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in de kerk aan de Tidemanstraat. Vgl. Gedenkt uw voorgangeren, Goes 1952, pag. 23.
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Woord vooraf
In 1995 verscheen het eerste deel van Een Schrift-geleerde aan het Woord. Een
1.
keuze uit de preken van prof. dr. K. Schilder. Vanuit de drie delen met preken in
2.
de Verzamelde Werken van Schilder - in totaal honderd-en-drie preken over een
periode van bijna veertig jaar, van 1914 tot 1952 - is hier een keuze gemaakt van
zes preken, waarvan de eerste dateert uit 1920 en de laatste uit 1935. De keuze
mag representatief heten voor de jaren, waarin Schilder de Gereformeerde Kerken
als predikant heeft gediend. In die tijd gold hij als een van de meest begaafde en
bekende predikers in Nederland. Genoemde publicatie is voorzien van een uitvoerige
3.
inleiding. Schilder wordt daarin eerst getekend als man van de kansel, vervolgens
als participant in het streven naar exegetische en homiletische vernieuwing binnen
de Gereformeerde Kerken in de eerste decennia van deze eeuw, verder als theoloog
die zich te weer stelt tegen het subjectivisme, de ethische theologie, de beweging
rond Geelkerken en het Barthianisme en tenslotte als initiator van de heilshistorische
methode van Schriftuitleg, waarmee hij aandacht vraagt voor de eenheid en de
voortgang van de openbaring en een pleidooi voert voor een christocentrische versus
een exemplarische prediking. De in deze publicatie opgenomen preken zijn elk
voorzien van een korte inleiding en een aantal toelichtende noten.
Ten aanzien van de prediking in de Gereformeerde Kerken zijn de lijnen, die Schilder
in de jaren dertig heeft uitgezet, van bijzondere betekenis geweest. De door hem
ontwikkelde methode van heilshistorische Schriftuitleg heeft de manier van preken
van
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enkele generaties predikanten diep beïnvloed. Zij werkt nog door en blijkt een
onopgeefbare vorm van homiletiek te zijn.
Aan het begin van de jaren dertig komt Schilder met fundamentele kritiek op de
traditionele manier van preken. Dat is de zogenaamde exemplarische preekmethode
over historische teksten uit de Schrift. Mensen die in de bijbelse geschiedenis een
rol spelen, worden tot voorbeelden (exempels) voor de gelovigen van nu gemaakt.
De Schrift wordt gepreekt alsof deze louter uit losse voorbeeld-verhalen bestaat.
Enerzijds bestrijdt Schilder deze benadering, anderzijds vraagt hij aandacht voor
de heilshistorische exegese van de Schrift. Daarbij schuift hij in de eerste plaats
zijn geschiedenis-opvatting naar voren. God werkt in de geschiedenis van deze
wereld verlossend in; dat is de heilsgeschiedenis. In de tweede plaats benadrukt
hij dat deze geschiedenis een eenheid vormt. Gods Raad staat daar achter; deze
is een eenheid en wordt in de geschiedenis uitgewerkt. In de derde plaats is voor
Schilder bepalend, dat er sprake is van voortgang in de heilsgeschiedenis. Door de
tijd heen komt God verder met zijn eeuwige plan. Op deze wijze is voor Schilder de
Schrift geen verzameling losse geschiedenissen, maar een eenheid, de ene al maar
voortschrijdende geschiedenis van God met zijn volk.
Dit eenmaal gewonnen inzicht en ingenomen standpunt heeft wat Schilder betreft
consequenties voor de prediking, met name voor de prediking van de historische
gedeelten van de Schrift. De bijbelse geschiedenissen zijn voor hem geen
voorbeelden voor dogmatische of ethische waarheden. Zij vormen, elk voor zich en
elk op specifieke wijze, een onderdeel van Gods ene heilsgeschiedenis, waarvan
Jezus Christus het centrum is. Schilder ziet het als de opdracht van de prediking
om elk historisch
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verhaal als onderdeel van die ene heilsgeschiedenis te verkondigen en in verband
te brengen met het centrum, Jezus Christus. Om dit duidelijk te maken, bedient
Schilder zich van bepaalde beelden. Zo kan hij spreken over een punt en een lijn:
een lijn bestaat uit punten, die met elkaar samenhangen en waarbij het gaat om de
4.
plaats van elk bepaald punt ten opzichte van de andere punten. Hij hanteert ook
het beeld van de film, waarbij elke figuur in de film volgens hem bestaat en
functioneert bij de gratie van de hoofdrolspeler, die hij ‘het spanningscentrum van
5.
de film’ noemt. Een ander geliefd beeld van Schilder is dat van de klok.
Heilshistorische prediking wijst op de klok van Gods heilsgeschiedenis aan tot welk
uur Gods openbaring is voortgeschreden en verkondigt de gemeente de betekenis
van dit tijdstip in het grote geheel van de heilsgeschiedenis.
Samenvattend zegt Schilder het als volgt: ‘Daar loopt, door al “de” dagen heen, één
groote dag. Dat is de eene dag des Heeren. De profeten weten er van, en stemmen
dat elkaar volmondig toe, dat de dag des Heeren slechts één dag is. Die dag reikt
over al de eeuwen heen. Of nog beter gezegd, die dag is de dag van al de eeuwen
samen. Een eeuw, een tijdperk, is een onderdeel van den eenen “dag des Heeren”.
Wanneer een eeuw verspringt, tikt het uurwerk van den dag des Heeren zijn eenen
korten, drogen tik. Of eigenlijk hebben de door menschen kunstmatig en mechanisch
ingedeelde eeuwen, en haar komen en gaan, bitter weinig met Gods hemelklok te
maken. Gods dag heeft zijn eigen indeeling. Hij rekent met tijdperken, met
rijpgeworden processen, met perioden van opgang, blinken, en verzinken, met
cultuurverschuivingen en -verdringingen, met reformaties en revoluties, op eigen
wijze slechts. Wanneer een tijdperk in de historie van wereld, kerk, cultuur, is
afgerond en tot vervulling is gebracht, dan slaat de klok, die op den eenen dag des
Heeren de wijzers voort-
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schuift van de oorsprong van Genesis 1:1 tot de voltooiingen van Openbaring 22:21,
zijn uurslag, dof, sterk, geweldig. Immers, die dag des Heeren is de dag, waarop
God het plan van Zijn raadsbestel uitwerkt. Dit nu is een plan, dat alle eeuwen
samenvat in één immens besluit. Die dag heeft zijn morgenschemering in de
schepping, zoodra deze maar opklimt tot het niveau der verlossing in de
paradijsbelofte van vrouwenzaad en slangenzaad. (Want “dag des Heeren” is de
verlossingsdag; “dag van God” is enkel scheppingsdag. De “dag van God” wordt
na den val “dag des Heeren”.) Die dag des Heeren heeft zijn ochtendstond in de
roeping van Abraham, hij heeft zijn verre morgenuren tijdens de sprinkhanen-plaag
van Joël, ten tijde van de ballingschap, den terugkeer uit de ballingschap, den
herbouw van den tempel in Jeruzalem. Die dag des Heeren komt tot zijn middaguur,
wanneer Christus in de wereld verschijnt, en wanneer hij opgeschoven wordt, in
dien onverbiddelijken dwang van het steeds maar tikkende uurwerk Gods, tot aan
kruis en opstanding toe. Die dag voldraagt zijn middaguur, als de Pinkstergeest de
wereld indavert. En die eene, zelfde, dag neigt tot zijn avondstond gedurende de
eeuwen daarna. Hij zal voltooid zijn, wanneer Christus eenmaal graven openscheurt,
dooden opwekt, Zijn stoel op sterren sticht, en de wereld, herboren, tot den Vader
6.
gaat terugleiden.’
7.

In een voordracht over ‘Christus in de bijbelsche geschiedenis’ geeft Schilder een
samenvatting van zijn inzichten ten aanzien van de heilshistorische methode van
Schriftuitleg. Uitgangspunt van Schilder met betrekking tot de Heilige Schrift is: ‘Alle
boeken samen (vormen) één boek, alle woorden samen één woord, alle historie
samen één historie, alle verhalen samen één verhaal; namelijk van de groote daden
8.
Gods in en om Christus’. In dit verband noemt Schilder de Bijbel een
tendensverhaal. Bij het
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preken over historische stoffen, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament,
is het zijns inziens zaak deze tendens terug te vinden. De Bijbel is het boek van
Jezus Christus en als inhoud van de historie van de Bijbel moet steeds weer worden
genoemd: God komt naar ons toe in Christus Jezus, in alle verhalen. ‘Geloven we
in de Heilige Schrift als Gods Woord, gaan we daarvan uit met het vooroordeel des
geloofs, dan zijn alle verhalen één verhaal. Alle geschiedenis is dan één geschiedenis
krachtens het geloof dat, indien de Bijbel historisch vertelt, hij slechts één historie
vertellen wil: God zich openbarende in Christus Jezus. Daarin komen alle historische
9.
stoffen van de Heilige Schrift samen.’ Daarom is het geboden, aldus Schilder, uit
de historische tekst het eenmalige te halen. In de bijbelse verhalen ziet hij als het
allesbeheersende thema dat steeds terugkeert: God komt in Christus naar de wereld
toe. Christus heeft tweemaal een advent: de eerste met het Kerstfeest, de tweede
met zijn wederkomst ten oordeel. Zo wordt, zegt Schilder, elke bijbelse geschiedenis
adventsgeschiedenis. Want het ene thema is en blijft: God komt in Christus naar
de wereld toe. ‘Zo komt de Christus (als de Logos asarkos) vanaf zijn eerste advent
in het paradijsverhaal heel het oude verbond door. Niet alleen in de zin van zes
weken voor Christus' geboorte of twee eeuwen voor Christus' komst, is er advent,
neen, heel de historie van het Oude Testament is advent van Christus' eerste komst.
Van zijn geboorte tot zijn verhoging schreed de Logos ensarkos in vernedering voort
op de Logos ensarkos in verhoging. Dan volgt zijn wederkomst in den Geest met
Pinksteren, dan zijn wederkomst in zijn volle mensheid in de dag der dagen. Heel
deze adventsgeschiedenis kent verschillende fasen: voor de val was een verschijnen
van God in Christus niet nodig; wel is de geschiedenis voor de val reeds getekend
onder het aspect van de komende Christus; dat is reeds een tendens-verhaal, waarin
alles is voor-
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bereid op Christus' komst. Zowel het scheppingsverhaal als de profetie van het
10.
jongste oordeel zijn een tendens-verhaal op Christus.’
In deze voordracht over ‘Christus in de bijbelsche geschiedenis’ herinnert Schilder
eraan, dat er aan het begin van de jaren veertig in de Gereformeerde Kerken een
polemiek is ontstaan over de vraag of men exemplarisch dan wel
openbarings-historisch moet preken. Onder exemplarische prediking verstaat Schilder
dat figuren uit de Bijbel voorbeelden zijn voor het religieus leven van vandaag.
Hoewel hij niet ontkent dat alles wat in de Bijbel geschreven staat ook tot voorbeeld
dient, acht hij het verantwoorder om bij dogmatische en ethische preken
mensenlevens uit de Bijbel als voorbeelden aan te halen dan bij preken over
historische stoffen. Want bij dit laatste type prediking gaat het om het weergeven
van de tendens die in het verhaal ligt, van de grote lijn die God in die geschiedenis
trekt. Dat is dus openbarings-historisch preken: in een bepaalde geschiedenis
aantonen, wat het aparte daar is, wat deel uitmaakt van het grote proces van het
komen van God in Christus naar de wereld. Maar, zo vraagt Schilder, als dus Gods
komen in Christus de grote inhoud is van de bijbelse geschiedenis, hoe vindt men
Christus daar dan in terug? Omdat Christus in die geschiedenissen niet steeds
genoemd wordt, moet men er dus steeds bewust naar zoeken. Niet door het bij
wijze van tegenstelling tegenover elkaar zetten van een figuur uit de Bijbel en
Christus; niet door in de historische figuur een type van Christus te zien. Maar door
na te gaan hoe de personen aan de kerkgemeenschap en deze aan de komst van
Christus dienstbaar zijn. Zo is, aldus Schilder, de Schrift te verstaan. Want op het
juist verstaan van de Schrift komt het aan! ‘Alle eeuwen der geschiedenis zijn samen
één dag des Heeren. Dat is een bijbelsch-technisch begrip, een eeuwen omspannend
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begrip. Deze dag van den Heere-de-Verbonds-God heeft zijn begin in de
moederbelofte, zijn middag als Christus in het vleesch komt en zijn avond in het
laatste der dagen. Dit bijbelsch begrip, dat technisch begrip wordt, wil nu zelf een
typeering zijn van een periode, die de kerk bij het onderhavige probleem een
gemakkelijke handleiding geeft: want nu is alles onder één boog gebracht. In dien
dag heeft alles zijn plaats; alle feiten en personen in den Bijbel werken in dien dag.
Ik kan alles zien in den bedeeling van dien dag: alles voor Kerst is bezig aan de
eerste advent, alles na Kerst aan de tweede advent. Voor en na Kerstfeest geeft
de Bijbel dus een tendens-verhaal. Alles richt zich op Christus' komst, of wederkomst.
Dat de Bijbel het zoo bedoelt is in hem zelf af te lezen. Als de Bijbel het niet aldus
bedoelde, maar bedoelde een beschrijving te geven van de geschiedenis van het
volk Israël, dan was het een ongelukkig, dwaas, slecht boek: het geeft de
geschiedenis van Israël zeer onregelmatig, slaat soms eeuwen over, behandelt het
leven van Jezus zeer uitvoerig, enz. Hetzelfde oordeel zou moeten worden
uitgesproken voor het geval de Bijbel in het Nieuwe Testament bedoelde de
kerkhistorie van het het Nieuwe Testament te geven. Nee, de Bijbel bedoelt uit de
reeks van feiten die Israël beleeft naar voren te brengen, hoe God naar een vast
11.
plan de komst van Christus in het vleesch voorbereidt.’
In het nu verschijnende tweede deel van Een Schrift-geleerde aan het Woord. Een
keuze uit de preken van prof. dr. K. Schilder is een tiental preken van Schilder
12.
opgenomen. Zij zijn elk voorzien van een min of meer uitvoerige inleiding. Deze
inleiding bij elke preek tracht vanuit het theologisch werk van Schilder iets duidelijk
te maken van de achtergrond van iedere preek. Het is opvallend hoe bij Schilder
de theologische en homiletische arbeid regelmatig in elkaar overvloeien. Acht van
deze preken zijn
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te vinden in Deel II en Deel III van de Verzamelde Werken, Afdeling 1, Preken en
stammen uit de jaren 1939 tot 1949. Twee van deze preken zijn nauwelijks bekend.
De ene preek, uit 1939, is in 1980 gepubliceerd in Gereformeerde Stemmen.
Tijdschrift ten dienste van de leden der Gereformeerde Kerken; de andere preek is
in 1947 gehouden voor de radio van de Protestant Reformed Church in Sioux Falls,
South Dakota en werd niet eerder uitgegeven. Tevens worden hier verslagen
opgenomen van een zestal Kerstpreken, die Schilder gedurende de Kerstdagen
van 1937 en 1938 te Utrecht gehouden heeft. Zij werden in 1939 in gestencilde
vorm uitgegeven. Ook al is de weergave kort en soms enigszins fragmentarisch,
Schilders manier van preken is er voluit in aanwezig. Een aantal gebeden van
Schilder, die bij een beperkt aantal preken stenografisch werden opgenomen, sluiten
dit boek af; zij laten iets zien van Schilders voorgaan in de dienst der gebeden en
van zijn ‘verborgen omgang’ op de kansel.

Eindnoten:
1. Ingeleid en toegelicht door dr. J.J.C. Dee, uitgegeven bij Oosterbaan & Le Cointre te Goes,
RB-serie nr. 2, 1995.
2. K. Schilder, Verzamelde Werken, Afdeling I, Preken, Deel I, II, III, respectievelijk Goes 1957,
1954, 1955; bewerkt door W.G. de Vries.
3. Een Schrift-geleerde aan het Woord. Een keuze uit de preken van prof. dr. K. Schilder I, Goes
1995, pag. 12-75, pag. 225-252 (noten).
4. ‘Iets over de eenheid der “heilsgeschiedenis” in verband met de prediking’, De Reformatie, 11e
jrg. nr. 50 (11-9-1931), nr. 51 (18-9-1931), nr. 52(25-9-1931).
5. College-verslagen van de in Amerika gehouden lezingen, april-juni 1939, pag. 24: ‘Zoals elke
figuur op de film heenwijst en teruggaat naar het spanningscentrum van de film, zo is er een
lange weg en een lange studie voor nodig om goed te preken over historische stof en alles te
betrekken op het spanningsvolle centrum’.
6. Christus in Zijn Lijden I. Christus bij den ingang van Zijn Lijden, Kampen 1930, pag. 313, 314.
7. Vierde van een zevental te Assen gehouden ‘catechisaties’, georganiseerd door ds. B.A. Bos
(1901-1977), destijds predikant te Assen, op zaterdagavonden voorafgaande aan de zondagen
waarop Schilder te Assen preekte. Door ds. Bos werden van deze ‘catechisaties’ uittreksels
gemaakt, die werden gestencild en verspreid. Ze werden gehouden van december 1941 tot
maart 1942. Schilder behandelde daar ‘de kerk’, ‘de pluriformiteit van de kerk’, ‘het getuigenis
van den Heiligen Geest’, ‘Christus in de bijbelsche geschiedenis’, ‘de theologie van Karl Barth’,
‘zelfonderzoek’ en ‘de mystiek’. Vgl. College-verslagen van de in Amerika gehouden lezingen,
april-juni 1939, ‘Christus en de bijbelse geschiedenis’, pag. 21-32.
8. Verslag van de ‘catechisatie’ te Assen, ‘Christus in de bijbelsche geschiedenis’, gehouden 6
februari 1942, pag. 2.
9. College-verslagen van de in Amerika gehouden lezingen, april-juni 1939, pag. 23.
10. A.w..
11. Verslag van de ‘catechisatie’ te Assen, 6 februari 1942, pag. 8.
12. Het bleek niet mogelijk te zijn om in een kort tijdsbestek en in een inleiding van beperkte omvang
een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de ontwikkelingen van de heilshistorische
prediking na Schilder, van de discussies op het gebied van de homiletische hermeneutiek rond
1940 in de Gereformeerde Kerken, van de heilshistorische preekmethode in de Gereformeerde
Kerken na de Vrijmaking en van actuele discussies over de prediking in deze Kerken. Gewezen
wordt op de publicatie van Sidney Greidanus, Sola Scriptura. Problems and principles in preaching
historical texts, Kampen 1970; deze auteur geeft een goed overzicht van de homiletische
discussies die rond 1940 in de Gereformeerde Kerken zijn gevoerd. Het is raadzaam om bij
deze publicatie te lezen de twee artikelen van C. Trimp, ‘“Exemplarische” of “heilshistorische”
prediking’, De Reformatie, 45e jrg. nr. 42 (15-8-1970), nr. 43 (22-8-1970). Hij oefent fundamentele
kritiek uit op meerdere onderdelen van het boek van Greidanus. Ten aanzien van de prediking
deed C. Trimp twee belangrijke publicaties het licht zien: Heilsgeschiedenis en prediking.
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Hervatting van een onvoltooid gesprek, Kampen 1986, en Klank en Weerklank. Door prediking
tot geloofservaring, Bameveld 1989. Trimp weet in deze twee boeken het belang van de
heilshistorische methode van Schriftuitleg, de discussies in de jaren veertig rond een
exemplarische of heilshistorische manier van preken, de winst van de Vrijmaking juist ook met
het oog op een verbondsmatige prediking van belofte en eis en de vraag naar geloofservaring
in de prediking op kundige en inspirerende wijze samen te trekken. Voor een bespreking van
Trimps boek Heilsgeschiedenis en prediking wordt verwezen naar de recensie van J. Kamphuis,
De Reformatie, 62e jrg. nr. 14 (10-1-1987). Voor een bespreking van Klank en Weerklank wordt
verwezen naar de recensies van C.J. de Ruiter, De Reformatie, 65e jrg. nr. 19 (10-2-1990) en
van A.N. Hendriks, Dienst, 38e jrg. nr. 2 (maart-april 1990). Er wordt de laatste jaren binnen de
Gereformeerde Kerken veel gesproken over de prediking. Niet zelden valt te beluisteren, dat de
heilshistorische methode van Schriftuitleg als irrelevant voor de praktijk van het dagelijks leven
wordt ervaren. De heilshistorische prediking wordt het verwijt gemaakt eenzijdig-exegetisch te
zijn, langs de problemen die onder mensen en in de kerk leven heen te gaan en te weinig ruimte
te bieden aan gevoel en emotie. De heilshistorische manier van preken leert echter, dat niet
alles wat als een zinvolle concretisering wordt ervaren ook een door de Schrift zelf gegeven
toepassing is. Het heilshistorisch bepaalde verhaal geeft zelf de actualiteit van de boodschap.
De heilshistorische benadering brengt de toepassing niet in het gedrang. Wie de preken van
Schilder leest, zal dat ook zo ervaren. Zonder dat hij directe toepassingen zocht, was het Woord,
dat door hem werd verklaard en gebracht, altijd actueel. De publicatie van dit tweede deel Een
Schrift-geleerde aan het Woord hoopt iets van de waarde en de actualiteit van de heilshistorische
omgang met de Schrift te laten zien. Vermeld dient te worden dat bij het nazoeken van een
aantal gegevens theologisch student D.S. Dreschler te Kampen behulpzaam is geweest. Hem
komt daarvoor een woord van dank toe.
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Ter inleiding bij de preken
1. Verantwoording en korte karakteristiek
In de hier geboden tien preken en zes verslagen van Kerstpreken ontmoet men
Schilder als de man die zich in zijn levenslange theologische en kerkelijke arbeid
gegeven heeft aan de verkondiging van God en al zijn werken.
In de eerste preek, ‘Het besluit van den Zoon van God om den bliksem-oorlog te
verwerpen’, staat de vraag centraal op welke wijze God het behoud van mens en
wereld zoekt. Gods reddingsweg is de weg van de vleeswording van de Zoon en
van zijn vernedering tijdens zijn leven op aarde; het is de omweg van de kribbe en
het kruis van Christus.
In de tweede preek, ‘Het gericht des verbonds, dat Ezechiël zag’, vat Schilder het
thema van het verbond aan. Het is zijn verdienste geweest, dat, via het door hem
gegeven onderwijs, in de jaren dertig het verbond weer volop in de theologie en in
de prediking is gaan functioneren. Schilder benadrukt niet alleen het genade-karakter
van het verbond, maar juist ook de gehoorzaamheid van de mens in het verbond.
Ook schuift hij de notie van de verbondswraak naar voren in geval van
ongehoorzaamheid van de kant van de mens en stelt daar tegenover de
verbondszegen in geval van gehoorzaamheid.
In de derde preek, ‘De prediking van de rechtvaardigmaking van den zondaar om
niet’, treedt Schilder naar voren als de theoloog
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die de rechtvaardigheid die uit het geloof is, heeft gepredikt als de enige weg tot
behoud voor zondaren. De volgorde van eerst rechtvaardigmaking en daarna
heiligmaking is bij Schilder onomkeerbaar!
In de vierde preek, ‘De belofte van den Verbonds-God aan den hogepriester Jozua’,
laat Schilder duidelijk uitkomen, dat de kerk altijd kerk heeft te zijn onder het Woord.
Wanneer de kerk onder het Woord blijft, zal zij bewaard worden zowel voor
bovenschriftuurlijke bindingen als voor roemen in eigen kracht. Schilder waarschuwt
in deze preek voor valse schijn in de kerk en hij roept de kerk op in alle delen te
leven naar de eisen van Gods verbond.
In de vijfde preek, ‘Het Christelijk gebed en de Drie-Enige God’, roert Schilder het
thema van het gebed aan. Het is een preek die iets van de grote diepte van het
bidden laat zien. Heilig ontzag en diep vertrouwen klinken erin door. Een theologische
notie die van belang is, is om te zien hoe dicht Schilder het werk van de Heilige
Geest bij Christus en zijn werk houdt.
In de zesde preek, ‘Het ambt van Jezus om te zijn de Man van Smarten’, behandelt
Schilder, aan de hand van het wenen van Jezus bij het graf van Lazarus, de vraag
wat dood-zijn is en wat leven is. De dood als gevolg van de zonde en het leven als
gevolg van het geloof in het levend-makende Woord van Jezus staan in deze preek
centraal. Schilder tekent Jezus hier niet als voorbeeld van menselijke smart wegens
het overlijden van een vriend, maar als Ambtsdrager van God die van de dood
genezen wil.
In de zevende preek, ‘De eenheid van Christus' lichaam, de
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Kerk’, geeft Schilder als het ware een korte samenvatting van zijn leer over de kerk.
De kerk wordt getekend als congregatio en als coetus, onjuiste onderscheidingen
worden afgewezen, de gevaren van de pluriformiteits-theorie worden in kaart
gebracht. Maar vooral: de kerk als voorwerp van het geloof wordt gepredikt, waarbij
slechts de ene maatstaf, die van het Woord van God, doorslaggevend is.
In de achtste preek, ‘De noodzakelijkheid van goede werken’, verbindt Schilder het
leven voor Gods aangezicht in het heden met het begin en met het einde van de
schepping van God. De verloste mens kan weer dankbaar leven voor het oog van
zijn Schepper. Omdat het doel van de schepping van de mens het doen van goede
werken is, handhaaft God dat doel ook, ondanks de zonde. De verlossing is dus
niet iets nieuws, maar herstel van de mens, zoals hij van den beginne bedoeld was.
Christen-zijn houdt dus in het ware-mens-zijn. De mens komt via de herschepping
weer tot de bedoeling die God oorspronkelijk met hem heeft gehad.
In de negende preek, ‘De kracht en de zwakheid in de werking van het Woord des
kruises aan Naäman de Syriër’, veroordeelt Schilder elke wijze van exemplarische
prediking over (deze) historische oud-testamentische stof en zoekt hij hoe Christus
zich in dit gedeelte van de Schrift openbaart. In 1 Corinthiërs 1 vindt Schilder kort
samengevat wat de betekenis van Christus' komst in de wereld is. Het evangelie is
voor de Joden een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid, maar het is Gods
kracht tot behoud voor wie geloven. Deze elementen leest Schilder ook af in het
verhaal van de genezing van Naäman de Syriër. Zo is deze preek een typisch
heilshistorische, christocentrische preek over een oud-testamentisch verhaal
geworden.
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In de tiende preek, ‘Des Heeren oordeel over de drempelspringers’, toont Schilder
zich een krachtig prediker van het evangelie van soevereine genade. Hij wijst aan
wat het enige bestaansrecht van de kerk is: het blijven prediken van het evangelie
van vrije genade. Laat de kerk, zo waarschuwt hij, niet ten prooi vallen aan
eigengerechtigheid en zelfverheerlijking.
In een zestal Kerstpreken ziet men Schilder, ook in de prediking over historische
stof uit het Nieuwe Testament, als de heilshistorische prediker, die in het bijbelverhaal
naar Gods openbaring in Jezus Christus zoekt. Meerdere elementen, voor de
prediking van Schilder zo typerend, treden in deze verslagen van zes Kerstpreken
duidelijk naar voren. In de eerste preek staat centraal dat God dwars door al het
menselijke heen de gangen van de wereldhistorie bestuurt. In de tweede preek
wordt de geboorte van Christus gevat in de grote verbanden van het boek
Openbaring. In de derde preek wordt aan de hand van het lied van de engelen
gesproken over Gods wijze van openbaren. In de vierde preek tekent Schilder
Simeon die over Christus spreekt als de vervulling van alle Psalmen. In de vijfde
preek laat hij zien hoe het deel hebben aan Christus altijd gepaard gaat met een
weg van verdrukking. In de zesde preek beschrijft hij Gods wijze van openbaren,
die altijd gaat van meer naar minder uitwendig licht en van meer naar minder
uitwendige tekenen, maar die juist zo de mens doet komen waar God hem hebben
wil, bij de kribbe en het kruis van Christus.
In een zevental gebeden ziet men hoe Schilder de gemeente die van God is, in de
dienst van dankzegging en gebed voorgaat. In deze gebeden wordt duidelijk, hoe
voor Schilder de inhoud van het geopenbaarde Woord onlosmakelijk met de inhoud
van het gebed verbonden is. Alleen het Woord - en daarom niets dat
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daarboven uitgaat! Alleen het Woord - en daarom het besef van zonde en schuld.
Alleen het Woord - en daarom het zoeken van Christus en de verzoenende kracht
van zijn offer. Alleen het Woord - en daarom de reformatie van de kerk en van heel
het mensenleven. In deze gebeden ontmoet men Schilder in zijn omgang met de
heilige God binnen de tempel van de levende God, de gemeente van Christus.

2. Een adventspreek over de omweg van kribbe en kruis
Het thema van de preek ‘Het besluit van den Zoon van God om den bliksemoorlog
te verwerpen’ kan met recht een vondst genoemd worden. Schilder hield deze preek
in de laatste maand van het jaar 1939, toen de dreiging van een naderende oorlog
boven Europa hing. Hitler was in september 1939 Polen binnengevallen en had dit
land in een zogenaamde ‘Blitzkrieg’ veroverd en bij het Duitse ‘Derde Rijk’
geannexeerd. De term ‘Blitzkrieg’ heeft Schilder aanleiding gegeven tot het
formuleren van het thema van zijn preek, waarin hij de vraag stelt op welke wijze
en langs welke weg Christus in de wereld gekomen is. In deze preek tekent Schilder
de lijn van het komen van Christus tot de wereld van Kerst tot de wederkomst. Dat
is het ene komen in genade en gericht. Maar, zo zegt hij, terwijl het in de lijn van
Gods rechtvaardigheid lag dat Hij na de zondeval direct zou komen met zijn oordeel,
heeft Hij die weg van de ‘bliksemoorlog’ niet gekozen, maar heeft Hij in Christus de
omweg gekozen van kribbe en kruis om de mens te brengen tot zijn gemeenschap.
In plaats van de bliksemoorlog heeft de Zoon van God zich ontledigd en zichzelf
vernederd. Hij is de weg gegaan via de kribbe en het kruis tot zijn Paas- en
Hemelvaart- en Pinksterglorie en Hij klimt nog door tot de glorie van wederkomst
en oordeel. Het
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gericht komt niet direct, ook al lag dit nog zozeer in de lijn van Gods rechtvaardigheid.
Het Kerstfeest is het feest van Gods lankmoedigheid, van het uitstel van het gericht.
De vraagstelling in deze preek is, hoe de Zoon van God tot de wereld komt en of
Hij komt om te verderven. Schilder antwoordt, dat Christus, nog voor zijn
vleeswording, dit ene met zichzelf heeft afgesproken, dat de bliksemoorlog tegen
de wereld niet de methode is die God volgen wil. Schilder leidt deze gedachte met
name af uit het woord ‘roof’ - ‘die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn
niet als een roof heeft geacht’. Het ‘Gode gelijk zijn’ is volgens hem het naar buiten
treden van God almachtig in de majesteit van het gericht en het ‘niet als een roof
geacht’ is de mogelijkheid van het over de wereld heenkomen van de jongste dag
in een snelle daad. Welnu, Christus kiest niet de kortste weg door begin en eind
van de wereld ineens aan elkaar te verbinden, maar Hij kiest de lange omweg van
lijden, kruis en dood. Tussen Genesis 1 en Openbaring 22 worden, zo zegt Schilder,
kribbe en kruis, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren ingevoegd. En tevens wordt
ingevoegd de prediking van de kerk, die oproept om het gericht te ontgaan door de
genade aan te grijpen. In de eeuwigheid is dit besluit tot de omweg genomen, in de
tijd wordt het uitgevoerd. Schilder wijst erop dat het feit dat Christus zich ontledigd
heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mensen gelijk
geworden is, nog geen vernedering inhoudt, maar een bewuste machtsdaad is in
het neerleggen van zijn majesteit. De Heer komt als Knecht, de Zoon van God treedt
in dienstknechtgestalte de wereld binnen. Maar deze menswording is nog geen
vernedering. Ontlediging, zegt Schilder, is geen vernedering, maar almachtige daad.
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In enkele zinnen grijpt Schilder hier terug op een oude en ingewikkelde discussie
over de vraag of in de menswording van de Zoon van God op zichzelf een
vernedering gezien moet worden. In 1887 hadden Abraham Kuyper en Helenius de
Cock daarover een debat gevoerd. Kuyper nam hierbij het standpunt in, dat het
aannemen van de gestalte van een dienstknecht op zichzelf reeds een daad van
vernedering was. De Cock betoogde, dat de vernedering van Christus pas begon,
toen Hij reeds mens was. In 1903 ging S. Greijdanus in de inleiding van zijn
dissertatie Menschwording en vernedering uitvoerig op deze discussie in. Hij schoof,
met veel bewijsmateriaal uit werken van de Griekse kerkvaders, de mening van De
1.
Cock naar voren en koos op die wijze positie tegenover Kuyper. In zijn uitleg van
Filippenzen 2:7, 8 sloot Schilder zich nauw bij Greijdanus aan. Deze zakelijke
2.
overeenkomst liet hij ook zien in het opstel ‘De vleeschwording des Woords’. Daar
schreef hij, dat in het ‘zichzelf ontledigd’ nog de majesteit van God straalde en dat
het mens-zijn van Christus in zichzelf geen vernedering inhield, maar dat de
vernedering zich voltrok in het verkeren in de staat van een verdoemde.
In zijn dogmatische arbeid heeft Schilder zich verder niet diepgaand met deze
kwestie beziggehouden. In het collegedictaat Christelijke Religie, dat handelt over
de Nederlandse Geloofsbelijdenis, behandelt Schilder bij Artikel 18 wel de vraag of
de vleeswording van de Zoon van God is geweest een komen in de zondige
menselijke natuur of in de menselijke natuur afgedacht van de zonde. Schilder stelde
dat de laatste betekenis hier bedoeld is en hij verwees naar de discussie tussen
Kuyper en De Cock. ‘Kuyper poneerde, dat de menswording op zichzelf al
vernedering was voor Christus. Hiertegenover stelde De Cock, dat de incarnatie op
zichzelf nog geen vernedering was; want zou dit
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wel het geval zijn geweest, dan zou Christus met zijn thans verheerlijkt lichaam ook
vandaag nog vernederd zijn. Dit laatste is onjuist. Er is verschil tussen het factum
(feit) en de wijze (de modus quo) van de vleeswording. Als een vorst incognito reist,
dan is dat voorzeker geen vernedering, omdat hij immers ook in zijn colbertje de
rechten op de troon behoudt. Maar een rafelcolbertje zou voor die vorst wel een
vernedering zijn! Zo ook bij Christus: dat Hij in het vlees komt, is geen vernedering,
want Hij blijft de tweede Persoon, de Logos; maar dat de menselijke natuur, die Hij
aanneemt, zo gerafeld en verscheurd en verzwakt is door de gevolgen der zonde,
dat is voor Hem wel vernedering. Hij nam de menselijke natuur niet aan in haar
gave, maar in haar niet-gave gestalte. Niet dat Hij mens werd, maar dat Hij zó mens
3.
werd, was de vernedering.’
In de studie ‘De vleeschwording des Woords’ treft men, evenals in de preek over
Filippenzen 2:6-8, de gedachte aan, dat de ontlediging van Christus inhoudt, dat
Hij mens en wereld niet heeft willen verdoen, maar dat Hij, in plaats van te komen
met het gericht, de omweg gekozen heeft van kribbe en kruis. ‘Waar de lawine van
een Gods energie ontladend oordeel verwacht had mogen worden, daar komt in
stee hiervan een klein kindje zich leggen in een krib, en zich begeven onder het
oordeel; leeg is dat kind, en leeg is die kribbe, leeg straks zijn zitten en zijn staan,
zijn hangen aan het kruis. Leeg van de uitstraling van het onmetelijke licht, dat oogen
verblindt, van de almogende kracht, die spiesen aan stukken slaat, en bergen rooken
4.
doet.’ Zijn zijn-als-God heeft Christus niet voor zichzelf aangewend, maar voor
mens en wereld. Daartoe heeft Hij zich ontledigd en de gestalte van een dienstknecht
aangenomen. ‘En eerst nadat Hij zoo, door deze zijn menschwordingsacte “in
houding als een mensch” had kunnen “bevonden” worden, en ook werkelijk bevonden
was,
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eerst daarna heeft Hij zich vernederd. Niet in het mensch-zijn, of kreatuur-zijn, maar
in het geslagen-mensch-zijn, in het vertrapte-kreatuur-zijn kwam zijn vernedering
5.
uit, zijn verkeeren in den staat van een gedoemde.’
Die vernedering van Christus werkt Schilder uit aan het slot van zijn preek. De
vernedering hangt samen met zijn omweg van Bethlehem, Golgotha en de hellevaart
daarna. Maar heel deze weg staat in verband met het grote besluit, dat de
bliksemoorlog is verworpen, het verbond der genade wordt gehandhaafd en God
tot deze wereld komt met het vredesoffensief in zijn Zoon. Schilder eindigt zijn preek
dan ook met een oproep om amen te zeggen op dit aanbod der genade, dat in de
prediking tot de gelovigen komt, daar zij immers weten dat het oordeel weliswaar
is uitgesteld, maar niet afgesteld: God weeft het aanbod der genade in in het
borduurwerk van de uitgestelde krijg!

Eindnoten:
1. Vgl. S. Greijdanus, Menschwording en vernedering. Historisch-critische studie. Grieksche auteurs
van de ‘Patres Apostolici’ tot het Concilie van Chalcedon (451), Wageningen 1903, pag. xiii-xxvii.
Een korte samenvatting van de problematiek geeft J. Faber in het artikel ‘Prof. dr. S. Greijdanus
als dogmaticus’, Almanak FQI 1948, pag. 100-106. Schilder maakt enkele opmerkingen over
de dogmatische betekenis van het werk van Greijdanus in zijn ‘Rede, uitgesproken ter gelegenheid
van den 70sten verjaardag van prof. dr. S. Greijdanus, geboren 1 mei 1871’, Handboek ten
dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland 1947, Goes 1947, pag. 132-167; op de
kwestie van menswording en vemedering gaat hij echter niet in. Wel merkt hij op, ‘dat men
Greijdanus' exegetische boeken niet kan opslaan, zonder op te merken, dat hij letterlijk altijd de
dogmatische kwesties heeft gezien en in rekeing doen komen bij zijn exegese’. (a.w., pag. 134,
135). In dit verband noemt Schilder de dissertatie van Greijdanus het bewijs van diens ‘meer
dan gewone bekwaamheid voor het geven van dogmatisch onderwijs’. (a.w., pag. 135).
2. Opgenomen in 't Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des Woords,
Goes z.j., pag. 7-29; opgenomen in Verzamelde Werken, Afdeling II, Schriftoverdenkingen, Deel
II, Goes 1957, pag. 264-283. Schilder vat de discussie als volgt samen: ‘Nog in het jaar 1887
was er onder Nederlandsche gereformeerden strijd in dezen: dr. A. Kuyper aan den eenen,
Helenius de Cock aan den anderen kant. Formuleeren wij het geschilpunt zoo, als eerst genoemde
zelf het deed, dan staat het aldus: door Kuyper “was beweerd, dat reeds de Vleeschwording
des Woords als zoodanig voor den Zone Gods een vemederinge was geweest”; daarentegen
had evenwel De Cock staande gehouden, “dat de vernedering des Heeren pas begonnen is,
toen Hij reeds mensch was; zijnde het volgens dezen geleerde op zichzelf nog geen vernedering
voor den Heere geweest, dat Hij vleesch wierd”. (Schilder verwijst hier naar A. Kuyper, De
Vleeschwording des Woords, Amsterdam 1887.) Sedert het jaar van de publieke bespreking
van deze controverse voor ons volk heeft de uitlegkundige arbeid onder ons niet stilgestaan; en
in vereeniging met dogmatische studiën (Schilder verwijst hier naar de dissertatie van Greijdanus
en naar diens commentaar op de Filippenzenbrief in de editie Bottenburg 1937 en in de Korte
Verklaring) heeft hij wel langzamerhand een opinie onder ons ingang doen vinden, die in
hoofdzaak bij De Cock zich aansluitende ten volle uit deed komen, dat in Philippenzen 2:6, 7
wij niet maar een voorbeeld-van-ootmoed van Jezus Christus ons zien geteekend (Schilder
verwijst hier naar E. Bamikol, Philipper 2, der Marcionitische Ursprung des Mythos-Satzes
Philipper 2:6, 7, Kiel 1932), doch een afwending van het goddelijk verdoemenis-oordeel door
Hem, die naar Johannes' proloog vol van genade is, vol ook van waarheid. Geen uitgegroeide
Mozes, die wet en vloek tot consummatie laat komen, doch een Heiland, arm en neergebogen.’
(a.w., pag. 22).
3. A.w., pag. 59, uitgave Kampen 1977, 6e dr. Vgl. Heidelbergsche Catechismus III, Goes 1950,
pag. 192-194. Vgl. Christus in Zijn Lijden I, Kampen 1949, 2e dr., pag. 26-27, 96-97; Christus
in Zijn Lijden II, Kampen 1951, 2e dr., pag. 428, 496.
4. Vgl. de studie ‘De Vleeschwording des Woords’, 't Hoogfeest naar de Schriften, pag. 23.
5. A.w., pag. 25.
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3. Een preek over het verbond dat wordt bediend in gericht en
genade
De preek over Ezechiël 9:3-5 ‘Het gericht des verbonds, dat Ezechiël zag’, is een
voor Schilder typerende preek. Hij vat hier het thema van het verbond aan, en dan
niet zozeer of zelfs uitsluitend het verbond naar de zijde van de genade, maar het
verbond naar de zijde van het gericht. Vanaf het begin van de jaren dertig heeft
Schilder het verbond tot het centrale thema van zijn theologie gemaakt. In zijn
behandeling van het kerkelijk vraagstuk, in zijn dogmatische beschouwingen en in
zijn prediking nam het verbond met zijn twee delen: belofte en eis, en met zijn
dubbele sanctie: genade en gericht een centrale plaats in. De vernieuwing in de
theologie en in de prediking vanaf de jaren dertig
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is voor een groot deel te danken aan het feit, dat Schilder op deze wijze het verbond
met kracht naar voren geschoven heeft.
Hoewel hij zich jarenlang intensief met de verbondsleer heeft beziggehouden, heeft
Schilder nergens een systematische uiteenzetting daarvan gegeven. Toch vertoont
zijn verbondsleer een duidelijke logica. Schilders verbondsleer wordt gekenmerkt
door een sterk accent op Gods werk in de geschiedenis. Dit onderscheidt hem van
de Kuyperiaanse gereformeerde scholastiek en van de Barthiaanse dialectische
theologie, waar het verbond zo sterk met de leer van de predestinatie wordt
verbonden, dat het moet worden beschouwd als iets dat in de eeuwigheid is
opgericht. Schilder onderscheidt scherp tussen verbond en verkiezing. Hij
beklemtoont, dat het verbond in de tijd als een historische werkelijkheid is opgericht.
Omdat Schilder de theoloog is van de eenheid van de geschiedenis is er voor hem
maar één verbond tussen God en mens, dat verschillende historische fases
doorloopt. De eenheid tussen werkverbond en genadeverbond en tussen oud en
nieuw verbond wordt vastgehouden, Zo is er voor Schilder ook geen tegenstelling
tussen de verbondsbedelingen voor en na de komst van Christus. Dwars door de
openbaringsgeschiedenis heen gaat het om een en hetzelfde verbond. Het is voor
Schilder geen vraag of het verbond tussen God en mens een eenzijdige beschikking
of een tweezijdige verhouding is. Het verbond is eenzijdig in zijn ontstaan, maar
tweezijdig in zijn voortbestaan. Zo doet Schilder recht aan de soevereiniteit van God
en aan de verantwoordelijkheid van de mens - twee belangrijke grondmotieven in
zijn theologie. In het verbond gaat het om Gods transcendentie en immanentie, om
afstand en gemeenschap, om eenzijdigheid en tweezijdigheid. Omdat Schilder juist
ook de tweezijdigheid van het genadeverbond naar voren heeft gebracht, heeft hij
de verantwoordelijkheid van de mens in het
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verbond zo sterk benadrukt. De mens is medearbeider van God. Daarom plaatst
het verbond hem in een spanningsveld, waar hij in eigen verantwoordelijkheid een
keuze moet maken voor of tegen God. Daaruit blijkt dan de gehoorzaamheid of de
ongehoorzaamheid van de mens. Zo vallen ook de twee constituerende componenten
van het verbond: belofte en eis op hun plaats, evenals de sancties die bij het verbond
horen: verbondszegen in geval van gehoorzaamheid, verbondswraak in geval van
ongehoorzaamheid. De ernst van Gods dreiging met verbondswraak zowel in Oude
als in Nieuwe Testament is door Schilder altijd krachtig benadrukt. Maar de
verbondswraak wordt altijd door hem gepredikt om de verantwoordelijkheid van de
mens op te scherpen.
In de inleiding tot de preek stelt Schilder, dat het verbond een veel besproken
onderwerp is. In de jaren 1938 en 1939 had hij regelmatig in De Reformatie over
het thema van het verbond geschreven, waarbij hij zich had geconfronteerd met dr.
6.
J. Thijs, die zijn opvattingen over het verbond had neergelegd in De Heraut en met
7.
dr. G.Ch. Aalders, die er een lijvige studie aan had gewijd. Maar de discussies over
het verbond waren al van oudere datum. Toen de generale synode van Amsterdam
in 1936 had besloten om een deputaatschap in te stellen - waarin ds. J.L. Schouten,
prof. dr. G.Ch. Aalders, ds. G. Diemer, prof. dr. S. Greijdanus, prof. dr. V. Hepp,
prof. dr. K. Schilder, dr. J. Thijs en prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven benoemd werden
- om te rapporteren over meningsverschillen die in de Kerken doorwerkten en die
in de pers vaak voor hevige debatten zorgden, viel daar ook de zaak over het
genadeverbond onder. Vollenhoven en Schilder - zij hadden zich inmiddels uit de
commissie teruggetrokken, terwijl Greijdanus dit reeds in 1938 had gedaan - dienden
in 1939 bij de generale synode van Sneek een
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minderheidsrapport in, voorzien van een brede inleiding, ‘Van Oorzaken en Redenen’.
Zij analyseerden onder andere in hun rapport of er voor 1936 gangbare leringen
over het verbond voorkwamen en of deze er na 1936 waren geweest. Zij moesten
concluderen, dat er zowel voor als na 1936 in de Gereformeerde Kerken niet
gesproken kon worden over gangbare leringen inzake het genadeverbond.
In de inleiding tot de preek stelt Schilder, dat de verbondsprediking komt met een
dubbele sanctie: genade en straf. Wie de belofte gelooft en de eis inwilligt, ontvangt
genade: de verbondszegen. Maar wie de belofte niet gelooft en de eis verwerpt, die
treft straf: de verbondswraak. De straf, de wraak, de vloek behoren wezenlijk tot het
verbond, niet alleen in zijn oud-testamentische, maar ook in zijn nieuw-testamentische
vorm. De reden dat Schilder in zijn inleiding zo de nadruk legt op de verbondswraak
moet gezocht worden in de discussie die zich eind 1938 had afgespeeld met dr. J.
Thijs - later een van de deputaten van de synodale commissie inzake de
meningsverschillen - en hemzelf. In De Heraut had dr. J. Thijs geponeerd, dat de
verbondswraak in de nieuw-testamentische bedeling had opgehouden te bestaan.
Volgens hem kon men wel onder het Oude, maar niet onder het Nieuwe Verbond
het genadeverbond naar zijn ‘wezen’ verbreken; onder het Nieuwe Testament kon
het zijns inziens slechts in zijn ‘verschijning’ verbroken worden. In een aantal
8.
artikelen weersprak Schilder deze mening en stelde hij ‘wel degelijk te geloven
9.
aan verbondswraak, ook onder den nieuwen dag’. Aan het begin van zijn artikelen
over ‘verbondswraak’ verwees hij naar zijn publicatie Wat is de hel?, waarvan in
10.
1932 de derde druk was verschenen. Daarin had hij zich aangesloten bij Bavinck
en geconcludeerd dat de helse straf verbondsstraf is, als verbondshandhaving van
Gods zijde. Schilder stelde, dat de ver-
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bondsgeschiedenis haar weerspiegeling vindt in het leven van de hemel en in het
wedervaren van de hel. ‘De opklimming der verbondsmajesteit, haar in den loop
der eeuwen voortschrijden van kracht tot kracht, vindt in de hemelgeschiedenis haar
reactie; en nu zou ze het niet hebben in de hel? Maar ons geloof in de eenheid van
11.
Gods werk in het heel-al verbiedt ons op dit pad mee te gaan.’ Vervolgens ging
Schilder in op de opvattingen van de gereformeerde theoloog Jacobus Trigland
(1583-1654, bestrijder van het remonstrantisme, deelnemer aan de Nationale Synode
van Dordrecht, hoogleraar te Leiden) en behandelde hij uitvoerig Jeremia 31,
Romeinen 9-11, Hebreeën 12:25 en enkele passages uit de Dordtse Leerregels.
Hij concludeerde, dat de verbondswraak van het Oude Verbond in het Nieuwe
doorging. De verbondswraak vormde een essentieel bestanddeel van de
verbondsstatuten, ook onder het Nieuwe Testament. ‘Juist omdat het verbond een
wederkeerige, tweezijdige obligatie is, gaat binnen het kader van die tweezijdige
verhouding de belofte vergezeld van de dreiging. Beide zijn “conditioneel”; dat wil
zeggen de belofte wordt vervuld in geval zij door geloof wordt aangenomen; de
dreiging wordt vervuld, indien de vereischte gehoorzaamheid (inclusief natuurlijk
12.
het geloof) ontbreekt.’ De ontkenning van de verbondswraak noemde Schilder
ontkrachting van het verbond. Want de substantie van het verbond is altijd dezelfde
geweest, al kan de wijze waarop het verbond werd voorgesteld en gepredikt sterk
wisselen, De dreiging behoort daarom bij het wezen van het verbond. ‘De
verantwoordelijkheid wordt in het verbond nooit opgeheven; integendeel:
verbondsprediking is het scherpste appèl op de verantwoordelijkheid. Waarom ze
ook zoo ongemeen ernstig is. En ontdekkend. Afsnijdend. Neerwerpend. Alle
onschuld benemend. Troostend, maar met stuksnijding van alle duivels-oorkussens.
Een verbod, om met een ingebeelde hel op weg te zijn naar den hemel. En een
verhinde-
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ring, om met een ingebeelden hemel naar de hel te gaan. Als het maar zoo wordt
13.
gepreekt, als het gezegd is. En als het ook maar zoo wordt aangenomen.’ Schilder
pleitte voor een volle, rijke, tweezijdige verbondsprediking: eis en belofte, waarin
en waardoor God zijn verkiezing en verwerping realiseert.
Deze lijn wordt door hem ook getrokken in de preek over Ezechiël 9:3-5. In de eerste
plaats zet Schilder uiteen dat de kern van het oordeel dat over Jeruzalem gaat,
gelegen is in het feit dat de heerlijkheid des Heren de tempel verlaat. Deze
heerlijkheid is het teken van Gods aanwezigheid en heenwijzing naar Jezus Christus.
Schilder laat dan zien, dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen teken en
betekende zaak: de tekenen kunnen weggevaagd worden, maar van Gods kant kan
de betekende zaak blijven. Maar ook is het mogelijk, dat God zelf de betekende
zaak en de tekenen wegneemt; dan is dat een oordeel. Slechts wie dwaalt zal
zeggen: het teken is er, dus ook de betekende zaak. Nee, aldus Schilder, de tekenen
kunnen weg zijn, terwijl de betekende zaak blijft. En dan is daar de kerk. Schilder
trekt hier de heilshistorische lijn: dat God zijn huis verlaten heeft, is vervuld op
Golgotha; dat God verhuisd is, is bewezen op het Pinksterfeest. En God verhuist,
steeds opnieuw. Laat niemand, Israël noch de christelijke kerk, zich beroemen op
uiterlijke tekenen. Want als de betekende zaak niet in het geloof gehonoreerd wordt,
zeggen de tekenen niets en komt de verbondswraak los. Maar, zo zet Schilder in
de tweede plaats uiteen, die verbondswraak komt niet zomaar los; het oordeel wordt
bestuurd. Hij wijst dan op de man met de schrijfkoker tussen de zes mannen met
hun vernietigingswapen. Schilder legt dit zo uit, dat het verbond een dubbele eenheid
en een dubbele werking heeft: verbondswraak en verbondszegen worden persoonlijk
bediend. Persoonlijke verkiezing en verwerping worden in het verbond ver-
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vuld. Er is in deze preek geen enkele vorm van verbondsautomatisme te vinden.
En ook hier trekt hij weer de heilshistorische lijn: van Ezechiël naar het laatste
oordeel. In de derde plaats wijst Schilder op de grens van het gericht, het persoonlijk
geloof. De genade gaat voorop: de man in linnen gekleed die hen, die de betekende
zaak kennen, tekenen moet; daarachter komt dan het oordeel. Van Ezechiël gaat
het naar de gemeente van het nieuwe verbond. Elke verbondsprediking heeft twee
kanten: het kruisteken van de verbondszegen en het vernietigingswapen van de
verbondswraak. En ook hier trekt Schilder de heilshistorische lijn naar het boek
Openbaring. Voor het laatste gericht komt de antichrist in de gedaante van het beest
uit de zee en het beest uit de aarde, dat zijn volgelingen zal tekenen. Maar wie dat
teken dragen zullen hun verderf tegemoet gaan. In de vierde plaats stelt Schilder:
God komt altijd weer zijn volk in de vuurproef werpen. Zalig zijn zij, die in Christus
zijn aangetekend!

Eindnoten:
6. Dr. J. Thijs (1881-1947) schreef zijn artikelen ‘Geloof en doop’ (I-IX) in De Heraut nrs. 3129-3137,
9 januari 1938 e.v.v. Hij was predikant te Zuidbroek, Hattem, Rijswijk, Meppel en Zwolle. Hij
promoveerde op 9 juli 1917 aan de Vrije Universiteit op het proefschrift De moderne positieve
theologie in Duitschland.
7. Het verbond Gods, Kampen 1939. In De Reformatie gaf Schilder ruim aandacht aan dit boek
van Aalders. Vgl. 19e jrg. nr. 40 (7-7-1939), nr. 41 (14-7-1939), nr. 42 (21-7-1939), nr. 43
(28-7-1939), nr. 44 (4-8-1939), nr. 45 (11-8-1939), nr. 46 (18-8-1939), nr. 47 (25-8-1939), nr. 49
(8-9-1939), nr. 51 (22-9-1939). Ter inleiding schreef Schilder: ‘Prof. dr. G.Ch. Aalders heeft een
boek gepubliceerd onder den titel Het verbond Gods. Leefden we in tijden van normalen
samenwerking, dan zouden we dit boek met belangstelling hebben gelezen, voor het vele goede,
dat er in was dank betuigd hebben, de (betrekkelijk vele) verschilpunten kortelijks hebben
aangeduid, en de rest hebben overgelaten aan den tijd, die veel langzaam werk doet. Nu we
evenwel onder abnormale omstandigheden leven, dat wil zeggen in een sfeer van niet meer
wetenschappelijke, doch kerkelijke en dan bij voorbaat disqualificeerende onderzoekingen, en
een bekend brochure-schrijver (Schilder doelt hier op prof. dr. V. Hepp (1879-1950), hoogleraar
dogmatiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam van 1922-1950 en zijn vierdelige serie
Dreigende Deformatie, geschreven in 1936 en 1937) ook inzake 't verbond aanklachten deed,
die vergezeld gingen van uit dogmenhistorisch oogpunt onhoudbare redeneeringen, nu is het
noodig, op de verschilpunten grooter nadruk te leggen dan anders het geval zou zijn geweest.
Dit is geen criticisme, doch een poging, om te helpen verhinderen, dat aan de Gereformeerde
Kerken formules zouden worden opgedrongen, die de rustige ontwikkeling der theologie slechts
zouden tegenstaan. Wanneer wij dus van den schrijver zullen blijken te verschillen, zie niemand
daarin een gebrek aan waardeering voor wat hij bood. Voorzoover de auteur zich op zijn eigen
terrein hield, hebben we zelfs veel van hem geleerd. Maar hij begaf zich ook op dogmatisch
gebied; wat hij daarbij opmerkte, wordt voor een deel min of meer mechanisch aan het door
hem saamgelezen exegetisch en openbaringshistorisch materiaal toegevoegd; en op dit punt,
gelijk ook in de poging tot bewijsvoering voor enkele nader bepaalde dogmatische constructies,
liggen er verschilpunten tusschen den auteur en mij. Indien een ding mij in dit boek welkom is,
dan is het wel dit: het demonstreert voor ieder, die de oogen opendoet, dat we met z'n allen er
nog lang niet zijn, en dat niemand wijs doet, als hij anno 1939 een synode zou aanzetten tot
dogmatische of polemische beslissingen, ook over het verbond.’.
8. De Reformatie, 19e jrg. nr. 1 (7-10-1938), nr. 2 (14-10-1938), nr. 3 (21-10-1938), nr. 4
(28-10-1938), ‘Verbondswraak’; nr. 5 (4-11-1938) ‘Vragen, waarop geen antwoord komt’; nr. 6
(11-11-1938), nr. 7 (18-11-1938) ‘Ten besluite’. In de 18e jrg. had Schilder reeds een aantal
artikelen over het verbond geschreven: nr. 38 (17-6-1938) ‘Verborgene en geopenbaarde dingen’;
nr. 39 (24-6-1938) ‘Ontkrachting van het verbond’; nr. 40 (1-7-1938) ‘Het karakter van het verbond
aangetast’; nr. 41 (8-7-1938) ‘Herinneringen aan Coccejus’; nr. 42 (15-7-1938) ‘Coccejaanse
opvattingen in De Heraut af te wijzen’; nr. 43 (22-7-1938) ‘Van Coccejus terug naar de theologen
“van den bloeitijd”’; nr. 50 (9-9-1938) ‘Het Schriftbewijs van De Heraut inzake de verbondsleer’;
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9.
10.

11.
12.
13.

nr. 51 (16-9-1938) ‘De oude en de nieuwe “diatheke” I’; nr. 52 (23-9-1938) ‘De oude en de nieuwe
“diatheke” II’; nr. 53 (30-9-1938) ‘Verbondswraak?’.
De Reformatie, 19e jr. nr. 1 (7-10-1938).
In Wat is de hel? schreef Schilder op pag. 185-197 over de eenheid van het verbond in zijn
belofte en dreiging. De gereformeerde verbondstheologie achtte hij de onmisbare onderbouw
van alle leer over de hel. Over de hel, zo stelde hij, kan geen enkel bijbels-verstandig woord
gesproken worden, als de verbondsgedachte niet voorop wordt gesteld. ‘Want omdat de bijbel
niet begint bij een aanbod van “een” “genadeverbond”, doch ons vasthoudt aan de realiteit van
“het” “werkverbond” - dit alleen verklaart immers Christus' gehoorzaamheid - daarom zijn de hel,
de dood, de straf op verbondsterrein verkondigd, en worden zij slechts als oordeel gebracht
over de verbonds-brekers als zoodanig’ (a.w., pag. 195).
A.w..
De Reformatie, 19e jrg. nr. 4 (28-10-1938).
De Reformatie, 19e jrg. nr. 7 (18-11-1938).

