw
genoeg bij de hand; want inderdaad kan ‘haten’ betekenen: minder sterk liefhebben,
achteruitzetten, en nog heel wat meer.
Maar voor ons is van hoofdzakelijke betekenis, dat GOD ZELF hier sprekend
optreedt. En dat Hij niet een moment-opname hier laat zien, uit een of ander
veldslagje, waarin Jacobs kinderen het nakroost van Ezau eens flink af konden
drogen, maar 'n profetisch diorama ons vertoont: we krijgen perspectieftekening,
en het licht valt van boven de bergen der eeuwigheid.
Met name van remonstrantse zijde is al het mogelijke gedaan, om te ontkomen
aan de klèm van het woord: Jacob heb Ik liefgehad, Ezau heb Ik geháát, spreekt
de Heere. Daar wordt gezegd: Ezau is object van Gods háát; hij wordt, om zo te
zeggen, ondergebracht bij het slangenzaad, dat door Hem in oorlog tegen het
vrouwenzaad ‘gezèt’ is, gelijk ook vice versa.
Nu is dit woord uit Rom. 9:13 een welbewuste aanhaling uit het Oude Testament,
Mal. 1:2v. Bij monde van Maleachi zegt de Heere zelf, dat Jacob en Ezau broeders
waren, tweelingbroeders nog wel;

1)
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in één schoot hebben ze gerust. Niettemin lag er tussen die twee een tweesnijdend
van Gods hand geslepen ‘zwaard’, dat tussen die beiden scheiding maakte: de één
is van de liefde, de ander van den haat van Jahwe een object, spreekt de Heere
zelf.
Onder de exegeten wordt nogal gediscussieerd over de vraag, of soms Maleachi
het oog had op recente gebeurtenissen van politieke betekenis: ja of neen. Dat de
profeet daar tot op zekere hoogte het oog op heeft, schijnt wel onbetwistbaar: Mal.
1:3. ‘Liefhebben zou dus kunnen betekenen: in bepaalde feiten, die dan zelf onder
's Heeren bestuur staan, (het volk van) Jacob in een gunstige positie brengen, en
‘haten’: in overeenkomstige harde feiten (dat van) Ezau in een ongunstige. Wij zullen
over de vraag, óf en zo ja wèlk politiek evenement van die dagen hier een rol speelt,
niet in bizonderheden treden; want twee elementen maken de discussie over zulke
détails voor óns doel hier volkomen overbodig:
a) het feit, dat bij Maleachi de Heere zelf aan het volk vraagt: Is niet Ezau Jacobs
broeder? Hij wijst daar (vgl. Hos. 12:4) terug naar het begin van beider levensloop;
en wijst nu op het daarmee in zo frappante tegenstelling zijnde vervolg en einde
ervan. Al wil Ezau's nakomelingschap na zijn nederlagen ook gaan herbouwen, al
zal zij pogen weer overeind te krabbelen, nadat haar een slag is toegebracht: het
zal toch niet gelukken; Ezau's land wordt een ‘gebied der goddeloosheid’, en zijn
volk, een volk, dat ligt onder permanenten toorn, d.w.z. verlatingstoorn (vs. 3, 4).
Daarentegen zal Jacob van dit verlatingsoordeel getuige zijn; vs. 5; en voor eigen
beneficie mogen danken. De term ‘gebiéd der goddeloosheid’, ‘lánd der
goddeloosheid’, vs. 4, herinnert aan Zach. 5:11; hij schijnt te wijzen op de straf, die
dáárin komt, dat de zonde wordt ‘gehouden’ aan een verworpen gemeenschap; ook
dit element doet weer denken aan een oordeel-der-verlating. - In deze vergelijking
nu tussen het einde èn het begin van den levensloop van beide broeders (en hun
volken) ligt toch wel een niet onduidelijke herinnering aan het goddelijke orakelwoord,
dat bij den aanvang gesproken was: de meerdere zal den mindere dienen (Gen.
25:23: de oudste zal den jongste dienstbaar wezen). - Dan is daar nog:
b) het andere feit, dat nu met zoveel woorden door Paulus in hetzelfde verband,
als waarin hij van dien ‘haat’ des Heeren tegen Ezau spreekt, wordt verwezen naar
Genesis 25:23; uit het laatste én uit het eerste boek van het Oude Testament haalt
hij zijn materiaal; ziet ge wel: een goddelijk besluit kondigt zich af bij het begin; en
naar dat
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onwrikbaar besluit loopt alles naar het einde; en in zijn daad van verlating bezoekt
God immers Ezau's zonde van verstokking?
Nu, wanneer in zùlk een kader wordt gesproken van ‘liefhebben’ en ‘haten’, beide
als werken van God Jahwe, dan behoeft men niet lang meer te praten, dunkt ons,
over de kwestie, of nu een of ander slecht afgelopen regionaal oorlogje op het gebied
van den één, en een klein politiek succesje behaald door den ander in een niet eens
meer fixeerbaar jaartal de door Maleachi eigenlijk bedoelde bewijzen in laatster
instantie zullen geweest zijn van Gods ‘háten’ van Edom, en van zijn ‘liefhebben’
van Jacob. Laat misschien zo iets de ‘aanleiding’ geweest zijn voor het wederom
in werking stellen van het profetisch zoeklicht, dat de actuele feiten wil plaatsen in
hun openbaringshistorisch verband, maar zulk een nieuwe aanleiding tot het
wederom zéggen: zie, hoe Jahwe haat en hoe Hij bemint, is nog wat ánders dan
het uitputtende bewijs voor dat zeggen, en ook nog iets anders dan de
vervullingsvolheid van het gezegde. Neen, hier spreekt de Verkiezende, die zich
een ‘overblijfsel reserveert’ ter éner, en zich een ‘slachtmaal’ met de aasvogels van
de hele wereld als ‘gasten’ toebereidt ter anderer zijde. (Vergelijk, waar het in
Maleachi 1:2 v. over Ezau (Edom) gaat, ook Mal. 3:24 v. in verband met Jes.
34:5-17).
Het schijnt ons daarom volkomen duidelijk, dat in Maleachi's profetie ‘liefhebben’
en ‘haten’ in strikten zin worden bedoeld; dat we hier inderdaad aan verkiezing en
verwerping hebben te denken, niét voor wat betreft de individuen, hoofd voor hoofd,
die uit Jacob dan wel Ezau voortgekomen zijn, doch wèl voor wat beider
nakomelingschappen als collectieve eenheid, als ‘community’ betreft: tweeërlei
‘zaad’, tweeërlei ‘community’, tweeërlei ‘'am’; het is weer de oude antithese. En, de
tweeërlei uitkomst van dat tweeërlei ‘zaad’ van beide broeders is dan zèlf weer een
neerslag van Gods tweeërlei ráád aangaande de twee vaders van dat zaad;
aangaande Jacob en Ezau individueel. Het waren wel twee ‘volkeren’ in den schoot
van hun moeder, maar dat kon ook slechts zo zijn, ómdat er twee zónen waren; en
het is nu juist die door God ‘gezette’ antithese, welke de ‘gemeenschappen’ van die
volkeren van elkander scheidt door en krachtens een volstrekt souvereine goddelijke
beschikking over hun vaders. Want gelijk het Jahwe is, die beschikt tussen Izaäk
en Ismaël, beiden uit één vader, hoewel van onderscheiden moeder, zo is het,
voortgaande op het pad harer souvereiniteit, diezelfde beschikkingsmacht Gods,
welke tussen Jacob en Ezau, zonen van eenzelfde moeder zo-
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wel als van eenzelfden vader, soortgelijke scheidslijn trekt. De bijbel wil maar zeggen,
dat demarcatielijnen bepaald, en daarna getrokken worden, niet door vlees en bloed,
niet door bloeds- of lots- of bodemverbondenheid, doch door vrije goddelijke
praedestinatie, in souverein welbehagen.
En op dit punt nu willen Remonstranten noch andere praedestinatiebestrijders
toegeven. Zeker, men kan, zo geven ze vooral aanvankelijk nog wel toe, men kan
verloren gaan, de liefde Gods verwerpen, zo iets als slangenzaad wórden door
eigen schuld, en door misbruik van de ‘rede’(!). Maar dat God slangenzaad ‘gezèt’
heeft; en dat in zijn reëel bestaan zich ook Gods ráád voltrekt, zijn besluit, neen,
dát niet.
Vandaar, dat men zijn uiterste best doet, aan de klèm van de woorden uit Mal.
1:2 v. en Rom. 9:13 te ontkomen.
In allerlei schakering komt hun betoog hierop neer, dat dat ‘haten’ van God niet
zo ‘strikt’ genomen mag worden.
Men vraagt zich echter bij de lectuur van een en ander af: als het ‘haten’ Gods
niet zo ‘strikt’ bedoeld is, waarom zou dan wèl de ‘liefde’ Gods zo serieus op te
vatten zijn? Indien God kan ‘haten’ zonder bepaalde vijandige en polemische
gezindheid, kan Hij dan soms ook ‘liefhebben’ zonder bepaalde vriendschappelijke
en unificerende gezindheid? Indien men, om aan deze laatste toch vooral vast te
kunnen houden, zo graag spreekt over Gods philanthropie, en over God als
‘philanthroop’, is dan de figuur van God als ‘misanthroop’ niet zo iets al een variatie
op de eerste figuur? Is er dan nog wel een wezenlijk verschil tussen liefhebben en
haten, bij Hem? Betekent zulke vooringenomen exegese-suggestie niet een
‘doorbraak’ voor de antithese-gedachte; en is hier niet een weg geëffend voor de
leer, dat het (universele) genadeverbond zijn eigen protevangelie ontkracht?
Daardoor nl., dat het wel spreekt van vijandschap, en dan ook nog wel ‘gezétte’
vijandschap tussen vrouwenzaad en slangenzaad, doch dit dan zó, dat dit ‘zetten’
Gods zijn absolute vrijheid inboet?
Men speelt hier dan ook met vuur. Verzwak den term ‘háten’, en de preekjes van
de dominees-der-liefde worden meteen temerig; de pit en de klank van vástheid is
eruit. Devaluatie van het éne woord betekent onmiddellijk devaluatie van het ándere.
Daarom blijft voor den mens, die naar God zoekt, geen troostelijker boodschap,
dan deze: dat de God die hem met belóften op weg gestuurd heeft, en die hem
verbood, dááraan te twijfelen in ongeloof, nu voorts de God is, die achteraf van
verkiezing en verwerping
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spreekt. Die spraak geeft metaal in zijn stem als Hij van vasten wil en
onherroepelijken raad getuigenis geeft; ijzer en koper zijn onder Gods voeten als
Hij háát, en daarom óók onder diezelfde voeten als Hij ‘het goede boodschapt’, en
zegt: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde. Daar is geen wrikken meer aan;
blijf af van zijn praedicaten, want Hij is Subject en niemand meer.
1)

Geloof moet wèrken.

Gij gelooft dat God een enig God is? Dat geloven de duivelen ook, en zij
sidderen.
Jac. 2:19
De Joden, anders dan de hen omringende heidenen, geloofden ‘dat er maar één
God is’. Deze leer was bij hen opgenomen in een steevast weerkerende belijdenis,
ook in hun dagelijks gebed. Maar Jacobus vermaant hen: als die ‘gedachte’ niet het
ganse leven aangrijpt, en niet in de concrete situaties, waarin we geplaatst worden,
ons tot een brandend vuur in het binnenste wordt, wel, dán ‘dóet’ dat ‘geloof’ ons
nog minder dan hún ‘geloof’ den duivelen ‘doet’. Ook zij zijn vast overtuigd van de
eenheid Gods: er is er maar één, en die Ene is één, ondeelbaar, onwrikbaar, Hij is
uit één stuk. De gedáchte reeds aan Hem doet de duivelen ‘sidderen’; want zij weten,
dat zij onder het oordeel van Hem liggen, en dat Hij geen kamp geeft.
Is dat nu een ‘algemeen geloof’, dat zèlfs bij de duivelen aanwezig is?
Het Griekse woord (‘elpizein’), dat in het Nederlands door ‘hopen’ is weergegeven,
kan ook wel slaan op kwade en ongewenste dingen, die men in de toekomst
tegemoet ziet, die men ‘inwacht’. Welnu, in zóverre kan men zèlfs van de duivelen
zeggen, dat hun geloof een vaste grond, een hypostase, is van de dingen, die
worden ‘gehoopt’, en een bewijs van de zaken, de pragma's, die men niet ziet. Dat
is grif toegegeven.
En tóch spreken wij van geen ‘algemeen geloof’. Want het Griekse woord voor
geloof, het woord ‘pistis’, zoals het in de Schrift voorkomt, duidt niet een natuurlijke
functie aan, die in 's mensen of in der engelen ‘wezen’ natuurlijkerwijze gegeven is,
doch een amen-zeggen op een van God gesproken Woord. Dat Woord heeft bij
Hem de

1)
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kracht van een eed; en wie op zijn eed amen zegt, die heeft Hem betrouwbaar
geacht, niet maar ‘formeel’ (men kent immers God slechts door zijn concrete
spreken), doch ‘materieel’ in dit en dat zoëven gesproken woord, dat zoal niet
‘doorgrond’ dan toch verstaan werd. Als er ‘aangeboren ideeën’ waren, dán kon
men misschien zeggen: er is een ‘algemeen geloof’, een algemeen amen-zeggen
(althans op......die ideeën). Maar aangeboren ideeën leert ons de Schrift niet. Zij
laat tussen schepping en voleinding, in de ‘bedeling’ der goddelijke voorzienigheid
derhalve, zijn gesproken (en deels te schrijven) Woord optreden: en op dit niet in
de schepping zelf gegeven, doch daarna tussen-komend Woord, zegt dan de
hoorder: amen. Ook de duivelen nu hebben openbaring Gods vernomen; die zijn
ze niet ‘vergeten’; haar feitelijke juistheid is hun tot vasten inhoud hunner onwrikbare
overtuiging geworden; zo ‘geloven’ zij ook. Maar niet krachtens een aangeboren
functie, waarmee zij zichzelf of een afgod betrouwen, Wie zou de afgoden beter
‘door hebben’, en als ‘ijdelheid’, als ‘nietswaardigheid’ onderkennen, dan juist de
duivelen? Als de duivelen zichzelf ‘vertrouwden’, dan zouden ze juist niet ‘sidderen’.
Neen, zij ‘geloven’, d.w.z. ze zijn absoluut verzekerd van de betrouwbaarheid der
ook hun gegeven openbaring; en juist daarom sidderen ze.
Maar dat is niet ‘pistisch’ in den zin der Schrift. Want ‘pistis’ in meer begripsmatigen
zin betekent: niet maar stellig weten dat de sprekende God in wat Hij ‘zoëven’ zei
‘objectief’ betrouwbaar is, maar ook Hem zelf aannemen als belover. Hem zelf
begeren. ‘Appetitus’, appetijt, verlangen, begeerte naar Hem hebben. De siddering
overwinnen, nalaten (1 Joh. 4:18). En de duivelen, al weten ze met vastheid wat
ook hun ‘objectief’ gezegd en getoond is, ze vertrouwen den sprekenden God niet
‘subjectief’; die ‘appetijt’ is bij hen niet: ze blijven haten, weerstreven, den kop tegen
den muur werpen. Bij hen geen ‘pistis’, die naar links gericht zou zijn, want dan
zouden ze op en in zichzelf betrouwen, en dan kregen we het fantoom van ‘vals
vertrouwen’ bij hen te zien. Neen, zij zeggen ‘ja’ tot de assertorische, maar ‘neen’
tot de promissoire eden Gods; ‘amen’ zeggen ze op zijn beweringen: Ik zal, Ik zal
niet; maar ‘neen’ op zijn beloften: Ik wil, Ik wil niet. Zijn indicatieven betwijfelen ze
niet; zijn jussieven weerstaan ze. Ze zijn ‘overtuigd’ van een ‘dogma’ (als b.v. dat
God één is), doch ze zijn niet in liefdebrand gezet vanwege den Persoon, die van
het dogma Auteur en Inhoud is. Ze zijn wel in zekeren zin pisteutisch, d.w.z. hun
overtuiging grijpt ze aan tot in elke vezel van
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hun bestaan, maar ze zijn niet pistisch, d.w.z. ze ‘staan’ niet tot God in vertrouwende
relatie. Zij zijn wanhopig, juist omdat ze geen ‘links’ gerichte pistis kennen.
Zij zijn wanhopig; hun weten grijpt ze aan.
Dit is het dan ook, wat Jacobus in deze wel zeer beschamende herinnering aan
de daemonen zijn lezers wil inscherpen. Als we zó onder den indruk waren van wat
we als zéker kennen, wel, wat zouden we dan andere mensen zijn, De daemonen
worden door hun overtuiging beheerst; ze gaan, om zo te spreken, er helemaal
‘naar staan’. Hoeveel te meer dan moesten wij, mensen, die het geloof door de
liefde werkzaam noemen, onze overtuiging laten werken in ons gedrag?
Zie naar de duivelen, en word wijs.
1)

Denzelfden Geest hebben.

Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben......
2 Cor. 4:13
Als Paulus uitspreekt, dat hij, en zijn gelovige lezers in Corinthe, denzelfden Geest
des geloofs hebben, dan spitst met name sinds de Reformatie, de kerk de oren.
Want zij heeft - terecht, menen we - uit dit woord afgeleid, dat het de H. Geest is,
die het geloof in ons werkt, telkens weer.
Is het zeker, dat de kerk hierin goed zag?
Het wordt wel betwist: want de vertaling is onzeker. De Statenvertaling heeft:
dewijl wij nu denzelfden geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb
geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook.
Hier staat ‘geest’, maar de Kanttekening vult aan: ‘Dat is, hetzelfde geloof door
denzelfden Geest’. Andere bijbelvertalingen (b.v. de lutherse van Amsterdam 1702)
schrijven: Geest.
Men proeft reeds de kwestie: is ‘geest’ dan wel ‘Geest’ bedoeld? Onderscheidenen
kiezen voor ‘geest’, en bedoelen dan meestal zo iets als: karakter, ‘esprit’: Paulus
zou dan willen zeggen: wij zijn ‘in het bezit van geloof van hetzelfde karakter’
(Grosheide); en ‘geest’ zou dan hetzelfde willen zeggen als b.v. in de uitdrukkingen:
‘de geest van een boek’, ‘de geest van een vereniging’.

1)

De Reformatie, XXV, 29 oktober 1949.
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Wij voor ons betwijfelen, of zulk (vrij miserabel) spraakgebruik binnen de grenzen
van den bijbelsen accomodatiewil valt; en bedenken we, dat ook volgens Grosheide
zelf het woord ‘hébben’ met nadruk voorop staat, en zeggen wil: wij apostelen
hebben denzelfden geest of Geest in bezit, dan worden we versterkt in ons
vermoeden, dat hier de H. Geest bedoeld is: zegt men van den ‘geest’ van een
boek, een ‘vereniging’, met klem: ik heb hem in bezit? ‘Geest des geloofs’ zou dan
de aan allen eigen H. Geest zijn, die het geloof werkt, geeft; en dan ware dus de
leer, dat de H. Geest het geloof werkt; óók op die uitspraak gegrond. Trouwens,
terecht zegt Grosheide, dat ook al zou déze plaats geen directe bevestiging geven
van de leer, dat de H. Geest het geloof geeft, er nog andere plaatsen zijn, die haar
ondubbelzinnig vastleggen; hij noemt: Rom. 5:5; 8:2-27; 15:13 etc.
Dezelfde GEEST aldus.
Maar wij kunnen den klemtoon ook anders leggen DENZELFDEN Geest hebben
we.
Is dat wel waar?
Roomsen hebben gesmaald: o neen. Wij roomsen zijn zo heerlijk één, want bij
ons is de éne KERK het één en het al. ZIJ zegt ons hoe 't is en hoe het moet, en
zo krijgen wij denzelfden ‘geest’ (kleine g) des geloofs. Maar die protestanten hebben
die éne moederkerk met haar éne gezag en gezagswoord verlaten. En nu beroepen
zij zich wel op den Geest Gods (grote G), maar kijk maar eens aan, hoe hopeloos
zij verdeeld zijn. De één heeft zo'n Geest, de ander weer een ander. Die protestantse
nieuwlichters, zo smalen de roomsen, denken eigenlijk állemaal aan hun ‘privé
Geest’: ‘privatim’, ‘singulis’, d.w.z. telkens één voor één wordt hun de H. Geest
toebedeeld, en die is volgens hen dan de ‘magister’, de leraar, die bij het Woord
moet komen. Maar Rome weet een beteren meester: het is de heilige moederkerk.
Datgene, waaraan men geloof hecht, heeft wel God tot auteur, maar het moet voor
ons besef komen vast te staan door de kerk. Daar heeft men tenminste houvast
aan. Aan zo'n ‘privé’ Geest heeft men geen houvast; die is ook niet heilig, want
misschien is het niet de Geest, doch ‘een geest’, en dan allicht duivels; of tenminste,
niet te onderscheiden van allerlei inbeeldingen des harten. En, het hart van den één
is, en ‘spreekt’ telkens weer heel anders dan dat van een ander. De Schrift zelf
verwijst dan ook nooit ter fundering
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van het geloof naar zulk een privé Geest of geest, maar naar de Kerk. Zo luiden, in
onderscheiden toonaard, maar toch vrijwel naar eenzelfden canon, de roomse
thesen.
Ieder beseft, dat dergelijke theorieën van beslissende betekenis zijn voor de
vraag: wat is nu de laatste grond van ons wetend geloof? en: waaraan hècht zich
in laatster instantie dat vertrouwend geloof? wat is, als 't er tenslotte op aankomt,
de laatste ‘vaste grond’ (hypostase) van ons geloofsvertrouwen? Wie de formule
van Rome overneemt, zal daarop antwoorden moeten: de kerk, de kerk, de kérk.
Maar ook nu vergist Rome zich deerlijk. Want de eenheid is er bij ons, doch dan
verankerd in God. Niet in ‘de kerk’. In God, want het Woord is van Hem, en het is
dus voor allen hetzelfde Woord. En de Geest, die ons aan dit Woord bindt, is ook
Zelf God, en Hij is geen privé-Geest, doch één Geest, publiek en publiekrechtelijk
bekend, in kerk, Schrift, ambt, dienst etc. Eén Heer. Eén geloof. Eén doop. Eénzelfde
God boven en in allen.
Juist daarom zochten de protestanten hun kracht niet in de autoriteit van de kerk,
doch in het getuigenis van den H. Geest.
Maar juist nu komt de vraag weer op: is dat roomse verwijt van subjectivisme en
van willekeur bij de protestanten met hun ‘privé Geest’ dan per slot van rekening
toch niet wáár? Goed, laat het zo zijn, dat de protestanten zich niet willen beroepen
op een privé geest. doch op den Heiligen Geest, maar, mijn lieve mensen, het is
toch zo, dat de protestanten zo hopeloos verdeeld zijn? Spreekt dan die H. Geest
in den één zo, en in den ander weer zús? Ook weer bij die ‘vrijgemaakten’?
Neen, zo antwoorden wij. Want de Geest SPREEKT in ons niet een apart woord,
dat bij den bijbel bijkomt als een toevoegsel, een aanhang. En dus spreekt Hij
helemaal geen privé woord naast of boven het Woord.
Dit is vanouds een betekenisvolle uitspraak. Men heeft gezegd, dat de leer van
dit Geestesgetuigenis de meest kwetsbare plek van de gereformeerde, om niet te
zeggen: de protestantse leer was: de Achilleshiel van het protestantisme. De
protestanten, zo wou men zeggen, vechten wel tegen de roomse leer, dat de kèrk
met haar gezag de enige waarborg betekent tegen het subjectivisme (ieder ‘zijn
eigen kijk’ en elk ‘zijn eigen maatstaf’), maar wat wisten zij positief tegenóver de
Roomsen te plaatsen? De Schrift, riepen ze uit; en dat lijkt inderdaad een ‘objectieve’,
en allen gelijkelijk bindende maatstaf. Alleen maar: vraag nu eens aan de
protestanten, hoe, en op welken
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grónd ze wéten, dat de Schrift Gods Woord is? Dan zullen ze antwoorden: dat weten
wij door het getuigenis van den H. Geest; dié bindt ons aan de Schrift, door in ons
hart te getuigen, dat zij Gods Woord is. Weinu, zo gaat de critiek onbarmhartig
verder, welnu, is dat dan toch niet weer subjectivisme van het zuiverste water? De
H. Geest getuigt in den één, en óók in den ander. Subjectief. Intiem. Verborgen.
Eén voor één. Maar is dan toch niet weer de laatste grond subjectief-individualistisch?
Zal niet de één zeggen: in mij heeft de Geest zó gesproken, en de ander: maar in
mij weer heel anders? En zal dan in geval van onderlinge afwijking niet de één met
stomheid geslagen zijn tegenover den ander? Want wie controleert, en wie beoordeelt
nu weer wat die H. Geest spreekt in het hart van dezen of genen? Hij ‘zegt’ den één
dit, den ander dat. Of anders: ‘Hij’ zegt het niet, doch wij dènken maar wat: De
maatstaf ontbreekt.
Maar het is niet waar. De roomse legende inzake den privé-geest of -Geest der
protestanten is gauw weerlegd. Want de H. Geest bindt ons wel aan wat er al staat
(in de Schriften), doch geeft geen nieuwe, en dan privé-uitspraak bóven, of náást,
of óver hetgeen er al in de Schriften staat. Als Hij dat zei, zou Hij zelf den grond der
betrouwbaarheid stellen buiten de Schrift, en daarmee belijden, dat de Schrift niet
genoeg was voor het weten van de waarheid en het vinden van den weg. Maar hoe
zou Hij zijn eigen werk ongenoegzaam verklaren? Ongenoegzaam ter zake van het
vinden van kennis-inhoud, en kennis-grond? De grond ligt in de Schrift zelf uitgedrukt
en aangegeven; want tót den noodzakelijken kennisinhoud behoort óók de rechte
boodschap aangaande den kennis- en vertrouwensgrond.
En zo wordt het toch een jubelkreet: wij hèbben denzelfden Geest. Dat betekent
niet, dat wij Hem altijd even sterk ‘gevoelen’. Soms zou men zeggen: die protestanten
zijn geboren protesterenden: nauwelijks zijn ze weer een keertje vrijgemaakt, of de
een staat tegen den ander te roepen over ‘nieuwe bindingen’. De een wil ze, de
ander moet ze niet. Privé geest, kleine g, kleine g.
Maar wij HEBBEN toch in de kerk, die voor het Woord bukt, denzelfden Geest.
En het geloof, dát Hij er is, zoals er ook één God en Vader is, en één doop, dat
gelóóf zal ons weer moeten samenbinden.
Want de eenheid der kerk ligt niet in de overeenstemming der geesten, en ook
niet in de technische manoeuvreringskunst van wie, achter of vóór dichte gordijnen,
de privé geesten weten te bezweren, toch asjeblieft den boel bij mekaar te houden
en toch een groep van
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buitenstaanders of uitgeworpenen geen kamp te geven.
Neen, wie de privé-geesten wil bezweren, met beroep op den Geestder-liefde,
afgezien van het Woord, en dus den Geest-der-liefde aanprijst, zonder naar het
WOORD te vragen, die heeft een eenheid-van-een-dag. Zijn groep valt vroeg of
laat uiteen.
Maar wie, vooral als er ‘kwesties’ zijn, tot de kerk en tot zichzelf zegt: het éne
WOORD heendragen naar de zuiver getekende feiten, wel, die bewaart dat grote
goed, de eenheid der kerk; maar het is dan ook de eenheid der KERK. De rest is
allemaal humbug.
Ook die liefde is humbug, als zij hier buiten om wil gaan. Want als de Geest ons
zegt: ik bind u niet aan een nieuw woord, doch aan het Oude Woord, en daaraan
alleen, dan durf ik noch bij anderen noch bij mezelf Hem herkennen tenzij dan, dat
er een samen luisteren naar dat éne Woord is. Alle privé-liefhebberij worde verteerd
door dezen communen band aan het generale Woord.
1)

De Tempel van vlees en bloed.

We vieren weer ons Kerstfeest.
Over dat wónder - vleeswording van den Zoon van God - raakt niemand ooit
uitgedacht. Men heeft in allerlei manier naar beelden gezocht, die van het mysterie
althans enigermate een voorstelling kunnen geven, teneinde het zo naderbij te
brengen voor het verstaan.
Maar zulke beeldspraak is gevaarlijk. Men moet juist in dit verband zich telkens
weer herinneren, dat er onder de tien geboden ook een tweede is: God mag wel
Zélf beelden voor ons maken (want Hij kan het goed), maar wij mogen het van onzen
kant niet doen (want wij doen het nooit góed).
Daarom is het beter. dat we afzien van ‘eigen’ beeldspraak, doch ons houden
aan die, welke de Vleesgeworden Zoon Gods zelf gebruikt heeft.
Eén van die pakkende beelden nu, waarvan Hij zich bediende, vinden we in
Johannes 2. Daar staat de Heere Christus te twisten met de kerkelijke tegensprekers.
In den tempel heeft de profeet uit Naza-

1)