4. Een preek over de rechtvaardiging van de zondaar door het
geloof alleen
In deze preek toont Schilder zich de theoloog die het wezen van het geloof, de kern
van de inhoud van de Heilige Schrift en het centrale thema van de gereformeerde
geloofsleer krachtig naar voren brengt: de gerechtigheid door het geloof alleen.
Wanneer hij zich afvraagt, wat de eigenlijke inhoud van de prediking is, en wanneer
hij dan bij de apostel Paulus te rade gaat, antwoordt hij: ‘Dat er is geloof en
rechtvaardigheid; dat die twee elkaar aldus nabij komen, dat de rechtvaardigheid
er is uit het geloof. En dit geloof, verbonden op die manier aan de rechtvaardigheid
en de rechtvaardigheid, verbonden aan het geloof, vormen samen den inhoud van
het woord des geloofs, dat Paulus prediken gaat.’
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Er is, nog niet zo lang geleden, aan het adres van Schilder het verwijt gemaakt, dat
14.
de rechtvaardiging van zijn plaats gedrongen wordt ten gunste van de heiliging.
De theologie van Schilder zou radicaliserende trekken vertonen, over zijn werk zou
een felle gloed liggen en wie met Schilder en zijn werk in aanraking komt, zou
naderen tot een verschroeiend vuur. De oproep tot gehoorzaamheid zou de rust in
het volbrachte werk van Christus verdringen en het accent op de heiliging zou ten
koste gaan van het leven uit de genade.
Er is uitvoerig aangetoond, dat deze interpretatie van de theologie van Schilder
15.
onjuist is en een volkomen verkeerd beeld geeft van de intenties van zijn werk.
Bij een theoloog als Schilder is het juist opvallend, hoe sterk het accent op de
rechtvaardigmaking valt en hoe hij rechtvaardigmaking en heiligmaking bij elkaar
houdt. De trilogie Christus in Zijn Lijden, verschenen voor het opstel ‘Jezus Christus
en het cultuurleven’ (later verschenen in uitgebreide en omgewerkte vorm als Christus
en Cultuur), is van pagina tot pagina gevuld met de gehoorzaamheidsgang van de
Borg en Middelaar. De rechtvaardiging door het geloof alleen en het nochtans van
het geloof heeft hij met Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus beleden. In
de vier delen Heidelbergsche Catechismus komen passages voor die de theologie
van Saumur (1599-1685) bestrijden juist inzake de leer van de rechtvaardiging. De
samenhang van rechtvaardiging en heiliging is op uitnemende wijze te vinden in de
uitleg van de artikelen 23 en 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, neergelegd
in zijn collegedictaat Christelijke religie. En ook in zijn bewaard gebleven preken
klinkt het telkens door, dat de rechtvaardiging voorop gaat en de heiliging volgt. Het
is een mis-interpretatie te beweren, dat Schilder genade zou hebben opgevat in de
categorie van de heiliging en niet van de rechtvaardiging. Door heel het
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werk van Schilder heen wordt het voordurend beleden, dat in het heil van God
rechtvaardiging en heiliging onderscheiden zijn en onlosmakelijk samenhangen. En
dan altijd in deze volgorde: eerst rechtvaardiging en dan en uit kracht daarvan:
heiliging. Dat was voor hem het hart van het evangelie. Zo kan hij schrijven: ‘Want
eerst komt de staat en dan de stand. Ik heb eerst erfschuld en dan pas erf-smet.
Eerst rechtvaardigmaking, de vraag van den staat, dan heiligmaking, de kwestie
16.
van stand.’ Zo kan hij de hand reiken aan de belijdenis dat christenen bedelaars,
17.
arme zondaren zijn. En van de genade dacht Schilder allereerst en allermeest en
18.
altijd weer in de categorie van verzoening door voldoening. ‘Ik ben nu
gerechtvaardigd, maar: daar is voor betaald! Christus heeft de hele prijs betaald;
moet ik nu zeggen: dat is genade? Ja! Dat ik het adres van die rechtvaardigmaking
mocht worden, dat is genade, die rust op volkomen recht en daarom ook
onveranderlijk is. Vandaar dat aan de ene kant volkomen rechtvaardigheid en aan
de andere kant volkomen genade is. Hier is vastheid door de verkiezing. Nu het
vast ligt in de Raad des Vredes, dat ik een vrijgekochte ben, is God door zichzelf
19.
gehouden om het ook te geven.’
Zo heeft Schilder de gerechtigheid door het geloof, welke is de rechtvaardigmaking
van de zondaar om niet, geleerd en gepredikt. Dat is ook de inhoud van de
breed-uitgewerkte preek over Romeinen 10:6-8.
Schilder vraagt zich allereerst af, wat de inhoud van het begrip ‘de rechtvaardigheid
uit het geloof’ nu eigenlijk is. In het kader van Romeinen 9 tot 11 zet hij uiteen op
welk punt het tot een conflict tussen Paulus en de Joden is gekomen. Wanneer de
wet mensen pas vrijuit laat gaan, wanneer volledig aan de eisen van de wet is
voldaan, dan zegt de Jood, aldus Schilder, dat hij door
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zijn verdiensten zijn eigen gerechtigheid moet aanbrengen en door eigen werken
zich een plaats in de hemel verwerft. De Jood ziet God als notaris, die de mens
uitkeert wat hem toekomt. Van die leer is Paulus indertijd ook vervuld geweest.
Daama geeft Schilder aan, hoe God Paulus van die Joodse dwaling genezen heeft:
het beeld van de notaris verdween en het beeld van de Vader kwam daarvoor in
de plaats. Behouden worden was geen zaak van uitkering, maar van toegerekende
gerechtigheid. Schilder laat zien, hoe Paulus door die boodschap: een mens wordt
rechtvaardig door het geloof, gegrepen is en hoe die boodschap ook altijd de kern
van het geloof van Israël is geweest. Christus heeft betaald voor de wet van God
en in elk opzicht voldaan. Dat werk van Christus wordt de zondaar toegerekend en
door de genade van Christus komt de zondaar langs de geloofsweg tot God. Dat
was, aldus Schilder, de boodschap van Paulus. En Paulus vormt in dit opzicht geen
tegenstelling tot Mozes. Want ook Mozes heeft de rechtvaardigheid, die uit het
geloof is, geleerd. Wees niet alle wetsprediking naar Christus? Ging het in het boek
der wet niet om God en zijn gemeenschap?
Vervolgens laat Schilder zien, hoe bij Paulus de boodschap van de vrije genade
nog veel sterker klinkt dan bij Mozes. Zeg niets en denk niets, wat ingaat tegen de
prediking van de vrije genade om niet! Want tussen Mozes en Paulus staat Jezus
Christus. Kerstfeest en Pasen zijn vervuld, na Mozes en voor Paulus. Dus kan en
mag niemand meer zeggen, nu Gods genade in Christus verschenen is: ik moet
het zelf doen, ik moet het zelf verdienen. Dat zou zijn het Kerstfeest passeren en
Pasen negeren. Christus is er immers met zijn rijke genade, die rijke weldaden
meebrengt. En, zegt Schilder, het geloof is een van die weldaden.
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Want het is genade om Gods genade in Christus aan te mogen en te kunnen nemen.
Tenslotte wijst Schilder erop dat deze boodschap de oudste boodschap van de kerk
en het hart van de prediking is. Maar die boodschap van Christus en van het geloof
in Christus en van genade alleen - die boodschap blijft nooit alleen. Wie de majesteit
van het evangelie heeft gezien, gaat weer de wet aanvaarden, ook in haar nieuwe
vorm door het evangelie, aldus Schilder. Wanneer ‘het woord des geloofs, dat wij
prediken’ zo nabij is, is er ook lust om in deze dingen waarachtig te leven.
Zo staan in deze preek rechtvaardigmaking en heiligmaking op hun juiste plaats:
eerst de rechtvaardiging, dan de heiliging. ‘Rechtvaardigmaking door Christus' bloed,
20.
heiligmaking door Christus' Geest.’ Het geloof immers maakt de mens niet nalatig,
maar doet hem leven in een nieuw leven. Maar ook dat is uit genade en daarin
kroont God zijn eigen gaven. ‘God kroont zijn eigen gaven, niet de mijne. Als God
loon verbindt aan de goede werken zet Hij geen krans op mijn hoofd en op mijn
21.
werk, maar op het Zijne. Want Hij heeft zijn werken in mij uitgewerkt.’ Juist omdat
hij de volgorde van en het verschil tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking zo
nauwkeurig heeft gehandhaafd, kan Schilder zeggen: ‘Het doel van de
22.
rechtvaardigmaking is om te komen tot de heiligmaking.’

Eindnoten:
14. Vgl. H.J.D. Smit, ‘Kerk en organisatie. Motieven en achtergronden, een peiling’ en J. Huygen,
‘Gereformeerde organisaties in een veranderende cultuur’, Toekomst voor gereformeerde
organisaties, GSEV-Reeks 31, Bameveld 1994.
15. J.J.C. Dee, zes artikelen in Nader Bekeken, le jrg. nr. 9 (oktober 1994), nr. 10 (november 1994),
nr. 11 (december 1994): 2e jrg. nr. 1 (januari 1995), nr. 2 (februari 1995), nr. 3 (maart 1995).
16. Verzamelde Werken, Afdeling I, Preken, Deel III, pag. 449.
17. A.w., pag. 450.
18. Collegedictaat Christelijke Religie, uitleg van de artikelen 21 en 22 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis.
19. Collegedictaat Christelijke Religie, uitleg van artikel 23 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
20. A.w..
21. Collegedictaat Christelijke Religie, uitleg van artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
22. A.w..

5. Een preek over de kerk die leeft onder de beloften en de eisen
van het verbond
De preek over Zacharia 3:7 is een indringende preek over de kerk, die haar
handelingen op aarde voortdurend moet confor-
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meren aan de hemel. Hetgeen Schilder in deze preek na de Vrijmaking - de preek
stamt uit 1945 - naar voren brengt, namelijk hoe de kerk altijd kerk moet zijn onder
het Woord, is niet anders dan hetgeen hij in de jaren twintig en dertig over de kerk
geschreven en gesproken heeft. Maar deze preek draagt wel de sporen van de
kerkelijke strijd uit de jaren veertig, die uitliep op de Vrijmaking van 11 augustus
1944. Er is een ingehouden, maar toch ook sterke polemiek te vinden met de
synodaal-ge-bonden Gereformeerde Kerken. Tegelijk wordt er in deze preek
gewaarschuwd voor ‘valse roem’, die de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken
gemakkelijk kan binnendringen. Ook deze kerken hebben te leven uit de eisen van
Gods verbond!
In het eerste punt van de preek bespreekt Schilder de vraag, die in de tijd van de
ballingschap urgent geworden was: waar is toch de kerk? De Joden, die in Jeruzalem
zijn achtergebleven, zijn van mening dat de kerk daar is, waar de tempel staat;
volgens hen hangt de kerk aan het oude adres, de stenen tempel. Maar Ezechiël
heeft in de ballingschap mogen leren, dat niet het stenen gebouw, maar het Woord
op de eerste plaats komt. Niet het stenen huis, alleen het Woord maakt de kerk tot
kerk. Wel voegt zich daarbij de hoop van Ezechiël de tempel in Jeruzalem weer
terug te krijgen. En dat gebeurt ook. Na de ballingschap herrijst de tempel. Jozua
doet dienst als priester. Zijn vuile gewaad - de zonde van de kerk - heeft plaats
gemaakt voor witte klederen: de ballingschap is voorbij, Gods volk kan bestuurd en
bewaard worden. En Jozua moet dat doen ziende op de meerdere Jozua, ‘Die eens
Mijn huis richten zal en Mijn voorhoven zal bewaren in volmaakten dienst en
23.
volkomen stijl door Mijn wet in alle harten centraal te maken’. Want de Jozua van
het nieuwe verbond moet komen, die de Joodse tempel vervallen zal verklaren, zijn
tempel uitbreidt over heel de wereld en zegt: ‘Waar het
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Woord is en het geloof aan dat Woord, daar komt Uw kerk hier, en Uw kerk daar.
24.
Het komt best in orde, als het Woord er maar is.’
Dat zijn, aldus Schilder, beloften met aspecten voor de aarde. Maar deze beloften
zijn nooit los te maken van de hemel, zo laat hij in zijn tweede punt zien. Want de
vraag is niet alleen of de kerk voor het oog van de mensen zuiver staat, de vraag
is met name of de kerk naar God toe ontdaan is van alle vuil, want de Here ziet het
hart. Die belofte ontvangt Jozua: ook voor de Here staat hij zuiver en oprecht. En
daarom zal in de hemel gelden hoe hij de kerk op aarde inricht, doet leven uit het
Woord en houdt bij de tucht. ‘Jozua, wat gij op aarde binden zult, zal in den hemel
gebonden zijn. Jozua, als gij den sleutel gaat omdraaien in het kerk-slot beneden,
25.
zal de hemel den sleutel omdraaien in het kerk-slot daarboven.’ De vrijgemaakte
kerk bewaart de verlossing in de tucht die zij oefent!
Alleen, deze belofte is aan een conditie gebonden - zo luidt het derde punt van
Schilder. Als God zijn Woord geeft aan zijn kerk, is het kerk-zijn gebonden aan twee
zaken: wandelen in Gods wegen en zijn wacht waarnemen. Wie het Woord loslaat,
kan op aarde de kerk niet meer bouwen; wie de tucht verzaakt of verkracht, heeft
geen toegang meer bij God. Wanneer we beseffen, aldus Schilder, dat ons kerk-zijn
onder die hoogspanning staat, dan huiveren we. Want hoe dankbaar we ook mogen
zijn voor de vrijmaking van de Gereformeerde Kerken op artikel 31 van de Kerkorde,
het verbond van God komt in zijn eis ook tot ons: in Gods wegen wandelen, Gods
wacht waarnemen. Dat betekent: de Schrift houden en de Kerkorde houden. Dat is
alleen mogelijk vanuit het geloof in de betere Jozua, Jezus Christus, die de zonde
heeft verzoend, als Hogepriester bij God is binnenge-
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gaan en de troon beklommen heeft. Vrijgemaakt kerk-zijn is daarom altijd te
herkennen aan de vreze en beving in het geloof.
De preek staat in een polemische context, maar de polemiek is hoogstaand! Want
het Woord spreekt met de normen die in dat Woord meekomen, en dan wordt
polemiek nimmer tot ‘schelden’. De dringende vraag bij Schilder is, ‘of het Woord
des Heeren heerschappij over onze consciëntie voert, ons gedrag bepaalt en onze
Kerkorde heeft voorgeschreven. Want het Woord wordt boven gehoorzaamd en dat
26.
Woord moet beneden worden gediend.’
De context van de preek is de polemiek die Schilder na de Vrijmaking heeft gevoerd
tegen de synodaal-gebonden Gereformeerde Kerken, tegen de daar heersende
synodocratie. In deze preek stelt Schilder de vraag, waar het wettig kerkadres is.
Aan de hand van zijn tekst uit Zacharia 3 laat hij zien, dat het wettig kerkadres niet
daar is, waar men zweert bij het oude gebouw en het oude adres: ‘Wij zijn de kerk,
des Heeren tempel is hier!’, maar waar de normen van het Woord verlaten zijn.
Indringend laat Schilder zien, dat de kerk daar is, waar het Woord van God zijn
heerschappij heeft. Zo bemoedigt hij de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken: ‘Het
27.
komt best in orde, als het Woord er maar is.’ Vervolgens wijst Schilder op de
bediening van de kerkelijke tucht. Niet waar men naar de buitenkant zuiver meent
te staan tegenover de mensen, maar alleen waar men zuiver staat tegenover God
- slechts daar geldt: wat gij op aarde binden zult, zal in de hemel gebonden zijn.
Hiermee wijst Schilder alle onrechtmatige tuchtoefening, zoals die in 1944 is
uitgeoefend, van de hand. Tenslotte geeft hij de voorwaarde aan, wanneer men
nog van een wettige kerk mag spreken. Het wettig kerk-zijn ligt in de conditie: in
Gods wegen wandelen en zijn wacht waarne-
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men. Volgens Schilder wordt aan deze conditie voldaan, wanneer de kerk leeft naar
de grondidee van artikel 31 van de Kerkorde: ‘De uitspraak die bij meerderheid van
stemmen gedaan is, zal als bindend worden aanvaard, tenzij bewezen wordt dat zij
in strijd is met het Woord van God of met de Kerkorde.’ De besluiten, die een
kerkelijke vergadering neemt, dienen te zijn naar de Schrift en naar de Kerkorde.
Alleen dan zullen ze voor vast en bondig gehouden worden. Wanneer kerkelijke
besluiten toch worden doorgezet, zonder dat artikel 31 de mogelijkheid kreeg om
te functioneren, is er in de kerk sprake van synodocratie en van boven-schriftuurlijke
en boven-kerkordelijke bindingen. De strijd van Schilder in de jaren 1942-1944
richtte zich juist op die twee fronten. Het is dan ook een scherp, maar gericht woord,
wanneer hij zegt: ‘Laat het Woord los, en uw passage-biljet beneden houdt ge
misschien, maar boven mist gij het; lap de Kerkorde aan uw laars, neem Mijn wacht
niet meer waar en de passage boven ontgaat u. De tempelwacht beneden is dan
28.
niet meer conform aan die hierboven en de band is dan doorgeknipt.’ En hoewel
Schilder hierop direct laat volgen, dat de kerken die op artikel 31 zijn vrijgemaakt,
dit woord op zichzelf dienen te betrekken en elke dag zelf onder de conditie leven:
de Schrift en de Kerkorde houden, is er onmiskenbaar sprake van een polemische
spits in de richting van de synodaal-gebonden Gereformeerde Kerken.
In nog sterkere mate is dat het geval in de meditatie ‘Aarde-con-sistorie en
29.
Hemel-consistorie’ uit diezelfde tijd. Ook hier stelt Schilder de vraag: het kleed,
de buitenkant kan wel zuiver lijken, maar is ook het hart zuiver en is de geest
werkelijk gericht naar de hemel? Ook hier wijst hij erop, dat er een breuk ontstaat
tussen de kerk op aarde en de hemel, wanneer de kerk handelt tegen de Schrift en
tegen de Kerkorde. Maar vooral laat Schilder
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zien, hoe de kerk altijd staat in de spanning van de belofte-metconditie en hoe al
de kerkelijke besluiten geloofs-akten dienen te zijn. Alles wat besloten is in bindingen,
schorsingen en afzettingen - de kerk moet durven zeggen, dat ze zijn genomen uit
de volheid van Christus; dat ze genadeschatten van het evangelie zijn; dat de
engelen de besluiten mee-verricht hebben. En waar het zo niet is, aldus Schilder,
daar is de kerk veroordeeld en staat zij niet zuiver voor God. ‘De zelfbevlekking is
de zonde van een kerk, die haar besluiten niet publiek herroept en toch ook niet ze
waagt te roemen als genade-wonderen van 't hemelconsistorie door het medium
van het aarde-consistorie. 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 zondagskleed zich assumeren als hij naar ‘de’ kerk gaat,
hij heeft toch niettemin ‘zijn’ kerk zo diep beledigd, als geen een van de ‘bezwaarden’,
of van de ‘vrijgemaakten’ haar gestriemd heeft. Hij neemt haar niet meer ernstig.
Hij verwart haar naar de modesnit 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
30.
vuile kleren staat in 't kerkgewemel. Want vuile kleren zijn hier ambtskledij.’
Op dezelfde wijze spreekt Schilder in de meditatie ‘Wie maakt er een eind aan?’,
31.
naar aanleiding van Maleachi 1:10 ‘Wie is er onder u, die de deuren toesluit?’ Hij
wijst er op, dat al dadelijk na de reformatie onder Jozua en Zerubbabel het geestelijk
leven in verval geraakt is. In de tempel is sprake van eigenwillige godsdienst. Dat
brengt de profeet Maleachi tot de vraag: ‘Wie is er onder u, die de deuren toesluit?’
Dat wil zeggen: Was er maar iemand, ‘die die tempeldeuren in het slot wierp, den
toegang tot het offerhuis alzo stopzette, den dagelijksen eredienst onderbrak,
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32.

en openlijk zich vrijmaakte van al dat geknoei achter die tempeldeuren’. De profeet
roept hier, aldus Schilder, de gelovigen op God meer gehoorzaam te zijn dan de
mensen. Want hoewel het kerklid altijd staat onder de wettige vergadering, wanneer
de tempelwet wordt verkracht, dient men het ambt der gelovigen ter hand te nemen
en de deur van de kerk achter zich te sluiten. Want aan ‘roepende tempelzonden’
mag men zich nimmer conformeren! Ook de Christus heeft dit nooit gedaan en Hij
vraagt 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 zo zullen zij den waren tempeldienst
behouden tot op den dag van Christus' wederkomst.’ Onmiskenbaar doet Schilder
hier een scherpe aanval op de synodale besluiten en handelingen in de jaren
1942-1944 en ziet hij de Vrijmaking liggen in het verlengde van Maleachi's oproep
om zich vrij te maken van alle geknoei in de kerk. De gehoorzaamheid aan de Schrift
en de gebondenheid aan de op de Schrift gefundeerde Kerkorde was voor Schilder
nooit zonder ethische consequenties. De Schrift werd toegepast! En voor het leven
uit het geopenbaarde Woord werden duidelijke lijnen getrokken!
Naar aanleiding van de Schriftoverdenking over Maleachi 1:10 heeft G.C. Berkouwer
- teruggrijpend op de discussies aan het begin van de jaren veertig over
exemplarische of heilshistorische prediking - Schilder het verwijt gemaakt, dat de
grote initiator van de heilshistorische methode van Schriftuitleg nu zelf gegrepen
had naar een exemplarische wijze van Schriftvertolking. Berkouwer sprak, toen
Schilder de scherpe spits van het woord
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33.

van Maleachi 1:10 tegen de synodocratie richtte, zelfs van ‘verval der exegese’.

Over de ‘tegenwoordige exegese’ van Schilder zegt Berkouwer: ‘Schilder heeft ons
vroeger telkens weer gewaarschuwd tegen eenzijdig-exemplarische uitlegging van
de Heilige Schrift. Reeds maanden geleden werd het echter zichtbaar, dat thans in
zijn eigen exegese en meditaties een eigenaardig verwrongen exemplarisch element
voorkwam. Vooral als hij soms weken achtereen in de gangen van het Oude
Testament de duidelijke omtrekken waarnam van een synodocratische gemeenschap
en van degenen, die zich vrijmaken van de knoeiers achter de vergulde tempeldeuren
en van tempelbouwers, die openlijk weigeren zich te conformeren aan roepende
tempelzonden. Deze exemplarische meditaties zijn toch wel moeilijk anders te
typeren dan als verval der exegese. Men zal moeilijk kunnen tegenspreken, dat
men in elk schisma zich op deze manier kan beroepen op Maleachi's oproep tot
opstand en kan spreken over knoeiers achter vergulde tempeldeuren. Men zal dit
exemplarisme moeilijk nog suggestief kunnen noemen. Het is te doorzichtig. Het
schema - tot in de keus van teksten ter meditatie toe - verwringt hier de Schrift voor
den kerkstrijd. En al zal men dit alles zien als ‘actueel’ in den vollen zin des woords,
dat neemt niet weg, dat het verval der exegese hier openbaar wordt in die verenging
van den blik, die tenslotte slechts een ding meer ziet, een vijand, een gevaar. We
zullen elkaar moeten blijven waarschuwen. Op het niveau van de exemplarische
meditatie in den boven aangeduiden zin zou de Schrift in de schaduw komen te
staan en zou de verdorrende schematiek - goedkoop en gemakkelijk - gaan dringen
tot beslissingen. De onbewust dogmatische (of schematische) exegese is niet minder
gevaarlijk dan die van Rome (die Schrift en traditie naast elkaar stelt). Want dan
exege-

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

43
tiseren en mediteren we uit ‘de Schrift alleen’, maar in werkelijkheid wordt Maleachi
een vrijgemaakte, die roept tot opstand en zich niet conformeert en de antithese
(het slot van den bijbel) vervaagt in een protest tegen synodes, die ‘haar gestolen
autoriteit zo voelen’. Zo gaat het voordeel van het debat over het exemplarisme
volledig verloren en geraakt de exegese in het slop.’ Een jaar later schreef
Berkouwer, dat Schilder niet had gereageerd op zijn artikel ‘Het verval der exegese’.
Hij voegde er aan toe: ‘Zulke ‘exemplarische’ meditaties doen me altijd weer denken
aan de preken, die ik in m'n studententijd hoorde van dr. Geelkerken over het
Sanhedrin. Een goed verstaander had ook toen maar dat ene woord nodig. Dat was
nog in den tijd, waarin prof. Schilder dat ‘sanhedrin’ van 1926 hartstochtelijk
verdedigde en toomde tegen goedkope kritiek. Ik zal prof. Schilder dit artikel toesturen
en wil hem verzekeren - 't lijkt wel een open brief! - dat ik dit niet schrijf om hem te
grieven, maar omdat ik meen, dat hij de Schrift misbruikt en dat mijns inziens zo
het luisteren in het strijden onder dreigt te gaan.’
Terecht heeft C. Trimp in de richting van Berkouwer opgemerkt, dat door de
diskwalificatie van ‘exemplarische prediking’ en ‘verval der exegese’ de kracht van
34.
de vermaning van Gods Woord gebroken wordt. Berkouwer heeft Schilder het
verwijt gemaakt, dat hij in zijn Schriftoverdenkingen een exemplarisch element
introduceert en dat men op die wijze het Woord van God voor elk schisma kan
misbruiken. In zijn bespreking van de dissertatie van Greidanus is Trimp op deze
35.
kritiek van Berkouwer ingegaan. Hij wijst erop, dat het levende Woord van God
gericht is op en geadresseerd is aan de gemeente van Christus. Een scherp-omlijnde
exegese komt dan tot een specifieke en concrete toepassing. Dan wordt geen
exemplarisch element in de prediking ingedragen, maar dan wordt de heilshistorische
predi-
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king concreet, omdat, aldus Trimp, de Heilige Geest ook de kerk van het heden op
het oog had, toen Hij de bijbelschrijvers tot hun arbeid inspireerde. Daarmee wijst
hij het verwijt van Berkouwer: verval der exegese terug, evenals diens woord:
wanneer men op deze wijze in het Oude Testament de contouren van een
‘synodocratische’ gemeenschap ontdekt, kan men bij ieder schisma Maleachi's
woord op deze wijze gebruiken. Maar, zegt Trimp, in de uitleg van de Schrift komt
de toepassing op natuurlijke wijze te voorschijn en leert de gemeente haar God
kennen als de God, die gisteren en heden Dezelfde is. ‘Metterdaad hebben wij de
Schrift ook ontvangen om zonden in de kerkelijke gemeenschap te kunnen herkennen
en kwalificeren. En die zonden tonen haar brutale gezicht temidden van en tegen
het werk van de God der eeuwen. Dat iedereen bij elk schisma zo kan spreken, is
slechts een schijnbaar scherpzinnig argument in dit verband, dat behoort tot de
gebruikelijke repliek waarmee de profetie wordt tegengesproken door hen, die
daardoor onzacht aangesproken worden. Maar dat bewijst dan ook, dat in het
zogeheten kerkelijk schisma men op het verstaan van de Schrift uiteenbreekt.
Tevoren waren er immers grote woorden gevallen van de kant van Berkouwer en
de door hem gepresideerde synode. Dat waren eveneens woorden, die met
profetische autoriteit en met bijbelteksten werden gepresenteerd. Dat alles illustreert
de ernst van het ‘schisma’. Er is verschil in herkenning van wat ‘zonde’ moet heten.
Derhalve is er ook verschil in het opmerken van Gods genade en verlossingswerk.
En juist omdat het in dat alles gaat om Gods heilswerk in de eigen tijd, gaat het
Schriftverhaal over Gods werk in vroeger tijd spreken, al luider toespreken. Want
wij hebben de Bijbel juist ook voor de geestelijke worsteling van Gods kerk op aarde
ontvangen. Dus heeft Berkouwer zich op een generaliserende en objectivistische
wijze onttrokken aan het scherp protest van Schilder tegen de synodocratie in
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Christus' kerk.’
In zijn preek over Zacharia 3:7, in zijn twee meditaties over datzelfde hoofdstuk en
in vele van zijn Schriftoverdenkingen uit 1945 en 1946 is Schilder niet teruggevallen
in het exemplarisme, maar heeft hij in zijn preken en meditaties, ook waar het het
vraagstuk van de kerk betrof, de zonde en het bederf in de kerk aangewezen en op
die wijze de Schrift als normatieve openbaring van God laten spreken voor de kerk
in het heden.
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6. Een preek over de manier waarop wij bidden moeten
In deze preek spreekt Schilder over, zoals hij het noemt, iets heel eenvoudigs, wat
zal blijken het moeilijkst te zijn: het gebed, dat wordt afgesloten met de woorden ‘in
Jezus' naam’.
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Schilder stelt eerst, dat het gebed onlosmakelijk verbonden is met de Heilige Geest.
In Johannes 16 wijst Christus zijn discipelen op de tijd na Hemelvaart: het lange
tijdperk van de Heilige Geest. Tevens wijst hij op het werk van de Heilige Geest: Hij
treedt achter Christus terug en deelt de gelovigen Christus' goederen uit; want de
Geest is de Geest van Christus. De gelovigen ontvangen Christus en al zijn
weldaden. Daaraan is de Geest gebonden. Daaraan bindt de Geest op zijn beurt.
Hij bindt aan Golgotha en Pasen, aan kruis en opstanding.
Vervolgens wijst Schilder erop, dat de Heilige Geest ook de band legt tussen ons
gebed en de Zoon. Wat betekenen nu, zo vraagt hij, de woorden in Johannes 16:
de gelovigen bidden in Jezus' naam; en: Jezus zegt niet, dat Hij voor de gelovigen
zal bidden? Op heel fijne wijze legt Schilder uit, wat de betekenis is
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van de woorden: bidden in Jezus' naam. Ten eerste betekent dat, zo zegt hij, dat
wij geen enkele grond in onszelf hebben voor ons gebed, maar dat de enige grond
van ons bidden het offer van Christus is. Ten tweede is de betekenis van die
woorden, aldus Schilder, dat het Christus zelf is, die in ons bidt. Het is onze mond
die spreekt, maar het is Jezus die het vraagt. Hoe diep gaat dat, zegt Schilder.
‘Huivert ge nu niet voor die vreselijke woorden? Durft ge zeggen: niet ik, maar uw
eigen Zoon vraagt het? Zo mogen wij dus niets vragen, waarvan we niet zeker zijn,
36.
dat Jezus dit ook van den Vader vraagt. Want als ge bidt, dan bidt Jezus.’ Ten
derde leggen de woorden ‘in Jezus' naam’ volgens Schilder aan ons bidden een
beperking op. In ons bidden zijn we gebonden aan het gebod. Ook in het gebed
dienen we de door God gestelde grenzen in acht te nemen. Wat in de Schrift beloofd
is, mogen we zonder meer vragen. Maar bij het onbekende moeten we de grenzen
bewaren en besluiten met: uw wil geschiede. Dan is het ook duidelijk, zo gaat
Schilder verder, dat Christus het niet van te voren zegt, dat Hij de Vader voor ons
zal bidden. Hij doet dat om zijn discipelen te leren dat zij zelf zich tot bidden moeten
zetten. Zij moeten vertrouwen op Christus' beloften en dan hun gebeds-werk doen
in zijn kracht. Dat betekent niet, dat Christus zich terugtrekt. Hij houdt zich paraat!
Hij blijft de Advocaat bij de Vader. Maar Hij richt zich hier tot zijn discipelen met een
bevel: Hij leert hen mondigheid.
Tenslotte wijst Schilder op de kentekenen die zekerheid verschaffen bij ons bidden:
gij hebt Mij liefgehad; en: gij hebt geloofd, dat Ik van den Vader ben uitgegaan. Dat
liefhebben van Christus en dat geloof dat Hij van God is uitgegaan, is echter geen
grond, geen verdienste. Het zijn de vruchten van het werk van de Vader. Want, zo
zegt Schilder, wij zouden niet geloven en liefhebben, als de Vader het ons niet gaf.
Zo is de ring weer
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rond. ‘De grond van mijn gebed ligt buiten mij, in Christus. De Geest neemt het uit
den Zoon en de Zoon is van den Vader uitgegaan. En de Vader zorgt voor u door
den Geest. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. De Goudsmid sluit den
37.
ring. Hij sluit de ring van het vertrouwen, van de trouw tussen God en zijn volk.’
38.

Er is beweerd, dat de theologie van Schilder sterk radicaliserende trekken vertoont.
Een ‘felle gloed’ doortrekt zijn werk, want hij doet niet anders dan de mens zetten
onder de druk van het absolute en het volmaakte, onder de druk van Gods
aanwezigheid; alles staat op het spel: het is voor God en voor de mens alles of
niets. Deze kritiek geeft toe, dat in de theologie van Schilder bijbelse gedachten
worden vertolkt, maar de vraag wordt gesteld of het hele evangelie wel aan het
woord komt. ‘Waar blijven in zijn werk de zachte tonen van Gods genade en
barmhartigheid? Het gezicht van Jezus Christus, zachtmoedig en nederig van hart,
is zo moeilijk meer te herkennen, wanneer het evangelie “in ieder ogenblik” als een
39.
vuurbal op de mens afkomt.’ En, zo gaat de kritiek verder, er is in dit type denken
niet voldoende ruimte om de genade te beleven. ‘In deze spiritualiteit klinkt zo weinig
de rust door van het volbrachte werk van Christus. Daarentegen klinkt voortdurend
luid op de felle roep om in gehoorzaamheid de hand aan de ploeg te slaan: achter
40.
Christus aan!’

Wie enigszins vertrouwd is met het werk van Schilder, weet dat deze kritiek volledig
mistast. Ook de preek van Schilder over Johannes 16:26, 27 bewijst dat. Er mag
herinnerd worden aan het feit dat het offer van Christus, zijn volbrachte werk, centraal
staat: dat is voor Schilder de enige grond van het gebed. Er mag ook op gewezen
worden, hoe Schilder aan Christus als Advocaat voor de zijnen bij de Vader aandacht
geeft. Maar deze belofte
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staat nooit los van het bevel van geloof en bekering: zijn voorbede en onze
mondigheid. En er kan veilig worden gesteld, dat deze preek niets heeft dat de
hoorder verplettert of als een verschroeiend vuur op hem afkomt, zoals de kritiek
41.
ons ten aanzien van Schilders denken wil doen geloven. De toon van de preek is
die van heilig ontzag en diep vertrouwen. Heilig ontzag: ‘Ik heb nog nooit een gebed
zo pijnlijk gevonden als vanmiddag. Dan is een preek niets moeilijker dan een gebed.
Bij beide is het: zeggen, wat Hij zegt. Wij huiveren voor 't mysterie van 't gebed en
42.
onze onmacht.’ Diep vertrouwen: ‘Wie het mysterie van het gebed ziet, die komt
pas helemaal in het gebed. Dan stamelen we: Vader, laat Hij het overnemen. Ik kan
niet bidden en niet preken, zoals het moet. Ik kan het niet uit eigen kracht. Maar
dan zegt God: dat weet Ik al. De Heilige Geest is advocaat nummer twee en Hij
43.
weet, hoe het hoort. En Advocaat nummer Een weet het ook!’
Er is ook beweerd dat Schilders fixatie op Christus als ambtsdrager en zijn fixatie
op de kerk een blokkade vormen voor echte geloofsgemeenschap met Christus en
44.
voor het leven uit de Geest. Deze kritiek stelt: ‘Het is daarom zeker geen
onschuldige lacune dat in het werk van Schilder de betekenis van het werk van de
45.
Heilige Geest in het persoonlijk leven zo onderbelicht is gebleven.’ De preek over
Johannes 16:26,27 staat haaks op deze bewering. Wat Schilder zegt over de
betekenis van het bidden in Jezus' naam belicht iets van de ‘unio mystica cum
Christo’. En over Persoon en werk van de Heilige Geest wordt in deze preek duidelijk
door hem gesproken: de Heilige Geest is de Geest van Christus. ‘Als de Geest komt
over de Kerk, dan komt Christus over de Kerk. Uit Hem neemt de Geest alles. De
Geest is de distributiedienst voor de Kerk. Hij deelt Christus' goederen aan de
gelovigen uit. In de Kerk nu komt de Geest de gaven uit-
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delen, die van Christus komen. Maar de Geest, die uitdeelt, treedt achter Christus
terug. Hij is de Geest van Christus. Ge krijgt Hem, ge ontvangt Christus zelf in zijn
46.
weldaden.’
Hier worden enkele belangrijke elementen zichtbaar van hetgeen Schilder in de leer
over de Heilige Geest centraal stelt. Schilder waarschuwt keer op keer voor een
algemeen werken en getuigen van de Heilige Geest los van het Woord en los van
Christus. De Geest is altijd de Geest van het Woord. ‘Gods Geest, ook al moet die
telkens weer een voor een in ons komen, Hij komt toch met het Woord, dat tot allen
hetzelfde spreekt, en Hij bindt die allen ook aan het eene Woord. Dat wil dus zeggen:
niet de wispelturigheid of willekeur van een ‘privé-geest’, doch de constante wil en
kracht van den Heiligen Geest bindt ons aan het eene voor allen opgeschreven en
47.
tot allen gebrachte Woord.’ Tevens is de Geest altijd de Geest van Christus. ‘De
Geest van Christus is immers Geest van Christus; Hij sluit zich bij Hem en bij zijn
werken aan, en ‘neemt’ het ‘uit’ het Zijne; die Geest zelf ‘geeft’ dus ‘over’, wat Hij,
ter toepassing, heeft ‘ontvangen’ uit de ‘verwerving’ van den Zoon, ter fine van de
48.
“toepassing”.’ De zonde tegen de Heilige Geest ziet Schilder dan ook vooral als
verzet tegen het voortschrijden van Gods openbaring in Christus, waarvan de Geest
49.
nu juist getuigenis kwam geven. En gaat het over het wederbarende werk van de
Heilige Geest, dan gaat het wederom over Christus en zijn volbrachte werk: Gods
Geest is na Pasen - Pinksteren Christus' Geest geworden, ‘opdat nu Christus in
50.
den Geest door het Woord den toegang nemen zou naar 's menschen binnenste’.
De kracht van de theologie van Schilder is dat hij bij alle aspecten van de Heilige
Geest en zijn werk deze nooit los maakt van Christus. De Geest neemt alles uit
Hem, ook wanneer het gaat
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om inwoning, verzegeling en geloofsgemeenschap met Christus. Want wat is rijker
in de geloofsgemeenschap met Christus dan de zekerheid - ‘in ons binnenste
verzekerd’ - van ‘den goeden afloop van een rechtshandel’ (namelijk de verlossing).
‘Wij worden dan in het geloof (van den voor ons gunstigen afloop van dien
rechtshandel van den rechtvaardigmakenden God, over ons hoofd heen, met Christus
51.
als Middelaar) bevestigd.’ En de Geest heet daarvan het onderpand: Hij is het,
die het toegezegde heil in Christus ook inderdaad in bezit geeft.

Eindnoten:
36. Verzamelde Werken, Afdeling I, Preken, Deel III, pag. 139.
37. A.w. pag. 143.
38. We wijzen hier op het opstel van H.J.D. Smit, ‘Kerk en organisatie. Motieven en achtergronden,
een peiling’, Toekomst voor gereformeerde organisaties, GSEV-Reeks 31, Barneveld 1994,
pag. 35-104. Voor kritiek op dit opstel vgl. noot 15.
39. A.w., pag. 61.
40. A.w., pag. 62.
41. A.w., pag. 61.
42. Vgl. noot 36, a.w., pag. 143.
43. A.w., pag. 143, 144.
44. We wijzen op het opstel van J. Huygen, ‘Gereformeerde organisaties in een veranderende
cultuur’, Toekomst voor gereformeerde organisaties, GSEV-Reeks 31, Bameveld 1994, pag.
105-170. Voor kritiek op dit opstel vgl. noot 15.
45. A.w., pag. 149, noot 30.
46. Vgl. noot 36, a.w., pag. 135, 136.
47. Heidelbergsche Catechismus Deel II, Goes 1949, pag. 478; vgl. ook pag. 485-496.
48. A.w., pag. 326.
49. Heidelbergsche Catechismus Deel I, Goes 1947, pag. 461-471; vgl. met name pag. 470.
50. Vgl. noot 47, a.w., pag. 441.
51. De Reformatie, 23e jrg. nr. 47 (21-8-1948), ‘Geloof en zien’, naar aanleiding van Johannes 11:40.

7. Een preek over het wenen van Jezus bij het graf van Lazarus
In deze preek over Johannes 11:35, ‘Jezus weende’, spreekt Schilder over het
raadsel en over de boodschap van de smarten van Christus bij het graf van Lazarus.
Schilder begint met de opmerking, dat velen Jezus hier, wanneer Hij weent bij het
graf van zijn vriend Lazarus, zien als een Man van gelijke beweging als wij mensen.
Toch is dat volgens Schilder niet juist. Om te beginnen is er al sprake van drie
raadsels. Waarom wacht Jezus opzettelijk drie dagen en laat Hij Lazarus sterven?
Hoe komt het dat de discipelen het ene ogenblik zeggen dat Jezus naar Lazarus
toe moet gaan en het andere ogenblik hem daar vanaf willen houden uit angst voor
het Sanhedrin? Wat bedoelt Jezus met de woorden, dat Lazarus slaapt en dat Hij
hem wakker gaat maken? Daarna komt, zo zegt Schilder, het raadsel van Christus'
smarten. Wanneer Hij arriveert, maakt Martha Hem een verwijt en tegelijk belijdt zij
haar onmacht. Zij ziet Jezus als degene die van de lichamelijke dood kan bevrijden.
Maar, zegt Schilder, als dat zijn ambt is, dan is Hij een onge-
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noegzame Zaligmaker. Want dood-zijn is niet zozeer lichamelijk dood-zijn, maar
vijandschap tegen God, in de schuld liggen. Als Ambtsdrager van God wil Christus
van die dood genezen. Martha en evenmin Maria moeten niet in Hem geloven als
een wonderdoener, maar als degene die gaat sterven wegens het doodzijn van de
mensen onder de eeuwige schuld. Wie dat gelooft mag, ook al is hij nu dood, gaan
leven. Zo verklaart Christus wat dood-zijn is en hoe dit dood-zijn de aanleiding is
tot zijn eigen dood.
En daarom, aldus Schilder, schreit Jezus. Hij schreit niet vanwege het sterven van
zijn vriend Lazarus. Hij ontroerde zichzelf. Hij werd grimmig. Hij werd kwaad.
Waarom? Om allen die bij het graf van Lazarus toekijken of Hij deze dode weer
levend kan maken. Maar geen van hen vraagt, of Hij ook de dood vanwege de
menselijke zonde overwinnen gaat. Niemand denkt eraan, dat Hij aan het kruis hen
allen wil bevrijden van het lijden van de eeuwige dood. Niemand ziet dat Hij de
Heiland is, die de dood tot in de wortel verslaat. Niemand gelooft: leven is mogelijk,
al gaat men de dood in. Want leven is: staan in de gunst van God, en dood is: staan
in de ongunst van God. Jezus schreit. Hij is grimmig wegens dit ongeloof. Hij hoort
de roep om Hem te kruisigen al klinken. Zeker, Hij zal het teken stellen: Lazarus
levend maken. Maar Hij moet zelf gaan sterven. En dan wijst Schilder erop, dat wij
Christus niet moeten zien als wonderdoener, als Heiland die dit of die dat voor ons
moet doen. We moeten Hem zien als degene die zegt: Als u gelooft, zult u vandaag
Gods glorie zien. Dat betekent, aldus Schilder: zien, dat u nu dood bent, maar dat
u door het geloof in Christus mag gaan leven. En dan volgt er een voor Schilder
typerende gedachtengang: het weer tot leven wekken van Lazarus was veel, maar
wie wederom geboren is, heeft meer ontvangen. Die is nu over-
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gegaan van de dood in het leven, zichtbaar voor aller oog: de echte dood is
overwonnen door het echte leven.
In deze preek heeft Schilder met name duidelijk willen maken, dat het niet mag gaan
om een wondergeloof in Jezus die een sterfgeval voorkomen kan. Christus schuift
heel dat wondergeloof opzij met de woorden: ‘Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij
gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien?’ De centrale boodschap is: geloven aan
het woord van Christus. ‘Dat Hij maar niet incidenteel aan een particulier een
‘leventje’ teruggeeft of een korten levensdag wat verlengt, doch permanent en
centraal de opstanding en het leven is. Het blijft zoals de zuster van den overledene
het hoorde: indien gij de concrete zelfontsluiting van den Middelaar Gods en der
51.
mensen gelooft, ze is immers verstaanbaar, dan zullen we zien des Heeren glorie.’
In deze preek is Schilder bezig geweest met de vraag wat nu dood-zijn is en wat
leven is. Hij heeft het dood-zijn getypeerd als gevolg van de zonde: de mens is
wegens de zondeval dood in zonden en misdaden. En het weer levend worden
heeft Hij verbonden met het geloof in Jezus' kruislijden wegens de zonden en wegens
de dood en vervolgens met het geloof in Jezus' levend-makende Woord. Schilder
heeft deze preek gehouden in een tijd, dat hij in zijn theologisch werk met de
52.
problematiek van de dood bezig is geweest. In een discussie met K. Barth, M.
53.
Heidegger, A. Sternberger, M. Scheler en K. Jaspers stelt Schilder de vraag of de
dood van huis uit een pendant van het leven is. ‘Is Gods oeconomie altijd bediening
van leven en bediening van dood geweest? Is de dood natuurlijk, oer-kosmisch, is
hij mee-geschapen? In welken zin is die dood nu ‘vreemd’? Is hij alleen maar
‘vreemd’, inzooverre als daarin een bezoldiging tot ons komt (Romeinen 6:23) op
een vreemde (vijandige) daad
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van ons, of is hij ‘vreemd’, inzooverre hij niet past, in zijn huidige vorm van
smartenbron-bij-de-uittrede-uit-de-eerste-existen-tiephase, bij onze eerste, paradisale
harmonie met God en het al? Is hij ‘vreemd’, wijl hij ‘van elders ingeklommen is’,
als een inbreker? Of is hij soms ‘vreemd’ in barthiaanschen zin, als een macht, die,
nu ja, dan wel niet door God geschapen, maar toch in ‘existentie’ gezet is door en
in de ‘negatieve’ zijde van Gods verkiezend opereeren? Is de dood vreemd als latere
54.
indringer, of als een ons niet ‘liggende’ tweelingbroer?’ En op de vraag of de dood
soms bij het leven behoort, stelt Schilder: ‘Neen, - zoo antwoordde tot nu toe de
gereformeerde belijder. De dood is een in-dringer, van buitenaf ingeslopen; waar
geen zonde zou geweest zijn, daar zou ook de dood niet ‘ingeklommen zijn’
55.
(Romeinen 5:12).’ Maar, zo zegt hij, in de loop der eeuwen hebben velen beweerd,
dat de dood bij het leven behoort, dat de dood de broeder van het leven is.
Deze gedachtengang ziet Schilder zich aftekenen bij Barth, die in zijn Kirchliche
Dogmatik III/3 verzekert: in geboorte en dood weerspiegelen zich de beide grote
daden van God aan het begin en aan het einde van alle dingen: schepping en
56.
voleinding. In dit verband noemt Schilder ook Heidegger, die met het christelijke,
dogmatische denken in dezen geheel heeft afgerekend. In zijn in 1927 verschenen
eerste hoofdwerk Sein und Zeit noemt Heidegger dood en schuld geen indringers
die eens op een keer van buitenaf in de wereld zijn gekomen. Zij vergezellen volgens
hem het leven vanaf het begin. ‘Schuld en dood zijn onze vaste begeleiders, van
57.
den verst denkbaren aanvang af. ‘Schuldig’ is praedicaat van “ik ben”.’ Maar daarin
heeft Heidegger de Bijbel en de belijdende kerk misverstaan, aldus Schilder. Want,
zo zegt hij, de Schrift leert, ‘dat voor den ‘in het zijnde gebleven’ mensch juist nimmer
de dood een ‘pendant’ van het leven wor-
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den kan. Indien ooit het sterfbed pendant der wieg zal worden, dan zal dat wezen
krachtens een later afgekondigde nadere beschikking Gods; niet krachtens zijn
scheppingswoord. Het zal dan zijn krachtens zijn wil tot straf op de zonde; niet uit
58.
kracht van hetgeen ‘van den beginne’ den mensch ‘gezet’ is.’ Maar voor Heidegger
is de dood een verschijnsel dat bij het leven behoort, een bepaalde manier van zijn,
waarin het bestaan op de dood betrokken is. Zo komt hij tot zijn existentiele
interpretatie van de dood: niet de dood moet uit het leven, maar het leven moet uit
de dood verklaard worden. Hiermee heeft Heidegger zich, aldus Schilder, van het
gezag van de Openbaring losgemaakt. ‘Zoo is Heideggers opvatting, gelijk ook
vooral zijn methode, een principieele loochening der Schrift. Juist in het kiezen van
de methode snijdt Heidegger de mogelijkheid af van den zondeval, en wordt
Romeinen 5:12 onverklaarbaar gemaakt. Heidegger ondersteunde zooeven zijn
theorie over het ‘op-dendood-aangewezen-zijn’ met de zooeven reeds vernomen
uitspraak: ‘Zoodra een mensch tot het leven komt, is hij aanstonds oud genoeg om
te sterven’. Ergo, zoo besluit hij dan, het bestaan neemt den dood als manier-van-zijn
over, zoodra het er is. Het geloof evenwel stelt bijvoorbeeld daartegenover, dat een
graf, zoodra het gedolven is, oud genoeg is om geopend te worden in den dag der
dagen (althans van onzen kant, en dan ‘in abstracto’, dat wil zeggen zonder dat
men met Gods Raad rekent, bezien) en dat (op dezelfde manier) een gestorvene,
59.
zoodra hij gestorven is, lang genoeg overleden is om dadelijk levend te worden.’
In aansluiting bij Heidegger behandelt Schilder vervolgens de publicatie Der
verstandene Tod van Stemberger. Deze filosoof heeft geen behoefte aan troost
over de dood, want voor hem is de dood zelf een troost. De menselijke existentie
moet de dood niet als iets vreemds beschouwen of behandelen, maar moet de
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dood overnemen: de eindigheid behoort tot het wezen van heter-zijn. In de filosofie
van Sternberger is het ‘zijn’ eigenlijk al niets en kan daarom niet vernietigd worden.
Er-zijn is niets, dus is sterven niets. Daarom behoeft er ook geen troost over de
dood te zijn. Hoe anders, zegt Schilder, klinkt het getuigenis van de Schrift. ‘De
Bijbel stelt den dood als vijand voor, die te niet gedaan moet worden, en hij wil ons
daarom juist wel troosten over de aanwezigheid van den dood en ons verlossen
van den dood, die ‘vreemd’ is aan het bestaan, gelijk God het in den aanvang gesteld
heeft. Die troost moet dan ook ‘van buiten en van boven’ komen. Het standpunt van
Heidegger - Sternberger evenwel neemt juist deze grondstellingen, deze
vooronderstellingen weg; het lijft den dood bij het leven in, en ontkent juist de
mogelijkheid van een menschelijk ‘Dasein’, waaraan het op den dood aangewezen
60.
zijn niet origineel inhaerent zou zijn.’
Schilder geeft hierna aandacht aan Scheler, die veel over lijden en dood, over wezen
en kentheorie van de dood geschreven heeft. Volgens Scheler - zo geeft Schilder
hem weer - behoort het tot het wezen van de ervaring van elk leven, dat het op de
dood gericht is. Het levensproces stelt altijd aan zichzelf een grens en die grens is
de dood. Verder is de dood volgens Scheler een offer terwille van de voortplanting
en de instandhouding van de menselijke soort. Geboren worden en sterven zijn
offer, de eerste als een teken van nieuwe opbloei, de tweede als teken van de
afsterving van het leven. Lijden en dood nemen beide hun plaats in in de opbouw
van het al. Maar er is, zegt Schilder, een diepe kloof tussen de theorieën van Scheler
en het spreken van de Schrift over het intreden van dood en pijn in de wereld, en
voor wat het offerbegrip aangaat.
Tenslotte gaat Schilder breed in op hetgeen Jaspers schrijft over
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strijd, dood en schuld. Ook voor Jaspers behoort de dood tot het leven. Maar de
dood is een grenssituatie. Als ons eindig bestaan gericht staat op het oneindige,
dan ontmoeten elkaar aan de grens van ons bestaan twee machten, die men met
geen mogelijkheid aan elkaar kan verbinden. Schilder geeft de gedachten van
Jaspers dan als volgt weer: ‘Wat nu den dood betreft, deze is als ‘objectief’ feit van
het ‘Dasein’ nog geen grenssituatie. Zoo lang de mensch den dood alleen maar als
een straks hem overkomend factum in rekening brengt, bijvoorbeeld in de ‘zorg’,
die den dood vermijden wil, heeft hij diens eigenlijk karakter nog niet gezien. Pas
in de grenssituatie wordt de dood een kwestie van onze geschiedenis, gaat hij in
onze existentie in, en wordt hij niet maar een objectief feit, doch (als dood van den
naaste of van mijzelf) een geweldige macht, die op mijn bestaan ingrijpt met
onweerstaanbare kracht. Mijn eigen dood is niet te ervaren. Wel heb ik ervaring in
betrekking tot hem. In mijn sterven onderga ik den dood wel, doch ik ervaar hem
niet. In mijn sterven onderga ik ook mijn absolute niet-weten. De dood is dat punt
van mijn ‘Dasein’, dat mij in mijn vrije beweging stillegt; verder is er eigenlijk niets
61.
meer van te zeggen.’ Zo is er, zegt Schilder, ook in de filosofie van Jaspers geen
plaats voor Romeinen 5:12, en het bijbelse gedachtenbeeld inzake de vragen van
de dood en het leven van de eerste mens zijn daarmee geoordeeld.
Wanneer Schilder dan tot zijn eigen, thetische uiteenzettingen komt, stelt hij dat
dood en leven, zoals bovengenoemde filosofen erover gesproken hebben, geen
van beide origineel zijn. Want, zegt hij, leven is meer dan existentie: het is existentie
in vrede, die tot de mens kwam na de schepping, in het verbond. En de dood is
geen tweelingbroer van het leven, maar van buiten-af in de wereld gekomen, als
loon op de zonde. Aan de hand van Romeinen 5 laat Schilder zien, hoe de dood is
in-gekomen
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en is door-gegaan. Tevens laat hij aan de hand van dit hoofdstuk zien, hoe er door
Christus een wonderlijk gewerkte, transcenderende vrede is neergedaald en
doorgegaan. ‘Dat is wat Romeinen 5 duidelijk leert: een in afwijking van de eerste
harmonie van-buiten-af in-dringende zonde-met-dood, en daarna een in afwijking
62.
van de daardoor ontstane disharmonie wederom van buiten-af in-dringende vrede.’
In dit kader geeft Schilder ook aandacht aan het verbond. Want het verbond is
opgericht (na de schepping), overtreden (door de zonde, waarop de dood volgde)
en hersteld (waarin Gods genade-gift over de mensen komt). Zo handhaaft Schilder
tegenover filosofen van zijn tijd de bijbelse gedachte dat God de zonde honoreert
met de dood, gezien het rechtskarakter van het verbond. ‘Zonde is dienstweigering,
en dood daarvoor stipendium. Dienstweigering komt altijd na dienst; en deze na
den oproeptot-den-dienst. Dat is hier: na het eerste Woord Gods in verbondsstelling,
gesproken na de schepping. Zoo kan de dood geen tweelingbroer van 't leven zijn.
63.
De kogel van den overlooper is geen tweelingbroer van de inlijving in de armee.’
In zijn preek over het wenen van Jezus bij het graf van Lazarus zijn het ook deze
elementen die door Schilder impliciet naar voren worden gehaald. Hij zegt daar, dat
Christus de mensen bij Lazarus’ graf de ogen heeft willen openen voor wat dood-zijn
is en voor wat leven is. Dood-zijn is niet zozeer door het sterven heengegaan zijn,
maar een staat van dood-zijn in zonden en misdaden. Dood-zijn is een zaak van
schuld. En leven is een zaak van zaligmaking door Christus, van wedergeboorte,
van tot leven gewekt zijn door zijn Woord. Wie dat ziet en gelooft - voor hem is,
zoals Schilder het uitdrukt, de echte dood overwonnen door het echte leven.
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Deze preek van Schilder en zijn uiteenzettingen in Heidelbergsche Catechismus
Deel III hebben nog niets aan actualiteit ingeboet. Er zijn de laatste decennia allerlei
veranderende opvattingen over de dood in de christelijke geloofsleer gekomen. De
klassiek-gereformeerde visie is, dat de dood als een straf op de zonde gezien moet
worden, In het paradijs hoorde de dood er niet bij. Het feit dat de mens moest sterven,
had te maken met de ontaarding van de menselijke natuur. De dood werd van
oudsher in de dogmatiek onder het hoofdstuk ‘zonde’ behandeld. G.C. Berkouwer
schreef over de dood als gevolg van de menselijke zonde: ‘Meermalen is met name
de laatste tijd de vraag gesteld, of in het door God geschapen leven niet ook, afgezien
van de invloed en de macht der zonde, een grens was gesteld en of ‘de dood’ niet
een algemeen karakter draagt, een algemeen fenomeen is, dat met de
creatuurlijkheid als zodanig gegeven is. Het valt moeilijk te loochenen, dat het bijbels
64.
getuigenis nergens met deze “natuurlijke sterfelijkheid” bezig is.’
Zijn leerling H.M. Kuitert daarentegen publiceerde aan het eind van de jaren zestig
enkele artikelen, waarvan de titels al aangaven, dat zijn denken een heel andere
65.
richting uitging. Voor Kuitert is de dood, het moeten sterven, een element van de
goede schepping. De eindigheid van het menselijk bestaan is een creatuurlijk
gegeven. Hij acht het niet juist een verbindingslijn te trekken tussen sterfelijkheid
en zonde. Niet als zondaar, maar als schepsel moet de mens, als het zijn tijd is,
van ophouden weten. Kuitert komt tot zijn standpuntbepaling langs twee wegen.
Met bijbel-kritische argumenten laat hij de trits schepping-zondevalverlossing als
niet-historisch los. Er zou geen sprake zijn geweest van een staat der rechtheid die
aan de zondeval vooraf ging. Met informatie van de biologische wetenschap stelt
hij, dat er geen leven denkbaar is zonder dood, omdat leven nu eenmaal
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teert op een substraat van gestorven leven. Vanuit deze uitgangspositie benadert
hij Romeinen 5:12. Volgens hem betekent deze tekst niet, dat het sterven door de
zonde in de wereld is gekomen, maar de dood is daar macht vol verderf, de dood
is daar impasse waarin de zondaar voor God is geraakt. Kuiterts betoog is een
schoolvoorbeeld van bevooroordeelde exegese, waarbij de theologie in het slop
terechtgekomen is en ‘de resultaten’ van ‘de wetenschap’ als leesbril van de Schrift
gaan fungeren.
66.

Deze andere waardering van de dood heeft sindsdien de theologie doortrokken.
Maar de klassiek-gereformeerde visie op het sterven is gebleven: de oorzaak van
de dood is gelegen in de zonde. In zijn commentaar op Genesis heeft Calvijn duidelijk
deze gedachte uitgesproken. En H. Bavinck bevindt zich in zijn Gereformeerde
67.
Dogmatiek geheel in deze lijn. Hij spreekt over de dood in verband met de straf
op de zonde en keert zich daarbij uitdrukkelijk tegen de gedachte, dat de dood op
zichzelf natuurlijk en met het stoffelijk organisme van de mens als vanzelf gegeven
zou zijn. De dood, aldus Bavinck, is niet natuurlijk, maar heeft zijn oorzaak in de
overtreding van Gods gebod. Er is een onlosmakelijke samenhang tussen dood,
zonde en straf. Hetgeen Schilder in zijn preek over het wenen van Jezus bij het graf
van Lazarus en in zijn Heidelbergsche Catechismus Deel III naar voren heeft
gebracht, ligt geheel in de lijn van de klassiekgereformeerde theologie. De dood is
geen goede vriend, maar een indringer; nimmer ‘een ons liggende tweelingbroer’,
nimmer een tweelingbroer van het leven.

Eindnoten:
51. De Reformatie, 23e jrg. nr. 47 (21-8-1948), ‘Geloof en zien’, naar aanleiding van Johannes 11:40.
52. Heidelbergsche Catechismus Deel III, Goes 1950, pag. 383-453, par. 70 ‘De dood pendant van
't leven?’.
53. Karl Barth (1886-1968) schreef over de dood met name in zijn Kirchliche Dogmatik III/2, ‘Die
Lehre von der Schöpfung’, welk deel in 1948 verscheen; vgl. ook III/3 dat in 1950 verscheen.
Martin Heidegger (1889-1976), Max Scheler (1874-1928) en Karl Jaspers (1883-1969) waren
existentie-filosofen van grote invloed. Adolf Stemberger (1907-1989) studeerde in Heidelberg
bij Karl Jaspers en in Freiburg bij Martin Heidegger. Hij promoveerde in 1932 bij Paul Tillich in
Frankfurt am Main. In 1934 verscheen de hier door Schilder besproken publicatie Der verstandene
Tod. Eine Untersuchung zu Martin Heideggers Existenzial-Ontologie.
54. Heidelbergsche Catechismus Deel III, pag. 383.
55. A.w., pag. 384; vgl. pag. 387.
56. A.w., pag. 384.
57. A.w., pag. 390.
58. A.w., pag. 388.
59. A.w., pag. 400.
60. A.w., pag. 405; vergelijk pag. 406: ‘In een ‘Dasein’ toch, dat ‘niets’ is, is geen ‘zin’ en dus ook
geen plaats voor Christus’ ambtelijke worsteling, die Hij voltrokken heeft, om het ‘Dasein’ van
den vloek van den eeuwigen dood te ontheffen, en het weer te vervullen met het gansch zeer
groote gewicht der eeuwige heerlijkheid. Daarom ligt er een heel complex van onchristelijke en
den Bijbel reeds in zijn eerste hoofdstukken weersprekende grondgedachten achter, wanneer
Stemberger oordeelt, dat er geen boven den dood uitvoerende troost is, dat de dood zelf reeds
de troost is.’
61. A.w., pag. 415.
62. A.w., pag. 439.
63. A.w., pag. 453.
64. Dogmatische Studiën. De Zonde II, Kampen 1960, pag. 321.
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65. ‘Herwaardering van de dood’ en ‘Moeten sterven en de dood’, Anders Gezegd, Kampen 1970,
2e druk, pag. 141-151, 152-161.
66. Men zie bijvoorbeeld de beschouwingen van Okke Jager, De dood in zijn ware gedaante en
Liever langer leven, en die van Karl Rahner, Zur Theologie des Todes. Wel vormen de opvattingen
van Rahner de tegenpool van die van Jager. Bij de een staat de discontinuïteit van de dood ten
opzichte van het leven voorop (Jager), bij de ander de continuïteit van de dood ten opzichte van
het leven (Rahner). De een pleit omwille van de door hen beide nagestreefde levenscontinuïteit
voor opheffing van de dood, de ander voor integratie van de dood. Men zie bijvoorbeeld ook
Dorothé Sölle, Niet alleen ja en amen. Voor haar heeft het bijbels spreken over dood-zijn
voornamelijk betrekking op het sociaal dood-zijn. De herwaardering van de dood werkt in de
psychologie met name door in het werk van E. Kübler-Ross. In haar publicaties Lessen voor
levenden en Dood - het laatste stadium van innerlijke groei ziet zij de dood als voltooiing van
het leven, welke volwassen aanvaard moet worden; volgens haar is het leven een rijpingsproces
dat in het sterven zijn afronding vindt. Vanuit de psychologie tracht zij het sterven aannemelijk
te maken.
67. Deel III, Kampen 1967, 5e druk, pag. 164.

8. Een preek over de kerk als voorwerp van het geloof
In zijn preek over Zondag 21, vraag en antwoord 54, van de Hei-
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delbergse Catechismus geeft Schilder als het ware in het kort een samenvatting
van zijn leer over de kerk.
In de inleiding tot de preek waarschuwt hij voor de tegenstelling, die veelal wordt
gemaakt, tussen de ware kerk in de hemel en de tijdelijke kerk op aarde. Alle idealen
en verlangens met betrekking tot de kerk worden dan, aldus Schilder, getransponeerd
naar de kerk in de hemel, terwijl de kerk hier beneden van weinig waarde wordt
geacht. Hij wijst erop, dat de kerk het lichaam van Christus is en alles bevat: hemel
en aarde, levenden en doden en hen die nog geboren moeten worden. Kortom, wie
over de kerk spreken wil, moet dit doen vanuit het oogpunt van de eenheid van het
lichaam van Christus.
Schilder begint met erop te wijzen dat de Catechismus duidelijk aangeeft, dat het
de Zoon van God is die met het maken van de kerk bezig is van het begin van de
wereld tot haar einde. De kerk is een zaak van de tijd en van alle tijden. Zij beweegt
zich tussen Genesis 3 en Openbaring 21. Daarom is de kerk nog niet af. Christus
vergadert de kerk van het begin van de wereld tot het einde. Voor Schilder vloeit
daaruit voort, dat er over de kerk alleen maar gesproken kan worden op grond van
hetgeen Christus in het geopenbaarde Woord zegt. Niet uit hetgeen wordt
waargenomen, alleen vanuit het Woord van Christus kan en mag er over de kerk
gesproken worden. Schilder waarschuwt er voor, dat men, op grond van hetgeen
voor ogen is, geen onderscheidingen op de kerk mag gaan toepassen, die niet naar
het Woord zijn. Zo is de onderscheiding van zichtbare en onzichtbare kerk onjuist,
wanneer men daar twee kerken mee wil creëren: een zichtbare kerk waar niet veel
van deugt en een onzichtbare kerk die de ware is. Het geloof is inderdaad
onzichtbaar, aldus Schilder, maar de kerk is altijd zichtbaar, want het geloof dringt
er
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naar zich zichtbaar te maken in de wandel van het geloof. Onjuist is ook de
onderscheiding van de kerk als organisme en als instituut. Want al wat organisch
groeit, zoekt de vaste vorm. De kerk begint weliswaar als een organisme, maar
zoekt direct de vorm van het instituut. Schilder laat hierbij een waarschuwing naar
twee kanten horen: in de richting van de subjectieve vroomheid, die de kerk van
weinig waarde acht; en in de richting van het kerkisme, waarbij het kerk-zijn tot
institutionalisme wordt. Beide vergeten, aldus Schilder, het actuele, kerkvergaderende
werk van Christus. Onjuist is ook de onderscheiding van strijdende en triumferende
kerk. Wie zo denkt, deelt de kerk eigenlijk in tweeën: een kerk op aarde die strijdt
en een kerk in de hemel die triumfeert. Schilder wijst dit af. Ten eerste is, naar zijn
mening, de kerk een eenheid. En ten tweede zijn strijden en overwinnen van
toepassing zowel op de kerk in de hemel als op de kerk op aarde. De kerk in de tijd,
zo vat Schilder samen, neemt de vorm aan van een instituut en vormt een eenheid
van boven en beneden.
Vervolgens wijst Schilder erop dat de kerk ook een zaak is van de eeuwigheid. Hij
raakt hier de kwestie van de uitverkiezing. De kerk is nooit te verklaren uit menselijke
aanleg of religieuze behoefte. De kerk is een zaak van de eeuwigheid, van Gods
verkiezing. Juist omdat voor Schilder deze gedachte van zo groot gewicht is, keert
hij zich tegen elke vorm van sectarisme en tegen elk spreken over de pluriformiteit
van de kerk. Want het eerste neemt het subjectieve gevoelen tot grondslag van het
kerkzijn, het tweede meent met een pluriformiteitsleer - er zijn nu eenmaal vele
kerken wegens de variatie van het menselijk geslacht en de ontwikkeling van de
geschiedenis - de menselijke zonde goed te kunnen praten. Maar wie begint bij
Gods uitverkiezing, die houdt maar een maatstaf over: het Woord.
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Tenslotte laat Schilder zien, dat de kerk een zaak is van eenheid van tijd en
eeuwigheid. Het kerkvergaderend werk van Christus voltrekt zich in de tijd, vindt
zijn oorsprong in de eeuwigheid (de uitverkiezing) en wordt een zaak van Gods
nieuwe wereld. Wanneer deze wereld tot haar einde komt en de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde gekomen zijn, dan blijft de kerk. Want de dan voltooide kerk is de
nieuwe mensheid van God. Schilder eindigt deze preek met een gouden zin: ‘Geloofd
zij God. Is het niet mooi om het zo te zien en gereformeerd te zijn in het lezen van
69.
den Bijbel?’
Gereformeerd zijn in het lezen van de Bijbel, ook ten aanzien van het geloofsstuk
over de kerk - dat is de inzet geweest van al het denken, spreken en schrijven van
70.
Schilder over de kerk. Alles wat hij in zijn leven heeft gepubliceerd, heeft met de
kerk te maken. Het vraagstuk van de kerk heeft hem zijn leven lang bezig gehouden.
Daarvan leggen zijn preken en Schriftoverdenkingen, zijn grote hoeveelheid
journalistieke arbeid, zijn theologische monografieën, zijn colleges, zijn
correspondentie en zijn kerkstrijd een duidelijk getuigenis af.
‘Begin- en eindpunt van alles wat Schilder over de kerk geschreven heeft, is zijn
geloofs-standpunt dat de kerk een zaak is van het geloof. Noch het empirisch
gegevene, noch de kerkelijke praktijk, maar alleen het geloof in het geopenbaarde
Woord dient inzake de kerk de maatstaf te zijn. In de Schrift en in de
belijdenisgeschriften van de kerk leest Schilder af, dat de kerk zowel congregatio
als coetus is. Voorop gaat het kerkvergaderend werk van Christus. Menselijke criteria
zijn daarbij niet doorslaggevend, evenmin als vaststaande kerkinstituten dat zijn.
Nauw sluit Schilder aan bij het onderricht van Zondag 21 van de Heidelbergse
Catechismus en de Artikelen 27 tot en met 29 van
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de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Maar daarna en daarnaast is de kerk ook coetus:
de gelovigen komen samen, in gehoorzaamheid achter Christus aan. De normen
voor dit in geloofsgehoorzaamheid achter Christus mee-vergaderen worden slechts
uit de Schrift gekend. Het verbond wordt tot de constitutieve factor voor het kerk-zijn.
En het bewaren en najagen van de eenheid van de zichtbare kerk zijn bepalend
voor Schilders dynamisch kerkbegrip. Dit denken en spreken over de kerk brengt
Schilder in de jaren dertig en veertig in conflict met meningen en leringen die breed
binnen de Gereformeerde Kerken leven. Zijn dynamisch kerkbegrip blijkt
onverenigbaar te zijn met allerlei pluriformiteitstheorieën, maar ook met andere
onderscheidingen, zoals die van zichtbare en onzichtbare kerk, kerk als organisme
en als instituut en strijdende en triumferende kerk. In de jaren dertig en veertig heeft
Schilder velen binnen de Gereformeerde Kerken voor zijn inzichten over het wezen
van de kerk en voor zijn dynamisch, actueel en oecumenisch spreken over de kerk
weten te winnen. Maar de oppositie tegen zijn talloze publicaties op dit terrein groeide
met het jaar. De steeds scherper wordende tegenstellingen inzake het vraagstuk
van de kerk waren mede oorzaak van de kerkelijken conflicten, die tot de Vrijmaking
71.
in het jaar 1944 zouden leiden.’
Op de grafsteen van Schilder staan, overeenkomstig zijn eigen wens, de woorden
uit Johannes 17:20 ‘opdat zij allen een zijn’. De eenheid van de kerk aan de orde
stellen is voor Schilder zijn belangrijkste levenstaak geweest. Want het gebed van
Christus: ‘opdat zij allen een zijn’, heeft hij als een gebod voor de gelovigen verstaan.
Met deze opdracht van Christus is hij zijn leven lang bezig geweest. Daartoe heeft
hij niets anders willen doen dan het geloofsartikel inzake de kerk: ‘ik geloof een
heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen’, ge-

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

64
hoorzaam aan het Woord van God te lezen. Zo zegt hij: ‘Er is tenslotte maar een
kerk. Nooit een kerk onder de kerken. En daar er maar een kerk bestaat in de ganse
wereld, door een Geest beheerst, kan ik nooit die kerk met een andere vergelijken.
Ik moet haar bestaan aanvaarden door het geloof en ik heb nooit een andere grond
om haar te aanvaarden dan het geloof. Als er kerken waren met religies kan ik gaan
vergelijken, maar daar er maar een kerk is, kan ik nooit vergelijken en nooit het
72.
kerk-we-zen afleiden uit vergelijkende wijsheid.’
Begin- en eindpunt van Schilders kerkleer is geweest, dat ook de kerk een
geloofsstuk is. Kerk-zijn kan uitsluitend worden afgeleid uit het Woord van God.
Inzake de kerk dient Gods openbaring het eerste en het laatste woord te hebben.
De kerk is een zaak van het geloof in het geopenbaarde Woord. Deze
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift staat bij Schilder voorop. In zijn preek over
de kerk aan de hand van Zondag 21 zegt hij: ‘Ik kan over de kerk alleen een wijs
woord spreken, als Hij, die aan ‘t vergaderen is, mij uit zijn mond zegt, wat dat ding
daar worden moet. Ik moet het Woord van Christus hebben. Pas daarop kan mijn
kerk-begrip worden opgebouwd en ik ben dan verplicht, dat toe te passen in al zijn
73.
scherpte.’ En in een andere preek over dezelfde Zondag 21 brengt hij een en
ander als volgt onder woorden: ‘De stem des Heeren zegt mij: Ik maak de kerk.
Gelooft gij dat? En maar een antwoord past: Ja Heere, ik geloof, dat Gij bezig zijt
de kerk te vergaderen. Ik zie het niet, ik begrijp het niet, ik begrijp nooit uw daden,
ook deze niet, maar op uw Woord heb ik U geloofd. De kerk is geloofsstuk. Wij zijn
vaak geneigd te zeggen: och, kerken zijn er vele, ook religies zijn er vele, vergelijk
ze maar, haal de beste er uit, comparatief te werk gaande, en dan vindt ge, waar
ge wezen moet. Maar als deze kerk bijeenkomt onder Christus' eigen macht door
zijn Geest en
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Woord, kan geen mens vergelijken. Ik kan eenvoudig zeggen: het is, zoals het hier
gezegd is en door het geloof kan ik het zien, door het geloof kan ik ook de kerk
74.
vandaag zien.’
Bij deze gehoorzaamheid aan de Schrift voegt zich Schilders gebondenheid aan
de confessie. In een lange reeks van jaren heeft hij zich beijverd om een
confessioneel bepaald normbesef binnen de Gereformeerde Kerken te herstellen
en te bewaren. Ter bepaling van zijn kerkbegrip kiest hij voortdurend positie vanuit
de confessie. Keer op keer grijpt hij terug op Zondag 21 van de Heidelbergse
Catechismus en op de Artikelen 27 tot en met 29 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis. Een sterke dogmatische greep, die in zijn positieve kracht
verstrekkende gevolgen heeft gehad, deed hij door het accent te leggen op de
termen congregatio en coetus: Christus' activiteit in de congregatio, de menselijke
verantwoordelijkheid in de coetus. Christus vergadert, beschermt en onderhoudt
zijn kerk in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Maar Hij doet dat door zijn Geest en
Woord, in de eenheid van het ware geloof. Dat wil zeggen, de gelovigen zijn geen
toeschouwers, de kerk gaat hen persoonlijk aan, zij dragen
medeverantwoordelijkheid. In samenhang hiermee moet ook gewezen worden op
de nadruk die Schilder legt op de tweezijdigheid van het verbond: het verbond is
naar de kant van de mens toe de gehoorzaamheid. Weliswaar wordt beleden dat
Christus door zijn Geest en Woord zich een kerk bijeen vergadert, maar het kerklid
‘is bij de kerk geïnteresseerd op leven en dood. Hij is levend lidmaat en zal dat
eeuwig blijven - afgelopen, uit. Wat hier gebeurt, gaat hem persoonlijk aan. Hij is er
in opgenomen en kan nooit toeschouwer zijn op het toneel, die uit de zaal toekijkt,
neen, het is een stroom, die hem meeneemt, een optocht, die hem meesleurt. Bij
die grote verzameling, die vandaag aan de gang is, bij dat drama, dat vandaag ge-
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75.

beurt, is hij betrokken en hij gaat mee voor tijd en eeuwigheid.’

Deze opvattingen over het wezen van de kerk zorgden bij Schilder voor een
dynamisch kerkbegrip. De kerk is een zaak van de voortdurende, eeuwenlange,
presente activiteit van de Zoon van God en van de gelovigen, die in het bouwen
van de kerk hun taak en verantwoordelijkheid krijgen toegewezen. Voorop gaat de
activiteit van Christus: de kerk is zaak van zijn kerkvergaderend werk. Maar er wordt
ook een sterk accent gezet op de concrete verantwoordelijkheid van ieder kerklid:
de kerk is mede zaak van de gelovige gehoorzaamheid. ‘Deze vergadering, zegt
de belijdenis, is geen zaak die ik naar believen aankijken kan en ook wel een tijd
lang kan laten lopen. Ik kan de kerk niet bekijken op een afstand. Ik was er in
geboren, eer ik het wist; ze doopten me, eer ik verstand had; ik ben lid van haar,
eer ik het weet. Ik blijf het mijn leven lang en ik zal eeuwig volhouden van die kerk
lid te blijven, levend lid. Mijn begeren is er in, mijn verstand is er in, mijn smaak is
er in. Ik ben er in door hoog gezag en ga mee in alle eeuwigheid. Hier is elkeen, die
zo spreekt, geen toeschouwer in de zaal, maar speler op het toneel, en het toneel
met zijn spel beweegt de hele zaal, en al wat in de wereld is hangt samen met het
76.
feit der vergadering van de kerk.’ Dit dynamische spreken inzake de kerk vormt
het hart van Schilders kerkleer.
In samenhang met deze beide elementen in zijn dynamisch kerkbegrip heeft Schilder
het verbond als constitutieve factor voor de kerk voortdurend voor de aandacht
geplaatst. Kerk-zijn is kerk-zijn in concrete verbondsgehoorzaamheid. God is het,
die het verbond stelt. Maar in het verbond roept God zijn volk op tot zijn dienst. Zo
is de mens in het verbond Gods medearbeider. Op deze wijze bepaalt het verbond
Schilders denken over de kerk.
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De dynamiek van congregatio en coetus en de tweezijdigheid van belofte en eis in
het verbond zijn gebonden aan de van boven gegeven openbaring en betrokken
op de geschiedenis. Want God komt in Christus deze wereld binnen en maakt hier
op aarde geschiedenis. Vanuit de hemel vergadert Christus zijn kerk. Op aarde
vergaderen de gelovigen met Christus mee. In deze dynamiek van de geschiedenis
krijgt de kerk gestalte. In Schilders kerkleer vult het dynamische het historische en
het historische het dynamische. Het Woord van God spreekt op een actuele, concrete
wijze over de kerk in de voortgang van de geschiedenis. Zij het onder eschatologisch
voorbehoud! Want God is met hemel en aarde, en met zijn kerk, onderweg naar
zijn nieuwe wereld.
Met zijn dynamische kerkleer heeft Schilder een aantal gebruikelijke meningen en
onderscheidingen ten aanzien van de kerk doorbroken. Zijn protest betreft allereerst
de leer van de pluriformiteit van de kerk, waardoor vrede gesloten wordt met het
verschijnsel van de vele kerkinstituten en men, in plaats van de door God gewilde
en door Christus bevolen eenheid van de kerk na te streven, vervalt in kerkelijk
relativisme en defaitisme. Tevens keert het protest van Schilder zich tegen de
onderscheidingen van de kerk als organisme en als instituut, die van de zichtbare
en de onzichtbare kerk en die van de strijdende en de triumferende kerk. Schilder
tekent tegen deze gebruikelijke meningen en onderscheidingen protest aan, omdat
zij of de onderlinge verdeeldheid van de kerkinstituten in stand houden (de
pluriformiteitsleer) of het instituut van de kerk op de tweede plaats zetten (de kerk
als organisme, de onzichtbare kerk). Schilder heeft het voor het zichtbare instituut
van de kerk opgenomen en zich beijverd voor de zichtbare eenheid van de kerk.
Zijn concrete manier van spreken over de kerk, midden in de actualiteit, is te dan-
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ken aan zijn dynamisch kerkbegrip. Dit heeft hem in zijn denken en spreken over
de kerk verwijderd van A. Kuyper en H. Bavinck en vele andere theologen in de
Gereformeerde Kerken, die aan de typisch-Kuyperiaanse leringen omtrent de
pluriformiteit, de kerk als organisme en de onzichtbare kerk vasthielden.
Gedurende enkele decennia heeft Schilder concreet en in de actualiteit van zijn tijd
het kerkelijk vraagstuk aan de orde gesteld. Aansluiting vond hij met name bij Calvijn,
terwijl hij voortbouwde op Kuyper en Bavinck, die hij deels achter zich liet en deels
oversteeg. Hij wist zich verbonden met theologen van de oude A-richting zoals G.
Doekes, T. Bos en F.M. ten Hoor. Zo heeft hij zijn normatief-dynamische en
historisch-dynamische ecclesiologie ontwikkeld en een wezenlijke bijdrage geleverd
77.
aan de ontwikkeling van de gereformeerde kerkleer.

Eindnoten:
68. ‘Wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het hele
menselijk geslacht zich een gemeente, die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van het begin
van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij doet dat door zijn Geest
en Woord in eenheid van het ware geloof. En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid
ben en eeuwig zal blijven’.
69. Verzamelde Werken, Afdeling I, Preken, Deel III, pag. 218.
70. Voor een overzicht van Schilders onderricht over de kerk en van de literatuur over dit onderwerp,
zie J.J.C. Dee, K. Schilder - oecumenicus. K. Schilder over ‘het kerkelijk vraagstuk’, Goes 1995.
71. A.w., pag. 121, 122.
72. ‘Het feit van de vergadering der ware gemeenschap door het Woord en den Geest van Christus
Jezus’, preek over Zondag 21, gehouden op 5 juli 1942 te Rotterdam-Delfshaven; stenografisch
opgenomen. Verzamelde Werken, Afdeling I, Preken, Deel III, pag. 226.
73. Vgl. noot 69, a.w., pag. 209, 211.
74. Vgl. noot 72, a.w., pag. 226, 227.
75. A.w., pag. 222.
76. Aw., pag. 223.
77. Vgl. noot 70, pag. 185-194 voor een samenvatting van de karakteristieke elementen van Schilders
kerkleer.

9. Een preek over de vraag waarom wij goede werken moeten doen
Meer dan eens wordt in de huidige discussies Schilder er van beschuldigd, dat er
in zijn theologie een te sterk accent zou liggen op de eisende kant van het geloof.
Het zou bij hem alles ambt en plicht, bevel en gebod, roeping en eis zijn; gave zou
78.
direct tot opgave worden. Dit heeft hem het verwijt opgeleverd van radicalisme.
In zijn werk zou men stuiten op een felle gloed; zijn evangelie-vertolking zou als
‘een vuurbal’ op de mens afkomen; gelovigen zouden leven onder de druk van Gods
aanwezigheid, onder de hoogspanning, onder de beklemming en de oneindige ernst
van het absolute gebod. Schilders theologie zou radicaal en exclusivistisch zijn:
alles of niets - wegens de volstrekte eisen van het verbond (de gehoorzaamheid).
Bij Schilder zou de gena-
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de van Christus niet anders voorkomen dan in het kleed van de heiliging.
79.

Verder is aan het adres van Schilder het verwijt gemaakt van ‘normatief idealisme’.
Deze filosofische term wil aangeven: gelovigen gaan leven vanuit hun mogelijkheden
om de wet te vervullen. Beheerst dat idealistische denken vanuit de wet en de
mogelijkheden van de mens niet de theologie van Schilder?, zo wordt gevraagd.
Kent Schilder niet een sterke concentratie op de situatie van voor de zondeval,
waardoor hij keer op keer stelt: terug naar de wet van den beginne? Gevolg daarvan
is, dat hij de gebroken en zondige situatie van na de zondeval, waarin de gelovigen
nog steeds verkeren, moeilijk in rekening kan brengen. Schilders theologie dreigt
tot normatief idealisme te verworden, zo heet het dan. Daarin zou te weinig plaats
zijn voor allerlei elementen in het onderricht van de Schrift, zoals: de
wijsheidsliteratuur, leven in de vrijheid van Christus, de zachte tonen van Gods
genade en barmhartigheid, de rust in het volbrachte werk van Christus, de groei in
het geloof, het goed recht van compromissen in het leven.
Maar het is een groot misverstand en een ernstige vertekening, wanneer gesteld
wordt dat bij Schilder de rechtvaardiging alleen verschijnt in het kleed van de
heiliging, dat wil zeggen dat Schilder de genade zou wegdrukken achter de wet.
Helemaal naar de Schrift schrijft Schilder over de rechtvaardigmaking als zaak van
genade alleen: ‘Ik ben nu gerechtvaardigd, maar: daar is voor betaald! Christus
heeft de hele prijs betaald; moet ik nu zeggen: dat is genade? Ja! Dat ik het adres
van die rechtvaardiging mocht worden, dat is genade, die rust op volkomen recht
en daarom ook onveranderlijk is. Vandaar dat aan de ene kant volkomen
rechtvaardigheid en aan de andere kant volkomen genade
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is. Hier is vastheid door de verkiezing. Nu het vast ligt in de Raad des Vredes, dat
80.
ik een vrijgekochte ben, is God voor zichzelf gehouden om het ook te geven.’ En
in onmiddellijke samenhang daarmee stelt Schilder, dat dit geloof de mens opnieuw
geboren doet worden en hem tot een nieuw mens maakt. Want het geloof staat niet
stil; er komen goede werken. Maar, zegt Schilder, dat is uit genade. Zowel bij de
rechtvaardigmaking als bij de heiligmaking onderstreept Schilder krachtig: het is en
blijft alleen genade!
Daarom is het geboden afstand te nemen van een verkeerde beeldvorming van
Schilders theologie. In de jaren dertig werd hij door de hervormde theoloog O.
Noordmans getekend als ‘heiligheidsfanaticus’. In de jaren negentig wordt hij ten
tonele gevoerd als radicalist en normatief idealist. Hij is dat niet geweest. Wel is hij
de verkondiger geweest van het indrukwekkende en nimmer vrijblijvende Woord
van God. Zijn eerbied voor God en voor zijn Woord deed hem spreken over het
voorrecht van de nieuwe gehoorzaamheid in het mensenleven. Schilder heeft
verstaan, dat met het leven door het geloof in Christus het leven in gehoorzaamheid
aan Christus gegeven is. Ieder die iets van Schilder gelezen heeft, zal inzien dat dit
niets heeft uit te staan met radicalisme, wetticisme of normatief idealisme. Het is de
dankbaarheid voor de ontvangen genade, het is het verstaan van de samenhang hoe onomkeerbaar de volgorde ook is! - van belofte en eis.
Het is een belangrijk gegeven in Schilders theologie, dat hij voor de normen van
ons leven teruggrijpt naar het begin. Maar het zou getuigen van een diep
misverstand, wanneer men zou denken dat Schilder Gods geboden van den beginne
als een loden last op de mens legt. Het evangelie gaat voorop! En alleen bin-
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nen het grote geheel van het evangelie ontvangt de wet haar plaats. De verlossing
ligt in Christus, die de schuld heeft gedragen en de eis van de wet in zijn
gehoorzaamheid heeft vervuld. Maar wanneer Christus verlost en vrijmaakt van de
zonde, dan is dat terwille van de dienst aan zijn Vader. En dan leert Hij vragen, hoe
het van den beginne geweest is. Dat heeft Schilder willen doorgeven! In het raam
van de verlossing komt de wet naar de verloste mens toe met zijn vernieuwende
en leven-richtende kracht. Dat is geen radicalisme of normatief idealisme, maar wel
de radicale eis van totale levensheiliging, het stellen van het verloste leven onder
God die heilig is, en onder zijn norm. Daarbij wist Schilder van het kleine begin van
de gehoorzaamheid van de gelovigen en was zijn prediking van Gods wet
doortrokken van het verlangen naar de volkomenheid.
Een sprekend voorbeeld hiervan is Schilders preek over Zondag 32 van de
Heidelbergse Catechismus. Het opnieuw leven als in Gods tegenwoordigheid wordt
door Schilder in het heden verbonden met het begin en het einde van de schepping
van God. De verloste mens kan weer dankbaar voor het oog van zijn Schepper
leven.
Op de vraag waarom wij verplicht zijn tot het doen van goede werken, moet in de
eerste plaats het antwoord luiden dat dat het doel van de dingen is. Christus heeft
alles gedaan ter verlossing, opdat onze dankbaarheid daarvoor bij ons naar buiten
zou komen, zichtbaar en hoorbaar zou worden. Christus' verlossingswerk als
herschepping is een terugbrengen van de wereld, die verloren was, naar het begin.
Zijn herscheppingswerk bedoelt het oude, dat stuk was, naar het begin terug te
leiden. En zo staat het ook met onze goede werken: het doen van goede werken
was het doel van de schepping van God en blijft dat ook bij de her-
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schepping. God heeft de wereld geschapen met het doel, dat Hij aan het eind der
dagen de verschuldigde dankbaarheid van de mens zou ontvangen. Dat is de grond
van de schepping, het doel van de wereld. Het dienen van God is dus zeer algemeen
en zeer menselijk. De plicht tot dankbaarheid is er reeds vanaf Adam; het is een
oerplicht. God dienen en Hem danken voor zijn Vaderschap in de herschepping,
door Christus de volkomen Zaligmaker, leidt dus altijd terug naar het begin.
Daarom is het onderwijs in deze Zondagsafdeling ook zo centraal, zo breed, zo
algemeen. God heeft de wereld geschapen en zijn Zoon gezonden om de wereld
aan haar doel te laten beantwoorden. Het behoort bij de schepping, dat wij God
dankbaar zijn. En dat dat weer mogelijk is, danken we aan Christus. Hieruit volgt,
dat Christus niet de laatste grond van de dingen is. Zijn kruis, ja Hij zelf is middel,
instrument om God alle eer te geven. Onze dankbaarheid gaat uit boven Christus'
kruis; het doel der dingen is tenslotte dat God geprezen wordt als Vader in de
breedste zin van het woord. Zo houdt christen-zijn tevens weer in mens-zijn; de
mens komt weer tot de bedoeling die God oorspronkelijk met hem heeft gehad. En
omdat er niets los staat van God, betekent dit voor onze houding ten opzichte van
de wereld, dat we nooit mogen zeggen dat de wereld maar weinig is en dat de mens
maar mens is en dat het aards gewemel God niet aanstaat en aangaat. De wereld
gaat God zozeer aan, dat Hij toornt wanneer het scheef loopt en dat Hij zich verheugt
wanneer het goed loopt en deze wereld is verlost tot dankbaarheid. Zo geldt voor
de mens persoonlijk en voor alles wat gemaakt is: het heeft tot taak en doel en
voorwaarde om offerande Gods te zijn en daarin vrij te worden.
Maar er is niet alleen het begin of het einde van de dingen. Wat God met Adam
begonnen is, vervolgt Hij met ons. Wij zijn in-
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geschakeld in het levend heden. Bij het begin van de schepping is ons als taak door
God opgelegd het goede te werken. Dat is gebeurd met de bedoeling dat wij ook
in het heden de goede werken zouden gaan doen. Wij moeten ons vandaag, in ons
levend heden, laten inschakelen of liever ons zelf persoonlijk inschakelen bij de
stroom, die is gaan stromen bij het begin van de schepping. Elk moet persoonlijk
door de goede werken verzekerd worden van zijn geloof en door onze goede wandel
moet de naaste gewonnen worden. Dat wij persoonlijk goede werken moeten doen,
opdat wij zo uit de vruchten verzekerd zouden zijn van ons geloof, betekent natuurlijk
niet, dat de zekerheid van het geloof een soort rekensom is. Geloof dat de mens
weer normaal maakt, dat wil zeggen hem laat lopen langs de weg van de normen
van God, blijft een geschenk van boven, gegeven uit genade, en valt daarom nooit
te bewijzen. Geen enkel werk van ons is een bewijs van het geloof zelf. Geloof als
Gods werk kan alleen geloofd worden en geloof als Gods gave kan alleen bewezen
worden door het geloof. Maar voor wie gelooft is in het ogenblik van het geloof zelf
het goede werk, het voortgaan in goede werken, een zaak van wezenlijke betekenis.
Immers, geloof is ja-zeggen tot God in alles wat Hij spreekt. Daarom wordt geloof
door het geloof bewezen door de vruchten. En daarom is voor de gelovigen het
goede werk een vrucht der dankbaarheid. Het gaat er echter wel om het verband
tussen geloof en werken op de juiste wijze te blijven zien. En wat betreft het winnen
van de naaste door onze goede wandel: wij kunnen de kring van het rijk der
gehoorzamen uitbreiden door anderen op te wekken. Natuurlijk is het niet zo, dat
onze christelijke levenswijze anderen wederbaren kan. De naaste wordt pas
gewonnen voor Christus, wanneer God hem van bovenaf aanraakt. Maar God grijpt
hem wel aan in zijn huis, in het gemeenschap-
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pelijk huis van de wereld, waarin ook wij verkeren. Zodoende zijn wij ingeschakeld
en kan een ander leren zien, dat wij niet door de wereld willen gaan met onze eigen
maatstaven, maar met die welke God oplegt.
Iemand die geen goede werken doet, kan het einde niet halen. Wie ‘neen’ zegt en
blijft zeggen tot God en zijn geboden, die beërft het rijk niet en blijft buiten, omdat
hij vandaag buiten staat en bij het begin God hem niet voorgekend heeft, toen Hij
het doel aan de wereld stelde. Laten wij echter wel beseffen, dat ons geloof niet valt
te bewijzen uit hetgeen wij doen. Wij zien slechts mensen, die de oude mens nog
in zich hebben, maar die ook de nieuwe mens hebben. En die nieuwe mens is zo
groot, dat hij de oude mens overwint en eronder heeft, als het hart hier stilstaat.
Dan is de oude mens weg en staat daar de nieuwe mens, de kroon van Gods
schepping, in volle heerlijkheid als Gods pronkstuk. De eerste dag der schepping
is van even groot gewicht als de dag van vandaag en de laatste dag van deze wereld
is niet belangrijker dan deze dag. God schiep ons; dat bepaalt onze waarde. Dat
bepaalt ook onze dagen. Wie dat weet en zo leeft, die doet niet zoveel goede werken,
maar die werkt altijd door, want die is normaal, dat wil zeggen mens voor Gods
aangezicht geworden.
Vanuit deze samenvatting van de preek van Schilder over Zondag 32 van de
Heidelbergse Catechismus kan nog het volgende worden opgemerkt. Wanneer in
deze preek wordt gesteld: ‘terug naar het begin’, wordt daarmee erkend het recht
dat God als Schepper en als Verlosser in Christus op de mens heeft. Zo mag de
mens weer leven: als schepsel voor het aangezicht van de Schepper. Centraal staat
de verlossing van het leven door Christus. Maar deze verlossing is tevens
herschepping en staat niet los
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81.

van het nieuwe leven, de dankbaarheid en de gehoorzaamheid. Het doel van de
rechtvaardigmaking is om te komen tot de heiligmaking. We mogen Christus kennen
als onze rechtvaardigheid en als onze heiliging (1 Corinthiërs 1:30). Met nadruk
wordt hier door Schilder het geloof beleden als gave. Levend uit het geloof als
geschenk bloeit het nieuwe leven op. Het leven in dankbaarheid, naar Gods wet, is
nooit volmaakt. Oude en nieuwe mens strijden met elkaar en boven die strijd komt
het christelijk leven niet uit, al mag er ook iets van overwinning gezien worden. In
heel de strijd van de mens om het leven voor Gods ogen in een nieuwe
gehoorzaamheid brengt de mens het niet verder dan een klein begin van
gehoorzaamheid - aldus Zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. Het is plicht
en voorrecht om als door Christus verloste mensen naar Gods geboden te leven.
Zo wordt de mens weer mens. Niets is mooier, niets is ook normaler dan het lopen
over de weg van de normen van God. Niets is mooier dan de nieuwe
gehoorzaamheid van hen die door Christus verlost zijn. Dat is de hoofdlijn van
Schilders preek over de noodzakelijkheid van goede werken.

Eindnoten:
78. H.J.D. Smit, ‘Kerk en organisatie. Motieven en achtergronden, een peiling’, Toekomst voor
gereformeerde organisaties, GSEV-Reeks 31, Barneveld 1994, pag. 35-104. Vgl. de reactie van
C. Trimp, ‘Schilder, de radicalist?’, De Reformatie, 69e jrg. nr. 46 (3-9-1994).
79. Vgl. Openheid tot dienstbetoon, discussienota GSEV 1993, pag. 12-15. De term ‘normatief
idealisme’ is afkomstig van J. Huygen.
80. Collegedictaat Christelijke Religie, uitleg van artikel 23 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
81. Schilder is hier geheel in de lijn van Calvijn, die de rechtvaardiging en de heiliging als de twee
genadegaven in en met Christus beschouwt en wel zodanig, dat zij nooit van elkaar gescheiden
kunnen worden. Calvijn weet van het principiële onderscheid tussen rechtvaardiging en heiliging.
Tevens houdt hij vast aan de onlosmakelijke verbinding van die twee in Christus. Wie Christus
alleen wil hebben tot vergeving en niet tot heiliging, scheurt Hem uiteen aldus leert Calvijn. Op
dezelfde wijze spreekt Artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

10. Een preek over de ergernis der prediking en de dwaasheid van
het Woord des kruises
Deze preek over 2 Koningen 5:1-15a is een schoolvoorbeeld van Schilders
heilshistorische methode van Schriftuitleg en van zijn christologische prediking over
een oudtestamentische perikoop. In de inleiding tot de preek wijst Schilder elke
vorm van exemplarisme af. Het gaat niet om personen en gebeurtenissen in hun
betekenis voor ons. Het gaat erom in deze geschiedenis de Zoon van God te zien
optreden met het evangelie van het kruis. Schilder wijst erop, dat het volk Israël
noch ten tijde van
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Elia en Elisa, noch tijdens het leven van Christus op aarde voor het evangelie van
de genade heeft willen buigen. In de geschiedenis over de genezing van Naäman
wordt duidelijk, hoe God aan het vleselijke Israël voorbij gaat en zich ontfermt over
hen die willen leven van soevereine genade.
In het eerste punt van de preek stelt Schilder, dat alleen het geloof in Jezus Christus
en die gekruisigd zalig maakt. Maar de prediking van deze boodschap botst op het
wezen van het Jodendom, ja, ketst af bij ieder die roemt in eigen kracht en prestatie.
Dit voltrekt zich nu ook, aldus Schilder, in de geschiedenis van de genezing van
Naäman. Naäman is, als wraak over de ontrouw van Israël, Gods gesel over het
volk van het verbond. Hij is de grote generaal voor wie een ieder beeft. Maar deze
machtige Naäman presenteert zich louter vleselijk: hij verheft zich op zijn macht, op
zijn roem, op zijn prestaties. Hij moet echter leren, dat ook hij heeft te bukken voor
de God van Israël. Het Woord van God komt tot hem via de knecht van Elisa met
de opdracht, dat hij zich zevenmaal moet baden in de Jordaan. Hier is, zegt Schilder,
het Woord des Heren een ergernis voor alle eigengerechtigheid. Maar in die weg
maakt de Here alle vlees beschaamd. Tevens licht hier Jezus Christus, de Middelaar
der genade, op: bij God is geen aanneming des persoons, mits men niet roemt in
zichzelf en van genade leven wil.
Na de ergernis die het Woord van God oproept bij ieder vleselijk mens wijst Schilder
op de dwaasheid van de prediking. De opdracht van Elisa is voor Naäman immers
een dwaasheid. Hij had toverkrachten verwacht, maar hij krijgt een dwaas middel
aangereikt: zevenmaal zich baden in de Jordaan. Elisa, die Naäman dit dwaze
middel laat boodschappen, staat hier, aldus Schilder, op een lijn met Christus, die
niet door natuurlijke krachten, maar
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door de krachten van de hemel zal verlossen van melaatsheid en dood. Het gaat
om geloof in de almachtige, herscheppende kracht van God in Christus.
Maar na de ergernis en de dwaasheid volgt toch de vrucht van de prediking. De
Geest van God gaat hier, zo zegt Schilder, de omgekeerde weg. Naäman is eerst
geestelijk ziek: hij roemt in zichzelf. Daarom slaat God hem met melaatsheid.
Vervolgens moet hij bukken: zijn eigen vlees kruisigen. Daarop volgt zijn genezing.
De genade, die door het geloof een mens ten deel valt, is een kracht van God.
Naäman moet onder het juk door. Dit wordt, aldus Schilder, zichtbaar bij ieder die
de Here vreest: geen snipper eigengerechtigheid, maar alles genade.
Schilders preek over 2 Koningen 5:1-15a is een typerend voorbeeld van zijn
heilshistorische, christocentrische prediking. Deze preek wordt gedragen door de
overtuiging, dat de Schrift een eenheid is, het ene boek van Gods zelfopenbaring
in Jezus Christus. Met de eenheid van de Schrift is de eenheid van de
heilsgeschiedenis gegeven. De verbindende factor in dit grote geheel is de Christus:
Hij is het middelpunt van de heilsopenbaring. De consequentie van dit standpunt
is, dat de prediker, wanneer hij preekt over historische stoffen, de geschiedenis
waarover hij preekt moet laten zien als Gods komen in Christus en Gods doorwerken
in Christus. Wanneer Schilder een preek houdt over een historische stof, dan is die
preek voor hem alleen dan echt een preek, als deze Gods werk van zelfopenbaring
ter verlossing in Christus aanwijst, gelijk dat werk is voortgegaan tot op dat bepaalde
punt in de heilsgeschiedenis. Al deze elementen treft men aan in de preek over de
genezing van Naäman. In het woord van Elisa is de ergernis en de dwaasheid van
het evangelie van de gekruisigde Christus te vinden. Het is de ene
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zelfopenbaring van God, die alle menselijke hoogmoed neerslaat, alle
eigengerechtigheid veroordeelt en leert van genade alleen te leven.

11. Een preek over het evangelie van soevereine genade
Wanneer Schilder wordt uitgenodigd op zondag 28 september 1947, tijdens zijn
tweede reis naar de Verenigde Staten van Amerika, een preek te houden in de
Protestant Reformed Church te Sioux Falles, South Dakota, die wordt uitgezonden
via de radio in ‘the sovereign grace hour’, houdt hij een preek over het evangelie
van soevereine genade aan de hand van Zefanja 1:9a.
Schilder begint deze preek met een uitvoerige verklaring van de eigenaardige
uitdrukking ‘allen die over de drempel springen’. Hij laat zien, dat in de tijd van de
profeet Zefanja, vlak voor de verovering van Juda en Jeruzalem door het
Babylonische Rijk, de invloed van heidense gebruiken, zeden en godsdienst groot
is. Het volk Israël valt steeds meer af van de Here, buitenlanders komen terecht op
de belangrijke posten en de heidense cultuur infiltreert al meer het kerk-volk van
Israël. De pogingen van koning Josia om tot reformatie te komen zijn op niets
uitgelopen. Dan neemt de profeet Zefanja het woord. Hij ontziet de buitenlandse
infiltranten met hun heidense gewoonten niet en roept Gods oordeel over hen uit.
Een van die heidense gewoonten was het ‘springen over de drempel’. Schilder legt
uit, dat het een oude kanaänietische gewoonte was om door het begraven van
iemands lichaam onder de drempel van een huis de gunst van de goden te kopen.
Zo'n drempel was dan tevens heilig; men stapte daar niet meer op, maar sprong
erover heen. Het springen over de drempel was ook een oude filistijnse gewoonte.
Sinds het
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beeld van de filistijnse god Dagon door de kracht van Israëls God in scherven was
gevallen en deze scherven op de drempel van Dagons tempel waren
terechtgekomen, sprongen de priesters over de drempel heen. Zij hadden gezien
dat de God van Israël machtiger was dan hun god Dagon, maar zij wensten dat niet
te erkennen. Dat toonden zij door het springen over de drempel. Deze dubbele
achtergrond van het drempelspringen duidt Schilder in zijn preek als een
binnendringen van de wereld in de kerk des Heren. De kanaänietische
eigengerechtigheid en de filistijnse zelfverheerlijking verheffen zich tegen de Here,
tegen zijn Woord van soevereine genade, tegen het enig zoenoffer van Jezus
Christus. Daartegen toornt de profeet Zefanja. Schilder trekt de lijn dan door. Het
is ook voor de kerk van nu om van te huiveren! Want Gods toorn komt over een
kerk die zich aan allerlei synthese overgeeft, die het evangelie van soevereine
genade niet meer predikt en die roemt in eigen kracht. Gezien het voortschrijden
van de tijd - de einden der eeuwen zijn op ons gekomen! - gaat dit woord van Zefanja
ons rechtstreeks aan, aldus Schilder. Laat de kerk ervoor zorgen, dat het evangelie
van vrije genade gepredikt blijft worden. Laat de kerk dat evangelie met geen enkel
ander ‘evangelie’ verbinden. ‘Ziet niet naar onder den drempel, naar het bloed der
menschelijke zelfverlossing, maar ziet op naar boven den drempel, ziet op naar het
bloed van het aan het kruis verhoogde Lam, dat alleen reinigt van de zonden.’
In juli 1938 was Schilder uitgenodigd om in het voorjaar van 1939 een
lezingentoernee door de Verenigde Staten te maken. In Amerika was het reeds
gedurende lange tijd de gewoonte prominente figuren uit de Gereformeerde Kerken
uit te nodigen, hetgeen voor de gereformeerde gemeenschap in Amerika altijd weer
een bijzondere gebeurtenis was. Schilder genoot ook in de Verenigde Staten binnen
gereformeerde kringen grote bekend-
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heid en tevens was men op de hoogte van zijn polemieken en van de controversen
die er binnen de Gereformeerde Kerken gaande waren. The Banner, het orgaan
van de Christian Reformed Churches, had op 3 november 1938 een artikel van de
hand van ds. H.J. Kuiper opgenomen, waarin deze voor de komst van Schilder
waarschuwde. Hij vreesde dat Schilder, die hij een ‘brilliant Reformed theologian’
noemde, de in Nederland aanwezige ‘leergeschillen’ naar Amerika zou overbrengen
en dat discussies over het leerstuk van de ‘gemeene gratie’ - dat in 1924 voor een
scheuring had gezorgd in de Christian Reformed Churches wegens de afzetting
van ds. H. Hoeksema en de oprichting door deze van de Protestant Reformed
Churches - opnieuw moeilijkheden zouden veroorzaken. Een aantal hoogleraren
van het Calvin Seminary te Grand Rapids schreef Schilder, dat hij, gezien de
‘leergeschillen’ in de Gereformeerde Kerken en met het oog op de generale synode
van 1939, zijn reis wellicht beter kon uitstellen. Maar er bleek slechts een kleine
groep zich tegen het bezoek van Schilder aan de Christian Reformed Churches te
keren, zodat de reis doorgang vond, mede dankzij een actief organisatie-comite in
Amerika, waarbij W.B. Eerdmans te Grand Rapids, de uitgever van Schilders in het
Engels vertaalde trilogie Christus in Zijn Lijden, leidinggevend optrad. Schilder
vertrok op 28 december 1938 met het s.s. Veendam vanuit de haven van Rotterdam
naar de Verenigde Staten en reisde daar van Oost naar West en weer terug. Zeven
maal schreef hij in de maanden januari tot en met april 1939 in De Reformatie zijn
‘reisindrukken’, waarin hij zich een ras-journalist toonde. Hij behandelde allerlei in
Nederland en in Amerika aan de orde zijnde theologische vragen en gaf ook zijn
ervaringen met het land en zijn bevolking weer. Voor een sterk geïnteresseerd
publiek, dat graag Schilders mening over allerlei theologische en kerkelijke zaken
wenste te vernemen, sprak hij over de
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belangrijkste theologische onderwerpen, die hij de afgelopen tien jaar behandeld
had. Het ging onder andere over de algemene genade, het verbond, de zogenaamde
adiafora, Christus in de bijbelse geschiedenis, de pluriformiteit van de kerk, geloof
en mystiek. In tegenstelling tot wat vooraf door sommigen was gevreesd, trad
Schilder binnen de Amerikaanse verhoudingen niet polemiserend op, maar eerder
als vredestichter. Op zijn initiatief werd er op 29 maart 1939 te Grand Rapids een
conferentie belegd tussen de leiders van de Christian Reformed Churches en de
Protestant Reformed Churches. Voor het eerst sinds vijftien jaar vond er weer een
ontmoeting plaats tussen de leidinggevende figuren van deze kerken. Op 24 april
1939 keerde Schilder per s.s. Zaandam van zijn eerste Amerikaanse reis naar
82.83.
Nederland terug.
In 1947 maakte Schilder zijn tweede Amerikaanse reis. Maar de houding van de
Christian Reformed Churches tegenover hem was nu geheel anders dan in 1939.
Toen was hij welkom geweest, nu vond hij daar gesloten deuren. En hoewel veel
predikanten en gemeenteleden van de Christian Reformed Churches Schilder in
zijn dogmatische en kerkrechtelijke opvattingen volkomen gelijk gaven, overheerste
toch de vrees, dat ook in Amerika er kerkscheuringen zouden optreden. Reeds
tijdens de overtocht aan boord van het s.s. Veendam had Schilder gelezen, hoe in
de Verenigde Staten de verhoudingen lagen. In The Banner stond te lezen dat het
permanent synodecomité van de Christian Reformed Churches van mening was,
dat Schilder in de gebouwen van deze kerken niet mocht preken of zelfs spreken,
omdat deze kerken met de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken in Nederland geen
correspondentie onderhielden. Toch hebben velen, predikanten en gemeenteleden
uit de Christian Reformed Churches, Schilder bij zijn redevoeringen en preken
gehoord. Want
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in een druk bezet programma sprak hij in de Protestant Reformed Churches over
allerlei onderwerpen. De contacten met deze kerken, in het bijzonder met ds. H.
Hoeksema, werden verstevigd en met veel predikanten uit deze kerken en uit de
Christian Reformed Churches werd intensief gesproken. Dat bracht Schilder er toe
te schrijven: ‘Gisteren zei een van de Christian Reformed Church: ze zijn bang, want
ze weten, dat als Schilder vertelt, wat hij gelooft, en tegenover de synode van
Nederland handhaafde, de mensen van de Christian Reformed Church in grote
getale zullen zeggen: maar dat geloven wij ook.’ Gedurende de tweede Amerikaanse
reis, die van eind augustus tot eind november 1947 duurde, leverde Schilder voor
De Reformatie allerlei journalistiek proza, waarin dogmatische verhandelingen en
reisindrukken elkaar afwisselden. Over de prediking van Schilder in Amerika schreef
ds. J.D. de Jong, predikant in de Protestant Reformed Churches: ‘Wat onze mensen
vooral zo trof in de redevoeringen en in de preken van prof. Schilder was de zuivere,
gereformeerde, bijbelse lijn en grondslag. Persoonlijk zou ik het zo willen zeggen:
krachtig is zijn Christusprediking. Hoe ziet hij de Christus in geheel de Schrift, ook
terdege in het Oude Testament, waar velen bijna geen Christus schijnen te kunnen
vinden. Profetisch is zijn blik altijd en op z'n eigen en ook eigenaardige manier
predikt hij de rijkdom van Gods Woord. Daar is vloek en zegen, troost en vermaning.
Sterke nadruk wordt gelegd op de verantwoordelijkheid. En ook is er bij hem een
voortgaande eschatologische prediking, vooral zo noodzakelijk in onze tijd. Onze
mensen, die hem verstaan konden, hebben genoten van prof. Schilder z'n preken
en spreken. Hetzij dat 't ging over de antithese, over de antichrist, over de
“algemeene genade”, over het verbond of over de Christus in het Oude Testament,
beide, in lezing en preek, Gods volk werd geboeid, getrokken, gesticht, gestimuleerd
84.
en opgebouwd.’

Eindnoten:
82. J.J.C. Dee, Picturalia. Foto-biografie K. Schilder, Goes 1990, pag. 84-88. G. Harinck, De
Reformatie, weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940, Baam 1993,
pag. 359-364.
83. R. van Reest, ‘Opdat zij allen een zijn.’ Prof. dr. K. Schilder in zijn strijd om Woord en Kerk II,
Goes 1963, pag. 149-156. In de 22e en 23e jaargang van De Reformatie verschenen van de
hand van Schilder een aantal reisindrukken. Hij vermeldde daarin echter niet de radio-kerkdienst
vanuit Sioux-Falls; wel schreef hij over de (financiële) krachtsinspanning van de Protestant
Reformed Churches om door middel van een radiozender bezig te zijn.
84. ‘Kerstprediking’, De Reformatie, 17e jrg. nr. 13 (25-12-1936).
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12. Een zestal Kerstpreken
Gedurende de Kerstdagen van 1937 en 1938 werden er door Schilder te Utrecht
een zestal Kerstpreken gehouden, waarvan verslagen bewaard gebleven zijn. Over
de heilsfeiten en de heilsfeesten heeft Schilder veel geschreven. In al die artikelen
en overdenkingen heeft hij getracht Gods grote feiten en feesten in een verband te
plaatsen. Want elke prediking heeft te zoeken, zo zegt hij, naar de eigenlijke,
werkelijke, messiaanse elementen die elke geschiedenis in de Schrift tot een verhaal
der Godsopenbaring in Jezus Christus maken. Evenals bij andere historische stoffen
zal ook op het Kerstfeest de christologische openbaringslijn gezocht en gepredikt
moeten worden. ‘Heel de adventsprediking komt bij de Kerstprediking tot haar recht,
en vindt daar haar volheid. Alle draden, die we in de openbaringsgeschiedenis in
de periode van het Oude Testament zien loopen als christologische, messiaansche,
komen in de Kersttijd samen. Analyseren, uiteen-leggen voor de gemeente kan ze
slechts diegene, die weet, hoe ze geloopen hebben, voordat ze in het feit van
85.
Bethlehem in een punt samenkwamen.’
Daarbij komt, zegt Schilder, dat het Kerstfeest niet het einde is van de weg, maar
een vervolg. Alle draden komen wel in een punt samen, maar dat punt is het eindpunt
niet. Op Kerstfeest volgt Goede Vrijdag, voorafgegaan door het leven van de tweede
Adam. Op de Paasmorgen volgt de Pinksterdag. Kortom, de overgang van Oude
naar Nieuwe Testament is niet in een punt des tijds voltrokken. De Kerstprediking
moet daarom laten zien, aldus Schilder, dat we er nog lang niet zijn. ‘Wat we op het
Kerstfeest steeds weer noodig hebben, dat zijn predikers en hoorders, die de repetitie
van het Kerstfeest even vermoeiend vinden als de man, die Prediker geschreven
heeft. Uit deze keur-
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bende zullen ze opstaan, die het Kerstwonder zetten in verband met heel de
heilshistorie. Zij hebben met den Prediker vernomen het hijgen van den tijd, die nu
waarlijk al weer Kerstfeest inluidt, en ach, nog is het einde niet. En alleen dan zullen
zij zingen; want de zon der natuur gaat op en gaat onder over onze kerstemoties,
elk jaar weer van voren af aan; maar - de Zon der gerechtigheid is opgegaan, doch
gaat in eeuwigheid niet onder. En dat weet en doorleeft slechts, wie de heilsfeiten
kent uit de heilsgeschiedenis. Zing uw morgenlied, maar doe het alleen, omdat ge
leeft uit den middag. En sla niet de verzenen tegen de prikkels, alsof dat zoo feestelijk
is. Dat is te zeggen: zeg tot Gods klok niet: sta stil, en tot Gods zon niet: laat me
even de oogen dicht doen. Kom Heere Jezus, ja kom haastelijk, want Maria met
het Kind, dat is veel - Maria zonder het Kind, alleen in de pinksterzaal, dat is meer.
Het Kind, voleindigd, is het meest. En alles - dat is God.’
In de preek ‘Het meetsnoer van keizer Augustus overwonnen door dat van David’
laat Schilder zien, hoe God zijn werk doet in de wereldhistorie. Het lijkt alsof de
macht over de gehele wereld in handen ligt van keizer Augustus. Maar terwijl Rome
de wereld beschrijft en aan haar voeten legt, werkt God in het verborgene om de
eigenlijke macht terug te geven aan het huis van David. Terwijl de Romeinse keizer
slechts een wereldlijk rijk heeft, is God bezig zijn geestelijk rijk te vestigen. Augustus,
Jozef en Maria zijn instrumenten in zijn hand en staan in zijn dienst. Dat moet in het
geloof gezien worden: alle meetsnoeren zijn in Gods hand, het zichtbare en het
onzichtbare, het wereldlijke en het geestelijke. Dat is ook de boodschap van deze
preek: alle macht is aan Davids Zoon, zij het nu nog in het geloof. Hij ‘heeft’ de
wereld nog niet, maar het gaat aan op zijn toekomst!
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In de preek ‘De geboorte van de Christus Gods en Zijn komst in deze wereld’
combineert Schilder op treffende wijze Lucas 2 en Openbaring 12. Sprekend over
de afkomst, de opkomst en de toekomst van Christus legt hij steeds Lucas 2 en
Openbaring 12 naast elkaar. Christus werd weliswaar geboren uit Maria, zijn aardse
moeder. Maar deze geboorte is opgenomen in het grote geheel van de kerk, die de
Messias voortbrengt, hetgeen al in Genesis 3 begint. De geboorte in Bethlehem is
in dat grote verband opgenomen en moet daarin ook worden gezien. In Lucas 2 is
sprake van Maria die haar eerstgeboren Zoon baart. Alles wijst hier op zwakheid,
op een verlaten troon en op vergane glorie. Maar Openbaring 12 spreekt over een
mannelijke Zoon en dan wordt de blik gericht op het wereld-beheersende en het
verpletterende (Genesis 3) van Christus' komst in deze wereld. Lucas 2 doet vooral
het hulpeloze en het zwakke van Christus zien, Openbaring 12 spreekt over het
hoeden van de heidenen met een ijzeren staf. Christus is de Christus die geweld
moet oefenen: in het bekeren van het hart, in het formeren van de kerk, in het doden
van de antichrist, in het binden van de satan, in het leggen van de wereld onder de
macht van God. In Hem zijn onze afkomst, onze opkomst en onze toekomst
gegarandeerd, zo besluit Schilder deze preek.
In de preek ‘Het lied der engelen bij de geboorte van Jezus Christus’ wijst Schilder
er eerst op, hoe God ook de tijd, waarop door engelen gesproken wordt, in zijn hand
heeft. Zijn boden spreken op zijn bevel! De eerste engel spreekt in bijzonderheden
en geeft de herders concrete aanwijzingen omtrent de geboren Koning. De menigte
van engelen wijst op de grote lijnen en op God die boven alle aardse verhoudingen
uitgaat. De eerste engel past zich in zijn spreken aan de hoorders en aan hun
bevattingsvermogen aan. De menigte van engelen - strijders in uniform! -

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

86
komt met groot geweld, met een geweldige eis. Al is, zo zegt Schilder, het horen
van het evangelie in de kerk door de mens, wiens hart wedergeboren is, groter dan
het optreden van de menigte hemelse engelen in de Kerstnacht. Want, zo vraagt
hij, treden de engelen in Gods openbaring niet steeds verder terug? En wat betreft
de inhoud van het engelenlied stelt Schilder, dat dit lied twee kanten uitwijst. Naar
boven, naar de heerlijkheid van God, een heerlijkheid die er ongeacht de schepping
en het schepsel altijd is. En naar beneden, waar aan het komen tot de vrede en het
deel hebben aan de vrede de uitverkiezing, het welbehagen Gods, ten grondslag
ligt. Het Kerstfeest hangt niet af van ons gevoel, maar van Gods beschikking.
In de preek ‘Het zoeken van de laatste psalmdichter naar de vervulling van alle
psalmen’ treft men een voor Schilders prediking kenmerkende gedachte aan. Het
gaat van de aanvang via de vervulling naar de vervuldheid. Alle psalmen, zo zegt
Schilder, hebben gezocht naar de Messias en vinden pas in de Messias hun zin.
De lofzang van Simeon is de laatste psalm van het Oude Verbond. De laatste
psalmdichter, Simeon, komt in de tempel. Hij ziet de Christus. Maar wie vandaag
in de kerk Christus ziet in het Woord is meer dan Simeon. Als de Geest Simeon
naar de tempel drijft, luidt hij in het einde van alle psalmen, het einde van het Oude
Verbond en ook zijn eigen einde. Maar de Geest, die Simeon de Christus deed
aanschouwen, doet ons zien op Christus in de hemel; en dat is meer. Simeon mocht
de Christus zien in de tempel. Wie de Christus ontmoeten wil, wordt niet verwezen
naar een binnenkamer, maar naar de kerk. Zo doet de Geest bij Simeon in de tempel
en bij ons in de kerk hetzelfde werk, aldus Schilder; maar bij ieder op eigen datum.
Simeon vormt met zijn lofzang de vervulling van de psalmen van het Oude Verbond.
Wij staan in de vervuldheid. Zowel voor Simeon
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als voor ons geldt dezelfde belofte van doortocht naar het eeuwige leven.
In de preek ‘De Kerstzegen van moeder Maria’ laat Schilder zien, dat men geen
deel aan Christus kan hebben, tenzij het gaat langs de weg van verdrukking. Bij de
aankondiging van de geboorte van Jezus is Jozef het zwaard al aangezegd, maar
Maria moet de boodschap nog horen: ook voor haar het zwaard. In haar hele leven,
dat aan Christus ondergeschikt is geweest, heeft zij dat ervaren. De zegen, waarover
Simeon haar spreekt, komt langs een weg vol verdrukking. Zo is het nu nog, aldus
Schilder. Jezus is door ons in zijn eenzaamheid en smart niet te imiteren. Jozef en
Maria moeten wij ook niet willen imiteren. Maar wel geldt ook voor ons de regel: het
kruis op ons nemen, trouw zijn, blijven staan voor de waarheid van God. Wie zo het
zwaard draagt, heet moeder, broeder en zuster van de Here Jezus.
In de preek ‘De Wijzen uit het Oosten, getrokken en beheerst door het Woord van
God’ laat Schilder de bijzondere voortgang van Gods wijze van openbaren zien. In
de eerste plaats wijst Schilder aan, hoe God via het teken aan de hemel, een
lichtende ster, in Babel weer de Messias-verwachting doet gloren. En God doet dat
door zich aan te passen aan het begripsvermogen van de Wijzen: Gods Woord
spreekt in de natuur; zo lokt God hen. In de tweede plaats - en hier is de voortgang
van de openbaring - spreekt God de Wijzen toe in zijn Woord: het Woord wijst hen
naar Bethlehem en de ster is daar weer als teken. In de derde plaats - en hier is
Gods openbaring op dat moment het meest ver voortgeschreden - openbaart God
zich in het vleesgeworden Woord. Schilder trekt in deze preek twee lijnen. De ene
lijn is de lijn van de voortgang van de openbaring. De tweede lijn is de lijn van de
scheiding die het knielen voor Jezus met zich mee-
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brengt. Joden en heidenen en ieder die de boodschap hoort moet kiezen of delen.
Nog steeds gaat het om de vraag of we roemen in Gods soevereine genade en
verkiezing.