De Poortwake, IV, 23 december 1949.
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reth pas durven optreden als Huis-Bewaarder namens zijn Vader, van wien het Huis
immers wás. Hij heeft dien tempel gereinigd. En als dan de grote heren Hem vragen,
met welk recht Hij zulks durft doen, dan ontspint zich een gesprek, waarin Hij hen
met een raadsel, een z.g. masjaal, of raadselspreuk ‘vermoeit’. Breek dezen tempel
af, en Ik zal hem in drie dagen weer oprichten.
Wij weten, uit de Schrift zelf, dat Hij hier sprak van den tempel van zijn lichaam.
En zo komt tot ons, mede om te gebruiken op het Kerstfeest, die wonderlijke
zegswijs, waardoor de formatie van zijn lichaam uit de maagd Maria te vergelijken
valt met de oprichting van een, neen, van dèn tempel, in deze wereld.
***
Het was een vreemde vraag, die men den Heiland stelde: Kunt gij, zo vroeg het
hogere personeel van de joodse tempelwacht hem, kunt gij ons een teken tonen?
Een legitimatie-teken?
Die vraag om een documentatie- en legitimatie-teken was de vraag naar een
profetische epilyse, d.w.z. naar een bondige verklaring, die het ‘probleem’, waarvoor
men stond, afdoende zou oplossen. De vragers willen zeggen: 't kan best wezen,
vreemde man, dat gij een geheimzinnige opdracht-voor-zo-iets hebt ontvangen van
Jahwe. De wind blaast nu eenmaal waarheen hij wil, en wij zullen heus niet
decreteren, dat God een leek, als gij er een zijt, ‘niet kán bezoeken’. Samuël en Eli
moeten elkaar niet zo gauw classificeren: de één niet, de ander wèl in gesprek met
God. Alleen maar: men moet, nadat men Gods stem gehoord heeft, ze ook kunnen
vertolken. Op apokalypse volgt epilyse: na het ‘ontvangen’ komt het ‘overleveren’.
En ‘overleveren’ wat men ‘gehoord’ heeft, dat is 'n publieke en publiekrechtelijke
handeling. God spreekt iemand in stilte aan, - daar blijven we altijd af. Maar áls Hij
zo iemand dan de bondsstraat opstuurt als ‘uitlegger’ van zijn eigen dromen en
gezichten, wél, dán geeft Hij hem een ‘Ausweis’ mee; dat is zo klaar als glas. De
kerkwacht - dat zijn wij - die passeert Hij nooit. Als Hij ons een leek op ons dak
stuurt, dan geeft Hij hem een bewijs, dat de man wettig is gezonden. Laat uw
papieren-van-epilyse-recht eens zien? Vergeet het niet: geen enkele profetie is van
‘idia’, van eigen ‘epilyse’. 't ‘Ontvangen’, dat is iets eigens, nog eens, daar blijven
we af. Maar het ‘overgeven, dat is publiek-rechtelijk. En één van de eerste
documentatie-bewijzen is: dat iemand een teken doen kan met Gods hulp.
Dat is dus de logica van de kerk-wacht, die niet geloven kan, dat
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de tijd zó nabij was, waarin de bath-kol, de grote stem, die wel als een zeer bizonder
bewijs gold, dat een goddelijk privilege tot het mogen geven van een gezaghebbende
profetische verklaring verleend was aan den ontvanger van die ‘stem’, zou gegeven
worden aan de lekenvissers van dezen Nazarener, met voorbijgang van de officiële
kerkwacht onder praesidium van den hogepriester. Die tijd zou aangebroken zijn
op het pinksterfeest van Handelingen 2; dan zou de ‘wind’ inderdaad blazen waar
heen hij wilde, niet alleen de stille wind van de profetische apokalypse, maar ook
de publieke, geweldige gedrevene wind der epilyse! Neen - ze dromen van zo iets
niet: de landwacht is de landwacht, de kerkwacht is de kerkwacht. En dus - indien
Jahwe dien Nazarener, ‘wél wil’, Hem welgezind is, laat hem dan een teken te zien
geven! Dat is niet te veel gevraagd!
Welnu, op dit ultimatum heeft de Heiland geantwoord met dien zoëven reeds
aangehaalden masjaal: breek dezen tempel af, en Ik bouw hem in drie dagen weer
op.
Een masjaal wat dat woord: men kon er niet zo maar dadelijk mee klaar komen.
Wat zou dat woord wel betekenen?
Zulk een raadselspreuk of masjaal, is een opzettelijke verberging van de waarheid.
Verberging zeggen we: geen onthouding. De waarheid ligt er in besloten, maar men
heeft lang werk ze te vinden. Wie de moeite er voor over heeft, en den
Meester-Spreker tenslotte zelf om de verklaring vráágt, die wordt in zijn zoeken
beloond. De ander loopt weg, - en is zichzelf genoegzaam. Derhalve is de masjaal
niet een verzoeking, om den mens van de waarheid te drijven naar de leugen, doch
een beproeving, om hem te laten zien zoals hij is: een mens, die luisteren wil naar
de stem-van-goddelijk-gezag, dan wel een mens, die alleen bij zijn eigen licht wil
wandelen.
Daarom is zo'n masjaal dan ook in het minst geen onnodig kwellen van den
hoorder; doch een - in het oosten trouwens gedurende vele eeuwen bekend - middel
tot schifting tussen leerlingen en eigenwijzen, tussen gehoorzamen en wederhorigen,
tussen wie bij den Meester blijft, van Hem álles verwachtende, en wie eigenmachtig
zich concentreert op zichzelf. De masjaal geeft een raadsel op; nu moet men blijven
en nadenken.
***
De vraag komt ook nog steeds tot óns, wat Christus met dit woord bedoeld kan
hebben? Komt het thema niet onophoudelijk terug (Marc. 14:58; 15:29; Matth. 26:61;
27:40; Joh. 2:19 (2:31; Hand.
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6:13, 14)? Wat wil Hij toch met die spreuk? Eén ding schijnt duidelijk te zijn: het
woord, dat hier door ‘tempel’ vertaald is, kan in den wijdsten omvang voorkomen.
Maar verder? Raadselen genoeg. Is dit raadselspreukig zeggen soms een duister
plàgen van de onwetenden? Een plagen met de pijnlijke figuur van een paradox,
dat meer verbergt dan het onthult? Dwingt Hij den tegenstander tot het afleggen
van een langen om-weg, waarlang hij misschien nog wel zou kunnen terecht komen
bij een goede epilyse, een goede uitlegging van dit raadselwoord? Maar als zich
hier één uitweg, of één omweg biedt, zijn er dan ginds geen tweede, derde, vierde?
Vermoeit de Hoogste Leraar de wijzen van zijn volk met raadselen, die geen enkel
houvast bieden, die ook geen één aanknopings- of misschien aangrijpingspunt
vinden in hun geestelijken inventaris? Neen, zeggen we, zó is het niet. Een raadsel
is die spreuk wel, en het snijdt dwars door den hoogmoed van de tegensprekers
heen. Alleen maar: het heeft onder hen zelf toch wel degelijk een aanknopings- of
aangrijpingspunt. De Christus maakt zich met de trotsen en de dwazen niet gelijk,
maar Hij gaat toch geen ogenblik zich plaatsen buiten hun gedachten-‘sfeer’.
Dit is reeds hieruit bewezen; dat, naar terecht in herinnering gebracht is,
bijvoorbeeld een targoem van Pseudo-Jonathan op Jesaja 52:13-53:12 zich keert
tegen de ‘idee’ van een lijdenden Messias, en dan aan zijn afkeer van zulk een
‘ergernis’ lucht geeft door een zeer bepaalde exegese, zeg maar weer: epilyse, van
Jesaja 53, het hoofdstuk van den ‘Man van Smarten’. Ja zeker, Jesaja 52, dát kan
men op den Messias laten slaan; want daar is het altemaal glórie, wat de klok slaat.
Maar dat sombere hoofdstuk 53? Daar staat veel in van lijden, en van het missen
van gedaante-en-heerlijkheid. Maar dát ziet dan volgens dien targoem niet op den
Messias, doch b.v. op den...tempel. Die témpel was veracht, en de onwaardigste;
die tempel wordt gesubstitueerd voor den Knecht des Heeren. Het is die tempel,
welke profaan gemaakt wordt, geslagen, prijsgegeven, om der zonden Israëls wil.
Maar de Messias zal hem straks herbouwen. Aldus deze typische joodse ‘exegese’.
Hier is dus een dubbel thema voor de aandacht van Israël geplaatst: a. Messias
zal den tempel herstellen, nadat hij door profanatie is ontheiligd en prijsgegeven
aan de verachting; en b. de Messias is geen martelaar. Hèm ‘breekt’ niemand ‘af’.
Nu is het ons niet mogelijk, vast te stellen, of het nu precies déze gedachtenketen
was, die zich had vastgezet in den geest van Christus' interpellanten uit Johannes
2. Maar het is toch niet uitgesloten, dat de
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Heiland hun heeft willen zeggen: die tempel hier is door uw zonden verontreinigd;
wat klaagt gij dat ik hem schoonveeg? Weet gij dan niet, dat profanatie van Gods
Huis hun die er voor verantwoordelijk zijn, de straf brengt? Wilt gij Mij, terwijl ik juist
hem reinig, daarom doden? Wel, dan laat ge na, Mij te meten aan uw eigen normen.
Een tempel is mijn lichaam, een tempel Gods. Gij droomt van een Messias, dien gij
niet daar wilt groeten, waar iemand lijdt.
Het is niet onmogelijk, dat Christus opzettelijk den vorm van déze raadselspreuk
koos, om aan wie over Zijn Woord blijft nadenken duidelijk te maken: Jesaja 53 hebt
gij gelezen?
Welnu - ik ben Gods Tempel, wie den tempel breekt, breekt Mij, Ik ben de ‘Knecht
des Heeren’ uit Jesaja's profetie. En ook uit andere profetieën. Gebróken zal Ik
worden om uwer zonden wil, maar opstaan zal Ik ook, en ‘zaad zien’, en de dagen
verlengen. Nog een andere opvatting is mogelijk. Iemand heeft gewezen op de
mogelijkheid, dat de Christus hier herinnert aan Maleachi 3:1, 3. Daar kondigt de
profeet de komst van den Messias aan (en hier spreekt een stem: dit tempelhuis is
huis van Mijn Vader!); en die Messias komt richtend den tempel met zijn bedienaren
van Levi's stam ‘reinigen’; hij zal hen schiften, den wetsgetrouwen priester scheiden
van den ontrouwen. En is die reiniging hier niet aan de orde? En zou men dus nu
maar niet de levietische priesters onderscheiden van een priesterschap naar een
andere orde, welk ander priesterschap dan misschien bij dezen Raadselspreker is?
De scherpe vraag is gesteld: Waar is het priestergezag? Dat is meteen de vraag:
waar is het ware tempelhuis? Meent gij, dat het dit stenen Levi's huis is - nu, breekt
het af -: in drie dagen - als ik, gelijk Jona, Matth. 12:39, 40, terugkom, - dan zal ik
u den waren tempel doen zien. Maar ik zeg u: ik ben Gods ware woonstede - werpt
mij overboord, als Jona, dat zal een prijsgeven van den waren tempel zijn, maar na drie dagen zal ik den waren tempel u nochtans doen zien, voor eeuwig beschermd
en door God gezegend.
***
Moeten wij nu kiezen: déze mening óf die? Déze ‘epilyse’ of een ándere?
Wij geloven het niet. Raadselspreuken als deze laten opzettelijk meer dan één
epilysemogelijkheid opdoemen voor den vorsenden geest. Opdat - als men ‘moe
van 't zoeken’ is - de aan Gods Woord zich onderwerpende geest zou zeggen: ik
kan niet verder:
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ik geef......eigen ‘epilyse’ prijs: laat de Schrift belissen! Verklaar ons de gelijkenis:
dat is dan het ‘verloste’ en meteen ‘verlossende’ woord.
***
En daarom mogen wij zo dankbaar zijn, dat de Heiland Zelf als Vleesgeworden
Woord van God de betekenis van zijn raadselspreuk verklaard heeft aan zijn
discipelen. Want de Geest van Christus, die hier Hem zelf in alle waarheid leidt, en
later hetzelfde doet met zijn leerlingen, heeft ons den zin der beeldspraak mede
daardoor ontdekt, dat Hij van Christus' vlees als van het voorhangsel spreekt: dat
gordijn (voorhangsel) moest radicaal op zij, zou de gemeente Gods als levende
tempel voor den dag komen (Hebr. 10:20). Trek dat voorhangsel aan flarden - in
drie dagen is de levende tempel in den Levenden Messias te zien. Breek dezen
tempel af, zet het breekijzer er in - in drie dagen is de betere tempel een huis onder
den Genoegzamen Archeeg. Dat voorhangsel is zijn eigen vlees; en die tempel is
zijn eigen lichaam, een ‘huis’, waarin God woont. Om zo te zeggen: Christus is de
wandelende tempel, en tevens richtend Tempelheer, die zich even zeker tot
tempelgruis en -puin laat maken, als Hij tegelijkertijd priester, lam èn altaar is.
Masjaalbeeldspraak is altijd overstelpend en verwarrend: zij stoot ons den doolhof
in, ópdat wij naar zijn hand zouden leren tasten.
Want dáárom ging het destijds. De Zoon Gods is hier naar zijn recht op het
tempelplein verschenen, teneinde als de Bode van Jahwe de tempelreiniging in en
door Woordverkondiging door te zetten en de ingewikkelde rabbijnen-exegese te
supereren en meteen te reinigen (ook haar!) door een nóg veel ingewikkelder
masjaal, die ieder aan het werk zet. Ook al ergeren de machthebbers zich blauw.
Beter, dat zij zich ergeren, dan dat één van ‘deze kleinen’ zich stoot aan hun
gedicteerde oplossingen achter in het Raadselboek van Israëls knappe
exegeten-met-een-deksel-op-het-hart (2 Cor. 3:13-16). Vanwege dat deksel zullen
de Joden het ware gelaat van Christus, den Tempelheer, niet onderkennen.
***
Maar wij......
Laat ons op het Kerstfeest nu nederig ons buigen en danken dat wij onder degenen
zijn opgevoed, die uit de Schriften de grondgedachte van deze raadselspreuk hebben
mogen horen en aan haar autoriteit hebben mogen geloven.
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Neen, ook wij raken er niet over uit-gesproken. Er liggen in dien masjaal zoveel
diepten, omdat er in het mysterie van de vleeswording des Woords zelf zo'n mateloos
getal van ongemeten diepten besloten ligt. We komen er niet uit: ‘als ik dit wonder
vatten wil, staat mijn verstand in ènen stil’.
Daarom zal het Kerstfeest ons zijn blijdschap te smaken geven alleen maar in
den vorm van kinderlijk geloof. Neen, dat is geen verdienende voorwaarde, maar
het is de aard der zaak zelf: geloof IS die blijdschap. Het is zèlf die blijdschap: dat
aannemen met het ganse hart.
En wie zó aanneemt, en bij den Meester blijft, ook al is Hij niet doorgrond, die
weet het: Gods Tempel is niet een stenen huis, ergens, waarnaar men reizen moet.
Hij kwam naar ons toe, en heeft de reis naar òns volbracht ‘In-Christus zijn’, dat
betekent: in den tempel zijn; bij Vader zijn, én bij de broeders. Dat vlees van Hem,
het kwam op Kerstfeest zich vertonen, met de bedoeling, dat het zou worden
gescheurd op Goeden Vrijdag. Maar sedert dien Vrijdag ligt dan ook de toegang tot
het binnenste heiligdom voor altijd open.
Wij raken hier een uitleggingskunst, die duizend en één gevaren meebrengt.
Niemand wage zich eigenmachtig aan zulke beeldspraak. Maar óók: niemand lope
weg van de plaats, waar God in door Hem zelf ontworpen beelden ons doet zien
iets van dat grote mysterie, dat geopenbaard is: God in het vlees gekomen, en
wonende onder ons, en zichzelf verklarend.
In hetzelve was het Leven.
En het Leven was het Licht der mensen.
En 't schijnt uit dézen Tempel Gods.
1)

Hemelvaart of Hellevaart: Moeder of Kind. (Kerstfeest)
Juist in de laatste week, vlak vóór ons Kerstfeest, is aan de pers de mededeling
verstrekt, dat de paus van Rome tegen 8 Dec. een plechtig dogma zal afkondigen
in het komende jaar: het dogma van de hemelvaart van Christus' Moeder, die moeder
Gods.
Neen, een ‘dogma’ wás die Maria-Hemelvaart nog niet, al is reeds

1)

De Reformatie, XXV, 24 december 1949.
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lang eraan geloofd, en al heeft reeds meer dan één mond extatisch ervan gezongen.
Reeds lang geleden zong het Missale Gothicum of Gothico-Gallicanum van den
dag van Maria's verscheiden uit deze wereld als van een dag, die ‘schoner’ dan de
dagen was: een dag, waarop het getrouwe Israël uit Egypte is uitgeleid. Zo is de
maagd, die moeder Gods was, uit deze wereld opgenomen tot haar Zoon. Ook zij
heeft geen verderving gezien; noch heeft zij in het graf de ontbinding geleden.
Dat was al negatief heel veel gezegd.
Nog één stap, en men is aan het positieve toegekomen: vrij is deze Moeder van
besmetting; glorieus van oorsprong; in haar opneming veilig, en welbezorgd; begiftigd
met de weelde van het paradijs. In haar baren leed zij geen smart, in haar overgang
geen moeite.
En Gregorius Turonensis, 538-593/4, heeft in zijn Boek der Mirakelen de Kerk
verteld, hoe zij van deze wereld is gescheiden:
Toen de dagen van Maria, altijd maagd, vervuld waren, en zij werd opgeroepen
uit deze wereld, zijn alle apostelen, ieder uit zijn eigen woongebied, gekomen naar
haar huis. En toen zij hadden vernomen, dat de Moeder zou worden opgenomen
uit de wereld, hielden zij tezamen met haar wacht; en zie, daar kwam de Heere
Jezus aan, met zijne engelen, en Hij nam haar ziel aan, en gaf die over aan den
aartsengel Michaël, en ging weer heen. En bij het aanbreken van den dageraad
namen de apostelen het zoete lichaam op, tezamen met het bed, en leiden het in
een monument, en hielden daarbij de wacht, - verwachtende de komst van hunnen
Heere. En zie, wederom stond deze Heere bij hen, en beval, dat het heilige lichaam
zou worden opgenomen, en in een wolk zou worden heengedragen tot in het paradijs.
En daar geniet zij nu, nadat ze met de ziel weer is verenigd, juichend met zijne
uitverkorenen, de eeuwige zaligheid, en kan geen eind meer nemen. De glorieuze
moeder Christi, altijd maagd, ook na de geboorte van dezen groten Zoon, is achter
haren Zoon aan, opgenomen in den hemel.
Dat is een oud verhaal; maar het is al verder uitgesponnen, en - wat meer zegt met allerlei tastende dogmatische uitspraken gesteund, en uit de legendarische
sfeer gehaald, totdat het nu eindelijk door een toe-tastenden paus in de dogmatische
deposita kan blijven rusten, wachtende op de Verklaring, en het Gericht, van den
Jongsten Dag. Het Gericht van dien Dag kán niet een gericht-van-verdoemenis over
dit dogma wezen, want de paus is stedehouder van Christus, en met zijn gezag
bekleed.
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Dogmatische fundering, - hoe sterk heeft deze nu al durven zijn. Het grote woord
der kerk, dat zij voor den Middelaar heeft vastgesteld: het woord der hypostatische
vereniging, het is al bijna overgedragen van Kind op moeder. Reeds door te spreken
haar ‘fiat’ (mij geschiede, fiat, naar uw woord) heeft Maria haar medewerking gegeven
aan het werk der verlossing; die wilsdaad: FIAT, was een vrije, machtige daad van
den moederlijken wil, die zich strekte naar den wil van God, en met hem medewerkte.
De goddelijke moederlijkheid verenigde haar met het Goddelijke Woord door banden,
die zó innig zijn, dat men geen meer intieme banden zich kan denken, uitgenomen
dan die van de hypostatische unie zelve. In haar persoon verbinden zich op 't
allernauwst de maagdelijkheid en de moederlijkheid. ZIJ ‘gaf’ in waarheid aan de
wereld haar Verlosser. Denk niet, dat zij ‘maar instrument’ is: fiat, dat spreekt alleen
de wil van haar Persoon. Vandaar, dat de middelaarschap tussen God en mens
gelijken tred houdt met de middelaarschap tussen Moeder en Kind, en de rest der
mensen. Die laatste bemiddeling is wel minder essentieel dan die eerste, maar ze
is toch niet minder reëel.
Hoe subtiel is die dogmatische formulering uitgesponnen. Wat is er gebeurd in
het ogenblik der heilige ontvangenis? Wel, dat is het moment geweest der
hypostatische vereniging. Der vereniging dus van de aangenomen mensheid met
den Persoon van den Zoon van God. Bij andere mensen moge volgens vele oudere
theologen (Damascenus b.v.) de ziel niet dadelijk bij de ontvangenis in het embryo
worden ingestort, doch later eerst; maar in dit geval is dan toch op den regel de
uitzondering geweest. Het moment der ontvangenis was ditmaal de tijd der
hypostatische unie zelve. Nog verder gaat de poging om aan de normale
menswordingsregelen ditmaal te ontkomen: bij andere kinderen moge de groei van
't lichaam uiterst langzaam zijn, maar het Kind van Maria - aldus onderstelt men had reeds in het eerste moment der ontvangenis een ontwikkelingsgraad bereikt,
die bij andere kinderen eerst na weken wordt gevonden. Het gewone mág niet meer
gewoon wezen: Menno Simons - zie hierna - en de Roomse dogmatiek, ze komen
dichter bij elkaar dan velen denken. Ja, men gaat nog verder: het ‘dragen’ van de
moeder heeft ditmaal geen negen maanden geduurd; of, zo gist weer een ander,
de tijd is wel niet wonderdadig uitgerekt, maar het ‘drágen’ is dan toch wonderbaarlijk
vertraagd.
En wel hebben latere roomse dogmatici op zulke theorieën critiek geoefend, ook
al onder invloed van nieuwere physiologische opvat-
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tingen, doch het mirakel moest en zou er blijven. En het zou verder moeten gaan
dan tot de wonderbare ontvangenis zelf. Immers, als Maria zelf de
dispositief-instrumentele oorzaak van de hypostatische vereniging is, dan is haar
moederschap niet maar een lot, doch zeer bepaald een staat. Niet maar ‘in fieri’ (in
een wórden) doch ook ‘in facto’ (in een voldongen, blijvenden staat) is Maria Moeder
Gods. Vraag nu niet, hoe dit éne feit een zijn ‘in facto’ scheppen kan, en een ander
niet; blijf af van dit mysterie, en aanbid. Wien zult ge aanbidden? Oók deze moeder
Gods. Zij is de enig geboren dochter van den Vader: eniggeboren, - daar hebt ge
al weer 'n titel, die nu overspringt van Kind op Moeder. Ze is een Heiligdom van den
Geest, een tempel, zo ge wilt; de éne tempel is wel afgebroken, en in drie dagen
weer herbouwd, maar déze andere tempel is niet afgebroken, al voer een windstoot
erdoor heen op Goeden Vrijdag; en zie, nu wordt die tempel van den Geest door
den paus van Rome gezet tot in den hemel, waar hij al is, maar nu erkend wordt
als aanwezig. Maria is verwante van de Triniteit; verwante van den ZOON, die één
is van de Drie.
***
Er is in deze zwoele adoratie één ding, dat mooi is: de critiek op het bekende vers:
o Kerstnacht, schoner dan de dagen.
Want de kerstnacht is niet schoner dan de dagen. Dat hebben wij, Protestanten,
zelf al lang gevoeld, en ook wel gezegd, al hebben we met Vondel vaak
meegezongen, dát hij toch schoner was, die kerstnacht, dan de dagen. We hebben
het altijd geweten, dat elke vólgende dag van het heil, groter is, en schoner, dan de
dag die voorbij gegaan is. Alle vólgende dag neemt den genadeschat, die op den
vorigen was gedeponeerd, in zijn nieuwe aanwinst op. Schoner dan die nacht is de
nacht van Goeden Vrijdag, en schoner dan die laatste is de dag en ook de nacht,
die volgde op den Paasochtend. En schoner dan die was de dag van Christus'
hemelvaart, en schoner dan die laatste is de dag van heden. God ging van kracht
tot kracht steeds voort.
Maar al heeft de roomse adoratiedrang den dag van Maria's assumptie (van haar
opneming in het paradijs) reeds in dat Missale Gothico-Gallicanum schoner dan de
dagen genoemd, verder dan tot de erkenning dát er dagen in schoonheid boven
den kerstdag zijn, reikt de overeenkomst tussen wat de een en wat de ander, de
roomse en de protestant, belijdt, toch niet.
Want wij menen, dat de paus een misdaad begaat tegenover Lukas.
Lukas heeft het voor ons genoeg geacht, te volstaan met het laatste
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bericht omtrent Maria. Het is zijn verhaal over Maria-in-het-cenakel, d.w.z. in de
opperzaal. Het cenakel van Hand. 1. Daar waren zij allen bijeen in het interim tussen
Christus' hemelvaart en pinksterdag. Ze baden samen. Ze keken niet naar Maria
op zij, maar ze zagen naar den hemel op, naar den Zoon, die beloofd had, dat Hij
tot hen zou wederkomen; wat Hij ook gedaan heeft, op den dag van Pinkster.
Dat opzien naar Boven, vanuit het cenakel, was een bewijs, dat de kerk begreep:
assumptie, nu ja, dat is maar een voorbijgaand iets. Niet ‘in facto’ en daarmee uit.
Meer dan assumptie in den hemel is de wederkomst tot ons, met handen, vol van
zegen. Dus hebben die apostelen gebeden om den Geest. Op weerkomst van den
heengegane in het paradijs. Tien dagen later: weer in fieri!
En Maria bad mee. Ze zat achteraan, en wordt ook achteraan genoemd. Ze had
haar dienst gedaan: een moederschap-in-fieri, en niet in facto, tenzij dan dat ál wat
is geschied, zijn vast beklijven heeft.
Maar de roomsen hebben Lukas' sobere verhaal wat opgetuigd. De apostelen en
de discipelen, zo zegt een huidige rooms dogmaticus, die waren daar vergaderd
‘autour de la 'Mère de Jésus’, rondom de Moeder van Jezus. Dat is niet waar; ze
zat maar achteraan, als een, die haar dienst gedaan heeft, en nu alleen nog maar
kan helpen door te bidden. Maar desondanks laat die roomse geest de mannen
zitten rondom die vrouw; en tegelijkertijd worden die broeders van Jezus, die ook
bij Maria genoemd worden, op den achtergrond geschoven, en van het werkelijke
broederschap ontdaan. Zo is de cenakeldag mooier dan de kribbe-nacht, in
Bethlehem, zeggen de roomsen.
Wij zeggen het ook.
Maar op andere gronden.
Want wij zeggen: kerstnacht was de aanvang van Goeden Vrijdag. Hij was begin
van hellevaart. Van een uitgestoten worden uit stal en krib, uit alle cenakel, een
geworpen zijn buiten de poort. De Poort ook van 't Heelal. Henen gaan ter helle.
Dat begint op den Kerstdag. Van nu aan is de Mensenzoon ‘verheerlijkt’, maar dan
met die zelfde verheerlijking, als die hij van zichzelf beleed, toen Judas wegsloop
naar de verraders.
En toen Maria zat in haar cenakel, dat niet eens van haar was, doch van een
andere Maria, en dat thans geproclameerd was tot terrein der kèrk, toen was die
cenakel-dag schoner dan de kribbenacht. Waarom? Omdat de Zoon de hellevaart
achter zich had liggen.
Maar niet, omdat de Moeder de hemelvaart vóór zich had liggen.
Haar hemelvaart hééft ze gehad, evengoed als iedereen die heeft,
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die in den Heere mag ontslapen. Maar dát is dan ook alles. Wij weigeren een laatster,
een allerlaatst bericht omtrent Maria af te wachten uit Rome, een allerlaatst bericht,
waarin het laatste van dien Lukas wordt gecorrigeerd, JUIST ALS HET LAATSTE.
Wij vinden het zó pas goed: de Zoon is in zijn Waren Tabernakel, en draagt zijn
bloed daar in. Niet als bloed-van-Maria, doch als offer-bloed-van-Hem. Niet zoet,
maar bitter, en gevloekt, en onrein gemaakt, om onzentwille.
En wee ons, als wij het Kerstfeest gaan zien als een schakel in de procedure van
de schoonheid, die opklimt, uit een eigen immanente kracht en recht. Wee ons, als
wij den enigen Middelaar zijn titels laten delen met een ander. Wee ons, als wij het
kerstfeest ‘mooi’ gaan maken, en de hellevaart, die toen begonnen is, gaan opsieren,
tot de gláns de dofheid heeft bedekt, d.i. de waarheid heeft vernikkeld. Nikkel glanst,
maar er is een glans, die uit de hel is.
En als wij in 1949 ons vereenzaamd voelen: een wereldkerk die vóór den Zoon
de Moeder zet, en vóór de kindshellevaart de moederhemelvaart, en deze aan den
enen kant, en een wereldraad van protestanten, die straks ook met kinderen van
Rome zal in zee willen gaan, als ze tenminste ook het ‘derde geslacht’ willen
toebehoren, en hun dogma's houden voor zichzelf, en deze aan den anderen kant,
de éne grootheid zonder dogma's, de andere met vele andere, maar die HET dogma
van de ENIGE offerande, die EENMAAL geschied is heeft verdoezeld, wel, dan zegt
de Stem van Boven: Heb Ik iets anders u beloofd? Immers neen? Maar gij, behoud
het dogma van mijn bloed. Het dogma van de satisfactie, van de voldoening zonder
welke er geen vergeving is. Behoud het dogma, en preek op Kerstfeest van het
lijden en het sterven. Dat Ik ter helle voer, en dat Maria's schoot een lichaam is gaan
dragen, dat in de wereld kwam juist voor de perforatie. De verscheuring-in-geweld.
Dan zullen we Maria laten wat ze is. En zelf, met haar, aanschikken aan de tafel,
op de laagste plaats. Ons ‘fiat’ wordt dan weer gesproken, ook als ons vlees
misschien weer dienstbaar wordt gesteld aan de tijden van den Mensenzoon, die
tijden van vervolging voor ons zijn. Maar wij zullen ingaan naast Maria, en met haar,
ACHTER haren Zoon, in de gemeenschap van den Tabernakel die hier bóven is,
het Ware Cenakel der vereende kerk.
Tot zolang zullen wij oudejaar hebben, en nieuwjaar, en dood, en verderf, maar
hét léven tot in eeuwigheid. De hellevaart voor Hem, de hemelvaart, met Hem, voor
ons en voor Maria, maar - een iegelijk
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in zijn orde, in zijn bataljon. Maria is er in het mijne, Hij, op zijn eigen plaats, vooraan.
De moeder moet minder worden, het Kind moet wassen. Daarom doet die paus
een groot kwaad onder de zon, slachtoffer van zijn eigen dogmatiek. Breek dezen
adoratietempel af, in drie dagen is de ware al lang weer opgehaald.
De hypostatische unie dient de charismatische: en Maria en wij delen gelijk op,
al zullen we allen onze eigen stigma's mogen laten zien. De hare zijn voor haar, de
onze zijn voor ons. Maar uit ZIJN stigma's is ons gezamenlijk genezing geworden.
Hij zei: fiat, en zegt het nog, en schept daarmee al wat Hij wil. Maar Hij heeft ook
gezegd: het is volbracht; en zóver heeft die moeder het nog nooit gebracht.
Ze durfde het ook niet zeggen; want ze bewaarde ‘DEZE’ dingen in haar hart.
1)

Kerstfeest en zielsperforatie.

En Simeon sprak tot Zijn moeder......ook een zwaard zal door uw eigen
ziel gaan.
Lucas 2:34a, 35a.
Waar is het geheim van den Kerstzegen? Kunnen wij het aanwijzen?
Op die vraag zijn de antwoorden verschillend. Wij moeten het uit Gods Woord
afleiden. Ook Maria heeft dát moeten leren.
Wat is Maria's Kerstzegen? Dát ze gezegend wordt, staat in den tekst (34a). Maar
de ontvouwing van dien zegen staat er ook: een zwaard door de ziel (35a). Dat
zwaard moet dus haar Kerstzegen zijn.
Kerstzegen, in een zwaard? Simeon en de engel, die Maria groette, staan mijlen
ver van elkaar, zo schijnt het. De ene zegent, de andere lijkt te vloeken.
Maar, - in Openbaring 10 staat, dat Johannes een boekje eet. En, - het was zoet
in zijn mond, en bitter in zijn buik (vgl. Ezechiël 3). Zoet - want de spijs is nog één
geheel. Het geheel der Woorden Gods is zoet, blijde boodschap. Maar als de spijs
komt in den buik, is daar ontbinding: in het zoete geheel een bitter détail. Er komt
kruis en strijd.
Wie nu het zoete wel wil, maar het bittere niet, die kan niet eten

1)

De Reformatie, XXV, 31 december 1949.
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in Gods huis. Spijs kan pas spijs worden, als ze komt in den buik. Zo kan Maria
geen deel aan Christus hebben, tenzij het gaat langs den weg van verdrukking. Als
Maria de over haar geschreven rol eten moet, dan is haar lot geen ander als van
Ezechiël en Johannes.
De Heilige Schrift legt altijd zichzelf uit. Denk hieraan, als ge Simeon hoort zeggen:
‘een zwaard door uw ziel’.
Deze uitspraak legt meer dan één Kerstwoord uit.
Ze legt o.m. uit dat: ‘vrede op aarde’. Eén van de momenten in den gang des
vredes is: het zwaard! Want de vrede Gods, die met zijn eigen boodschap Maria's
hart vervulde, brengt mee een zwaardslag door haar ziel. Neem Maria's geloof weg,
en ze krijgt het ‘makkelijk’. Laat het kind blijven haar Heer en God, Zijn juk zal haar
zwaar te dragen zijn.
‘Een zwaard’. Speciaal tot Maria wordt dit gezegd. Dit woord moet wel zeer
indringend zijn. Sommigen zeiden: Maria zou ‘wel eens’ twijfelen: een zwaard.
Anderen: denk ‘eens’ aan het kruis, en de smarten, die toen haar verscheurden:
een zwaard.
Maar wie het zo uitlegt, die zegt te weinig. ‘Wel eens’ onzeker zijn, dat is nog niet
zo iets als een speerwond, die een leven lang kwelling meebrengt. Wie zegt ons,
dat die speerwond pas op Golgotha komen zal, 33 jaar na dit woord? Jezus zelf
zou het dan aan Zijn moeder gezegd kunnen hebben in de laatste week. Maar reeds
vóór Zijn spreken, is daar: het zwaard. Niet maar één dies ater, maar tot in het
binnenste: plágen. En van dien eersten dag af aan moet ze dat weten, deze moeder.
Waarom Simeon juist Maria aanspreekt?
Heeft Jozef geen aanspraak nodig? Snijdt hem geen speer?
Och, Jozef staat niet buiten deze dingen. Hij hééft voor de zaak des Heeren reeds
veel geleden. Toen Jozef zijn bruid een schijn-bruid dacht, toen was het zwaard er
al voor hem. Was Maria ontrouw geweest? Zal ik heengaan? Maar de engel zegt:
‘hier blijven, Jozef. Dit is nu Gods werk voor U’. Jozef, die kleine man, moet voor
de hele kerk de lasten dragen. Maar hij zegt: fiat, ‘mij geschiede naar uw woord’.
En nu weet ik, waarom Simeon niet het Kind aanspreekt, en heden ook Jozef
niet, maar Maria. Krijgt een jonge moeder geen verademing? Een vrouw, die baart,
heeft droefheid, maar blijdschap daarna. Dus heeft Maria blijdschap? Ja, ja, ze is
er. Simeon zegende haar. Maar toch: Maria, moeder, voor u is er geen andere weg
dan voor Jozef. Ook voor u: het zwaard, en dat zal blijven.
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Want het verkeer bij dat Grote Vuur, dat in Christus Jezus is, dat zal schróeien. En
de moeder, die als vlees-en-bloed-geefster heden haar verademing mag hebben,
zal als opvoedster, als wegbereidster, als Schriftlectrice voor en van en om dezen
Zoon geen verademing mogen hebben. Hij zal de perforatie ondervinden die betalend
is. Daarom zal Maria de perforatie te verduren krijgen, die wel niet betalend is, doch
die de tol der liefde wezen mag, die Hem wil dienen in de praeparatie voor Zijn
absolute perforatie. De tol der dankbaarheid, voor haar, die als verloren zondares
mag delen in de vruchten van zijn perforatie.
Het is het oude geheim - zijn dood neemt onzen dood, zijn lijden onze smart, zijn
zwaardslag onze speerwond niet weg. Hij neemt alleen den vloek er uit. Het zwaard
ontwaakt tegen Gods Herder, de schapen zullen klagen in 't verstrooid worden.
Maar Hij zal zijn hand tot de kleinen wenden. Ook tot zijn kleine moeder.
1)

Een familie in neergang en de Familie in opgang. (Oudejaarsavond
1949)
Vanouds heeft men Christus' spreuk uit Matth. 8 vs 22 (vgl. Luc. 9:60): ‘Laat de
doden hun doden begraven’ gerekend tot de paradoxen. Dat laatste woord kan alles
en nog wat betekenen; men behoeft daarom zich van deze soms bedenkelijke
qualificatie ditmaal niet al te veel aan te trekken. Als men maar niet verzuimt, het
woord te bewaren voor een plechtige bijzetting in het museum van ‘gevleugelde
woorden’. Want die hebben hun vleugels verloren; dit woord van Christus evenwel
botst tegen ons op met een kracht, die onweerstaanbaar is. Mits het gelezen wordt
in zijn verband.
De roomse Canisiusbijbel plaatst tot twee maal toe (bij Matth. zowel als bij Lucas)
boven de perikoop, waarvan dit woord een onderdeel is, het opschrift: ‘Noodzakelijke
onthechting’. Onthechting, - typisch rooms begrip. In de asceseleer heeft het de
betekenis gekregen van een zich los-maken, een zich ont-hechten dus, van veel,
wat in zich zelf ons lief was en waaraan we ons verbonden, ge-hecht wisten.

1)

De Reformatie, XXV, 31 december 1949.
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Velen hebben gemeend, dat in dit opschrift inderdaad de roos getroffen was. Is
Christus niet bezig hier te ont-hechten? Er is een man, die Hem wel volgen wil, maar
die verlof vraagt, eerst zijn vader te gaan begraven. Ruw schijnt het woord, waarmee
de Heiland hem daarover aanspreekt. Laat de doden hun doden begraven. Zoudt
U zich dat laten gezeggen, als U waart opgeroepen, Uw vader ‘de laatste eer te
bewijzen’? Neen, zegt U; en U zoudt het een belediging vinden, als degenen, die
met U ter begrafenis kwamen, als een gezelschap van ‘doden’ werden gequalificeerd.
Maar schijnt niet Christus zulk een qualificatie aan te durven? Laat dat werk van
begraven maar over aan de ‘doden’; het woord ‘doden’ wordt hier in één zinnetje
twee keer gebruikt; maar moet wel telkens iets anders betekenen. Den énen keer
mensen, die gestorven zijn. Den anderen keer levenden, maar die als doden blijkbaar in overdrachtelijken zin - worden aangediend. Tenzij, wat ook nog te
overwegen zou zijn, beide malen het woord zou zien op geestelijk doden: laat de
mensen, waar toch geen leven in zit, elkaar maar den dienst bewijzen van steeds
klaar te staan voor onderlinge begrafenisdiensten: familie tegen familie, buren tegen
buren.
Nu schijnt tegen deze laatste opvatting wel als bezwaar te mogen gelden, dat de
Heiland niet maar in het algemeen van het begraven van ‘elkanders’ doden spreekt,
doch van het begraven van ‘zijn eigen’ doden.
Maar nu verder?
De draad wordt ons ook nu in handen gegeven door het verhaal zelf. Zowel Lucas
als Johannes immers combineren twee gevallen, waarin de Christus over het volgen
van Hem spreekt.
Tussen beide gevallen is een vrij duidelijke tegenstelling, om niet te zeggen:
contrast.
Eerst is er een schriftgeleerde (Matth. 8:19). Zo iemand valt in zulk verband op:
er staat dan ook: het was er, welgeteld, één. De Schriftgeleerden waren doorgaans
vijandig, en - nog al deftig. Te deftig voor den kring, die permanent in dienst van het
Koninkrijk was. Dézen man komt de Meester dan ook eerst de mogelijkheid
schenken, ‘de kosten te berekenen’ eer hij ‘den toren gaat bouwen’. In
onderscheiding van vossen en vogelen heeft de Messias geen vast concentratiepunt,
geen vaste woning: in dienst van het Koninkrijk staan, en dit nog wel in oorlogstijd,
dat brengt zwerftochten mee, ontberingen, en ook het missen van een eigen ‘home’,
waar men naar believen in en uit kan gaan. Legerdienst brengt permanente
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mobilisatie mee. Maar den tweeden keer is het een discipel, tot wien de Meester
het woord richt. Een discipel: de man wás dus al op de hoogte van leefwijze,
werkwijze, en moeite van den Nazarener. Hij wist al lang, ‘wat de kosten waren’.
Dat is punt één.
Die schriftgeleerde meldde zich aan; hij neemt een eigen initiatief, en nam het
eerst het woord. Hij was tevoren nog niet belast met een taak. Eerder schijnt hij te
worden gewaarschuwd: laat hij goed weten, wat hij begint. Maar die ander was met
een bepaalde opdracht al eerder belast geweest; en zo was het óók nú. Tot dien
tweede sprak de Meester, zijnerzijds het eerst zelf initiatief nemende: volg Mij (Luc.
9:59). Dat is bij een reeds als discipel geregistreerde geen oproep om voor de eerste
maal mee te gaan, en dan eens te zien, hoe het bevalt; integendeel: op een bepaald
moment en voor een bepaalde reis zei de Meester tot dezen leerling: ga mee; dat
wil dus zeggen: Ik sta klaar voor een reis, en op deze reis wil Ik u mee hebben. Sluit
u aan bij déze excursie, waarvoor we nu net klaar staan. Dat is punt twee.
Sommigen denken, dat de Heiland hem bestemd had voor inschakeling in de in
Lucas 10 (één hoofdstuk verder immers) volgende uitzending van ‘de zeventig’;
maar zekerheid hebben we hier niet, ook al niet omdat er zijn, die het mogelijk
achten, dat dit voorval voor wat den zakelijken samenhang betreft niet zozeer met
het verhaalde uit Lucas 10, als wel met dat uit Matth. 12 te verbinden is. Hoe dit zij,
Mattheus laat ons zien, hoe de Meester aan zijn discipelen 't bevel had gegeven,
een overtocht per schip van den westelijken naar den zuidoostelijken oever van het
meer voor te bereiden; men zal straks scheep gaan, tegen den avond. Als nu een
discipel die het bevel kreeg - hoe vaak toont de Heere geweten te hebben, wat er
in iemands leven voorgevallen was? - mee te gaan op déze reis, het verzoek indient
eerst te mogen deelnemen aan de begrafenis van zijn vader, dan komt dat hierop
neer, dat hij voor onbepaalden tijd aan het werk onttrokken zal zijn. Het werkprogram
van Jezus Christus wordt Hem door den Vader, die de geschiedenis voorzienig
leidt, aangegeven; de H. Geest, die Christus leidde, gaf Hem telkens van dat
werkprogram de duidelijke en zékere aanwijzing. Maar die discipel weet er niets
van, hoe dat program er uit ziet. Hij weet niet, of het schip terug zal komen; noch
wanneer, noch hoe het werk verdeeld zal zijn gedurende de eerste dagen en weken.
Zóu het waar zijn, dat de uitzending van de zeventig op het naaste program stond,
en dat hij op de lijst stond om mee te doen, dan kon uitstel voor dit ogenblik meteen
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betekenen de verhindering, om in die zo critische reis te worden ingeschakeld: de
soldaat zou dus niet mee kunnen op de excursie, die de Leider in den zin had. In
elk geval: iemand die den Meester, terwijl deze gereed staat zich in te schepen,
verzoekt, ontslagen te worden van de opdracht om zich óók in te schepen, nu
dadelijk, op dèze reis, brengt een kink in den kabel; hij durft heel wat - voor een
soldaat. Kabels leggen is in oorlogstijd verantwoordelijk rijks- een legerwerk. En hij staat toch, vrijwillig, onder legerkommando? Bevel is bij dèzen Meester altijd
bevel, en gehoorzamen is hier áltijd deugd. En trouwbetoon. Weer valt hier dus het
verschil op tussen zijn geval en dat van den Schriftgeleerde van zoëven. Dié kreeg
geen opdracht mee te gaan; déze man wel: het marsbevel lag klaar, en het was op
naam: want vóór dat het harde woord over die doden, die op begrafenis gaan,
gesproken is, luidde het bevel: volg mij; dat zagen we al; nu komt er nog bij, dat een
zeer konkreet bevel er óók onmiddellijk op volgt: ga heen, en verkondig het koninkrijk
Gods (Luc. 9 vs 60). Dat lijkt wel veel op een dienst als van die zeventig. In elk
geval: die konkrete opdracht, eenmaal en andermaal: dat is punt drie.
Vatten we nu die drie punten samen, dan wordt ons al één ding duidelijk: hier kán
geen sprake zijn van een generaal verbod van deelneming aan een begrafenis.
Ont-hechting zou noodzakelijk zijn? Of, de noodzakelijke onthechting zou liggen in
het ongelimiteerde en onvoorwaardelijke losrukken of verloochenen van de banden
der natuurlijke liefde als zodanig? Maar hoe kan dan uit énen zelfden mond dat
tweetal spreuken komen: eerst die éne: laat de doden hun doden begraven; en
daarna ook die andere: laat de kinderen tot Mij komen? In die laatste wordt verlangd,
dat het volle leven geplaatst worde onder het licht van het evangelie, en wordt geeist,
dat de dragers ervan rechtens worden gebracht tot Hem, die de Spreker er van is,
en de inhoud tevens. Welnu, Hij, die de kinderen bij zich laat brengen, die zal de
doden niet van zich afschuiven. Indien het begin ener existentie zinvol is voor het
Rijk, dan kan hetgeen men - ten onrechte - het einde ervan noemt, maar dat toch
wèl een eerste existentie periode beëindigt, niet zinloos ervoor zijn.
Hier schemert al het licht uit en door den masjaal ons tegemoet: de man die voor
een paar dagen, maar in werkelijkheid voor onbepaalden tijd ‘verlof’ vroeg, dacht
aan de familie. Aan zijn familie. Een familie met ‘kleine f’. Maar Christus denkt aan
de Familie.
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Die Familie met ‘grote F’. De familie (kleine f) van dien man was dézer dagen in
neergaande beweging: er was een dode, en die was hem lief. Hij was hem lief
geweest; en nog was hij hem lief; want doden zijn er nóg. Maar Christus was in
arbeid voor de Familie, en die was en is álle dagen in opwaartse beweging, in den
ópgang, nièt in den néérgang. De familie (kleine f) verwijlde in gedachten bij den
sjeool, het rijk van doden, schimmen, wist men het wel precies? Er stond een
doodkist, en er was lijnwaad en zalf. Maar de Familie (grote F) was in volle
werkelijkheid in geboorte: de kerk was in barensnood, vanwege het weer uitgezaaide
Woord; en haar kinderen waren in ‘de opstanding uit de doden’. En zie, nu wil de
Christus alleen maar dit, dat de neerwaartse beweging ener familie geen oponthoud
zal betekenen voor de opwaartse van de Familie. En dat is dan alles. Ja, ja, want
dat is nu echt ALLES: het vervult lijf en ziel en zinnen. Die discipel daar vraagt verlof?
En dat terwijl hem bevólen is, mee te zingen het morgenlied: ontwaakt gij die slaapt
en Messias zal over u lichten? Het lied, waarmee de doden worden gewekt, de
doden Abrahams? In het uur waarin de doden zullen horen de stem van den Zoon
Gods, en die ze gehoord hebben zullen léven? En hij wil een paar dagen lang zingen:
rust zacht, mijn dierb're dode? Maar wat is meer - dat zijn vader-naar-het-vlees
gestorven is, of dat bróeders van hem zullen opstaan door zijn prediking? Door het
uit te zaaien Woord, in den mond der zeventig? En in zijn eigen mond? Een soldaat
moet soms zijn vrouw alleen laten baren en zijn vader door anderen laten begraven;
en hij is dan nog maar een onnutte dienstknecht? Wil hij soms klagen? Laat hem
de anderen vragen: zie, zij hebben alles verlaten en zijn den Meester gevolgd.
***

Het uitgezaaide woord, een zaaier ging uit om te zaaien. Daarvan spreekt Christus
in Matth. 13:1-23.
De grote Familie. De Familie van Christus. Daarvan spreekt Hij in Matth. 12:46-50.
Welnu, er zijn exegeten, die zich de chronologische orde van de gebeurtenissen
aldus voorstellen:
eerst: het gebeurde van Matth. 12:23-45;
daarna (want vs. 46 zegt: terwijl Hij nog sprak) Matth. 12:46-50;
vervolgens: (want 13:1 zegt: in dien dag) Matth. 13:1-53;
in aansluiting daaraan: Matth. 8:18-9:34 (want Matth. 8:18 is gelijk aan Marcus
4:35, en daar staat: tot hen, d.w.z. tot de disci-
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pelen, die pas de gelijkenis van het uitgezaaide Woord vernomen hadden. (Marc.
4:1), tot hen sprak Hij, toen het reeds laat geworden was.
Wij beslissen hier niets. Wél wijzen we erop, dat de evangelisten de stof vaak
rangschikken onder bepaalde gezichtspunten; en ook afgezien daarvan is voor de
hierboven gegeven schets wel zoveel te zeggen, dat men, zonder in
harmonistenwellust te vervallen, kan vragen: is het soms op één zelfden dag
geweest, dat de Christus eerst dat woord sprak over de beslissende (!) Periode van
den Geest (Matth. 12:23-45); en daarna over zijn Familie (Mt. 12:46-50); en
vervolgens over dien zaaier, die uitging (!) en zich niet op liet houden door vrouw
en kinderen, om het Woord te zaaien; en in aansluiting daaraan dat woord over
doden, die hun doden maar begraven moeten, terwijl inmiddels de levenden
(discipelen) zich beijveren, om de doden te laten herleven door het uitgezaaide
Woord (Matth. 8:18 v., en v.v.)? Is dit alles op één dag gesproken uit de volheid van
zijn opborrerend gemoed?
In de mogelijkheid van zulke chronologische reconstructie liggen allerlei
aanknopingspunten voor de ordening onzer gedachten. Want toen de Christus sprak
over de beslisende, de diacritische betekenis, en dús over het ultimatieve karakter
van de derde, de laatste bedeling, de bedeling van den H. Geest, toen zei Hij
daarmee: het gaat nú erop of eronder! En toen Hij daarna zei: staat mijn moeder
daarbuiten te wachten? en mijn broeders, die me met een zacht lijntje in huis willen
halen, omdat ze denken, dat ik, de Grote Profeet van God, een over zijn zenuwen
heen levende, bij den waanzin aangekomen, niet meer evenwichtige ‘ziener’ ben,
die wat rust moet hebben? 't Kan wel zijn, maar Ik blijf doorgaan met preken, en
wat mijn Familie aangaat, die is hier al aanwezig, in de zaal, waar Ik sta te preken,
want ieder, die van mijn Vader den wil doet, die is een kind van mijn Vader, en dus
mijn broer, mijn zuster, mijn moeder, mijn èchte Familie, toen zei Hij zelf: laat de
doden hun doden te ruste leggen, maar laat Mij maar Gode kinderen wekken door
het Evangelie. En toen Hij daarna de grote Zaaiweek (en meer dan dat) instelde,
om het Woord te laten prediken, en voor een Zaaiweek Gods de regelen stelde, en
het uitzicht opende, toen deed Hij ook zelf wat Hij hier van zijn discipel verlangde:
Hij liet de doden de doden begraven, en - Hij liet zijn familie (kleine f) gesubordineerd
worden aan de Familie, het Grote Huisgezin van Vader boven, de Kerk. Kèrkzaken
gaan vóór: de Familie gaat vóór een, zèlfs vóór zijn eigen familie.
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Maar dan betekent dat, dat Hij altijd den dienst aan de Familie bóvenaan stelt, boven
elken dienst aan een familie. Vlees en bloed beërven Gods koninkrijk nu eenmaal
niet. Doden begraven? Kinderen bakeren? Best, maar op één conditie, n.l. deze:
het moet zich verenigen met de Toledooth der Familie, der Kerk, met de
geboortegeschiedenis van Vaders Gezin. Doden begraven? Best! Maar dan naar
het modèl en het plan van Ezechiël; want óók die man sprak over de gróótse taak
van de begrafenisgasten der Heilige Familie: heeft hij niet het visioen gehad en
beschreven van de doodgravers Israëls, die het Heilige Land rein komen maken?
In hoofdzaak 39:11-16 tekent deze profeet de lévenden als Israëls
begrafenisverzorgers, gedelegeerde ambtsdragers van het door Woordzaaiing
wedergeboren volk van God: Zeven maanden lang zal het Huis van Israël met de
begrafenis van Gog, die dodencollectie, bezig blijven, om het land te zuiveren; en
de hele bevolking van het land zal doodgraverswerk doen; dat zal hun tot ere zijn
op den dag dat Ik Mij verheerlijk, spreekt Jahwe. Als ze het land doorkruisen, en
iemand van hen ziet een mensenbot liggen, dan zal hij er een teken naast plaatsen,
totdat de doodgravers het in het dal van Gogs drommen begraven; zo zal men het
land reinigen. Daar hebt ge de vereiste begrafenis, niet om aan een
familie-in-neergang gedachtenis te stichten, maar om aan De Familie-in-opgang
dienstbaar te zijn. Is het een wonder, óf is het soms precies naar de volheid van
Christus' eigen geestelijke en Geestelijke spanning, dat Ezechiël na het visioen van
deze begrafenisdiensten, door Gods lèvende kinderen aan het Kerkgezin bewezen,
zijn lezers de beslissende, de diacritische, de eschatologische betekenis doet zien
van het laatste tijdperk, de Periode van den Geest? O neen, het is alles éénzelfde
gedachtenketen bij Ezechiël, geleid door ‘Christus' Geest’, en bij Christus zelf: ook
Ezechiël spreekt daarna van het eschatologische dodenmaal, programpunt van den
Jongsten Dag, den Geestes-voleindingsdag (Ez. 39:17-24) en ten leste van de
volledige aanneming der Familie-van-God-Jahwe in volkomen zaligheid (39:25-29).
‘Dán’, d.w.z. na die begrafenis van de doden door de levenden, niet terwille van
een dodenherdenking, maar ter fine van een Reinigingsfeest der lévenden, der door
het Woord herborenen, ‘DAN komen al Gods kind'ren (de hele Familie) thuis; wat
zal dát zalig zijn’.
Laat de doden hun doden begraven; het is een oproep om te verhinderen dat de
dodencultus moratorium wordt voor den Opmars van de Krijgsknechten des Lévens.
Uitgegaan om te zaaien. Verla-
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tende huis en akkers en vrouw en kinderen, en eerst recht ‘hun doden’. Die liggen
nu voor Gods rekening. Hún beslissingstijd is immers voorbij?
***
Ja, hún beslissingstijd is voorbij. En hier zijn we midden in den gedachtencyclus
van oudejaarsavond. De tijd, dien we hier op aarde doorbrengen, is beslissingstijd.
Niet van de uitverkiezing uit gezien; want uitverkiezing betekent: God van zijn kant
heeft - dat is bij Hem: houdt - zijn eeuwig voornemen, waarvan Hij niet afgaat. Alleen
maar: Hij heeft zich van voorspellingen omtrent het eeuwig wel of wee van de
individuën onthouden en hun bevolen, zich te houden aan zijn bevel-en-belofte:
geopenbaarde woorden. Die laat Hij preken; en dit met ernst; en dus is de
predikdienst de enige grondig actuele. Wie over de grens van leven-en-dood is
heengeschoven, diens lot is beslist; al zou hij daarna nog millioenen jaren moeten
wachten op den oordeelsdag: hetgeen hij na zijn sterven in den ‘tussentoestand’
verricht, denkt, wil, streeft, dat telt niet als een aparte en separate factor mee in het
gericht. Dat gericht gaat over hetgeen geschied is ‘door 't lichaam’ in den tijd. Wie
dus diénen wil, die moet zich werpen op mensen-in-den-tijd: die eruit zijn, dien
kunnen slechts God of engelen nog dienen.
En zó ordenen zich de gedachten op oudejaarsavond: de particuliere familie moet
staan onder de Publieke Familie. Een gezinnetje onder Hèt Gezin; ‘óns’ gezin onder
Gods Gezin; ons clubje onder de Kerk, de eros onder de agape, het bloed onder
den Geest. Een memorial-hall onder de Galerij der Geloofshelden, die Predikheren.
En, is het hierboven besproken woord van Christus nu niet krachtig? Noch
Mattheus, noch Lucas verhalen wat de discipel, hier bedoeld, gedáán heeft nadat
hij alzo was aangesproken. Heeft hij de begrafenis laten passeren? Of is hij toch
erheen gegaan? We zijn niet zeker, al krijgen we den indruk, dat hij meegegaan is
met den Meester. Is hij weggebleven uit den jongerenkring, dan kan hij straks onder
al die begrafenisdrukte - Joden maakten destijds erg veel ‘werk’ van zo'n begrafenis
- dit woord van Christus niet meer kwijt: hij zag dan den helen begrafenis-‘handel’
(klaagvrouwen, rouwgebruiken, etc.) als een handel van doden. En zichzelf zag hij
dan ineens méde staan in ‘de gemeente der doden’; hij zag dan tweeërlei ‘qahal’,
tweeërlei ecclesia, tweeërlei samengang: de éne van de beklagers van den dood,
de ándere van de wekkers-van-het-
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Léven; de éne van de achter-om-kijkers, de ándere van wie de hand slaan aan den
ploeg en vóóruit zien, en óptrekken, vooruit, recht-toe-recht-aan. En......is de man
inderdaad met Jezus, den Meester, meegegaan, het schip in, de tanden op elkaar,
dan heeft men ter begrafenis het hoofd over hem geschud; maar sommigen hebben
gezegd: nu ja, hij is ook leerling van den Nazarener; en zie, hij trekt daarvan de
consequentie; die Nazarener maakt een nieuwe ‘qahal’, zeggen ze, en dat kost
strijd en veel ontzegging. In dat geval heeft men zich aan Christus gestoten, en
anderen hebben zich bekeerd en de gedachten van allen zijn openbaar geworden.
Dan heeft de begrafenis gestaan onder den indruk van die tweeërlei ecclesia: de
éne vordert haar leden tot den dienst op met een gezag, dat absoluut is. En de man
zelf? Wel, áls hij meegegaan is, in het schip, dan kán hij onder de zeventig geweest
zijn, die straks met vreugde (Lucas 10:18, 20, dit hoofdstuk volgt op Luc. 9, met ons
verhaal!) kunnen rapporteren: Meester, zèlfs daemonen zijn ons onderworpen in
Uw Naam, en die deswege zich horen zeggen, dat één ding nóg groter is: dat hun
namen in het Boek des Levens staan aangetekend; niet in een aardsen tempel, als
in het oude Egypte, waar het vermeld staan in het Boek des Levens diende ten
bewijze, dat men ingewijd was in de geheimen van het priestervak, maar in den
Tempel van hierboven, ten bewijze, dat men is gekend van alle eeuwigheid, door
God, als aangenomen kind. Ik weet het zo niet, maar ik denk, dat iemand, die niet
afstand KAN doen van vaders begrafenis, ook niet in staat is, een daemon uit te
werpen; want er staat: dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden. Voor
vásten moet men stérk zijn; stérk genoeg, om de hele familie te trotseren, en biddend
genoeg, om dat te doen alleen terwille van de Hele Familie. De Heilige, Gods Familie,
wel te verstaan. Ik weet het niet, maar ik denk, dat de man, als hij zou zijn afgeweken
naar zijns vaders dodenhuis, erg ‘verstandig’ zou geleken hebben, en dat niemand
daar thuis zou gezegd hebben: dat is toch ál te gortig, dat is nu echt het werk van
een extremist. Maar Jezus Christus hoor ik danken, straks, als de zeventig - ook
deze?? - zijn teruggekomen: Ik dank U, Vader, dat Gij deze dingen voor wijzen en
verstandigen verborgen hebt, en aan kleinen geopenbaard. Ik denk, dat hij erg ‘klein’
geweest is, toen hij in het onderstelde geval toch maar die loopplank overschoof,
achter den Meester aan; maar dat hij ‘sterk’ heette bij de engelen. Want die wáren
al op het schip.
Ja, dat woord van Christus was levend en krachtig; het vólle
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lévensevangelie ligt, èn wérkt, in die opdracht, om de doden hun doden te ‘láten’
begraven. Wij willen zo graag die doden verhinderen, om het alleen af te doen: we
willen óók van de partij zijn. Maar wie de kinderen ‘verhindert’ tot Hem te komen,
en de doden ‘verhindert’, van doden begraven te worden, die horen beiden 't woord:
LAAT hen tot hiertoe geworden; LAAT de kinderen tot Mij komen, en LAAT de doden
hun eigen doden begraven.
Lévend en krachtig is dit woord ook onder ons. Het is nu geen woord, geen bevel
van ‘ónt-hechting’, doch van de ware ‘sámen-hechting’: Hij toch is onze Vrede, die
de twee groepen van gelovigen, de groep, die zich moeilijk opgehouden voelt door
de édicten der natuurlijke liefde met haar
momenten-van-terug-en-achteruit-willen-zien, èn de groep die zich makkelijk
opgestuwd voelt door een óók natuurlijke liefde, en dus met jeugdig vuur en élan
tot mee-doen geneigd is, tot één gemaakt heeft, in het bloed zijns kruises. Toen dát
gebracht werd, sprak Hij zelf: vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder, en past
samen op, dat gij Mij niet begraaft als achter-uit-zienden. Niet aan den doden Christus
trouwens stichten wij gedachtenis, doch aan den Levende, die dood gewéést is:
slechts als lévenden kan men aan zijn DOOD als voorbijgegane acte gedachtenis
stichten op een ‘nieuwjaarsviering’, als die van het heilig avondmaal toch altijd is.
Zullen ook wij dan niet maar in het schip gaan? Dat wil zeggen: ons werk van
heden weer aanpakken? Zonder achteruit te zien? De róeping zien? Onze zonde
erkennen door met haar te breken, en ons te herinneren, in welke concrete situatie
Hij ons gezegd heeft, dat wij nu dáárin en dááraan het Woord zouden bedienen?
Meegaan ter begrafenis, - het lijkt ons allemaal zo nodig, totdat wij ineens
bedenken, dat er vandaag onder ons velen zijn, aan wie God dit niet gegund heeft:
hun doden zijn in Dachau, of een andere plaats van dat slag, gebleven: de
achtergeblevenen kregen een briefje thuis, en daar stond een leugen op aangaande
dood en doodsoorzaak. We hebben toen vaak tot hen gezegd: dit is geschied tot
ZIJN verheerlijking; uw dode was 'n bloed GETUIGE van de kerk, en woudt gij nu
nog achteruit zien? Zullen wij dat alleen tot hèn zeggen, die een dode-van-Dachau
niet konden begraven? Tot vrouwen, die eenzaam werden, tot moeders, die hun
zoon missen, tot verweesde kinderen? Of zullen wij ons állen onder dezen regel
stellen, heden, ter-
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wijl het de tijd is? Wij grote kerels, wij werklustigen, wij afgezetten en
geëxcommuniceerden, die nog wérken mogen?
De doden begraven, - dat staat, als familie-aangelegenheid van wie elkander
hebben aangekleefd, op één lijn met het behouden van akkers, huizen, vrouw en
kinderen. Maar Hij zegt ons, dat niemand in deze eeuw om Zijnentwil verlaten heeft
huizen en akkers en vrouw en kinderen, die niet in de toekomende eeuw
honderdvoudig terug ontvangen zal wat hij verlaten moest. Hij krijgt honderd eeuwig
medelevenden terug voor één niet door hem begraven dode.
Noodzakelijke ont-hechting? Neen. Hier is de éne en voor allen noodzakelijke
sâmen-hechting, de aanéén-hechting, van God met ons, en van ons met elkander.
Maar tevens de noodzakelijke subalternering. Het ondergeschikt maken van familie
aan Familie.
En nu moet die Familie niet in de lucht komen te hangen als een Onzichtbare
kerk, die boven alle familie-groepjes en kerkjes staat te pronken als een Vrouw, met
de zon bekleed, maar dan alleen in visioenen. Is soms ook de woestijn, waarheen
die vrouw (van Openb. 12) moet vluchten, een Onzichtbare Woestijn? Of voelt u
haar kaalheid heden aan den lijve?
Toen die man, die discipel, mee moest op dat schip, toen moest hij alleen maar
preken tot zijn eigen volk, dat de Nazarener naar de Schriften sprak en leerde, en
dat Hij zich had gehouden aan wat geschreven stond op die concrete punten, waar
het in het kerkgeding nu net op aankwam.
Zodra wij opgehouden zijn, dit woord in het paradoxenmuseum te laten opbergen
door de paradoxenverzamelaars, die er mee opereren op de manier van b.v.
postzegelverzamelaars, die hun mooie exemplaren bekijken, maar aan het verkeer
onttrokken hebben, zodra wij dus dit woord laten staan in zijn verband, als spreuk,
neen, als dagbevel tot dezen énen man, en in masjaalvorm tevens
wet-en-regel-stellend voor elke concrete situatie, zullen wij gewónnen hebben. Wat?
Een gezegend nieuw jaar, met bloed en pijn, en misschien bitter lijden. Omdat we
dan den zegen nog net hebben gered op de valreep, waar Christus, toen we al klaar
stonden met de hoed in de hand, om verlof te vragen, (dispensatie, zeggen de
onthechtingsmensen), als ons aller Kapitein zei: neen, vooruit, ga mee. Verkondig
het evangelie. Doe mee aan de vrijmaking van de kerk van Israël, en vergeet het
niet, dat dát genade is.
De Heer van alle leven begroef eens Mozes.
Maar om te preken, en de preek van Mozes te redden.
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De Levende begroef den levende. Want ‘zij leven Hem allen’.
1)

Doding en levendmaking. (Oud- en nieuwjaar)
De Heere maakt dood en maakt levend.
1 Sam. 2:6.
Strikt genomen is ieder gelovige een ‘wónder-gelovige’. Het wonderlijkste in het
geloof is toch wel dit: dat het wonder geen goudgeld, doch pasmunt is: wij zijn geen
‘ubiquitariërs’ in lutheraansen zin, doch wel in dien van Zondag 9 en 18: d.w.z. onze
Vader is in zijn Zoon overal tegenwoordig (overal, ubique), en dit met ‘wonderkracht’.
Het ‘wónder’ gaat niet maar aan de existentie van den gelovige als zodanig vooraf,
doch het begeleidt hem tot in de ure des doods. En......daarna.
De bekende synergisten, die een medewerken-van-den-mens-met-God leerden,
en dit dan niet maar voor wat betreft het vervolg van hun ‘geestelijk leven’ (als de
goede wil eenmaal bij ons door God gewerkt is), doch óók voor wat het begin daarvan
betreft, over heel de linie dus, hebben meer dan eens het slagwoord uitgegeven,
dat de wedergeboorte ontstaat doordat een mens getroost wordt. Dat lijkt zo
doodgewoon; maar ‘er zit wat achter’, als ZIJ het zó zeggen. Het ‘eerste moment’
der róeping, dáár zitten die gereformeerden over te peinzen, en ze juichen: maar
dát doet God alleen. Maar het ‘eerste moment’ der vertróósting, dáárin leggen de
synergisten liefst het zwaartepunt; zij zien het dan zó, niet dat God de toestemming,
het ja-zeggen tot het evangelisch beloftewoord wérkte, doch dat Hij het verstérkte;
reeds vóór de intrede van het ingrijpend evangelie-woord (Gen. 3:15) was Adam
tot verbrijzeling, tot consternatie, tot doding gebracht, en nu komt dat troostwoord
hem op de been helpen. Dat is dan zijn wedergeboorte (levendmaking).
Zo leggen die synergisten het erop aan, de strikt-mirakuleuze, wijl schéppende,
en éénzijdig in-grijpende daad van God door den Geest inzoverre te verkleinen, dat
de mens toch ook zèlf dáárin een belangrijke rol speelt: Gods médespeler is hij hier.

1)

De Reformatie, XXV, 17 december 1949.
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Maar de Gereformeerden, ofschoon zij vollen nadruk legden op het ook zelf, ná en
dóór Gods ‘wérken’ van hun wil (Filipp. 2:12, 13), willen en werken van de gelovigen,
hebben toch over heel de linie, dus óók ná het ‘eerste moment’ der roeping Gods,
een almachtige en steeds terugkerende daad Gods onmisbaar geacht ter
onderhouding van het geloofsleven. Ook die ‘ná-zorg’ van God hebben zij als
wonderlijk, mirakuleus, boven-natuurlijk, d.w.z. van boven kómende, willen eren.
De synergist Strigelius heeft eens de bewering aangedurfd, dat God twee werken
deed in degenen, die wedergeboren worden: het éne was de mortificatie, d.w.z. de
dóding, het andere de vivificatie, de lévendmaking. Blijkens het verband denkt hij
hier aan het woord van Hanna, uit 1 Sam. 2:6; en - wij geloven: ten onrechte - ziet
hij in de daar bedoelde doding en levendmaking respectievelijk een vóórgaand en
een vólgend werk Gods in hen, die worden herboren. De doding is: het doen
ondergáán van de helse pijn (de percussie, de verbrijzeling). En de levendmaking
is de daarna komende vertróósting. Het éne komt dus vóór het andere: de ratiocinatie
der vertroostende rede ‘heelt’ de wonden, tevoren geslagen in de mortificatie.
Deze ‘orde’ is echter een andere, dan b.v. die van den Catechismus (Zondag 33).
Want deze kent de afsterving van den ouden mens niet als een ‘gradus’, een komen
tot de opstanding van den nieuwen, doch ziet die beide als twee ‘stukken’ van de
éne en dezélfde daad Gods, die in beide tegelijkertijd zijn ‘wonderlijken’ en
‘vreemden’ (zeg maar: mirakuleuzen) handel aan ons uitricht.
Maar de synergist van daareven plaatst de étiketten anders. Op de mortificatie
plaatst hij het etiket: ‘vréémd werk’; op de vivificatie dat van: ‘eigen werk’ van God.
Het tréft ons, dat alleen die aan de levendmaking voorafgaande dodings-daad Gods
bij Strigelius het praedicaat ‘vreemd’ krijgt. Hij doelt hier op hetgeen Jesaja (28:21)
zegt: als God komt aanstormen op den mens, in toorn, dan zegt Jesaja: zijn werk
zal ‘vreemd’, zijn daad ‘ongehoord’ (zo vertalen velen) zijn.
Jawel, - maar in déze woorden is (althans in directen zin) geen sprake van die
‘verbrijzeling des harten’, waardoor de Heere zich zelf het Hem welbehaaglijke offer
van Ps. 51:19 bereidt, doch van een strafgericht, waarin Hij zich jegens zijn volk als
een ‘vreemde’ (een buitenlander, barbaar, vijand) gedraagt: als een vijand, zó stormt
Hij op zijn volk aan. Hij zelf heeft dan ‘tegen hen gestreden’,
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zoals ook Joël Hem ziet als aanvoerder van het sprinkhanenleger, dat stad en tempel
en altaar kaalvreet, en lamlegt (Joël 1:13; 2:11). Hij komt dan, om zo te zeggen,
‘van buiten af’ naar hen toe, met polemische daden (die intussen al reeds bedoelen
kunnen, hen tot inkeer te brengen).
Maar, wie van ‘buiten’ af komt, en dan niet maar ‘een’ barbaar, doch de levende
God is, die komt toch meteen ‘van bóven af’.
En ‘van bóven af’ (anoothen, Joh. 3:3, 7, 31, vgl. 19:11) komt de levende God
óók om ons te wederbaren, en óók om steeds weer ons te doen herleven, blijvend
ons te wederbaren. Waren trouwens die polemische aanvallen-van-buiten-af vaak
niet óók een middel om de zijnen, die onder het oordeel-der-verlating lagen, terug
te voeren niet alleen tot de genade, maar ook tot het ‘gevoel der genade’ (Dordtse
Leerr. V, § 5, 7)?
Zodat, hetzij Hij kastijdend-schiftend, hetzij Hij zegenend en levenwekkend komt
en wederkomt tot zijn volk, de hemelse Vader toch altijd weer van boven af komt,
anoothen. Ook de doding is een Hem ‘eigen’ werk. En - een HEM slechts ‘eigen’
werk.
Weshalve het niet te veel gezegd is: de bondsweg van het bondsverkeer is een
weg-van-mirakelen; wie God als Vader gelooft, die heeft altijd zo iets als
‘wondergeloof’, als hij maar verder ziet dan zijn neus lang is. Hij maakt dagelijks
dood, en ook dagelijks levend. Hij is het, die ons op oudejaarsavond doet besluiten,
de doden hun doden te laten begraven, en nog vóór nieuwjaarsmorgen (in 't zelfde
ogenblik immers) in 't schip te gaan waar de Meester is, om, levend gemaakt, het
Leven te verkondigen aan hem, die ‘het leven bij zichzelven nu niet meer heeft
kunnen houden’.
1)

Belijdenis en vrijheid.