Eindnoten:
85. A.w.
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[Preken]
1. Het besluit van den Zoon van God om den bliksem-oorlog te
1.
verwerpen
Tekst: Filippensen 2:68. ‘Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof
geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. Maar heeft Zichzelf vernietigd, de
gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is den
mensen gelijk geworden.
En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.’
Lezen: Filippensen 2:1-13.
Zingen: Ps. 40:4; Ps. 101:2; Gez. 3:1, 2; Ps. 98:2.
Met spanning, gemeente, zien wij opnieuw uit naar het Kerstfeest, dat elk jaar onze
gedachten verenigt en ons oproept om één liefde te hebben in Christus Jezus, onzen
Heere. Op dat Kerstfeest is van ouds de boventoon die der genade Gods en God
schenke de kerk getrouwheid om dien boventoon niet te veranderen.
Maar een andere toon klinkt daar toch mee; dat is de toon van het oordeel en van
het gericht. En God schenke de kerk genade ook om dien ondertoon niet te
2.
verwaarlozen en om niet te scheiden, wat God verbonden heeft: genade en gericht.
En zulks te meer niet, omdat Zijn oordeel en gericht nimmer afkomen kan van
Kerstfeest en Kerstfeit. Gericht in een wereld zonder Kerstfeest, dat is erg, maar
een oordeel in de wereld, waarin het
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Kerstfeit eenmaal geschied is, dat zal nog veel verschrikkelijker zijn.
Alle vuren worden heet gestookt op den dag van Kerstfeest en daarna. De vuren
van Gods gunst in het verbond der genade en vriendschap, maar de vuren eveneens
van Zijn rechtvaardigheid, die niet in verzoening, maar in strafvergelding zich doorzet
tot het einde toe. En zó wordt Kerstfeest in Gods lankmoedigheid een uitstel van
gericht.
Het uitstel van gericht is voor de mensenkinderen onder elkaar aan den énen
kant een mogelijkheid om de straf te ontgaan en tegelijk het verzwaren van het
oordeel over elk, die het uitstel niet aangrijpt om te komen tot genade en vriendschap.
Nu is er, eigenlijk gesproken, bij God, den Heere, van geen uitstel ooit sprake
geweest. Noem ik Hem lankmoedig, dan teken ik Hem naar mensengelijkenis. Dat
wil Hij trouwens ook Zelf ons doen. Maar als ik Hem lankmoedig noem, is dit aan
den anderen kant bijbelse prediking, dat de dag van het oordeel geen seconde later
komt dan in Gods voornemen lag. Al Zijn werken, van oordeel én van genade, van
jongsten en eersten dag, van wederkomst en eerste komst, al Zijn werken zijn van
eeuwigheid God bekend. Maar van onzen kant bezien is God lankmoedig; en van
onzen kant gezien stelt Hij het oordeel uit; en van onzen kant gezien staat het zó:
3.
de bliksem-oorlog lag in de lijn van Zijn rechtvaardigheid. En dien bliksem-oorlog
heeft Hij niet gewild, maar in plaats daarvan heeft Hij Zich ontledigd en Zichzelf
vernederd. Hij is een vloek geworden, en daarna geklommen tot Paas- en
Hemelvaart- en Pinkster-glorie. En Hij klimt nog door tot de glorie van wederkomst
en oordeel. Het komt toch straks, maar het is uitgesteld. En het eind-gericht, als
straks het oordeel ploft over de wereld, is van onzen kant gezien nog een haastig
verderf; maar in werkelijkheid een verderf, dat langzaam kwam, omdat de
Mensenzoon, die meteen Zoon van God is, niet in der
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haast, niet in roof, Gode gelijk zijn wil, niet in vlammende wraak, die geweld heeft,
maar integendeel zich den omweg van kruis en kribbe koos om ons te brengen tot
Zijn gemeenschap, of anders het verwerpen daarvan ons te kunnen aanrekenen in
gericht. En van dezen boven- en ondertoon spreekt ons Paulus vandaag in den
tekst, die U voorgelezen werd. Ik wil dien tekst gaan openleggen en daarom met U
handelen over:

Het besluit van den Zoon van God om den bliksem-oorlog te verwerpen.
Ik ga drie dingen na:
1. den inhoud van dit besluit
2. de tenuitvoerlegging van dit besluit
3. de handhaving van dit besluit

I.
Onze tekst, gemeente, geeft ons te kennen dat de Zoon van God, d.w.z. onze Heere
Jezus Christus, voordat Hij in het vlees kwam, bij Zichzelf overlegd heeft dat de
bliksem-oorlog tegen de schuldige wereld en tegen de zondige mensheid niet de
weg was, dien Hij wilde volgen. De inhoud van dit besluit is daarom met deze
woorden zelf al aangegeven. Het is het bewuste en opzettelijke terzijde-stellen van
de methode van den bliksem-oorlog. Ik lees dat in de eerste woorden, waar staat
dat Jezus Christus, toen Hij nog in de gestaltenis Gods was, dus nog vóór de
vleeswording stond, nog vóór Kerstfeest, geen roof geacht heeft, Gode even gelijk
te zijn.
Deze woorden, dat zult ge zelf wel weten, hebben reeds zeer lang vele hoofden
moeite gekost. De vraag is n.l. niet zo gemak-
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kelijk te beantwoorden; wat bedoelt de apostel, wanneer er staat, dat Hij
Gode-even-gelijk-te-zijn, niet als een roof beschouwd heeft? Men heeft vaak gedacht
dat hier een tegenstelling was tussen eersten en tweeden Adam. En dan zegt men
het vaak zó: Er was eens het paradijs, waarin de eerste Adam stond. Tot dien eersten
Adam komt de stem van de slang, die zegt: Gij zult als God kunnen zijn, als ge doet
4.
wat ik zeg; eet van den boom. Dan eet Adam van de vrucht en probeert door roof,
door een daad van diefstal en ongerechtigheid, den mens te maken als God. Maar,
zegt men dan, nu is daar de tweede Adam en die is ook mens geweest en wou ook
graag gelijk aan God zijn. Maar Hij neemt niet een roofmiddel te baat, geen zonde
en overhaasting, om de glorie te bereiken, maar Hij komt in gerechtigheid en
gehoorzaamheid en is tweede Adam in tegenstelling tot den eersten.
Toch, gemeente, kan dat niet de bedoeling zijn van dezen tekst. In de eerste
plaats niet, omdat de Heere Jezus Christus er nooit over denkt om Zijn mensheid
te overkleden met goddelijkheid. Hij haalt nooit de dingen door elkaar en zegt nooit
van den mens dat hij God is of van God dat Hij mens is. Zijn twee naturen die Hij
steeds hebben zal na Kerstfeest, de goddelijke en de menselijke, zijn altijd verenigd
en in één persoon verenigd, de persoon van den Zoon van God. Maar ofschoon
beide naturen altijd verenigd zullen zijn en blijven tot in alle eeuwigheid, blijven ze
nochtans altijd onderscheiden. De mens wordt nooit God en God nooit mens. Bij
Adam is het onmogelijk dat de mens God is, bij Christus is het ook onmogelijk. En
wat meer zegt, niet eens tracht Hij er naar, want Hij is de hoogste Profeet, die nooit
God en mens in elkaar opsmelten laat.
Het is om twee redenen, waarom de zoeven genoemde uitlegging niet juist kan
zijn. Want onze tekst spreekt eigenlijk niet over den eersten Adam in tegenstelling
tot den tweeden. Van
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den eersten Adam lees ik geen woord hier, al komt hij natuurlijk wel voor in de
mensen straks, wier gedaante Christus aanneemt. Maar van den tweeden Adam
lees ik ook niets. Wanneer er van Christus sprake is, is er sprake niet van Christus
na, doch vóór de vleeswording. De Zoon Gods, die nog vóór de vleeswording staat
en dus nog geen tweede Adam is, Die besluit bij Zichzelf door eeuwig overleg en
door goddelijken wil om het God-gelijkzijn niet als een zaak van roof te beschouwen,
en daarom is dit besluit niet genomen nà de vleeswording. Het is geen acte van
den wil van den mens nà Kerstfeest, maar een eeuwige acte van besluit en overleg
en bewust willen van den Zoon Gods, Die nog Christus worden moet, Die nog, vóór
Hij in het vlees komt, dit éne afspreekt met Zichzelf, dat de bliksem-oorlog tegen de
wereld niet de methode is die de Heere God volgen wil, al mag Hij haar volgen naar
Zijn recht.
Ik spreek van bliksem-oorlog en met grote opzettelijkheid doe ik dat vandaag.
Ieder uwer, die de krant leest, weet vandaag ongeveer, wat dat zeggen wil. Wanneer
het leger van Duitsland Polen binnen valt en van drie, vier kanten in snel tempo
oprukt en het volk ineens overvalt en terzijde slaat, noemt men dat een
5.
bliksem-oorlog. De bedoeling is dat men met haastig verderf over z'n tegenstander
heen ploft, hem den adem afsnijdt, hem de kans van onderhandeling of uitstel
ontneemt en ineens over hem heen valt met overmacht, die hem verplettert. Nu is
onder mensen een bliksem-oorlog eigenlijk niet mogelijk. Het spreken van een
bliksem-oorlog is overdrijving, die het snelle naar voren brengen wil. Het duurde
toch nog veertien dagen en misschien nog wel meer, voordat in het geval dat ik
noemde de vijand verslagen was. En nog vandaag is die vijand er en is er een
regering, die nog iederen dag uit de historie kan opkomen.
Mensen met mensen kunnen eigenlijk nooit een echten bliksemoorlog maken,
maar er is er Eén, die het kan, dat is God almach-
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tig. Hij is snel als de bliksem, wanneer Hij iets wil. En als Zijn geweld over de wereld
komt, is het echt geweld. Het neemt mee, sleurt weg. Als de Heere komt in Zijn
kracht en als Hij eens van boven af de wereld overvalt door donder en bliksem, is
de bliksem-oorlog bij Hèm alleen mogelijkheid en werkelijkheid. En nu kan ook de
Zoon Gods vóór de vleeswording, of liever zelfs helemaal afgedacht van de
vleeswording, besluiten om op deze wijze over de wereld heen te stormen in haastig,
snel verderf. Hij heeft het recht er toe, want het oordeel van God drieënig - Vader,
Zoon en H. Geest - dat over de wereld komt, komt door den Zoon. In den beginne
was het Woord en het Woord was bij God en was Zelf God. Alle dingen zijn gemaakt
door het Woord, geen enkel schepsel, geen enkel ding is er, of het is er in en door
6.
7.
het Woord. En gelijk de Heere spreekt in de schepping: ‘Er zij licht’ dóór het Woord,
door den Zoon, zo zal de Heere ook, hoe het ook gaat, dóór den Zoon spreken het
tweede woord, dat den tijd beëindigt, dat de historie oprolt en dat de eeuwigheid
stelt in plaats van den tijd. Als de wereld er is dóór den Zoon, door Wien God het
eerste woord sprak: Daar zij het begin, dan spreekt God het andere woord: Er zij
het einde, ook door den Zoon. Hoe ook het einde kome, hetzij het kome door den
oordeelsdag, die de aarde versmelten doet en de elementen branden laat, hetzij
het kome met vrede, wanneer de mensenkinderen niet zondigen en de wereld
langzamerhand overgaat van tijd in eeuwigheid, hoe het ook kome, het einde zal
steeds een einde zijn, te stellen door den Zoon. In Genesis 1 spreekt God: Daar zij
licht en daar zij een aarde, de zee, de bergen enz. En als Adam staan blijft in
gehoorzaamheid, dan moet de wereld overgaan uit den tijd van wèl-eten en
wèl-drinken en wèl-trouwen in een anderen staat van niet-eten, niet-drinken en
8.
niet-trouwen. Die overgang nu uit den tijd in de eeuwigheid, uit de tijdswisseling in
nooit-meer-wisseling, naar het constant-blijven van de ganse
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wereld, die overgang is nooit te krijgen tenzij door den Zoon.
Welnu, hoe komt dan de Zoon het einde stellen? Hoe komt het einde over de
wereld? Zal de Zoon Gods, als Adam valt, met een snel verderf de wereld weg
doen? Of zal Hij daarna, wanneer Adams wereld nog kansen krijgt om te leven,
maar het kwaad handhaaft, met een snel gericht optreden? Zal Hij met een haastig
verderf een einde stellen aan den tijd? Als Hij dat doet, dan zal Hij gelijk aan God
zijn. Want het gelijk-aan-God-zijn is hier bedoeld als majesteit, die naar buiten treedt
van God almachtig: Majesteit van gericht, die God heeft en bezit bij zichzelf door
en in den Zoon. Er is van God-gelijkheid op twee manieren te spreken. Er is gelijkheid
van den Zoon aan den Vader in de heilige Drieëenheid, waarbij van eeuwigheid tot
eeuwigheid de Vader, de Zoon en de H. Geest naar het wezen elkaar gelijk zijn,
gelijk aan elkaar in ere en gelijk in majesteit en kracht. Maar die gelijkheid heeft
geen oog ooit gezien. Dat is het heilig spel van den Vader, den Zoon en den H.
Geest. tot elkaar gekeerd in eeuwigheid, een elkaar-behagen in het naar binnen
gekeerde werk van Gods almacht.
Maar naast deze gelijkheid, die de Vader van den Zoon ziet en de Zoon van den
Vader en de Geest van beiden, is er ook een gelijkheid, die de mensen kunnen
zien. Als de Zoon komt en zegt: Er zij licht, dan treedt de God-gelijkheid naar voren
en naar buiten toe. Als Hij schept en een begin stelt aan den tijd en aan de wereld,
moeten de ogen nog geboren worden, die den Zoon kunnen zien in Zijn gelijkheid
aan God. Maar als Hij het licht gemaakt heeft, zijn er ogen om te zien. En wanneer
Hij planten tovert, dieren maakt, mensen schept en Zijn sabbath heeft en wanneer
de aarde vol van mensen en dieren wordt, dan zijn er ogen, die Hem zien kunnen,
wanneer Hij verschijnt op de wolken. En als de Zoon komt op de wolken, hetzij op
paradijs-wolken, hetzij op wolken, die hangen boven een gevloekte wereld, die
onder-
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gaan zal - hoe het zij - als de Zoon op de wolken komt, is daar het God-gelijk-zijn;
niet als een werkelijkheid in God zelf, maar als een werkelijkheid in de creatuur, in
den tijd, die men zien kan, een majesteit, die men zien kan in vormen van den tijd
en de geschiedenis. En daarom komt straks altijd de majesteit, waarbij de Zoon den
Vader gelijk blijkt te zijn, een majesteit, die de ogen der wereld kunnen zien. Als Hij
den tijd oprolt, hetzij boven Adams vreedzaam hoofd, hetzij boven zijn verdoemd
hoofd, dan is er majesteit. Wie kan den tijd stil-zetten dan God alleen. Als Hij de
aarde vernieuwt - hetzij het gaat langs paradijs-wegen, hetzij het gaat door den
stormwind van het oordeel heen - het is majesteit, het is God-gelijk-zijn. Hoe ook
de tijd beëindigd wordt, hoe ook de overgang van tijd en eeuwigheid komt, altijd is
er dit, dat de Zoon Gods voor creatuurlijke ogen bewijst: hier is zoiets als goddelijke
majesteit. Daarom staat ook in den grondtekst niet dat de Zoon in wezen God gelijk
is, maar in Zijn daden dat éne en dat vele heeft, waardoor het aan Godgelijk-zijn
aan den dag komt.
Welnu: Gods Zoon, Gij die Zoon en Woord zijt, hoe komt Gij tot de wereld? Langs
welken weg toont Gij U God gelijk te zijn? De wereld van vandaag is tegen U! De
aarde is gevloekt, de mens vergiftigd, de wereld krioelt van Uw vijanden. Hoe komt
Gij, Gods eigen Zoon, over de wereld heen storten de vlammen van Uw majesteit?
Komt Gij snel om te verderven? Uw recht zou het zijn, wat Uzelf aangaat. En juist
waar het Zijn recht is, wat Hemzelf aangaat, neemt nu de Zoon redenen van Zichzelf
om het God-gelijk-zijn, dat is dus om het blinken-met-majesteit, die met God
overeenkomt, niet te beschouwen als een roof, maar als een ding, dat heel langzaam,
langzaam in z'n werk gaat.
Niet als een roof beschouwt Hij het en ge zegt mogelijk: Welnu, dat spreekt vanzelf.
Hoe zou God nu eigenlijk als rover kunnen optreden? Wij denken bij roof aan diefstal
en bedrog, list, oneer-
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lijkheid en dan zeggen we gauw: God doet geen zonde, dus eigenlijk kàn God door
roof nooit iets willen doen. Maar het woord ‘roof’ moet ge wat voorzichtig aankijken.
Een rover heeft twee dingen: aan den énen kant de oneerlijkheid waardoor hij
hetgeen hem niet toekomt, nemen wil; maar aan den anderen kant is zijn kwaliteit
die van vlugheid en snelheid. Hij moet komen onverwacht, in stilte, en dan wegkapen,
dus snel, vlug handelen. Men kan de daad van roven zien als een daad van diefstal,
maar ook van snelheid en vlugheid. Om het laatste gaat het hier en om het laatste
alleen.
Trouwens, hetzelfde woord dat de Griekse tekst gebruikt, komt vaker in den Bijbel
9.
voor. Wanneer de Heiland getekend wordt in Openb. 12 als Zoon der vrouw, der
kerk. op wien de Satan loert reeds vóór Zijn geboorte, dan komt daar dat machtige
beeld. De vrouw moet haar kind baren, het kind Jezus. De draak wacht op de
geboorte om het kind te verslinden, te grijpen, ineens, als het geboren is. Het kind
wordt geboren en wordt weggerukt tot God en Zijn troon. ‘Weggerukt’: hetzelfde
woord staat hier in den tekst, dat ook daar staat. Ineens, plotseling rukt God het
kind weg, haalt Hem weg onder den drakenmuil vandaan en met een snelle daad
van snelle hemelvaart in een punt des tijds neemt God Zijn Zoon weg onder de
wolken vandaan en brengt Hem boven de wolken, buiten het bereik van de pijlen
van satan. Dat ‘wegrukken’ kan ik ook vertalen door roven. Maar het betekent hier
duidelijk niet een diefstal, maar een snelle, toegrijpende daad, een acuut beheersen
van de ganse situatie.
Trouwens, ook van ons geldt hetzelfde. Wanneer Paulus spreekt over de manier
waarop straks de jongste dag komt, dan - zegt Paulus - gebeuren er twee dingen.
De graven worden geopend en uit de graven staan ze op en worden den Heere
tegemoet gevoerd. Dat is de lange weg van den omweg over het graf. Maar wie
nog leven zullen, als Jezus komt, worden ineens, in een punt
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10.

des tijds veranderd en den Heere tegemoet gevoerd en weggerukt. Gelijk de
Heiland is weggerukt, zo ook wij straks. In één snelle daad komt de jongste dag
over ons. Of wij wandelen of werken of slapen, wij worden weggerukt uit onze
dagelijkse bemoeiingen en verschijnen, zonder den graf-omweg, ineens voor den
Heere. Weer lezen we daar hetzelfde woord: snel wegrukken.
En wanneer ge hieraan denkt, is mijn tekst wel duidelijk. Nu zie ik den Zoon van
God, Die in eeuwigheid nadenkt over de vraag: hoe God aan de wereld een einde
moet maken. Want dat Hij een einde aan den tijd moet maken, staat vast en gaat
door: zonde of geen zonde. Maar nu komt de zonde. Een kranke wereld, waaruit
de walm van den dood opstijgt en Hem slaat in het gelaat. Hoe zal de Zoon nu den
tijd beëindigen? Hoe komt Hij op de wolken straks? Ineens, met een anderen
zondvloed of liever met een vóór-zondvloed? Ineens, met het machtig blinken der
majesteit, met het zwaard dat verteert en geen uitstel geeft? Ineens? Is het een
roof, Gods Zoon? Komt Gij ineens het begin en einde aan elkaar vastknopen? Neen,
antwoordt de hemel. God ging te rade met Zichzelf en de Zoon, die den tijd beëindigt,
ging te rade met Zichzelf om de wereld niet ineens te verdoemen. Het wordt geen
zaak van bliksem-oorlog. De oorlog komt wel, want het kwaad verdraagt den Heere
niet en Hij verdraagt het kwaad niet! Hij moet tegenover de macht van het kwaad
de vlam stellen van Zijn gericht en Zijn majesteit zal over elke zonde gericht en
oordeel zijn. Alleen maar, niet den snellen weg door toeslaan ineens, maar den
omweg van ontlediging en daarna van vernedering, dien omweg kiest God zelf.
Gods eigen Zoon zal niet den kortsten weg kiezen, die Hem ineens in de wereld
ploft en er een einde aan maakt, maar Hij komt den hemel uit, wordt een mens,
wordt ellendig mens, wordt gevloekt mens, wordt mens van het graf, die nederdaalt
ter helle. En langs den langen omweg van
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lijden, kruis en dood, komt Hij opstijgen straks om nu het Godgelijk-zijn van den
eeuwigen Zoon, Die mens geworden is, achteraf te openbaren in een snel verderf.
Ja, snel van onzen kant uit, want nog - dwazen, die we zijn - rekenen wij niet op
Zijn verderf. Maar het verderf kómt. Wannéér, kan geen mens zeggen, maar het is
een haastig verderf! Het is lang uitgesteld en tussen het begin van Genesis 1 en
het concrete einde van Openbaringen 22 staan nu ingeschoven, ingevoegd,
tussen-gevoegd: kribbe en kruis, Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En
ook vandaag, en de preek van hier, en alle jaren die volgen zullen, omdat het
God-gelijk-zijn geen acute bliksem-oorlog mag zijn, maar een daad van uitgesteld
gericht, waarbij elk een kans krijgt en den oproep ontvangt, elk die het Woord hoort,
om dat gericht te ontzien en de genade aan te grijpen en voor eeuwig te leven.
De bliksem-oorlog is uitgesteld, of neen, wat zeg ik, de bliksemoorlog is eigenlijk
grondig afgeschaft. Want nu deze methode gevolgd is, de methode van den omweg
door vernedering, nu komt nooit meer de bliksem-strijd. Als de dag der dagen komt
met overstelpend geweld, is van 's Heeren kant alles gedaan om den mens te
plaatsen voor de verantwoordelijkheid en te vragen: Wat doet gij, mensenkind? God
werd Zelf tweede Adam. En wie dat weet, volbrengt nu aan God zijn gerechtigheid
door ‘ja’ te zeggen tot de wet of anders te vergaan, niet te vergaan op den grondslag
van inbreuk op de schepping, maar thans vanwege erger misslag, van inbreuk op
de herschepping. Komt de bliksemoorlog, dan zijn allen verdoemd, want den
Scheppingsvader hebben ze verloochend. Blijft de bliksem-oorlog weg, dan zal
maar een klein getal - tegenover de kerk gezien, wat gewicht betreft - verdoemd
worden, omdat ze den Herschepper hebben gescholden. Maar wie gelooft in Christus
en het genade-intermezzo aangrijpt ter behoudenis van het leven, is zalig voor
eeuwig. Hij zal
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zeggen: den Schepper zag ik voorbij in zonde, maar Ik zag Hem weer in Christus
Jezus, den mens geworden Zoon.

II.
En daarom komt de Zoon straks (dat willen wij nu ten tweede zien) om het besluit
uit te voeren. Zijn wil luidt: geen bliksemstrijd, maar uitstel. Welnu, dan kómt het
uitstel. Eén voor één levert de Heer des bliksems al Zijn wapenen in. In plaats van
bliksem-strijd komt daar dit: maar Hij heeft Zichzelf vernietigd, heeft zich ontledigd.
Hij nam aan de gestalte van een dienstknecht en is den mensen gelijk geworden.
11.
Maar deze ten uitvoerlegging van het besluit is nog geen vernedering. De
vernedering komt wel, maar pas daarna als Hij mens wordt in schande, mens wordt
onder den vloek, mens die het kruis te dragen heeft. Dus alleen maar hier: een ledig
worden, een zich ontdoen van de majesteit Gods en het komen in de gestalte van
een dienstknecht, onderworpen aan de wet, en niet Eén, Die de wet stelt en vervult.
Stuk voor stuk tekent Paulus hoe het toegegaan is. Allereerst dit: de Zoon Gods
die ten uitvoer legt wat Hij besloot voor de vleeswording, heeft zich ontledigd. Hij
heeft één voor één weggelegd de emblemen en wapenen van Zijn macht en
majesteit. Hij kan den bliksem werpen, maar Hij komt in de wereld en geen enkele
bliksemstraal is er in Zijn hand en Hij komt als een klein kindje. Hij kan de wereld
oprollen en den tijd afbreken, maar Hij komt de wereld in, niet om den tijd af te
breken, maar om zelf in den tijd in te gaan. Hij zou de klok van de wereld kunnen
grijpen en stil zetten, maar in plaats daarvan zegt Hij: Augustus, verzet gij de klok
maar, Ik kom de wereld in en ben aan den tijd onderworpen. Eén voor één is de
wapenrusting stuk voor stuk neergelegd, stap voor stap komt daar de ontlediging.
Niet zó, alsof Gods ri-
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vieren leeg konden lopen. De stroom van Gods leven loopt nooit leeg, is van
eeuwigheid tot eeuwigheid. En Zijn diepten zijn meteen al Zijn hoogten en blijven
dat ook. Maar zoeven zei ik dat hier bedoeld wordt: God-gelijk-zijn is de uitstraling
voor mensenogen van Gods glorie. Welnu, van die uitstraling der glorie ontledigt
de Zoon Zich; niet van de glorie, die er is in de ogen Gods, maar van de glorie, die
ik zien kan en die Hij uitstraalt, ontledigt Hij Zich. Hij blijft een Zon, God uit God,
Licht uit Licht; maar de stralen van de Zon, zover ze mensenogen bereiken kunnen,
die stralen van de Zon, die in de wereld branden, die legt Hij af. Hij komt de wereld
in, niet als souverein, maar als één, die de knechtsgestalte heeft. Hij neemt aan de
dienstknechtsgestalte. Dat is nog geen vernedering, want men kan dienstknecht
zijn op velerlei manier. Men kan een straatveger zijn in het vuil en een ambassadeur
in een prachtige livrei. Ze hebben allebei met de overheid en het gezag te maken.
En er kan een knecht zijn met een pensioen en één, die nog iederen dag hard
ploeteren moet. Ze zijn beiden knecht, onderworpen aan de wet. Er is een
belastingbetaler, die met grote moeite een paar dubbeltjes bijeen grabbelen moet
om het belastingkantoor te bevredigen en er is ook iemand, die uit z'n slordig bezit
met een groot gebaar geeft, wat de schatkist hebben wil. Maar ze zijn allebei onder
het gezag geplaatst en staan onder de overheid. Dienstknecht kan men zijn zonder
schade en smaad. Alles wat niet God is, is knecht. Michaël is knecht, Gabriël is
knecht, alle aartsengelen zijn knechten en ook de mens is knecht en alles wat
geschapen is, is knecht van den Heere. En het is dit, wat Paulus zeggen wil: Hoewel
de Zoon recht heeft om Heer te zijn en als Heer te gelden, komt Hij thans onder de
knechten. Hij gaat den drempel over die God van niet-God scheidt. Hij overschrijdt
de grens die den ontvanger der belastingen scheidt van den man, die opbrengen
moet; die belasting innen moet komt onder de be-
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lastingbetalers; die obligatie geeft, komt onder hen, die de obligatie erkennen moeten;
die het ‘mogen’ heeft, wordt één, die ‘moet’. En zó komt Gods Zoon in
knechtsgestalte en gaat tot de creatuur in; in plaats van er over heen te donderen
met Zijn bliksem-oordeel, komt Hij Zelf op het slagveld. Hij komt in de sfeer van den
toorn Gods, Hij komt in de sfeer, waar de belastingbetaler woont en tekort schiet,
en Hij gaat in in de categorieën van verplichte onderwerping en het zijn-onder-de-wet.
En nu is de vraag: wat voor knecht wordt Hij dan? Hij kan knecht worden als de
engelen, ook knecht als de mensen. Hij kan aannemen een engelen-gestalte, want
zij zijn ook knechten Gods. Hij kan ook aannemen een mensen-gestalte. In welken
vorm, voor welke schepselsoort komt Hij betalen? Voor welke creatie wil Hij voldoen?
Komt Hij in engelengestalte, in de livrei van engelen? Heere, komt Gij engelen
verlossen en passeert Ge de mensen? Neen! zegt de Bijbel, Hij neemt geen engelen
12.
aan, maar mensen. Niet om engelen bekommert Hij Zich. Die knechten, die engelen
zijn en vielen, blijven in hun verderf, maar die andere knechten, die geen belasting
betaalden waar ze het toch moesten, en die mensen heten, die neemt Hij aan en
van hun mensenrug wil Hij het bliksem-oordeel afwenden en de vrijheid hun
verwerven. Daarom staat er: Hij komt in de gedaante van mensen. - Hij is verschenen
in mensen-gedaante, in mensen-gestaltenis. En zó komt de Zoon, die Prins des
13.
Vaders is en naar Zijn eigen woord vrij van de wet van belasting-betalen , in de
14.
sfeer van de wet en zegt: Vader, nu ben Ik ook onder de wet.

III.
De vraag is thans, wat die daad van gehoorzaamheid meebrengt. Is het een gaan
15.
van kracht tot kracht steeds voort , of een gaan van een kracht, die betrekkelijk is
16.
in zwakheid? Het antwoord
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luidt: wie komt in de wereld en in mensen-livrei, die kan alleen verderf en ondergang
en smart ondervinden. Wie de knechtsgestalte aanvaardt en mens worden wil, moet
daarna de vernedering verdragen en zich geven in gehoorzaamheid, die offers
vraagt. Want met den mens heeft God een rechtsstrijd en die strijd moet z'n loop
hebben. En daarom komt als derde punt: de handhaving van het besluit, de
handhaving van den strijd tegen het bliksem-oordeel, ook toen het tranen kostte en
bloed en zweet en toen God Zich terugtrok en de Vader zei: gehoorzaamheid
betekent niet krachtsmanifestatie, maar eerst vernedering, hellevaart, dood,
ondergang. Daarom, staat er ook, heeft Hij Zich daarna vernederd. Ontlediging, dat
was de majesteits-uitstraling verhinderen, maar Hij blijft God, Hij blijft in glorie. Ik
kan me ontdoen van een prachtig livrei en uniform en toch nog heerlijk blijven, als
ik een ander gewaad krijg, dat niet gescheurd is. Als de keizer van Duitsland, toen
17.
hij in Amerongen het perron binnenstapte , inplaats van het keizerlijk uniform een
ander had kunnen krijgen, even glorieus als het zijne tevoren, dan ware zijn
verandering niet geweest vernedering. Maar wanneer de keizer over de grenzen
vluchten moet en hij komt in een gescheurd kleed en krijgt geen ander pak dan waar
de vloek aan hangt, waar de doodsdampen in zitten en dat is het enige, wat hij
krijgen kan en waaraan hij ook gemeten wordt, dan is dat vernedering. Onlediging
18.
is geen vernedering, maar een almachtige daad. Maar als de vernedering komt,
dan wordt de majesteit Gods beledigd, niet in zichzelf, maar in de uitstraling, komend
nu ook van buiten af. Eerst heeft Hij Zichzelf ontledigd en Zichzelf ontledigen kan
slechts Hij, die echt vol is van goddelijke glorie. Het betekent dit, dat Hij die majesteit
uitstralen kan, zich inhoudt. Maar als de grens gepasseerd is, komt daarna de
vernedering. Het blijft een Zich-vernederen en iedere stap naar het donker is een
stap van God almachtig. Gods eigen natuur van
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den Zoon sterkt Hem, geeft Hem de mogelijkheid en de mogendheid om de stappen
te doen, één voor één naar het verderf en den ondergang toe.
Er komt nu echter een tweede ding bij. Bij het Zichzelf-ontledigen komt geen mens
en duivel te pas en het is een daad van Hem en Hem alleen. Maar bij het
Zich-vernederen komt Zijn eigen daad, ja zeker, maar ook de daad van satan, die
Hem gaat plagen voortaan; en straks de jongens, die Hem schelden kunnen: en de
Joden, die Hem spuwen kunnen; en de daad van den Romein, die zegt: wat een
lelijke Joden-troep, weg er mee, dat nummer ook; zoals Pilatus, de stadhouder
19.
sprak. En daarom, vernedering is bitterder dan ontlediging. Want de ontlediging
was niet bitter, maar een daad van majesteit. Maar als de vernedering komt, dan
komt de prijs, dan weet de Zoon, waar het op staat. De mens moet een rekening
vereffenen en kan het zelf niet. En daarom, Zijn daad van gehoorzaamheid is daad
van moeten lijden en vernederd worden. Maar Hij heeft de daad verdragen; Hij heeft
Zich vernederd en werd geen blinkende engel en ook geen blinkend mens, maar
een tijd komt Hij te staan onder de engelen, hoewel Hij koning was, als God en ook
als mens. Hij wordt mens, kind van een arme maagd. Hij komt onder den smaad
20.
21.
van de wereld; wordt in een stal neergelegd ; vlucht voor Herodes ; wordt object
22.
van stenen kogels in Nazareth ; en iederen dag grijnst het verderf Hem aan. Maar
Hij houdt vol! Hij antwoordt den God der gerechtigheid, en den mensen ook. En als
straks het kruis komt en Gethsemané, is elk uur de vraag: Houdt Hij het vol? Wat
wilt Ge, mensenzoon? Moeten de engelen komen? Toch een bliksem-oorlog? Wat
23.
wilt Ge, Jezus van Nazareth, de Thaborglorie vasthouden en toch den bliksem-strijd
van boven af gaan openen, of de kaken van den dood ingaan met de ogen open?
24.
Ik kom, o God, om Uw wil te doen ; en het verbond, Vader,
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handhaaf Ik, het verbond van den vrede-raad, waarbij het besluit alzo genomen
werd: geen bliksem-oorlog. Het verbond der genade handhaaf Ik, Mijn volk. Ik heb
de mensen-gedaante aanvaard en als mens onder de mensen ga Ik hun dood en
lijden en tranen tegemoet. En zó pas kan Ik opklimmen, straks op Mijn tijd en uw
tijd tot glorie, wanneer Ik den oorlog openen zal en den tijd toch beëindigen ga, niet
echter dan met den omweg van Bethlehem, Golgotha en daarna van hellevaart enz.
En zó komt er vandaag deze preek in de wereld en het was allemaal resultaat, deze
dienst, van het uitstel van den bliksem-strijd.
En nu komt ook het vredesoffensief. Ook dat woord kent ge allemaal. Het is een
term van de krant van vandaag, die gebruikt wordt, wanneer men vredesvoorstellen
doet. Ik zeide straks: mensen kunnen eigenlijk geen bliksem-oorlog maken; ik zeg
nu: ze kunnen ook eigenlijk nooit een echt vredesoffensief maken. Het is een spel
van kracht en tegen-kracht. Maar er is Eén, die echt vrede kan maken door het
offensief; dat is God almachtig. Indien Hij gezegd had: den bliksem-strijd, was de
vrede nooit gekomen. Alleen de wet die geschonden was ware dan inzet geweest
van den jongsten dag, het offensief, dat de wereld verteert en niemand zou sparen.
Nu komt er een ander offensief. Niet de wet staat de wapenen te bedienen, maar
wet én evangelie, samen staan ze aan het kanon, dat over de wereld buldert in den
jongsten dag. Niet maar een Koning staat er met pijlen te schieten, maar een Priester
staat op de wolken Zijn pijlen te boren in het hart van hen, die de priesterliefde
verworpen hebben. Elke daad van verdoemenis is voor 100 procent evangelisch.
Niet bediening van het evangelie, niet toedienen daarvan, maar evangelisch aldus,
dat het volle evangelie en het volle genade-verbond, zover het betreft de
25.
hypocrieten , en het volle aanbod van vrije genade en het volle uitstel van den
bliksem-oorlog, meetellen en meegerekend worden. Het kanon der verdoemenis is
nooit los
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van deze dingen. Want daarom, wijl het zó gegaan is en stuk voor stuk de
vernedering kwam, gaf God den naam van Zijn Zoon boven allen naam, een naam
26.
27.
boven Stalin en een naam boven Hitler uit, een naam boven uw en mijn naam
uit. En in Zijn naam moet alle knie zich buigen, of breken. Zijn naam is ‘ja’ en ‘neen’
en in Zijn naam is sanctie van loon of sanctie van diep verderf.
Daarom kwam de tijd wat ons aangaat onder dit aspect. Elke dag is handhaving
van het niet-willen-van-den-bliksem-strijd. En wat u aangaat, mensenkinderen, die
het hoort in en buiten de kerk, hier ligt het aanbod van evangelie, hier is de prediking
van het verbond, hier is de prediking van het grote heil en dat gaat nooit uit de wereld
weg, dat komt nooit van uw eigen rekening af. Zalig is nu hij, die hetgeen van onzen
kant met een lelijk woord ‘kans’, genoemd wordt, aangrijpt en niet ziet naar hetgeen
verborgen is, noch naar hetgeen achter hem ligt. Zalig is hij, die het aanbod van
genade hoort en zegt: Amen, Vader, ik neem den tijd aan als middel om den
Herschepper te eren, als grond waarop ik staan wil. Zalig is hij, die weet dat het
oordeel uitgesteld is, niet afgesteld, maar wèl overwonnen
De bliksem-oorlog had nooit den Vader een kans gegeven om één kind te vinden
dat verzoend was met den Vader en in glorie stond. Maar door deze daad van
Zelf-ontlediging is God de Heere vol gemaakt, niet met een volheid in Zijn eigen
wezen, want wat dat wezen aangaat, is er geen meer of minder; maar Hij is vol
geworden in de uitstraling der heerlijkheid. En de engelen zingen straks op
28.
Kerstfeest : Gode is heerlijkheid in de hoogste hemelen, d.w.z. deze heerlijkheid,
die men zien kan en uitstralen kan, reflecteert van beneden naar boven toe. Want
wie hier op aarde ‘amen’ zegt in het geloof en ‘Vader,’ zegt in vertrouwen, die laat
aanpassen de uitstraling van de glorie in den hemel aan die van de aarde daar
onder.
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Zó gaan we Kerstfeest vieren, niet om het oordeel voorbij te horen. Niet om het
toestel selectief te maken, om alleen de mooie melodieën te horen en het oordeel
niet; want zo selectief is alleen het apparaat van de hel. Wij gaan horen Gods stem,
die het genadeaanbod inweeft in het borduursel van den uitgestelden krijg; met
handhaving dus van de wet, van den toorn tegen de zonde en het verderf en den
afval. En de afval van den eersten Adam is groot, maar de afval van wie het woord
hoorden en Kerstfeest vierden in de kerk, is groter in de ogen Gods. Het zij ook hier
29.
gezegd in de bediening van de sleutelmacht van het evangelie der genade. Maar
waar de afval groot is en waar hij, die blijft staan, straks een nieuwen naam
30.
ontvangt , heeft de Heere tussen het begin en het einde van den tijd ingevoegd de
grote genade van God, Die Zich verplichtte tot uitstel van den bliksem-krijg. Tot dien
God ga ik uit. Ik zeg niet: Vader, Zoon of H. Geest, maar ik zeg: Broeder, Heere,
Hoofd, Middelaar, God en mens; en daarna zeg ik: Vader, Zoon en H. Geest. Ik ga
naar Hem uit, een geslagen mens, gewond en bloederig; maar mijn pijn en moeite
heb ik in Hem herkend, ik ben met den dood vertrouwd, nu ik Hem zag sterven. En
ik heb het leven lief, gelijk het uitgaat boven het heden. En als God vandaag me op
het lijf valt met een offensief van vrede, zeg ik: Heere, val mij aan, den ouden mens
hebt Gijzelf in beginsel gebroken en den nieuwen mens gegeven in grote genade
van Christus Jezus. Nu ik dat weet, kan ik mijn leven zien in Hem geborgen. Uit
haat tegen de zonde, uit begeerte naar den dag, waarop Hij toch aan God gelijk
blijkt, ook tegenover mij, herken ik in het geloof de vruchten van Zijn werk in mijn
eigen leven tot m'n nieuwe zelf-verzekering.
Aldus den Heere ziende, wil ook ik straks het God-gelijk-zijn aan Hem alleen
overlaten, die van eeuwigheid God was. En, wat mij betreft, mijn mensengedaante
heeft maar één begeerte: met
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31.

die van Hem eens heerlijk overkleed te worden , straks in den dag der dagen. Zó
32.
zullen wij samen den Heere toegevoerd worden , gij en ik, en onze kronen leggen
voor den troon van God, drieënig!
Amen.
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1.

2. Het gericht des verbonds, dat Ezechiël zag

Tekst: Ezechiël 9:3-5. ‘En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich
op van den cherub, waarop Hij was, tot den dorpel van het huis; en Hij
riep tot den man, die met linnen bekleed was, die den schrijversinktkoker
aan zijn lendenen had. En de Heere zeide tot hem: Ga door, door het
midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op
de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen,
die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide
Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat! Ulieder
oog verschone niet, en spaart niet.’
Lezen: Ezechiël 9:1-11.
Zingen: Ps. 122:2; Ps. 101:3; Ps. 119:60, 69; Ps. 18:8.
2.

Het verbond is veel besproken. Dat is een zegen, dien wij niet klein te achten
hebben. Is het verbondsbesef weg, dan is elke sleutel, die op de kerk past, weg en
dan is de kerk buiten gevecht gesteld. Maar het verbond dient hier dan besproken
te worden naar de Schriften. Er is wel een preken over het verbond of een spreken
daarover, dat niet naar de Schrift is. Dat is dus een caricatuur en, gelijk elke
caricatuur, bederf voor het profeteren van de kerk en voor het handhaven van de
prediking van den nood der zonde, die hand over hand gaat toenemen. Maar, waar
het wel is naar de Schrift, daar is de kerk gereformeerd of wordt zij
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gereformeerd, d.i. hèr-vormd. Daarom is verbondsprediking nodig. Men denkt wel:
verbondsprediking, dat is de mensen in slaap wiegen. Of men zegt: alles is verbond,
daaronder vallen doop, belijdenis en avondmaal; en dus is het wel in orde. Maar
dat is het verbond niet. Wie daar tegen ingaat, zie toe, dat hij niet strijdt tegen het
verbond zelf en dat hij niet de caricatuur daarvan gaat behandelen als
verbondsprediking zelf.
Het verbond komt immers met een dubbel deel en een dubbele sanctie. Er zijn
twee delen: belofte en eis. Die kunnen niet uit elkaar gehaald worden. En daarbij
komt nu een dubbele sanctie: Wie de belofte gelooft en den eis inwilligt, ontvangt
genadeloon (de sanctie van zegen). Wie de belofte niet gelooft en den eis verwerpt,
dien treft een andere sanctie, de wraak, de straf, de vloek van het verbond. De straf
is dus maar niet iets bùiten het verbond, maar ze is ook in het verbond. Wie het zo
ziet, beschouwt het verbond niet als een oorkussen des duivels, waarop men zich
gemakkelijk in slaap kan wiegen, maar als den scherpsten prikkel, dien de mens
hebben kan, als het heet stoken van de vloeren, waarop men predikt in den naam
des Heeren. Vandaar, dat het oordeel begint bij het huis des Heeren! Dat is
verbondstaal. Er wordt geen opium bereid in het huis Gods. Maar de zwaarden,
dààr gewet en gescherpt, zullen bediend worden bij het verbondsgericht.
Petrus spreekt daarvan, wanneer hij zegt: het oordeel begint bij het huis van God
(1 Petrus 4:17) en hij ziet daarbij terug naar Ezechiël, die ook reeds door God hoorde
zeggen: ‘en begint van Mijn heiligdom’ (Ezechiël 9:6). Het huis Gods wordt verlaten.
Het oordeel begint bij de ‘oude mannen’, bij de ouderlingen. Daar is het begin; en
de scheiding gaat steeds verder en houdt niet op, voor ze hemel en hel in volle
kracht laat zien in de eeuwige werkelijkheid.
Zo de verbondsroeping predikend, spreek ik over:
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Het gericht des verbonds, dat Ezechiël zag.
Wij zien:
1.
2.
3.
4.

de substantie van dat gericht
de directie van dat gericht
de grenzen van dat gericht
het gevolg van dat gericht

I.
Ten eerste willen wij stilstaan bij de substantie van het oordeel, dat in den tekst voor
ons ligt. De vraag is nu hierbij: Wat is de kern van dat oordeel? Wat is het oordelende,
het richtende? Of gewoon gezegd: Waarover gaat het hier? Dat ligt opgesloten in
onze eerste tekstwoorden: ‘En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van
den cherub, waarop Hij was, tot den dorpel van het huis’. Hier hebben we de kern
van 't gericht. Dit is de eigenlijke inhoud of de substantie van het oordeel. Het is niet
moeilijk te verstaan, wat de profeet hier bedoelt. De heerlijkheid des Heeren, dat
wil zeggen het vurige, lichtende teken van de aanwezigheid des Heeren in de kerk.
Dit was er van Mozes af. Toen Israël door de woestijn trok, ging een wolkkolom hen
3.
voor, waarin vuur verstoken was. Des nachts was de wolkkolom onzichtbaar en
het vuur zichtbaar; des daags was het vuur onzichtbaar en de donkere wolkkolom
zichtbaar. Dat was dus toen het ‘wandelende’, ‘reizende’ teken van de aanwezigheid
4.
des Heeren. Maar toen Israël tot rust kwam, kwam de tabernakel. Nu werd het dus
anders: wolk en vuurschijnsel bonden zich aan een vaste plaats; er kwam dus een
‘vast’ teken. En dit ging mee, wanneer de ark met het volk meeging. Boven deze
ark nu was het teken van des Heeren trouw, de sjechina, dat is de ‘heerlijk-
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heid des Heeren’; want het vuur en de glans betekenden: de Heere woont alhier.
Het teken is niet de Heere Zelf; de ark is de Heere niet en het teken is de Heere
5.
niet; God woont niet in een huis met handen gemaakt , noch woont Hij achter
gordijnen, want dit strijdt met Gods onzichtbaarheid.
Maar het teken was om het volk te leren, dat gelijk dit teken te zien is en te
6.
naderen, alzo ook de Heere met Zijn gaven, majesteit en Geest aanwezig is.
Daarom is de sjechina een voorbode van en een heenwijzen naar Christus Jezus,
7.
waarin God lichamelijk woont. Wie Hem gezien en getast heeft, zag God. Daarom
is het teken van des Heeren aanwezigheid in den cherub binnen het Heilige der
Heiligen het teken, dat God bij het volk is. Zolang de ark zich in het Heilige der
Heiligen bevindt en boven het verzoendeksel de cherubim zijn en de lichtgloed,
zolang bewijst Gods trouw zich in Israëls leven als een teken des levens. Gaat het
weg, dan moet Israëls kerk toezien. Waar het teken weggaat van Godswege, daar
wordt ook de betekende zaak opgeheven. Mensen kunnen het teken wegnemen,
terwijl God de betekende zaak handhaaft en in stand houdt. Mensen kunnen het
doopvont vernielen, de avondmaalstafel in stukken hakken, maar nooit de betekende
zaak. God houdt de betekende zaak van de geestelijke afwassing der zonden in
handen en Hij houdt ook dan dus de substantie van doop en avondmaal in stand.
De gemeenschap met God door Woord en Geest blijft.
Het is gebeurd en het zal gebeuren: in de laatste dagen zal het doopvont stuk
gesmeten worden, zal de avondmaalstafel verbrijzeld worden en zal gelden: ‘Wij
zien aan ons, na al dit ongeval, geen teek'nen meer van Uwe gunst gegeven’ (Ps.
74:9 ber.) Als daarom Nebukadnezar of een andere vorst den tempel ingaat, het
huis verontreinigt en zegt: weg met die heiligdommen, brengt die priesters hier,
verontreinigt het altaar enz., dan kun-
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nen de mensen zeggen: weg met die tekenen, maar dan kan van 's Heeren wege
de betekende zaak blijven. En dan blijft er wel een volk, dat kermt en zucht (dat zien
we hier aan deze profetieën van Ezechiël), maar in dit weggevoerde volk is toch
nog de kerk en zij jubelt en juicht en roemt. Maar als God nu Zelf die betekende
zaak, die Hij beheerst en in handen heeft, weg gaat nemen en ook de tekenen, dan
is de zaak ellendig. Als de Heere Zèlf de betekende zaak weg neemt, dan krijgt de
kerk het bondsoordeel der geestelijke verlating. Ze ontvangt het, zelf gewild, als
scheiding van God. En dàt hebben wij hier.
Ezechiël ziet het binnenst Heiligdom. Hij is in den geest en ook naar het lichaam
ver weg, in een ver land; hij had reeds vele tekenen aan de kerk zien ontrukken.
Ezechiël tobt: waar is de kerk eigenlijk? De kerk is immers in tweeën gesplitst?
8.
Enerzijds immers had de koning van een vreemde macht een deel weggevoerd
(hieronder bevond zich Ezechiël). Daaronder waren kinderen Abrahams, die leefden
in verbondsgemeenschap. Anderzijds echter was Jeruzalem er ook nog; daar waren
nog de tekenen en de tempel. Zij zeggen daar: Wij mogen blijven hier, wij hebben
een mooien cherub, wij hebben nog onze priesters en de mooie stad van David.
Hier zijn dus de tekenen en - zo redeneert men - dus de kerk. Zo is er dus een
breuk in de kerk. In dat verre land, zegt men, is de kerk niet, want er zijn geen
tekenen, geen sjechina, geen vuurkolom, geen altaar. Daar is de kerk geboeid en
naar het vlees verontreinigd. Maar hièr hebben wij de kerk, want hier is des Heeren
tempel, want hier zijn de tekenen.
Dat is het benauwende probleem van Ezechiël. En dan vraagt hij: waar is Uw
kerk, o God? Zie, tegen dien achtergrond verstaan wij den tekst. Die in de stad
wonen, zeggen: wij hebben de tekenen, dùs is hier de kerk; maar de profeet vraagt:
goed, gij hebt de tekenen, maar is daar ook de betekende zaak? Daar is de
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tempel; maar is er ook de geestelijke tempel? Daar is het altaar; maar is het volk
zelf altaar? Gij, ballingen, moogt zeggen: wij, nu ja, wij zijn verworpen, rotte en
verontreinigde vruchten; maar als gij zucht vanwege de zonden en klaagt over de
ontrouw (niet over de banden), zo gij roept om Christus, dan moogt gij zonder
tekenen zijn, dan is hier toch de betekende zaak, dan is hier de Heere.
Het vlees zegt: het teken is hier, dùs ook de betekende zaak.
De Geest zegt het net andersom: De betekende zaak is hier, het teken komt er
boven op, maar kàn weg zijn; dus de kerk is hier èn daar. Niet in de ballingschap
tegenover Jeruzalem of in Jeruzalem tegenover de ballingschap zoeken wij die kerk,
want er zijn zowel hier als ginds in de kerk, die zich vergapen aan de tekenen en
die de betekende zaak niet kennen. Maar er zijn er óók zowel hier als daar, die
aanheffen de permanente klacht der doleantie over de verbondsontrouw der
verbondsbrekers. Maar de Heere gaat hen, die de betekende zaak kennen, verenigen
en hun zal God een nieuw teken geven, het teken van den opgang: Christus Jezus;
van den doop in plaats van de besnijdenis; van het avondmaal in plaats van het
pascha; en zij zullen zijn de geestelijke tempel in plaats van dat zij hebben den
tempel van één plaats. God zal weg doen, die de betekende zaak niet kent. Als
Ezechiël dien tempel ziet, dan zegt hij: de Heere gaat verhuizen.
Zien wij nu goed den tekst, dan lezen we, dat de sjechina, de lichtgloed, die
eigenlijk moest staan boven het Heiligdom, volgens de oude orde van Israëls
hiërarchie, zijn plaats verlaat. Nu was volgens de oude orde van Israëls hiërarchie
de voorhof voor iedereen toegankelijk, het heilige voor de priesters en mocht het
Heilige der Heiligen eenmaal per jaar betreden worden slechts door den
Hogepriester; want in dat Heilige der Heiligen woonde de Heere tussen de cherubs
(zoals wij ook zingen in Ps. 99:1
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‘Die bij Israël tussen cherubs woont en zijn grootheid toont’). Welnu, dit teken van
's Heeren tegenwoordigheid heft zich op, verlaat zijn plaats, gaat van het binnenste
naar het buitenste heiligdom, van het Heilige der Heiligen naar het Heilige en dan
naar den voorhof en wil nog verder: God gaat Zijn huis verlaten. Dit alles is vervuld
op Golgotha. Israël zegt daar: wij zijn Abrahams zaad. Hier is het teken: Kajafas
kan mooi slachten; het altaar is ingedeeld zoals het behoort; de sjechina is er. De
tekenen zijn er dus, maar niet de betekende zaak, want hoort ze zeggen: werpt dien
Zoon van Maria uit.
Maar God zegt: Mijn volk heeft zijn eigen wezen miskend, het ambt geschonden,
het bloed verloochend. En nu gaat God verhuizen: Hij scheurt het gordijn midden
9.
door.
Toen is de profetie vervuld; God is verhuisd, maar nu voor goed. Dit is bewezen
op 't Pinksterfeest. Daar is weer de sjechina, de heerlijkheid des Heeren; vuurtongen,
straks persoonlijk zich mededelend, die het verbond in de persoonlijke verkiezing
gaan realiseren. Die pinkstertekenen gaan voorbij aan den stenen tempel en gaan
10.
naar Petrus, naar de apostelen, de vrouwen, enz. Daar dus weer het teken: de
sjechina. Die grote stem van Pinksteren, dien de joden ‘bath kol’ noemen, sprak:
God is hier, ja, dat grote geblaas van den geweldig gedreven wind vervult geen
stenen tempel, maar de dolerenden van die dagen, die zuchten over de ontrouw
Israëls. Gelijk God toen verhuisd is op Goeden Vrijdag en nieuw gaat wonen op
Pinksteren, zo ziet de profeet in den geest, dat God verhuist, steeds opnieuw.
De breuk in de kerk is daar, waar men zegt: hier is het teken en dus ook de
betekende zaak; en omgekeerd, waar men zegt: hier is de betekende zaak, dus
kunnen wij het teken negeren. Want God zegt: Neen! Wat Ik verbonden heb, mag
de mens niet scheiden. Daarom, in de ballingschap schreit men: het teken is weg;
11.
wij hebben onze harpen aan de wilgen gehangen , en wij roe-
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pen: geef ons het teken terug. Maar anderzijds: de heilige stad, de caricatuur van
de kerk, zoekt het in tekenen en gaat niet verder. Zij roemt in tekenen en negeert
de betekende zaak. Tot haar zegt de profeet: ja, gij hebt de tekenen, maar de
betekende zaak is er uit, want God trekt weg, de cherub heft zich op. Wat is een
huis zonder bewoners? Een feestzaal zonder feestgangers? Een tempel zonder
God? God zegt: Mijn volle verbondswraak treft u; u, die roemt in de tekenen. Want
het Woord zegt, dat de substantie is: Ik ben uw God, en de God van uw zaad. En
van deze betekende zaak was het teken: de presentie boven de cherubim.
Die cherubim en de heilige stad worden nu prijsgegeven. De Heere zegt: Ik neem
beide weg. Zijn heerlijkheid gaat den drempel over, gaat naar de heidenen heen,
ook naar ons, nakomelingen van de Batavieren. En dat oude bondsvolk, Israël, is
nog verlaten, al staat het oordeel aan mensen niet, maar aan God alleen.
Maar de verbondswraak in het Nieuwe Verbond gaat nog verder. Want de tekenen
gaan weg en de betekende zaak komt nog meer naar voren.