Ik zal belijdenis doen voor den Heere. Belijdt elkander de misdaden.
Ps. 32:5; Jac. 5:16.
‘Bekentenis’ en ‘belijdenis’, men kan de woorden nauwelijks uit elkaar houden, noch
in de kerkelijke, noch in een andere taal. Pogingen tot een enigszins scherpe
grensscheiding tussen beide begrippen zijn in de woordenboeken vaak ondernomen;
en een gedètailleerde

1)

De Reformatie, XXV, 14 januari 1950.
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biechtpractijk weet er nog wel wat meer van. Maar zélfs háár woordenboeken
vermogen de woorden niet uit elkaar te houden. Geen wonder ook: want de
bekentenis van zonde is méde een stuk van de belijdenis van ons geloof. De woorden
lopen dan ook steeds weer door elkaar; de spreektaal is nog nooit in een logisch
schema gewrongen. Ook die van den bijbel niet.
Als wij het desondanks ondernemen, hier de woorden tegenover elkaar te plaatsen,
dan menen we geen gevaar voor misverstand te moeten duchten.
Onder bekentenis toch laat zich geredelijk verstaan een woord van toestemming
ener ons aangewreven, of toegedichte handeling of qualiteit, zó, als een ander in
den vorm van vraag, of van bedenking, of beschuldiging zijnerzijds deze geformuleerd
heeft. De ander had daarbij het initiatief. Hij vraagt: is het niet zó én zó? Dan zegt
de bekentenis: ja. We geven antwoord op de vraag van den ander; vraagt die te
weinig, dan zéggen we met onze bekentenis óók te weinig. Wij blijven met ons
bekennend ‘ja’ staan binnen de grenzen van de vraag van dien ander.
Maar bij een belijdenis springt spontaan ónze mond open. Wij zelf trekken de
grenzen van wat er nu naar buiten komt, en in het licht treedt. Wij hebben nu zelf
het initiatief.
In de bekentenis zijn we afhankelijk, we lopen aan den leiband. In de belijdenis
zijn we vrij.
De bekentenis is een positie-kiezen tegenover de formulering van een ander: het
ja zeggen regardeert een oordeel, en 't aanvaardt een praedicaat, dat die ánder als
mogelijk-juist en als misschien ons passend opwierp: we ontmoeten hem daar waar
hij ons hebben wil. In de belijdenis daarentegen worden we zelf fonteinen: wij zelf
spuiten en spuien, en de ander moet maar weten, hoe hij erop reageren zal.
In de bekentenis zijn we object, in de belijdenis subject van de ontmoeting met
‘den ander’.
Ook in Christus' eigen leven zien we het onderscheid. God heeft Hem zó diep
vernederd, dat een man-van-Levi als Kajafas Hem kon vórderen op een eed. Dat
was ‘in den nacht in welken Hij verraden werd’. Toen móest Hij bekennen. En Hij
deed het. De priester gebruikte de officiële formule voor de eedvordering, de Grote
Apostel móest dezen ‘gewitten wand’ wel antwoord geven. Dat was geen bloot
passieve houding, als ware de Christus zelf nu heel en al werkloos. Want, de
formulering van Kajafas' vraag wás tóch al beheerst
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door den in geding gebrachten masjaal. Bovendien: de Schriften waren den
hogepriester bekend; en ook op wie ze ‘onder een deksel’ leest oefenen ze invloed.
Dat wil zeggen: het eerste initiatief was toch voor wat de formulering van het
onderwerp van den eed betreft, aan God en aan den Christus zelf geweest. Dit
neemt evenwel niet weg, dat toch het tweede, en thans directe initiatief aan den
rechter is: Ik bezweer u - is het zó of zus? Daarom komt Christus tot een bekentenis.
Maar Hij kan daarbij niet blijven staan. Hij herneemt zelf initiatief. Daarom opent
Hij daarna den mond voor een eigen woord, teneinde zijn vrijheid aanstonds te
hernemen. De eed was niet meer ongedaan te maken. Trouwens, dat wilde Hij, die
hem zwoer, ook niet: had Hij niet zelf den president ertoe gedwongen, met Hem in
de eedkamer te gaan? Niemand zal ooit tot Christus kunnen zeggen: ‘Mufar lak’,
met dien eed hebt gij nu verder niet meer te doen. Hij wordt eraan gehouden, en
dat wil Hij zelf ook zo. Daarom is het, dat Hij nu dadelijk de sluizen openzet: Hij komt
tot ‘de goede belijdenis’ (1 Tim. 6:13), die, naar de alsdan veranderde ‘gelegenheid
des tijds’, in anderen vorm ook voor Pilatus zal uitgesproken worden.
Die belijdenis mócht niet ontbreken. Want gelijk in Christus' missiaansen arbeid
de gehoorzaamheid nimmer bloot ‘lijdelijk’ kan of mag wezen, doch de lijdelijke ook
weer altijd met de ‘dadelijke’ gehoorzaamheid heeft saam te gaan, ja
inééngestrengeld er mee te liggen, zo moet ook hier de bekentenis, die Hem de
passieve rol laat accepteren, overgaan in belijdenis: waarin Hij actief wordt.
Wie dus den Hogepriester onzer belijdenis recht dankbaar wezen wil, en het leven
wil ontvangen uit zijn borgtochtelijk lijden, die zal ook voor zich zelf dat moeten
kennen: van bekentenis voortschrijden tot belijdenis.
Neen, de bekentenis worde niet afgeschaft. Het initiatief van den Ander blijve
erkend: God heeft initiatief; en zijn kerk ontving de sleutelmacht.
Maar wat ons eigen verkeer met God betreft: de belijdenis is de daad die niet
ontbreken mag. En die het rustpunt voor ons vormt. Want daarop ‘wacht’ Hij, die
ons verantwoordelijk stelde. Hij wil ons zelf zien kómen, niet maar geprest worden.
Hij wil ons zien komen tot Hem. En in dat kómen dragen wij pas vrucht in vrijheid.
In vrijheid? Ja, zeker.
Maar dan in die, welke ons geschonken is door Christus Jezus onzen Heere.
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In alle verbonden zijn twee delen begrepen: Gods initiatief dwingt ons tot de
bekentenis; maar verder gaande schèpt Hij met zijn initiatief het onzet zo brengt Hij
ons, als degenen, wier wil door Hem gewerkt is en bewogen, nu ook in een ook zelf
weer werkenden wil tot belijdenis. Voor Hem en voor degenen, die aan ons van
zijnentwege zijn verbonden.
1)

‘Ik ben die man’. (Practisch syllogisme)
Hij heeft geloofd......in God, die de doden levend maakt.
Rom. 4:17.
Tot David zei de profeet Nathan eens in een betekenend uur: Gij zijt die man.
Dat was een opschrikkend moment geweest. De profeet had den koning ‘een
geval’ voorgelegd, en de koning, gewend aan rechtspreken - had ‘het geval’ van op
een afstand bekeken, en toen gezegd: die man, dien ge daar ‘tekent’ is schuldig.
Dat was zijn ‘theoretisch syllogisme’, om een bekend woord te gebruiken.
Maar toen had de profeet ineens gezegd: ‘Gij zijt die man’; het wordt tijd, dat Uwe
Majesteit eens komt tot een ‘practisch syllogisme’. Het is geen ‘geval’, dat U ‘objectief’
is ‘voorgelegd’, maar het is een stuk van uw eigen ongeschreven biografie; die man,
die naar uw ‘theoretisch’ inzicht de doodstraf verdiend heeft, dat zijt gij zelf.
Toen brak het geloof in David door; denk maar aan psalm 51. Want geloof is nooit
‘theoretisch’ maar het is een kwestie van ‘practische syllogismen’; IK ben die man.
Theoretisch zegt men, met Martha uit Joh. 11: straks worden ‘de graven’
opengeworpen. ‘Practisch’, d.w.z. zich zelf erin betrekkend, spreekt Gods kind: ik
ben zo'n graf, en ik word opengeworpen; hier naast mij staat Hij, die aan mij vervult,
dat Hij IS de opstanding en het leven.
Zo'n graf was Hanna, Samuëls moeder geweest: zij kreeg maar geen kinderen.
Maar op haar gebed was dat graf geopend: zij kreeg haar ‘van God begeerden’
zoon. En toen ging zij zingen (en alle dogmatische mensen spitsen ambtshalve daar
de oren): De Heere maakt dood en maakt levend (1 Sam. 2:6). Ik was een steriele,
en
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nu leef ik, en draag Ik - het practisch syllogisme. Ik ben die dode vrouw, en ik ben
levend gemaakt.
Niet anders staat het met Abraham, den man van moeder Sara, Hanna's eerste
moeder. Paulus spreekt daar over Abraham, die álmaar bleef geloven. Hij deed dit
‘coram Deo’, ‘ten overstaan van God’, zo zegt, naar de o.a. juiste woordverbinding,
de apostel. Want Abrahams geloof is een volhárdend betrouwen op de belofte.
Volhardend en vást.
Want hem was beloofd, dat hij vader zou worden van vele ‘ethnê’; de belofte reikte
dus verder dan één stam van bloedgemeenschap. Hoewel, óók die
bloedgemeenschap was hem toegezegd als ‘zijn’ volk, waarvan hij vader zou zijn.
Niets evenwel wees er op, dat die belofte in vervulling zou kúnnen gaan.
Integendeel: alles scheen uit te wijzen, dat die vervulling uitgesloten bleef. Een
vaderschap-naar-het-lichaam scheen hier uitgesloten; want eerst kreeg hij maar
geen zoon, en zowel in Sara als in Abraham was respectievelijk ‘de moeder’, ‘de
vader’ ‘verstórven’: alle statistieken van anderen, alle waarneming aangaande
anderen constateerde: het kán niet meer. Er kwam maar geen kind, zoals het beloofd
was: uit hem en Sara.
En toen er tóch nog een kind langs den wónder-, den belofteweg gekomen wás,
Izaäk, en God met zoveel woorden had gezegd, dat uit dezen Izaäk, en uit niemand
anders, hem het zaad-der-belofte (in het leven) geroepen zou worden, toen was
hem het bevel gegeven, juist dezen enige, die toch met naam en toenaam genoemd
was als zijn ‘stamhouder’, te doden, op een leeftijd, die hem nog niet huwbaar had
doen worden. En, was zo tot tweemaal toe, het ‘lichamelijk’ vaderschap over een
uit zijn bloed gesproten volk, menselijkerwijs en ‘objectief’ onmogelijk geworden,
van een ‘geestelijk vaderschap’ was, theoretisch gesproken, evenmin sprake: hij
was vreemdeling en bijwoner op aarde, niet in tel; en uit de verbanden, waarin hij
een man-van-invloed had kunnen worden, opzettelijk weggehaald door God.
Getrokken uit zijn land en uit zijn maagschap.
En toch, - toch bleef Abraham vast vertrouwen. Hij geloofde in God, die de dingen
die niet zijn roept (met een scheppend in-het-aan-zijn-roepen) als zijnde: geen
grassprietje dat vandaag bestaat, is anders te verklaren, dan uit een eerste
grassprietje, dat God uit het niet-zijnde riep in het aanzijn. Als men nu met álle
dingen verwezen wordt naar Genesis 1:1, waarom zou dan Abraham, hoewel er
‘niets was’, dat een ‘aanknopingspunt’ kon zijn voor kind, of volk, wan-
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trouwen aan de belofte? Alle dingen komen tenslotte op uit het niet, geroepen alleen
door Gods wil; waarom dan zijn zoon-en-volk niet? Waarom zou Hij, die voor de
eerste maal een ‘begin’ stélde, niet op élk moment van den tijd wéér als den
God-die-een-begin-stélt (in absoluten zin) zich wederom doen gelden?
En dan: hij geloofde in God, die de doden levend maakt. Wat was dat? Zo iets
als ‘historisch geloof’, theoretisch, objectief, nl., dat er ‘ééns’ een opwekking der
doden zijn zal? In onvoltooid toekomenden tijd? Straks? Om ‘de doden’ - die massa
mensen, die personen in derden-persoon-meervoud - uit hun graf te halen? Zo als
Martha geloofde (Joh. 11:24)? Neen. Abrahams geloof, dat God het niet-zijnde roept
als zijnde, was óók geen ‘historisch geloof’ geweest: zo iets als het schrijven in een
lesboekje voor de christelijke school: God heeft ‘de wéreld’ ‘uit niet’ geschapen.
HIJZELF was de man, in wien God een absoluut begin zou moeten maken: en Sara
eveneens: ‘er was niets’, geen enkel aanknopingspunt voor een kind.
En zó was het nu ook met die levendmaking van de doden. Niet, dat ‘er’ doden
zullen opstaan, later, later, maar dat, vandaag-of-morgen, HIJZELF en Sara, die
‘verstorvenen’, die wandelende graven, zouden gaan ‘bloeien’, dát was Abrahams
geloof.
Want zó alleen zal hij vader kunnen zijn van een volk, waarin Jahwe bekend is
als de Máker van ‘chedasjah’, iets nieuws, en als die God, die doden leven doet,
en die armen met goederen vervult, die woestijnen laat floreren, en die den dood
verslindt tot overwinning. In dien geloofshandel was Abraham, gelijk ook Sara, zèlf
een dode, die ten leven was gebracht, toen hij dan tóch nog vader werd, en Sara
heus nog moeder. En later, toen Jahwe hem opdroeg: steek nu dien knaap het mes
in de keel, ook later overlei (Hebr. 11:19) Abraham: hij gaat wel dood straks, maar
hij wordt weer levend; zo vader, zo kind; het is mij overkomen, het zal ook hem
gebeuren: ik krijg hem uit den dood terug; uit een graf is hij trouwens ook gekomen.
En zó geloofde die man vást aan de beloften: de feiten hadden geen
mogelijkheidsgrens in wat voorhanden was: Gód ‘stelde’ het feit en zijn mogelijkheid
in mogendheid.
Dat zijn dus dingen, die ons aangaan. Toen Hanna zong over God, die de dode
Hanna had levend gemaakt, toen was ze Sara's dochter. Of liever: toen werd ze
niet maar Abrahams kind genoemd in rechten, doch was ze het ook in wezen.
En wie heden niet maar Israël heten, doch ook Israël zijn zal, die moet ook zulke
‘practische’ syllogismen spreken. Niet maar, dat God
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van anderen, objectief Vader is en wezen kan, en ook van mij het wel ‘zou kunnen’
wezen of worden, doch dat Hij ‘ook mijn’ Vader is, dat is geloof. Want wederom
geboren worden, en geloven, dat is een leven hebben uit den dood; dat is: een graf
zijn, dat ging bloeien. Het is zingen met de moeders Sara, Hanna, en Maria (haar
lofzang) van en uit de moederbelofte: Gen. 3:15: Ik zal ZETTEN!
1)

Geen dank.

Hij dánkt toch den slaaf niet?......Alzo moet ook gij......zeggen......
Lucas 17:9, 10a.
Heel den bijbel door resoneert dat bekende woord: de rechtvaardige zal leven door
zijn geloof. In Gen. 15:6 (vgl. Rom. 4:3, 9, 18, 22; Gal. 3:6; Jac. 2:23) komt in een
fundamentele plaats voor de eerste maal het later gefixeerde hebreeuwse werkwoord
voor geloven voor. Abraham geloofde God, staat daar; hij verliet zich op Hem, die
daar pas tot hem gespróken had.
Dit laatste worde niet over het hoofd gezien.
Lightfoot heeft eens beweerd, dat de Joden zichzelf veroordeeld hebben, toen zij
in bepaalde uitlatingen wel eens uitspraken, dat de hele ‘som’ (het ‘kort begrip’) van
de ‘wet’ het gelóóf is, maar desondanks álmaar volhielden: het moet van de wérken
komen.
En een knap joods exegeet van den laatsten tijd schijnt zijn best te doen, Lightfoot
op dit punt aan bewijsmateriaal te helpen: hij vertaalt in Gen. 15:6 zelf: Abraham
verliet zich op God, maar constateert desondanks, dat de christelijke exegeten nog
altijd ‘in den ban’ van Rom. 4 en van Gal. 3 staan, hoewel, zegt hij, Gen. 15:6
daarmee niets te doen heeft, gelijk ook Paulus' rechtvaardigmakingsleer ‘rechtvaardig alleen door het geloof’ - niets te maken heeft met het in Gen. 15:6
geconstateerde goddelijke tot-gerechtigheidrekenen.
Geen wonder, dat deze joodse exegeet ondanks den duidelijken tekst van Gen.
15:6 toch nog vasthoudt aan de joodse idee van een goddelijken ‘notaris’, inplaats
van vast te houden aan de christelijke belijdenis van onzen Vader-in-den-hemel:
die joodse interpreet laat Abraham tot God zeggen: ik dank U, ik vertrouw U; en hij
laat vervolgens in antwoord daarop Gód tot Abraham zeggen:

1)

De Reformatie, XXV, 19 november 1949.
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dat zal ik van u niet vergeten (de belóning dus!). God dánkt dan ook eveneens
zijnerzijds Abraham. Het is hier alweer een zaak-van-koop-handel: Abraham betaalt
God, God betaalt Abraham.
Zó wil de mens altijd weer vertrouwen op zichzélf: hij geeft zijn ‘verdiensten’ in
deposito bij Gods ‘Bank’ (dat is dus zijn ‘inleg’), en de Hemelse Notaris keert stráks
prompt het hem toekomende kapitaal hem uit.
Maar in den tekst zelf komt Abraham in ander licht te staan. Neen, niet zó bedoelen
wij dit, alsof het geloof niet een plicht van Abraham was; onze belijdenis wijst zulk
een dwaasheid áf. Maar, als Abraham dezen plicht tegenover God vervult, door aan
Hem geloof te schenken, dan is hij toch bezig met God als vrijen Belóver. En dan
stelt die God Abraham zó afhankelijk van zich, juist in die belófte, dat Abraham
terdege leert verstaan, dat voor wat God hem schenken gaat, geen enkel
aanknopingspunt in Abraham zelf is: niet in zijn mannelijke potentie, niet in zijn
geestelijk kapitaal, ook niet in zijn geloof. En ook niet in zijn ‘liefde’ (die trouwens
van het geloof niet los te denken is). En óók dus niet in zijn ‘werken’, die van geloof
en liefde niet los te maken zijn.
Want wie, gelijk Abraham, God aanneemt als Schepper van iets volkomen nieuws
(Rom. 4:17), die kán óók in zijn geloof geen aanknopingspunt achteraf ontdekken.
Hij zegt amen, niet op zijn geloof, zijn verwachting, maar op Gods belóften met hun
inhoud van eenzijdig ontworpen en toegedachte en geschonken goederen.
Waaronder ook zijn door de liefde werkend geloof is.
Vandaar dan ook, dat Abraham geen amen-zegt, dan nádat God tot hem belovend
heeft gespróken. Het is ermee, als met den man, die ‘bevestigt’ (‘verzegelt’), dat
God waarachtig is, maar die dan ook eerst een bevoegd getuigenis vernomen heeft,
dat hij had aan te nemen (Joh. 3:33). Hij zei geen amen op zijn eigen godsidee,
doch op de zeer bepaalde concrete ‘woorden’ Gods. Hij verzegelde niet wat in hem
was, doch wat van God gezegd werd. Dat noemt de bijbel ‘God groot-maken’. Hij
is groot, nu wordt Hij als groot erkend. Dat noemt de bijbel: verzegelen, met een
amen-woord, dat God de ‘Amen’ IS. Bevestigen, omdat Hij de Vaste IS. Het geloof
heeft, zo gezien, een amen-karakter.
Trouwens, op dit ‘amen-karakter’ der geopenbaarde waarheid, en het
noodzakelijkerwijs erdoor vereiste, en ermee corresponderende ‘amen-zeggen’ van
het geloof, wordt in de Schrift soms tot in een duidelijke woordspeling bij wijze van
slagzin gewezen; zo b.v. in Jes.
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7:9: 'im ló' ta'aminoe, ki ló' te'aménoe, wij zouden kunnen vertalen: geen
amen-esséntie? dàn geen amen-éxistentie! als gij niet bóuwt op Gods vaste woord,
dan wórdt gij niet gebouwd op een vasten grond; is de belófte niet uw hypostase,
dan hèbt ge geen hypostase (vasten grond). Evenzo in 2 Kron. 20:20: ha'eminoe
bejahweh weté' aménoe: zeg amen tot Jahwe, en gij krijgt een amenpositie.
Constantie is dus het éne, en zedelijke betrouwbaarheid het ándere element dat
in den een amen-karakter hebbenden Belover door den amen-zègger wordt erkend,
en dit met ‘heel zijn verstand’ (theoretische, practische, zuivere, empirische ‘rede’).
‘Hij kàn, en wil, en zàl in nood, zelfs bij het naad'ren van den dood, volkomen uitkomst
geven’; dat zijn zo de kategorieën, die hier in een paar ademtochten zich doen
gelden.
Zedelijke betrouwbaarheid en volharding(mogelijkheid) dus, - en deze beide dan
in betrekking tot hetgeen beloofd is. Beloofd in hoorbare, leesbare, in getuigenisvorm
vervatte woorden. Constantie, wederom in betrekking tot het beloofde: de Belover
blijft bij wat Hij eenmaal gezégd heeft, zijn wil is constant, stereotiep, en - ook de
kráchten, waarover Hij vandaag beschikt, om zijn wil door te zetten, die zal Hij altijd
bezitten, ook zijn kracht is constant en stereotiep. ‘Wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet’. Dat zijn de elementen, het abc des geloofs.
Van dit abc bij vader Abraham geeft de Heiland Abrahams verblinde kinderen het
beschamend onderricht, als Hij hen met één ruk trekt uit de kategorieën van betalen
en kopen, van sparen en couponnetjes knippen, van God danken en door Hem
bedankt worden. Dankt een heer zijn slaaf? Een rare vraag voor gewaande
vorstenkinderen, van édel bloed. Maar als het neen geantwoord is, en dan het: ‘alzo
ook gij’ hen heeft in het stof dcen kruipen, wel, dán kunnen de gewaande
vorstenkinderen van edel bloed met Abraham weer verbonden worden; dan zijn ze
- door genade - Koningskinderen geworden, niet om hun edel bloed, maar ondanks
hun adderengebroed met giftig bloed door het Dierbaar Bloed van Hem, die Zoon
en Knecht was in zijn goddelijke mogendheid en naar haar Vrije Keus.
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1)

Niet alles doorzien? Dan nu beter doen!

En nu broeders, ik weet dat gij het uit onwetendheid gedaan hebt......Komt
daarom tot verandering en bekering, opdat....komen kúnnen de tijden der
verkwikking.
Hand. 3:17a, 19.
Petrus, die, nadat de overheden des volks zich in Christus hebben vergrepen aan
het recht der theocratie, nu naar het volk gaat, om daat gehoor te vinden voor het
pleit van 's Heeren Woord, dat immers het behoud is van dat volk, en die deswege
in deze nog niet afgedane zaak hen alsnog ‘broeders’ noemt, laat aan zijn hoorders
weten, dat hij voor wat de personen betreft, met alle mogelijke verzachtende
omstandigheden wil rekenen. Waarom ook niet? Hij strekt dat
‘met-álle-factoren-willen-rekenen’ zèlfs tot de leiders uit: ook zij hebben niet de
portée van hun daden verstaan. Zij handelden ‘in onwetendheid’.
Nu moet men daar weer niet al te veel moois van maken. Alsof de stumpers niet
beter konden. Volgens Bultmann (Kittel, I, 119) is de hier gebruikte term ‘uit
onwetendheid’ een juridische formule: en dan is die ‘onwetendheid’ heus geen
onschuld: niet-weten is ook ongehoorzaamheid, Rom. 10:3 (zegt nog steeds
Bultmann). Het is niet maar een: ‘ik ben niet georiënteerd, weet u’, maar het is een
misdaad, dit niet weten, het heeft vergeving nodig, 1 Tim. 1:13 v. (nog altijd Bultmann,
a.w. 117).
Is dus die ‘onwetendheid’ geen excuus, ze mag daarom toch niet over het hoofd
worden gezien. Was er niet ook nog zo iets als subjectieve ernst in Christus' rechters?
Ja, zeker; en juist dat maakt ons de ‘beoordeling’ van den proceduregang niet
gemakkelijker. Wèl dwingt het haar tot zakelijkheid. Als een rechter de corruptie
zómaar van zijn gezicht af laat lezen, dan kan het ressentiment zich gauw van hem
ontdoen. Maar als de persoon van den rechter nog een zekere digniteit vertoont,
èn 't dan toch op een oneerlijk vonnis uitloopt, dan wordt gemakkelijk ressentiment
gedwongen, het woord te laten aan het de bogen van Gods tempel omspannend
gelóófsgezicht. We kunnen gemakkelijk van Herodes, Kajáfas, Pilatus lelijke dingen
zeggen: maar, ofschoon óók op Annas' reputatie heel wat afgedongen is, toch steekt
b.v. zijn figuur gunstig af tegen de resterende drie. Dat betekent dus: bekijkt niet de
personen, doch let op hun ambt. We

1)
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worden nu gedwongen, de rechters in hun ambt te zien, ongeacht hun persoon.
Want dán pas staan de zaken zuiver: Christus als Persona Publica staat tegenover
zijn rechter als persona publica. Hetgeen publiek is, dat is zaak van de kerk, het
Rijk, het raakt den Rijksdienst, de Rijkswet, de Rijksgeschiedenis. Priester tegen
priester, Gezalfde tegen gezaltde, Liefhebber der traditie die te reformeren is
tegenover verliefde op traditie, die gefixeerd wil blijven. Homo tegen humanist.
Gedrevene tegen drijver.
Ja, zeker: de persoon van den rechter móet op den achtergrond komen voor wie
het lijden van den Borg onder dien rechter schriftuurlijk wil peilen. Want onverschillig
wie het is: een rechter-tempelheer onder de Joden-van-toen kan altijd zeggen: ik
heb gelijk; dat ‘hij daar’ binnenkomt in boeien is al bewijs van mijn rechtvaardiging
tegenover dezen onruststoker. Zou een tempelheer, die tevens rechter is, niet weten
wat de Schriften van ‘Messias’ zeggen? ‘Op eenmaal’ staat er in de profeten, ‘op
eenmaal zal naar zijn tempel komen de Heere, dien gij zoekt’ (Mal. 3:1). De Vorst
Messias zal zijn tempel, die tevens tot paleis Hem dient, snel invaderen. Aan dezen
snellen inauguratiegang zal men Hem kénnen. Maar wat zou deze hier? Hij kreeg
contact met de prelaten van Gods Huis - doch als hun arrestant. En - wie was 't nog
die ‘naar Hem zoekt’? Ze hebben Hem allen verlaten. Een Messias als arrestant
van deze tempelheren, dat is net zo'n paradox als dat een Cretenzer doceert: álle
Cretenzers zijn leugenaars. Als 't waar is, dan is 't niet waar: de redenering verteert
zichzelf. Zo verteert een gebonden Messias zichzelf in zijn zelfproclamaties, aldus
kon iedere bij rabbijnen grootgebrachte rechter spreken.
Neen, zeg maar niet, dat wij die mannen zouden gecorrigeerd hebben. Euwen
later nog blijkt de kerk, die noch een rapide tempelinvasie, noch een vliegende
paleis-verovering van den Messias ooit gezien heeft, met den tekst van Maleachi
evenmin overweg te kunnen als de rechtbank, die den Nazarener doemde. Wat is
die ‘tempel’, waarheen Hij komt? Maria's moederschoot, zegt de een; de ziel,
mompelt de ander. Wat is dat ‘kómen’ in dien tempel, als het soms dan tóch de
‘materiële’ van Jeruzalem wezen moet? Dan is het de voorstelling in den tempel,
na zijn geboorte, zegt een derde. En wat is dan dat zoeken naar Hem? Och, vindt
een vierde, dat is maar een opdracht, geen situatietekening. Men moet Hem zoeken,
net als Simeon, maar wie dóet het?
Wie onzer zou in tegenwoordigheid van het Sanhedrin Maleachi
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hebben kunnen lezen, en dán zeggen: daar staat die Man? Daar stáát de
Koning-Priester, en Levi moet het Huis ontruimen, het tempelhuis is 't zijne voortaan?
En daar staan we dan......We kunnen zó maar bewijzen, dat wijzelf wel anders
zouden gesproken hebben, dan wij VANDAAG doen, indien ons opgedragen was
geweest, te beoordelen, of de Nazarener naar het kruis moet, ja dan neen.
En nu horen we weer ons influisteren: de rechter heeft het zo kwaad niet bedoeld,
sta niet op ‘úw’ stuk (al nóemt ge het een kèrkstuk). Houd toch zo strak niet aan uw
rechtszaak vast, en stá niet op een schriftelijk contact over de rechtsnormen van
de kerk. ‘Ze’ hebben het in onwetendheid gedaan......
Ja, ja, we merken ineens, dat we van 1944 af moeten (de vrijmaking), en van
1886, en van 1834, en van 1517, en ook van het Pinksterfeest. Waarom zou ik ‘de
personen’ aanmerken, WEL in het jaar 1944, en niet in het jaar ‘33’ (29) van onze
jaartelling, het jaar van Golgotha en Pinkster. Waarom, INDIEN de subjectieve factor
in de beoordeling van den ‘rechter’ moet meespelen in de afwikkeling van de
rechtsZAAK? En in de beantwoording van de vraag: of niet de gescheurdheid zonde
is voor God?
Wij moeten nu nog maar even naar dien Bultmann terug. Hij zegt: die
onwetendheid, waaraan volk en leiders ten prooi lagen, was er eentje, welke niet
door een hele actentas met ‘feitenmateriaal’ (‘asjeblieft, meneer, nu ben je beter
georiënteerd’!), doch alleen door de verkondiging, welke GELOOF eist, opgeheven
wordt.
Met andere woorden: als u na een rechtsgeding op de personen wijzen wilt (ze
wilden toch zo kwaad niet), dan moet ge hen naar het WOORD terugdringen. Dat
leest nu niet een of andere persoonlijk beledigde extremist, maar Bultmann uit den
bijbel.
Dat is trouwens waar: zaten Jezus Christus' rechters verlegen met de vraag, of
nu zo'n geboeide man den tempel van Maleachi kon invaderen? Snel? Maar de
profeten zeiden lang tevoren al: Messias zal die ‘snelle tempelinvasie’ niet als
‘harpagmos’ (vlug-vlug) nemen. Hij moet eerst rustig sterven. Dat staat in 't Woord.
En dus, niet zovelen met stapels feitenmateriaal overleden zijn, doch zovelen Hem
aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven, zijn tempel te zijn. Een tempel
in den Geest. Snel komt dan tóch tot zijnen tempel: die Heere, dien gij zoekt - niet
in een ‘onbewust adventsgebed’, doch in gewèkte welbewuste gebeden. Hij bouwt
zijn tempel zelf, terwijl Hij hoorders schépt voor zich. En voorts: Hij heeft hierboven
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zijn paleis al lang betrokken. En eenmaal zal Hij 't open doen, en, als een tempel
tevens, het uitleggen over de breedten van zijn nieuwe aarde.
Maar eerst moest dit alles door Hem doorleden zijn in de dépendances van den
stenen tempel. Want toen Christus voor zijn kerkelijke rechters geleid werd, toen
dwong God Israël tot de grote beslissing. Welke beslissing? Deze, of de theocratie
zou ontaarden, en dan definitief (door een vonnis van excommunicatie) in een
hiërocratie. Dat die beslissing op Goeden Vrijdag definitief werd, en dat God Israël
ertoe dwong, dat was het wezenlijke openbaringshistorische moment van Christus'
voorleiding voor den Raad van Israël. Reeds lang was de hierocratie bezig de
2)
theocratie te verslinden . In dat beslissend uur moest de keus definitief worden;
God ‘haalde’ eruit, wat er ‘in zat’; een ‘kerk’, die haar eigen zonen OP DAT PUNT
WAAROP ZIJ (met al hun zonden) schriftuurlijk en ordelijk, en dus recht hadden
geoordeeld, definitief excommuniceert, wordt daarmee ipso facto valse kerk. Hoe
veel te meer als zij geen zonen (meervoud), doch den Zoon gaat in den ban doen?
De God van Israël dwong die rechters tot een keus. De dwang was des te
sprekender, naarmate de kneveling en beknotting in macht van 't Sanhedrin juist in
dien tijd een strijdpunt was; soms werd erop gespeculeerd door het Sanhedrin zelf,
3)
als het van moeilijke beslissingen ontslagen wilde worden . Maar in den nacht van
Donderdag op (Goeden) Vrijdag wilde men wèl; alle hens aan dek, dát was het
wachtwoord van dien nacht.
En dus: hebben ‘ze’ het niet zo kwaad bedòeld? Dan is (zo leest Bultmann Hand.
3:17) die onwetendheid zonde, alleen te breken door geloof.
De enige moraal is dan: en nu officieel wat openlijk is bezworen, ook openlijk
veranderen, en alzo zich op het punt, dat in publiek geding is, zich bekeren.
Ik las onlangs, dat tussen een met het Amersfoortse besluit niet tevredene en zijn
daarmee wel tevreden kerkeraad Petrus' pinksterrede(s) lag(en). Ik wilde wel, dat
men bedacht, dat ook Hand. 3:17 van Petrus is.

2)

3)

Vgl. M.J. Lagrange, Le Judaïsme avant Jésus Christ, Paris, 1931 (3e ed.). p. 33. On dirait
plus justement que le judaïsme fut une théocratie......Le nom de hiérocratie serait......le plus
exact......
Lagrange, aw., 219/220, vgl. 220, noot 3.
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Bewijs gevorderd: geen ‘raka’ gesproken.

Heb Ik kwaad gesproken, zo betuig van het kwade (bewijs, dat het kwaad
is), en indien recht, waarom slaat gij Mij?
Joh. 18:23.
In de kerkelijke rechtszaal heeft, waar een priester als Annas bij stond, een assistent
den Heiland een oorvijg toegediend.
Let nu op, wat Deze den knecht van Annas heeft te zeggen. Hij zegt niet: ‘raka’
(Matth. 5:22), leeghoofd, want zo'n argumentloos en niet-conclusie-nemend
schimpwoord zonder bewijsvoering ware een ‘alapa’, een oorvijg, een kaakslag van
wie er pas een incasseerde. Neen: hij spreekt: broeder, waarom onttrekt ge u aan
den kerkelijken plicht tot geestelijke dia-crise, waarom bedient gij het ambt der
gelovigen niet, de Schriften openende, zij het ook ten ongenoege van uw
Eli-conformen biechtvader? Zou ik u ‘raka’, nietsnut noemen? Maar Jesaja heeft
gezegd: als de officiële ogen van de kerk, de zieners, de profeten, de Annassen,
niet meer zien, dan zal de Heere de ogen der ‘raka's’, der idioten (ambtelozen) doen
zien (Jes. 29:10, 18). Betuig toch, toets dan, wees in den verbondsnaam ernstig:
het is óók ùw officium.
Neen, de Christus zegt niet: ‘raka’ want die man is nóg zijn ‘broeder’, - 't
Pinksterfeest zal dat veranderen, allicht, maar dat komt niet, vóórdat Christus
oorvijgen heeft geïncasseerd zonder ze terug te geven. Welnu, zijn broeders (Matth.
5:22) mag men geen ‘raka’ toebijten. Een rabbijn (R. Jochanan) zei eens verwijtend
tot zijn leerlingen: als gij niet ziet, dan gelooft gij niet; en toen schold hij: ‘raka’, ezels!
Ook Christus kan zó verwijten, maar Hij spreekt zijn Thomas straks toch heel anders
aan (Joh. 20:27). Een prinses-van-den-bloede werd eens door haar
man-van-lage-kom-af gecommandeerd, als ware zij een slavin-van-hem; toen
sputterde ze tegen: raka: je hebt een koningsdochter voor je! Nu, hier staat een
piccolo van een verlepten aristocraat te blaffen tegen den Vrijen Zoon des Groten
Konings (Matth. 17:25, 26); maar dié schimpt niét: raka. Hij zegt: waarom leest gij
de Koningswet niet, om mij te toetsen aan die wet?
Dus neemt Hij 't recht nog niet in eigen hand. Hij zoekt nog Abrahams
verwaarloosden zoon, en stimuleert hem tot het ambt van
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alle gelovigen: scheld niet onverantwoord, doch vloek, óf zegen onder verantwoording
van het resultaat van wetsexegese in concreto.
En daarom is dit antwoord van den Christus het enige, dat den Middelaar betaamt.
Want door aldus te antwoorden op een kaakslag-in-het-rechthuis-van-de-kerk,
ontkomt hij aan een goddelijk gericht vanwege eigen zonden, en oordeelt Hij den
Hogen Raad ter plaatse waar het hoort: in het eigen huis van dezen Raad. Hij
verklaart officieel dien Hogen Raad schuldig aan het helse vuur, als hij over dien
kaakslag geen boete doet.
***
Wat het eerste aangaat: Christus zelf heeft eens gezegd in Matth. 5, dat er geen
gradaties in de zonde zijn. De joodse traditie heeft den mensen een costuum-op-maat
geleverd: wanneer ge doodslag pleegt, dan moet ge voor de plaatselijke rechtbank
u verantwoorden. Maar tevens had die traditie de
gevallen-van-zonde-tegen-het-zesde-gebod geclassificeerd. Betreft het een doodslag
in-lichten-graad? Och, dan is 't een zaakje voor 't kantongerecht, gauw-gauw. Wordt
het een doodslag-in-zwaarder-graad, tja, dán moet ge wel naar het Sanhedrin voor
uw berechting. En, is het doodslag-in-den-hoogsten-graad, ach, dan is de helse
straf er mee gemoeid. Men kan alle zonden, ook die tegen het zesde gebod, indelen
in graden en klassen.
Zo wijkt de verschrikking van de hel: want als de casuistiek den duimstok aanlegt,
om den misstap en den zondaar zelf te rubriceren, klasse A, klasse B, klasse C,
dan onttrekt ze aan het bondsvolk de adembenemende prediking, dat er in de zonde
geen klassen zijn; alle zonde heeft in zichzelf het helse vuur als antwoord verdiend:
ze kan vergeven óf gehouden worden, maar niet in klassen en rubrieken ingedeeld.
Wie daarom ‘raka’ zegt, en dan volgens de traditie valt onder de lichtste gevallen
(want wie schudt nooit zijn kop? en wie haalt nooit zijn schouders op?) die is, indien
zijn toorn zich lucht geeft in een scheldpartijtje zonder verantwoording aan de wet,
en dus zonder dienst des Woords te plegen, reeds ipso facto een ‘zwaar geval’; hij
moet zich verantwoorden. En kan het Sanhedrin er buiten blijven? Of - het helse
vuur? Welneen, al blijft het maar bij schelden, oorvijgen, ruwe woorden, zonder dat
tussen de broeders-van-eenzelfde-bondsgemeenschap wetmatig wordt betuigd van
het kwade, dan is ook dadelijk álle wetsapparatuur er bij betrokken: Sanhedrin,
helse verdoemenis.
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Dit was Christus' eigen onderricht geweest .
Had Jezus Christus nu dien man-met-al-te-rappe-hand toegesist: raka, dwaas,
zot, idioot, en dáármee zich van hem ontdaan; dan ware Hij uit zijn eigen mond
geoordeeld: schuldig aan het helse vuur. Een vreemde Borg zou dat geweest zijn:
Hij had dán moeten wedergeven, wat Hijzelf geroofd had.
***
Maar nu, wat dan het tweede aangaat: nu Hij géén raka-zotskap-scheldwoord werpt
in antwoord op dien klap, doch den man-in-'t-rechthuis (als drager van het ambt der
gelovigen, o mirakel!) ernstig neemt, hem en zijn daad, en zegt: betuig, en spreek
daarna een oordeel, dat aan het Woord geconfronteerd is, wel, nu treedt Hij op in
het huis van de convocatiebrievenschrijvers van het Sanhedrin en zegt: indien deze
oorvijg niet bestraft wordt, en indien óók de Hoge Raad, het Sanhedrin, tot Mij zal
zeggen: raka, maar dan ‘in kerkelijken stijl’, en Mij veroordeelt zonder publiek de
verantwoording-voor-het-vonnis (van vrijspraak óf veroordeling!) op de tafel van het
bondsvolk Gods te leggen, dan verklaar Ik, die sedert de bergrede nog niet veranderd
ben, dit Sanhedrin, en dan als college, schuldig aan het helse vuur, zélfs als het mij
zou loslaten om belangenpolitiek, met hoogstens 'n schimpwoord achterna, een
schop, en een oorvijg, en een snauw, dat ik er zó nog erg genadig afkom. Want dán
is er geen kerkelijke tucht meer in Gods Huis.
Zo treedt de Middelaar in dit antwoord op als Middelaar-van-het-genadeverbond:
in dit antwoord legt Hij den grondslag voor de Acte van den Pinksterdag, wanneer
zijn windgerucht en vuurtong-spreiding zal vallen, niet op den praeses van het
Sanhedrin, die dan een offer brengt, als een offer-van-de-dwazen, een raka's-offer
(Prediker 4:17) doch op zijn vissers-en-apostelen, die nabij geweest zijn (Pred. 4:17)
om (Hem) te ‘horen’. Is 't niet geweldig, dit antwoord? ‘Gevat’, zegt iemand? Neen:
alléén maar ‘gebonden’, gebonden aan de wet en daarom bindend. Wat Hij zal
binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn (de Pinksterdag zal het
verklaren).
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Vgl. H.N. Ridderbos, De strekking der bergrede, Kampen, 1936, 160.
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Geen ‘eigen’ epilyse.

Geen profetie der Schrift wordt (een zaak) van eigen uitlegging.
2 Petr. 1:20.
Wie de Schrift leest, en haar uitspraken doorgeeft, wachte zich voor een ‘eigen’
epilyse - zoals Petrus het uitdrukt.
Dit is zózeer een eis van den Auteur der Schrift, dat ook de Heiland voor den
rechter heeft getoond, er voor te bukken. Voor den kerkelijken rechter toch heeft
men Hem ondervraagd naar zijn discipelen en zijn leer; en Hij heeft in antwoord
daarop toen niet ‘zich beroepen’ op zijn geheimzinnigen omgang met God, doch
verwezen naar zijn publieken omgang onder Gods volk.
Hád Hij dan geen bizonderen omgang met God? Voorzeker (Joh. 3:27, 31, 32).
En de Joden hebben bij herhaling tot op een honderdste procent - ze hadden
verstand van zo iets - aangegeven aan hoeveel condities, en aan hoe sterke condities
de ‘sterke verhalen’ van sollicitanten naar den naam en de ere van een profeet
moesten beantwoorden, om aan zulke sollicitanten dien naam en die ere te kunnen
geven: die ‘sterke verhalen’ moesten dan lopen over hun zeer particulieren omgang
met God, hun ‘enthousiasme’ (‘agitatie’), hun ‘inspiratie’, hun gesprekken met God
of engelen, hun extase, hun opgetrokken zijn tot in een zeer hogen hemel enzovoort.
Maimonides b.v. weet elf graden van profetie aan te geven. Het beroep op de
bevinding! Nu, men kan dáár altijd heel wat van maken....
Maar zie nu den Christus. ZIJN profetie is geheel enig. Hij ontving ze van den
Vader. Met Dezen gaat niemand zó om als Hij. Indien er iemand is, die zich zou
mogen beroepen op private bevinding, dan Hij op die van Hem zelf, want die is
allerprivaatst.
Maar wat zegt Hij in antwoord op de vraag naar zijn profetische papieren? Wat
antwoordt Hij den hogepriester-van-Levi, die Hem in qualiteit van zijn beweerd
profetenambt opvordert, zijn ‘Ausweis’ te tonen? Hij zegt: ook als prediker ben ik
Publiek Persoon. Dat moet Ik zijn: een kind gaat toch met vaders brief-aan-het-gezin
niet in privé-conferentie? Los van de andere gezinsleden? De Christus spreekt geen
woord over de geheel énige wijze van zijn van Godswege ‘ontvangen’ van de door
Hem gesproken woorden, - doch integendeel - alle discussie over wat verborgen is
en geheim, snijdt Hij nu af. Hij zegt: vraag 't maar aan 't kerkvolk; Ik sprak publiek.

1)

De Reformatie, XXV, 10 december 1949.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

527
En hier gaat Hij staan in de gewone rij van alle profeten. Hij is bereid te sterven voor
de erkenning van den schriftuurlijken regel aangaande de profetische ‘epilyse’.
‘Epilyse’, dat bijbelse woord betekent eerst zo iets als: een geschilpunt afhandelen;
en zelfs de heidenen (Hand. 18:39) weten, dat dit gebeuren moet in een officiële
handeling, ook in een aanklacht wegens blasphemie (!). Zo beschouwd is een
‘epilyse’ zoiets als wanneer aan het eind van een debat conclusie genomen wordt:
zó is 't, - punt. Wie dan ook de vraag te beantwoorden krijgt: wat is dat? en dan van
wat ‘duister’ heet een ‘epilyse’ geeft, die ‘legt iets uit’. Epilyse wordt zo: ‘uitlegging’.
Zo sprak de Heere Christus in gelijkenissen tot de schare, en Hij maakte daardoor
2)
onder het volk een schifting, wat trouwens de bedoeling was . De ongelovigen liepen
dan van Hem weg; degenen die wilden leren van Hem bleven bij Hem, vroegen
Hém de verklaring, en dan gaf Hij hun stuk voor stuk de daarbij behorende epilyse,
de afzonderlijke verklaring (Marc. 4:34).
Maar hier in het rechthuis staat Christus niet tegenover een om de epilyse
vragenden leerling. Juist omgekeerd: hier is de kerkelijke rechtbank: en op deze
plaats zwijgt Christus over zijn verborgen afkomst, en over de wonderbare ‘ontvangst’
van zijn woorden. Hij geeft ook geen ‘subjectieve’ ‘epilyse’. Hij weigert zelfs een
keus te doen uit 't vele dat Hij ooit gesproken heeft. Hij zegt alleen maar: mijn
depositum ligt daar nu eenmaal op de kerkelijke tafel, en - wat mijzelf betreft,
behandel mij dan toch als ieder ander der profeten: want van alle profetie geldt: ze
is niet van eigen epilyse (2 Petr. 1:20).
Geen ‘eigen’ epilyse - dat woordje ‘eigen’ slaat hier niet op de profetie, doch op
den interpreet, en zelfs op den profeet in eigen persoon. Ja, zelfs op den Hoogsten
Profeet en Leraar in eigen Persoon. Hij zegt: vraag Abrahams volk - en laat mijzelf
er buiten, als gij wilt komen tot een kerkelijk oordeel. Mijn woorden moogt gij toetsen
aan de Schriften; dat is de kerkelijke regel; ook Ik erken hem. Zélfs Ik. Ik sta hier
onder u als mens, en Knècht des Heeren. Hij heeft zich teruggetrokken, zélfs als
de Exegeet van eigen woorden. Vraag toch de ánderen: Mijn gelijkenis van den
zaaier reeds heeft alles van het zaad en niets van den zaaier gezegd (Matth. 13).
Hier blinkt de
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glorie van de profetie, die geen ‘eigen’ epilyse verdragen wil; hier blinkt de
nederigheid van den Profeet, die ze niet geven wil; zelfs deze Spreker is aan het
geschreven Woord te meten. Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan God.
Wat noemt iemand Mij wijs? Niemand is wijs, dan God.
Zo zij het ook onder ons. Niemand vluchte ter apologie van een disputabel gestelde
profetie in het asyl van een eigen epilyse. De epilyse, de uitlegging en toepassing
van het Woord, het Testament, van Vader, blijve de zaak der kerk, waarbij ieder
zich wachte voor het dodelijk gevaar van eigenwilligheid of isolationisme. Want de
Schrift geeft zelf haar exegese: men noemt dat: Schrift met Schrift verklaren. De
liefde van 1 Cor. 13 moet daaruit blijken, blijkens 1 Cor. 14, dat wij profeteren ‘met
verstand’, onzen geest onder controle houdende, onze voorkeursleuzen en
-begrippen steeds weer toetsende aan de Schriften, inplaats van omgekeerd, de
Schriften te zetten in het licht van onze voorkeurs-begrippen.
1)

De wang geboden.

Ik bood......mijn wangen.
Jes. 50:6.
Christus heeft meermalen heftig zich verzet tegen zijn vijanden en tegensprekers.
Dat heeft de vraag doen opkomen: houdt Hijzelf zich wel aan zijn eigen woorden?
Zij, die dit ‘vraagstuk’ opwerpen, herinneren eraan, dat Christus gesproken heeft:
als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Welnu, zo
brengen zij dan in het midden: feitelijk doet Hij zelf dat niet; want in plaats van te
zwijgen, houdt Hij een strafrede, meer dan eens: en de woorden zijn dan o zo zwaar
geladen.
Maar, - wie zo spreekt, vergist zich toch. Want vooreerst: indien men den
muggenzifter spelen wil, dan mogen wij opmerken, dat het gestelde geval hier niet
aanwezig is. Ga eens voor iemand staan: en doe eens of ge hem op de wang wilt
slaan: ‘zonder erg’ komt uw slaande hand op zijn linkerwang terecht. Ge kunt - indien
ge zelf rechtshandig zijt - den opponent alleen dán op de rechterwang slaan, indien
ge, niet ‘zomaar’, en niet ‘zonder erg’, doch zeer nadrukkelijk en opzettelijk uw
rechterhand in beweging brengt, en met het bovenvlak ervan den slag toebrengt.
Zo'n slag is dus nooit
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ruw geweld, nooit een wilde, onbeheerste uiting van drift. Hij geschiedt planmatig,
technisch, weloverwogen. Maar wat den Christus overkwam, was telkens weer het
ruwe geweld, dat ook zonder voorafgaande conclusie, zonder een tevoren ingesteld
onderzoek alle debat afsneed, en ‘op den ander inhakte’. Wie den man die rustig
de rechterwang slaat, even rustig de linkerwang toekeert, wil daarmee zeggen: onze
beslissingen zullen, wat mij betreft, niet ‘in het vlak’ van geweld genomen óf
verhinderd worden; de strijd wordt niet ‘in’ de conclusies, doch op grond van
overwegingen gevoerd; doet gij mij onrecht, dan voer ik u en mij tot de noodzaak
van argumentatie terug.
Welnu, dan volgt uit Christus' scherpe en herhaalde terechtwijzing van zijn
tegensprekers, dat Hij tegenover hen juist de bergrede vervuld heeft. Hij zegt hun:
gij moet toch immers ‘betuigen’? Waar is uw argument? Waar blijft uw ‘rapport’ (dat
verantwoording doet)? Moet gij in Gods kerk niet aanwijsbare en aan de Schrift
ontleende gronden aanvoeren? Is sleutelmacht soms een karikatuur geworden?
Trapt men een deur open of toe, óf: opent en sluit men de deuren op gronden, die
God en mensen horen mogen? Wie rustig argumenteert, die keert den ander in
werkelijkheid de linkerwang toe.
Er is evenwel nog meer te zeggen.
We moeten met al zulke vragen, met name in de adventsweken, terug naar Jesaja
50: dan vinden we meteen het dieptepunt.
Want in dit hoofdstuk is juist datgene aan de orde gesteld, wat hier den sleutel
der verklaring geeft: de ‘Knecht des Heeren’, d.w.z. de Borg, de Voorspraak, de
Voorbidder, de ‘Synegor’ van Jesaja 53, komt daar zijn recht opeisen van zijn
beschuldigers, zijn ‘qategorin’, en daagt hen uit. nu maar eens voor den dag te
komen (vgl. Micha 6) met hun aanklachten. De profeet zelf, zich vereenzelvigend
met Gods getrouwe volk, en beide ziende in eenheid met den groten ‘Knecht des
Heeren’, den Ebed Jahwe, begint in Jes. 50:4-9 de ‘procedure’. Een vertrouwde
figuur: men brengt zijn zaken voor het gerecht, voor de ‘goden’ (rechters), voor het
bondsforum. Er zijn officiële ‘aanklagers’ (qategorin) en voorsprekers (pleiters,
helpers, synegorin). Nu is de Ebel Jahwe (‘Knecht des HEEREN’) zelf in geding:
Hij, de grote ‘Synegor’ der zijnen, de Advocaat-Paracleet der Bondsgemeente, één
met zijn bode Jesaja, één met zijn miskende volk, en dragende hen allen:
Ik bood mijn rug dengenen die slaan
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en mijn wangen hun, die tot kaalwordens toe de haren uittrokken.
Mijn gelaat verborg ik niet
tegen hoon en speeksel.
Daar hebt ge ze: zijn persecutoren, zijn aanklagers, die niet eens op een uitspraak
wachten: ze lopen er op vooruit.
Maar de Synegor zwijgt stil, ál maar door:
Ik heb mijn gelaat gehouden als een kei,
en ik weet, dat ik niet beschaamd uitkomen zal.
Hij die mij rechtvaardigt is vlakbij,
wie wil den strijd met mij opnemen?
Laat ons samen ieder zijn positie kiezen:
2)
wie is mijn opponent voor de balie?

Als nu de Ebed Jahwe, de grote Synegor, Helper, Voorbidder, vraagt: laat ons
procederen, maar dan ook de stúkken op tafel, - dan vinden we daar het goddelijk
proces: de ‘Synegor’ staat onder de ‘qategorin’ - Hij spreekt, als de stúkken op tafel
komen en als Hij zwijgt, dan is ook dat nog een rechtshandeling, om de valse
qategorin, de valse aanklagers met den president, te dwingen te komen tot de
eigenlijke stukken, de grote hoofdzaak: het Messiaanse ambt van den Ebed Jahwe.
En zie, als dát geschied is, dán komt de schifting: niet tussen ras en ras, Jood en
Romein, Kajáfas en Pilatus, doch tussen geloof en ongeloof; tussen de ongelovige
Joden en het zich bekerende ‘overblijfsel’: Wie is er onder u? zo vraagt vs 10, die
Jahwe vreest en naar zijn Knecht, den Ebed, die Israël tot Synegor wil wezen, wil
luisteren, langdurig en geduldig: eerst de tekst, dan de uitleg? Die vraag: wie is er
onder u? is de schiftingsvraag: wie wil en wie wil niet? Die willen, zullen behouden
worden. Maar (vs 10), wie den brand der eigenwilligheid in smaad en valse getuigenis
ontsteekt,

2)

Sidney Smith, Isaiah, Ch. XL-LV, London, 1944, 71: Let as together take one stand. Who is
opposing me at law? Reeds in vs 1, 2a zijn we in de rechtbank, staan we voor de balie:
Scheidingsprocedure? Vgl. 41:1-5, 21-29; 43:8-13, 22-28; 44:6-8; 47:1-11;
Begrich......distinguishes the summons of an accused party or debtor to a legal decision, the
speeches of both parties in const, the jurge's summing up, the description of the procedure
in const (p. 95). G. Hoffmann argucd from the similarities to Job he formd in 40:2; 50:9; 51:8
(p. 96). Ook N. Johansson, Parakletoi, Lund, 1940, 53, legt den nadruk zowel op het
forensische klimaat van Jes. 50:4-9 als op de parallellie met Job, die trouwens zelf
onophoudelijk rechtstermen gebruikt: melits, synegor, qategor etc.
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zijn eigen vuur zal hem verteren (vs 11). En dat zal straf zijn vanwege den hemelsen
President van den Hogen Raad hierboven.
Als ‘Knecht des Heeren’ voor den rechter geplaatst, zweeg, gelijk wij lezen, de
Christus: achter den president zag Hij den President, achter het aardse consistorie
het Hemel-Consistorie. Laat ons niet ánders zien. Hij bood zijn wang als Borg den
Satan; bieden wij uit dankbaarheid de onze aan Hem en aan de zijnen, - ‘hun slaan
zal dan ons hoofd niet breken’.
1)

Profeet en waarzegger.

Voor u Philippus riep onder den vijgeboom, zag ik u......Omdat ik u gezegd
heb, dat ik u gezien heb onder den vijgeboom, gelooft gij. Grotere dingen
dan deze zult gij zien.
Joh. 1:48, 50.
Wij zijn er, terecht, báng voor, het woord ‘waarzegger’ te gebruiken, wanneer wij
spreken over den Heiland. Dat bang-zijn is goed; want Hij is geen waarzegger
geweest. Hij was en is Profeet en Leraar.
Maar, zoals zo dikwijls, zo zitten we ook hier verlegen met de vraag, waar de
grens is. Want wij willen ons toch niet verzetten, als iemand ons zegt, dat Christus
‘wel eens’ een waarzegging gedaan heeft. Een waarzegging.
Dat is al dadelijk wat anders. Hij heeft immers wel eens een genezing gedaan;
maar is geen dokter. Hij heeft wel eens broden vermenigvuldigd; maar is geen
wonderdoener. Hij is wel eens in de eenzaamheid gegaan om te bidden; toch noemen
we Hem geen kluizenaar of monnik. En zo voort.
De moeilijkheid ligt voor ons - voor wat den térm ‘waarzegging’ betreft - in het
wóórd. Een waarzegger is iemand, dien wij maar niet waarderen kunnen in zijn
bedrijf; en dáárom willen wij ook het woord waarzegging liever niet genoemd hebben,
als we over den Heiland spreken. Maar we kijken al wat vriendelijker, als iemand
zegt: de Heiland deed een ‘voorzegging’. Noemen we Hem dáárom soms een
voorzegger? Was dat zijn practijk? We antwoorden: neen? Maar dan voelt men nu
meteen al ongeveer waar de schoen wringt: we begrijpen, dat het verschil maakt,
of iemand ‘eens’ ‘iets doet’
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dan wel, of hij zijn vast beroep ervan maakt. Dat is één. En hier is het tweede: het
maakt óók verschil, of iemand ‘eens’ een voorspelling doet, eens een keer, en dan
verder profeteert, dat is: regelmatig het Woord bedient, en zich dááraan dienstbaar
stelt, en dáárnaar heendringt, en dáárvan dienaar is, dan wel of hij regelmatig
voorspellingen doet, van het voorspellen zijn beróep maakt, en intussen van het
Woord als inhoud van de profetie zich niets meer aantrekt, noch dááraan dienstbaar
wezen wil.
Voorspellers-van-beroep vindt men dan ook op de kermis, of in een besloten huis,
of op de tempelpleinen van de heidenen.
Maar profeten vindt men overal; alleen maar: zij zelf gaan telkens weer, en nemen
ook u telkens méé, naar den kansel, naar de geopende Schriften, naar den inhoud
van het profetisch Woord.
Want profeet en waarzegger zijn twee. Al kan een profeet wel eens een
waarzegging doen, hij is geen waarzegger van beroep; èn: hij is nooit
waarzegger-zonder-Woord.
‘Profeet’ en ‘waarzegger’, dat worden dus twee figuren; en als zodanig komen ze
in den bijbel wel vaker voor. Een tégenstelling behoeven zij niet te wezen, al zijn ze
't in concreto vaak geworden. Want een profeet (nabi) en een waarzegger (kosem)
kúnnen samengaan (Jes. 3:2); ook koningen kunnen woorden van een ‘kosem’
spreken (Spr. 16:10); en Bileam, die van een kunstenmaker niets heeft, heet
niettemin toch óók een ‘kosem’ (Joz. 13:22); meer dan eens wordt het bedrijf van
2)
den ‘kosem’ verbonden met dat van den ‘ziener’ (chozeh) . Waar toch het profetisch
Woord hen beheerst, daar kunnen zij, zij het op onderscheiden wijze, de waarheid
dienen; vandaar dat waarzeggen ook van profeten een taak kán wezen (Micha
3:11).
Maar omdat het Woord niet altijd de mensen, ook niet altijd de mensen-Gods
beheerst, en óók de valse profetie gaarne harerzijds álle vormen en manieren van
mededeling en beïnvloeding van mensen voor zich annexeert, daarom ontaarden
straks met name waarzeggerschap en zienerschap. De valse profetie associeert
zich met valse zieners (Jer. 27:9; 29:8; Ez. 13:6, 9, 23; 21:34; 22:28; Micha 3:7;
Zach. 10:2). En omdat de valse profetie krachtens aard en doelstelling zich liefst
legitimeren wil met hetgeen ‘voor ogen is’, liever dan met den inhoud der heilige
geschreven of gesproken woorden Gods, daarom legt de wáre profetie steeds meer
op den inhoud, en
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de válse steeds sterker op den uiterlijken vorm (die opvallend móét zijn) het
hoofdaccent.
Zo wordt langzamerhand de ‘kosem’ een tegenstelling met den ‘nabi’. Magie en
mantiek en zienerschap-in-extase of waarzegGERIJ (iets anders dan waarzegGING)
worden straks als duivelskunst of charlatanerie gezien; en de herinnering aan de
kanaänieten, die van het WOORD van Jahwe niet weten wilden, doch zúlk bedrijf
plachten te zóeken, doet de rest, om waarzegGERS te maken tot een verachtelijk
3)
4)
of althans niet-ernstig te nemen genre ; een barbarenbedrijf heet straks hun practijk.
Het lag dan ook in de lijn van dezen gang van zeken, dat men den Heiland aan
het eind van zijn verblijf onder Israël, als PROFEET verloochende, en Hem daarna
als een soort van waarzegger is gaan bespotten. Voor Kajafas is de profeet van
Nazareth wegens blasphemie veroordeeld. Het Woord Gods kán dus, concludeert
men niet bij Hem zijn; alleen het duivelse woord komt over zijn tong: deze wierp de
duivelen niet uit dan door Beëlzebul, den overste der duivelen (Matth. 12:24, 27).
Wat er van Hem overblijft, nu zijn profetenmantel van Hem afgerukt is, dat is niet
meer dan een mislukte waarzegger: Hij is uitzinnig. Nooit is de tegenstelling tussen
‘nabi’, en ‘kosem’, tussen profeet-met-Woord en waarzegger-zonder-Woord zó fel
getekend als hier. Erger vernedering dan deze kon men Hem niet aandoen: de
Mond der waarheid is in het Rechthuis der kerk als een onttakeld waarzegger in
karikatuur gebracht. Vroeger heeft men nog wel eens gezegd: houd van waarzeggers
en zieners de handen af: ze kúnnen krankzinnig zijn, maar ook van God of daemon
bezetenen: handen af, brand uw vingers niet. David heeft van die mentaliteit een
niet profetisch, doch wel listig gebruik gemaakt, toen hij, door waanzin te veinzen,
den angst opwekte bij de filistijnen, die hem anders zouden gedood hebben; handen
af, misschien zit er een goddelijke, waarzeggende geest of kracht in hem (1 Sam.
21). Maar zélfs die angst is na de veroordeling van Christus als godslasteraar bij
zijn rechters weg: men durft den Nazarener wel aan. Hij is volstrekt ongevaarlijk.
Ze hebben hun spel met Hem ge-

3)
4)

Pedersen, 125 (Deut. 18:10, 14; 2 Kon. 17:17).
Misschien doelt daarop Jes. 2:6, welke plaats evenwel niet geheel duidelijk is: Want Gij hebt
Uw volk verstoten, het huis van Jacob;
want het is vol van tovenaars,
van waarzeggers, gelijk de Philistijnen,
en ze slaan in de handen van vreemden.
Zo althans poogt J. v.d. Ploeg, O.P., den tekst te vertalen (Vooraziatische Philologie, art. in
Ex Oriente Lux, Leiden. Jaarbericht nr 8, 1942, 644).
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speeld. Het ergste is dan, dat ze in hun karikatuur nog met het woordenboek der
profeten opereren; profeteer ons, zeggen ze, wie u daarnet dien fermen slag
toebracht? Ze bedóelen: ra-ra-wie-is-dat? Maar ze zéggen: profeteer ons: de clown
wordt als koning aangesproken, en de Bileam-in-'t-klein als Réchter van den echten
Bileam.
***
Het is goed, ons deze dingen in te denken. Het zijn geen ‘kwèsties’ voor ‘theologen’,
maar ze ráken ons eigen léven.
Dat de Heiland waarzeggingen gedaan heeft, staat vast. Hij zegt - tot diens eigen
stomme verbazing - aan Nathanaël precies, waar de man gezeten heeft, toen en
toen; geen mens had hem dat gezegd, en de spreker zelf was er niet bij geweest.
Dat is maar één voorbeeld, uit het begin van Christus' ambtelijk optreden. Aan het
éind ervan (onder de mensen beneden) staat als nóg een voorbeeld zijn voorzegging
aan Simon Petrus: eer straks de haan zó vaak gekraaid heeft, hebt gij Mij tegen
dien tijd zó veel keer verloochend. Het komt allemaal precies zo uit. Hier liggen
diepten, - èn, we geloven, óók weer ‘dingen-van-de-vlakte’, d.w.z. van natuurlijke
gaven, scheppingsgaven, het één mèt het ander, vergeet dat niet - waarvan wij
stumpers nauwelijks iets verstaan. Ook wij staan nog paf, verbluft.
En soms zuchten we meewarig: maar wij? WIJ hèbben van zo iets niets. Een
bijbel, geen voorspèlling. Een dominee, geen waarzegger. Een ziekenbezoeker,
geen gebedsgenezer. Een ouderling, geen voorzegger. Een licht-ontsluitingsdienst,
als de bijbel opengaat. Geen sluier-optil-dienst om eens in de toekomst te kijken.
Geen moment de zékerheid, dat we nièt over één minuut doodgebleven zijn, dat
ons lichaam niet over een week op 't kerkhof ligt.
Zullen wij nu jaloers zijn?
Indien de Christus een waarzeggersdienst geopend had, dán mochten onze
proselieten op Nathanaël, en die mensen onder ons, die in hun optrekje zich vanwege
hun bedreven zonden krommen voor God, op Simon Petrus wel echt jaloers wezen
(ze vergeten misschien, dat Simon ‘het’ tóch nog ‘gedaan heeft’, al hád hij dan een
voorspelling gekregen).
Máár, nu wij weten, dat Christus geen voorspeller, doch eiser en belover is, dat
Hij ons ook aan het doopvont, op het ziekbed, in onze beslissingsuren, niet aan
voorspellingen, doch aan beloften-en-eisen genoeg beveelt te hebben, nú zijn we
niet meer jaloers. Als Christus
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Nathanaël eens ‘een keer’ laat zien, wat Hij - de Meester - zoal vermag te zien, dan
is dat, om dien man naar ‘aanleiding’ daarvan des te vlugger te laten bukken voor
de ‘reden’ van het bevel: ga mee, en volg Mij, en ga preken, word profeet onder Mij
als dèn Profeet, en gij zult groter dingen zien dan deze; bijvoorbeeld een kruis.
Jaloers? Maar als ik uit den bijbel leer, dat God alwetend is, wel, dan weet ik toch
net zo goed, dat Hij mij zag onder mijn vijgeboom? En wat Simon Petrus betreft:
hem is wel die waarzegging gedaan, maar niet om hem kunstmatig van de zonde
terug te houden - dán ware de waarzegging trouwens niet eens uigekomen - doch
om hem straks, als hij ‘bekeerd zou zijn’, en ‘indachtig’ gemaakt, zijn broeders te
beter te doen versterken, zonder een dienst-van-voorspellingen, doch door de
prédiking van de volstrekte Autoriteit van Jezus Christus. Hij moest leren, dat God
met Christus één was, OOK in zijn waarzeggingen, gelijk in de profetie. Maar meteen
moest hij leren, dat Christus zich èn met zijn waarzeggingen, èn met zijn profetieën,
liet toetsen en meten aan het Woord.
U zegt: maar Nathanaël, en Simon, die wisten het nu?
Maar u weet het toch ook? Het staat in den bijbel. En zij moesten, om Christus
te verifiëren, óók al naar den bijbel: zij naar den halven, u naar den helen.
Wie heeft nu meer, zij of gij?
Daarom gaan we dadelijk na het doopvont den levensweg op, zònder één
voorspelling, maar mét een schát van belòften. En die zijn ons genoeg: want door
het Woord werkt èn wekt God het geloof, niet door een woord-je.
1)

Vijandschap, geen meningsverschil.
Door wien werpen ze dan uw zonen uit?
Matth. 12:27.

Er ligt grote spanning in Mattheus 12: daar wordt aan een ‘dispuut’ de profetie over
de onvergeeflijke zonde vastgeknoopt door den enige, die nooit in overdrijving is
gevallen. De farizeeën en andere vijanden hebben het wonder van de genezing van
een stakker door den Heiland ‘verklaard’ op een andere manier, dan ‘het volk’
geloofde. Hij daar? Hij doet wel alsof hij den duivel bestrijdt, maar

1)

De Reformatie, XXV, 28 januari 1950.
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het gevecht is een schijngevecht: feitelijk is hij een compagnon van de hel.
Vanwaar die heftige oppositie?
Verbeeld u nu maar niet, dat deze opponenten, door zó te argumenteren, nu
alleen maar ‘intellectueel’ afstand van den Nazarener nemen. Profetie en
genezingsdienst zijn in den bijbel één: beide betekenen - vooral bij den Messias in
den bijbel herderschap: is de weide niet het Woord, en dient het teken niet als teken
bij het Woord? Door Christus als duivelbekamper-zonder-zedelijken-ernst uit te
jouwen, maken ze meteen zich van zijn genezingswonderen af, die toch eveneens,
voor zijn ambtsbesef, behalve profetische spraak, ook herders-verrichtingen waren.
Maar hij heet een verkapt godslasteraar, en al die ‘volksverhalen’ (!) over genezing
e.d. kunnen worden afgedaan met een verwijzing naar duivelskunstenaars.
O zeker, daar zijn natuurlijk wonderen. Wie psalm 29 opzegt, waarin zevenmaal
de bath-kol (Gods grote stem) wordt vernomen, wie maar zegt: ‘baz, bazjah, mas,
masjah, kas, kasjah, sjarlai en amorlai’, die kan - de Talmud spreekt ervan - daarmee
reeds heel wat kwalen bezweren; en exorcismen met kruiden en geprevelde formulen
(b.v. bar-tit, bar-tema, bar-tena, en nog wat), daarvan hebben ook wel kennissen
van deze geleerde tegensprekers van den Nazarener verstand (Matth. 12:27). Men
zal zich niet verder op dit terrein begeven, o neen; maar als die man daar 'n
combinatie is van compagnonschap met den Boze, en verder van velerlei
ongecontroleerde waarzeggerskunsten, nu, dan weet men genoeg. Hij heeft duivelen
uitgeworpen? Zieken genezen? Pardon, de kerkelijke keuring moet toch een genezing
eerst constateren? En in één geval is die hem geweigerd, Joh. 5: de man die zich
toen genezen verklaarde was een sabbathsschender, ook al door den funesten
invloed van dezen duisterling uit Nazareth; toen is dan ook de absolutie, die na
kerkelijke verificatie pleegt te volgen met de formule: ‘ga heen en zondig niet meer’,
aan den beweerden genezen man onthouden (Joh. 5:10).
Ja, nu u daar tóch over spreekt, toen heeft die wonderdoener van Nazareth meteen
maar zèlf voor priester-keurmeester-genezings-verificateur gespeeld, en den man
zèlf absolutie gegeven met de formule, die den priester toekomt tegenover gedoopte
proselieten en mirakuleus genezen patiënten (Joh. 5:14). Het was toen óók al niet
pluis, en, weet u 't nog, ook toen is al gesproken van blasphemie (Joh. 5:18). Ook
toen al had hij zo iets als een Daniëls-profetie over den Mensenzoon en over
dodenopstanding in den mond (Joh. 5:25
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-29, vgl. Dan. 12:1-3). Het is met hem evenwel ook als bijbeluitlegger nog nooit in
orde geweest; altijd is hij bezig met profetieën, die een ander als verzegeld kent;
het is theologisch (!) dan ook veel voornamer en getuigt van veel meer eruditie, te
zeggen: ik kan zoiets niet lezen (Jes. 29:11): het is verzegeld. Wat God zelf in zijn
ondoorgrondelijke wijsheid verzegeld heeft (Dan. 12:4), zou déze man dat willen
ontsluieren? Zou hij een boek met zeven zegelen kunnen openmaken, (vgl. Openb.
5:5)? DEZE ‘ouderlingen’ en Schriftgeleerden verzekeren: geen sprake van!
Wonderdoener-charlaton, duivelskunstenaar! Het probleem van Matth. 12 is opgelost.
Het is goed voor ons, dat de Schrift ons doet zien, dat de Goede Herder over heel
de linie en in al zijn ambten tegelijk weersproken is, opdat wij de eenheid van het
herdersambt zouden zien. Zijn wonderen, zijn prediking, zijn offer, dat álles valt
onder het herderschap. En niemand is in staat daarvan alleen maar intellectueel
zich te distanciëren. Wie het doet, die doet het met zijn hart, zijn ‘ik’, zijn
levenscentrum.
Daarom juist sprak hij van de onvergeeflijke zonde: ze is volharding in het kwaad
der vijandschap ook in de laatste openbaringsphase: die van den Geest.
1)

Allen kennen.