II.
Dat zien wij ten tweede: De directie van het oordeel.
Hoe wordt het oordeel gedirigeerd, bestuurd? Dit lezen we in de woorden van
den tekst: ‘en Hij riep tot den man, die met linnen bekleed was, die den
schrijversinktkoker aan zijn lendenen had’. Het oordeel wordt hier aldus getekend:
Zes mannen kwamen van den kant van het Noorden af (vs. 2). Zij hebben knotsen
in de hand, d.i. het teken van het naderend oordeel.
Aan den Noordkant staan zij, d.i. het symbool van de plaats, vanwaar het verderf
komt. Bij Israël komt het verderf steeds van het Noorden. En zoals nu het verderf
voor Israël uit het Noorden
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komt, zo ook posteert God Zijn knotsendragers. Zijn verderfengelen bij de
Noordpoort; het is het oordeel, door mensen bediend, maar door den Heere
gezonden. Maar Eén is dirigent, want er staat: ‘en een man in het midden van hen
was met linnen bekleed en een schrijversinktkoker was aan zijn lendenen.’ En de
Heere zeide tot hem: ‘ga door, door het midden der stad, door het midden van
Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en
uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden:’ D.w.z.:
Als die zeven er staan (één ongevaarlijke, naar het schijnt en naast hem, rechts en
links drie wraakengelen) dan zijn die zeven een éénheid (één ongewapend, met
den schrijversinktkoker en zes gewapend, elk met zijn verdervend wapen).
Een dirigent, die het koor moet leiden, is zelf ‘ongewapend’. Wie zelf niet speelt,
maar de maat slaat, is de kern, de ziel en de kracht van het koor. Doet hij het mis,
dan is alles mis: doet hij het goed, dan vuurt zijn vuur naar alle kanten aan. Zo is
het ook hier. De man met den schrijversinktkoker is de dirigent (want uit zijn
geschriften blijkt, wat de Heere wil).
Deze wraak is maar niet een furie in het algemeen; maar zowel verbondswraak
als verbondszegen worden strikt persoonlijk bediend.
Alle verbond heeft een dubbele eenheid en een dubbele werking. Ten eerste is
het gemeenschapszaak. En elk individu, dat zegt: het is een zaak voor je ziel, maakt
de bruid van Jezus Christus dan tot mensenziel, ontkent de kerk als kerk, verzinkt
in individualisme, en heeft het individu losgemaakt van de gemeenschap des
verbonds.
Ten tweede: Het verbond is een zaak van gemeenschap, maar in die
gemeenschap wordt de zegen persoonlijk bediend. Want tot de kerk wordt gezegd:
Ik ben uw God, en dat is een zaak van gemeenschap en dáárom van persoon; een
gemeenschapszaak dus,
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die persoonszaak is en die als zodanig in uw leven uitgewerkt en doorgewerkt en
ingewerkt wordt. Wie de gemeenschap alleen ziet, wordt generaliserend, en gaat
de grenzen van de kerk misschien ongeoorloofd uitzetten. Daarom staat de
ongewapende met den schrijversinktkoker te midden van de zes gewapenden en
hij tekent strikt persoonlijk allen, die niet alleen met het lichaam in, maar ook met
het hart van de kerk zijn.
Het zwaard zegt: wie die gemeenschap alleen ziet, dien zal het zwaard van de
aarde weg doen. God gaat verhuizen.
De man met den inktkoker zegt: ja, het gebeurt, maar niet dan met naam en
toenaam. Want in de gemeenschap zijn de personen. In het verbond vervult hij de
persoonlijke verkiezing en verwerping. Daarom zegt de man met den inktkoker: We
gaan weer een teken geven. Wie het teken èn de betekende zaak heeft geloofd,
die ontvangt weer den persoonlijken zegen, maar de anderen de persoonlijke wraak.
De inktkoker is het teken van redding, van verbondstrouw. Dus aan elk persoon het
volle recht. Dat is de directie van 's Heeren verbond: op alle tijden en plaatsen zwaait
het zwaard, maar dan zegt de drager van den inktkoker: daar en daar moet het
terecht komen, en dáár niet! Straks zullen de deuren van licht en duisternis, van
hemel en hel ontsloten worden en zal er gemeenschap zijn in licht, maar ook
verbondenheid in dood en ellende. Niemand zal door de mazen heen glippen. Want
een mensenkoker kan zich vergissen, maar als God den inktkoker gaat bedienen
met Zijn Engel (dat is de grote Engel, Die de anderen dirigeert), dan schrijft Hij het
teken van trouw, waar het te pas komt, maar niet aan hen, die de betekende zaak
verwierpen. Huiveren wij dan voor de eenheid van individu en gemeenschap, van
inktkoker en knots, van zegen en wraak, en zien we God als rechtvaardig.
De confessie zegt: ‘Alsdan zullen de boeken (dat is de consciëntiën) geopend en
12.
de doden geoordeeld worden.’ Dat wil zeg-
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gen: het laatste oordeel is aangebroken. Iedere consciëntie zal dan zeggen: ja, 't is
rechtvaardig, want het was een persoonlijke bediening: de inktkoker kwam er aan
te pas. De inktkoker staat tussen de knotsen; zo staat de priester tussen de
verderfengelen.

III.
Zo zien wij ten derde: de grenzen van dat gericht. De grens is het persoonlijk geloof.
Dit kunnen we lezen in vers 4. Hier wordt pas duidelijk de taak van den dirigent. Met
linnen was hij bekleed. De anderen dragen een strijdgewaad. Hij draagt een linnen
gewaad. Sieraad der priesters is 't gewaad van linnen, en fijn lijnwaad is immers
13.
teken van den zegen en de heerlijkheid van den hemel. Waarom draagt deze geen
knots? Omdat Hij blijft hemels gezant. Hij is niet een engel, maar de éne Engel des
14.
Verbonds, Die zegt in Openbaring: Ik ben de éne Engel des Heeren, de Heere Zelf.
Dikwijls komt Hij in het O.T. voor. Eén in macht en autoriteit, één in wezen met den
Vader, is Hij toch gezant. Het is Christus Jezus vóór de vleeswording des Woords.
Die is afgezant; Die heeft de volkeren klaargemaakt; in Bethlehem en Golgotha is
Hij Knecht van den Vader, Knecht met het ambt en toch met den Vader Eén.
Het is bij Hem: twee naturen in één Persoon. Hij is Zender, de goddelijke natuur,
en Gezondene, de menselijke natuur. Hij is waarachtig God, de goddelijke natuur,
en waarachtig mens, de menselijke natuur. Hij heeft hier het linnen gewaad, teken
van hemelse majesteit, de goddelijke natuur; maar ook priesters dragen het, de
menselijke natuur.
Niet het oordeel sleept de genade achter zich aan, maar de genade sleept het
oordeel achter zich aan. Neem den priester weg, de genade, het kruis van den
groten Engel, het Nieuwe Verbond, en de straf op de zonde is slechts bepaald op
de breuk in de schep-
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ping. Maar de Herschepping heeft dieperen vloer dan de schepping. God wordt
HEERE, Herscheppingsvader. Toen het verbond gemaakt werd, werden twee
sancties gemaakt: zegen en dreigement. Maar de substantie in die beiden is: Ik ben
de HEERE, de Verbondsgod, de Herscheppingsvader. Deze wraak dus is wraak
om geschonden herscheppingsglorie.
Wanneer de wraak nu in het huis Gods begint, dan wil dat zeggen: Daar aan die
Noorderpoort, waar ook bij Israël de koningen binnenvallen, staan de zes
wraakengelen, maar er staat ook de Priester met het linnen gewaad aan. En die
Priester zegt: Vader, eigenlijk moeten ze allen ten verderve. ‘Allen derven de
15.
Heerlijkheid Gods.’ Maar, Vader, Ik bid voor hen en Gij hebt Mij liefgehad voor de
16.
grondlegging der wereld.
En dan gaat de wil van den Koorleider samen met die van God den Vader. Want
dan zegt God tot die zes: zoek de straten maar af, maar tot Hem: ga Gij voor en
teken Uw teken aan hen, die de betekende zaak hebben en die klagen over de
zonden. D.w.z. negatief: die zuchten over de verbondsbreuk; positief: die hijgen
17.
naar herstel. Neem Uw pen, teken hen en ga aan hen voorbij. Pascha is: gaat
voorbij. En Pascha wordt in deze wraak vervuld, want Pascha was eerst zegen en
dan oordeel.
Is deze bloedwraak onrechtvaardig? In den tekst staat: ‘Teken een teken’. Dit
teken is de ‘Tau’. Dat teken was het kruisteken.
Dat ‘teken tekenen’ moest niet de profeet zelf doen, maar de Hogepriester,
Christus, moet het eigen kruisteken op hen, die daar armen van geest zijn, tekenen.
Zo tekent de Verbondsengel aan het hoofd van hen het teken, Hij, Die later sterven
zal, en Wiens kruisteken zo dikwijls los gemaakt is van de knots. Elke kerk, die het
kruisteken van den verbondszegen handhaaft èn de knots van de verbondswraak,
kent bondsprediking naar twee kanten en die twee zijn niet te scheiden. Want bij
scheiding wordt haar boodschap gedenatureerd en de verbondszaak verbroken.
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Daarom: roem in den inktkoker, die persoonlijk schrijft; en weet dat ook de wraak
wordt bediend door het kruisteken. En dit gaat den gehelen bijbel door. Zie bijv.
Openbaring 7 en 13. In Openbaring 7 staat: ‘Beschadigt de aarde niet, noch de zee,
noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben
aan hun voorhoofden.’ Dit wil zeggen: breidt de wraak niet uit over de kinderen
Gods, die Hem waarlijk vrezen. Dus Johannes hoort hier: de wraak vindt niet plaats,
voordat het teken geschreven is aan de kinderen die ‘Ik lief heb en die Mij vrezen’
hierna vindt pas de wraak plaats, het zevende oordeel.
Maar vóór die wraak zich gaat voltrekken, komt nog een ander teken: Het beest
uit de zee en het beest uit de aarde. Ook van dien kant komt een teken, want we
lezen: ‘Het maakt, dat het aan allen...een merkteken geve aan hun rechterhand of
18.
aan hun voorhoofden.’ Dit betekent: allen, die dit teken dragen zijn ontrouw aan
God en trouw aan het beest. Maar daar is dus het positief zichtbare teken aan de
kinderen der zonde. De kinderen van den Antichrist dansen om den vrijheidsboom
19.
van de humanistische vrijheid. Straks zal het missen van het teken betekenen het
20.
verstoken zijn van de menselijke gratie, geen brood. Maar God neemt dézen aan,
die dìt teken missen, maar dat àndere, door de engelen gegeven, dragen.
Want vergeet niet: dit teken wordt gezien in een visioen. Bij den Antichrist is het
teken zichtbaar, zintuiglijk waarneembaar. Maar dit teken, waarvan ons hier
gesproken wordt, het kruisteken, is niet te zien. Op Patmos ziet Johannes weer een
teken, maar wederom geschiedt dit in een visioen. Want de tekenen gaan verdwijnen
(vgl. ook het water van den doop, dat als zichtbaar teken spoedig weg is en ook het
aanzitten aan het Avondmaal kan men spoedig daarna loochenen).
Daarom is het teken slechts te zien voor den Man met den inktkoker. God ziet
hen aan. Wat de wereld en den Antichrist aan-
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gaat, zij gaan het verderf tegemoet. Maar God gaat voorbij allen, die door den man
met den inktkoker getekend zijn!

IV.
Ten vierde zien wij dus: Het verbondsgericht in zijn eigen gevolgen. Deze gevolgen
van het verbondsgericht lezen we in vers 5: ‘Gaat door, door de stad achter hem,
en slaat! Ulieder oog verschone niet, en spaart niet.’ Dat commando wordt gegeven
aan de zes, die er om heen staan. De ‘koorleider’ moet het kruisteken aanbrengen
en waar dat niet aangebracht wordt, moeten de anderen toeslaan: de straf met den
dood, gevolg van de wraak des Heeren. Maar die dood was niet het eigenlijke van
de wraak. Was de dood dit wel, dan zou de kerk al verwoest zijn. Want het is ook
21.
allen leden der kerk ‘gezet, eenmaal te sterven’. Als het sterven het eigenlijke is
in de straf en de dood de substantie is van het gericht, dan zijn allen kinderen des
verderfs, omdat allen eenmaal sterven. Maar zoals de substantie van het verbond
is: Ik ben de Heere, uw God, zo is de substantie van het gericht, dat de Heere als
God des verbonds uit hun midden wijkt en weggaat. Bij den goddeloze komt de
lichamelijke straf er dus bij. De geestelijke dood was er echter reeds. De dood is
daar dus nièt de straf. De straf is: het verhuizen van den Heere, het den dorpel
naderen, het weggaan.
22.
Daarom, waar de kerk is, in Jeruzalem òf Babel, aan den Jordaan òf bij de Kebar ,
ìs niet de vraag, o Ezechiël, want de kerk is hier èn daar, waar men lichamelijk
gespaard wordt èn waar men niet gespaard wordt naar het uitwendige. Maar weg
is zij, waar God verhuisd is naar Zijn genade, majesteit en Geest. Zegt God tot
Nebukadnezar Israël te slaan, dan kan men nog niet zeggen: wie daar sterft, is
verdoemd. Maar dat de Heere Zich terugtrekt met Zijn Woord en genade, dat is de
eigenlijke wraak, en dus
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komt de lichamelijke dood erbij als extra bedreiging van dood ook langs dien weg.
Dat er oorlog is en dat er geplunderd wordt, is nog geen wraak. Maar meer en
ook geweldiger is: het sluiten van de poorten naar het eeuwige leven; en dàn is het
lichamelijk sterven ook gevolg van de substantie van het gericht, verlaten worden
door den Heere.
Zo hebben ook wij het te zien. Als kinderen hebben wij den doop ontvangen en
ook alle andere tekenen. Gemeente, houd ze vast! houd ze vast! Maar scheid ze
nooit van de betekende zaak. Klaag niet om dit of om dat, over dezen of genen,
maar om de zonden buiten, ja, maar vooral in de kerk.
De straf begint bij het verbond en God komt van Oost en West, van Noord en
Zuid om Zijn volk in de vuurproef te werpen. Waar dan de glorietekenen weg zijn
en de glorie, blijf daar niet bij staan, maar graaf achter den schijn der dingen naar
de zaak en zoek de substantie: Ik ben de Heere uw God en de God van uw zaad.
Als dan de schrijversinktkoker alle hoofden gaat tekenen, maar Hem, aan het
kruis genageld, overslaat, klaag dan niet, want op Paasmorgen heeft God met Zijn
pen het geschreven: over Hem is de straf gekomen en ten volle, dus heeft Hij recht
op het volle leven. In Hem nu zijn allen aangetekend, die met Hem gestorven zijn
en opgestaan. Nu kan ik het leven aan, want ik heb eerst gezien den
schrijversinktkoker, waarmee ook ik in Hem ben aangetekend!
Amen.
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3. De prediking van de rechtvaardigmaking van den zondaar om
1.
niet
Tekst: Romeinen 10:6-8. ‘Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is,
spreekt aldus: Zeg niet uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? dat is
Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in den afgrond nederdalen?
Dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het
Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, hetwelk
wij prediken’.
Lezen: Deuteronomium 30:1-14.
Zingen: Ps....;Ps. 101:3; Ps. 32:1, 3; Lofzang van Zacharias vs. 4.
We hebben kort geleden Pasen gevierd en in de eerste weken na Pasen gaat de
prediking altijd op dat thema van Pasen door. Hetgeen Pasen ons bracht was de
boodschap van Christus Jezus, die als Levende en als Heer van het leven het graf
verliet, en Die, geroepen door den Vader, en door Hem gerechtvaardigd, ook door
eigen kracht en recht, ook naar mensen-recht, nu de wereld ingaat en den dood
verbreekt voor allen, die in Hem begrepen zijn.
Toen we Pasen vierden, werd een mijlpaal bereikt, waarheen reeds was gezien
in de dagen van Kerstfeest. En gelijk Pasen zelf weer adventsfeest is, dat Hemelvaart
gaat verwachten en het Hemelvaartsfeest naar Pinksteren wijst en dat naderbij
brengt; en gelijk Pinksteren advent is van den jongsten dag en Christus'
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wederkomst en zò alle feesten samen één zijn, zo is het ook goed, die eenheid van
de feesten vandaag te beleven, reeds daarin, dat er één draad doorloopt, één werk
2.
in wordt gewerkt, één recht in wordt bediend, waarin het geloof zijn grond vindt.
Dat zegt Paulus ons, als hij zegt: Denk er aan, dat Kerstfeest en Pasen geen
grootheden zijn, die men voorbij kan gaan, die men negeren kan. Ieder krijgt er mee
te maken en geen mens ontkomt aan dien greep. Wie Kerstfeest wil negeren of iets
anders voor in de plaats wil zetten, krijgt Gods wind van voren. En wie Paasfeest
wil negeren, om langs een anderen weg de vrucht van Pasen in te halen, krijgt den
stormwind tegen zich.
Deze vrucht is de vrucht, waarvan Paulus prediken gaat en die vandaag duidelijk
Kerstfeest en Pasen verbindt, de vrucht, die Godzelf bereid heeft, ons als 't ware in
den mond heeft gelegd, de vrucht van de gerechtigheid alleen door het geloof. En
waar die prediking vandaag door Paulus wordt gehandhaafd naar het recht der
Schrift, wil ik spreken over:

De prediking van de rechtvaardigmaking van den zondaar om niet.
Ik zie vier dingen:
1.
2.
3.
4.

den inhoud van die prediking
den ouderdom van die prediking
de strengheid van die prediking
de goedertierenheid van die prediking

I.
In de eerste plaats vragen we, wat de inhoud is van de prediking van Paulus.
Waarover gaat het eigenlijk?
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Wat wordt er gezegd in de preek? Paulus duidt dat aan in het begin en aan het
einde van den tekst. In het begin zegt hij: kijk eens, wat ik zeggen ga, is de taal van
de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. De woorden, die Paulus verder aanhaalt,
zijn taal van de rechtvaardigmaking, die uit het geloof is en aan het einde van den
tekst lezen we dit: dit is het woord des geloofs, hetwelk wij prediken. De zaak, die
van te voren besproken werd, is voor hem het woord des geloofs, dat hij en zijn
medestanders prediken.
De doorlopende prediking van Paulus is deze: Dat er is geloof en rechtvaardigheid;
dat die twee elkaar aldus nabij komen, dat de rechtvaardigheid er is uit het geloof.
En dit geloof, verbonden op die manier aan de rechtvaardigheid en de
rechtvaardigheid, verbonden aan het geloof, vormen samen den inhoud van het
woord des geloofs, dat Paulus prediken gaat.
We hebben dus eigenlijk dìt te vragen: Wat is dan dit begrip: de rechtvaardigheid,
die uit het geloof is?
Die vraag is reeds vaak beantwoord en wordt eigenlijk elken Zondag beantwoord,
3.
want ze houdt de vraag in, die ook Zondag 23 duidelijk beantwoordt en waarop
elke preek terugkomt, wanneer verkondigt wordt, dat een mensenkind door Christus
Jezus wordt gered van schuld en smet der zonde; dat alleen Zijn voldoening
verzoening werkt van ons met God; dat de prijs van Zijn bloed betaald is door Hem
alleen en ons wordt toegerekend zonder enige verdienste onzerzijds.
Dat is in 't kort de taal van heel de Schrift en de prediking van de
rechtvaardigmaking uit het geloof. En met name deze woorden kunnen u zeer
duidelijk doen lezen, dat Paulus het zo bedoelt.
Bij wijze van tegenstelling wordt deze gedachte hier duidelijk gemaakt. Deze drie
beroemde hoofdstukken zijn een beantwoording, naar het geloof, van de benauwende
vraag, of God soms
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4.

Zijn volk Israël verstoten heeft. Als Hij de heidenen roept en Zijn verbondsvolk
maakt, heeft God dan het Joodse volk verstoten? Dat is: heeft God gefungeerd als
verbondsbreker? Het verbond was met Israël opgericht en nu is de vraag, of God
het verbond verbroken heeft, als Hij Israël prijs geeft.
Op die vraag is eigenlijk reeds lang geantwoord in den brief van Paulus aan de
5.
Romeinen. Reeds lang te voren zegt Paulus: Dat is niet waar, want God heeft
Abraham nooit beloofd, dat hij een volk zou krijgen uit zijn bloed. Want de belofte
was duidelijk, dat hij vader van vele volkeren zou worden en dat zijn geen
volksstammen van Israël, maar die volkeren zijn de heidenen ook, zijn wij ook. Toen
Abraham die belofte kreeg, heeft God aan Abraham onder meer beloofd: Batavieren,
Nederlanders, ook mensen van Barendrecht en Yselmonde. Als God dus zover
komt, dat de mensen van Barendrecht en Yselmonde bij Hem mogen komen door
Christus Jezus, is dat niet een verandering van de belofte, geen nieuwe koers, die
God ineens inslaat, het is precies, wat Hij gezegd heeft bij voorbaat. Abrahams
bloed heeft wel betekenis, maar geen bepalende betekenis. God besluit wèl, voor
den eersten tijd voorlopig Zijn volk uit Abrahams bloed te halen, maar toch ook
daarin maakt God schifting, want van Abrahams bloed gaat veel verloren, wordt
straks wel Izaäk, maar niet Ismaël, wel Jacob, maar niet Ezau, wel degenen, die
het verbond van hun kant aanvaarden, maar niet degenen, die het verbreken,
behouden. Abrahams bloed is nooit geweest de baan voor de rechtvaardigmaking;
is nooit geweest conditie voor de zaligheid. Het is aanstonds ondergeschikt gemaakt
aan de verkiezing. Daarom, de vraag, of God het verbond verbroken heeft, was
geen vraag zonder antwoord; die vraag was al beantwoord.
Maar hier gaat Paulus breder op die vraag in en zegt: Waarom is Israël prijs
gegeven, waarom is de bondsbreuk van het volk, dat den Heiland kruisigde, zo
verschrikkelijk door de wraak ge-
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straft? En dan komt daar die machtige jubel, dat de wraak ook heeft plaats gemaakt
voor de evangelie-bediening aan ons. Dat God alles van het verbond nog handhaaft
ook in Zijn wraak over Israël, de wraak, die nog sterker worden gaat over hen, die
vandaag den Heere verwerpen.
Wanneer nu Paulus de tegenstelling van de Joden van eertijds en van
tegenwoordig èn van de heidenen anderzijds gaat uitwerken, dan vraagt hij ons en
zichzelf af: wat willen de Joden eigenlijk? Op welk punt kwam het conflict? De breuk
kwam op het punt van de rechtvaardigheid, al of niet uit het geloof. Rechtvaardigheid
willen ook de Joden graag en ook zij verstaan daaronder, zoals wij ook willen doen
tenslotte, dit: dat een mensenkind vrijuitgaat tegenover de wet, nog sterker, dat de
wet vóór hem pleit en zegt: die man moet den hemel in.
Rechtvaardigheid kàn betekenen: iets, dat in u en het kan ook aanduiden, dat gij
rechtvaardig leeft. Maar zo is het hier niet bedoeld. Rechtvaardigheid hier is, dat de
wet, die in de vierschaar Gods, die Wetgever is, het eerste en het laatste woord
spreekt, dat die wet zegt: die man en die vrouw gaan vrij uit naar mijn eigen uitspraak.
Niets door de vingers ziende, niets verdonkeremanende, maar alle feiten kennende,
zegt de wet: die man en die vrouw mogen vrijuitgaan, want ik leef met hen in vrede;
ik zelf pleit voor hen te hunnen gunste.
Zulk een rechtvaardigheid willen ook de Joden bereiken en ook Paulus spreekt
daarvan bij dagen en bij nachten.
Maar nu is de vraag alleen maar deze: op welke manier komt een mens in dien
staat, dat de wet zegt: ik ben vóór u? De wet kent ons als zondaars, die de schuld
6.
dagelijks meer maken. Hoe kan dan de wet de zonde door de vingers zien en van
u of mij zeggen: hij mag, hij moet vrijuitgaan? Hoe kan dat? Dan zegt de Jood: dat
kan. als ìk het zelf doe. Ik moet mijn eigen gerechtigheid oprichten, van kracht doen
zijn, laten gelden. En de Jood
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zegt: Als ik straks het Paradijs binnenga, zegt God: Kom in, gezegende, want uw
verdiensten zijn u toegerekend; uw werken volgen u met loon en gij hebt zelf uw
plaats gekocht en betaald. De Jood wil door eigen werken, eigen prestaties, God
verzoenen, zijn eigen plaats in den hemel betalen en dus straks incasseren bij God,
wat hij zelf verdiend heeft of zijn vaderen voor hem verdiend hebben. Zijn eigen
gerechtigheid, product van hem zelf, winst van hem zelf. Want de Joden kennen
God als den groten notaris in den hemel, die uitkeert, wat de mensen aan wie Hij
de uitkering doet, toekomt, maar die er zelf eigenlijk vrij tegenover staat.
Wanneer ge van den notaris een erfenis krijgt, dan geeft hij, die aan de wet
gebonden is, u het bedrag in handen, maar niet hij schenkt het u, hij geeft het door.
Een ander schenkt het, dat is de erflater. Hij blijft zelf koud er bij, want niet zijn
geschenk is het. Of wanneer ge, weer voor het oog der wet, zelf een eigen kapitaal,
dat ge door strijd hebt verkregen, bij hem deponeert, waar het veilig is, en wanneer
ge dan na jaren het geld terug krijgt, is het weer het kapitaal, dat gij verdiend hebt
en dat hij doorgeeft. Zo is het bij den Heere in den hemel. De Joden durven zeggen:
God is eigenlijk de grote notaris van den hemel. Als Hij geeft, geeft Hij verder door.
Hij keert zichzelf niet uit, maar het uwe keert Hij uit. Hij is geen vader, maar een
notaris.
Het kan gebeuren, dat Hij betalen moet. Hij kan dat op twee manieren doen: om
uw eigen verdienste, met rente op rente, of ook omdat de vaderen verdiend hebben.
Eén voorbeeld. Hoe komt het, vragen de Joden, ook in Jezus' dagen, hoe komt het,
dat in de woestijn Abrahams kinderen, die zijn bloed hadden, van God in den hemel
krijgen: manna en kwakkelen, die als vlees-voor-ziening kunnen fungeren en water
7.
uit de steenrots? Hoe zijn al die Joden de woestijn doorgekropen, veertig jaren
lang? Hoe komt dat?
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Wel, zeggen ze, dat zit zó: Eeuwen geleden was Abraham thuis en toen kwamen
er drie mannen op bezoek, eigenlijk engelen van den hemel, die kwamen spreken
8.
over de toekomst. Toen heeft Abraham voorgebracht een kalf om te slachten om
zijn gasten te onthalen en hij heeft brood gebracht om de tafel te vullen en zijn
gasten te eren en wijn laten komen om hen te onthalen. Brood, vlees en drank,
gaven, die Abraham schenkt aan zijn hemelse gasten. Toen Abraham dat aan hen
uitkeerde, was dat belegging van een kapitaal, dat vrij aanzienlijk was, op de bank
van den hemel; en nu komen eeuwen later Abrahams kinderen in de woestijn. Er
is geen brood en drank en vlees. En dan keert God uit aan Abrahams kinderen dat
hemels brood. Het is rente op rente, verworven door het kapitaal aan brood, dat
Abraham indertijd gaf aan die mannen. Abrahams brood is het, voor zijn kinderen
klaar gemaakt. De notaris deelt uit. Er komen kwakkelen, die Abraham verdiend
heeft met het vlees van zijn kalf. En als de woestijnrots water vloeien laat, is dat
water uitkering van de dranken van Abraham. De notaris keert uit en geeft terug.
Hij is het kanaal, waardoor het kapitaal heen loopt. Abraham bracht kapitaal. En als
zó Abrahams kinderen leven, is het door de rechten van vader Abraham. Zijn werken
volgen zijn kinderen na.
En die gedachte nu, die hier haar illustratie vindt in het verhaal van brood en vlees
en water, die gedachte vervult heel Israëls denken: de mens, die het zelf doet, is
alleen bekend bij God, en wie zich inspant kan daarna rekenen, naar het recht, dat
hij zelf heeft, rekenen op een plaats in den hemel.
Van deze leer is Paulus ook indertijd vervuld geweest, toen hij zat aan de voeten
9.
van Gamaliël. Maar met één slag heeft God Paulus van die dwaling genezen, toen
10.
Hij hem verscheen en de Schriften open liet leggen en zien, dat het anders was
tussen God en Zijn volk. Het beeld van den notaris verdween en het beeld
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van den Vader kwam in de plaats. Een notaris moet, wat een ander verdient,
doorgeven. Hij geeft niet zijn eigen geschenk. De Vader geeft Zichzelf er bij, als Hij
geschenken uitdeelt. De Vader, Die geeft, heeft rommelende ingewanden, is er bij
betrokken, is er helemaal bij, als het geschenk toekomt aan wie Hij kinderen noemt.
En als Paulus de vraag later beantwoordt, zegt hij: dat brood, dat manna, was
Christus, en het water was Christus en de steenrots was Christus, en de woestijn
11.
en de doop, het was Christus. Het was alles Christus, wat de klok sloeg, reeds in
het Paradijs en nog in de woestijn, waar Abrahams kinderen zwierven en door het
verbond behouden werden. Het was geen uitkering, maar toegerekende
gerechtigheid, aangebrachte gerechtigheid. Reeds Israël leeft bij genade, wordt
gedoopt in de doop der genade. Rechts en links is het slechts genade.

II.
En zo komt reeds in Israëls dagen naar voren toe, wat Paulus predikt: dat een mens
rechtvaardig wordt door het geloof. Ziedaar, den ouderdom van deze prediking. Niet
rechtvaardig om het geloof. Dan ware het geloof toch weer verdienste. Neen, als
de wet zegt: rechtvaardig moet die man zijn en ik pleit voor hem, als de wet bidt,
dat God de hemeldeuren opendoet, moet het zijn door gerechtigheid, want de wet
kan niets door de vingers zien en God nog minder. Dan moet inderdaad de prijs tot
den laatsten penning toe betaald zijn en voldoening aanwezig.
Maar, zegt Paulus, dat is ook gedaan door Christus Jezus. God, te rade gaande
met Zichzelf, heeft een weg gevonden, waardoor de wet ten volle haar zin krijgt.
Christus betaalt voor de wet Gods, voldoet in elk opzicht. Hij lijdt de straf en doorlijdt
ze en volbrengt als tweede Adam als, wat de wet oorspronkelijk van
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den mens gevraagd heeft. Het werk heeft daarbij een verdienste en een kracht, die
meer dan menselijk is. Want, ofschoon Zijn verdienste door den mens Christus is
aangebracht, heeft toch Zijn werk, omdat Hij God was, de persoon Jezus Christus,
een waarde, die opweegt tegen alles, wat God later aan Abrahams kinderen en
Christus' broeders uitkeren gaat. Als Hij loon krijgt, is het verdiend loon, waarop Hij
recht heeft, dat niemand weigeren kan.
De wet moet pleiten ook voor Pasen. Ze heeft ook gepleit, want de wet heeft
gezegd: wie heeft voldaan, moet ook verder leven. En het werk van Christus nu
wordt door de toerekening, die God gemaakt heeft, met behoud van het recht der
wet naar mij gebracht. Door de genade van Christus kom ik nu langs den geloofsweg
tot God. Langs den geloofsweg. Niet om m'n geloofsfunctie, maar langs den
geloofsweg. Ik neem nu aan, wat Christus voor mij verworven heeft. Ik leg mijn hand
er op en zeg: Vader, het is voor mij gedaan. In Hem ben ik gerekend als had ik het
zelf gedaan en daarom geloof ik aan de toegerekende gerechtigheid en de
aangebrachte gerechtigheid.
En als dat Paulus' preek wordt: rechtvaardig door het geloof! dan komt de wet
voor mij pleiten, zeggende: laat, Heere, hem vrij, want voor al z'n zonde is betaald
en wat hij doen moest, U ter ere, is gedaan. Nu ben ik, wet, niet meer tegen hem,
maar positief vóór hem! En deze boodschap, die 't hart is van de kerk nog vandaag,
is nu de inhoud van Paulus' prediking naar de omschrijving.
Welnu, gemeente, op de vraag van Paulus aldus antwoord gevende, moeten we
het conflict weer stellen van de Joden. Hoe doen de Joden nu? Zeggen ze nu ‘ja’
of ‘neen’? ‘Neen’, zegt Paulus, ook als ik het zó zeg, zeggen ze nòg ‘neen’, hier
willen ze niet aan. Wel zeggen ze: Mozes en Paulus zijn tegenstellingen. Wat Paulus
wil, is onaanvaardbaar, want Mozes spreekt
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zich er vierkant tegen uit. Mozes zegt: ‘doen’ en ‘doen’ en Paulus zegt: Een ander
moet het doen, Christus doet het, gij niet. Mozes zegt: de mens, die doet, leeft. En
Paulus' boodschap blijkt revolutionair, wat anders, een nieuwe leer, verwerpelijk. In
den naam van Mozes zeggen de Joden: Weg met Paulus en zijn preek. Paulus
citeert ook in het voorgaande gedeelte, wat Mozes zegt. Hij beschrijft zelf de
rechtvaardigmaking, die uit de wet is, wanneer hij zegt: de mens, die deze dingen
doet, zal leven. Paulus verdonkeremaant de kwestie niet, maar komt we zelf op
terug. Mozes zegt: de mens die doet, zal door het doen leven.
Is dan niet Mozes een veroordeling van Paulus? Is Paulus niet in strijd met Mozes?
Is het geen contrast: wet en evangelie, doen en aannemen, wat een ander gedaan
heeft? Neen, zegt Paulus, het is geen tegenstelling: wet en evangelie; geen
tegenstelling: Mozes en Paulus. Want Mozes, zegt Paulus, heeft nog meer gezegd
dan dien énen tekst. Ook bij Mozes komt de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.
Wanneer ge iemand kennen wilt, moet ge iemands verklaringen lezen over zijn
eigen leven. En wanneer Mozes gekend moet worden, moet ik Mozes zelf lezen
over zijn eigen werk. Welnu, Mozes heeft tegen het einde van zijn leven in een
12.
afscheidsrede gezegd, wat hij bedoeld heeft. Hij heeft op het einde van zijn leven
het volk verzameld en gezegd: mensen, wat hebben we samen gemeend? Ik heb
de wet gebracht; wat bedoel ik er mee? Was dat nu des drijvers geweldige roede,
heb ik u geslagen, was ik een tweede Farao, heb ik u het diensthuis ingeleid en u
weer verplicht en tot dienst opgejaagd? Was dat Mozes? Was ik een leeuwentemmer,
was ik een barbarendrijver? Heb ik het volk Gods geslagen? Was dàt m'n bedoeling?
Neen, zegt Mozes, ik heb het wetboek gegeven, inderdaad, ik ben wetgever in
de bedeling van thans. Maar als ik de wet u geef, was dat dienst van genade. Ik
heb u moe gemaakt, ik maak
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u nog moe. Ik zeg nog: doe dat, doe dat en wie dat doet leeft, inderdaad. Als ik u
moe maakte, mijn volk, heb ik dat gedaan met evangelische bedoeling. Want het
13.
einde der wet is Christus. Ik was paedagoog naar Christus toe. Wanneer gij hoort:
Doet dat en gij kunt niet, dan moet gij zeggen ik kan niet, help me dan. Want den
Vader roep ik aan, als Hij zegt: doe dat. De wet bedoelt een mens op te jagen, zodat
hij nu zeggen gaat en zeggen moet: Vader, ik kan het niet doen; ik moet het hebben
van vrije genade.
Alle wetsprediking wees naar Christus. En gelijk het manna en het water en de
rots en de zee Christus was, zo ook hier. Alles is Christus: tabernakel, tempel,
priesters, het was alles Christus; het was allemaal Christus, wat de klok sloeg. Want
de wet van Mozes, die moe maakt, heeft een eigenaardige trek in zich. Moeheid is
nooit haar laatste woord; moeheid is haar voorlaatste term, nooit is haar moeheid
de laatste term. De eigenlijke laatste belofte is: Ik geef den moeden rust. Dat komt
niet pas later, dat komt ineens in de wet van Mozes voor den dag.
En nu gaat Paulus, die de mensen kent en de knepen van het vak, dat alles ten
goede werken en gebruiken en zeggen: Mensen, lees Mozes goed. Reeds Mozes
spreekt van de rechtvaardiging door het geloof. Ook Mozes zegt: Als het er op
aankomt, heb ik den weg gewezen, die door het geloof te betreden is. Ook Mozes
heeft goed gepredikt: de rechtvaardigheid uit het geloof. En wanneer hij zegt: doe
dat, zegt hij ook daarna: maar met het doen van u zal het niet gaan.
Wanneer Mozes dat onderscheid predikt, spreekt hij twee dingen uit, die Paulus
14.
hier letterlijk aanhaalt. Paulus noemt hier twee zinnen, twee vragen, die iemand
niet stellen mag, die reeds Mozes verbood te stellen en die beide vragen zijn ontleend
aan Mozes' eigen redactie. Als hij dus Mozes aanhaalt, deze Paulus, zegt hij dus:
Mozes heeft, wat ik zeg, reeds lang verkondigd. Ik
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kom met de oude leer en wanneer ge Mozes leest zonder uw gekleurden bril,
15.
wanneer ge het deksel weg doet van Mozes als ge leest, zult ge zien, dat Mozes
reeds evangelisch was en dat het schip der wet naar Christus toezeilde.
Mozes zegt, - wanneer hij van het volk afscheid neemt: niemand uwer hoeft te
vragen: Wie zal den hemel inklimmen of de zee oversteken? Niemand hoeft te
vragen: wie zal den hemel inklimmen? Wanneer een mens den hemel inklimmen
wil, betekent dat, dat hij zijn uiterste best doet, om uit den hemel te halen, wat hij
hebben moet. Dat boek der wet, waar de levenswoorden in opgetekend staan, dat
zegt, wat God wil, hoe kom ik daar aan? Hoe weet ik Gods wil? Moet ik het halen
soms, Heere? Moet ik soms halen gaan van boven af Uw eigen wetboek? Moet ik
den hemel inklimmen? Moet ik een ladder maken, die m'n eigen timmerhout afleveren
kan en moet ik deze ladder opstellen en den hemel inklimmen met m'n eigen ladder?
Neen, zegt Mozes, dat is dwaasheid, echt dom! Vader Jacob weet dat ook. Die
droomde ook van een ladder, die den hemel bond aan de aarde, maar die ladder
was niet gemaakt van hout van beneden, niet door Jacob vervaardigd en opgericht,
maar van boven af kwam hij naar beneden toe; het was een aangebrachte ladder,
16.
een toegerekende ladder. En op die ladder, die van boven af kwam door een
genade-wonder, kwam niet Jacob heen en weer wandelen, maar gingen engelen
Gods op en neer, naar Jacob toe van boven af, naar God toe van Jacob af. Rapport
was er langs de hemelladder door den hemel gemaakt.
Als dat Jacobs droom is, moeten de kinderen van Jacob niet zeggen: nu zullen
wij een ladder maken en naar boven klimmen. Dat is dwaasheid. Wie van God houdt,
zal nooit meer door zijn eigen daad den hemel inklimmen om te halen, wat nodig
is, als mijn brood klaar is gemaakt, is bereid. Zo zegt het ook Mozes: Wie zal de
zee oversteken, om te halen, wat ik hebben moet: den
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17.

steen der wijzen, den steen des geloofs, den witten keursteen? Noem het zoals
ge wilt. Moet ik het halen van de anderen kant van de zee?
Den hemel inklimmen betekent: de opgaande lijn is verboden. Maar dan de
horizontale lijn, moet ik soms die betreden? Moet ik de aarde onderzoeken en den
hemel, die ik aan den horizon zie? Moet ik de zee oversteken om uit het vreemde
land, dat me onbekend is, eigenlijk te kapen wat vrede schenken kan?
Ook dàt hoeft niet, zegt Mozes. Het Woord ligt niet op een afstand in den hemel
of over de zee, maar vlak bij u. Hier is het wetboek. Ge kunt er uit lezen. Het staat
er duidelijk in en het is krachtig. God-zelf is er in. Wie het boek heeft, heeft God,
want Hij spreekt door Zijn Woord tot het bondsvolk. Daarom Israël, het boek der
wet en meteen de zaak, waar het om gaat, God en Zijn gemeenschap, is vlak bij.
Het is geen zaak op een afstand, die ge halen moet, die inspanning vraagt, maar
het is het aangebrachte geschenk uit een vaderhand.
En als Mozes dat zegt, dan gaat Paulus dat verklaren. Hoort ge het goed, wat ik
zeg? Het is Mozes' taal! Het staat klassiek en oorspronkelijk in de wetten, in de
boeken van Mozes zelf. Het is geen nieuwe leer, maar mijn leer is van hogen
ouderdom.

III.
En nu wordt het menens in het conflict tussen de Joden en Paulus. En nu gaat
Paulus zeggen: nu het zó is, nu mijn preek reeds van Mozes was, nu ga ik streng
worden.
Zeg niet in uw hart iets wat daartegen ingaat, want wie vandaag in zijn hart die
vraag laat opkomen, ondanks het gebod van Mozes, die wil Christus beledigen en
van boven Christus afbrengen en die doet de gruwelijke zonde van het verloochenen
van de waarheid Gods en het verachten van het geschenk. Zeg niet in
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uw hart...Het is spottende taal, te meer, wanneer ge Mozes leest.
Mozes zegt: Men hoeft niet te vragen, wie den hemel inklimt of de zee oversteekt.
Paulus zegt: het mag niet. Zeg niet in uw hart..., dat betekent dus: ge hoeft het niet
alleen niet te zeggen, maar ook niet te denken, wat op één lijn ligt van uw eigen
daad en uw eigen hemel- of helle-vaart. Zeg nooit in uw hart..., want het hart van
een mens is altijd geneigd, om die dingen, die de mond niet eens durft te zeggen,
toch te bedenken, ook bij kerkmensen, maar in hun hart denken ze vaak tegen de
belijdenis.
Welnu, zeg niets, niet eens in uw hart, denk niets, wat ingaat tegen de prediking
van de vrije genade om niet. Dat mag niet, is de strenge boodschap.
Dat is een merkwaardige tegenstelling. In punt 2 zagen we Mozes, dien strengen
man, die toch zó zacht bleek te zijn. Van buiten de wet: doe dat, een streng gelaat.
En van binnen het hart van het evangelie, vrije genade. Wie Mozes zag naar punt
18.
2 dacht aan het raadsel van Simson. Mozes, de eter, die verslinden kan, die de
wet bliksemen laat, gaf af zoetigheid van vrije genade, de belofte van den Vader,
die het kind zoekt.
Het wordt nu nog wonderlijker. Nu blijkt Paulus strenger dan Mozes. De zoetigheid
van Paulus wordt bitter op een heel vreselijke, schrikaanjagende manier. Die man,
Paulus, Evangelist, blijde boodschapper, die zegt: Mozes was streng, ik ben nog
strenger. Mozes zegt: het is overbodig. Ik zeg: het is schandalig. Waarom is Paulus
zo streng? Waarom wordt die strenge Mozes zacht en die zachte Paulus zo hard?
Omdat er wat gebeurd is, sinds Mozes kwam. Als hier Mozes staat en Paulus daar,
staat in het midden Jezus Christus. De kribbe van Kerstfeest, een open graf van
Paasfeest en de feiten van Kerstfeest en Pasen zijn vervuld na Mozes en voor
Paulus.
En die heilsfeiten maken Paulus streng. Want hij gaat nu zeggen:
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hoe meer genade, hoe gruwelijker de zonde, dat men haar niet aanneemt. Hoe
meer licht, hoe schandaliger het wordt de luiken te sluiten en met z'n eigen kaarsje
te lezen, terwijl de zon op 12 uur staat. Dat is de ontzaggelijke betekenis van
Kerstfeest en Pasen, dat God de genade brengt en grijpbaar maakt en dat wij nog
zouden zeggen: zouden wij het zelf moeten doen?
Wie vandaag den hemel inklimmen wil om te halen, wat hij hebben moet, wil
Christus van boven af brengen. Dat is God beledigen. Wanneer vader en moeder
hun kind aan tafel roepen en zeggen: kind, het staat klaar voor u en het kind zegt,
dat horende: ik ga maar eens naar buiten toe, om voor mijn eigen geld wat te kopen,
hier kan ik toch niets krijgen, dat kind trapt op het hart van zijn moeder.
Wanneer vandaag God zegt: hier is Mijn Christus, Hier ben Ikzelf. Ik kwam al, uit
Mijzelf nam Ik het leven. En wij zeggen dan, ik moet het zelf gaan doen, zelf gaan
halen, waar ik het kopen moet, dan wordt God beledigd. God hééft de gordijnen
van den hemel reeds gescheurd. Hij kwam al neer op Kerstfeest. Hier is Christus
zichtbaar, hoorbaar en tastbaar. En wie het vandaag daarom halen wil, die moge
zeggen: ik wil den hemel bewegen, en als de Jood zeggen: ik wil het doen door mijn
eigen gerechtigheid, die beledigt Christus. Want Christus kwam reeds, want de
ladder is van den hemel gemaakt en de Engel des Heeren kwam van boven af naar
beneden toe en heeft betaald voor elk, die Hem gelooft.
Het is Kerstfeest passeren, wanneer gij in uw hart ook maar denkt, dat gij van
den prijs moet helpen betalen. En zo is het ook Pasen negeren, wanneer gij zegt:
Wie zal den afgrond indalen? Paulus zegt het, wat de woorden betreft, wat anders
dan Mozes. Mozes laat vragen: wie zal de zee oversteken? Paulus maakt er van:
Wie zal den afgrond indalen? Ge voelt, dat dat zakelijk hetzelfde is. Want in Mozes'
dagen was de zee onbekend, maar
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toen Paulus kwam, was de zee reeds bekend tot Spanje toe, en in zíjn dagen was
het niet meer zo'n wonder, de zee over te steken. Daarom, als iemand in Mozes'
dagen vraagt: Wie durft de zee over te steken, betekent dit: wie durft omkomen en
verdwijnen? Daarom gaat Paulus voor zíjn tijd de vraag zó stellen: Wie zal den
afgrond indalen? Wie durft in den krater te gaan, hellevlammen te zien? Wie waagt
het? Maar wie de vraag stelt, wie het waagt, den afgrond des doods in te gaan en
door eigen doodsbestrijding den dood de baas te worden, die heeft Pasen genegeerd.
Zoals de hemel gescheurd is op Kerstfeest, is er op Pasen het scheuren van het
graf. De afgrond is gespleten. Christus kwam er in en er uit door eigen kracht en
naar eigen recht. Hij heeft den afgrond opengebroken op Pasen, den dood
overwonnen, den prijs van verdienste meegebracht. En wie daarom heden zegt: ik
moet het zelf gaan doen, negeert wederom Pasen, die wil zijn eigen Messias van
boven af brengen. Want zó kras is de genade, als vrije genade mij bekend gemaakt,
dat ze mij zegt: Man, uw ogen begeren niet eens Hem te zoeken en uw handen
proberen het niet eens. Uw oog moet worden gemaakt, zult hij Hem zien; uw hand
moet worden geschapen, om Hem aan te nemen door het geloof.
Ook het geloof en het begeren om langs dien weg in te gaan, is vrucht van genade
19.
en nooit oorzaak, waardoor het verdiend wordt. Daarom is niets, ook het geloof
niet, grond waarop God bij deze genade en dit recht laat toekomen, want zelfs mijn
geloof is geen grond, maar vrucht van verkiezing, geen oorzaak, maar geschenk
van rechtvaardigmaking des Vaders.
En daarom, als er ook mensen in de kerk zeggen: och, ik moet eerst gebed
hebben, ik moet eerst hebben geloof, en dan pas kan het voor mij zijn, dan zeggen
wij vandaag in Mozes' en Paulus' en in Gods naam: dat geloof en gebed, jaag het
de kerkdeuren
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uit, als het de grond moet zijn van uw zaligheid. Zeg niet in uw hart...
Maar als ge ziet, dat Christus voor u staat met Zijn rijke genade, die rijke weldaden
meebrengt, ook het geloof in deze weldaden, haal dan uw geloof en uw gebed de
kerkdeuren in, want dan zijn ze geen grond voor uw rechtvaardigmaking, maar
vrucht en geschenk. Want ook uw hart, dat besneden is, is geschenk van den Vader
zelf. Hij is de volmaakte Vader, die het kind creëert, ook als nieuwen mens, en
bereidt en schept en inschept een hart om te vrezen, de daad om te geloven en
den wil om te zeggen: Abba, dat is: Vader.

IV.
En als alles wordt: vrije genade met het bevel van bekering, dan gaat Paulus, die
de klem op den neus ons zette en het verbond streng heeft gemaakt, nu eindigen
met goedertierenheid. Want hij zegt: Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.
Reeds Mozes zei: het Woord is nabij u, in uw mond en hart. Het Woord is het
wetboek, de letter daarvan en de zaak die het ons vertelt. Het Woord, dat Boek en
de God van de gemeenschap, die in dat Boek geschonken wordt en in dat Boek
aan het volk gegeven wordt. Het levende Woord Gods, dat Mozes bracht, was reeds
in zíjn dagen Woord van genade. En daarom, het Woord is nabij u, zegt Mozes, in
uw mond en in uw hart, niet op afstand, hier of daar, niet ver weg, maar nabij ons
is het bereid. Niet maar op een tafel voor mij, zodat ik het nog moet gaan halen,
maar in mijn mond en mijn hart; ik eet er van en spreek er van. Mijn kinderen hebben
het, in hun mond is het. En ik kan er zelf van spreken in gewoon dialect. In mijn
mond heb ik het en in mijn hart. Als mijn mond zwijgt, is mijn hart vol van deze
goederen. Denk aan mensen die krankzinnig zijn: hun mond
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spreekt het tegen, maar hun hart houd het vast, want God legt het vast in hun hart.
Er is volharding der heiligen, omdat God zelf het hart vasthoudt. En die woorden
in het hart, vinden weerklank in onze belijdenis, als ze zegt: dat de Geest Gods
indaalt in het binnenste van een mensenkind om hetgeen dood was tot leven te
20.
wekken en waar een stenen hart was, een vlezen te geven , naar Zijn vrije
ontferming, om Christus' eigen recht en verdienste. Maar wanneer die boodschap,
dat het bij ons is, er staat eigenlijk: in ons ligt - door den Geest er in gebracht is vandaag in volle glorie voor ons staat, in de belijdenis vastligt en in de preek wordt
bediend, aan de kerk toebediend en ingebracht om niet, is dít het hart der prediking,
de oudste boodschap der kerk en de enige, de oude, die elken dag nieuw is. En de
weg, dien Paulus wijst, is een verse en levende weg, die de mensen brengt, waar
ze moeten zijn; een levende weg.
Alles is genade-geschenk, het brood en het eten, de drank en het drinken, alles
is een genade-geschenk: Christus en het geloof in Christus. Daarmee lere de mens,
die beeft voor 's Heeren hoogheid, af, het inbrengen van eigen aspiraties; hij breke
met den waan van zelf ook voor een klein gedeelte in te brengen van zijn eigen
sieraden in het hemels Paradijs; hij ontzie, met vreze en beving, de majesteit van
Kerstfeest en Pasen en hij gelove Calvijn, als hij zegt, dat, wie de hoogheid en de
gemeenschap Gods van elkaar scheidt, ze beide verbastert. Ik kan God nooit in
hoogheid zien, tenzij in deze gemeenschap. Want als de Heere binnenkomt en
doden levend maakt, is de gemeenschap gemaakt door het wonder, dat niemand
kon doen; een mirakel van het herscheppen van een levend wezen uit den dood.
Geeft God eer, ontzie Hem toch, o Israël! En laat aldus mogen zijn de majesteit
van het evangelie, dat gij de wet aanvaardt, ook in haar nieuwen vorm door het
evangelie, ze samen verbindt en
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uw lust vindt in 's Heeren geboden, ook in het gebod van geloof en vertrouwen.
Want de mens, inderdaad, die deze dingen doet, zal niet om deze, maar in deze
toch waarachtig leven, ook vandaag!
Amen.

Eindnoten:
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en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad, toch schenkt God mij,
zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid
en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja,
alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze
weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem.’.
4. In Romeinen 9-11. Vgl. de studie van ds. G. Doekes, De beteekenis van Israëls val. Commentaar
op Romeinen IX-XI, Nijverdal 1915.
5. Over het feit dat Abraham slechts door het geloof gerechtvaardigd was en dat ook het volk van
Abraham alleen door het geloof rechtvaardig voor God kon staan - de belofte gold niet door de
wet maar door de gerechtigheid van het geloof - had de apostel Paulus reeds geschreven in
Romeinen 4.
6. Heidelbergse Catechismus Zondag 5, antwoord 13: Wij kunnen op geen enkele manier aan
Gods gerechtigheid voldoen. Wij kunnen onze schuld bij God niet betalen. ‘Wij maken de schuld
juist elke dag groter.’
7. Exodus 16.
8. Genesis 18:1-15.
9. Gamaliël, rabbijn die zeven maal genoemd wordt in de Misjna. Hij wordt in het Nieuwe Testament
voorgesteld als een Farizeeër die niet regelrecht tegen de christenen wilde optreden (Handelingen
5:34; een dergelijke houding van Farizeeën in 23:9). Ook was hij de leermeester van Paulus
(22:3).
10. Handelingen 9:3-9.
11. 1 Corinthiërs 10:1-5.
12. Deuteronomium 29 en 30.
13. Romeinen 10:4.
14. Deuteronomium 30:11-13 en Romeinen 10:6-8.
15. 2 Corinthiërs 3:14-16.
16. Genesis 28:10-22.
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18. Richteren 14:1-20.
19. Dordtse Leerregels I, artikel 19.
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1.

4. De belofte van den Verbonds-God aan den hogepriester Jozua
Tekst: Zacharia 3:7. ‘Zo zegt de Heer der heirscharen: Indien gij in Mijn
wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult
gij ook Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u
wandelingen geven onder dezen, die hier staan.’
Lezen: Zacharia 3.
Zingen: Ps. 132:5; Ps. 95:4; Ps. 134:1, 2, 3; Ps. 135:1

De kerk van Christus, gemeente, staat of valt met de goede verhouding tussen de
aarde en den hemel. Wij bidden elken keer in het Onze Vader: Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel, alzo ook op aarde. En dat is geen gebed voor individuen alleen,
die een wil er op na houden en op straat verkeren en in een zaak bezig zijn, maar
ook en allereerst een gebed voor de kerk. Uw wil geschiede door ouderlingen en
diakenen, synode- en classicale leden, hier op aarde gelijk in den hemel. en zoals
de engelen het doen hierboven, laten wij het zo aanleggen hier beneden, en anders
houden wij op, kerk te zijn.
Men heeft vaak gedacht, dat het zijn in den hemel zelf, het geografisch dicht bij
God zijn, door dat feit zelf reeds genoeg was voor de kerk. En men zei dan: de
2.
hemel is het arche-type, de aarde is het ec-type , breng ze bij elkaar, trek een
3.
parallel en de zaak is in orde. Dat is niet waar. Satan viel , al stond hij vlak voor
Gods troon. Het is geen zaak van geografie, van in de buurt
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van den troon zijn. Maar als we weten willen, of we op aarde op den hemel lijken
4.
en of we beneden, op aarde, een wandel hebben die hemels is , dan is de enige
vraag, of het Woord des Heeren heerschappij over onze conscientie voert, ons
gedrag bepaalt en onze Kerkorde heeft voorgeschreven. Want het Woord wordt
boven gehoorzaamd en dat Woord moet beneden worden gediend. En zo komt
daar het zich voortdurend conformeren van de aarde aan den hemel. En dat
zich-conformeren begint bij elke kerkvergadering en dat eindigt andermaal bij elke
kerkvergadering.
Ik wil vanmiddag daarover spreken gaan, opdat wij, vrijgemaakte kerken, niet
5.
zouden roemen in het vlees , maar weten zouden, wat ons te wachten staat, als
wij zouden nalaten, in dien zin ons te conformeren aan wat de hemel doet en aan
wat zìj gaan doen en blijven doen, die staan voor den troon des Heeren. Mijn
onderwerp is daarom dit:

De belofte van den Verbondsgod aan den hogepriester Jozua.
Drie punten ga ik na:
1. het aardse aspect van de belofte
2. het hemelse aspect van die belofte
3. de conditie bij die belofte

Onze tekst, gemeente, heeft een aspect allereerst naar de aarde. Twee kanten kijkt
de Heere uit, als Hij hier een belofte geeft. Hij kijkt over de aarde heen en geeft
daarover een belofte; Hij ziet ook den hemel in en geeft daarover een belofte aan
Zijn kerk.
Wat het eerste betreft: deze belofte heeft een aards aspect, want
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er staat dit: Zo zult gij, Jozua, Mijn huis richten en Mijn voorhoven bewaren. Dit deel
der belofte, dat de profeet hier Jozua gegeven ziet, ziet op de aarde, want de gewone
huis-, tuin- en keuken-tempel, niet eens zo bijster mooi, is hier bedoeld, als er staat,
dat de priester Jozua den tempel richten en de voorhoven bewaren mag.
6.
Den priester Jozua kent ge wel, gelijk gij ook die hele mooie passage weet te
verhalen uit het begin van ons hoofdstuk. Wij zijn hier namelijk in den tijd na de
7.
ballingschap. Zeventig jaren lang had de wrede vijand het volk vertrapt en
8.
getyranniseerd, maar eindelijk was onder een anderen koning, Cyrus , verlof gegeven
aan het Jodenvolkje, om terug te keren naar het land der vaderen. Heel wat Joden
waren achtergebleven. Het waren die Joden, die zeiden: waar het goed is, daar is
9.
je vaderland. Maar anderen waren graag teruggekeerd naar de oude stad en den
ouden tempel, want ze vonden, dat zolang God niet had gezegd. dat de kerk werd
gedecentraliseerd, ze moesten blijven staan op centralisatie van de kerk. Dat
betekent in goed Hollands dit: zolang niet God zelf na het Pinksterfeest, dat op
Christus' hemelvaart volgde, alle kerken had gezaaid aan alle plaatsen van de
wereld, aan alle plaatselijke kerken gelijke rechten gevende, zolang moest op één
plaats de kerk haar middelpunt vinden, namelijk in de stad Jeruzalem en in den
tempel, die daar gevestigd stond en dien Salomo gebouwd had. Wel was Salomo's
10.
tempel verwoest en in puin gelegd, maar God zelf gaf weer uitkomst, want koning
11.
Cyrus had ook verlof gegeven, om den tempelbouw te gaan hervatten. Men was
reeds begonnen. En dat nieuwe huis was wel simpeltjes, vergeleken bij dien mooien
prachtigen tempel van Salomo was het maar doodeenvoudig, klein van formaat,
arm van stijl, beperkt van kwaliteit, maat toch, er was weer een huis, een stenen
gebouw, een centrum voor den eredienst. En de stad Jeruzalem was weer metropool
voor het hele
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vaderland, voor de hele kerk in verbondsverband en daarom: Loof den Heere! deze
tempel hier is het bewijs, dat het oude verbond nog verbond is, dat het nog steeds
is gehandhaafd door God. En de priester ontbreekt ook niet, want kijk, daar staat
de priester, de man heet Jozua, een man uit een oude priesterfamilie, uit den stam
van Levi.
Inderdaad, herstel van den tempel, gepaard gaande met eerherstel van Jozua in
zijn ambt; het was een feest geweest voor de kerk van de ouden dag. Te meer,
omdat de vraag nijpend geweest was, al die zeventig jaar lang: ‘waar is toch de
12.
kerk?’ Ezechiël van zijn kant had ook al met die vraag te tobben gehad. Juist,
omdat de kerk eeuwen lang door God zelf bepaald was als gecentraliseerd en er
één plaats was met één tempel en met één priestervolk en met één verbondsterrein,
daarom had men na de ballingschap gevraagd: Waar is het kerkadres? Degenen,
die de vreemde koning had achtergelaten als een arm zoodje van verachte Joden
bij den tempel, des Heeren tempel, die zeiden: Wij zijn de kerk; des Heeren tempel,
des Heeren tempel is hier! Het staat er immers; dat stenen gebouw, dat oud adres,
is de kerk, het kerk-adres. Het staat in den Bijbel. Het stond er ook, inderdaad, het
stond er ook. En daarom zeiden ze: die anderen, die weggesleept zijn naar het
vreemde land, die zijn de kerk niet meer, ze missen den tempel, het oude gebouw
zijn ze kwijt, het adres is niet meer bij hen. En al mogen ze bidden en danken en
vroom zijn, het baat niet, ze zijn geen kerk, want de kerk hangt aan het oude adres,
den stenen tempel. En toen kwamen de beelden, die altijd zoveel kwaad doen in
een tijd van kerk-verval en kerk-strijd. Toen zeiden ze parmantig: wij in Jeruzalem,
wij bij den ouden tempel, wij zijn de goede korf van goede, gezonde vijgen en dat
zoodje ginds is een collectie van kwade vijgen; die lust God niet. Of een ander beeld:
Wij zijn de echte bijen, want bij ons is de oude bijenkorf; kijk maar naar den tempel:
dat is de
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korf en de goede bijen vliegen naar den korf. Maar die andere lui heeft God
weggeblazen, die zijn den korf uit, dat is geen bijenvolk meer.
En daarom nog eens, de vraag: ‘waar is de kerk?’ had genepen. Toen had Ezechiël
gezegd: Heere God, Gij hebt wel de kerk gebonden aan één plaats, één stad en
één tempel, inderdaad, maar gij hebt ze eerst gebonden aan Uw Woord. Het was
niet zo: waar een stenen gebouw is, is het Woord. Maar het is zo: waar het Woord
is, daar komt een stenen gebouw. En daarom, Heere, ofschoon ik, Ezechiël, een
tijd lang van den tempel verwijderd ben, ik heb toch Uw Woord immers; zou ik dan
niet kerk zijn, mijn Vader? En in het geloof dat, waar het Woord is, de kerk is, had
Ezechiël gezegd: ik schrijf een vergadering uit van mijn consistorie, van mijn
kerkeraad. En Ezechiël met de oudsten - let op! - Ezechiël met de oudsten houdt
publiek, officieel, op straat vergadering, zeggend: mensen, wij zijn toch de kerk en
het adres ook, want het Woord is hier. En nummer één is het Woord; nummer twee
is het stenen huis. Zeker, we snakken naar het stenen huis, God zelf geeft dezen
13.
berg begeerd ter woning, om aldaar geëerd, Zijn heerlijkheid te tonen. We snakken
naar een stenen huis, maar we zeggen dit: Geef ons Uw Woord, Heere! en het
stenen huis komt dan wel weer terecht. Maar waar het Woord weg is, is de zaak
weg en kapot en het stenen huis kan de kerk niet maken. Dat bleek trouwens zo,
want 10 jaar later, 10 jaar na Ezechiëls wegvoering, ging de mooie tempel van
14.
Salomo in puin. En wie aan het stenen huis hing, had toen niets meer over.
Welnu, gemeente, nu komt na de ballingschap een antwoord op den roep van
Ezechiël bij het begin van de ballingschap. Ezechiël zegt: Heere, Uw Woord is hier
bij mij en de oudsten. Wij zijn
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de kerk en och, geef ons een stenen tempel terug Vader. Het adres van kerk willen
wij graag met inkt schrijven, die een gewoon mens lezen kan. En deze bede hoort
God vandaag.
En Jozua, hij heeft ook z'n mannetje daar; Jozua met zijn priesters vormen weer
een consistorie, een kerkeraad, een geestelijk hiërarchie, een college of raad der
15.
kerk. Ze hebben geloofd aan het Woord en ze hebben het Woord voor het geloof,
maar ze krijgen ook daarbij, wat Ezechiël hoopte te krijgen, - in hope stierf hij - ze
krijgen terug dat stenen gebouw, want ze mogen nu gaan, gelouterd zijnde, naar
de oude stad; ze krijgen den tempel terug. En kijk, de kerk is daar, waar het Woord
is en wie heeft, dien zal gegeven worden; die krijgt ook nog een stenen gebouw.
En elke boerenjongen in Jeruzalem kan met gewone pen en inkt schrijven het adres
van de kerk. Kijk maar naar den tempel van Zerubbabel, tempel nummer twee. De
priester is Jozua, de hogepriester, de man van het vaste kerk-adres.
16.