Maar Jezus betrouwde hun zichzelven niet toe, omdat Hij hen allen kende
en dat Hij niet van noode had, dat iemand getuigen zou van den mens;
want Hij zelf wist, wat in den mens was.
Joh. 2:24, 25.
We hebben onlangs aan deze plaats enige aandacht gegeven aan het onderscheid
tussen profeet en waarzegger; ten dele raakt deze onderscheiding ook die van
profeet en ziener. En we herinnerden eraan, dat onze hoogste Profeet en Leraar
als waarzegger-zonder-enige-betekenis gehoond is door het Sanhedrin.
We denken daar thans aan terug: de coincidentie (het samenvallen) van twee
merkwaardige feiten werd trouwens reeds aangestipt: de mensen smaalden: niet
eens als waarzegger déugt hij, maar God, zo merkten we op, God liet in 't zelfde
uur toch maar dien haan kraaien, waarvan deze Meester van Simon ‘waarzeggend’
had gesproken.

1)

De Reformatie, XXV, 4 februari 1950.
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Voorzegde coincidentie nu wijst bij Hem op aanschouwden samenhang. Vanwaar
kwam dat, dat Hij tevoren alles wist van dien discipel, die zou vallen in de zonde
der verloochening en van dien haan, die prompt op tijd zou kraaien? Vanwaar
verkrijgt Hij ook in andere gevallen die kennis, dat ook zonder enige informatie
massale doorzien, dat ‘dóór-hebben’ van de mensen (Joh. 2), of dat te-voren-weten?
Het komt van God, die met zijn Geest den Zoon des mensen heeft vervuld. Wij
spraken onlangs over den langzamerhand zich verbredenden afstand tussen ‘profeet’
en ‘waarzegger’ en noemen om de toen aangegeven reden Christus geen
waarzegger. Maar een waarzègging was ongetwijfeld dat reeds gereleveerde woord
van Hem tot Simon Petrus, over die punctuele coincidentie. Wij ontdekken daar
ineens, dat Christus vooruit-ziet, en dan als voor zijn ogen ziet gebeuren wat nog
aanstaande is. Er zijn ook andere gevallen: b.v. van op-een-afstand-zien; we noemen
b.v. Nathanaël.
Welnu, hier raken we een zwaar begaanbaar terrein. Want niemand weet, waar
nu precies de grens is; niet eens óf er een grens is. Wij weten niet, waar de verkláring
ligt.
Aan den énen kant is er de verklarende factor van incidentele goddelijke
openbaring (een mysterie overigens ook zelf, voor wat de manier van ‘uitzending’
en ‘ontvangst’ betreft). Aan de andere zijde bestaat er zo iets als een
natuurlijk-kreatuurlijke gave o.a. van zien-in-de-toekomst, zien-op-een-afstand,
welke gave ook aan mensen eigen is, die van den Geest van Christus niet zijn
vervuld: ge vindt er onder telepathen, clairvoyanten van beroep. Indien zij - net als
een waarzegger-van-beroep - de aanwending van die gaven losmaken van het
Woord, en voortbouwen (in het zelf ‘maken’ van ‘geschiedenis’) op (geschouwde)
feiten, en niet op den grondslag van den inhoud van het profetische woord, dan ligt
daarin hun zonde; maar niet in het ‘hebben’ zèlf van die ‘gaven’; die kan hun trouwens
last genoeg bezorgen in deze disharmonische wereld, precies als elke andere gave.
Wij zullen voor het doorgronden van deze dingen misschien moeten wachten op
een beter inzicht in het wezen van ruimte en tijd, en zéker op betere kennis
aangaande de natuur van den mens en den samenhang tussen hem en de overige
kreatuur. Wij zullen ermee te rekenen hebben, dat de zonde met haar verstoringsen verwoestingsgevolgen in onze menselijke natuur zoveel bedorven heeft, en dat,
indien geen zonde gekomen was, en wij niet allemaal zo'n beetje
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zelfmoordenaars en zelfverminkers geworden waren, alle mensen - zij het in
individuele onderscheidenheid - van die gaven hun deel zouden bezitten, en dat de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde de verloste en dan vervulde mensen er weer
van zal doen profiteren en ook anders, rijker, erdoor zal laten profeteren. En dat
Christus zonder zonde was, en bij Hem dus die gaven aanwezig waren - zó, als dat
kan in zijn onbedorven, hoewel voor de gevolgen der zonde vatbare menselijke
natuur, die, in den tijd gebonden, wassen moest en toenemen. Hij moest zich
dagelijks ‘aan God gewennen’, die Hem als profeet de ‘lijnen’ der geschiedenis altijd
liet zien, en Hem als drager van ook zulke oorspronkelijke ‘gaven’ van
natuurlijk-kreatuurlijk bestaan (onder de aangegeven voorbehouden) ‘punten’ op
de baan der geschiedenis liet zien.
‘Lijnen’ zien - dat geeft profetie.
‘Punten’ zien, incidenten, feiten, coinciderende feiten, dat is een waarzegging
kunnen doen.
De profeet ziet sámenhangen, en weet, dat zij messiologisch (christologisch)
bepaald zijn.
De ziener (c.q. tot waarzegging capabele) ziet punten. Feiten.
Is hij aan het Woord ongehoorzaam, dan brengt hij de gekende ‘punten’ (‘feiten’)
niet terug tot de gekende ‘lijnen’ (samenhangen); is hij daaraan gehoorzaam, dan
ziet hij de ‘punten’ op hun plaats in de ‘lijnen’, en de ‘lijnen concreet in de punten’,
waaruit zij zich vormen.
Dat betekent dus voor wat den Heiland betreft: Hij zag Nathanaël onder een boom
(‘punt’) en verbond dat punt met de ‘lijn’ (de messiaanse apostelroeping, als aanpak
van zijn Ambassadeurswerk voor het Rijk der hemelen). Of: Hij zag dien haan, dien
zwetenden Simon (‘punten’), en verbond dat met de ‘lijn’ van zijn isolement, zijn
borgtochtelijk ingaan in de helse verlating, de breuk van zijn front, de scheur in de
cementen vloer van zijn kerk-in-aanbouw, de schending van zijn ronde getal (het
twaalftal). En het was God zelf, die Hem dat liet zien. Hij moest het zien, eer het zo
ver was: zijn twaalftal zou gebroken zijn. Die Jozua, over wien in een koene
vergelijking met Christus' twaalf discipelen Tertullianus eens sprak, kreeg daar zo
geen last van, dat aan zijn twaalf stenen-van-gedach-tenis er eerst één, en later
nog weer eens een mankeerde; noch die hogepriester met die twaalf in zijn kleed
verscholen edelstenen; noch die Elim-reizigers: van de twaalf ‘fonteinen’ in Elim
hield niet één met spuiten op, laat staan een tweede. Ze houden allemaal Tertul-
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lianus bezig: die 12 steenblokken, die 12 edelstenen, die 12 fonteinen. Maar zij
bleven precies zo trouw spuiten als altijd, net zo punctueel als die geyser in
Yellowstone Park, dien men om zijn regelmaat ‘Old Faithful’ noemt: ouwe getrouwe.
Maar geen ‘oude getrouwe’ was, en Hij moest toch verder. Hij moest ook zien, dat
Simon Petrus geen ‘oude getrouwe’ was - en Hij moest wederom verder. Hij Christus
móest zien, dat Judas, één van de twaalf, moest zien. God liet Hem dat onder
clairvoyantendruk scherp zien, dat zijn twaalftal van legitimatie niet zonder zijn geloof
als getal zich kon doen gelden als een testimonium van zijn eigen gelden als ‘Faithful’
en als ‘geslaagd’ bij God. Hij moest zien, helder zien, ja ‘helderziende’ zijn, en dan
zeggen: en toch beantwoord Ik aan de Schriften. Hij moest goed zien, dat noch de
‘onwedergeboren’ Judas, noch de ‘wedergeboren’ Simon ‘old faithful’ zouden zijn
in zichzelf. Dat hún ‘faithfulness’ uit Hem gevonden worden moest. Dat Hij dus eerst
moest willen sterven voor het werven en winnen van dat geschenk der faithfulness,
der betrouwbaarheid, voor hen.
En zó heeft Hij nu permanent onder de mensen verkeerd. Hij kende allen, zegt
Johannes. Geloof gerust, dat hier een afgrond van lijden gaapt.
O, nu geloof ik, ineens te zien wat art. 26 der Belijdenis zegt: God wist wel (en
liet het ook den Borg onder clairvoyantenpijnen zien) dat wij zondaars waren, toen
Hij Hèm als Advocaat ons gaf. Hij heeft het al dien tijd van állen schèrp gezien, en
zeer concreet geweten. Hij wist het uit de Schriften: Messias is een ambt van
grondig-een-zaam-zijn. Maar die kennis moest bij Hem in de concrete ondervinding
steeds actueel zijn. En dus: Hij wou het leren uit de Schriften, maar Hij moest het
ook helder schouwen in vooruitgeziene feiten: mijn twaalftal ‘houdt het niet’ in zichzelf.
En: ‘Messias is het ambt-der-eenzaamheid’. En: ze zijn toch állen
onbetrouwbaar-in-zichzelf. Hij wist dat ze allemaal heel slecht waren. Bij de lieden
van de oude, en bij die van de nieuwe bedeling. Juist Hij sprak toen van ware en
valse kerk; het ging Hem niet om mensenkwalificatie, doch om vergáderingsnorm.
Zeg het dus heel secuur: God liet den Zoon dit alles zien: Hij had de zienersgáve,
en heeft de gevolgen der zonde er des te scherper door gezien en - ondervonden.
Bazel niet over Christus als zielekenner, alsof zijn ‘psychologisch’ inzicht Hem had
overtuigd, dat Simon Petrus geen Old Faithful was, en geen zómaar blijvend
‘nummer’ in één van die pronkende series-van-twaalf, die Tertullianus
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in een étui verpakt. Psychologie kan leren, dat Simon kán verloochenen: maar dat
van dien haan, dat is de helderziendheid. Het inzicht gaat bij Hèm ermee samen;
de profetie gaat bij Hem er ook mee samen, maar - het is wat anders. God heeft
zijn leven lang Messias nooit verdoofd, en wèl altijd de ogen Hem gescherpt. Hier
liggen diepten, die niemand peilt, al zal wel ieder, die dit alles bedenkt, de evangeliën
béter leren lezen.
Christus ‘wist wat in den mens was’ en wist het zómaar. Hij wist al die zonden,
eerder ontvangen dan geboren. De Meester wist ook wel, hetgeen in Simon Petrus
was. God zelf heeft Hem dat zeer scherp laten zien - eer de nacht begon, in welken
Hij verraden werd. Hij kwam in den avond de twee-sacramentenkamer binnen, om
pascha te eindigen en avondmaal te laten beginnen. Judas hier, Simon Petrus daar.
En eer die twee elk hun bizonder kwaad gedaan hadden, wist Hij er álles van. Hij
wist: mijn twaalftal wordt gedeúkt. Hij wist: die twee maken Mijn naam ‘stinkende’ zoals vader Jacob het zei van twee van zijn twaalf. Simeon en Levi, profanatoren
van elke sacramentenkamer (Gen. 34:14 v.). Hij wist: die kerk van Mij ‘is niets’ waard
in zichzelf. Maar Hij wist óók: de één is aangenomen (daarom kan Ik hem zeggen:
als gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broeders, Luc. 22:32), de ander is
verworpen (daarom kan Ik hem zeggen: wat gij doet, doe het nu maar direct). Hij
wist het alles van te voren: God had het ingescherpt den clairvoyant in 't
midden-der-geschiedenis. Daar is het plekje, waar ook de profeten staan of vallen.
Ik sta er niet; maar vándaar uit ontvang ik wel mijn verlossing. Want daar is met ál
die gaven en mirakelen de Heiland als de Borg gaan staan. Daar binnen onze
geschiedenis.
1)

David en Petrus over de tong.
Bewaar uw tong van het kwaad.
(David, Ps. 34:14)

Die stille zijn tong van het kwaad.
(Petrus, 1 Petr. 3:10.)
Wie Petrus over ‘de tong’ hoort spreken, denkt meteen aan zijn verloochening. Ze
hebben, toen hij zich vervloekte, er weinig van gemerkt, dat hij zo lang had omgegaan
met den Nazarener. Wel mensen, helpt dat zó weinig? en maakt dat geen verschil?
Die Simon

1)
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later hebben gezien - hij kwam al spoedig na Pinkster zelf als aangeklaagde in de
rechtszaal hier terug - die hebben, voorzover aan dat duistere uur indachtig, niet
kunnen geloven, dat er later zo iets als een ‘heilsorde’ wezen kon, bepaald door
Jezus Christus. Ze hebben Christus noch Christen ontdekt, toen ze zich daar stonden
te warmen.
Het dréunt ons in de oren: Simon, zijnde één van de twaalf. Zó één heeft in de
crisis der historie de kerkwacht onttrokken, onttrókken aan de mogelijkheid van het
hóren naar het abc der kerk. De bergrede is dat abc, daarom is ze ook zo moeilijk.
Ben ik nu te speels van geest, als ik geloof, dat het geen toeval is, dat juist Petrus
het is, die later het beroemde tong-en-lippen-woord uit Psalm 34 citeert (1 Petr.
3:10; vgl. Ps. 34:12-14)?
Ik durf dát toch wel zeggen: dat het geen toeval was, want ik lees in dat verhaal
der verloochening iets van den indachtig makenden Geest (Luc. 22:61). En ik zie
hier verre perspectieven.
David, de dichter van Psalm 34, heeft een tijdlang ‘zijn gelaat veranderd’ (vs 1,
vgl. 1 Sam. 21, slot).
Wat doet Simon anders?
David heeft, om zijn leven te redden, zich als een ‘gek’ aangesteld, en zich aan
de filistijnen aangeboden om de profetie, en meteen zijn eigen psalmen te
verloochenen tegen de filisters; een man, die Goliath's zwaard heeft meegenomen
uit het heiligdom, doch van de trouw des Heren in die wonderbare uitredding uit
Goliath's greep al dien tijd móest zwijgen, om niet te worden doodgemarteld. Maar
die David komt straks terug van de zonden van de tong: hij bidt. dat God een
wachtpost moge zetten (Ps. 141:3) voor zijn lippen, gelijk ook hij zelf dat doet en
anderen beveelt (Ps. 34:12-14). Die David weet, dat de zonde der verloochening
in zijn ‘onderduikperiode’ aanvankelijk het uitzicht op zijn theocratisch koningschap
en het apostolaat ter verkondiging van zijn Zoon en Heer en God heeft verhinderd.
De lippen van den man-met-een-masker-voor waren toen dienstbaar gesteld aan
de zonde. En zijn tong was in het heiligdom (bij den priester Israëls te Nob) en later
bij de filistijnen (in de stad van Achis) door hem verkocht aan de hel.
Nu is hier Petrus in het heiligdom (van Israëls rechthuis) en in de buurt der filistijnen
(van Rome) en zie, ook zijn tong verkoopt zich aan de hel; hij ‘verandert zijn
aangezicht’, en liegt en vloekt maar raak, en zweert, net als die David: ik ken dien
beweerden Davidide niet.
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Dat die man later ons allemaal aan die tong-en-lippen-pericoop uit Davids psalm
indachtig maakt (1 Petr. 3:10), dat is geen wonder; hij is zelf door den Geest indachtig
eraan gemaakt.
O, hoe erg is dát geweest: één van de twaalf, die Davids Zoon te verkondigen
hebben aan de filistijnen, tyriërs en mooren van Handelingen 2!
O ja, dat wordt voortaan iets groots: te spreken van de vrúcht van de lippen die
zijn Naam belijden (Hebr. 13:15) in een offer (vgl. Ps. 49:14; Lev. 7:12; 2 Kron.
29:31).
Het is alweer beschamend, dat de Schrift die annexatie van de tong voor een
lippen-offer (Hebr. 13 vs 15) in één raam zet met den oproep, om toch uit te gaan
tot Christus buiten de legerplaats, en zijn smaad te dragen (13:13). De schrijver
voegt er aan toe: want we hebben hier geen blijvende (kerk)stad, geen blijvenden
kerkstaat; maar Petrus heeft juist in het moment der omzetting van den kerkstaat
bezwóren: hem daar - nooit gezien, dacht gij, dat ik betrokken was bij een beweging,
om onzen ‘kerkstaat’ te veranderen? En David heeft precies hetzelfde gedaan: dacht
ge dat ik den kerkstaat zal moeten veranderen? Welneen - ik zeg den priester, dat
ik met Saul beste maatjes ben, en ik zeg aan de filistijnen, dat we wel samen kunnen
werken: we kunnen onze operaties tegen Israëls kerkstaat wel ‘combineren’.
David tierde. En Simon vloekte. Met eden. In het meervoud.
Vergeet dat meervoud van die eden niet: niet pas bij de verkeerdheid der
lippenspraak, doch bij de losheid der lippen begint onze zonde: niet bij de
eedvervalsing, doch bij de eedvermenigvuldiging. Al wás Simon voor zijn verkeer
met den Nazarener uitgekomen, zelfs dán nog zou het den Meester hebben zeer
gedaan dat hij met eden smeet. Gelijk het den Heiligen Geest bedroefd heeft, dat
David den gek speelde en jongleerde op de grenslijn, die tussen krankzinnigen en
extatische profeten alleen maar vermoed, doch niet in kaart gebracht werd in de
buurt van Achis en andere filistijnen. Maar God heeft David straks weer tot inkeer gebracht: psalm 34. En Hij heeft
Petrus tot inkeer gebracht, en zijn tong ontboeid tegen den pinksterdag. En beiden
hebben toen van Hem gesproken, aan wien ‘geen been gebroken was’ en van den
dood niet kon gehouden worden.
En één ding hebben zij toen bóven alles vastgelegd: dat de vrijgekochte tong het
offer brengen mag van de lippen, die ‘Zijn Naam belijden’. Alleen bij Hem - aan den
voet van zijn kruis - durven
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wij het woord herhalen, dat wie Hem verloochenen zal voor de mensen, door Hem
verloochend worden zal voor zijn Vader, die in de hemelen is. Dat kan men alleen
op Golgotha aandachtig zeggen, achter Hém aan.
1)

Zoon des mensen candidaat voor den Kurios-titel.

Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren, daar
Hij te voren was?
En niemand is opgevaren in den hemel, dan die uit den hemel
nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, die in den hemel is.
Joh. 6:62 en Joh. 3:13.
Het heeft bij theologen de aandacht getrokken, dat de Heiland zelf zich veel vaker
‘Zoon des Mensen’ noemt, dan ‘Heer(e)’ laat noemen.
Men heeft dat ook op dien ‘grond’ beweerd, dat de naam Kurios (Heer, in
glorieuzen zin, Eigenaar, Machthebber), hoewel aanvankelijk niet in gebruik bij de
christenen in Palestina, later door Paulus in de kerk is ingedragen. Min of meer als
tegenstelling met wat het ‘primitieve’ geloof behelsde.
Nu is dit beweren van een contrast onjuist. Dat de Heiland zichzelf bij voorkeur
Zoon des mensen noemt, en dit steeds weer, staat vast.
Maar dat is geen tegenstelling met Paulus, die Hem ‘Heer’ noemt (Filipp. 2), en
die het immers alles ‘heeft ontvangen’ wat hij aan de kerk heeft ‘overgegeven’?
Want de naam Zoon des mensen is ontleend aan Daniël 7:13. Daar komt een
prachtige tegenstelling aan het licht. Er rezen voor Daniëls benauwden geest de
beelden op van geweldige wereldmachten, sterk, en tot de tanden gewapend, als
beesten-van-geweld getekend: grijphanden, klauwen, tanden, en wat meer op macht
en geweld wijzen kan.
Tegenover die wereldmachten lijkt nu het kleine kerkje Israëls een welhaast
verdwijnend ding.

1)
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Maar - geen nood.
Op een lichten wolkenwagen, d.w.z. langs een voor mensen nimmer aan te leggen
noch te betreden weg, wordt daar iemand voor den Heere geleid. Gode
gepraesenteerd. Het is ‘maar’ een gewoon mens, geen kind van Adam
(anthropologisch) maar van ‘Enos’, d.w.z. een doodgewoon mensenkind, zonder
gedaante of heerlijkheid, zo iemand als ‘een man-uit-het-volk’, om niet te zeggen:
uit de massa, van de straat.
Een mens van gelijke beweging als wij. Ongewapend, temidden van al die sterke
‘beesten’......
Maar, hij wordt voor den Heere God geleid. En dan wordt Hem het oordeel
gegeven. Hij wordt met wetgevende en uitvoerende macht bekleed, zij het, onder
verantwoordelijkheid van den ‘Oude van Dagen’, den God der eeuwen.
Zo is dus de naam Zoon des Mensen de naam voor 'n candidaat voor den
Kuriostitel. Hij wordt voor den Heere geleid; en daarna zal hij factisch de macht
hebben. De Kurios-macht. Die bestemming tot de Kurios-macht ligt dus in den aan
Daniël ontleenden titel: Mensenzoon. De feitelijke Kuriosmacht ligt in het verschiet.
Is het dan wonder, dat Christus zelf dien naam Zoon des mensen gebruikt, bij
voorkeur, in de dagen Zijner vernedering?
Hij weet het immers, en wil 't ook zeggen: dat Hij van boven kwam. En ook, dat
Hij weer naar boven gaat.
Straks.
Na volbrachten arbeid.
Daarom zegt Hij in Joh. 6, in allerlei toonaard: Ik ben het brood des levens, dat
gebroken worden moet. Ik moet vernietigd worden, anders lééft gij niet. Ik ben ‘maar’
‘een’ mensenzoon, en terwijl ik hier sta, herkent gij mij niet; gij meesmuilt: wij kennen
toch zijn vader en moeder, uit die timmermanszaak?
Maar al ben ik dan ‘niet meer’ dan (slechts) ‘een’ (gewone) mensenzoon, Ik ben
toch ‘niet minder’, Ik ben ‘niemand minder’ dan ‘DE’ (boven allen staande)
Mensenzoon, Die van Daniël's visioen. Want ik KWAM van boven (Joh. 3:13). Ik
kwam langs den wonderweg.
En ik ga er ook weer heen (Joh. 3:13:6:62) langs dienzelfden wonderweg (met
de wolken).
En dat is nu wel ‘ergerlijk’ voor uw joodse vlees. Maar het is toch zo. En als straks
de priester Kajafas mij laat ‘breken’, dan word ik precies wat ik wezen moet: het
voor u gebroken brood. En dan zult
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gij meteen (‘van nu aan’) den Zoon des mensen zien heengaan als Machthebber,
Kurios, op de hemelwolken (Matth. 26).
Onze kinderen moeten dus niet maar één keer, doch minstens drie maal zingen
van den ‘lichten wolkenwagen’.
Eerst: op een lichten wolkenwagen werd de Heer NAAR d' aard gedragen
(kerstfeest).
Dán: op een lichten wolkenwagen wordt de Heer VAN d' aard gedragen
(hemelvaart).
Eindelijk: op een lichten wolkenwagen wordt de Heer naar de aard' HERdragen
(wederkomst ten oordeel).
Hij is van boven.
Hij kómt ook altijd van boven. Altijd transcendeert Hij ons menselijk vermogen.
Als God. En als God-en-mens-in-één-persoon.
Maar Hij blijft de ‘bar-enoosj’, de man van gelijke beweging als wij. Onzer een.
Maar dan gequalificeerd tot de Kuriotes: het Kurios, het Heer-in-glorie-wezen.
En juist daarom wórdt Hij de Kurios, want Hij heeft zich laten breken in den dood.
Wij eten het brood. Wij eten zijn lichaam.
1)

Bewaring.

......dat Gij hen bewaart van den boze.
Joh. 17:15.
De Heere weet......de onrechtvaardigen te bewaren......
2 Petr. 2:9.
Wij spreken vaak over bewaring. En we denken dan meestal: dat is louter en alleen
een vriendelijke daad. Is dat zo?
De apostel Petrus gebruikt in 2 Petr. 2:9 een grieks woord: têrein; afgeleid daarvan
is: terése, bewaring.
Dit woord nu kan men aantreffen in meer dan één betekenis:
a) zorgen, dat iets of iemand niet onttrokken wordt aan de geldende
rechtsverbanden;
b) zorgen, dat iets of iemand niet onttrokken wordt aan de mogelijkheid tot
bereiking van een gesteld doel (hetgeen dan ook kan zijn: het ‘halen’ van een
bepaald tijdstip). Hem ‘in reserve houden’ (Westcott Hort).
De eerste betekenis (a) treft men aan in b.v. ons eigen woord: Huis van Bewáring.
Dat is een plaats waar men in oorlogstijd ook

1)
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wel zeer ordentelijke mensen opborg; maar men dacht er dan niet aan hun mooie
‘zijn’ allervriendelijkst in cultuur te brengen; 'n ‘goeie vaderlander’ en 'n ‘lelijke boef’
werden in bezettingsdagen precies gelijk behandeld; evenals later een ‘landverrader’
en een ‘boef’. Maar het is er in dat Huis-van-Bewáring om te doen, dat zij, die erheen
gebracht werden, hun positie in den (al of niet reëlen) rechtsstaat niet kunnen
veranderen, evenmin als hun gebondenheid aan de hen bepalende màcht; het gaat
erom, dat zij worden ‘opgespaard’ voor een toekomst, zoals ‘voor hen’ zal geregeld
worden ‘door’ wie hen in de macht hebben.
In den bijbel betekent ‘terése’ dan ook zo iets als hechtenis, gevangenis, Hand.
4:3; 5:18; evenals het woord ‘têrein’ (bewaren) kan zijn; ‘gevangenhouden’,
‘bewaken’, Matth. 27:36; Hand, 16:23; 12:5; 24:23; 25:4, 21; men kan ook de
gevangenis zelf ‘bewaren’; dat is dan niet zoiets als een grote schoonmaak, doch:
haar onder contrôle houden, met inbegrip van het bedienend personeel; zorgen,
dat er ‘niets verandert’, dat er ‘niets mee gebeuren kan’, van buiten af, niets dat de
machthebber niet wil, Hand. 12:6. De wachters bij Christus' graf - officiële mensen
- ‘bewaarden’ (têrein) zo zijn graf. Bewaren is hier: garantie stellen voor
onverminderde practische gelding der beschikte rechtspositie; objecten kunnen zijn:
mensen, huizen, ook wel een dood lichaam, een graf, kortom: een eigendom of een
aan gezag onderworpen mens of goed.
De tweede betekenis (b), die trouwens aan de eerste verwant is, laat zich
herkennen uit Joh. 2:10 (bewaren voor een later moment, dat de beschikkende
instantie in het hoofd heeft) vgl. 12:7; Hand. 25:21. Zo ‘bewaart’ God de erfenis van
zijn kinderen voor later, 1 Petr. 1:4. De plaats 2 Petr. 2:4 evenwel doet zien, dat Hij
óók wel met andere intentie weet te ‘bewaren’: wij denken dus ten onrechte, maar
al te vaak, dat ‘bewaren’ per sé iets vriendelijks inhoudt, een vriendschapsdaad;
het conserveren van onze existentie ‘voelen’ wij tengevolge van slechte bijbellezing
maar al te vaak ‘aan’ als ‘genade’; liéfst ‘particuliere’, maar in èlk geval dan toch
minstens ‘algemene’; bewaren, conserveren, is toch een gunst?, zo redeneren we
dan. Maar ook de duivelen worden ‘bewaard’, voor het oordeel. Leg beide genoemde
plaatsen van Petrus naast elkaar, en ge ziet dat de hemel de wacht houdt over
genádegoederen, maar meteen het huis van bewaring ‘bewaart’, en onder contrôle
houdt, het huis waarin de rebellen uit de engelenwereld zijn vastgezet, voor latere
afrekening; vgl. 2 Petr. 2:9, 17; 3:7; Judas: 6, 13.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

548
Combinatie van deze betekenissen geeft als resultaat een zodanig bewaringsbegrip,
dat een programmatisch, en dus doelbewust conserveren, óók wel van aan het
object der ‘bewaring’ eigene qualiteiten (maar dan voorzover deze nodig zijn tot
factische geldigmaking van aanwezige, of voorgenomen oplegging van hun
toegedachte rechtsposities) eronder valt: 1 Joh. 5:18; 1 Cor. 7:37; 1 Tim. 6:14 (niet
knoeien met een lastbrief); 5:22; 2 Cor. 11:9; Jc. 2:17; 1 Thess. 5:23; Joh. 17:11v.;
Jud.: 1, 21.
Lang niet alle nuanceringen zijn hiermee uitgeput; wel de hoofdlijnen getrokken.
Bewaren is a priori geen vriendendienst, ook niet het tegendeel; het is dan ook in
God alleen maar een dienst, dien de Bewaarder als rechthebbend Machthebber
aan zichzelf bewijst: Hij wil, dat zijn wil worde ontzien, en dat er ‘niets gebeurt’, met
zijn machtsobjecten, dat Hem niet goed dunkt. Bewaren kàn in liefde gebeuren,
maar óók in toorn; beide, liefde en toorn kunnen geopenbaard maar óók wel
nog-niet-openbaar of aangekondigd zijn; goeden en bozen vallen eronder; het
‘bewaard worden’ kan een veelgeplaagde overkomen, die nèt maar tot zúlk een
hevigheidsgraad wordt doorsneden en gewond, dat hij nét niet dood gaat, maar
voor een hem toegedachte blijde toekomst opgespaard wordt, mits tot den tijd, dien
zijn bewaarder zich gedacht heeft. En, - het kan óók een man overkomen, die zwelt
en zwelgt en zwemt in de ‘geneugten des levens’, maar hij wordt toch ‘bewaard’ tot
den dóód. Er is een uitdrukking ergens geregistreerd ‘bewaren van het vuur’; en,
dat betekent daar helemaal niet: van het vuur vandaan houden, doch op het vuur
laten staan, maar zorgen, dat de vlammen niet harder, en niet méér roosteren, dan
degene, die beide ‘vuur’ èn ‘potje-op-het-vuur’ in handen heeft, verkiest. Bewaren
als handeling verraadt dan ook nooit in zichzelf de ‘gezindheid’ van den bewaarder:
die kán vriendelijk zijn (terwijl hij iemand laat lijden), èn ónvriendelijk (terwijl hij hem
‘de ruimte geeft’ om ‘de bloemetjes buiten te zetten’). Bewaren ‘in’ het lijden is zó
gezien ook wel als bewaren ‘van’ het lijden aan te merken.
***
In dézen zin is dus God niet de ‘Al-behoeder’ (van de stichtelijke liberalistische
rijmpjes, want Hij kan iemand ‘laten varen’), doch Hij is wel de ‘Al-bewáárder’. God
‘bewaart’ álles en állen binnen het kader van de door Hem gestelde, d.w.z.
geschápen rechtsver-
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banden, en voor het doel, dat Hij stelde aan geheel en delen; indien men althans
daarvan spreken wil.
En dus is ‘bewaring’ alleen voor den gelovige een blijdschap-in-den-Heere. Hij
weet niet uit de bewaring, doch uit de belofte, dat zijn Machthebber tevens zijn Vader
is. En dáárom gelooft hij te worden ‘gereserveerd’ voor den hemel. Het gaat hem
als dat potje op het vuur: het potje gaat niet van het fornuis af, en hij zelf gaat niet
uit de wereld. Maar de vlammen zullen hem niet verzéngen; en wat in hem aan
levenssap aanwezig is, wordt niet onbruikbaar tegen den tijd, dat de Heere de Tafel
aanricht om te eten van de vruchten uit zijn genadehof. Bewaren is altijd en overal
temperantie; doch ze is Gods kind ten goede - in den grónd.
1)

Pelikaan of Lam? (Bij het Kerstfeest)
De scholastieke mysticus Bonaventura heeft een verhandeling geschreven, die ons
in deze Kerstdagen bezig houden kan, om tegenover zijn menigerlei doling weer te
beter den rechten gang der schrifttuurlijke gedachtenisviering te vinden.
Genoemde verhandeling heeft tot opschrift: de Boom des Levens. En in de
spaanse editie, die in Madrid (Bibl. de Autores Christianos, 1946) bezorgd is, wordt,
tegenover titelpagina en tegenover bl. 281, in deel ii van deze Bibl., een symbolische
tekening gegeven van dien boom des levens. Ge vindt een stam, takken, bladeren
bij menigte. Elk blad draagt een opschrift, aanduiding van een moment uit de volheid,
die in Christus is, of althans geacht wordt te zijn, binnen den kring der spaanse
hoogleraren en ordebroeders, die voor de uitgaaf zorgden. De tekening, zo staat
er onder, is geïnspireerd door Bonaventura's verhandeling zelf.
We zullen ons niet begeven in de opschriften van al die bladeren aan dien boom.
Eén ding slechts vraagt voor vandaag de aandacht: de tekening van den stám.
Onder aan den stam ziet ge de wortels, die de boom slaat.....in den grond. Daarbij
staat: Origo, - de oorsprong van den boom des levens. Dan, daarbóven de
stamverdikking: opschrift: Levensboom. Daarbij het opschrift: Passio, het Lijden.
Bóven dat opschrift, uit-

1)
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gestrekt op den stam, het bekende beeld van het crucifix: de Christus, aan het kruis
geslagen. Dáárboven het opschrift: Glorificatio, Verheerlijking.
En dán wordt, en nu komen we aan ons doel, de stam afgesloten door een
vogelnest. In dat nest een vogel, met breed uitgespreide vlerken. Zijn snavel boort
zich op de tekening in de eigen borst; met rode inkt vindt ge dan ook een enorme
bloedvlek op die borst getekend: de scherpe snavel van den vogel heeft de borst
opengebroken: het bloed vloeit eruit. Zoals het bloed vloeit uit handen, en zijde van
den aan het hout geslagen Christus, zo vloeit het bloed óók uit die vogelborst.
Daarboven staat: Similis factus sum Pellicano: ik ben gelijk geworden aan een
pelikaan.
***
Daar staan we ineens voor onze kerstthema's: moeten we voortaan op Kerstfeest
aan den pelikaan onze beelden ontlenen?
Hoe het u gegaan is, lezer, weet ik niet; wat mij betreft, ik herinner mij niet, ooit
uit gereformeerden mond op het kerstfeest over den pelikaan te hebben horen
spreken.
Is dat achteruitgang? Moeten we terug? Doen we misschien beter, het beeld van
het Lam, dat, om geslacht te kunnen worden, in de wereld ingedragen werd, te
vervangen door dat van den pelikaan, die zijn bloed geeft, ten bate van anderen?
Want, dat het dáárom te doen is, zult u wel weten. In Haarlem is ook een op de
Grote Markt uitkomend gebouw, het is er althans geweest, waarop een pelikaan,
met gretige jongen, drinkend uit die wonde. De vogel is namelijk tot symbool
geworden van opofferende liefde.
Ook wie geen ornitholoog is, kan zich wel veilig verlaten op wat ik uit 'n
amerikaanse encyclopaedie hier afschrijf: de gewone pelikaan is een vogel, ter
grootte van een zwaan, al lijkt hij veel groter door de grootte van den snavel, en de
quantiteit van de verenmassa. Des avonds rust het dier uit, met den snavel op de
borst. Nu is de kromming aan het eind van den langen snavel rood van kleur. Dit,
aldus bedoelde encyclopaedie, kan de aanleiding geweest zijn voor de legende,
dat de pelikaan zijn jongen voedt met het bloed uit eigen borst. Vandaar dan ook
de plaats, die de pelikaan in de kunst en de symboliek gekregen heeft: men neemt
aan, dat het beest opzettelijk zijn eigen lichaam in de borststreek openpikt, zichzelf
verwondende,
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om zijn jongen te kunnen voeden met eigen bloed. Wat elders de moedermelk doet
zonder directe pijn, dat doet hier het niet zonder pijn uitgestoten moederblóed: bloed
is meer dan melk. Er is hier een offer in, niet maar van ‘charity’, of liefde, maar van
bewust, vrijwillig lijden.
Aan het hele verhaal is dus niet meer waarde toe te kennen, volgens deze
encyclopaedie, dan die van een brokje fabuleuze ‘natuurlijke historie’ uit de
middeleeuwen.
In dien tijd is dan ook de pelikaan het symbool geworden van den Heiland. De
pelikaan is nu het symbool van Christus, wijl het dier de ‘piëtas’, de toegewijde zorg,
verbeeldt.
De nieuwere ‘natuurlijke historie’ geeft om het verhaal niet veel: al wordt erkend,
dat het gegeven misschien toch wel op een of ander stukje realiteit terug kán zijn
gegaan; er zijn vogelsoorten, zegt men, waarbij de zorg voor de voeding van den
pártner (niet eens: het jong) het beeld van bijzondere hulpvaardigheid vertoont; en
men heeft flamingo's waargenomen, die andere dieren voedden met een fluïdum,
dat bij microscopisch onderzoek bloedlichaampjes bleek te bevatten. Maar vandaar
tot die vrijwillig opengereten moederborst is natuurlijk meer dan één stap.
***
Wanneer we nu vragen: pelikaan óf lam?, dan is het antwoord herhaaldelijk geweest:
waarom zoudt ge hier moeten kiezen, het één óf het ander? Ettelijke crucifixen
vertonen het beeld van lam en pelikaan tegelijk; het lam aan den voet, de pelikaan
aan den top van het crucifix. Kan dat zo niet, als het ‘toch maar symboliek’ is? Wie
gaat de broeders van de symbolische kunst aan allerlei voorschriften binden?
Misschien werpt iemand tegen: dat motief van het lam is aan den bijbel ontleend,
maar dat van den pelikaan niet; en dáárom zeg ik: geen pelikaan, wèl het lam.
Maar roomsen zullen tegenwerpen: u kent ‘onzen’ bijbel niet. In ónzen bijbel (de
Vulgata) staan diezelfde woorden, als welke ook boven den boomstam van
Bonaventura's geschrift, in tekening, aangebracht zijn. Ook de Vulgata kent precies
dezelfde woorden: Similis factus sum pellicano. Ik ben gelijk geworden aan een
pelikaan. Dat is nl. in de Vulgaat de vertaling van Ps. 102:7. Dat is óók de opvatting
van de Septuagint: ‘homoioothên pelekani erêmikooi’. En nog de
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jongste, veelszins uitnemende, maar natuurlijk sterk aan de traditie gebonden roomse
vertaling leest daar: Ik ben als een pelikaan der woestijn.
Dezelfde roomse vertaling geeft evenwel in een noot al een wenk, die nuttig heten
mag: op den pelikaan volgt de uil:
Ik ben als een pelikaan der woestijn,
En als een uil tusschen puinen, -

en dan staat er deze kanttekening bij: beelden van eenzaamheid en gejammer. De
opofferende liefde is dus al uit het beeld weggewerkt; een ‘pelikaan tussen ruïnes’
is wel wat anders dan de pelikaan in een prachtig nest boven op een boom des
levens, in welke bladeren zich de volkeren verhéugen. De Statenvertaling heeft:
roerdomp, Noordtzij ook. ‘De roerdomp in de steppe’, die ‘vergeefs roept om water’.
Als wij in de kerk zingen:
Ik gelijk, in 't eenzaam kwijnen,
Aan den roerdomp der woestijnen,

of als onze vaderen, met Datheen aanhieven:
Den Roerdomp ick ghelijck schijne,
Die stil woont in der woestijne,

dan laat de fijne, maar roomsgezinde Vondel, ons alleen zo zingen; hij zegt het zó:
Ick scheen
Een geest, en vel, en been:
Of als, in een woestyne,
De pellikaens natuur,
Of nachtrave, in den muur.

Ja, die vertaling met ‘pelikaan’ heeft, in de middelecuwen en later, al wat op haar
geweten. De ‘eenzaamheid’, die in psalm 102 ongetwijfeld het punt-van-vergelijking
is, heeft in de voorstelling langzamerhand het veld moeten ruimen voor den prónk
van een pelikaan-in-vollen-bloei: ze voedt haar jongen; en tenslotte zou dit, indien
er in de natuur een voeding met meer-dan-melk, met bloed dus,
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bestónd, een ordentelijk féést zijn. Maar de dichter van psalm 102 is van de feesten
even ver verwijderd als uilen in ruïnes, of als de man van psalm 42, die zijn
tempelvolk nergens meer treffen kan.
Waarom hebben de middeleeuwen dat beeld van den pelikaan zo streng
vastgehouden?
Omdat het fabuleerde.
En bij fabuleuze prediking of symboliek worden de grenzen uitgewist; dat geldt
ook van de pelikaan-poëzie. Pelikaan en Phoenix, die komen straks naast elkaar;
van beide vogels worden de beelden op de gevoelige plaat straks door elkaar
geprojecteerd. Jansenius (van Gent) schrijft een kommentaar op de Psalmen, waarin
aangaande den pelikaan alle mogelijke geleerdheid wordt geventileerd; maar juist
daarom te meer valt het op, dat van het hele verhaal van dat bloed uit de borst van
het moederbeest geen letter wordt doorgegeven. Hij verliest zich in duizend-en-één
bizonderheid, haalt Aristoteles erbij, en Cicero, en Plinius, en Hieronymus, en
Gregorius; hij noemt alle mogelijke andere vertalingen van het hebreeuwse woord
(evenals Brentius), verliest zich in détails, die een natuurhistorisch college kunnen
opvullen, en ook wel een geografische les, maar vertelt geen woord over dat
bloed-voor-het-jong. Wel komt Augustinus eraan te pas, en dit merkwaardig genoeg.
Augustinus nl. vertelt, dat hij wel eens gehoord heeft, dat de pelikaan - en nu gaat
‘het mooie’ er ineens van af - hun eigen jongen plegen te dóden; ze pikken ze dood
met den snavel. Dán zitten ze drie dagen en drie nachten (een ‘triduum’, zolang lag
ook Christus in het graf!) te treuren over dien doodsstaat van hun kroost. Maar na
die drie dagen gaat de moeder-pelikaan zich in de borst pikken met den scherpen
snavel, tot het bloed eruit vloeit; dat bloed vloeit dan uit de wonde, en door dat bloed
worden de jongen weer levend.
Maar nog is het niet mooi genoeg. Anderen beweren, dat die jongen door een
sláng (de paradijshistorie kent ook een slang!) worden gedood; die pelikaan zelf
staat aan die misdaad niet schuldig. Maar wat de slang (!) heeft gedood, wordt dan
door het bloed van het moederdier weer levend gemaakt: het bloed neemt de kwade
gevolgen van de moordende slang weg (Gen. 3:15). Nóg mooier wordt het verhaal:
dat bloed van het moederdier, dat de door de slang gedode jongen laat herleven,
vloeit uit de zijde (! denk aan de zijde van Christus!) van het moederbeest.
Nu is de allegorische kous afgebreid: de kinderen Gods zijn door de slang gedood;
de Christus vindt ze dood; drie dagen ligt Hij
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machteloos bij die doden gebroken terneer; dan gaat zijn bloed over hen komen,
en ze gaan leven.
En Vondel kan nu van den pelikaan op den phoenix komen: ‘Ghelijck den Vogel
Phoenix hen selven zeer welriekend hout vergadert,.........ende hem daerop sett
ende verbrandt, ende dat daer nae uyt die selve assche eenen nieuwen Phoenix
voortkomt, Alsoo heeft onse Heer ende Salighmaker Jezus Christus hem selven
dat hout des Cruyses verkoren, ende is aen het selfde in 't vier der heeter liefde
teghelijck verbrandt, ende ghestorven. Maer daernae ten derden dage is hij wederom
nieu, onsterflijck ende onlijdelijck weder opgestaen, SS Patres’.
Nu is het spel voltooid. Drie dagen; slang; liefde, bloed, opstanding, mirakel. En
de dood, en de opstanding, en de liefde Gods, vinden hun prototype in de natuur;
de natuurlijke historie levert de plaatjes bij openbaringshistorische plaatsjes; honi
soit qui mal y pense. Straks komt Berchorius een uitvoerig artikel produceren over
het begrip ‘altaar’! In den bijbel denkt men bij altaar aan een offerlam. Maar
Berchorius weet een nog schoner verhaal van het altaar der liefde, waar de pelikaan
het bloed geeft aan de door de slang vermoorde jongen. Zo moeten ook wij (want
het altaar wordt nu een motief voor ons allemaal) net als de dichter van psalm 102:7
de eenzaamheid opzoeken, de eenzaamheid die ons in het lijden indompelt: daar
worden we tot het offer bereid; en kunnen ons bloed geven als bijdrage tot de
offerande der universele liefde. Sprekende over ‘het’ universele altaar, laat hij
Golgotha met zijn ENIGE offerande (Hebr. 9 en 10) uit het gezicht verdwijnen,
althans als énige offerplaats van het ENIGE Lam; Golgotha is een universele
offerplaats geworden. Schleiermacher met zijn ‘Weihnachtsfeier’, waarin ook alles
wat offerande brengt, ‘een christus’ is, kan nu veilig de kinderen der Romantiek bij
tientallen naar de roomse kerk overhevelen. Want Berchorius, Hieronymus,
Augustinus, Bonaventura, en de mystiek, die alle grenzen uitwist, hebben het bedje
van het panchrististendom allang gespreid. Het is wel heel erg.
Het is, om maar niet meer te zeggen: verschrikkelijk.
Het is zoals de Catechismus zegt: IN DEN GROND een verloochening van de
enige offerande van Christus en een vervloekte afgoderij.
Dan worden de mensen van ‘de oecumene’ nog kwaad op dien heidelbergsen
catechismus, en op de mensen, die het bij dat boek nog altijd houden.
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Daarom laten wij dien pelikaan, en dien phoenix, váren. Wat de God van Psalm
102:7 in de eenzaamheid der door Hem verlaten Godsstad heeft doen verkommeren,
zullen wij niet uit eigen kracht weer ten leven roepen in een mythologische
toverlantaarnprojectie, opgezet door scenarioschrijvers in bijbelcostuum.
We zeggen op ons Kerstfeest: weg met dien pelikaan; leer ons, Heere, weer lezen
het woord van het Lam, dat geslacht is. En dat in de kribbe is neergelegd, opdat de
dood, in de eenzaamheid, die publiek gemaakt is, zou kunnen worden aanvaard
als plaatsbekledende dood; een dood in plaats van de kinderen Gods, die van de
slang, de oude slang van Genesis 3, en Openbaring 12, gebeten waren, ten dode.
Pelikaan en lam. De tegenstelling is wel volkomen.
Indien die pelikaan zou hebben bestaan - maar behalve de ornithologen verraden
reeds zelf deze theologen, dat 't maar een fabeltje is - indien, zeggen we, deze
pelikanenliefde zou bestaan, dan zou die liefde maar een ‘natuurlijk’ ding zijn, even
natuurlijk als het doen der moeder, die het kind de borst reikt.
Maar de Schrift zegt ons op Kerstfeest: wàt natuur? Natuur heeft nooit laten zien
aan het oog, en natuurhistorie heeft nimmer verteld aan het oor, en natuurfilosofie
heeft nergens doen opklimmen in het filosoferende hart, wat God bereid heeft,
spontaan en van boven af, en gans alleen, en souverein voor degenen die Hem
liefhebben (1 Cor. 2:9).
En nu de Bijbel in Israëls eredienst heeft laten verkondigen door de patriarchen
en laten voorbeelden in de ceremoniën der wet, dat een Lam geslacht moest worden,
nièt om een natuurproces van een algemeen altaar te perfectioneren, maar om den
plaatsvervangenden dood voor zondaren te doen lijden, nu weten wij wat Kerstfeest
is. Het is geen ritseling van natuurlijke liefdesdrang, doch een snijdende prediking
van zondeschuld, die alleen door het éne zoenoffer kon worden uitgedelgd. Het is
de boodschap, dat God geen lief Kindje met pelikanenliefde heeft doen in het licht
treden, als perfecte Pelikaan, doch zijn eigen Zoon gezonden heeft om Hem te laten
doen wat niemand in de wereld kon presteren: de Offerande, die betalen kon, en
die Gods toorn kon stillen in gerechtigheid. Het is geen feestdag van veredelde
natuurliefde, doch de gedachtenisviering van de gans enige, en dus in volstrekte
en noodzakelijke eenzaamheid, en ook eenmaligheid, voltrokken offerande als
middelaarsdaad. Om God en mens te verzoenen.
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Indien God in pelikanen en in moederdieren ons deze liefde aanschouwelijk zou
hebben gemaakt, dan kon het Woord op zij worden gezet, en de
natuurlijke-historie-les zou dan de preek mogen vervangen, althans beheersen en
instrueren.
Maar nu God een stróóm van lamsbloed heeft laten vloeien en toen nóg zei: bloed
van lammeren en rammen hebben Mij niet verzoend, toen kwam daar die Stem, die
zeide: nu kom Ik, om Uw welbehagen te doen; het oor hebt Gij mij doorboord (Ps.
40).
Nu is Kerstfeest geen ‘Weihnachtsfeier’, waarin het universum wordt gesierd als
drager-in-zichzelf van het offer, waaraan àlle ‘gebildete Seele’ van nature, mits ze
maar zichzelve kent ‘in eeuwige verreining’, deel neemt, maar de
begrafenisnacht-in-beginsel, waar het Lam in doeken wordt gewonden, opdat de
kou van den nacht het niet zou verteren, eer het zichzelf in ambtelijkeovergave, het
oog op Gods geopend wets- èn evangelieboek, kon dóen verteren.
De pelikaan der mythe ‘offert’ bloed, maar leeft daarin en weet het niet. Het Lam
van het Evangelie offert bloed, en lijf en ziel en goddelijke glorie, en moet dus sterven,
maar dan den middelaarsdood. De pelikaan weet niet van priesters met een wetboek;
het Lam is tevens Priester. Het Lam is ons geboren, de Hogepriester tevens. Het
Lam zal als Priester het mes in eigen keel gaan steken; want het leefde en bloedde
niet uit natuur, maar het lás in wet en evangelie.
***
Doe weg die illustraties; en lees de Schriften.
Die zijn het, die van Hem getuigen. Het altaar kan pas onder de verlosten
universeel worden, indien en nadat dit éne Altaar, dat op Kerstfeest zijn materiaal
èn bedienaar zag bereid worden, zijn eenmaligen hogen dienst presteren kwam.
De Roerdomp der woestijn, dat is een beeld voor Israëls verslagenen, maar hij is,
voor wat die eenzaamheid betreft, realiteit geworden in Bethlehem en Golgotha.
Zo eerst, als wij Golgotha zien, als voorbereid in den nacht van Bethlehem, zullen
wij, Bernardus, en Augustinus, en Bonaventura, en ook Calvijn, én ons zelf, kunnen
laten voor wat we zijn, en tot God zeggen: ik heb door mijne zonden dit offer
noodzakelijk gemaakt; vergeef mij, Vader-Rechter, en laat mij delen in die
onbegrepen liefde, die geen oog gezien, geen oor gehoord, geen hart bedacht heeft,
maar die Gij bereid hebt, dien die U liefhebben. Want Dien,
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die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid Gods - in Hem.
De mythologie zwijge, het evangelie spreke. - De Heere heeft ‘iets nieuws’ op
aarde geschapen; ook de lammeren worden pas verstaan uit hèt Lam, dat niemand
kent dan door de Schriften. Aan het Lam, dat ons kócht met zijn bloed (er staat:
gekócht, en niet ‘gevoed’), zij aanbidding, lof en ere tot in eeuwigheid gebracht.
Geen pelikaan zweeft boven het kruis, maar het Lam ligt in de kribbe, om aan het
mes van Golgotha te kunnen werk geven. God heeft zich geen pelikaan, maar een
offer voorzien, dat niemand ziet dan door het Evangelie der verzoening en van den
borgtocht.
Wij komen daarin niet voor als een ‘jong’ van een edel moederdier, doch als
kinderen van God, die Christus wilde herstellen in dit kindschap. Hij werd daartoe
hun broeder. Hebr. 2:14, 15, dat is onze kerst-tekst; de pelikaan heeft nu voor altijd
afgedaan: de Borg, die Broeder wilde worden, treedt in de plaats daarvan.
1)

In 't coemeterium. (Bij de jaarswisseling)
Zo gaan we dan weer noteren in onzen geest: een jaar dichter opgeschoven naar
het kerkhof. ‘Een jaar’, dat is een tijdmaat. Onwillekeurig verbinden we daaraan
echter de gedachte van een ruimtemaat: ‘òp’ schuiven ‘náár’ het kerkhof.
Een kerkhof heet in 't grieks, en daarna ook in het latijn, het engels (cemetery),
frans (céméterie), italiaans (cimeterio): koimêtêrion, caemeterium.
Over dit woord is eens een preek gehouden, lang geleden. Door den bekenden
en tot zijn en aller christenen schade veel te zeer vertroetelden homileet
Chrysostomus (Migne, Patr. Ser. Gr., t. xlix, 393, sqq.: Eis to Onomoa tou
Koimêtêriou, in Cemeterii Appellationem, over den naam ‘coemetarium’). (Verg. ed.
Etonae, t.V. 1612, 563v.; Zie ook aldaar p. 418v. over 1 Thess. 4:13).
Chrysostomus (dat betekent zo iets als: Guldenmond) tracht in die preek zijn
hoorders duidelijk te maken, welke christelijke gedachte uitgedrukt ligt in het woord
caemeterium. Waarom, zo vraagt hij, waarom hebben de christenen (hij bedoelt die
van zijn tijd) tot ge-

1)

De Reformatie, XXVI, 30 december 1950.

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

558
woonte aangenomen, op een bepaalden dag hun huis in de stad te verlaten en een
preek te doen houden buiten de stadspoort, op het caemeterium, op 't kerkhof?
Chrysostomus heeft het antwoord gauw bij de hand; òns een beetje al te gauw.
Hij zegt (wat waar is): caemeterium komt van een grieks woord (‘koimaasthai’),
dat erg vaak slápen betekent. Slapen, of gáán slapen. Denk aan ons woord:
ontslapen. ‘Caemeterium’ betekent dus eigenlijk zo iets als ‘slaap-plaats,
‘dormitorium’.
Daar hebt ge weer zo'n vreemdsoortig woord: dormitorium heeft vaak de betekenis
van slaapgelegenheid; studenten in Engeland, Amerika, wonen in een ‘dormitory’,
een huis, waar ze kunnen logeren tijdens den cursus. Ze hebben er een kamer, een
bed. Niemand denkt bij een ‘dormitory’ aan een ‘caemeterium’: een
studentendormitory heeft met een studentenkerkhof niets gemeen. Maar de wóórden
betekenen toch oorspronkelijk hetzelfde; dormitory komt van dormire, dat is: slapen.
En zo komen we weer naar Chrysostomus terug: waarom, zo vraagt hij, preken
we vandáág op de slaapplaats, op het caemeterium?
Wel, zegt hij, ik heb er over nagedacht, en ik geloof ook, dat ik door Gods genade
de oplossing gevonden heb (let op: de dominee beroept zich op eigen inspiratie;
dan wordt het oppassen). We gedenken - zo vervolgt de spreker - we gedenken
heden aan het kruis van onzen Heere. Maar onze Heere is gekruisigd buiten de
stad; daarom gaan ook wij vandaag onze stadswoningen verlaten: schapen volgen
den Herder, soldaten den veldheer: en waar het dode lichaam is, daar verzamelen
zich de ‘arenden’ (Hebr. 13:11; Matth. 24:28). Laat ons uitgaan buiten de (stads)poort,
Zijn smaadheid dragende (Hebr. 13:12, 13). Dat is één lid van het antwoord op de
gestelde vraag: we verlaten de stad.
Straks kwamen ze welvoldaan terug; en de stad interesseerde zich voor dien
móóien kristendominee, eerlijk was eerlijk.
Maar nu het andere lid: waarom - zo weer de geachte spreker - waarom gaan we
juist naar déze plek, naar dit ‘martyrium’, d.w.z. naar déze plek, waar, buiten de
stadskom, de gebeenten van onze doden liggen, of anders de plek, die we naar
den naam van onze bloedgetuigen hebben genoemd? Antwoord: omdat hier een
groot getal van onze doden ligt. Want die doden zijn eigenlijk niet dood: ge moet
weten, dat ze hier slápen. Ze zijn te rusten gelegd, ont-slapen; en nu slapen ze.
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U merkt: Chrysostomus is vóór de benaming: rustplaats: En vóór het opschrift: ‘hier
rust N.N.’.
Let daar ter dege op, zegt Chrysostomus, want dat is iets nieuws, dat is een vrucht
van Christus' werk. Vóór Christus' komst in de wereld was het zo niet. Vóór Christus'
advent heette de dood gewoonweg: dood. Ten dage, als gij daarvan eet, zult gij
den dood sterven, staat er (Gen. 2:17); en er staat niet: dan zult gij ontslapen. De
ziel, die zondigt, zal sterven (Ez. 18:29); en niet: ze zal slapen. De zondaren hebben
een kwaden dood, zegt Ps. 34:22 (oude vertaling), en dat is wat anders dan: een
kwaden slaap. Kostelijk (duur, een ding-van-prijs) is in de ogen des Heeren de dood
van zijn heiligen (Ps. 116:15); maar er staat niet: hun slaap. En Job drukt zich zo
uit: dat de dood een rust, een verademing zou zijn (3:23, naar opvatting van de
LXX).
Ja, zo gaat Chrysostomus verder: nóg wel een ánder ‘zwart’ en ‘náár’ woord wordt
in het Oude Testament gebezigd voor den dood, n.l. ‘hades’. Een woord, dat beelden
oproept van hel, en afgrond en verderf en verlatenheid.
En weer heeft hij teksten bij de hand.
Dit alles evenwel, zo gaat de redenaar verder, is met Christus' komst ingrijpend
gewijzigd. Nú spreekt de Schrift niet meer van ‘dood’, of van ‘hades’, doch van
‘slaap’. Lazarus, onze vriend, slaapt (Joh. 11:11, hij is ingeslapen); er staat niet; hij
is doodgegaan. De discipelen vonden die spreekwijs heel bevreemdend; zo niéuw
was ze hun. Ook Paulus spreekt van een slapen-gaan, een ontslapen (1 Cor. 15:6;
vgl. de verzen 18, 20, 51; zie ook 7:39; 11:30; en voorts 1 Thess. 4:15; vgl. de verzen
13, 14). En in Efeze 5:14 roept hij: ontwaak, gij die slaapt; en tot zo'n slápende zegt
hij dan, dat deze moet opstaan uit de dóden. Doorlopend wordt wat de mensen
‘dood’ noemen, in het N.T. ‘slaap’ geheten, vervolgt hij (Joh. 11:13).
Welnu, zegt Chrysostomus, en ge ziet den geroutineerden redenaar het brede
gebaar met de sierlijke hand maken over het kerkhof, waar hij met zijn hoorders
vandaag bijeen is. welnu, dáárom heet deze plaats koimêtêrium, caemeterium,
slaapplaats. Ge brengt uw doden niet naar den dood, doch naar den slaap. In dien
naam caemeterium zit heel wat filosofie, vindt de redenaar, en hij heeft gelijk.
De vraag is maar; wát voor filosofie?
Schriftuurlijke, of heidense, een beetje christelijk bijgewerkt, of voor
christen-redenaars, die up-to-date willen zijn, pasklaar gemaakt?
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Want dat we hier bijbelse filosofie zouden krijgen, dat kán een aankomend lid van
onze jeugdverenigingen al op goede gronden weerspreken. Immers, ook het Oude
Testament noemt den dood herhaaldelijk: slaap. En het sterven: gaan slapen, te
ruste gaan. En dat geldt heus niet alleen voor brave mensen, en voor zulken, aan
wie wij een loffelijk getuigenis zouden meegeven in de advertentie. We noemen
gemakshalve alleen maar enkele plaatsen, die in de griekse vertaling van het Oude
Testament ook precies hetzelfde werkwoord ‘koimaasthai’ gebruiken, als waarover
de grieks sprekende Chrysostomus een preek houdt: 1 Kron. 17:11; Deut. 31:16; 2
Sam. 7:12; 1 Kon. 1:21; 2:10; 11:21; 11:43; 14:20; 40:32; 15:8, 24; 16:6, 28; 22:40;
22:51; 2 Kon. 8:24; 10:35; 13:9, 13; 14:16; 14:22, 29; 15:7, 22, 38; 16:20; 20:21;
21:18; 24:6; 2 Kron. 9:31; 16:13; 21:1; 26:2; 26:23; 27:9; 28:27; 32:33; 33:20; Job
3:13; 14:12; 20:11; 21:26; (27:19, onzeker); Jes. 14:18; Klaagl. 2:21; Ezech. 31:18;
32:19, 21; 32:26, 27, 28, 29, 31; 2 Kron. 12:16.
Men zal, deze plaatsen onderling vergelijkend, onmiddellijk zien, dat het woord
‘slapen’ of ‘gaan slapen’ of ‘ontslapen’ of ‘te ruste gelegd worden’ gebezigd wordt
van vromen ên van goddelozen; en dat niet alleen de ‘liefelijke kant’ van het (in
vrede) ontslapen als nevengedachte in het beeld verwerkt ligt, doch dat evenzeer
het woord zich afwisselt met de meest verschrikkelijke en soms ontstellende
tekeningen of aanduidingen van de smarten en de ruïneuze gevolgen van het
uit-den-tijd-weggerukt worden, of -zijn. Ook een ander grieks woord voor ‘slapen’,
voorkomende in het Nieuwe Testament (1 Thess. 5:10) voor ‘gestorven zijn’, wordt
al in de griekse vertaling van het Oude Testament in dezen zelfden zin aangewend:
Ps. 88:6; Dan. 12:2.
Het blijkt dus, dat Chrysostomus niet vrij geweest is van de fouten, waarin het
slag van fluwelen volksredenaars zo licht vervalt: woordenpraal in dienst van vals
vernuft; een schikken en plooien van woorden, om uit te komen waar de redenaar
wezen wil, suggestief, maar zonder eigen speelsen geest den toom aan te leggen.
Of (want dat komt óók voor, vooral tegenwoordig, nu de barthiaanse professoren
hun studenten een kunstgebit van goud, maar dan in den vorm van leeuwentanden
als ambtscertificaat meegeven, en dus de verschrikkingen-sprekende mond
Guldenmond heet), óf - om u daar VANDAAN te houden, waar de redenaar u niet
hebben wil; b.v.
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nuchtere bijbelexegese en confessionele taal ter contrôle van den gevierden
redenaar. O, de Guldenmonden aller eeuwen. - Trouwens, we waren al voor uitspattingen van den redenaarsgeest gewaarschuwd
bij het begin van die preek: hoe echt miserábel wordt daar het geweldige
Schriftgegeven over Christus' lijden buiten de poort, buiten de stad, door
Chrysostomus verhaspeld. Zóveel jaren ná den brief aan de Galatiërs en de Hebreën
komt hij nóg niet op de toch zo eenvoudige gedachte, dat in het Nieuwe Testament,
waarop hij, juist als van het Oude onderscheiden, zijn betoog funderen wil, er geen
‘heilige’ stad met een ‘heilig stadsterritoir’ meer is; als men vandaag iemand openlijk
wil vervloeken, kan en zal men het veilig binnen de stadsmuren doen. De guillotine
stond in Parijs; en alleen maar om dwarskijkers op een afstand te houden, laten de
sadisten Dachau ‘buiten’ aanleggen. En artikel 79 en 80 van de Kerkenordening
vorderen evenmin een processie naar buiten als de lezing van het formulier van
den ban.
Chrysostomus had dat allemaal moeten weten; misschien wist hij het ook wel;
zou hij die plaatsen uit de Septuagint (griekse vertaling van het O.T.) niet hebben
gekend? Het is haast niet te geloven.
***
Intussen, - zo'n preek heeft toch haar nut: ook váls vernuft, eenmaal onderkend
zijnde, schèrpt het echte.
Want wat voor nevengedachten roept het gebruik van het bovenbedoelde griekse
woord in de bijbelse beeldspraak bij ons op? Alleen maar ‘liefelijke’?
We hebben dat wel eens gezegd: het woord ‘ontslapen’ heeft ook bij ons
meermalen den vasten bijsmaak van lieflijkheid, rust, vrede.
Nu behoeft niemand dat element van groten vrede te ontnemen aan de uitdrukking
‘in Jezus ontslapen’. Máár - die vrede ligt dan niet uitgedrukt in het woord
‘(ont)slapen’, doch in de bijstelling: ‘in Jezus’. Men kán immers ‘slapen’ in de aarde,
en vreselijk ontwaken, Dan. 12:2. Men kán ‘ontslapen’ met vaderen, die in de
voorstelling van ‘den hades’ als een synagoge (verzameling) van
mensen-zonder-vrede worden aangemerkt. Ook Achab ontsliep ‘met zijn vaderen’.
Want blijkens de hierboven aangehaalde plaatsen zijn het veel meer dan één trek
in de acte van slapen of slapen gaan, welke, zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament, het bekende woord van
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‘slapen’, ‘ontslapen’, ‘ter ruste gelegd worden’ tot een stereotiepe aanduiding van
het sterven deden worden.
Wie slaapt, doet bijvoorbeeld niet meer mee, die is uitgeschakeld van den arbeid
in de werk-, de spreek-, de vergaderplaatsen. En dat is al een zeer duidelijke trek
in het beeld van hades en sjeool: jaren heeft N.N. meegedaan, nu wordt hij
uitgerangeerd. In 't stille graf zingt niemand 's Heeren lof.
Wie slapen gaat, - dat is weer een ander punt - voor dien is het wandelen uit, en
het reizen en trekken eveneens. En het staan. En zèlfs het zitten. Hij wordt eenvoudig
plat uitgestrekt.
U vindt dit spreken cru? U denkt aan een lelijke volksuitdrukking: op den rug
liggen, om het maar niet erger te maken?
Ja zeker, daar denken wij ook aan. De bijbel óók. Het is zelfs een haast ironisch
woordgebruik in 2 Kron. 16:13, 15 (LXX). Vs 13: Asa ontsliep, lei zich teruste
(ekoimêthê) bij zijn vaderen. Vs 15 (14): men legde (ekoimêsan, ook ekoimisan)
hem op één rustbed, dat men geheel had belegd met welriekende kruiden en
verschillende soorten van specerijen. Dat neerleggen, dat uitstrekken van een dood
lichaam is in Asa's geval met veel consideratie geschied; maar ook in plaatsen,
waar men de doden zonder enige consideratie neerlegt, is toch hetzelfde werkwoord
te gebruiken. Ook in Bergen-Belsen legden ze de doden ergens neer (ekoimêsan).
Ze hadden eerst zichzelf neergelegd. Dat begon, toen ze ophielden te weerstaan.
De passieve (of mediale) vorm van het griekse woord, waar ‘caemeterium’ vandaan
komt, en waar Chrysostomus over preekt, die wordt dan vertaald door ‘ontslapen’.
Dat kán betekenen: de mens legt zelf zich te ruste. Men schikt de voeten, en zegt:
op Uwe zaligheid, wacht ik, Heere, gij geeft Uw dienstknecht ontslag. Koimaasthai.
‘Zich’ neerleggen.
Maar hetzelfde woord kan in zijn actieven vorm óók gebruikt worden voor de
overmeesterende macht, die een eind maakt aan het leven van mensen, die helemaal
niet willen, die zich verzetten tegen het uitgerangeerd worden. Dan leggen niet zij
‘zich’ neer, maar God legt hen heel gewoon neer. Uit. Hij haalt ze uit het werk
vandaan. Dan doet Hij ze nederliggen. Koimaasthai.
Het woord is niet veranderd. De vorm soms ook niet. De ‘gedaante’ evenmin. Of
het gaan liggen ‘in vrede’ is, waarbij onze wil (ook bij het sterven komt de wil te pas),
van God gewerkt zijnde, ook zelf wil en ook zelf werkt, met Hem meewerkt, en op
Hem aanwerkt, dan wel, of het alleen maar een móeten. móeten, móeten is,
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- och, men kan soms wel iets er van zien. Maar dan alleen in het geloof. En - met
een oordeel der liefde. Het laatste oordeel der liefde is in een paar woorden gevat:
vader lei zich te ruste; moeder liét zich leggen, in Vaders handen beval mijn dode
den geest.
***
Nu, het is een góede gave: nuchter te zijn.
Ook al wás het met den dood uit, al was er geen opstanding, en geen Heiland,
geen hemel en geen hel, ook dan nog zou derhalve het beeld van ‘neergelegd
worden’, en ‘uitgerangeerd worden’ op zijn plaats zijn. Het zou op zijn plaats zijn,
ook al wáren wij ‘de ellendigste der schepselen’ (vgl. 1 Cor. 15). Het is een goede
gave: die nuchterheid. Want déze werkelijkheid herinnert ons eraan, dat de dood,
gelijk wij hem kennen, bezoldiging der zonde is. Ook in een ongestoord paradijs we hebben het ettelijke malen gezegd - zou de mens op een of andere manier den
overgang hebben beleefd ván een toestand, waarin bloed stroomt, een hart klopt,
náár een andere existentiewijze, waarop nóch het een nóch het ander meer er zijn
zal. Maar dan zou de overgang naar de nog grotere heerlijkheid direct zijn; en zónder de mogelijkheid, zoëven gesteld, dat God tegen een ónwillige zegt: Ik leg u
plat op den rug. Want dán zou altijd, altijd, óók in het moment van overgang, onze
wil hebben mee-gewerkt met Gods wil. Dán zou ieder ‘zich’ te ruste begeven hebben.
Om te ontwaken als Gods medearbeider in een hogere klasse: niemand zou dán
daaraan de nevengedachte van ‘uitgerangeerdzijn’ hebben kunnen verbinden. Dat
het zó moet, en dat aan het punt van overgang een koning-van-verschrikking staat,
met wien men ‘kláár moet komen’, dat is vanwege onze zonde; het caemeterium
zegt ons: doe maar niet zo dik, en niet zo statig: moest het nu zó?
Ja, zegt dan de Schriftgelovige, en hij omwindt het aangezicht met den mantel.
Niet aan zijn dode denkende zozeer, als aan den Levenden God, dien wij te zamen
hebben vertoornd door onze zonde. Ja, zeker, tegenwoordig moet dat zó, God lègt
ons op den rug. En het kost ons allemaal reuzenkracht, met Hem op dit punt
eenswillend te worden. Neen, doe maar niet groot. Want het is met ons zó echt
stof-en-as-achtig, dat meermalen het breken van het verzet, en het ons overgeven
(of moet ik zeggen: laten gaan???) nog maar een uitvloeisel is niet van de krácht
van den geest, maar van de verzwák-
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king van de ziel. Een begin van het doodgaan. Kerkelijke narigheid heeft een jaar
of 20 geleden een stormpje ontketend over ‘het zelfonderzoek’. Dat was ineens in
kannen en kruiken - op papier - van één polemiekdag ten minste. Maar weet u, waar
alle zelfonderzoek als technische prestatie op afknapt? Op dát puntje: als de
stervende, als u, en ik straks zich overgeeft, wat is dat dan: geloofskracht of
zielszwakheid? Maak het maar eens uit. Ik geloof, dat het allebei moet wezen. Want:
God légt ook van zijn kant straks aan die sterke, of geprikkelde, of knárrige ziel, met
zijn vinger het zwijgen op. Dát is het begin van het stervensproces. Gelijk niet het
oud-zijn, maar wèl het ‘verouderen’, het is. ‘Zich’ gelóvend overgeven, eenswillend
zijn, niet maar in berusting (toe-dan-maar), doch in rust (zijt ge daar, Váder?), dat
is, als het op het ‘koimaasthai’ aankomt, de grootste zegepraal van den Geest in
den geest.
Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand eerbiedig stil. Ik gelóóf, dat het er
is. Zoals ik ook gelóóf, dat er wedergeboorte is. Maar je moet het dan ook gelóven.
Dat wij niet de ellendigste van alle schepselen zijn. Wij met onze opstandingsversjes
en òns ‘in Jezus ontslapen’ - in stee van: zònder een Jezus ergens neergelegd,
gevlóerd, gevéld, knock out geslagen.
Dát is n.l., of u het nu mooi vindt of niet, dat is n.l. óók koimaasthai, en
Chrysostomus kan er ook niets aan veranderen. In Jer. 45:3 staat ook dat woord
koimaasthai. En van Achab staat het ‘mooie’ woord er ook al, 1 Kon. 22:40, en wou
u soms zeggen, dat Achab niet knock-out geslágen is, met dien pijI in die opening
van het harnas, ondanks alle voorzorgsmaatregelen? De honden lekten zijn bloed,
en toch staat er hetzelfde woord als dat andere, dat dominee Chrysostomus zo
prachtig vond, dominee Guldenmond. Ze gaan allen naar één plaats, en allen kunnen
ze zeggen: koimaasthai. Vrucht van Christus' advent? Nee, dominee Chrysostomus,
u kunt veel te mooi praten en u weet dat, en daarom zegt u maar wat.
***
Ja, gelóven moeten we ‘het’; maar, we zijn dan ook niét de ellendigste van alle
schepselen. Want wie het weet, dát er een morgen is, en een grote dag, en een
Heer, die wenkt, en die ons plaats bespreekt. en ook bereidt, wel, die kan nog een
dérde trekje in de acte-vanslapen-gaan opmerken, dat op het sterven, maar dan
van wie gelóven, zich laat overdragen. Het is dit kleine trekje: gáán (!) overnachten.
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Zo kent de - aan Chrysostomus - bekende griekse vertaling van het Oude Testament
het woord ook: Gen. 25:54; 28:11; 31:54; 32:13 (14); 32:21 (22).
Die paar plaatsen laten al een aanmerkelijk verschil zien: er zijn hier gevallen van
mensen, die den nacht ingaan écht om te slapen, en om niets meer van de wereld
af te weten (zichzelf even uitrangeren); en, - er is óók een geval van een man
(Jacob), die den nacht ingaat en maar niet ophoudt met wèrken, met bidden, met
strijden, zelfs strijden ‘met God’ (Pniël).
Ook dát verschil kan bij onze stervenden alleen hij zien, die naar bínnen kan zién;
de een slaapt in nèt zó als de ander; de één trekt zich terug nèt zo als de ander;
maar de één zegt: ziezo, dat is voorbij, en de ánder: nu gebeurt er iets met mij.
Ja het woord koimaasthai is wel erg soepel: mensen kunnen het voor zich
gebruiken, maar God gebruikt het ook voor beestenvet, en offervlees, en een
dagloontje, Ex. 23:18; 34:25; Lev. 19:13; Deut. 16:4. Wat niet den nacht mag
overblijven, dát mag (volgens de griekse vertaling, die Chrysostomus kende) niet
koimaasthai. Daarom zullen ook straks, als Christus wederkomt, vele mensen niet
sterven: waarom zouden ze een nacht in het graf blijven? De Heere is er immers,
en nu kunnen ze zo maar in één ruk naar de plaats toe, waar ze horen.
Dat is óók ‘koimaasthai’; vastgehouden worden, of zich láten vasthouden, in
afwachting van de nadere bestemming. Wie tegen die bestemming, en haar bepaalde
tijden ingaat, die heeft de klad gebracht in het ‘koimaasthai’. Want dat staat onder
wétten.
Nu brengen ménsen erg vaak de klad daarin. Er zijn er, die beestenvet, en
offervlees niet meteen opruimen; ze laten het overnachten. Of er zijn bázen, die het
dagloontje van den werkman maar slordig laten ‘koimaasthai’ in hun eigen woning,
inplaats van te zorgen, dat het gezinnetje van den werkman rustig kan slapen:
morgen is er geld voor de huishouding.
Maar God, die de wetten van het koimaasthai stelt, Hij laat geen enkel graantje
vallen, zonder het zijn plaats te geven; en Hij laat geen mensenkind langer ‘op den
rug liggen’, dan nodig is, gezien zijn plannen met Christus, en de gemeente, en de
verhouding van levenden en doden, waarbij de een den ander niet vóór wezen mag:
1 Thess. 4:13-18.
En zo komt er een groot licht in en over dat koimaasthai: wij wéten van den morgen
èn van den Heere van den morgen. Die de Wet-
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gever is, en óók het ‘overnachten’ heeft geregeld: Hij, Israëls Wachter, ook zijn
Nachtwacht, sluimert niet. In zijn mooie Rustkamer heeft Hij geen enkel
daglonersgeldje achteloos laten liggen in de Laden van zijn Schatten: zie Ik kom
haastig, gij, die slaapt, en Mijn loon is met Mij, en wie het u verkort hebben, hun
vlees zal Ik met vuur verteren, Jac. 5. Gelijk Ik ook hen zal vinden, die u hebben op
uw rug gelegd, zonder specerijen en kruiden, maar in een mesthoop, in Dachau of
in Buchenwald, of waar dan ook.
***
En daarom kunnen wij niet boos zijn op de mensen, - waren ze er wel? - die onder
Chrysostomus' preek van het caemeterium weggelopen zijn. Het wás geen preek,
het was een mislukte rede. 't Caemeterium is overal, overal mijn vrinden. Dat ‘slapen’,
dat ‘koimaasthai’, dat is niet pas na Christus' komst een bijbels kerkwoord.
En dat uit de stad gaan ook niet. Blijf maar rustig waar ge zijt: ze zullen u daar
straks wel vinden, op de brede straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt
Sodom en Egypte, alwaar ook onze Kurios gekruist is, en waar de lijken der profeten
liggen, die men doodde. Ze liggen daar onbegraven (Openb. 11:8); want de
Guldenmond van den Antichrist, de Valse Profeet, die zo móói kan preken, dat ze
d'r allemaal van ómvallen, die zal zeggen: gunt hun geen caemeterium. God weet,
hoe dicht dit bij ons is. God weet, hoevelen van de lezers van dit blad nog een plekje
op een kerkhof krijgen. Maar noch de Antichrist, noch de Guldenmond
(Chrysostomus) van den Antichrist, zal zeggen: leid ze buiten de stad.
En is dat nu geen troost op Oudejaarsavond 1950? Dit artikel is geschreven op
14 december, en wie weet, wat er op 31 december wezen zal? Welnu: wij gaan
naar 't kerkhof, dat zeiden de mensen vroeger. Het lag toen ergens, buiten de stad.
Chrysostomus wist het ‘zo mooi bij te brengen’, zeiden de juffrouwen, die hem
gehoord hadden op 't kerkhof, wát 'n preek! Vele geslachten zeiden: wij gaan naar
't kerkhof. Je hébt zulke hoven, zolang de Oost Indische Compagnie er is.
Tegenwoordig evenwel zeggen we 't niet zo vlot meer, - tenminste......als we
nadenken. We wéten dat zo niet, of wij wel netjes naar een graf gaan. Er zijn nog
concentratiekampen, met een film jaag je dié caemeteria niet weg. Heden Joden in
verstrooiing, morgen christenen in verstrooiing. Een slepen en een wegwerpen.
Maar wat hindert dat? We hoeven niet meer buiten de stad, om de