En nu komt als kroon op alles het visioen van den profeet Zacharia : hij aanschouwt,
dat Jozua komt in den hemel Gods. Men toont hem Jozua, den priester, staande
voor den troon des Heeren. Hij kwam daar aan met vuile kleren; dat betekent: met
een ambtsgewaad, dat je niet passage geven kunt in den tempel Gods. Want een
priester moet hebben witte kleren; zijn gewaad moet ‘kosjer’ wezen, zuiver, zonder
smet. En die man draagt vuile kleren. Dat is geen incarnatie van zijn persoonlijke
zonden, maar wat anders; dat vuile gewaad, dat geen passage geeft in Gods huis
voor den priester, betekent: de zonde van het volk, van de kerk. En daarom dus,
het vuile gewaad van den priester is verhindering voor den ambtelijken tempeldienst.
Niemand van beneden kan de vuile klederen van hem afdoen, maar hetgeen bij
mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Daarom dreunt de stem des Heeren van
den troon in het visioen: Neem weg die vui-
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le klederen, dat wegwerpelijk kleed en trek hem schone kleren aan en zet hem een
zuiveren tulband op. En als de priester daar staat met ‘kosjere’ kleren, dan gaat die
priester den tempel in. Hij mag het altaar bestijgen, hij mag het offer brengen. En
die priesterdaad, die nu ‘kosjer’ is, en naar de wet, is het bewijs, dat het leed geleden
en de ballingschap voorbij is. Het bijenvolk, dat door het Woord bewaard bleef voor
den korf, is weer in den korf. God heeft zijn schapen bezocht en wij gaan nu wachten,
wij gaan nu wachten op dien Hogepriester, die straks ook heet Jozua, Jezus, en
die komen zal om den tempel hier vervallen te verklaren en Zijn tempel uit te breiden
heel de wereld over, plaats na plaats, Rotterdam, Pernis, Bergschenhoek, waar ook
ter wereld, opdat dan die Jozua van het nieuwe verbond zal zeggen: waar het Woord
is en het geloof aan dat Woord, daar komt Uw kerk hier, en Uw kerk daar, uit alle
volken en uit alle natiën. En het Woord met zijn geestelijke stenen brengt straks
mee op Zijn tijd, een gebouw met bakstenen. Het komt best in orde, als het Woord
er maar is.
Zo mag Jozua, die nu witte klederen draagt, en ‘kosjer’ is, de belofte horen: Gij
moogt richten en bewaren dat huis, dat ge ziet, Jozua, waarvan de sluitsteen klaar
ligt, om ingemetseld te worden; dat is Mijn huis, o priester, en ik geef u ambtshalve
recht van bestuur, uw volmacht als priester wordt vernieuwd in den hemel. Ge moogt
den tempel richten, zijn bestuur aanstellen, den koster benoemen - zouden we
zeggen vandaag -, den priesters en Levieten een taak geven, de offers regelen, de
kerkorde afkondigen, het volk verzamelen, bidden, offeren, enz. En ge moet ook
den voorhof bewaren, tegen alle gevaren moogt gij schutspatroon zijn en wachter.
En daarom Jozua, wat de aarde betreft, uw taak en uw privilege mag zijn: bewaar
de kerk hier beneden in haar oud adres en maak plaats voor dien anderen Jozua,
Die eens Mijn huis richten zal en Mijn voorhoven zal bewaren in
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volmaakten dienst en volkomen stijl door Mijn wet in alle harten centraal te maken.
Inderdaad de consistorie van Jozua krijgt beloften met aspecten voor de aarde.
maar de aarde mag nooit van den hemel gescheiden zijn. Daarom komt nu het
tweede punt.

II.
De ogen Gods overspannen hemel en aarde, allebei; en ook voor den hemel heeft
zijn belofte aspect, want er staat voorts: ‘Ik zal u wandeling geven onder dezen, die
hier staan’. Ik zal u, priesters, ambtshalve weer, wandeling geven, verkeer dus,
heen-enweer-passage, ‘permit’, onder hen, die hier staan.
Wie zijn dat? Zij die hier staan, wie zijn dat? Het antwoord moet ons
tekst-hoofdstuk zelf geven. Ik zei straks reeds: hier is een visioen. De profeet
aanschouwt in den geest een raad des Heeren met Zijn engelen. Daar is Gods troon
in het midden; daaromheen engelen, en in het front, middenin, staat de Engel des
Heeren, de ongeschapen Engel des Heeren, dien de kerk altijd zo genoemd heeft,
de Zoon Gods vóór Zijn vleeswording, Gods eigen Zoon, de latere Jezus, Jozua,
die nu reeds hier staat om Zijn woord te spreken over den tempel en den priester.
17.
We zijn dus in dezelfde sfeer als in het boek Job. Die geschiedenis heeft zich
op aarde afgespeeld. Een man met een vrij lelijke vrouw en kwade vrienden. Allemaal
van de aarde, maar het voorspel is in den hemel. God houdt raad met Zijn groten,
God zit in de vergadering Godes. Hij is met Zijn engelen bezig in den hemel: Geef
Job maar eens in mijn handen. En gelijk daar in het boek Job hemel en hemelingen
met de aarde bezig zijn, zo ook hier. Er is een troon Gods in het visioen. De engelen
staan er ook om heen. De Engel staat in het midden en satan is er weer. En de
Satan zegt: die Jozua heeft vuile klederen en kan geen
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‘permit’ krijgen, want de priester met ‘niet-kosjere’ kleren past in den tempel niet.
En nu is satans mond gesnoerd wat betreft de aarde. De priester heeft geen vuile
kleren meer. De mensen kunnen zijn buitenkant zien. Echter, de Heere ziet het hart.
Een mens moet ook van zijn vuil en juist van zijn vuil, ontdaan zijn van binnen.
Anders krijgt de priester wel een passage-biljet voor den tempel beneden, maar wie
vuile kleren heeft afgelegd aan de buitenkant en het vuile hart behield aan den
binnenkant, heeft voor de aarde een passage-biljet - de kerk kent het hart niet maar geen passage-biljet voor de kerk daarboven. Daarom moet elk mensen-kind
z'n vraag aldus formuleren: O God, heb ik passage onder de mensen, omdat ik
passage had en heb en houd onder de engelen? En op die kardinale vraag antwoordt
de Heere bij Jozua: Kom maar binnen, Mijns Vaders gezegende! Ik geef u wandeling
18.
onder hen, die hier staan. Dat zijn de engelen, Gabriël, Michaël, Uriël. Vele engelen
vormen den kroonraad van God, hemel-consistorie, hemel-hiërarchie, hemelhuis
en hemeltempel. Daarmee mag Jozua ambtshalve verkeren. Daarom dreunt het
vandaag in den hemel met vasten cadans van de blijde aankondiging: Jozua, wat
19.
gij op aarde binden zult, zal in den hemel gebonden zijn. Jozua, als gij den sleutel
gaat omdraaien in het kerk-slot beneden, zal de hemel den sleutel omdraaien in het
kerk-slot daarboven. Ik geef u wandeling, passage, verkeer, vice-versa, twee-zijdig,
met die hier staan. Onder de engelen hebt ge vrijen toegang, toegang met
vrijmoedigheid tot den troon der genade, het centrum der wereld, het hart der wereld.
En waar het zó staat, heeft Jozua naar twee kanten passage; en waar deze
toezegging de hemelpoorten open werpt en aan Jozua zegt: Ge moogt binnen
komen, priester, achter voorhangsel en dat wegschuiven straks en zeggen: hier
ben ik, vrijmoedig, daar is deze inschakeling van den aardsen priester in den
hemelraad, een samengang van de kerk boven met de kerk beneden. Nu
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klappen de vlakken der kerk in elkaar. Ze heeft een afdeling beneden, men noemt
ze vaak - ongelukkig - ‘strijdende kerk’; ze heeft ook een afdeling boven, men noemt
ze vaak - ongelukkig - ‘triumferende kerk’. Maar staat hier reeds duidelijk
20.
aangewezen: de kerk beneden, ofschoon ze strijdt, triumfeert toch , want ze heeft
het recht door het geloof, om met de kerk boven te converseren; en de kerk boven
triumfeert wel, maar ze strijdt toch mee, want ze wandelt met de aardse kerk mee,
op en neer, het is een wandeling van beneden naar boven en van boven naar
beneden, engelen, mensen, apostelen, profeten, alles looft, alles trekt naar boven
toe. En de troon des Heeren, waarvan het Woord uitgaat, is daarom de kern en de
kracht, die alles aantrekt, wat kerk is en genaamd wordt. En van die combinatie
staat de kerk rechtop. Waar het ontbreekt, is de kerk weg. Als dát waar is, dan mag
de kerk binden beneden, omdat tegelijktijd en vooruit reeds God ook bindt hier
boven. En zo komt daar een machtige majesteit tot de kerk, die geweldig is. De
21.
muziek van de tucht komt ook hier vrij; de tucht staat aan het eind der verlossing.
Het hoogtepunt van de kerk is: vrij zijn tot verlossing en bewaring daarvan in de
tucht die zij oefent.

III.
Alleen maar, deze belofte is aan een conditie gebonden. Deze belofte, zegt onder
22.
meer Dr. J. Ridderbos volkomen terecht in zijn commentaar , is verbondsbelofte
van verbondsgemeenschap van het O.T. Maar het gaat niet door, als de voorwaarde
niet vervuld wordt. Zo luidt de voorwaarde: indien gij in mijn wegen zult wandelen.
Indien. En indien gij mijn wacht zult waarnemen. Als dát gebeurt, ja, dan krijgt ge
beneden passage en boven? Jozua. Maar zo niet, dan gaat het niet door. En dat
23.
meent God grondig. Want wanneer straks Kajafas niet meer
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zegt tot den eersten Jozua: gij krijgt recht van passage, maar zegt van Jozua - den
echten! - ‘weg met dien man’, hij lastert God, hij heeft vuile klederen aan, hij mag
hier niet staan; en als Kajafas daarbij des Heeren Woord schendt en des Heeren
eden breekt en de Kerkode verwaarloost, dan is Kajafas weggeblazen en Christus
Jezus, de echte Jozua, is verhoogd en komt zo maar, als mens, op den troon des
Heeren.
Daarom, de belofte heeft een voorwaarde. Juist omdat de kerk hemel-passage
nodig heeft om kerk te zijn, moet ze zich afvragen: hoe kan ik dat wezen? Ik heb
geen brevet voor den hemel, ik kan nooit geografisch den hemel benaderen. Het
oer-type boven en de afbeelding beneden, dat klopt nooit. Hoe kan ik op den hemel
lijken? Vraagt ge dat nog? Het Woord verbindt ze immers! Voor het Woord Gods
beven de engelen: ga en hij gaat, kom en hij komt, doe dat en hij doet het. Het
Woord is in den hemel de maatstaf en dat Woord is met gewone inkt, voor een
boerenjongen leesbaar, geschreven. En het Woord gaat den tempel in, de priester
moet het reciteren. En het Woord klinkt beneden anders dan boven, want de taal
van het engelenkoor verstaan wij niet, wij boerenjongens, maar God is machtig om
Zijn éne Woord in den hemel te geven in hemelvorm en hemelstijl en datzelfde
Woord, onvervalst naar zijn inhoud, te geven in plat Nederlands, en plat Rotterdams
voor mijn part ook.
En als zo God Zijn Woord geeft aan zijn kerk, klinkt het als conditie: In Mijn wegen
wandelen, mijn wacht waarnemen.
En zo klinkt in het O.T. uit den hemel, over de kerk de grondidee van artikel 31
24.
K.O. Uw besluiten, Jozua, naar de Schrift zullen ze zijn: in Mijn wegen wandelen;
naar de K.O zullen ze zijn: Mijn wacht waarnemen. En als Uw besluiten, Jozua,
bewezen worden te strijden tegen de Schrift en de K.O., dan gaat het niet door. Dat
is de conditie hiervoor, dat de hemel bindt boven, als gij bindt beneden. Laat het
Woord los, Jozua, en uw passage-
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biljet beneden houdt ge misschien, maar boven mist gij het; lap de K.O. aan uw
25.
laars, Jozua, neem mijn wacht niet meer waar en de passage boven ontgaat u.
De tempelwacht beneden is dan niet meer conform aan die hierboven en de band
is dan doorgeknipt.
En nu, waar het zó staat, mogen wij huiveren. We mogen niet gaan schelden
26.
vanmiddag, maar huiveren voor onszelf. Wij zijn vrijgemaakt op artikel 32 , dank
daar God voor. Maar dan dreunt in onze oren, wat hier staat. Als wij vandaag Jozua's
daad overnemen en als we zeggen: Des Heeren tempel is hier, en als we zeggen:
de wacht hebben we overgenomen, goed, zeg het dan, maar zeg eerst: een belofte
èn een conditie. Zeg het maar tegen uzelf. We moeten de Schrift houden, de K.O.
houden.
En waar het zó staat zult ge vragen: Wie kan dat doen? Wie is bekwaam tot deze
dingen? En ik antwoord ten besluite: lees den tekst maar. Dat kon Jozua niet en
dat konden z'n helpers ook niet. Maar er stond voor zijn aangezicht de Engel des
Heeren, die later heette Jezus, genaamd Christus, de Zoon Gods, ongeboren, vóór
de vleeswording. Tot Jozua zei Hij: gij heet Jozua, want Ik heb u uw naam
toegedacht. Ik heet ook later Jozua - Jezus, maar niet Ik ben naar u genoemd over
een paar eeuwen, maar gij wordt naar Mij genoemd voor een paar eeuwen. Gij zijt
Mijn type, Ik ben uw werkelijkheid. Ik kom met haast. De betere Jozua is de verklaring
van den minderen Jozua. Deze Jozua hier had vuile klederen. De Andere heeft ze
nooit gehad, maar ze overgenomen, ik zeg: overgenomen, van den minderen Jozua,
om met den witten mantel van Zijn gerechtigheid hem te bedekken. Toen het hier
stond: trek hem witte klederen aan, was dat de borgtocht van Christus reeds in
afspiegeling. Christus stond voor dien Jozua in. Want deze Christus, de betere
Jozua, heeft absoluut des Heeren wegen bewandeld en zonder enig gebrek Zijn
wacht waargenomen.
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En zo durven wij zijn: vrijgemaakte kerk, niet vanwege onze parmantigheid, maar
met vreze en beving in het geloof, wetend, dat de priester der belijdenis hier is en
overal, waar het geloof is in het Woord en wij op één basis zijn samengekomen. En
aldus zullen wij, Hem kennende, de wacht waarnemen, de belofte met den eis
combineren en een ‘permi’ krijgen, een passage, een vrijbiljet op aarde en in den
27.
hemel. Want onze Hogepriester is binnen gegaan achter het voorhangsel , is tot
den troon genaderd, beklom hem naar rechtvaardigheid, en geen macht ter wereld
trekt Hem er ooit weer vandaan. Hij komt, onze Jozua, Hij komt om de aarde te
28.
richten, de wereld in gerechtigheid. En eens komt daar uit Hem een volledig
verkeer, een levende wandeling op verse wegen tussen aarde en hemel. Dat zal
de dag zijn van de volkomen unificatie van de beneden-kerk en de boven-kerk in
één triumferende kerk, tot eer van dien God, die ons heeft liefgehad!
Amen.

Eindnoten:
1. Predikatie, gehouden op 18 november 1945 te Rotterdam-Centrum; stenografisch opgenomen.
Verzamelde Werken, Afdeling I, Preken, Deel III, pag. 90-101.
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de overdracht van het rectoraat van de Theologische Hoogeschool aan prof. dr. G.M. den Hartogh
op 21 januari 1937. Hij hield toen een rectorale oratie over ‘Het vitium-originis van het
archetype-ecty-pe-schema in de theologie’. In deze rede wees Schilder op de grondfout van de
dialectische theologie in haar bespreking van de relatie tussen God en mens: Gottes Welt Unsere Welt. Tevens wees hij aan dat ook de gereformeerde theologie zich nimmer nog geheel
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waarom die laatste dan ook ‘ectype’ heette, of ‘ectypisch’, dat wil zeggen afbeeldend. Met een
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Goes 1950, pag. 216: ‘Ondanks de opening van onze oogen voor de schrikkelijke gevaren van
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menschen-van-beneden, wij hebben, omdat wij nu eenmaal nog maar beneden zijn, in deze
‘lagere’ wereld, slechts de ectypische. De vraag, wat voor een Godskennis men had, en welke
rangwaarde eraan toe te kennen viel, werd niet bepaald door de vraag: hoe sterk is het
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4. Filippenzen 3:20.
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(Haggaï 1:1 tot Zacharia 6:11).
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Ezechiël 9:3-5. Verzamelde Werken, Afdeling I, Preken, Deel II, pag. 325-336.
13. Psalm 132:9, berijming 1773.
14. Vgl. noot 10.
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herbouw van de tempel.
17. In Job 1 en 2 treedt satan enkele keren op in de bijzondere rol van aanklager van Job aan het
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schreef hij onder andere drie delen De kleine profeten. In het derde deeltje (Kampen 1935)
schreef Ridderbos op pag. 70 over ‘eene belofte, verbonden aan eene conditie. De conditie is,
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31 was de spil waarom het in de Vrijmaking draaide. In 1942 en 1943 waren er leeruitspraken
gedaan die in strijd waren met de Schrift; de zelfcontinuering van de synode was in strijd met
het in de Kerken van kracht zijn kerkrecht.
25. Deze passage is duidelijk gericht tegen het optreden van de generale synodes van de
Gereformeerde Kerken van Sneek 1939 (1940-1943) en van Utrecht (1943-1945). In zijn
bestrijding richtte Schilder zich met name op de zaak van de leeruitspraken en op het kerkrecht,
speciaal op de bevoegdheden van de zittende synode. Over de zaak van het kerkrecht schreef
hij uitvoerig in Eerste- en tweedehands gezag, Groningen 1946.
26. Op 11 augustus 1944 werd in de Lutherse Kerk te Den Haag door Schilder de Acte van Vrijmaking
of Wederkeer voorgelezen. Daarin werd gewezen op de afwijking in de leer en het misbruik van
de tucht in de synodaal-gebonden Gereformeerde Kerken. Het besluit werd genomen zich vrij
te maken van de door de synode van Utrecht gehandhaafde en in toepassing gebrachte leer
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en kerkregering; men keerde terug tot de leer en de kerkelijke ordening volgens Gods Woord
op de gereformeerde grondslag. Men wierp het door de synode aan de Kerken opgelegde juk
af en men bleef de geschorste en afgezette ambtsdragers erkennen. Deze Vrijmaking was geen
verbreking van het kerkverband, maar gehoorzaam herstel van de kerk.
27. Hebreeën 9:11 e.v.v.
28. Psalm 98:4, berijming 1773.
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1.

5. Het Christelijk gebed en de Drie-Enige God

Tekst: Johannes 16:26, 27. ‘In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en
Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal; want de Vader zelf heeft
u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt en geloofd hebt, dat Ik van God ben
uitgegaan.’
Lezen: Johannes 16:16-28.
Zingen: Ps. 123:1; Ps. 136:26; Ps. 27:3, 5; Gez. 5:10.
Gemeente,
Het moeilijkste ligt vaak in het gemakkelijkste, en ook: het eenvoudigste is vaak
het diepste.
Dit geldt ook voor ons onderwerp van dezen middag, namelijk het gebed. Het is
iets heel eenvoudigs. Als je bidt, dan zeg je: om Jezus' wil, of: in Jezus' naam. Het
kleinste kind weet het en heeft van zijn moeder geleerd dit er altijd bij te zeggen.
Maar bij dit eenvoudige spreken raken we grote diepten. Nu moeten we vanmiddag
leren zeggen: Ik ben er zeker van, dat van de diepte in deze woorden mij de helft
niet was aangezegd. Het eenvoudigste zal blijken het moeilijkste te zijn, wanneer
we vanmiddag gaan zoeken naar die diepe gronden in de woorden: ‘In Jezus' naam’.
Het gebedje van de kinderen is zo gemakkelijk. Ze spreken een formule uit, waar
ze vaak niet eens bij nadenken. Maar niet alleen de kleine kinderen, ook wij doen
dit. Deze formule ‘In Jezus' naam’ betekent maar al te vaak een paar mooie woorden,
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maar zonder glans. 't Is als bij de Farizeërs. Ook zij zeiden mooie woorden op en
er ontbrak de glans aan. Zo gebruiken we meestal de formule ‘Om Jezus' wil of ‘In
Jezus' naam’.
Willen we echter niet geoordeeld worden in 't gebruiken van deze woorden, dan
zullen we moeten zoeken naar de betekenis er van en dan zullen we moeten weten,
wat we er mee zeggen.
Zo gaan we dan vanmiddag na:

Het Christelijk gebed en de Drie-Enige God
waarbij we de volgende 3 punten behandelen:
1. Het Christelijk gebed en God de Heilige Geest.
2. Het Christelijk gebed en God de Zoon.
3. Het Christelijk gebed en God de Vader.

I.
Ik kan me voorstellen, gemeente, dat een enkele onder u vraagt: hoe kan dat nu?
We krijgen vanmiddag een preek, met zoals gewoonlijk drie punten. Punt twee en
drie begrijp ik wel, maar punt één niet. Punt twee handelt over God den Zoon. Dat
is goed, daarover wordt in den tekst gesproken. Punt drie gaat over God den Vader.
Deze wordt ook in den tekst genoemd. Maar punt één dan? Het gebed en God de
Heilige Geest? Er wordt in den tekst met geen woord over den Heilige Geest gerept,
Hij wordt er helemaal niet genoemd. Hoe kan dan punt één zo luiden?
Het antwoord op deze vragen is nu het volgende. Inderdaad, de naam van de
Heiligen Geest komt als zodanig niet voor in den tekst. Toch staat de Heilige Geest
wel in den tekst. Alleen niet Zijn naam, maar Zijn dag. In vers 26 staat: ‘In dien dag...’
Dat
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is de dag van den Heiligen Geest. Als die dag komt, dan komt de actie los in de
Kerk, waardoor er een wonder gebeurt. Er gebeurt namelijk dit, dat het gebed zich
vasthecht aan den naam van Jezus Christus. ‘In dien dag zult gij in Mijn naam
bidden...’ Dit wonder is verbonden aan den dag van den Heiligen Geest.
Dit: ‘in dien dag’ is dus de dag van den Heiligen Geest. Wat wordt nu bedoeld
met het woord ‘dag’? Dit woord kan betekenen een tijd van 24 uur, maar hier betekent
het dit niet. De betekenis van dag is hier een hele lange periode, een lang tijdperk.
We kennen het woord in vele betekenissen. In de eerste plaats: 24 uur, verder ook
de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang, dus 12 uur of korter.
We maken ook onderscheid tussen den ouden dag en den nieuwe dag, of: oude
en nieuwe bedeling. De oude dag is dan de tijd van het Oude Testament: de periode
van Mozes tot Christus; de nieuwe dag: de periode van het Pinksterfeest tot het
eind der dagen. Dàn wil dag dus zeggen: de gehele wereldgeschiedenis. Het woord
kan ook morgenstond betekenen. Maar hier heeft het de betekenis van: de nieuwe
dag.
Als Christus hier spreekt, is het nog slechts een paar weken van Pinksteren af. Hij
2.
zegt nu: ‘Nog een kleine tijd en ge ziet me niet meer’. De laatste drie jaar zijn de
discipelen Hem gevolgd, hebben met Hem gegeten, zijn steeds bij Hem gebleven
en hebben alles samen met Hem gedeeld. Dan komt van Christus de boodschap:
Het is nog maar een klein poosje, dat ge bij mij zult zijn. Christus doelt hier op Zijn
sterven: dat zal een scheiden zijn. Een scheiden tussen Hem en Zijn discipelen. De
dood zal de regelmaat afbreken. Want na Pasen, als Hij opgestaan is, zal Hij niet
dagelijks meer in hun midden zijn. Dan verschijnt Hij zo af en toe maar. En na
Hemelvaartsdag zullen ze Hem helemaal niet meer zien, dan is Hij van deze aarde
weg.
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Och, dit alles begrijpen de discipelen wel. Ze weten 't nu wel: over een poosje is het
met het verkeer met den Heiland uit. Maar dan zegt Christus: ‘Wederom een klein
3.
poosje en dan ziet ge me wel’. Wat is dàt? vragen ze zich af. Het is onbegrijpelijk
voor hen. Ze gaan praten onder elkaar. ‘Wederom een kleine tijd en ge zult me
4.
zien’. Dit kan toch niet Pasen betekenen, want na Pasen komt Hemelvaart. Na
Pasen zal Hij weer weg gaan. Dan moeten deze woorden dus slaan op den tijd na
Hemelvaart, besluiten ze. Ze begrijpen dat dit ‘zien’ na Hemelvaart moet zijn. Maar
wat is dat dan? Christus zelf, Die 't hun verklaart. Ik kom terug, zegt Hij, maar anders
dan eerst. Het lichaam zal op deze aarde niet meer zijn, dat is ten hemel gevaren.
Eerst kwam Christus op aarde als een klein kindje, als mens dus. Maar nu zegt
Christus: Straks kom ik terug als Heilige Geest. Paulus zegt: ‘De Heere is een
5.
Geest’. Als de Geest komt over de Kerk, dan komt Christus over de kerk. Uit Hem
6.
neemt de Geest alles. De Geest is de distributiedienst voor de Kerk. Hij deelt
Christus' goederen aan de gelovigen uit. Denk er aan hoe 't is, als u op de bonnen
uw goederen krijgt. Den ambtenaar, die de bonnen uitreikt, kent u niet. Maar u krijgt
uw bonnen en uw goederen. Uw goederen komen, maar wie er voor zorgt en wie
u bonnen geeft, dat is van minder belang. De persoon van den uitdeler treedt terug.
In de Kerk nu komt de Geest de gaven uitdelen, die van Christus komen. Maar
de Geest, die uitdeelt, treedt achter Christus terug. Hij is de Geest van Christus. Ge
krijgt Hem, ge ontvangt Christus zelf in zijn weldaden. Dat is de betekenis van het
Pinksterfeest. Christus zegt nu: Die dag brengt de nieuwe bedeling. Er komt een
veranderde toestand in de Kerk; het wordt een volkomen nieuwe toestand. Het is
als met een vrouw, wanneer zij baart. Ze heeft dan droefheid, maar als het kindeke
geboren is, dan is de droefheid teniet gedaan door de blijdschap om het
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7.

nieuwe leven, dat geboren is.
Zo is 't ook met u, Gij hebt droefheid, ge zult angst en pijn hebben: de angst en
de pijn, omdat Ik van u moet scheiden: Golgotha komt straks. Gij moet door veel
ellende heen, maar als dat geweest is, dan komt de blijdschap het leed doen
vergeten. Dan zult ge niet meer vragen. Dan zult ge alles weten. Dan zijt ge geen
onmondige kinderen meer. Petrus, de man die Christus tot drie maal toe zal
verloochenen, zal gaan preken. De apostelen gaan naar de heidenen toe. Dan zult
ge door den Geest alle dingen weten. Dan staat ge nooit met den mond vol tanden,
want de Geest geeft u de woorden, die ge spreken moet, in den mond. Tot nog toe
hebt ge niet in Mijn naam gebeden. Maar dan gebeurt dat. Pinksteren is de scheiding.
Na Pinksteren zult ge bidden in Jezus' naam, door den Heiligen Geest. Het begint
op Pinksteren.
Maar, zo vragen we ons af, hoe kan dat nu? Begint dan op Pinksteren pas het
gebed in Jezus' naam? Hoe kan dat? Heeft dan Abraham niet zo gebeden? Heeft
hij niet gebeden in den naam van den enigen Middelaar? Is dus het kleine kindje
van na den Pinksterdag, dat in Jezus' naam bidt, wijzer dan Abraham, den vader
van alle gelovigen? Abraham sprak toch van Christus' dag? En David dan, koning
David? Lees toch zijn Psalmen, zoals Ps. 22, 40, 72, 132 enz., waar hij zingt van
den komenden Messias. Zou hij dan niet bidden in Zijn naam?
En Jesaja? Hij spreekt steeds over den Knecht des Heeren. Zou hij, Jesaja, niet
gebeden hebben in Zijn naam.
Na Pinksteren pas in den naam van Jezus bidden? Dus hebben dezen geen van
allen in Zijn naam gebeden? Het staat er toch. Petrus en Johannes hebben niet
gebeden in Jezus' naam. In den grondtekst staat een woord voor ‘niet’ dat betekent:
helemaal niet. Dus zij allen hebben tot nog toe helemaal niet in Jezus' naam gebeden.

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

161
Wat is de oplossing voor deze vragen? Hier is het zo eenvoudige antwoord. Zij
hebben allen tot nog toe niet gebeden in den naam van Jezus, maar in Christus'
naam. En na Pinksteren bidden allen in den naam van Jezus Christus, Christus wil
zeggen: Gezalfde. En het Hebreeuwse woord voor Christus is Messias. Dus Christus
= Messias. Ze hebben allen gebeden in de Naam van den Messias. Maar die moest
in het Oude Testament nog komen. Die moest nog zeggen: het is volbracht. Het
8.
woord: ‘Het is volbracht’ kwam nog niet van Zijn lippen. De gelovigen in de oude
bedeling vroegen dus in den naam van het komende, den komende Messias. Maar
als Golgotha achter den rug is, heeft het ‘Het is volbracht’ geklonken. In dien dag
is het bewijs geleverd. Christus zeide: Ik ben klaar. Drie dagen later zei God de
Vader ook: Ik ben klaar, en Hij haalt Zijn Zoon uit het graf.
Dus Jezus is bewezen te zijn de Christus. Eerst was het: bidden in Christus' naam;
Hij moest nog offeren. Maar nu is het: bidden in den naam van Jezus Christus; Hij
heeft geofferd en is geofferd.
Nu is de historische persoon Jezus gekoppeld aan den naam Christus. Zo verbindt
de Heilige Geest de beloften in de profetieën aan het gebeurde. ‘Straks lopen jullie
9.
allen weg als schapen zonder herder’ , zegt Christus. Hoe kan Hij nu doodbloeden?
Maar na Golgotha zult ge weten: zo moest het gebeuren.
Het verleden wordt gekoppeld aan den naam van Jezus. Op het Pinksterfeest is
het (Petrus zegt het in zijn rede met nadruk): Jezus is de Christus. Hij is de Borg en
10.
Middelaar voor de Kerk.
De Heilige Geest bindt aan dezen canon. Golgotha en Pasen, het kruis en de
opstanding: dit is de weg, waarlangs de profetie vervuld wordt.

II.
De Heilige Geest legt ook den band tussen ons gebed en den
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Zoon. In dien dag, den dag van den Heilige Geest zult gij bidden in Mijn naam, zegt
de tekst. Wat Mij betreft, zeg Christus, ik hoor u in Mijn naam roepen, maar Ik zeg
11.
niet, dat Ik den Vader voor u zal bidden. De Kerk gebruikt de formule: ‘In Jezus'
naam’ en zegt: In Jezus' naam, dan houd Ik me misschien wel stil.
We vragen:
1. Wat is dat spreken in Jezus naam? en
2. Wat is 't, als Jezus zegt: Ik zeg niet, dat Ik voor u zal bidden?

Eerst het tweede: ‘Ik zeg niet, dat Ik den Vader voor u zal bidden!’ Wat? Staat het
er werkelijk? Wist ge, gemeente, dat dit in den Bijbel staat? Ik geloof, dat de meesten
van u zullen zeggen: dat wist ik niet eens, Christus bidt toch alle dagen voor ons?
12.
Hij zegt immers: Er komt een andere Trooster. Een andere voorbidder, advocaat,
Paracleet komt er. Christus is dus de eerste voorbidder, Paracleet. Hoe kan Hij dit
dan zeggen? Hij had toch pas nog tegen Petrus gezegd: Simon, Simon, de satan
heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw
13.
geloof niet ophoude. En nu zitten wij zonder voorbidding?
Hoe kunnen we iets vragen zonder Jezus' voorbidding.
Daartoe zien we naar de betekenis van het bidden in Jezus' naam, maar dit
mysterie van het in Jezus' naam bidden.
a. De eerste betekenis van deze formule (‘in Jezus' Naam’) is deze: Vader, ik vraag
dat wel, maar ikzelf heb geen enkelen grond om dit te vragen. De enige grond van
mijn gebed is Christus offerande. Ik pleit op het offer van Jezus Christus. Wij vragen
in ons gebed iets van den Vader in Jezus' naam, want de grond is niet bij ons, maar
bij Christus, Hij heeft betaald voor de schuld. God is barmhartig en rechtvaardig en
Hij geeft alleen dat
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in barmhartigheid, wat Hij in rechtvaardigheid geven kan. Voor de schuld moet dus
betaald worden.
b. Ben ik klaar, als ik het zo zeg? Neen, er zit meer in. Ik zal trachten u dit in een
voorbeeld duidelijk te maken. Bij een bruiloft of een begrafenis is er iemand, die de
verschillende gasten uitnodigt. Er gaat dus iemand bij de gasten rond om dezen uit
te nodigen. Een bode of een aanspreker bezoekt de gasten en zegt: de familie X
vraagt u om te komen op de bruiloft (of begrafenis). Die man, de ceremoniemeester
dus, mag niet zo maar gaan vragen, wat hem belieft, en hij mag ook niet zijn eigen
kennissen gaan uitnodigen. Hij heeft een bepaalde opdracht en hij krijgt een briefje,
waarop staat, welke mensen hij moet uitnodigen. Hij mag dus alleen die mensen
uitnodigen, die op zijn briefje staan en hij gaat die mensen niet persoonlijk uitnodigen,
maar uit naam van zijn opdrachtgevers. Hij spreekt dus, maar degene, die hem
zendt, is de man die vraagt en die uitnodigt.
Als een moeder tegen haar zoontje zegt: Ga eens vragen of meneer en mevrouw
die en die op visite komen, dan moet die jongen die mensen gaan vragen, die
moeder wil hebben. Dan mag hij niet zelf zijn opdracht veranderen en zijn vriendjes
gaan uitnodigen. Als A dus iemand iets vraagt in zijn naam van B, dan is A de man,
die 't zegt, maar B is de vrager. Niet A vraagt iets, maar B.
De betekenis van het ‘In Jezus' naam’ is dus: Jezus vraagt het en niet ik zelf. Als
wij iets vragen, dan brengen wij de boodschap van den Zender over. Dan is het
Christus zelf, die in ons bidt. Het is eenvoudig maar ontzaglijk diep. als we dus
zeggen: ‘Om Jezus' wil’, dan zijn we dus vrijmoedig en brutaal. Dan zeggen we: het
is mijn mond die spreekt, maar Jezus vraagt het. De stem is van Jezus en niet de
mijne. Huivert ge nu niet voor die vreselijke woorden? Durft ge zeggen: niet ik, maar
Uw eigen Zoon
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vraagt het?
Als de aanspreker iemand vraagt, dan mag hij niet buiten zijn opdracht gaan en
eigen vrienden vragen. Zo mogen wij dus niets vragen, waarvan we niet zeker zijn,
dat Jezus dit ook van den Vader vraagt. Want als ge bidt, dan bidt Jezus.
c. Komen we nu tot de derde betekenis van die woorden. Wij zeggen: Vader, wat
hier staat, dat bidt Uw Zoon door mij mond. Als ik dit zeg, dan moet ik ook precies
weten, wat ik bid. Ik mag alleen vragen wat Jezus zelf vraagt. Ga ik daar buiten,
dan ben ik brutaal, evenals die aanspreker, die zijn eigen kennissen gaat uitnodigen.
Hebt ge zo wel eens gehuiverd voor uw gebed? Hebt ge zo 't wel eens ingedacht:
ik mag niet maar alles vragen aan den Vader?
Toch breng ik hier geen nieuwe gedachte. Het staat al lang zo in de belijdenis.
Zie Zondag 45 van den Heidelbergsen Catechismus. Daar staat, dat ik moet bidden
om alles, wat geboden is te bidden. Het moet geen improvisatie zijn. Het moet op
mijn ceremonie-meesters-briefje staan. De rest valt er buiten. In de Schrift staat:
dat en dat mag ik bidden en verder niets. Hij moet vragen, wat ik vraag. Wij zijn in
ons gebed gebonden aan het gebod.
Maar hoe kan dat? Bidden de Zoon en ik dan niet wel eens tegen elkaar in? Stel
uw vrouw is ernstig ziek en ligt op de rand van den dood. Zou Jezus dan wel bidden,
dat ze beter wordt? Mogen wij wel om beterschap bidden? Als ik bid: Vader, maak
ze beter, dan kan de Zoon wel bidden: Vader, haal ze naar Boven. 't is haar tijd.
Dan bidden we dus tegen elkaar in. Hoe kunnen we dan zeggen: In Jezus' naam?
Neem een ander voorbeeld: uw zoon zat tijdens den oorlog in een concentratie-kamp,
of nu: uw zoon zit als militair in Indië, waar de dood ieder uur wenkt. Mag ik nu niet
meer om zijn behoud bidden?
Laten wij deze drie dingen in het oog houden, gemeente:
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1. De grond is van Hem: buiten Hem is geen grond, waarop ik zou kunnen bidden.
2. De stem is van Hem; Hij is het, die vraagt, niet ik.
En 3. de grens is van Hem: alleen wat op mijn briefje staat, mag ik vragen.
Maar wat mag ik dan wel zeggen? Mag ik nooit bidden om het onzekere? Dat
mag wel gemeente. Maar houd dan dezen regel: u mag alles zeggen: u mag
vrijmoedig zijn, maar houd de grens van 't bekende en 't onbekende in het oog. Alles
wat u beloofd is in den Bijbel, mag u vragen zonder voorwaarden. Als u bidt: Vader,
ik heb gezondigd, vergeef het, in Jezus' naam, dan kunt u zeker zijn: Hij zal het
doen. Jezus vraagt het Zelf. En wat het onbekende betreft: als ik maar geloof, dan
zullen alle dingen medewerken ten goede. Ook de dood van iemand uit uw familie.
Als Christus in Gethsémané is, dan ziet Hij al Zijn verschrikking, al het lijden, dat
Zijn deel is. Daar vraagt Hij Zijn Vader: als het kan, neem Gij dan dezen drinkbeker
14.
van Mij weg. Maar Vader, Uw wil geschiede.
Dit is de grens. Bij het vragen naar het onbekende, moeten wij dit er bij zeggen.
Praat maar vrijuit, maar bewaar de grenzen. De Vader is en blijft de Vader en het
kind is het kind. En dat kind zegt: Vader, niet mijn wil, maar Uw wil.
We mogen dus zonder meer het beloofde vragen en het niet beloofde ook, mits
we niet uit het oog verliezen: Uw wil geschiede. Als we zo vragen, kunnen we de
grens eerbiedigen. Als wij het maar zo zeggen.
Nu begrijpt ge ook, waarom Jezus zegt: ‘Ik zeg niet, dat Ik den Vader voor u bidden
zal’. Let goed op: Jezus zegt niet, dat Hij niet voor ons bidden zal. Christus zegt het
niet van te voren, dat Hij zal bidden.
Als uw kind morgen jarig is, dan zegt u niet, dat u wat zult ge-

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

166
ven. Toch hebt u misschien het cadeautje al in uw kast liggen. Een voorbeeld: Er
is een jongen, die op eigen benen gaat staan. Hij gaat trouwen en wil in de zaken
gaan. Hij wil zakenman worden. Nu zegt zijn vader: Hier jongen, hier heb je een
kapitaaltje, doe nu je best en pak aan. Nu sta je op eigen benen en nu moet je zien,
dat je er komt, met Gods hulp. Maar 's avonds zegt die vader tegen zijn vrouw: als
't met onzen jongen mis gaat, dan zullen we hem als 't nodig is, helpen. Hij heeft zo
altijd een achterdeurtje. Maar zegt die vader dit ook tegen zijn zoon? Wel neen.
Zegt hij dit tegen zijn zoon, dan wordt diens verantwoordelijkheidsgevoel niet
geprikkeld. Nu die jongen er niet op rekent, beseft hij zijn verantwoordelijkheid en
gaat het goed.
Als een dokter een patiënt krijgt en hij gaat hem onderzoeken, dan weet hij meestal
wel, hoe 't er mee is. Maar zegt hij dat dan direct? Die dokter zegt dit niet bij voorbaat.
Als de patiënt de medicijnen maar inneemt. Het is zo, dat niet ieder alles zegt, wat
hij zeggen wil en zeggen kan. We hebben onze verantwoordelijkheid en die moeten
we beseffen. Ieder moet afgaan op de bekende dingen.
Zo is 't ook met ons bidden in Jezus' Naam, Jezus zegt: Mijn naam is solide en de
bank is safe. Als ge goed bidt en u aan uw briefje houdt, wees gerust, dan krijgt ge
ook, wat ge vraagt. Maar...pak aan en vertrouw op Mijn beloften. Maar ook: als
iemand gezondigd heeft, hij zij niet bang; we hebben een Advocaat bij den Vader.
We hebben onzen Voorbidder (vergelijk het voorbeeld van dien jongen, die een
eigen zaak begint). Die advocaat wil voor me bidden, elken dag. Maar Hij zegt tegen
mij: doe uw werk in Mijn kracht, pak aan en denk bij uw bidden om Mijn grens en
Mijn briefje. Doe dan wat op Mijn briefje staat. Vergelijk de belijdenis: de belofte
15.
komt met een bevel van geloof en bekering.
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Het is niet louter zo: als je in zonde valt, dat geeft niet, want we hebben een
Advocaat. Maar: hier is je briefje, de belofte, hier is 't bevel om te geloven. Geloof
en zondig niet meer. Het is tegelijk een ultimatum en een vergunning.
Zo leert Jezus aan Zijn jongeren mondigheid. Vroeger waart gij onmondige
kinderen, ge waart nog onder de wet. Ze waren nog pupillen. Maar nu is Pinksteren
gekomen: de jongeren moeten nu zelf gaan aanpakken. ‘Doe uw mond wijd open
16.
en Ik zal hem vervullen’. De pupillen worden mondig gemaakt. De poort tot den
Vader is open. ‘Ga dan bidden’ zegt Jezus, het is een bevel.
Zeg niet: ja, je moet toch maar durven en je moet toch maar kunnen en je moet
toch maar de vrijmoedigheid hebben, enz. Dat is allemaal waar. Maar met waarheden
kun je de waarheid versperren. Als Hij zegt: Mijn Naam is voldoende, dan moet ons
dat genoeg zijn. Aanvaard dan Mijn bevel met belofte-gezag. Mijn woord zal u
opjagen tot gebed, dat is de gang des geloofs. En zo komen de kenmerken wel.
Dus: De Zoon houdt Zich paraat. Zijn pleidooi is geen waaghalzerij. Denk aan art.
17.
26 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Leest U 't maar eens na. Ik vind het het mooiste
artikel van onze belijdenis. In dit artikel staat, dat wij een Advocaat hebben bij den
Vader. Wij moeten niet een anderen zoeken. De Vader wist, dat we zondaars waren,
toen Hij ons dezen Advocaat gaf. Zeg niet: ik ben zo'n zondaar. 'k sta er buiten. Doe
niet zo dwaas. De Vader wist best, dat gij zo'n zondaar zijt. Daarom gaf Hij u een
advocaat. De gaven van den Zoon zijn het bewijs van de genade des Vaders. Al
18.
zijn uw zonden rood als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol, zegt God.
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III.
Zo hebben we dan gezien ten eerste: het gebed en de Heilige Geest en ten tweede:
het gebed en de Zoon. We zien dan tenslotte nog: het christelijk gebed en God de
Vader.
De Vader Zelf heeft u lief, omdat gij Mij lief gehad hebt en omdat gij hebt geloofd,
zegt Christus. Dit is 't kenteken, dat de Vader u liefheeft. Dit wordt nu vastgekoppeld
aan het voorgaande. Daar staat: Ik zeg niet, dat ik voor u bidden zal. De zaak is
namelijk al klaar. Mocht ge nu gaan twijfelen, weet dan, wat Hij zegt: de Vader heeft
u lief. De vruchten zijn er. Twee dingen zijn gevonden. Ten eerste: Gij hebt Mij lief
gehad en ten tweede: gij hebt geloofd, dat Ik van den Vader ben uitgegaan.
Ge hebt het zwaar gehad. Drie moeilijke jaren hebt ge moeten omgaan met
Iemand. Die u altijd de waarheid zei en die nooit heeft gevleid. Zo één volgen kost
moeite. Gij hebt alles moeten verlaten, vrouw, kinderen, uw bedrijf. Dit is een offer.
Nu gaan we eens zien en we maken de balans op. Gij hebt Mij liefgehad, zegt
Jezus en gij zijn Mij gevolgd in liefde. Gij hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.
Geen avonturier ben Ik dus, maar wettig gezonden. Ik heb een ‘Ausweis’ van den
Vader. Ik ben Zijn wettige Afgezant. Geen figurant, geen eigenwillige. Neen! Ik ben
gezonden als Messias en gekomen als Jezus! Hij, Die geschorst en afgezet is en
gekruisigd is, is legitiem van den Vader gekomen. Door dit te geloven, eert gij Jezus
als den Christus.
Nu heeft de Vader u lief, want gij heb Mij liefgehad en gij hebt geloofd, dat Ik van
den Vader gekomen ben. Is dit de grond, waarop God u liefheeft? Neen! Indien ja,
dan zou het slot van de preek een streep halen door de punten 1 en 2. Als dat zo
was, dan zou de grond van het gebed in den mens liggen. Dan zou ik bidden in
eigen naam. Maar als ik bid, dan bid ik in Zijn naam.
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De grond voor het gebed ligt in Hem. Het dus niet de grond voor de liefde des Vader,
maar het kenteken. Als de Vader u liefheeft, dan geeft Hij u wat. Omdat ge 't verdiend
hebt? Welneen: Als een kind van zijn vader te eten krijgt, dan is dat geen verdienste
van dat kind. Neen, de vader houdt van dat kind en daarom verzorgt hij het. Het is
geen verdienste, maar een bewijs, dat de Vader zorgt. Zo ook wij. Heb ik geloof?
En liefde? Bid ik? En vind ik daarin een grond voor Gods zorg? Neen, maar dat de
Vader voor ons zorgt behoort tot de kenmerken van ons kindschap, dat zijn: de
vruchten van Vaders werk. Wij zouden niet geloven en liefhebben, als de Vader het
ons niet gaf.
Zo maakt Jezus dezen ring weer vast. De grond van mijn gebed lig buiten mij, in
Hem. De Geest neem het uit den Zoon en de Zoon is van den Vader uitgegaan. En
de Vader zorgt voor u door den Geest. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle
19.
dingen. De Goudsmid sluit den ring. Hij sluit den ring van het vertrouwen, van de
trouw tussen God en Zijn volk.
Houdt dan het rijke Woord vast met al zijn pijnlijkheid. Ik heb nog nooit een gebed
zo pijnlijk gevonden als vanmiddag. Als ik bid, mag ik niet gaan buiten de grens.
Als ik bid zeg ik: Vader, ik zeg het, maar eigenlijk zegt Uw Zoon het. We hebben
het zo elken dag moeilijk. Want als ik bid, dan zeg ik: Uw Zoon zegt 't, Vader! Dan
is een preek niets moeilijker dan een gebed. Bij beide is het: zeggen, wat Hij zegt.
Wij huiveren voor 't mysterie van 't gebed en onze onmacht. Wie het mysterie van
het gebed ziet, die komt pas helemaal in het gebed. Dan stamelen we: Vader, laat
Hij het overnemen. Ik kan niet bidden en niet preken zoals het moet. Ik kan het niet
uit eigen kracht. Maar dan zegt God; dat weet ik al. Paulus zegt (Rom. 8): wij weten
niet te bidden, zoals het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met
20.
onuitsprekelijke zuchtingen. De Heilige Geest is advocaat nummer twee en Hij
weet hoe het hoort. En advocaat nummer één
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weet het ook!
Hij zendt een anderen Paracleet. Die bidt voor ons, overeenkomstig Gods wil. De
Kerk vraag in Jezus' naam, wat Hij zelf vraagt.
Het is niet: Uit God, door de Kerk, tot God zijn alle dingen, maar uit God, door
God en tot God zijn alle dingen. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
We zijn vanmiddag begonnen met den Heiligen Geest, toen kwam de Zoon en
we zijn geëindigd met den Vader. Geen wonder. Iedereen begint zo. Als hij geboren
is, komt hij in aanraking met den Geest: Doop Verbond. De Geest brengt dan in
geloof tot den Zoon en de Zoon brengt u tot den Vader. Van Gods kant is de cyclus:
Vader Zoon Heilige Geest, maar van mijn kant is het: Heilige Geest Zoon Vader.
21.
Alle roem is uitgesloten. Wie roemt, die roeme in den Heere.
Amen.
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4. Johannes 16:17, 18.
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6. Johannes 16:14.
7. Johannes 16:21, 22.
8. Johannes 19:30.
9. Johannes 16:32.
10. Handelingen 2:36.
11. Johannes 16:26.
12. Johannes 14:16.
13. Lucas 22:31, 32.
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15. Dordtse Leerregels I, artikel 3; II, artikel 5.
16. Psalm 81:11b.
17. Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 26, over Christus onze enige Voorspraak. ‘Waarom zouden
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1.

6. Het raadsel van Christus' smarten
Tekst: Johannes 11:35. ‘Jezus weende’.

Lezen: Johannes 11:32-44.
Zingen: Ps. 85:1; Ps. 136:26; Ps. 72:1, 7; Ps. 21:2, 13.
Een man schreit niet graag en wanneer het een keer gebeurt, doet hij al zijn best
om het te verbergen. Hij probeert zijn stem te bedwingen, hij keert zijn gelaat af. En
wanneer wij het zien, doen wij hem een dienst door te doen alsof wij het niet zien.
Een man schreit niet graag. Hij vindt het eigenlijk een teken van zwakheid en hij wil
graag een man van kracht wezen.
Nu, onze Man, met een grote ‘M’, heeft wèl geschreid; en de H. Geest, Die Zijn
leven verteld heeft, voorzover nodig is, heeft Zijn best gedaan, dat wij dat goed
2.
zouden weten. Hij heeft al de tranen van Hem in een fles vergaard en gezegd: Kijk,
daar heb je tranen van den Mensenzoon, van de Man, die al de heidenen met een
3.
scepter van ijzer gaat regeren. Waarom doet de H. Geest wat Hij kan, om ons
allemaal te doen zien, dat Jezus schreide? Omdat ook die tranen van Christus
geschreid zijn met een doel. Hij is ambtelijk in Zijn spreken van vreugde; Hij is ook
ambtelijk bezig, wanneer Zijn ogen nat worden en wanneer ge zeggen kunt: kijk,
Hij schreit. Trouwens, wanneer het het ambt van Jezus is om te zijn de Man van
smarten, dan kan zijn manzijn het is smarten-zijn niet ontberen. Ik spreek u
vanmiddag over:
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1. het raadsel van Christus' smarten
2. de sprake van Christus' smarten, in de tranen gebleken

I.
Eerst gaan we spreken over het wonderlijke feit, dat Jezus geweend heeft. Men zou
zo zeggen: och, dat Hij schreit, is toch geen wonder. Een vriend van Hem is dood
gegaan, dat pakt een mens toch aan? Hij is toch echt mens? Bovendien zijn de
twee vrouwen, die Hem vaak thuis ontvingen, ook zeer bedroefd. Ook komt er de
spanning bij van de toeziende schare. Er is luid geschrei en geklaag van de vrouwen,
die bij de begrafenis horen, het graf riekt al naar den dood. Wanneer een mensenkind
ziet, dat zijn boezemvriend gestorven is en al die smart valt op hem aan, zou hij dan
niet schreien? Inderdaad, wanneer gij het zó ziet, is het vanzelfsprekend, dat Jezus
schreit. Ik zou zeggen: als Hij het niet deed, liet het Hem koud, en een Priester
4.
behoort toch met de schare medelijden te kunnen hebben , een Priester hoort niet
hoog boven de mensen te staan. Zijn medeleven betekent sympathie. Dat woord
is bij ons vaak van kracht ontbloot. Wij zeggen: we hebben sympathie voor iemand.
Maar de Bijbel bedoelt wat anders, n.l. dat men hetzelfde ondervindt. Als wij benauwd
zijn, is Hij benauwd. Alles in gemeenschap. En zo zeggen we: wat Jezus doet is
sympathiek. Dat Hij schreit is toch geen wonder, daar is Hij toch Priester voor?
Inderdaad, we kunnen het allemaal van dien kant benaderen en dan zeggen: dat
Jezus weende, is een heel gewoon verschijnsel, juist in Zijn Messiaansen strijd.
Johannes weet er ook alles van; die is ook vol van de gedachte, dat Jezus Christus
onze Middelaar is, om ons fel bewogen, en dus, wat dàt aangaat kan Johannes ook
zeggen: Hij schreit, want Hij is onzer één. Die man heeft gezegd: Het Woord heeft
5.
onder ons gewoond , een Man van gelijke beweging als
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wij. Dus ook die man kan zeggen, dat Jezus, als met ons inderdaad één, schreien
kan.
Maar nu komt er iets, wat ge nooit vergeten moogt. Johannes 11 doet z'n best om
Jezus te laten zien als anders dan wij zijn. Er hangt om het hele hoofdstuk een waas
van geheimzinnigheid. Ge voelt: de man, die hier is, is net anders dan iedereen
denken zou. U zegt: het zijn vrienden, Lazarus en Hij. Maar hier staat: al waren ze
vrienden, Hij kwam liever niet. Ze hadden een boodschap gestuurd: Hij is doodziek,
Jezus kom gauw. Hij krijgt dat bericht en dan staat er, dat Hij er nog twee dagen
bleef. Later lezen we, dat Lazarus al vier dagen in 't graf lag. Hoe lang de reis
geduurd heeft, weten we niet, maar een feit is: twee dagen wacht Jezus opzettelijk:
toch staat er: het was een intieme kennis, Hij kwam er vaak thuis. En Hij gaat bij
voorbaat zeggen - wat schijnbaar een leugen is -: deze krankheid is niet tot den
6.
dood, maar tot Gods heerlijkheid. Nu kan men zeggen: wie van krankheid spreekt
en zegt ‘deze krankheid is niet tot den dood’, die vergist zich in een geval als dit,
want de patiënt ging wel dood. Dan kunt ge dus zeggen: Hij is een slordige Profeet
geweest, helemaal geen ziener en ook helemaal geen profeet en geen vriend. Of
ge zegt, als Hij wel een Profeet is en ook een Ziener en als Hij weet: Lazarus gaat
dood en Ik laat hem dood gaan en Ik zeg toch: die krankheid is niet tot den dood,
dan moet het woord ‘dood’ dezen keer wat anders betekenen. En wanneer we
weten, dat Jezus expres wegblijft en dien man laat sterven, dan zeggen we:
Johannes, wat wilt ge eigenlijk? Gij zegt elders: Hij wist precies wat in een mens is;
7.
Hij heeft Nathanaël zien zitten onder de vijgenboom. Ik durf zeggen, wat Johannes
niet zegt: Hij zag Lazarus op z'n bed liggen en wist, nu gaat hij sterven om zo laat.
En als Hij dan zegt: de ziekte is niet tot den dood en wanneer ik dan weet. dat Hij
zich niet vergist, dan voel ik: het woord
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8.

‘dood’ is hier bedoeld als een raadselspreuk. Ik moet tasten, wat Jezus wil met zijn
woord ‘dood’. Wat is eigenlijk dood? Dat mijn pols stilstaat en mijn hart niet meer
klopt? Of is dood wat anders? Kan men dood zijn, waar geen graf in de buurt is te
bekennen en soms leven, waar een graf is?
Het tweede raadsel. De discipelen zeggen: ga naar hem toe, ze hebben U nodig.
Zijt Gij een Herder, die de schapen tobben laat? Dan komt de duivel er tussen en
zegt: Ja maar, als Ge gaat, is het gevaarlijk. Want ze zijn kwaad op Hem en het
sanhedrin wil Hem uit den weg ruimen, misschien kan Hij beter wegblijven. Dan
9.
zeggen ze: Rabbi, wilt Ge heus dien kant uitgaan? Ja zegt Jezus, in een dag zijn
twaalf uur en je moet ook twaalf uur werken en in het volle licht gaan staan om te
10.
werken die twaalf uur. En dat zegt Hij, die twee dagen wegbleef en hem sterven
liet.
Dan komt het derde raadsel. Onze vriend Lazarus slaapt, maar Ik ga hem wakker
11.
maken, zegt Christus. Dan zeggen de mensen in dokterstaal: Laat hem slapen,
12.
dan wordt hij beter. Het woord ‘dood’ is hier een probleem geworden; het woord
‘slaap’ ook. Wat bedoelt Hij er mee? Kan men slapen terwijl men bezig is? Wat is
dood-zijn? Wat is twaalf uur werken, als je stil zit?
13.

Dan komt Thomas en zegt: Als Hij gaat, gaan wij mee om te sterven. Maar Jezus
Christus, die het hoort, laat hem spreken en zegt: we zullen gaan, want de tijd is
14.
nabij en mijn Vader roept.
Dan komt het bericht: Hij is eindelijk in de buurt. Dan komt Martha en zegt: Heere,
15.
als Gij hier geweest waart, was mijn broeder niet gestorven. Een verwijt en
tegelijkertijd een belijden van vreselijke onmacht. Als zij zegt: Heere, als Gij hier ge-
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weest waart, dan ware de dood niet gekomen, dan betekent dat: Heere, gij zijt hier
om ons van den dood te bevrijden. Van welken dood? Den lichamelijken dood?
Martha, wat is eigenlijk dood-gaan? Als het betekent, dat onze pols stilstaat en ons
hart niet meer klopt, nu is dan Jezus daarvoor gekomen? Als dàt Zijn ambt is om
het hart des mensen te verhinderen stil te staan, is Hij een ongenoegzame
Zaligmaker. Want van de grote kerk van Abrahams kinderen had Hij dan maar een
paar leden gemaakt in dien zin. Als dàt zijn ambt is, dan wordt het maar slecht
bediend.
En wanneer het dood-zijn wat anders moet zijn, Martha, beproef Hem dan daarin.
Martha, Ik ben geen kunstenmaker en Ik ben geen vriend, die een kerkje heb in de
kerk. Ik ben Ambtsdrager Gods, Die den satan binden moet en hem zijn buit ontroven
ga. Wat is zijn buit? Niet de pols, die slaat en het hart dat klopt of niet. Dood is
vijandschap tegen den Heere. Dood is: voor eeuwig helse pijn, dood is: in de schuld
liggen. Een ‘slaap’ is: niet weten, wat dood eigenlijk is. En als Ik Maria en Martha
en Lazarus en allemaal van dien dood genees, heb Ik daarin Mijn doel. Martha,
gelooft ge dat? Ik zeg u, als gij gelooft - niet kijkt of het graf open gaat - als gij gelooft,
de belofte Gods aanvaardt van leven en dood, dan zult gij zien de glorie Gods, Dan
zegt Martha: Ja Heere, ik geloof best - ik ben een goed orthodoxe vrouw - dat
16.
Lazarus straks in den jongsten dag, weer leven gaat. Wij zijn goed in de leer. Dan
zegt Martha, dat ze gelooft, dat het dus echt waar is. Het artikel van de opstanding
der doden is een zaak van den laatsten dag. Dat kan de duivel ook geloven en die
gelooft het ook met z'n verstand. Maar als Jezus zegt: de belofte geloven en dan
Gods heerlijkheid zien, dan is dat nooit bedoeld voor later. Later komt de waarheid
voor den dag; het dogma, dat de doden levend worden. Want ‘geloven’ is geen
praten over het feit, dat een ander straks lichamelijk opstaan zal. Geloof is: zeg-

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

176
gen Ik ben er bij betrokken, ik ben dood en ik ga leven. Martha, uw Heiland is geen
wonderdoener, die er hier en daar een paar uitpikt, om hen van lichamelijk dood
lichamelijk levend te maken. Dat is een teken van wat anders. En dat andere is dit,
dat de dood, dien de Bijbel noemt: eeuwige schuld, door het recht van Christus'
genade wordt opgeheven. Dàt moet ge geloven, Martha.
En als dan Martha met de vraag in het hart, wat ‘dood’ is en wàt ‘slapen’ is, naar
huis komt en tot Maria zegt: Hij is er, kom eens gauw mee, dan gaat ook Maria, die
wij zo graag tegenover Martha uitspelen; Martha, die in de keuken troont, Maria
17.
niet. Maar we horen Maria hetzelfde zeggen: Heere, als Gij hier geweest waart,
18.
was het niet gebeurd. Gij zoudt ons wel hebben beschermd in onzen angst en
den dood hebben geweerd, maar Gij zijt te laat. Als ook Maria, die zoveel van Jezus
gehoord had, hetzelfde zegt en ook een Jezus kent, die wonderen doet, dan zegt
Jezus: Gij ook al? Hebt ge ook een Jezus, die wonderdoener is; iemand die wonderen
doet, die men zien kan en registreren? Zijn dat vrienden van Mij, waartegen Ik
gepreekt heb en die nog niet verstaan, wat ik een paar weken later zeggen ga: Zalig
19.
zijn zij, die niet hebben gezien en toch hebben geloofd!? Over een paar weken is
Jezus dood geweest en weer levend geworden, want van dit uur af aan gaat Hij
sterven. Lazarus' dood, lichamelijk gezien, is de eerste aanleiding tot Jezus' eigen
dood. De Farizeën zeggen: Nu wordt het ernst, en Kajafas zegt vanaf dit uur, dat
20.
het beter is dat Hij sterve dan dat het gehele volk verloren ga. Dit wonder van
Lazarus uit den dood terugroepen, is de aanvang van Jezus' eigen sterven. En na
dat sterven zegt Hij tot Thomas: Zalig is hij, die niet gezien en nochtans geloofd
heeft. Martha, ge moet geloven, de belofte geloven, het Evangelie geloven. En als
ook Maria zegt: Heere, als Gij hier geweest waart, ware het niet gebeurd, dan is
ook Maria, één van Zijn beste leer-
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lingen, blijkbaar niet in staat het woord te ontvangen, dat niet het zien op een
geopend graf, maar het horen naar het verklarend Woord, verklaart wat ‘dood’ is
en wat ‘slaap’ is en wat twaalf uur dag-zijn betekent.
En daarom schreit Jezus! Wij denken zo vaak: Hij schreit vanwege vriendschap, Hij
schreit van de weeromstuit. Ze schreien allemaal. Zou Hij van de weeromstuit
21.
schreien? Ik zeg: Neen! Er staat: Hij ontroerde zichzelf. Elk woord heeft het volle
accent. Hij ontroerde, dat is één. En Hij deed het zelf, dat is twee. Als wij ontroerd
worden, worden we ook zenuwachtig. Dan gaan we schreien allemaal, die tranen
zijn echte tranen. Maar als u en ik ontroerd worden, worden we ontroerd. Dat doen
we niet zelf. Als we het zelf zouden moeten doen, zouden de mensen zeggen: wat
een kunstenmaker, wat een toneelspeler. Jezus ontroert zichzelf; Hij is echt ontroerd,
maar Hij houdt Zijn geest in bedwang. En als zodanig weent Hij. Hij is anders dan
wij. Wij zijn ontroerd van de weeromstuit, het wordt ons aangedaan. Maar Hij heeft
zijn eigen geest ook in de verwarring, onverward in de hand. Als zo Jezus Christus
zichzelf ontroert, strijdt Hij met ons mee. Hij is sympathiek, maar Hij kan zijn
sympathie met vrijen wil ontladen, met ambtelijke daad. Ik zeg bij die tranen hier,
22.
die Hij zelf verwekt heeft: Mijn Heere en mijn God. Niemand kan zichzelf ontroeren
dan Hij alleen. En nu ik dàt weet, nu ben ik meteen toegekomen aan punt twee.

II.
Als hier zo staat, dat hij een ander is dan ik ben en nochtans mij gelijk in het schreien,
dan zeg ik: Mijn Heere en mijn God zijt Gij, een totaal Andere; en mijn Heiland, mijn
Middelaar, mijn Broeder, aan mij verwant, in alles mij gelijk, uitgenomen de
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zonde. Er staat echter ook nog wat anders. Wat ik zoëven zei blijft staan: Hij ontroert
zichzelf. Maar er staat eerst dit: Hij werd zeer bewogen naar den geest. Eigenlijk
staat er: Hij werd grimmig. Hij werd kwaad. Hij werd bijzonder boos, 't kookte van
binnen van verontwaardiging. Hij is ontroerd in den geest. Het zijn geen tranen van
de weeromstuit. Het zijn afweertranen. Hij weet, dat ze allemaal kijken. Zou Hij hem
levend kunnen maken? Kan Hij kunsten uithalen? En geen mens vraagt: Heere,
hebt Gij den dood voor mij verjaagd? Welken dood? Den dood, dien Gij bestrijden
gaat vanwege mijn zonde. Het zijn allemaal kijklustigen en de naaste familie komt
zeggen: Als ge maar weet, dat 't niet gebeurd was, als Gij hier geweest waart. Maar
wanneer ze zeggen dat Zijn lichamelijke aanwezigheid een middel tegen het kwade
is om den lichamelijken dood van het lijf te houden zolang het duurt, dan zeggen
wij allemaal wanneer we nadenken: wat een armoedige Heiland. als Zijn lichamelijke
aanwezigheid 't doen moet, dan kan Hij dan hier dan daar eens wat doen, maar
nooit allemaal tegelijk redden van den dood. En als het gaat om Lazarus van de
koorts af te helpen en den dood een paar jaar uit te stellen, dan is Jezus een uitsteller
van den dood in lichamelijken zin zolang het duurt, want hij komt immers toch terug?
Een Heiland, die een dood verjaagt, die toch terug komt, is een dwaas. De Joden
23.
zeggen: Kijk Hij is weggebleven; Zijn naaste vriend is gestorven. Als Hij gezegd
heeft: wie gelooft zal Gods werken zien, dan weent Hij van kwaadheid, omdat
Abrahams zaad zó reageert. Als Hij als Profeet komt om met Zijn striemen ons te
genezen, zeggen zij: het kwaad kan Hem niet schelen. Alsof Hij geen striemen
hebben moet om onzen rug te genezen en onze ziel! Het ware niet gebeurd, Heere.
Ze hadden de theologie in hun zak. Jezus van Nazareth is een Trooster. Dat Hij
komt om centraal aan het kruis in het lijden van de eeuwigen dood ze allemaal te
bevrijden, wie denkt er aan
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hier? Dat is nu Abrahams zaad! De besten die er zijn. Het overblijfsel der verkiezing!
De discipelen zeggen: als Hij gaat, is het toch een mislukking: Hij gaat om te sterven.
De anderen zeggen: als Hij hier geweest was, was het nooit gebeurd. Dat is de
desolate kerktoestand. De kerk schreit, omdat Jezus geen succesnummer is. Ze
zien niet, dat Hij de Heiland is, die den dood tot in den wortel verslaat. En wanneer
dat zo blijft, dat ze zeggen: dezen keer heeft Hij de kracht Gods gekregen om Lazarus
uit het graf te halen, dan is dat nog van Lazarus' graf een wonderplaats maken. Dan
zal het nog voor niets zijn. Want een wonder is een teken van wat anders. Hij heeft
24.
tot Martha gezegd: Wie in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Leven
is mogelijk, al ga je den dood in. Leven is mogelijk, al ben je in het graf. Leven is:
staan in de gunst Gods en dood is: staan in de ongunst Gods. Je kunt een gezonde
kerel zijn en morsdood zijn, en in het graf liggen en leven. Ik heb gezegd, Martha:
25.
als gij gelooft, zult gij vandaag zien de glorie Gods. Zijn beste kinderen en
leerlingen, Maria en Martha, die Zijn woorden ingedronken hebben, zeggen nog:
Heere Jezus, wonderdoener, waarom bleeft Gij weg? Hij is kwaad, omdat een kerk
zo steriel kan wezen. En Hij lijdt er onder; Hij schreit van lijden. Hij gaat nu al een
beetje dood. Hij gaat nu sterven, want Hij staat voor een muur. Welke muur? De
muur van verkiezing en verwerping. Hij kan Lazarus het graf uit halen; Hij heeft
macht om de pols van Lazarus weer aan den gang te maken. Maar al heeft Hij
macht daartoe, den muur van ongeloof moet God breken door den H. Geest, en
26.
anders blijven ze dood in zonden en misdaden. Hij kan Lazarus beter maken en
Hij kan ook doden, die geestelijk en eeuwig dood zijn, door Zijn Geest genezen van
den dood en doen leven in eeuwigheid. Maar dat wonder is gebonden aan den Raad
Gods. Het heeft God vroeger behaagd, Jesaja te sturen naar een kerk, die verhard
was (Jes. 6). Ziende zagen ze niet, en horende
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verstonden ze niet. En nu Hij is aangewezen op het spreken in gelijkenissen, nu
staat Hij voor een muur. Wie zal verkiezen, als God verwerpt, wie verwerpt, als God
verkoren heeft? De steriele kerk zal binnen een paar weken zeggen: kruis Hem,
kruis Hem. Hij zal Lazarus levend maken en zelf gaan sterven. Hij schreit.
Gethsemané is aan den gang.
Bij een wedstrijd zijn spelers en toeschouwers. De spelers spannen zich in tot
het uiterste, de toeschouwers kijken toe. Nu, onze Heere Jezus Christus, wat is Hij
eigenlijk hier, speler of toeschouwer? Je zou zeggen: toeschouwer, want Hij weet
immers alles, Hij weet hoe het gaat. Nu kom ik helemaal in het raadsel te staan. Hij
bleef twee dagen weg; Hij schouwde toe. Laat hem maar dood gaan, dat komt wel
in orde. Hij gaat tenslotte op reis. Thomas zegt: Heere, dat gaat mis. Antwoord: Ik
moet twaalf uren werken op een dag; Mijn ure is gekomen. Wanneer dan de Joden
wenen en zeggen: wat jammer, dat Hij te laat komt, dan komt Hij bij het graf en weet
27.
wat Hij zelf zegt: Vader, het gaat allemaal goed. Ik wist, dat Gij mij altijd hoort.
Vader, en ook nu ben Ik er van overtuigd. Het is al gebeurd, Vader. De schare moet
weten, dat Ik met U in contact ben. Ik vraag geen antwoord. Dat gaat vast en zeker
door, Vader. Nog nooit hebben wij een afspraak gemaakt, die niet uitkwam. En waar
de Vader zegt: laat Lazarus doodgaan tot teken van die andere victorie over den
anderen dood, daar moet Hij het Woord over het andere leven brengen aan de
schare. De Joden zeggen: Hij is toeschouwer. Bij de Farizeeën is spanning: als het
niet lukt, is Hij wèg. Jezus weet: dat kan Ik. Die man komt er uit en Mijn Vader zal
Mij niet beschaamd maken. Het programma is afgewerkt, prompt op tijd en naar
Zijn eigen vaste orde.
Ja maar, als wij een Heiland hebben, die een rol speelt, die onaandoenlijk Zijn
programma afwerkt, punt voor punt, die een
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vriend laat doodgaan en er koud en onaandoenlijk onder blijft, dan missen wij zijn
sympathie. Een priester moet met ons mee kunnen schreien. Ik moet voelen: die
man is er ook kapot van, hij is vlak bij: de priester, de dominee, de ouderling, de
vriend.
En nu mijn Heiland. Hij staat rustig als toeschouwer, die weet: het gaat zo en zo
en het komt allemaal uit, omdat Hij nooit twijfelt of het mislukken kan. Hij zegt: ziet
toe, Gereformeerde Kerken, dat gij ook niet steriel wordt als Abrahams zaad hier
was. Inderdaad, Hij is zo objectief en zozeer toeschouwer als de man die weet: het
gaat zo en het komt uit. En toch, Hij is helemaal van den kook. Hij is grimmig om
uw ongelovigheid; Hij is kwaad om uw dwaze probleemstelling van dood en leven
en Hij schreit Zijn ogen nat. Hij is er helemaal gebroken van. Er staat in het Grieks:
Hij schreit al maar door. Geen droge snik, zo even, gauw weer weg, neen Hij schreit
almaar door, krampachtig, ze horen Hem snikken. Wat dacht ge, dat ge een
toeschouwer had als Heiland? Hij is de enige man, die bij elken patiënt radikaal
meeleven kan, de Enige bij Wien toeschouwer èn speler volkomen harmonisch zijn.
Want Hij werkt het programma af, vrij en onverveerd en tegelijk bewogen,
28.
sympathiek. In al uw benauwdheden was Hij benauwd. En nu ik dàt heb gehoord,
heb ik den klank van Jesaja opgevangen. Nu kan ik geloven.
Daarom, gemeente van Christus, laten we niet als de Joden zijn, die Hem grimmig
maken en zeggen: och kunt Ge vandaag een wonder doen; als Gij hier geweest
waart, was het niet gebeurd. Kunt ge een Heiland hebben, die den antichrist ons
van het lijf houdt, in concentratiekampen ons niet laat gaan en zorgt, dat de Russen
29.
wegblijven? Ik zeg vandaag: wegblijven? Hij heeft Lazarus dood gemaakt, Hij laat
hem sterven. En Hij laat de Russen komen of ik weet niet wie. Eén ding weet ik: als
de dood straks komt in het concentratiekamp, dan heeft Hij ons laten sterven en Hij
zegt tot ons: dat is nu tot des Vaders heerlijkheid.
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Wij zijn zo dwaas, dat we zeggen: het teken, het teken!
30.

Als Mozes bij het brandende braambos staat en zijn staf een slang wordt en zijn
31.
hand melaats , gaat het om het teken niet, maar om wat anders. Het teken is nooit
wat op zichzelf. Zo ook hier. Het gaat er niet om dat Lazarus uit de doden opstaat.
Wie aan het graf van Lazarus staat en zegt: ik ga ook dood, heeft het niet begrepen.
Jezus zegt: Als gij gelooft, zult gij vandaag Gods glorie zien. Geloven, niet dat de
graven opengaan in den jongsten dag - dat ook wel -, maar dat gij nu dood zijt en
dat gij gáat leven. Als gij gelooft, zult gij vandaag in de kerk zeggen: Heere, ik heb
nù verstaan wat dood en slaap is. Dood-zijn is niet: in het graf gaan, en slapen is
niet: je ogen dicht doen en lekker uitblazen. Maar dood en leven zijn vragen van
32.
schuld en zaligmaking. Heere, maak mij levend door Uw Woord. In het licht
33.
wandelen betekent niet: in de zon lopen, maar waar Hij het licht is , betekent dat:
in Hem wandelen. Als ik wederomgeboren ben, ben ik meer dan Lazarus. Als de
schare, die rondom ons staat, dat zien kan, hebben wij het teken van Lazarus
vervuld. Zij zien dan, dat de echte dood overwonnen is door het echte leven.
Martha en Maria kwamen thuis. Ze hebben het kruis kunnen verdragen straks,
en Hem gehouden aan dat woord: Wie in God gelooft zal leven, al ware hij ook
gestorven. En het wordt Pasen, mede door de kracht van hun geloof.
Amen.
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1.

7. De eenheid van Christus' lichaam, de Kerk
Tekst: Zondag 21, vraag 54.
Lezen: Genesis 3:7-15.
Zingen: Ps. 122:1; Ps. 87:1, 2, 3; Ps. 68:17.

Het is u niet onbekend, dat in den laatsten tijd al meer de leer ingang vindt, dat
2.
tussen tijd en eeuwigheid een zeer scherpe tegenstelling bestaat. De tijd, dat is
maar de tijd, maar de eeuwigheid is het echte, het ware, het goddelijke. De tijd is
maar hulpeloos, die moet sjacheren met betrekkelijkheden, maar de eeuwigheid is
krachtig, groot en geweldig en vandaar komen de volstrekte, de absolute dingen.
De tijd is van ons; de eeuwigheid van God. De tijd is van het maaksel, maar van
den Maker is de eeuwigheid boven den tijd, en gelijk de hemel de aarde veroordeelt,
zo veroordeelt ook de eeuwigheid den tijd.
Deze gedachte heeft al veel ellende gebracht over de kerk en over het
Christendom, want zij heeft gescheiden, wat God verenigd heeft. Wij geloven toch,
dat Christus Jezus zowel God als mens is, zowel eeuwig als ook tijdelijk en dat dus
in Hem gegarandeerd is en vastgelegd, dat tijd en eeuwigheid geen tegenstellingen
zijn, maar hoge eenheid. Hoe zou trouwens Gods maaksel een tegenstelling ooit
kunnen bevatten! En onder de ongelukken nu, die die leer van tegenstelling tussen
tijd en eeuwigheid heeft gebracht over de kerk, reken ik ook het feit, dat de
kerkbeschouwing zelf tengevolge van die leer in het ongerede is geraakt.
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Wanneer men zegt: de eeuwigheid is het eigenlijke, de tijd is maar tijdelijk, dan gaat
men straks met een vroom gesprek ook zeggen: Ja, de kerk in den hemel, dat is
de echte, de ware; de kerk op aarde is ‘maar’ van de aarde. In den hemel is de kerk
met een grote K; hier op aarde is de kerk met een kleine k. Daar in den hemel is
geen ruzie en geen polemiek meer, maar hier beneden is het kerkje van iedereen;
de één heeft dit, de ander heeft dat. Boven is het huis dat fundamenten heeft, hier
beneden is het hutje van den passerenden man. Een gevolg van die beschouwing
is, dat men niet meer z'n best behoeft te doen voor het werk van de aarde. Wanneer
de grote K voor den hemel gereserveerd blijft en de kerk hier beneden toch maar
een ding van beneden blijft, dan kan ik dwepen met het ideaal van boven en ook al
m'n mooie verlangens kan ik opbergen voor de mythische figuur van de hemelkerk,
waar alles mooi is. Ik kan op de aardse dingen en kerken afgeven, want dat is toch
maar tijdelijk. En gelijk er mensen zijn, die altijd het te kwaad hebben met de liefde,
die er in het huwelijksleven niets van terecht brengen en die ook alle teleurstellingen
opbergen door te dwepen met de liefde, die er in het huwelijksleven niets van terecht
brengen en die ook alle teleurstellingen opbergen door te dwepen met de Liefde
als ideaal, de Liefde met een grote L, zo denkt men soms ook over de kerk. Lukt
het niet in de kerk met een kleine k, dan is er gelukkig nog een figuur om mee te
dwepen: de kerk in den hemel, die voorlopig onbereikbaar is.
Maar als ge gelooft, dat Christus Jezus, Dien ge elken Zondag belijdt, eeuwigheid
en tijd niet maar verbonden heeft (want ze waren verbonden), maar die verbinding
gehandhaafd heeft in Zichzelf en de garantie is gebleven, dat zij nooit een
tegenstelling worden kunnen, dan ziet ge met één slag, dat het anders is, dat het
niet is de Kerk met een grote K en de kerk met een kleine k. Dan is de kerk het
Lichaam van Christus, dat zowel vandaag
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in den hemel is, uw doden, als ook op aarde, gij allemaal hier. Er is inderdaad maar
één kerk, niet een afdeling boven als afzonderlijke kerk en een afdeling beneden
als afzonderlijk geheel. God slaat den band der eenheid, den bondsband om de
bovenen de beneden-kerk-afdeling en zegt: ‘dat pas is de kerk’. Hij zegt niet vandaag:
wat boven is en wat beneden is, is de kerk. Als Hij dat zeide, waren wij als vader
en moeder buitengewoon ongelukkig, want onze kinderen, die komen zullen, waren
dan daarbuiten. Neen, Hij haalt bij de doden en de levenden òòk die nog geboren
worden zullen. Een band slaat Hij heen uit kracht van de eeuwigheid om den gansen
tijd, om den voltooid verleden, en den onvoltooid verleden tijd, om de onvoltooid
tegenwoordige en de toekomende tijden, de voltooide en de onvoltooide. Van het
begin tot het einde der wereld maakt Hij kerkvergadering, dat betekent: Hij
centraliseert haar tot één punt; den énen keer door geboorte, den anderen keer
door een preek; altijd door gaat Hij verder en vergadert zo de kerk. En wij kunnen
daarom pas over de Christelijke kerk het eerste christelijke woord spreken, als we
beginnen te verloochenen de tegenstelling tussen eeuwigheid en tijd en Christus
vasthouden, uitgaande van de eenheid in Hem en dus ook van Zijn lichaam, van
de kerk.
We spreken over de kerk onder dit gezichtspunt en zien:
1. de kerk en de tijd
2. de kerk en de eeuwigheid
3. de kerk en de eenheid van tijd en eeuwigheid

I.
Wij zouden eerst spreken over de vraag van de verhouding tus-
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sen kerk en tijd. Dat inderdaad de kerk een kwestie van tijd is en ook van alle tijden,
blijkt reeds uit de enkele woorden van den catechismus, dat de Zoon Gods met het
maken van de kerk bezig is van het begin der wereld tot haar einde. Daar is vanavond
een gelovige aan het woord en zegt: ik kan van de kerk spreken, want ik hoor er
zelf bij, ik ben er een levend lid van en ik weet, dat wat door mij heen stroomt, niet
maar een stroompje is, dat een poos in de wereld mag zijn. Ik weet, dat de kerk een
zaak van alle tijden is, van het begin der wereld tot het einde. De kerk is er elken
dag actueel geweest, zij wordt nooit oud en verouderd, en nabij het verdwijnen komt
ze niet. Dit kan wel gelden van een bepaalde, tijdelijke organisatie van de kerk; b.v.
het Oude Testament kan verdwijnen, maar de kerk zelf wordt niet oud.
Dat de kerk een zaak van den tijd en van alle tijden is, is ook in de Schrift duidelijk
te lezen. Wanneer ge den Bijbel opslaat bij het begin en vraagt waar de kerk begint,
3.
komt ge terecht bij het straks gelezen gedeelte. Er waren twee mensen; ze waren
naakt en voelden dat en schaamden zich in het midden van de hof; in het centrum
van hun voorgaande woonplaats schaamden ze zich weg en ze zouden zich
weg-geschaamd hebben, wanneer niet God gekomen was, roepende. God roept
Adam en zegt: Waar zijt ge? En wanneer het Woord roepende uitgezonden wordt
en meteen krachten doet, dan komt Adam voor den dag en ook Eva en de schepping
wordt weer eens overzien en de historie wordt uit hun eigen mond verteld, zo goed
en zo kwaad als het ging. Dan stelt God orde, Hij geeft correctie en directie. Hij
maakt weer een nieuw begin en schuift onder den opgebroken wereldvloer van het
begin een anderen vloer, niet van de schepping, maar van de herschepping. En
daar begint de kerk. Zij was er voor dien tijd niet, want in het Paradijs was ook wel
gemeenschap, maar geen kerk-gemeenschap. In het woord kerk zit het
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woord ‘Kurios’, dat betekent: heer, eigenaar, bezitter. De Kurios is Christus Jezus.
Daarom is de naam kerk niet van toepassing op wat was in het paradijs, want dat
was bloed- en zielsgemeenschap van de eersten Adam, nog niet leven uit Christus.
Daarom kan de kerk pas als kerk openbaar worden als de zonde geweest is, en
toen de roepende stem weer orde stelde in wat door de zonde verwoest was. Dus
de kerk begint in het verloren paradijs. Wanneer ge nu de eerste bladzijde van de
Schrift voorbijgaat en eens naar het einde van de Schrift toegaat en vraagt: Wat
zou daar van de kerk staan? dan ademt ge een andere lucht. In het begin der wereld
twee naakte mensen, in het einde der Schrift een bladzijde over heiligen in het fijnste
4.
lijngewaad. In het begin: mensen, die zich wegschamen: in het laatste gedeelte:
grijpers naar de kroon. In het begin: een opgebroken paradijs; in het einde: een stad
5.
op een berg, tegen den berg aangebouwd, het heilig Jeruzalem. Dat is de kerk.
6.
Alles is even regelmatig, de lengte, breedte en hoogte zijn gelijk, een kubus-vorm.
Dat beeld van de stad, tegen den berg aangebouwd, wil zeggen: de stad is verhoogd.
7.
Ge kunt haar allemaal zien, want gelijk Christus verhoogd is aan het kruis , opdat
ze Hem allemaal zien konden, en gelijk het witte paard van het evangelie verhoogd
8.
wordt , zo wordt ook de kerk verhoogd. Ze behoeft zich niet weg te schamen; op
9.
den berg mag zij zitten en gelijk de hoer , die op den berg gaat zitten, zeggen: hier
ben ik, erg mooi om te zien. Daar is de kerk, die in het begin zich wegschaamde,
op een hogen berg gezet. Gods genade deed dat. De volkomen regelmaat wordt
uitgedrukt, niet alleen in de verhoging van Godswege, maar ook in den kubusvorm:
lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. Er is niets dat scheef loopt of scheef zit. Het
zit allemaal prachtig. In een staat van volkomen regelmaat en volmaakte verhoging
is de kerk aan het einde der Schrift. Nu kunt ge zeggen:
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Hier wordt gesproken over de kerk van na den jongsten dag. Maar wie de
Openbaringshoofdstukken leest, weet, dat de heilige ziener in elkander in vlechten
gaat: de kerk in haar laatste gedaante en in haar tweede gedaante aan den overkant
van de scheidslijn, die tijd en eeuwigheid scheidt. De beelden vloeien samen. Het
is geen schildering van de kerk alleen naar den tijd, ook niet alleen naar de
eeuwigheid; maar omdat de bijbel zo echt gelooft aan de eenheid van tijd en
eeuwigheid, daarom vloeien de beelden samen: de kerk naar het laatste, tijdelijke
gewas en de kerk van het eeuwige bestand van vastheid en regelmaat.
Welnu, tussen Genesis 3 en Openbaring 21 bewegen wij ons vandaag, en
datzelfde zinnetje kon ook Abraham zeggen en uw achterkleinkind kan het ook
herhalen. Ze kunnen het allemaal zeggen van het begin tot het einde. Allemaal
kunnen ze zeggen: We bewegen ons tussen Genesis 3 en Openbaring 21, de
ochtend- en avondstond der kerk. Wat dunkt u, is de kerk geen kwestie van den
tijd? Er is eens gezegd van den Zoon door een kerkleraar: Er was geen tijd, dat Hij
10.
er niet was. Ik zeg precies even vrijmoedig van de kerk: Er was geen tijd, dat zij
er niet was, behalve den eersten tijd. Maar toch ook in het paradijs was een rijk
Gods, een gemeenschap Gods, een gezin van God, een maatschappij van God,
een staat van God. Het mocht nog wel geen kerk heten, maar het was dat toch in
beginsel. Er komt dan een nieuw gezichtspunt, omdat de kerk als Christus' lichaam
in den tweeden Adam optreedt. Zodra de wereld in nood is, is er de tweede Adam,
niet een nieuwe uitvinder, God kent geen uitvinder. Maar de tweede Adam grijpt
naar den eersten terug en dus is de kerk, al mag zij pas kerk heten toen de nood
in de wereld kwam, tenslotte niet een nieuwe kneep in het lichaam der mensheid,
niet een nieuw oplegsel aan de mensheid, maar de oude mensheid zelf, gelijk ze
voorgekend was van voor alle tijden.
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Welnu, gemeente, als dat zo is, liggen dadelijk enkele gedachten voor het grijpen.
Als de kerk inderdaad een kwestie van alle tijden is, moet ge zeggen: dus ze is nog
niet af, ze moet nog groeien. Het is niet zo, dat God een kerkleger heeft, dat klaar
is en nu marcheren gaat, want Hij is nog aan het verzamelen. De Zoon Gods
vergadert de kerk. Hij is er vandaag mee bezig. Komt er een dag van morgen, dan
zal Hij ook morgen er mee bezig zijn. Hij is bezig met vergaderen van het begin der
wereld tot het einde. Hij is dus nog niet klaar en de kerk is dus nog niet af.
Wanneer dat waar is, vloeit er weer een eenvoudige gedachte tevoorschijn. Als
het waar is, dat de kerk niet af is, kan ik over de kerk alleen een wijs woord spreken,
als Hij, die aan 't vergaderen is, Mij uit Zijn mond zegt, wat dat ding daar worden
moet.
Stel u eens voor, dat er op de hele wereld maar één man was, die een schip
maken kon en dat er maar één schip in den wereldtijd gebouwd werd en dat met
bouwen begonnen was in het begin dezer wereld, en dat het pas klaar zou zijn op
den laatsten dag. Denk u verder in, dat dadelijk op den eersten dag, dat het schip
gebouwd ging worden, uw verstand beneveld was, gelijk ook Adams verstand. Stel
u voor, dat het schip niet op uw kanalen varen zou, maar in een andere wereld zou
worden overgeplaatst en dat dan onze wereld vergaan zou, wat dan? Ik zou niets
van dat schip kunnen zeggen, tenzij de man, die het maakte, met volmaakt gezag
zegt: dat wordt het en geloof me nu maar, want ge kunt het niet narekenen. Die
gedachte wil ik nu vandaag u vragen te overwegen, want dat is eigenlijk de gedachte,
die we allemaal nodig hebben, zullen wij stuur vinden in alle kerkbeschouwingen
van vandaag. Als het waar is, dat ik van het schip niets weten kan, als er maar één
scheepsbouwer is, die over het éne schip den helen wereld-tijd bouwt, dan kan ik
ook niets over de kerk weten, want er is maar één schip der kerk; er zijn geen
honderd kerken, zelfs geen twee kerken. Ik geloof: de heilige, alge-

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

190
mene Christelijke kerk. Wanneer er dus maar één kerk is, kan ik er geen twee
vergelijken om te zeggen: nu zal de som van de eigenschappen de eigenlijke kerk
zijn. Er is maar één kerk, en ik mag ook niet zeggen: ik zal de kerk kunnen kennen,
door haar op een zeker punt te bestuderen. Denk weer aan het schip. Indien er één
scheepsbouwer is en één schip, dat niet klaar is en als ik voorts niets kan weten
over het begrip schip en ik zou op zekeren dag gaan kijken naar het schip, dat
gemaakt wordt, dan zou ik kunnen zeggen in mijn onverstand: ik heb 't goed
begrepen, wat het is, ze zijn aan het hameren en er is rood ijzer, dus een schip is
een ding, dat lawaai maakt en rood is, dus ik heb van het schip alles begrepen. Ge
zoudt allemaal zeggen: dwaas, dat is onzin. Ge kunt het pas kennen als het klaar
is en het is dwaasheid om op een dag als de bouwer nog aan den gang is uit den
chaos te concluderen omtrent het wezen van het schip. Welnu, het is precies even
dwaas om vandaag, nu de Zoon Gods nog aan den gang is en de éne kerk nog niet
klaar is, te gaan zeggen: ik heb de kerk begrepen; een algemene indruk heb ik er
van door waarneming en nu kan ik op grond van de waarneming, op grond van wat
ik zag, heel geleerd praten over de kerk. Al die praatjes lacht God weg, want wij
kunnen niet vandaag zeggen: dat is de kerk. Wie dat doet, komt hopeloos in de war.
De Joden deden het. Ze zeiden: de kerk begrijpen wij best. Wij zijn het kerkvolk.
Inderdaad waren ze dat ook. Ze zeiden: wij zijn het kerkvolk en dus begrijpen we
alles. De kerk is een ding van één volk. Een sterke nationale kerk, een dingetje
apart, en de rest bestaat uit barbaren, en dus: houdt de barbaren weg, want de kerk
moet zuiver zijn. In naam van die beschouwing hebben ze Christus, den koning der
kerk, aan het kruis gespijkerd; en dat moest gebeuren, dat was volmaakt logisch,
wanneer men eenmaal het recht heeft, om wat men op zekeren dag van de kerk
ziet, te beschouwen als volkomen identiek aan de kerk. Maar gij weet wel,
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krachtens het Woord van God, dat hetgeen op een zekeren datum van David,
11.
Abraham of Jesaja of den Moorman , met de kerk gebeurd is in het oude verbond,
niet zo blijven moest. De scheepsbouwer had een ander ding in den zin. Hij was
van plan straks het heidendom er bij te halen of om het beter te zeggen: Hij haalde
niet de heidenen bij de kerk, maar Hij heeft de kerk bij de heidenen gebracht en Hij
heeft gezegd: Een zekeren tijd ben ik bezig, de kerk tot één volk te bepalen, maar
op een anderen tijd ga ik haar uitbreiden over de ganse wereld. En zoals ge nu van
achteren zegt, dat de kerk niet beschreven kon worden uit het Oude Testament, zo
moet ge bang zijn voor het andermaal-kruisigen-van-Christus. Ge moet er van afzien
de kerk ooit te beschrijven uit wat ge op een zekeren dag voor ogen ziet. Wie zo de
kerk beschrijven gaat en een kerkbegrip opbouwt, gaat in tegen het feit, dat de
scheepsbouwer van het éne schip eerst zeggen moet: dat heb ik op papier en zo
heb ik het in mijn hoofd. Als het stormen gaat, is al uw theorie ongeldig geworden.
Daarom moet ge de kerk nooit zien in een zekere gedaante, niet de kerk
bestuderen gaan in den tijd van Luther en zeggen: nu ben ik er achter. Niet de kerk
12.
bestuderen van de Bosjesmannen of van de Hottentotten of van ons om dan te
zeggen: nu ben ik er achter. Want om te weten, wat bij Jesaja en Luther en wat bij
13.
de Bosjesmannen en bij de Delfshavenaars nu echt christelijk is, moet ik het Woord
van Christus hebben. Pas daarop kan mijn kerk-begrip worden opgebouwd en ik
ben dan verplicht, dat toe te passen in al zijn scherpte. Want, dat ik het weet, is een
grote genade.
Nu gemeente, nog één stap verder. Wanneer het waar is, dat de kerk een ding
is van allen dag en nog niet af is, moet ge ook eens breken met de woede van
theologen en niet-theologen om met indelingen te gaan werken: onzichtbare en
zichtbare, strijdende en triumferende kerk, de kerk als organisme en de kerk
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als instituut en wat dies meer zij. Natuurlijk denk ik er niet aan om met één
pennestreek deze winst van veel eeuwen zo maar opzij te werpen. Maar ik wil wel
dit zeggen, dat alle onderscheidingen nooit worden mogen een wettiging van de
leer, dan dat nu verscheiden kerken zijn en verscheidene formaties.
Neem maar eens de kerk als onzichtbaar en zichtbaar. Men zegt: de kerk is de
vergadering van gelovigen; het geloof is onzichtbaar, dus naar het geloof is de kerk
onzichtbaar, maar ze wordt zichtbaar, want het geloof gaat spreken, doet de
christelijke belijdenis en neemt aan een christelijken wandel. De kerk wordt van
onzichtbaar zichtbaar. Volkomen juist; alleen maar, dat geldt b.v. ook van de
gymnastiekvereniging ‘Kracht door Vlugheid’. Het vermogen om gymnastiek te doen
is onzichtbaar. De leden gaan er over praten en gaan wat doen: belijdenis en wandel.
Dat schema van zichtbaar en onzichtbaar is ook bij een muziek-club, of bij een
rederijkerskamer, of bij uw gezin te gebruiken. Ge zijt als gezin onzichtbaar. Geen
mens kan aan u zien, dat ge met die vrouw getrouwd zijt; geen mens kan zien, dat
die jongen uw kind is, maar gij weet het en nu gaat ge daarnaar spreken en doen.
Daarom, wilt ge werken met de onderscheiding zichtbaar en onzichtbaar, dan hebt
ge gelijk, maar dan moet ge dat zien als een heel gewone onderscheiding van elke
vereniging. Wanneer ge dat maar doet, houdt ge op, het ongeluk te begaan van
een tegenstelling te maken tussen zichtbaar en onzichtbaar. Zou ik u niet beledigen,
wanneer ik zeide: Daar is uw gezin; het zichtbare gezin is groter dan het onzichtbare,
er zijn tien leden van dat gezin zichtbaar, maar misschien, acht, negen, zeven of
twee leden horen bij het onzichtbare gezin? Ge zoudt zeggen: Man, ge beledigt mij,
want als ik m'n gezin behandel op twee manieren, naar de wet van zichtbaar en
onzichtbaar, zou ik het uit elkaar halen. En gelijk gij pas uw gezin bouwen kunt, als
ge het zichtbare ziet als uw roeping, die onzichtbaar aanvaard is,
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toen ge getrouwd zijt, zo ook in de kerk. Wanneer men zegt: Kijk, dat is de massa,
dat is de zichtbare kerk, daar deugt niet veel van, maar de onzichtbare is de ware,
daar moet ge God voor danken, maar dank niet voor de zichtbare, dan is dat de
dingen uit elkaar halen; dat is niet zwaar preken, maar het is echtbreuk normaal
maken. Want als ik zeg: in tien gezinsleden heb ik het zichtbare gezin, maar het
echte gezin is onzichtbaar, dan heb ik normaal gemaakt de echtbreuk. Maar gelijk
dat gezin zegt: de echte band, die ons samenbindt is niet te zien, maar bestaat toch
werkelijk en daarom wordt ons gezin zichtbaar openbaar, zo ook in de kerk. Die
onderscheiding heeft een stroom van ellende gebracht over de kerk, voor zover
men de gewoonte kreeg, de ongelovigen in de groep van de zichtbare kerk een
plaatsje te geven. Ziedaar de echtbreuk, waartegen de profeten toornen. Pas dan
komt het vuur van de hartstocht in de kerk als ze zegt: met alle mogelijke menselijke
verenigingen hebben wij gemeen het zichtbaar en onzichtbaar zijn. Maar gelijk een
groep de onzichtbare eenheid alleen handhaven kan en wil in het zichtbare, zo
moeten wij, niet uit dierlijke drift, maar uit het geloof in God, als bewuste mensen,
weigeren, die twee uit elkaar te halen; want de kerk is onzichtbaar, of liever, hetgeen
de kerk tot kerk maakt: het geloof; maar de kerk is altijd zichtbaar, omdat het geloof
er naar dringt, zich zichtbaar te maken in wandel van het geloof. Verbondsprediking,
zo opgevat, is dus de eerste, die emstig wezen kan.
Ik noemde ook de onderscheiding van organisme en instituut. Sommigen zeggen:
wij onderscheiden twee terreinen, van gemene gratie en van particuliere gratie, en
nu is er ook een terrein voor de kerk als organisme en ook voor de kerk als instituut.
Het ongeluk is dit, dat men, weer de dingen uit elkaar halend, sommige dingen
toepast op de kerk als organisme waarvan de andere kerk, het instituut, af moet
blijven en omgekeerd. Men scheid-
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de de kerken en functies en gaf opdrachten te vervullen, de één met den rug naar
de ander toe. Neen, zegt de Schrift. De kerk als organisme bestaat wel; gelijk mijn
lichaam, voordat het geboren was, zich heeft gevormd door de kracht, die het maakte
tot dit lichaam, zo is het ook met de kerk. Ze is inderdaad niet altijd zo ver, dat ze
instituut heten kan, behoorlijke ambten heeft. Alleen maar, scheidt de dingen nooit.
Want de kerk als organisme bestaat geen ogenblik op vaste wijze; gelijk mijn lichaam,
wanneer het één ogenblik ophield naar de geboorte te jagen, dadelijk zou gestorven
zijn en gelijk de kerk vóór zij vaste vormen aanneemt in de ambten toch dringen
moet naar die ambten, zo moet ik zeggen: de kerk als organisme kan pas kerk
blijven daardoor, dat zij jaagt naar het instituut. Daarom, luister nooit naar mensen,
die zeggen: Dank God voor de kerk als organisme; het instituut is maar instituut,
dat is maar de buitenkant. Als dat waar is, kan de één zeggen: ik heb voorkeur voor
het organisme. Laat mij den lieven Jezus maar, en mijn stichtelijke ontboezemingen,
maar buiten de organisatie van de kerk. Een ander kan zeggen: ik zweer bij het
instituut; er moet zijn een vaste kerk met vaste plaatsen. Ik kijk niet verder dan het
instituut. De één komt terecht bij de vroomheid buiten de kerk en weigert God te
dienen in het institueren van de kerk, in het vaste-vorm-geven aan de kerk, en de
ander kijkt zich blind op zijn instituut, de één op het Hervormde, de ander op het
Gereformeerde, de derde op het Christelijke Gereformeerde, de vierde op het
Doopsgezinde, en zo zweert ieder bij z'n eigen huisje en blijft binnen de vier muren,
die zijn eigen muffe omgeving omsluiten. Men vergeet dan, dat Christus Jezus elken
dag aan het vergaderen is, dat dus nooit de instituut-vormen af zijn en dat hij elken
dag jagen moet naar de eenheid van wat Christus liefheeft en gelooft en naar de
afsnijding van dat, wat Hem niet gelooft. Wie de dingen uit elkaar haalt, kan òf blijven
staan bij de zogenaamde buitenkerkelijke
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vroomheid, die is de grootste onvroomheid, òf hij komt terecht bij het vervloekte
kerkisme; maar wie weet, dat het organisme dringt naar het instituut, zal altijd zijn
eigen kerk beginnen te zien als operatie-terrein om daarvan uit te gaan, maar ook
steeds jagen naar de eenheid, maar ook weigeren die eenheid vals te maken door
waar en vals te laten samen gaan.
Nu nog een laatste woord over de kerk als strijdend en triumferend. Men zegt: de
kerk is strijdend op aarde, dat is kerk A; de kerk triumfeert in de hemel, dat is kerk
Z. Nu is de éne kerk anders dan de andere. Vandaag ben ik in de strijdende kerk,
morgen misschien mijn ziel in de triumferende. Er is een overgang van de strijdende
naar de triumferende kerk. Toch is deze indeling feitelijk niet juist: de indeling van
de kerk als waren er twee afdelingen, die eigenlijk gescheiden zijn. Want om te
beginnen: de kerk is één. Bovendien: is het waar, dat ge op aarde alleen maar
strijdend zijt? Zegt de Bijbel niet: Dit is de kracht, die de wereld overwint. n.l. ons
14.
geloof? Dat ge strijdt is overwinning, en geen ogenblik strijdt de kerk of ze overwint
elken dag. Hier voor mij zit de triumferende kerk. Elken dag wordt hier gebeden en
geloofd en ook gehoorzaamheid bedreven. Dat is triumferen. Daarom: de kerk hier
strijdt, maar ze triumfeert ook. En ook: de kerk in den hemel triumfeert, maar ze
strijdt ook. De kerk in den hemel is af van de moeite, heeft den negatieven sabbat,
pauze van verdriet en moeite en zorgen, maar ze jaagt naar den beteren sabbat,
waarin alles vol zal zijn van de goedheid Gods. En omdat de kerk strijdt naar hogeren
vorm, daarom bidt ze elken dag met Jezus mee. Is soms bidden geen strijden meer?
Daarom hijgt ze naar den laatsten dag toe. Is dat geen strijden? Ze roept elken dag:
Kom, Heere Jezus, ja kom haastiglijk! Onder het altaar, daar roepen de zielen:
15.
Hoelang nog Heere, hoelang nog? Ons bloed vraagt wraak. Onze onzichtbaarheid
hongert naar elke zichtbaarheid die ze hebben kan. Dus Vader, laat ons niet rusten
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in het nog-niet-vinden van zichtbaar en onzichtbaar. Kom en maak alles zichtbaar,
hoorbaar, voelbaar. Is dat geen strijden? Waarom zeg ik dit? Omdat juist de eenheid
van de kerk, waarin het éne gedeelte strijdt en ook triumfeert en het andere triumfeert
en ook strijdt, het grote bewijs is, dat de kerk een zaak van den tijd is. Ook in den
hemel vandaag is de tijd voor de volle aandacht geplaatst. En daar de tijd een zaak
van de kerk is en de kerk een zaak van den tijd, daarom strijdt de kerk beneden,
triumferend naar het einde toe en de kerk boven triumfeert, naar het einde toe
strijdende, want in het eind der dagen komt de volmaakte eenheid van zichtbaar en
onzichtbaar. Aan het eind van den tijd, waarnaar ze hier en boven hunkeren is de
volmaakte eenheid van organisme en van instituut. Er is vrije prediking, vrije
samenkomst, maar er is meteen een instituut, er is een stad met een bestuur en er
zijn overheden. En gelijk boven is de volmaakte eenheid van organisme en instituut,
van vrije samenkomst enerzijds en anderzijds ook van het opgelegde, maar helemaal
aanvaarde regelings-statuut, zo moet ook de kerk vandaag hemelsgezind zijn.
Daarom moet zij niet het ene tegenover het andere plaatsen, maar de kerk wordt
pas hemelsgezind door organisme en instituut samen te verbinden. En gelijk aan
het einde der dagen de strijd van beneden en van boven ophoudt en het triumferen
ook ophoudt, om over te gaan in een gestreden-hebben en een zijn-in-den-triumf,
zo moet ik ook vandaag hemelsgezind zijn, niet door te zeggen: laat ik nu maar
strijden, later komt de triumf, of door te zeggen: laat mij maar met een boekje in een
hoekje en geef anderen maar preken en huisbezoek, maar door elken dag in mijn
actuele kerkleven te verbinden wat God verbonden heeft. Daarom, bij elke
onderscheiding klinke de waarschuwing: hetgeen God heeft samengevoegd, scheide
16.
de mens niet! Nog scherper: wat God aan het samenvoegen is, moet gij niet uit
el-
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kaar halen! Zie toe, en prijs Hem, omdat gij Hem gelooft en liefhebt! Prijs Hem
daarom in kerk-formatie en laat zo de kerk een kwestie zijn van den vollen tijd, wijl
van volle eeuwigheid.
Want - en dat is het tweede - indien de kerk een zaak van den tijd is, is het, omdat
ze bij God bekend staat als een zaak van de eeuwigheid. De Zoon vergadert de
uitverkorenen en omdat ik uitverkoren ben, kan ik zeggen: ik ben een levend lid en
zal dat blijven. Dit laatste was onmogelijk als de kerk niet was uitverkoren van
eeuwigheid of te verklaren was uit den tijd. Uit den tijd is de religieuze aanleg. Als
nu de kerk alleen uit aanleg te verklaren was en dus te verklaren uit wat de schepping
zelf aanwezig is, zou ik wel kunnen zeggen: ik zal in de kerk blijven tot het eind der
dagen toe, maar ik zou nooit kunnen zeggen: ik blijf in eeuwigheid lid van de kerk,
want alles wat schepping is gaat voorbij in den jongsten dag. En dat voorbijgaan
mag dan wel geen vernietiging zijn, geen afbreking, maar het is toch een totale
verandering. Dus wanneer ik het hebben moest van mijn godsdienstigen aanleg,
kon ik alleen maar zeggen: de kerk is een zaak van den tijd, maar ze gaat niet
verder; en als ze zo inderdaad een kwestie van tijd was, was de kerk mijn huis en
uw huis. Gelijk wij een vriendschapsclub hebben om onze vriendschapsdrift uit te
leven, zo zou de kerk een voldoen zijn aan de natuurlijke behoefte, als ze er alleen
was om aan mijn godsdienstigen aanleg te voldoen. Inderdaad zeggen een massa
mensen het zo. De één gaat waar het hem goed lijkt en de ander gaat waar hij zin
in heeft. Ieder streelt dan zichzelf en dient zichzelf in de kerk. De kerk, zo gezien,
is een kwestie van tijd. Maar nu God zegt: welneen, zij is een zaak van tijd en van
alle tijden, maar gedacht vóór tijd en eeuwigheid, er is uitverkiezing, nu is de kerk
geen zaak van den tijd, maar een zaak van vóór en na en buiten den tijd, een zaak
van de eeuwigheid. Ze is Gods huis, waarin Hij vergadert, die Hij geroepen heeft.
Wie Hij riep, ken
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ik niet. Ik kan Hem geloven en alleen maar geloven, en dat een ander of dat ik er
bij hoor kan ik alleen maar geloven. Eén ding weet ik: ik mag niet voortbouwen in
mijn kerk-bestuur of inrichting alsof het iets van mij is, maar ik moet den
kerk-grondslag leggen naar Zijn bestek.
Ook over deze dingen moeten wij kras met elkaar durven praten. Juist in de
kerken, waarin men zegt: och, niet om iets dat in of aan ons is en waarin men dat
tot het kenmerk van de preek maakt, juist daar is men altijd gewoon van de enkele
ziel, maar niet van de kerk als organisme te spreken. Daar maakt men kerkjes op
grond van wat in of aan ons is. Ieder dient God in z'n eigen huisje en zegt: Heer,
onze aanleg wordt heerlijk gestreeld. De wind Gods gaat over die gebeden heen
en Hij zegt: Wacht u voor dat kwaad. Het is geen zaak van uw vergaderwellustigheid,
maar Ik vergader naar het programma van eeuwigheid gemaakt. Daarom,
afgesneden zij elke gedachte aan uzelf; afgesneden blijve aan den énen kant elk
sectarisme; afgesneden blijve ook elke pluriformiteits-prediking, die van wat wij
mensen verkeerd gedaan hebben, achteraf zou zeggen: God houdt wel van variatie.
Aan den énen kant moet ik waarderen de oneindige variatie, die God liefgehad
heeft. Hij vergadert Delfshavenaars en Haarlemmers, kleurlingen en blanken en Hij
wil niet hebben, dat, gelijk door de zonde gebeurd is, de onderscheiding tussen
mensen, oorzaak van scheiding wordt. De mensen zeggen: het onderscheid wordt
antithese; daarom de Joden uit Duitsland weg en de blanken tegen de negers; Italië
17.
tegen Abessinië en de rijken tegen de armen; en daarom klassenstrijd. Neen, zegt
God: uit blanken en kleurlingen, mannen en vrouwen, koos ik voor den tijd de kerk
en dus hebt ge de pluriformiteit te eren, zover ik de bontheid daarin uitdrukte, maar
dat mag alleen zijn de bontheid, die de onderscheidingen tot eenheid samenkomen
laat.
Uw werk kan ook pas gehandhaafd worden, als ze elken dag
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beeft voor de verkiezing Gods, die elken maatstaf uit de handen slaat en alleen wijst
op den maatstaf van het verborgen Woord.

III.
Alle dingen tenslotte geloven wij en prediken wij, omdat wij de kerk zien als zaak
van eenheid van tijd en eeuwigheid. Wij hebben in het begin gezegd: de Zoon Gods,
Christus Jezus, mijn Heer, is voor mij de zichtbaar-wording van tijd en eeuwigheid.
Waar Hij werkt, kan de tijd nooit tegenover de eeuwigheid staan. Welnu, dat de
Zoon Gods aan het vergaderen is, is een bewijs, dat tijd en eeuwigheid samenvallen
en dat het daarom goddeloos is, de kerk los te maken van de eeuwigheid. De Zoon
Gods is voor mij een garantie van tijd en eeuwigheid, en niet Hij alleen, maar de
Zoon Gods, die mij gekocht heeft met Zijn bloed en mij heeft wedergeboren, bewijst
mij in mijzelf, dat de garantie vandaag reeds wissels afgeven gaat. Ik ben een levend
lid der kerk en zal dat eeuwig blijven. Als ik vandaag lid van de kerk ben, blijf ik dat
eeuwig. Ik ben niet vandaag in een huis beneden om straks in een ander over te
stappen. Ik ben niet in een huis van negatieve rust van de zonde, om later een ander
huis te betrekken van de rust in God, maar het huis waarin ik vandaag ben, daarin
blijf ik eeuwig. Inderdaad komt er storm, straks als de kerk klaar is, als de laatste
uitverkorene wedergeboren is. In één punt des tijds vergaat de wereld: de graven
gaan open. Dat punt des tijds is een zo radicale omzetting als toen bij de geboorte
mijn bloed anders ging stromen. En als de wereld vergaat, zal het bloed van de kerk
anders stromen gaan, maar de kerk blijft, of liever houdt op kerk te zijn, ze wordt
wederom mensheid Gods. Oorspronkelijk was er geen kerk, maar gemeenschap
Gods. Als Christus straks komt aan het einde der dagen, als de Heilige Geest klaar
is met bidden en als boven de kerk klaar is
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en wij hier klaar zijn, zal de Zoon het Koninkrijk aan den Vader overgeven, opdat
18.
God in allen alles zou zijn. Dan blijft de kerk, maar haar naam krijgt ze niet van
den tweeden Adam en ook niet van den eersten, maar van God.
Een stad van God, door Christus, maar van God.
Huis van God, door Christus, maar van God.
Staat van God, door Christus, maar van God.

Een heilig volk, een verkregen volk; een priesterdom van koningen en een koninkrijk
van priesters. Van God, door Christus. Van God, die haar voorkende van
19.
eeuwigheid. Het koninkrijk zal des Vaders zijn.
Zalig is hij, die niet ziet, ook vandaag niet, maar waarachtig gelooft. Zalig in dit
zijn doen, want hij heeft de schoonheid gezien van God en de waarheid beleefd en
den zin van de onzinnige wereld geloofd, en op dien zin breekt alle onzin stuk.
Geloofd zij God. Is het niet mooi om het zo te zien en gereformeerd te zijn in het
lezen van den Bijbel?
Amen.

Eindnoten:
1. Predikatie, gehouden op 8 september 1935; stenografisch opgenomen; plaats onbekend.
Verzamelde Werken, Afdeling I, Preken, Deel III, pag. 205-218.
2. Schilder doelt hier op de scherpe tegenstelling tussen eeuwigheid en tijd, transcendentie en
immanentie, zoals deze te vinden is in de zgn. dialectische theologie, met name bij haar
hoofdvertegenwoordiger K. Barth.
3. Genesis 3:7-15.
4. Openbaring van Johannes 19:6-9.
5. Openbaring van Johannes 21:9-10.
6. Openbaring van Johannes 21:16.
7. Johannes 3:14.
8. Openbaring van Johannes 6:2; 19:11.
9. Openbaring van Johannes 17:1-6a.
10. Schilder refereert hier aan het eerste gedeelte van het geschrift van de kerkvader Athanasius
Orationes contra Arianos. In een passage over de leer van de Drie-eenheid noemt de dogmaticus
H. Bavinck dit geschrift in zijn Gereformeerde Dogmatiek II, pag. 252 (Kampen 1967, vijfde
ongewijzigde druk) en schrijft: ‘Er was noch voor den Vader noch voor den Zoon een tijd, dat
Hij niet was.’ Vgl. ook H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek III, pag. 257, in een passage over
de goddelijke natuur van Christus: ‘Er was geen tijd, dat de Zoon niet was.’.
11. Handelingen 8:26-40.
12. Bosjesmannen en Hottentotten, behorend tot de oudste, oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika.
13. Delfshavenaars:inwoners van dat gedeelte van de stad Rotterdam, dat Rotterdam-Delfshaven
heet (het westelijk gedeelte van groot-Rotterdam). Schilder was in Delfshaven predikant van
1928-1933.
14. 1 Johannes 5:4.
15. Openbaring 6:9-11.
16. Mattheüs 19:6b.
17. Schilder noemt hier een aantal onderscheidingen die in de jaren dertig steeds meer tot
tegenstellingen werden. Het nationaal-socialisme in Duitsland keerde zich openlijk tegen de
Joden. Italië dwong Abessinië (het latere Ethiopië) zich als kolonie te onderwerpen. In Rusland
heerste de ideologie van het marxisme-leninisme (klassenstrijd) die ook in Nederland politiek
en maatschappelijk doorwerkte.
18. 1 Corinthiërs 15:24, 28.
19. 1 Petrus 2:9
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1.