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

567
smaadheid van den Heer te dragen, die ons met zijn bloed gekocht heeft; we kunnen
dat dragen veel beter, dat wil zeggen: veel smartelijker, veel drágender, af juist ín
de stad, en op haar brede straat (Openb. 11).
Want we gáán niet naar ons kerkhof. We zijn er al. We komen er niet áán, straks,
maar we zijn erop geboren. Kerkhofmuren zijn nooit afdoende geweest; en voorts:
we zijn in de eeuw van de afschaffing van de grenzen en onder aanschaffing van
een prachtig grensbegrip. Ook de kerkhofgrenzen worden ‘ausradiert’! De wéreld
is het Caemeterium. De akker heet ook de wereld. De akker in de beeldspraak van
1 Cor. 15, daar is akker trouwens zo iets als caemeterium.
Lóóp maar door, u bent al op Gods caemeterium. Wáár u ook neervalt, het hindert
niet: geen daglonertje van Hem wordt één dag langer geétaleerd voor de luidjes
van den Antichrist, God haalt ze onmiddellijk thuis, als het de tijd des Vaders is. En
geen daglonersloon blijft in den hemel werkeloos ‘koimaasthai’. Zó als ge de ogen
opendoet, kunt u daarboven de inkopen doen. En de stem zegt: weet ge 't nog:
zonder prijs, zonder geld!
Ja, Heere, dán weten we het weer. O Heer der wereld, God van 't Caemeterium.
Laat ons maar in de stad, Heere. De oude wereld, daar zal geen caemeterium meer
in zijn, omdat ze helemaal een caemeterium geworden is. Maar in de nieuwe wereld
zal geen tempel meer zijn, omdát ze helemaal tempel is geworden. En als de
Antichrist zegt: nú pas is de wereld Tempel geworden, en ik ben daarin God, dan
zegt Gij: dwaas, in dézen dag zal ik uw ziel van u afeisen, zonder
caemeteriums-praal. Maak plaats voor mijn volk: Ik maak mijn oude caemeterium,
van graven óvervol, een kerk, een hof. Geen kerkhof. Geen hofkerk. Maar een kerk,
een tempel, die ook hof, en stad, en paradijs is.
Werk maar door, ge zijt al in de stad, de polis van uw Koning, gij die gelooft.
En wat die mooie namen en opschriften (‘rustplaats’ en ‘hier rust’ betreft): houd
met den onzin op en laat Chrysostomus niet langer met zijn mooie stem ons zijn
imbecielen maken. Als u naar de kerk gaat: zing dan: hier wordt de rust geschonken.
Noem die kerk rustplaats. Misschien is ze gauw uw laatste rustplaats, en ‘buiten de
stad’ - in een onderduikershokje. En schrijf op uw werkstoel: hier rust N.N. En vraag
uw familie op tijd, of ze uw grafsteen niet door Chrysostomus' ineens tot middenstand
verheven steenhouwers laat behouwen met: ‘hier rust N.N.’ En bedenk het wel, dat
't met
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de mooie grafstenen wel weer eens heel gauw gedaan wezen kan, als u en ik op
onze kerkdeur schrijven: Rustplaats. De steenhouwersbranche kreeg al een flinke
baise in 1940-1945. En over twee dagen houdt Truman een rede.
1)

Satan en de idee van den ‘dood van God. (Bij het Paasfeest)
Er is enigen tijd geleden een merkwaardig boek verschenen; een verzamelwerk
onder den titel ‘Satan’. Allerlei schrijvers hebben er een bijdrage aan geleverd; ze
zijn, zover wij weten, allen Rooms. Uitgeverij is: Forholte, te Voorhout. Voorname
uitvoering; pétillante schrijfwijze, merkwaardige illustraties; één van die uitgaven
voor ‘intellectuelen’ (dit keer is het woord niet misprijzend bedoeld), waarmee de
roomsen zoveel wonderdadigs, zou men bijna zeggen, tegenwoordig bereiken.
Paul Lenz-Médoc schrijft, aan het eind bijna, een artikel daarin over ‘De dood van
God’, en daarna volgt, met de laatste bijdrage, een beschouwing van wijlen Dom
Alois Mager over ‘Satan in onze dagen’.
Alois Mager wordt bij de lezers ingeleid met een kort woord van P. Bruno. Deze
vertelt van Mager, dat hij een bittere vijand - om des geloofs wil - was van Hitler, en
van zijn staat; hij ‘liet niet na, vanuit zijn venster de woorden van het exorcisme uit
te spreken ten overstaan van den Obersalzberg’ (daar woonde, gelijk men weet,
Hitler). Alois Mager was deken van de theologische faculteit te Salzburg; Hitler was
dus in zijn nabijheid, en de man heeft er bitter onder geleden. In zijn inleidend woord
vertelt Bruno: ‘Midden in de Hitleriaanse tragedie ben ik met hem naar Dulmen
gegaan, ter bedevaart, naar degene die, ongeveer honderd vijf en twintig jaar
geleden, het volgende visioen meedeelde waarvan het gezicht haar had kunnen
doen sterven, zei zij, wanneer zij het zich voor ogen stelde.’ En dan volgt er een
woord van de ‘zalige’ Anna Katharina Emmerich, augustijnse religieuze van het
Convent van den Agnietenberg in Dulmen, gestorven 1824. Deze zou hebben
verteld, gezien te hebben, dat, (als ze zich niet vergiste), Lucifer (de duivel) 50 of
60 jaar vóór het jaar 2000 na Christus weer gedurende enigen tijd

1)

De Reformatie, XXVI, 24 maart 1951.
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zou worden vrijgelaten uit de hel: in haar visioen had ze hem daar met zware ketens
gebonden gezien, en zwarte dampen bruisten rondom hem. Die woorden van Anna
Katharina worden door den schrijver nu betrokken op Hitler, den man, die zelf volgens het artikel - eens verklaard had: ‘men moet de kerk (niet bestrijden, dat
geeft maar martelaren, doch) droog leggen; ik had ook vroeger dit schut rondom
mijn ziel, maar ik heb het verbroken, lat na lat’. Hitler, van wien generaal Jodl in het
proces van Neurenberg, verklaard moet hebben: hij was een groot man, maar een
groot satanisch man.
Wat nu in den kring van deze auteurs zo ongeveer als satanisch ‘aangevoeld’ (!)
wordt, blijkt uit een bij dit laatste citaat (van Jodl) gevoegde noot (van de redactie),
waarin verteld wordt van den dood van een ‘satanist’ of ‘pseudo-satanist’ (let op
‘of’!) ‘Sir’ Aleister Crowley, aangediend als ‘de meest vuile en de meest perverse
persoon van Groot-Brittannië’. Van hem is het woord: ‘Eer Hitler was, BEN IK’. Hij
had te Berlijn in 1920-'22 twee tijdschriften opgericht: Gnosis en Luzifer. Alvorens
van deze wereld te verdwijnen vervloekte deze zeventigjarige tovenaar (we citeren
nog steeds die noot) zijn dokter, die hem terecht morphine weigerde, omdat hij deze
aan jonge mensen uitdeelde. ‘Omdat ik zonder morphine moet sterven omreden
van u, zult gij onmiddellijk na mij sterven’. Hetgeen gebeurde.
Op het graf van Crowley zijn volgens persberichten duivelse bezweringen
gezongen, een Hymne aan Pan, een hymne aan Satan, en de Collecten voor de
gnostische Mis. Volgens Harry Price, specialist in demonologie, wordt in Londen op
grote schaal, met name door intellectuelen, een complete ritus van duivel-aanbidding
vrij onbeschaamd beoefend.
Het is pakkend, dit alles te lezen; maar het roept onmiddellijk vrágen op. Daar
hebt ge een theoloog, die een duivelbezweringsformule slingert tegen Hitlers
verblijfplaats; maar in Hitlers dood was de duivel nog krachtig-tegenwoordig. En,
waar leugen en moord naar de beschouwing van Alois Mager de typische kenmerken
zijn van het ‘satanische’ (Joh. 8:44), daar komt de vraag op, of niet na Hitlers dood
schier overal leugen-en-moord als exponenten van een zich vormende wéreldmacht
zich vásten voet hebben verworven na de localisering van Hitler; met hem is tenslotte
die localisering gelukt, met leugen en moord niet. Beloken Pasen! Daar hebt ge een
satanist, wiens op een sterfbed welverzekerd uigesproken vloek
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prompt uitkomt, maar een religieuze Anna Katharina verklaart: als ik me niet vergis,
dán is ze tegen zó en zó laat op de wereldklok te verwachten: de ontbinding van
den Statan, waarover alle bijbellezers zich, als over een vrágenprobleem tenminste,
het hoofd nog altijd breken.
Vragen genoeg, maar een antwoord krijgt men niet.
Geven nu deze roomse auteurs een scherp belijnd antwoord? Ik vrees van: neen.
Ze hebben, ik gaf het toe, in hun contact met intellectuelen soms wonderdadige
resultaten bereikt. Maar als men niet oppast - ook wij moeten daar allemaal goed
aan denken - dan zijn resultaten van kerkelijke apologeten bij ‘andersdènkenden’
(!) altijd nauw verbonden aan Pyrrhus-overwinningen; men wil hetgeen God een
‘skandalon’ (een struikelblok) noemt voor ‘het vlees’, gladstrijken als een heel mooi
laagje kneedbare stopverf: de hooggeachte intellectueel kan er prachtige figuren
uit boetseren. Een vreemd bedrijf: God zegt: dat (struikel) blók wordt nooit een
stopverfmassa, want wie gelóóft, dié heeft er nóg een blok aan, maar dan als petra
(granietblok) van behoudenis. Dat blok is dus onveilig voor den ongelovige, maar
wordt pas veilig binnen de kategorieën van het geloof. Maar de huidige apologeten
willen het blók mollig en week maken, en dan gladstrijken, en van zijn gevaarlijkheid
beroven, éér een ongelovige gelovig is geworden; wie zo het geloof verdedigt, doet
het nog altijd schade, net als de eerste apologeten deden.
Misschien zie ik niet verkeerd, als ik een symptoom van deze Pyrrhus-tragedie
ontwaar in de uitlating van bovenvermelden Paul Lenz-Médoc. Deze besluit nl. zijn
bijdrage met een paragraafje over de vraag: ‘Satanisch of Demonisch’? En - daar
hebt ge weer de roomse halfslachtigheid: de roomse auteur verklaart zich homogeen
met den duitsen socialist, later naar Amerika getrokken, Paul Tillich. Tenminste in
dit opzicht (want helder is de voorstelling niet): schrijver zegt, dat hij er de voorkeur
aan geeft, zich ‘naar het voorbeeld van andere schrijvers (en dan noemt hij allereerst
Tillich) te bedienen van de uitdrukking “daemonisch”. die bij voorkeur aanvaard is
in de taal van de hedendaagse filosofie. De ongehoorzaamheid, de opstand, de
haat ten opzichte van de hoogste waarde - de Heilige der Heiligen - dat zijn de
wezenlijke kenmerken van het demonische, waarvan Satan de top is, een macht,
die de krachten van den mens en van de natuur te boven gaat’. Op de volgende
bladzij staat (dan ook?) te lezen: ‘wie duivel zegt, zegt ook genade en zonde’.
***

K. Schilder, Schriftoverdenkingen. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling II)

571
Waarom we het betreuren, dat een rooms theoloog in een verzamelwerk over Satan
ten overstaan van de ‘Gebildete’ onder de verachters van de belijdende theologie
liever naar de wijze van Tillich van het ‘daemonische’, dan naar de wijze van den
bijbel van het ‘satanische’ spreekt? En ‘Satan’ aan den top ziet staan van het
‘daemonische’?
We hebben in ons werk ‘Wat is de Hemel?’ daarvan vrij uitvoerig verslag gegeven.
Tillich meent, dat het woord ‘satanisch’ zou aanduiden een principiële, volstrekt en
onvermengd boze wezenheid. Boos tegen God, maar dan zonder enige bijmengselen
van goed. Daarom wil hij er niet van weten, dat het satanische in de geschiedenis
zou optreden: deze heeft geen ruimte voor wat enkel, puur, d.w.z. enige
aanwezigheid van andere, betere, elementen, boos wezen zou. Vandaar de naam
‘daemonisch’: in deze benaming wordt 'n zekere tèmpering van 't begrip van het
satanische gegeven. Niet het satanische, wel het demonische kan in de geschiedenis
concreet worden, vindt Tillich. Het daemonische, dat is een macht, waarin iets
‘heiligs’ is (vraag maar niet naar de betekenis van dat woord), en die niettemin God
weerstreeft. Enerzijds wordt het leven erdoor ‘gedragen’, anderzijds toch ook weer
‘verstoord’.
***
Maar ieder verstaat, dat hiermee aan ons Paasfeest de schriftuurlijke betekenis
ontzegd wordt. Indien deze onze geschiedenis in onzen tijd geen plaats heeft voor
het werkelijk satanische, dan is Christus' kruis ook geen wezenlijke strijd daartegen
geweest, en zijn opstanding geen wezenlijke overwinning erop. Dan is één van
beide waar: de Satan is Hem permanent ontweken, óf - men moet Christus' strijd
met den Satan buiten het raam van tijd en geschiedenis zich zien voltrekken. Dan
is die strijd ‘in een anderen tijd’, of ‘tussen de tijden’ of ‘in een andere dimensie’
voltrokken. Het Paasfeest geeft dan geen doorbraak, doch is hoogstens teken van
een doorbraak - waarin niets echt ‘gebroken’ wordt.
Wat de Schrift in dezen leert, is ook in dit blad al ettelijke malen gezegd. Volgens
haar zijn de christelijke feesten verscherpte gedachtenis van feiten, en geen
verhoogde aanwijzingen van tekens. Goede Vrijdag was metterdaad de beslissende
kamp met den vorst der duisternis; en wie zijn naam noemt heeft nog niets van
zonde-engenade gezegd. Zonde en genade leert men pas kennen uit het Woord,
dat God gegeven heeft, en waarin Hij ons over Christus en
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Satan en onszelf openbaring geeft. Wie op Goeden Vrijdag èn op Pasen de
neerwerping van Satan in de kategorieën van recht en van kracht niet erkent (terwijl
dan ‘Satan’ als onvermengd en absoluut boos gezien wordt, die heeft ook God zelf
buiten het drama geplaatst. Indien de historie geen ruimte heeft voor een concrete
ontlading van de onvermengde boosheid van een gevallen creatuur, dan biedt ze
evenmin ruimte voor de onvermengde heiligheid van den Volzaligen
Schepper-Herschepper. Toen één der late apologeten van het ongeschreven
gemene-gratie-dogma toegeven moest, dat in Satan geen ‘gemene gratie’ te vinden
was (Hepp), had hij daarmee erkend, dat existeren-blijven ook na een diepen val
niet in zichzelf genade is. Maar dan moet dat
gemene-gratie-en-gemene-gratieloosheid-concept van ‘het daemonische’ als
tegenstelling met het ‘satanische’ maar voor altijd opgeborgen worden in het
pandaemonium der mythen. ***
Doch dan is daarmee ook de idée van ‘den dood van God’ meteen van de baan.
Wij denken hier weer aan het opstel van Paul Lenz-Medoc. Hij spreekt (typisch
naar den stijl der roomse aanspraak van ‘intellectuelen’) van ‘den dood van God’ in
meer dan één betekenis.
Den énen keer (636) wordt ermee gedoeld op ‘het feit......dat het geloof in den
christelijken god beroofd is van zijn aanvaardbaarheid’ (Nietzsche); het ‘geloof’ der
‘vrij-denkers’ dus; hun gevoel van verlichting bij de boodschap dat ‘de oude God
dood is’ (637).
Den anderen keer evenwel (628 v.) heeft hij het oog op de filosofie van Hegel.
Hegel toch kent geen persoonlijken God, die van den aanvang persoonlijk is, en
die alles naar een vasten raad, een eeuwige ‘voorkennis’ en een vasten
wil-van-welbehagen gemaakt heeft en bestuurd en nog bestuurt. Neen - Hem, dien
wij God noemen, heeft Hegel uitgeruild voor een ‘absolute idee’, die zich ontplooit
in en met ‘het andere’ (d.w.z. met wat niet-God is). Die ontplooiing of evolutie van
alles, ‘God’ inbegrepen, klimt dan ook steeds hoger; het wordt een proces van these,
die overspringt op haar anti-these en zo leidt tot een hogere synthese. De daemon
van het pantheïsme dus. Min of meer terecht zegt nu Lenz: ‘Hegel schakelt de
gebeurtenis van Calvarië, de dood van God die mens is geworden, in zijn dialectiek
in. De historische Goede Vrijdag wordt “speculatieve Goede Vrijdag”. Van dit ogenblik
dagtekent, niet het woord, maar behou-
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dens vergissing, de idee van den dood van God’. Het lijden wordt op die manier
absoluut en algemeen; maar ‘het absolute lijden of de speculatieve Goede Vrijdag
is de voorwaarde van de verrijzenis’. ‘Nu is elk wezen opgeslorpt in den dood van
God, den afgrond van het niet, maar om er uit te verrijzen tot de allerhoogste
volledigheid’.
Met andere woorden: allen hebben deel aan het lijden en sterven, en ook allen
aan de opstanding. In het proces van Gods wereldwording en van de Godwording
der wereld ‘sterft’ God met de mensen, en ‘staan’ de mensen ‘op’ met God. Het ene
is de keerzijde van het andere.
Tegelijk met den Goede-Vrijdag-dood en door en in dien dood staan wij allen op.
Wij allen in en met het universum.
***
Dit pantheïsme zou ons vandaag misschien minder deren, ware het niet, dat zijn
consequenties waren overgenomen door anderen, die ons willen doen geloven, dat
zij van alle pantheïsme vijand zijn. De namen, die hier te noemen zouden zijn, slaan
we over, behalve den énen van Karl Barth. In Jezus Christus alle mensen verworpen
en ook alle mensen verkoren - komt dat tenslotte niet op hetzelfde neer? Christus'
dood de keerzijde van zijn opstanding, komt ook dat niet tenslotte op hetzelfde neer?
Dat is K. Barth's leer.
Wij willen dan ook op dit Paasfeest elkander opwekken, dit veldwinnend
Barthianisme overal te onderkennen. Wie zijn lagere school. zijn universiteit, zijn
sociale actie, zijn politieken kring, zijn middelbaar onderwijs, zijn zendingsraden,
zijn oecumenisch gezelschap ópzet in samengang met deze Barthianen, ondermijnt
alle christelijke feesten, neemt er pit en merg uit.
Wij zien overal de zwakkelingen opstaan om te verzekeren: het is zo erg niet.
Maar het is rechtstreeks verraad van wat ons ‘overgeleverd is’.
***
Wij willen daarom ook dit jaar (evenals vorig jaar, maar dan weer in ander verband)
herinneren aan het ‘triduum’, het drietal dagen, dat God tussen Goeden Vrijdag-avond
en Zondag-morgen van Pasen heeft laten verlopen. Hij wil daarmee zeggen: het is
niet waar, dat Goede Vrijdag in zichzelf en ipso facto leven is, of dat het sterven
van ‘God-in-Christus’ automatisch de keerzijde is van aller opstanding met God.
Ware het zo, dan ware Christus meteen weer opge-
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staan, onmiddellijk in en door zijn sterven. Niet daar om, doch daar in. Dan ware er
geen tussen-ruimte geweest tussen Vrijdagavond en Paasmorgen. Dan ware Jona
niet door den Meerdere van Jona opgevolgd en vervuld, opdat deze drie dagen en
drie nachten zou zijn in het hart der aarde.
Daarom nam God zijn Zoon wel aanstonds op in den hemel, maar dat zag
niemand. Dat was wel zijn ‘opstanding’ naar den inwendigen mens, en wel zijn
rechtvaardiging voor het oog van God en van de engelen, maar nog niet zijn
‘opstanding’ naar den uitwendigen mens, die zijn publieke rechtvaardiging moest
zijn voor aller oog. God heeft daardoor getoond, dat ‘dit ons vlees’ niet automatisch
dáárom deelt in de opstandingsglorie, omdat ‘God gestorven’ is. Want God is nooit
gestorven, en kan niet sterven. Gestorven is de Persoon van den Middelaar naar
zijn menselijke natuur. Het was wel de dood van Hem, en niet de dood van ‘iets’
van Hem. Neen, het was Zijn dood. En daarom werd het straks ook Zijn opstanding.
En onze opstanding is geen wereldlot, doch alleen geloofsgemeenschap met Hem,
die drie dagen in het graf gelegen heeft, om ook deze historische verbreking van
ons vlees, deze perforatie van onzen uitwendigen mens te tonen, als door Zijn
borgtochtelijk lijden ontdaan van den vloek, die er anders in bediend zou worden.
***
En nu wij dit alles weten, nu kunnen wij ook onzen barren tijd weer verdragen. Wij
hebben geen Anna Katharina Emmerich nodig, om ons te laten raden naar de tijden
van Satans ontbinding; de roomsen erkennen trouwens zelf, dat zij zich vaak vergist
heeft. Wij weten, dat Satan al gebonden is in het duizendjarig rijk, dat met Pasen
is ingeluid en met Pinksteren begonnen. Wij hebben geen Hitler-Gestapo nodig, om
te weten, dat de ontbinding van Satan naderbij komt; dat zien we nog veel beter in
een vrijwillig geknevelde pers, in een vrijwillige loslating van souvereiniteit bij de
gratie Gods, als onderdeel van de samenvoeging der wereldvolken onder één
zichtbaar hoofd. Wij hebben geen ondergang van Hitler of zijns gelijken nodig, om
nog te kunnen geloven aan Satans toch nog wel onder arrest zijn; want wij weten,
dat achter de wolken onze doden leven en heersen en met Christus op tronen zitten:
delende in zijn paasvrucht. En het ‘satanisme’ zien we niet pas bij de Crowley's en
de Pricé's, om dan pas ervoor te huiveren, doch wij ontwaren het
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reeds in een weggezonken kerk, een gebroken verbond, een hart, dat de bekering
weigert, in zout dat smakeloos wordt, in lastering tegen den Geest, een
onregistreerbaar kwaad, dat er toch moet zijn, en pas kan zijn in de volheid des
tijds.
En wat onze toekomst betreft: hoorden we hierboven niet ‘leugen en moord’ naar
Joh. 8:44 als ‘het satanische’ aanwijzen? Welnu, - als de officiële ‘leugen’ ons
Pinksterfeest weerspreken wil, en als ‘de officiële moord’ ons Paasfeest ons ontroven
wil, dan zien wij het werkelijk satanische daarin wel optreden; en wij zullen het niet
dénatureren om het te verzachten tct het ‘daemonische’, dat niet absoluut zou
wezen. Maar wij zullen daartegenover stellen ‘de waarheid’ van den Geest van
Pinksterfeest. en ‘de opstanding’, die Christus' Geest in onze wedergeboorte (onze
‘eerste’ opstanding) werkt; en deze zullen wij niet dénatureren tot iets godmenselijks,
dat wij met iedereen delen, doch eren als genadevruchten van den Borg, die de
Heer van Pasen en de Weergekomene van Pinksteren is.
En geen machteloze ‘exorcismen’ werpen we tegen een of anderen Obersalzberg,
doch we bidden om de genade, die ons tegen den Satan en het onvermengd
satanische leert waken door den onvermengden Heiligen Geest. Als ze ons vragen,
of het wezenlijk satanische en het wezenlijk goddelijke in de historie concreet kunnen
zijn, dan wijzen we naar buiten en naar binnen. Want dit niet te kunnen, dat is
ongeloof.
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