8. De noodzakelijkheid van goede werken
Tekst: Zondag 32.

Lezen: Micha 6:1-8.
Zingen: Ps. 116:1, 8; Ps. 95:4; Ps. 1:1, 2; Ps. 138:2; Ps. 18:8.
Wanneer we, gemeente, met aandacht vanavond beginnen, gij in het werk van het
horen en ik in het werk der prediking, dan kan bij het begin van ons werk een gevoel
van teleurstelling bij ons wakker worden. Immers, het begint vanavond zo mooi en
toch ook weer zo minder mooi, naar het schijnt. Het begint zo mooi, want er staat
boven deze afdeling: Van de dankbaarheid. Wij weten dus: vanavond komt een
nieuw begin, deel drie van den catechismus. Deel één ging over de ellende, deel
twee was van de verlossing, toen werd het goed, en nu komt deel drie: van de
dankbaarheid voor de verlossing, en nu wordt het opperst goed, want nu wordt het
feest. De verlossing is een feit en daarom is er feest; want feest betekent: ‘in de
ruimte gaan’, feest betekent: ‘u laten gaan’. Feest betekent: geen touwen hebben,
maar alle touwen slap laten hangen, niet meer in banden gaan.
En als wij zo beginnen en het daarom vanavond mooi vinden gaan, dan komt iets
anders daar tegenover staan. Want om te beginnen met iets eenvoudigs: daar staat
moeten voorop. Het eerste woord van het laatste deel is het woord moeten. Waarom
moeten wij goede werken doen? Dat moeten gaat voorop. En waarom? We hadden
gedacht, deel drie betekent: ons laten gaan, de touwen afwinden en vrij zijn. En
daar is weer het moeten, dat ban-
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den-leggen, geen touwen-doorbreken. Inderdaad, wie ons feest opvat in den zin
van niet-meer-moeten, die kan vanavond geen feest met ons houden, want ons
feest begint met moeten. Het is het eerste woord van het feest-programma. In deel
twee van den catechismus was immers de verlossing; ellende was in het eerste
deel het motief, en nu denken we: ‘We weten het: ellende betekent in de schuld
staan, verlossing betekent van de schuld afkomen en vanavond zal het erover gaan,
dat wij de schuld vergeten kunnen’. Als we zó denken, dan is het mis. Want gelijk
het woordje ‘moeten’ vanavond opvalt en zelfs onderzocht wordt, waarom dat moeten
blijft staan, zo blijft ook de schuld voorop staan; want eer de catechismus één woord
zeggen gaat, staat er een opschrift boven: ‘Van de dankbaarheid, die men Gode
voor de verlossing schuldig is’. Met andere woorden: de schuld blijft en het woord
schuldig-zijn is niet maar een woord uit het tweede deel, dat nu even onderzocht
moet om de verlossing te verstaan en straks vergeten kan worden, neen, wie tot
het feest ingaat, komt er in als schuldige, die is schuldig tot dankbaarheid. Al mag
de schuld hem niet meer verdoemen, schuld houdt hij, en iederen dag is er schuld
en plicht, moeten en gebonden zijn, en de eerste kreet vanavond zal zijn: O, God,
wanneer het feest der dankbaarheid gaat beginnen, bind ons dan, Vader, met sterke
zelen, want ongebondenen zijn voor het feest Gods onbekwaam. En wie de huivering
voelen wil, die in deze woorden ligt, moet terug naar de Alpha en ook naar de Omega,
dat is naar het oerbegin en naar het einde. En gelijk niemand van de Alpha naar de
Omega komen kan zonder al de letters die er tussen liggen te kennen, en gelijk
niemand van het begin tot het eind der dingen kan komen zonder den tussenweg,
die het begin en het einde verbindt, zo komen wij ook niet verder, als we spreken
over het begin der dingen of over het einde, indien wij niet het begin door het vervolg
aan het einde verbinden. Bij het begin waren
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we niet en bij het einde zijn wij nog niet, maar vandaag staan we in ons levend
mensenleven, in het midden tussen Alpha en Omega. Welnu, wie het moeten op
het feest horen en verstaan wil, die moet van het begin der dingen in het vervolg
uitzien naar het einde, om te verstaan waarom het eigenlijk gaat. Na deze uitlegging
is voor mij de weg nu vrij om te zeggen dat ik spreken ga over

De noodzakelijkheid van goede werken
gelijk blijken ze uit:
1. het begin der schepping Gods
2. het vervolg der schepping Gods
3. het einde der schepping Gods

I.
In de eerste plaats gaan we aantonen de noodzakelijkheid van goede werken uit
het begin der schepping Gods; want op de vraag, waarom wij eigenlijk verplicht zijn
tot het doen van goede werken, is het antwoord in de eerste plaats, dat dat het doel
der dingen is. Wanneer de vraag gesteld wordt: waarom heeft Christus het kruis
getorst en bloed gezweet en de hellevaart verduurd en alles gedaan wat Hij heeft
gedaan, dan is het antwoord: Opdat wij met ons ganse leven ons Gode dankbaar
voor Zijn weldaden zouden bewijzen. Niet maar omdat wij eens dankbaar zouden
zijn zo heel van binnen, maar opdat wij die dankbaarheid bewijzen zouden, opdat
die dankbaarheid naar buiten komen zou en zichtbaar en hoorbaar zou worden,
daartoe heeft Christus alles gedaan, wat Hij gedaan heeft ter verlossing. En nu nog
één stap verder; dan ben ik waar ik u hebben wil. Nu kunt ge zeggen: ge spreekt
over de herschepping, want dat Christus
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geleden heeft en gestorven en opgewekt is, dat is immers ‘herschepping’, verlossing?
Dus, zoudt ge zeggen, ge spreekt ons niet over het begin der schepping, maar over
het begin en doel der herschepping. Maar wanneer ge menen zoudt, dat gij over
het begin der herschepping zoudt kunnen spreken, zonder daarmede tegelijkertijd
aan te raken het begin der schepping, dan zoudt ge u vergissen. Want herschepping
is immers ‘her’-schepping, een weder-brengen van de wereld, die verloren was, tot
het begin? Als de herschepping niet de dingen terug bracht naar het begin, dan was
ze tweede schepping, dan was ze iets nieuws, dat er eerst niet was. Inderdaad, de
herschepping bedoelt het oude, dat stuk was, naar het begin te herleiden, opdat
God geen schade lijden zou in den aanvang van het werk. En dus is vanavond
terecht gezegd, dat het doel van Christus' verlossing inderdaad was: onze goede
werken of onze bewijsbaar gemaakte dankbaarheid. Maar dan is ook uitgesproken,
dat het doen van goede werken het doel is van de eerste schepping Gods, dus dat
tenslotte de grondslag der schepping er mede gemoeid is. Want op de vraag:
Waarom schept God de wereld, heb ik geen antwoord en geen mens heeft daarop
een antwoord uit zichzelf, God alleen kan zeggen, met welk doel Hij de wereld schiep
en dat is ook niet anders, dan dat Hij aan het eind der dagen de volledige schuld
der waarneembare dankbaarheid van de redelijke schepselen ontvangen zal. Welnu
dan, als dit het doel is, dat n.l. uit den ondergang van de scheppingswereld God
verheerlijkt wordt, dan is dat de grond der schepping, want de grond is reeds Gods
welbehagen. Hij maakt de wereld, omdat Hij ze maakt. Hij handhaaft Zijn eigen
welbehagen. En het doel der wereld kan nooit gekend worden uit de wereld zelf.
Het doel der wereld is gesteld in Gods Raadsbesluit vóór de wereld zelf. Dat besluit
was er in het begin der dingen en dat ganse besluit komt ten volle in rekening en
legt ten volle beslag in den aanvang der schep-
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ping Gods. Ik neem één voorbeeld, dit voorbeeld, dat de prediking niet alleen is
voor de Gereformeerden, maar voor de hele wereld. De wereld denkt vaak, dat als
het over deel drie gaat, het ook weer daarover handelen zal, hoe wij christenen,
speciaal wij, ook over hetgeen wij persoonlijk ervaren hebben, nu eens ons gemoed
moeten uiten; en dat de wereld dat vaak zo denkt, ligt aan haar, maar ook aan ons.
2.
Wij hebben vaak gemaakt van de dankbaarheid een gemoedsontlading en hoe
3.
meer de kerk, vooral in de 18e eeuw, toen de valse mystiek den toon aangaf, hoe
meer de kerk de verlossing opvatte als iets heel aparts, hoe meer de verlossing
gevoeld werd als iets dat anderen toch niet begrijpen konden, des te meer werd
ook de dankbaarheid gezien als een zeer aparte gesteldheid, die zich uitte in het
zingen van psalmen en in het ondervinden van allerlei gemoedsbewegingen. Dat
was de ware dankbaarheid in een specialen vorm voor de speciale ervaring van het
gemoed. Maar zo staan de zaken niet. Als ik vanavond de stof zó moest behandelen,
dan konden wij de deuren open zetten, wijd open, bij de ellende en dan zou de deur
van de kerk op slot gaan, althans zich vanzelf dicht laten sluiten, bij deel twee, van
de verlossing, en dan zouden wij vanavond bij deel drie, van de dankbaarheid, de
deur van de kerk helemaal niet meer open behoeven te doen, want dan zou het
gaan over iets zeer speciaals, dat men pas begrijpen kan, als men is ingewijd in de
geheimen van hen, die van de wereld afgescheiden zijn. Maar wanneer de deur der
kerk open kan bij deel een, dan blijft ze open bij deel twee, van de verlossing, en
wij openen haar wijd bij deel drie, van de dankbaarheid. Wat vanavond hier geëist
wordt van u is iets algemeens, dat God van iedereen eist en van elken neger en
elken bosjesman. Dat speciale God-dienen is het uiterste in de kerk, maar het was
er eerst in de schepping Gods en daarom is het zeer algemeen en zeer menselijk.
God wil in de Zondagen 32-52 niets verdoemen, wat Hij buiten de kerk
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toestaat en Hij gaat u niets verbieden, dat Hij buiten de kerk vergunt. Wat gij moogt
doen, mogen ze ginds ook en wat ze daar moeten laten, moeten wij ook laten. Want
de plicht tot dankbaarheid is niet meer een ding dat komt, nadat wij langs een
specialen weg door Christus zijn verlost. De plicht tot dankbaarheid is ook in den
eersten vader Adam, ook in de scheppingswereld; zij is het doel der schepping zelf,
is het a.b.c. van elken ademtocht reeds in het paradijs.
Het is natuurlijk waar, dat hoe meer God geeft, hoe hoger de schuld der
dankbaarheid rijst. En daarom is het ook waar, dat, nu wij in het koninkrijk der genade
ingetreden zijn, niet aan de hand van den eersten Adam, maar door het trekken,
tegen onzen wil en dank in, van den tweeden Adam, nu inderdaad de verlossing,
die wij door Christus mochten hebben, als geroepenen uit de wereld, in zeer
bijzonderen zin, onze schuld tot dankbaarheid nog meer maakt. Alleen maar, al
mag dan Christus' verlossing onze schuld tot dankbaarheid nog meer maken, ze
mag ze groter maken, maar ze schept ze niet. Indien mijn plicht om God te danken
pas begonnen was na de verlossing, had ik geen schuld ten aanzien van den
hoogsten plicht; dan begon de plicht pas als ik was verlost, dan zou Christus geen
volkomen Zaligmaker zijn, want mijn grootste plicht begon dan pas na de verlossing.
Maar nu de plicht om God dank te betonen een oerplicht is, een plicht van het a.b.c.,
een plicht van de Alpha, en van den eersten ademtocht en den eersten oogopslag,
nu is Christus volkomen Zaligmaker. Immers, al moet ik God danken voor Zijn
Vaderschap in de herschepping, de dank voor het Vaderschap Gods in de schepping
was reeds oerplicht. Al is de dank voor de herschepping vandaag het hoogste feest
4.
5.
bij het avondmaal der kerk en het hoogste feest op de bruiloft van het Lam , de
dank voor de schepping is ook eerste plicht geweest, toen er de tafel der
gemeenschap was van de eerste mensen met den eersten vader
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Adam. Daarom is het vanavond zo centraal, zo breed, zo algemeen. Geen
secte-woord, maar kerk-woord en dus algemeen menselijk. O, mensenkind, kom
naar het begin terug. Wie niet dankt voor het verlossingswerk valt niet uit den stijl
van artikel zoveel van een later gegeven wet, maar wie niet dankbaar is valt uit den
stijl van de grondwet voor al het bestaande. Wie niet dankbaar is aan God voor alle
Vaderschap, die is overtreder, ja zeker tegen Golgotha, maar ook tegen de eerste
zonnestraal, die door de wereld van Gen. 1:1 geschoten is; die is ook schuldig aan
den eersten ademtocht die Adam deed, die is schuldenaar aan de ganse schepping.
Niet-blij-zijn is een wortelzonde, want opdat wij met ons ganse leven, met onzen
adem, onzen hartslag, met gedachten, woorden en werken, God ons dankbaar
6.
zouden presenteren , daarom heeft God de wereld geschapen en daarom heeft Hij
Zijn eigen Zoon van den troon weggezonden, om de wereld toch in Gods naam aan
haar doel te laten beantwoorden, eerst langs de lijnen van geleidelijkheid - de eerste
Adam - en toen dat niet ging langs de kris-kras-lijnen, zeer ongelijke, van Christus'
helle- en hemelvaart. En daarom komen wij tot den eenvoud der dingen, want het
diepste is altijd het eenvoudigste. Kom naar den eenvoud terug en zeg: Het behoort
bij de schepping, dat ik God dankbaar ben. En nu Christus geen nieuwe maar slechts
tweede Adam is, nu is Hij nooit weg uit de dankbaarheid. Maar wie zegt: Hij is nooit
weg uit de dankbaarheid, dus is het in den grond der zaak om Christus' wil, dat ik
dankbaar ben en moet zijn, wie dat zegt, laat God Zijn eer aan Christus geven, alsof
Hij de laatste grond der dingen was. Maar Christus zelf zegt: Ik geef alle eer aan
God, en daarom kon Christus zeggen: Gij moet niet danken voor Mijn werk en
daarmee uit, want wanneer het uit was met de dank voor Christus' werk, dan was
dat de laatste grond en het laatste doel en de hoogste en eerste oorzaak. Als het
uit was met dank voor Chris-
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tus' werk en er niets meer te doen viel, dan zou het koninkrijk nooit aan den Vader
overgeleverd worden. Maar Paulus' scherpe pen kan geen streep zetten, of hij moet
uitkomen bij dat machtige woord, dat Christus het koninkrijk aan den Vader geeft
7.
en God alles in allen is. En nu dat de diepste waarheid is, nu roept alles in Christus
ons wel toe, dat wij dankbaar moeten zijn omdat Hij verlost heeft en ook doordat
Hij verlost heeft, maar dat wij moeten uitgaan over het middel, dat veel is, naar het
doel, dat méér is. En als Christus' kruis en Hijzelf middel is, instrument, dat straks
wordt uitgeleverd aan Wie het toebereidde, dan zeggen wij: Onze dankbaarheid
gaat uit boven Christus' kruis, en het doel der dingen is tenslotte, dat God geprezen
wordt als Vader in den breedsten zin van het Woord. Dus Vader ook van de bloemen,
van de bomen, van de dieren, God, als Vader van de machtig mooie wereld, als
Vader van hart en zinnen, van ons ganse leven en onzen geest. God als Vader
danken en tot den Maker ‘ja’-zeggen en dat mogen doen, omdat het goed geworden
is in Christus, dat is christen-zijn en tevens weer mens-zijn. En men wordt geen
mens tenzij men christen is. Men verstaat de natuur niet in den breedsten zin, tenzij
men christen is. En heel de verlossingsleer met verzoening en voldoening kunnen
wij handhaven als Gereformeerde belijdenis. Want pas hij is bekwaam tot breedheid,
die heeft ingezien in het smalle pad van deze diepe satisfactie aan Gods
8.
gerechtigheid door Christus' bloed en die weet, dat hij door den Mensenzoon in
zijn menselijkheid is verlost, opdat God en mens samen zouden gaan in alle
eeuwigheid.
Als dat waar is, gaat dan zien welke machtige, onchristelijke golf om uw eigen
Nederlandse kerk heenslaat, wanneer men zegt, dat God niets te maken heeft met
9.
het werk der mensen. Ik zeg: wie zo redeneert, neemt het eerste woord weg van
de preek van vanavond, neemt het eerste woord weg uit de derde afdeling
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van den catechismus en tast eigenlijk God in Zijn eigen werk aan; want ik ken niet
iets menselijks, dat los staat van God. Men kan niet zeggen: het menselijke is
beneden en het goddelijke is boven: want waar komt de mens vandaan? Toch uit
Gods handen? Indien de mens ijdelheid ware, heeft dan God het spel van de eeuwige
Wijsheid (Spreuken 8) prijsgegeven om met speelgoed zich te vermoeien? Indien
de mens, deze aarde en alles wat mooi is, niets waard waren, waarom is het dan
gemaakt door God?
Maar nu God zegt: Ik heb het gemaakt, o mens, om Mijnentwil, nu mag ik nooit
meer zeggen, dat de wereld maar weinig is en dat de mens maar mens is en dat
het aardse gewemel God niet aanstaat en aangaat. Het gaat Hem zo machtig aan,
dat de zonde van ons Hem tegenstaat, en wat mij tegenstaat, dat gaat me heus wel
aan. Zoveel gaat de wereld God aan, dat als het scheef loopt, Hij zich schrikkelijk
vertoornt. Daarom, als de wereld goed loopt en in het spoor der gerechtigheid en
verlost is tot dankbaarheid, dan verblijdt zich God en er komt vreugde voor de ogen
10.
der engelen, dus vreugde in God zelf, om één zondaar, die zich bekeert. God
verblijdt zich in het werk, in de woorden van vandaag en dus ook in de mijne. En ik
mag niet zeggen: dat ik een persoon van gewicht ben, want dat mag ik niet, omdat
ik ‘ik’ ben; zonder God ben ik niets. Gelijk mijn hartslag en bewegingen en alles wat
ik doe en ben één doorlopend werk van God is, zo is het woord ik alleen rijk aan
betekenis, als ik den ‘Maker’ er bij denk. En als die Maker zegt: Ik ben blij, als de
bloemen bloeien en de sterren schijnen, dan ben ik niet meer eigengerechtig, als
ik met den Bijbel zeg, dat de offerande een lieflijke reuk is in de neusgaten des
11.
Heeren. Want nu zie ik God als geweldige Geest tot mij, Zijn kindje, spreken in
kindertaal en ik zeg: Gelijk gij een lekkere reuk prettig vindt, zo verblijdt zich God
als er een offer gebracht wordt; niet om het dingetje, dat geof-
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ferd wordt, maar om het hart dat spreekt en uitgaat naar God. Daarom, het woord
‘offerande’ is niet afgeschaft toen de ceremoniën verdwenen, het woord ‘offerande’
was er reeds in het begin, vóór Mozes de wet gaf en het zal ook nooit afgeschaft
worden. Het woord is zo algemeen als alle schepselen. Alles wat gemaakt is, heeft
tot taak en doel en voorwaarde om offerande Gods te zijn en daarin vrij te worden.
De bloedstorting verdwijnt, maar de offerande niet. Als het offer verdwijnen zou,
zou de wereld wegzinken in het niet. Met de offergedachte staat of valt de wereld,
met het woord ‘moeten’ staat of valt de wereld, met het woord ‘schuldig-zijn’ staat
of valt de wereld.

II.
Ik zeide reeds, dat het einde niet bereikt wordt zonder het vervolg; tussen de Alpha
en de Omega liggen veel andere letters, tussen het begin en einde ligt een weg,
die ze verbindt. Ja, het begin is pas het begin als de weg er is en het einde is pas
het einde als de weg er is. Dus het middending is even gewichtig als het begin en
het einde. Met andere woorden: elke dag van heden is even gewichtig als de dag,
toen God het licht schiep en de zon en de maan, en precies even gewichtig als de
laatste dag, als de wereld kraken zal en de aarde vergaan. Alle dagen zijn even
gewichtig en alle dingen even interessant. Dat ge leeft is voor God even interessant
als de eerste vis, en dat uw hart slaat op 't ogenblik tik-tak, tik-tak, en het al de jaren
door doet, is precies even geweldig als het gaan-slaan-van-Adams-hart. Daarom
is het nu tijd om te spreken over de beweging der dingen. Goede werken zijn nodig;
de dingen roepen om vervolg; want zal er een begin zijn, dan moet er een vervolg
komen, en zal God met Adam beginnen, dan moet Hij met ons vervolgen. Wij zijn
ingeschakeld,
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ik en anderen, ieder op zijn beurt, want wij zijn het levende heden; wij hebben den
draad in handen, die voert van het begin tot het einde toe. Wij staan in de smidse
bij het vuur om het ijzer te smeden, dat God ons in de handen drukte en waarop
ook Adams kracht beproefd is. Daarom, als het goede werk bij het begin der
schepping Gods is opgelegd, dan was het met het doel dat gij, die in de kerk zit en
in de boeken als Gods schepselen ingeschreven zijt, de goede werken ook zoudt
doen. Wij vandaag, in ons levend heden, moeten ons laten inschakelen of liever
ons zelf persoonlijk inschakelen bij den stroom, die is gaan stromen bij het begin
der schepping. Dus nu komen wij aan de beurt. Wij persoonlijk en wij in ons
persoonlijk verkeer. Elk moet persoonlijk door de goede werken van de vruchten
verzekerd worden en door onzen goeden wandel moet de naaste gewonnen worden.
En opdat het verkeer van de wereld Gods in vrede met God geschieden zou moeten
wij persoonlijk goede werken doen; opdat de kringvorming van het rijk Gods, dat
Hem dienen wil, gebeuren zou en Zijn Rijk zich verbreden zou, moeten wij onze
naasten winnen voor Christus.
Wat het eerste aangaat, dat wij persoonlijk goede werken moeten doen, opdat
wij zo uit de vruchten verzekerd zouden zijn van ons geloof, dat kan natuurlijk niet
betekenen, dat mijn geloofszekerheid als een rekensommetje is op te maken uit
factoren, die ik in den tijd kan berekenen. Wanneer mijn geloof bewezen worden
kon uit het bij-elkaar-brengen van twee geschapen dingen, dan viel het weg als
geloof. Want geloof, zeggen wij, en wij hebben het gezegd in het tweede stuk van
den catechismus, geloof is geen ding van beneden; geloof is geen functie naast
12.
andere reeds aanwezige functies. Geloof is niet een bloem naast andere bloemen.
Want om een mensenkind tot geloof te brengen, moet God hem wederbaren, dat
betekent: hem wederom baren, hem, die als schepsel gebroken was, omzetten door
een almach-
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13.

tige daad, zó krachtig, dat men het noemen kan een levendmaken uit de doden.
Mijn geloof dus is, wat dat betreft, een gave van boven af. Wanneer ik het krijg,
word ik niet abnormaal; mijn geloof maakt me juist normaal; dat betekent: dat wij
lopen langs den weg der normen Gods. Maar al is het geloof een wederom-intreden
in de oorspronkelijke verhouding, een acte van vertrouwen op wat Hij zegt, toch is
het zelf een geschenk van boven, gegeven uit genade; en dat zo'n geschenk bestaat,
kan ik nooit bewijzen. Al is het geloof een ding, dat in de wereld van ons aardse
bestaan inkomt en daarom mij normaal maakt, de hand, die mij dwingt normaal te
worden, komt van boven en de hand, die aan mijn muren schrijft: Gewogen zijt gij
en te licht bevonden, die hand kan niet van beneden af schrijven, maar van boven
14.
af kwam die hand. Wat in Belsazars paleis gebeurt, is ook iets bijzonders geweest,
want alle hand, die Gods schrift schrijft, komt van boven, niet van beneden.
Daarom, dat mijn geloof een gave Gods is, moet ik geloven; dat mijn ziel uitgaat
tot God, moet ik geloven; dat zoiets bestaat als tot-God-‘ja’-zeggen, en niet tot mijn
eigen droombeelden, moet ik geloven. Uw kamer kan vol staan met bijbelteksten
en vol zijn met blijken van liefdadigheden en ge kunt toch geen gelovige zijn. In den
laatsten grond der dingen is niets bewezen voor ongelovigen van het geloof zelf.
Ja, ook voor ons zelf, die geloven, is geen enkel werk van ons ook maar het minste
bewijs van het geloof zelf. Geloof als Gods werk kan alleen geloofd worden en geloof
als Gods gave kan alleen bewezen worden door het geloof. En daarom, weg met
alle psychologisme en ervaringswijsheid, alsof die in staat zou zijn, u gereformeerd
te maken en uw geloof te bewijzen uit de werken. Maar voor ons, die geloofd hebben
en als gelovigen spraken in het tweede deel van den catechismus, voor ons, die
blijven geloven, is in het ogenblik van het geloof zelf het goede werk, het voortgaan
in goede werken,
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het ademhalen op een normale manier, een levensding. Want geloof is geen zaak
alleen van het gemoed, geen zaak alleen van het hoofd, of alleen van de hand;
geloof is geen zaak, die valt onder de wijsheid der zielkunde, of onder het vak van
de schriftgeleerden, of geleerdheid van de menskunde. Geloof is een
aan-grijpen-van-God, gans inwendig. Geloof, ook in het paradijs, is ja-zeggen tot
God in alles wat Hij zegt, op elken datum. God spreekt alle dagen. God spreekt
vandaag, als Hij Christus kruist, en vandaag moet ik daarop ‘ja’ zeggen. Voor mij
is dat vandaag geloven.
Tot Adam spreekt God zonder kruis en zonder Schrift, op een andere manier, in
een andere verhouding. Adam moest tot God, die zo tot hem sprak, ‘ja’-zeggen en
toen was dat geloven. Daarom, geloof wordt door het geloof zelf bewezen, door de
vruchten. Gelijk ik, als het orgel speelt, weet dat de motor draait en wind brengt in
de pijpen, zo weet ik nu ik geloof en blijf geloven, dat nu mijn leven anders wordt
en ik ga zingen, jubelen tot God, den Heer. De beweging is er. Mijn hart, niet in den
zin van gevoel of verstand of wil, maar als mijn binnenste, als mijn levenscentrum,
werkt naar God, naar het doel, overeenkomstig Hem, uit en door en tot Hem. Voor
den gelovige is nu inderdaad het goede werk, met behoud van zijn geloof, een vrucht
15.
der dankbaarheid. Maar wie niet weet, dat het orgel electrisch werkt, wie dat nooit
gehoord heeft, die zal niet kunnen zeggen: de motor draait, want het orgel speelt.
Wie het verband niet ziet tussen de pijpen en den motor, legt dat verband niet. Alleen
wie het verband weet, die zegt: de pijpen geven geluid, dus de motor draait. En ook
zo: wie het verband niet ziet tussen de goede werken en het geloof, kan geen bewijs
vinden uit de sprekende pijpen van mijn God lovende zinnen voor het draaien van
den motor van mijn hart. En als ik zelf twijfelen ga, of ik wel geloof en of wel mijn
goede werken terug te leiden zijn tot het geloof, dan
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is er geen bewijs voor. Als ik ga twijfelen of de motor of de trapper den wind in de
pijpen brengt, dan is er ook geen bewijs te leveren. Als ik geloof, dan kan ik zeggen:
de vruchten zijn er, dus ik leef. Maar wanneer ik één seconde twijfel en den twijfel
twijfel laat, dan zou ik kunnen zeggen: ik heb dat en dat gedaan, dus ik behoor tot
de gelovigen, maar dan is het mis. Daarom helpt niets, wanneer ge twijfelt of onzeker
zijt, niets helpt dan het Woord alleen. Tot God ‘ja’-zeggen is een oerplicht en het
helpt niets of ge een lijst van kenmerken krijgt. Alleen dit éne helpt u: God kan niet
liegen en Hij spreekt u persoonlijk duidelijk aan: Komt tot Mij, aan doden heb ik geen
lust. En als wij Hem geloven op Zijn woord en geen ander geloof over houden dan
in het Woord, dan gaan de werken bloeien. Als de twijfel binnensluipt, ga ik ze dood
noemen. Daarom, probeer niet uw ziel te bewijzen met uw ziel, probeer niet uw
verstand te troosten met uw verstand, meet uzelf nooit met uzelf, maar laat u meten
als eerst abnormaal en dan normaal gemaakt door het Woord des Heeren. Dan
kunt ge in het vervolg der tijden voortgaan in het geloof, deelnemen aan den opmars
der dingen van het begin der wereld tot het einde. Dan kunt ge uw plicht vervullen
van het doen van goede werken.
Dan komt ge aan het derde punt, dat ge uw naaste wint door uw wandel. Als ge
eerst zelf opgenomen zijt in den kring van het rijk der gehoorzamen, kunt ge ook
den kring uitbreiden door anderen op te wekken. Want een ander wekken tot
godsdienst, dat gaat niet meer langs lijnen van geleidelijkheid, zoals in het paradijs.
Toen kon Adam door een beweging van zijn hand en het opslaan der ogen hen
allemaal opwekken tot geloof, tot ‘amenzeggen’ tot God, elken dag. Maar nu Adam
gekruisigd, gedood en begraven worden moet, kan men nooit meer anderen
opwekken tot het geloof. Men kan anderen pas tot het geloof opwekken, wanneer
die anderen zien, dat ook bij ons de mens der zon-
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de dood en begraven is en dat opgestaan is de nieuwe mens. Men moet zien, dat
het werk van Christus anders is dan dat van het vlees. Niet, dat daarmede mijn
wandel een ander wederbaren kan. God heeft het geloof altijd als genadegift voor
Zichzelf behouden en het komt nu ook nooit door zielscontact. Zielscontact tussen
mensen is niet bij machte een mens radicaal te veranderen. Zielscontact is contact
van wat is met wat er is; maar geloof, zei ik straks, is er eerst niet, maar moet extra
van boven af komen, door een hand van boven in den naaste en voor den naaste
en van den naaste. Dan pas kan de naaste, omdat God hem van boven af zo
aanraakt, gewonnen zijn voor Christus. Maar al blijft dat waar, als God aangrijpt,
grijpt Hij hem aan in Zijn huis en in Zijn huis verkeer ook ik. Het is het
gemeenschappelijk huis van de wereld. Als God hem aanraakt van boven af, laat
Hij hem hier beneden, en waar hij staat, sta ik naast hem. Het gaat in verkeer met
anderen nooit door zielscontact, maar het gaat ook nooit zonder zielscontact. En
omdat God den gelovigen mens niet maakt sectarischen mens, uitzonderingsfiguur,
maar maakt mèns: breed, recht en gezond, daarom bekeert God nooit iemand
zònder sociaal verkeer met den naaste en daarom gaan wij den naaste aan en de
naaste gaat ons aan. En daarom kan ik, als God hem bekeren moet, mij nooit
verontschuldigen. Mijn goede werken moet hij leren zien, zoals mijn strijd tegen de
zonde en mijn poging om, het koste wat het koste, door de wereld heen te gaan,
niet met maatstaven, die ik vind, maar die God oplegt. Als hij dat maar zien mag.
Neen, wij kunnen niet bekeren, maar als God aangrijpt van boven, kunnen wij hem
verstaan en zal de naaste schuldig zijn en het woord ‘moeten’ inbrengen in eigen
leven. Dan moet hij ‘moeten’ en ‘schuldig zijn’ ook uit onzen mond verstaan en uit
de daad begrepen hebben. Gij allen gaat elkander aan en omdat wij God
verantwoordelijk zijn voor het laatste werk, zijn wij allemaal verantwoordelijk voor
het werk
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van heden, dat Hij u gaf voor uzelf en voor het verkeer met elkander.

III.
En zo komen we bij het einde. Kan iemand het einde halen, die geen goede werken
doet? Neen, want de Schrift zegt, dat geen onkuise, afgodendienaar, dief,
moordenaar, enz. het koninkrijk Gods beërven zal. Dat wil niet zeggen, dat iemand
die echtbreuk pleegt of die steelt er niet komt, want geen mens is er, die niet
echtbreuk begaat en die niet hoereert en steelt enzovoorts. Er is geen mens of de
daden van echtbreker, dief enz. doet hij ook. Maar men kan een gesprek van
christenen hebben, dat niet christelijk is, men kan een werk van calvinisten hebben,
dat niet calvinistisch is en men kan dus het werk van dieven doen en geen dief zijn;
men kan een geval van echtbreuk plegen en geen echtbreker zijn. Een gesprek is
christelijk, als het beantwoordt aan den levensstijl van christenen, en een werk van
calvinisten is calvinistisch wanneer het opkomt uit den levensgrond van Calvijns
eigen stijl. Zo ben ik pas een dief, als de gevallen van diefstal opkomen uit het hart.
En daarom, gemeente, daar staat niet, dat zij buiten blijven, die gevallen van diefstal
enz. deden. Als het zó was, als zó de inzet was van het naspel onzer verlossingsleer,
dan zou dat het koraal der verlossing helemaal weerspreken. Maar zo staat het er
niet. Dief is, die in zijn hart ‘neen’ zegt tot het gebod van God: echtbreker is, die
‘neen’ zegt tot den God van het huwelijk. Wie ‘neen’ zegt en blijft zeggen tot God
en Zijn geboden, die beërft het rijk niet en blijft buiten, omdat hij vandaag buiten
staat en bij het begin God hem niet voor-gekend heeft, toen Hij het doel aan de
wereld stelde. Daarom gaan wij geen Farizeeër-spelen en zeggen: gelukkig zijn wij
16.
niet zulke mensen. Maar omgekeerd: mijn geloof en het uwe valt niet te
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bewijzen uit iets wat wij doen. Ik kan niet bewijzen, dat mijn trouw in het huwelijk
God-dienen is. Ik kan niet bewijzen, dat het doel van mijn offers inderdaad was
God-dienen en niet met andere stakkers medelijden hebben. Ténzij ik geloof. Toon
mij uw geloof uit de werken en ik zal mijn geloof tonen, zegt Christus tot de
17.
gelovigen. En daarom, gemeente, we gaan niet naar huis en zeggen: ginds zijn
de echtbrekers, en hier de normalen, en nog minder zeggen wij: ginds is echtbreuk,
maar hier is het ook. Want hier is dat geen regelmaat, want hier is hij, die doodt,
niet reglementair bekend. Bekend zijn hier wedergeborenen. En die mensen hebben
den ouden mens inderdaad nog in zich en dus doen ze gevallen van echtbreuk enz.,
maar de nieuwe mens spreekt hem tegen en de nieuwe mens is zó groot, dat hij
den ouden mens te boven komt en er onder heeft als het hart hier stil gaat staan.
Laat hem sterven op zijn sterfbed, laat hem botsen tegen de rotsen, maar als het
hart stil gaat staan hier, heeft de oude mens die echtbreuk afgelegd, die is dan weg
uit Gods heelal, en de nieuwe mens, aangekleed met het bruiloftskleed, de nieuwe
mens, de kroon der schepping Gods, staat daar in volle heerlijkheid als Gods
pronkstuk. En de nieuwe mens, die louter wonder blijkt, is de regelmaat in den hemel
aan het eind der dagen. Nu dan, gemeente, als de eerste dag even gewichtig is als
de dag van vandaag, en als de laatste dag, als de klok luiden gaat, als de wereld
in brand staat, geen haar voornamer is dan deze dag, voel dan, mensenkind, uw
waarde. God maakte u, dat bepaalt uw waarde, dat bepaalt ook de betekenis van
uw spel en ernst. Het heeft God behaagd uit uren van spel te halen den grootsten
ernst. Het heeft God behaagd, u te bewegen, uit het uur van uw spel te komen tot
ernst. Het helpt niet, of ge God erbij haalt als het Zondag wordt of als de klok slaat.
Alles zij ernst: spel en ernst. Wie zó leeft, die doet niet zóveel goede werken, maar
die werkt altijd door, want die is genormaliseerd. De oude mens spartelt tegen,
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maar de nieuwe overwint.
God is mijn Vader van schepping en herschepping, God, mijn Vader van vlees
en geest van het begin, door het vervolg tot het einde.
Amen.

Eindnoten:
1. Predikatie, gehouden op 11 augustus 1935; stenografisch opgenomen; plaats onbekend.
Verzamelde Werken, Afdeling I, Preken, Deel III, pag. 278-291.
2. Schilder doelt hier op de zogenaamde Nadere Reformatie, een beweging binnen de Nederlandse
Gereformeerde Kerken in de zeventiende en achtiende eeuw, die een radicale reformatie
voorstond, zowel naar de kant van de leer als naar die van het hele leven. De Nadere Reformatie,
die eerst nog met beide voeten in de kerk, de politiek en het maatschappelijk leven stond en de
praktijk der godzaligheid daar wilde laten functioneren, bereikte in de achtiende eeuw een fase,
waarin mystiek en piëtisme de overhand kregen.
3. In zijn theologie en prediking heeft Schilder gestreden tegen het subjectivisme, het verkeerde
accent op bevinding en ervaring en de valse mystiek. Bij Schilder ligt er overduidelijk de nadruk
op het Woord, het ambt en de kerk. De mystiek is voor hem geen aparte kennisweg buiten
Woord, ambt en kerk. In zijn collegedictaat Christelijke Religie (Nederlandse Geloofsbelijdenis,
bij artikel 27) zegt Schilder, dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen mystiek als
bijvoegelijk naamwoord en mystiek als zelfstandig naamwoord. Mystiek als substantivum is
volgens hem te veroordelen, want God bindt aan de middelen (Heidelbergse Catechismus
Zondag 25); mystiek als zelfstandig naamwoord is een oerketterij. Mystiek als adjectief acht
Schilder aanvaardbaar, bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘unio mystica’, de mystieke unie van
Christus en de gelovigen. Deze unie met Christus blijft ook niet verborgen, maar wordt openbaar.
Voor een overzicht van Schilders opvattingen over de mystiek zie zijn ‘Geloof en Mystiek’,
College-verslagen van de in Amerika gehouden lezingen, april-juni 1939.
4. Vgl. het Formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal, waar, als vrucht van Christus'
offerdood, de Heilige Geest werkt in de gelovigen en hen deel geeft aan het eeuwige leven, de
gerechtigheid en heerlijkheid.
5. Openbaring van Johannes 19:6-9.
6. Vgl. de door Calvijn opgestelde Catechismus van Genève, eerste en tweede vraag en antwoord:
‘Wat is de bestemming van het menselijk leven? Dat wij God, door wie wij geschapen zijn,
kennen. Op grond waarvan zegt gij dit? God heeft ons geschapen en in deze wereld gezet om
in ons verheerlijkt te worden. En het is zeker terecht, dat ons leven, waarvan Hij de Schepper
en het begin is, tot zijn glorie dient.’.
7. 1 Corinthiërs 15:24, 28.
8. Satisfactie is de leer van de genoegdoening. Aan het kruis heeft Christus met zijn offerdood
betaald voor de zonde aan God (de zogenaamde juridische en plaatsvervangende
genoegdoening).
9. Schilder denkt hier aan de theologie van Karl Barth (1886-1968). Kenmerkend voor de theologie
van Barth is het oneindig kwalitatief onderscheid tussen God en mens en de onmogelijkheid
van de mens uit om God te dienen in concrete (christelijke) vormen van het christelijke leven.
Schilder heeft zich op beide punten fel verzet tegen Barths gedachtengoed.
10. Lucas 15:7.
11. Numeri 15:3, 10.
12. Wanneer Schilder hier zegt, dat het geloof geen functie is naast andere reeds aanwezige functies,
dan schuilt hierin verzet tegen de calvinistische wijsbegeerte, de zogenaamde Wijsbegeerte der
Wetsidee van H. Dooyeweerd en D.H.Th. Vollenhoven. In hun stelsel nam ‘de leer der
wetskringen’ een belangrijke plaats in. De laatste wetskring werd gevormd door die van het
geloof. Schilder heeft zich altijd verzet tegen deze constructie van wetskringen, met name tegen
het isoleren van het geloof als wetskring.
13. Dordtse Leerregels III/IV, artikel 12.
14. Daniël 5:25-28.
15. Heidelbergse Catechismus Zondag 24, vraag en antwoord 64.
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9. De kracht en de zwakheid in de werking van het Woord des
1.
kruises aan Naäman de Syriër
Tekst: 2 Koningen 5:10 ‘Toen zond Elisa tot hem eenen bode, zeggende:
Ga heen en wasch u zevenmaal in den Jordaan, en uw vleesch zal u
wederkomen en gij zult rein zijn.’
Lezen: 2 Koningen 5:1-15a.
Zingen: Ps. 85:5; Ps. 101:2; Ps. 72:2, 10; Ps. 87:2, 5.
Bij de prediking over historische stoffen is onze eerste vraag: waar gaat het eigenlijk
om? Die vraag stellen we ook bij een gebeurtenis in ons leven. Op een bruiloft
krijgen alle dingen pas betekenis voor hem, die weet dat er een man en een vrouw
gaan trouwen. Zo nu is het ook in onze tekst. Het gaat over een koning van Israël.
Moeten we dus preken over politiek? Er wordt gesproken over een Syrische generaal,
die beter wordt. Is de Bijbel een boek voor medicijnen? Gaat het hier over
gebedsgenezing? Ook horen we van een Joods dienstmeisje. Is het nu hier om
haar begonnen? Zo bijvoorbeeld dat ze voor ons als voorbeeld moet gelden? Moeten
wij uit deze geschiedenis de les trekken, dat een mevrouw vriendelijk moet zijn voor
haar personeel? Neen!
Doch voor het goede antwoord hebben wij de leiding van de Heilige Schrift nodig.
Het gaat nergens om onze keuze en om wat wij nu zo mooi vinden, want zo is onze
keus altijd fout. Ook
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moet de volle spijze, die God aanbiedt, worden genoten. Het gaat om de Christus.
Alle historie vertoont God in de openbaringshistorie aan Zijn eigen volk. Alle verhalen
worden één verhaal, alle woorden één Woord. Alle verschijningen één van God de
Heere in Zijn Zoon. Zo moeten wij Christus zien en God, die zich vertoont in Zijn
eigen Zoon aan het heidendom in Syrië.
Als wij vandaag over deze tekst willen preken, hebben wij dit voordeel dat Christus
- de enige, die goed gepreekt heeft in de wereld - ook over deze tekst heeft gepreekt.
Christus was er al voor Zijn vleeswording en Christus ziet zuiver Zijn eigen beeld in
de historie.
2.
Lucas beschrijft Christus' komst in Nazareth. In Zijn preek in de synagoge citeert
Hij Jesaja. Dit Woord is aan Mij vervuld. Doch het Jodendom, dat vleselijk is,
verdraagt zo'n Messias niet als die Jezus daar. Maar de Heiland zegt: Gij knarst
vandaag over Mij de tanden, maar dat is vandaag niet voor het eerst, doch het is
altijd zo geweest. Denk aan de weduwen in Israël. God gaat het vleselijk bondsvolk
voorbij en wij vinden de reeds in het Oude Testament beschreven roeping van
heidenen uit vele naties. Dat is het begin van Pinksteren.
Er zijn vele melaatse verbondskinderen, zonen van Abraham, doch geen van die
is genezen, behalve de onbesneden Syriër. De lamp van het evangelie brandde
niet meer temidden van het vleselijk volk. De heiden bukt onder de doorgangspoort,
hij zag in dat het grote licht zou opgaan in Israël. Het is niet zo, dat Elia of Elisa hun
volk verloochend hebben. Het was geen omkappen van de boom des verbonds,
3.
want dat doet God nooit. Wel moeten de dode takken eraf. Tot die takken komen
de sappen van Christus niet. Ze vragen niet meer, maar ze sjacheren. Ze kopen
4.
niet zonder prijs en geld , maar willen prompt betalen. Als Israël niet komt met zijn
melaatsheid en de Syriër wel, dan mag die het licht zien.
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Niet over politiek handelen we dus noch over een wondergenezing of over een
dienstmeisje, maar over de ergernis der prediking en de dwaasheid van het Woord
5.
des kruises. Het vleselijk Israël wordt beschaamd van het Woord des kruises. Het
vleselijk Israël wordt beschaamd, de heiden mag het grote licht zien, het licht der
zending; de banier des kruises wordt voor zijn oog ontrold. Wij handelen nu over:

De kracht en de zwakheid in de werking van het Woord des kruises aan
Naäman de Syriër
1. de ergernis van die prediking
2. de dwaasheid van die prediking
3. de vrucht van die prediking

I.
De prediking van Christus' genade is een ding van ergernis. Ergernis is niet in
oppervlakkige zin bedoeld, maar zoals Paulus het gebruikt in 1 Corinthiërs 2. Alle
prediking die Christus brengt, die is een ergernis voor de Joden. Ergernis betekent
oorspronkelijk een aanstoot, waarover iemand struikelt, die er niet op let of er niet
over heen wil lopen. Paulus zegt: de Joden stoten zich aan de steen der prediking.
De Joden willen zalig worden, en de prediking wil hen zalig maken. Doch de vleselijke
Jood wil een zaligheid hebben, die hij zelf teweeggebracht heeft. Hij moet het zelf
doen; zijn religie, zijn offer, zijn eer moeten meetellen. God moet zijn een aannemer
van de persoon van de Jood. Doch Paulus zegt: onze Zaligmaker is een andere:
Hij maakt zalig door Zijn werk. Niet úw arm brengt het teweeg, doch Zijn gekruiste
arm. Hem neemt God in Zijn verdienste aan en gij moet u vernederen aan de voet
van het kruis.
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Zo botste de prediking van Paulus tegen de grondtrek van het Jodendom. Voor die
Joden is Christus een steen des aanstoots en niet een rots der behoudenis, die hen
beveiligt tegen de golven die er tegen aan klotsen.
6.
Als dit nu de doorlopende trek van de prediking van Christus is , dan moet die
ook te vinden zijn bij de prediking van deze geschiedenis aan Naäman de Syriër.
De dienst des Woords, die een ergernis wil zijn voor elke vleselijkheid, is ook hier.
Daarom vergenoegt Elisa zich met het zenden van een bode en dát naar een man
7.
als Naäman! Hij was toch de generalissimus. Als de koningin hier kwam en ik
stuurde een dienstmeisje naar haar toe, dan was dat een ergernis voor de buurt.
Maar hier is de situatie nog veel ernstiger. Israël moest beven voor deze
generalissimus. Telkens deden de Syriërs invallen in het noorden. Het dienstmeisje
van Naäman getuigt ervan. Zie ook vers 1: ‘Naäman, de legeroverste van de koning
van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had
de Heere een overwinning aan Aram geschonken’.
En nu is de ergernis voor Naäman, dat hij ontvangen wordt door een bode. Ze
begon echter reeds, toen de Heere zelf door Naäman de Syriërs verloste. Zij zeiden
toen: de God van Israël is vandaag ongelukkig geweest, en ónze god gelukkig. Maar
deze schrijver weet het beter. De profeet, die hier aan het woord is, zegt: Onze
Jahweh heeft het gedaan. Als de Syriërs onze dochters meesleuren, onze paleizen
en tempel bedreigen: de Heere laat het hen winnen. Gij Jahweh zijt het alleen.
Het is dus reeds een ergernis van de prediking dat de Heere Naäman gebruikt.
8.
Wie Mij verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Naäman is de gesel waarmee de
verbondswraak werd uitgeoefend. En die gesel komt nu het land in en zegt: Ik ben
melaats, ge moet me genezen. Hij komt met de autoriteit van zijn eigen majesteit,
de koning van Syrië. Die koning gaf hem een brief
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mee aan de koning van Israël. En Israëls koning zegt nu: de koning van Syrië zoekt
oorlog tegen mij, nu ben ik verloren. De gesel komt schijnbaar verzwakt binnen,
doch als hij sterft is zijn dood aanleiding voor de dood van vele duizenden.
Naäman had toen het licht nog niet gezien, doch de koning van Israël evenmin.
De drager ervan is Elisa, maar zijn eigen volk erkent hem niet, en zelfs niet de
koning. Elisa is een vernedering voor het hart dat zelf wil regeren. De koning had
moeten bidden tot God en moeten zeggen: O God, breng ons onder de vrijmaking
van de genade.
Nu brengt God Naäman de Syriër tot de tien stammen. Het volk staat voor de
vraag of het nu moet gaan tot de profeet en de Heere, of tot de Baäls; en het gaat
nu de profeet voorbij. Nog meer dreigt nu de verbondswraak. Maar nu neemt de
profeet reden uit God zelf, en stuurt naar de koning de boodschap: Elia's lamp is in
mijn handen, stuur die man naar mij, ik ben de profeet van Jahweh. Die man zal
onder het juk van de souvereine genade kunnen en moeten doorgaan. En zo komt
Naäman tot Elisa. Hij prijst zich gelukkig: nu zal het wel goed met me gaan. Hier
sta ik tegenover een ongewapende profeet, zonder paarden en wagens. Die zal wel
buigen als een knipmes.
Elisa laat echter de deur dicht en vertoont zich niet, en toont geen respect voor
het vlees van de Syriër. Hij stuurt zijn knecht. Dat mag ongehoord heten, brutaal,
het is zelfs volksverraad te noemen, in de stijl van de koning van Israël. Nu zal er
zeker oorlog komen, na die onbeschaamde handeling. Doch 's Heeren woord zegt
het anders. Het zegt: de profeet kon niet anders handelen dan hij deed. Niet voor
niets vraagt Jesaja: zal de bijl zich beroemen tegen dien, die daarmede houwt; zal
9.
een zaag pochen tegen dien, die ze trekt? Alle profeten zeggen: De Syriër en de
10.
Moor zijn een gesel Gods , en ze zeggen het zozeer, dat ze landverraders worden
genoemd. De gesel Gods slaat op hun eigen

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

224
ruggen, verbondswraak zendt de Heere. Probeer niet om hem tegen te staan, die
de wraak bedienen moet. Het vlees moet zich vernederen onder de hand, die het
slaat.
Maar als dan de zaag pocht tegen dien, die hem trekt, dan dondert ook dáártegen
de profetie: wat wilt gij?! Gij hebt het volk vernederd, maar nu zal Ik ú vernederen
onder mijn volk. Naäman komt met de glorie van zijn staatsiekoets, beef Israël, beef
profeet van Jahweh. Mijn vlees is uw vlees te sterk. Maar de profeet kent geen
vlees. Hier is geen natie, maar een kerk. Een verbondsvolk. Er wás ontrouw, zodat
gíj de gesel moest zijn. Maar als gij pocht op uw paarden, dan zeg ik u: hier is een
man Gods, onbewapend, hij trotseert uw geweld. Ik kom niet voor de dag, ik beef
voor u niet, ik help u, als gij onder het juk doorgaat. Gesel der naties, beef voor de
11.
Koning der kerk. Mijn God is geen aannemer des persoons.
Zo is hier 's Heeren woord grote ergernis voor alle eigengerechtigheid. Naäman,
maar ook het tienstammenrijk knersen hun tanden. De koning zegt: Elisa moet
bukken. Hij ergert zich aan die profeet, die maar niet voor de dag wil komen. En
ook Naäman ergert zich. Hij gaat vol ergernis naar huis.
Zo is alle vlees beschaamd. Doch nú verschijnt het Messiaanse licht, niet ondanks,
maar dóór die ergernis. Hier reeds kunt ge Jezus zien als Christus, Middelaar der
genade. Ook tot ons zegt Hij vandaag: Ik ben geen aannemer des persoon. Het
zendingslicht gloort reeds Naäman tegemoet. Het is geen verlengstuk van het vlees,
maar het is het aanvangsstuk van de Geest. De Filistijn, de Tyriër en de Moor kunnen
12.
de Godsstad ingaan , als ze niet pochen, maar willen leven van souvereine genade.
Nu denken we aan Job. Als Job geklaagd heeft met zijn vrienden over des Heeren
daden, en zegt: Ik heb zuiver gediend en heb geen genade nodig; en als de vrienden
zeggen: er is geen genade voor u mogelijk, dan zijn ze allen vleselijk. Zij kennen
alleen de
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god die de persoon aanneemt. Maar dan komt Elihu en zegt: Ik móet nu spreken
van toorn over zoveel leugen. Elihu opent het licht op de Messias, is er dan een
gezant bij hem? Een uitredding, één uit duizend? Er moet een gezant zijn en een
uitredder. Job heeft vele verdiensten, wordt hij nu onverdiend geplaagd? Neen, zegt
Elihu, als Job zo bij God komt is de deur voor hem dicht. Hij pocht tegen hem die
de zaag trekt, doch God komt niet naar buiten voor wie als pocher klopt. Wel als er
een gezant komt, een Middelaar, dan kan er genade zijn. God zelf komt nooit
rechtstreeks voor de dag.
Zo is het ook hier. Naäman, er is een kans voor u, want er is een gezant. Ge
kwaamt niet voor niets, maar ge wordt vernederd. Een gezant, en niet méér, komt
tot u. Uw vlees moet struikelen over deze steen. Daarna kunt ge opstaan als een
nieuw mens.

II.
De dwaasheid der prediking komt uit in het woord van Elisa: ga heen, en was u
zevenmaal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn. Voor
de Grieken is deze prediking een dwaasheid, want de Grieken zoeken het langs
een nuttige en voor de rede aannemelijk gemaakte weg. Geen gevolg zonder
oorzaak. Geen blinkende glorie uit een put van schande. Geen zaligheid uit het
kruis. In het kruis zien zij geen redelijke weg. Hoe kan nu spijze uitgaan van de
13.
eter en hoeveel minder kan er dan uit Hem die tot niets gemaakt is, iets uitgaan.
De Griek lacht over de dwaasheid van deze prediking.
Iets dergelijks vinden we hier. Naäman had heel wat anders verwacht. Hij had
zijn verwachting met zijn verstand beredeneerd. Hij rekende op een liturgie, op een
magische beweging van deze persoon. En nu komt men daar tot hem met deze
dwaasheden. Een bad moet hij nemen, van liturgie of magische kracht is geen
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sprake. En dan zeven maal! Wat voor hem niet liturgisch te verklaren is. En dan die
vieze Jordaan.
Dwaasheid! Ik zie hier geen verband tussen middel en doel. Ik lach om het middel.
Hier is een volk dat spot met de generaal van Syrië.
Maar Elisa zegt: het Woord beheerst u. Gij zijt een gesel, maar ge moogt tegen
de Heere niet pochen. Ook Elisa zelf kruisigt zijn eigen vlees en pocht niet tegen
zijn God. De profeet is geen magische figuur, maar het Woord zal het moeten doen.
Hij is geen magiër naar Syrische smaak, maar hij staat op de lijn van Christus. In
Hem is reeds Jezus de Christus komende naar Zijn volk. Die zal eens verlossen
van melaatsheid en dood. Niet door een voorhanden zijnde kracht, maar door een
kracht die uit de hemel komt, en die slechts werken mag als aan het recht is voldaan.
Geen enkel verstand ziet verband tussen het middel van Christus en het grote doel.
Dat is ook niet te vinden in de geschapen wereld. Die krachten komen naar de
wereld toe door een herscheppende kracht Gods. Daarom moet wel het vlees er
om lachen.
Deze dwaasheid nu legt de profeet ook in het genezingsmiddel voor Naäman. Ik,
de profeet, ben overbodig. De gesel Syrië, maar ook de profeet in Israël mogen niet
pochen. Ook ik wil doorgaan onder het Woord, dat ook mijn vlees ergert. Er is Éen,
14.
groter dan ik, die uit stenen kinderen van Abraham kan verwekken. Mijn God is
15.
een almachtig God, die een graf Abraham en Sara heeft laten bloeien. Hij maakt
en schept opdat zij voorhanden zijn die krachten die van boven zijn. En die voor het
geloof genoegzaam zijn tot zaligheid.
Gelooft gij dat Naäman? Neen, zegt Naäman. Toch blijft het Woord hier staan en
doet zo Zijn derde openbaring, namelijk van genade en van vrucht en effect tot
zaligheid. Zo komen we tot ons derde punt.
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III.
Als ge dat doet, Naäman, dan zult ge rein worden. Eerst een ergernis voor het vlees,
en dan ook een dwaasheid, maar nu zal het omgekeerde volgen in de weg des
Geestes. Als ge die weg wilt volgen en gelooft, dan zult ge rein zijn.
De oude mens heeft er tweemaal om gelachen, maar nu wordt de nieuwe
opgewekt. De ziekte is hier dus geen voorbeeld van geestelijke ziekte, maar het is
juist andersom. Naäman is een pochende gesel, en wordt daarom melaats gemaakt.
God leert de Syriërs dat Hij alleen God is. De genezing is geen oorzaak straks van
bekering. Eerst moet Naäman bukken en zijn logica prijs geven, en ook zijn eigen
vlees, dat niets is, en daarna komt door het geloof de genade hem toe (zie 1
Corinthiërs 2). Het is een kracht Gods en een wijsheid Gods. Een kracht, want het
helpt, en het helpt afdoende. En een kracht Góds, want het komt van boven. Het is
wijsheid, want het middel wordt heus aan het doel verbonden. Maar het is een
wijsheid Góds, want het is niet een verband dat wij zien, niet een verband uit het
vlees, maar uit God alleen.
Straks gaat Naäman, zijn toorn is verdwenen, hij gaat onder het juk door. De
wraak van het verbond bleek groot over Gods kinderen, maar Naäman rijst straks
op, genezen. Symbool, maar ook resultaat van de geloofskracht. Die de Heere
vreest, is Hem aangenaam. Het vlees wordt ontkleed en de geest wast langs die
weg op in gerechtigheid. We zien deze lijn in alle historie. Denk maar weer aan
Nazareth. In Israël ongeloof, daar buiten redding. Ook vandaag wordt de prediking
uitgelachen. Nog is geloof de enige conditie, die nog niet eens conditie genoemd
mag worden, want het is ook een geschenk. Ook mijn eigen vlees wil nog graag
wat logica. Neen, dondert God daar tegen in, geen snipper eigengerechtigheid.
Alleen geloven, dan komt het wonder dat gij
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niet verwacht, dat gij niet ontvangt langs eigen wegen, maar dat gij reeds hebt langs
mijn wegen. Nazareths bevolking ging tandenknarsend weg, moge alle vlees dat
doen vandaag, en schaterlachen. Maar moge de nieuwe mens dat vlees doden en
begraven, want alzo betaamt voor een Gereformeerd kerkmens te spreken de taal
der vaderen en die van Christus zelf te Nazareth en te Golgotha. In leven en sterven
onze enige troost, onbegrepen, maar geloofd: Christus' bloed. Alleen wie dat
aanvaardt, is uit alle volken Gode aangenaam. Geen aanneming des persoons bij
God, het is alles uit Hem. Persoon en gave; niets is uit ons. Alles is genade. Halleluja.
Amen.

Eindnoten:
1. Verslag van een preek, gehouden op zondag 25 juni 1939 te Kralingscheveer; gepubliceerd
door ds.D. van Houdt in Gereformeerde Stemmen, 12e jrg. nr. 6, december 1980, pag. 7-9.
2. Lucas 4:14-30.
3. Romeinen 11:11-24.
4. Jesaja 55:1, 2.
5. 1 Corinthiërs 1:21-25.
6. Naäman, een als hoofdman van het leger van de koning van Aram, door een huidziekte bezochte
man, die door een Israëlitische krijgsgevangene op Elisa en zijn gave van genezing opmerkzaam
werd gemaakt (2 Koningen 5:1-27).
7. Elisa, opvolger van Elia als profeet (2 Koningen 2:1 tot 13:21). Hij bekleedde zijn profetisch ambt
onder de Israëlitische koningen Joram, Jehu, Joahas en Joas, dat is van voor het jaar 850 tot
ruim 800, meer dan een halve eeuw.
8. Psalm 32:5, berijming 1773.
9. Jesaja 10:15.
10. Vgl. Psalm 87:3, berijming 1773, waar de uitdrukking ‘Moren’ gebruikt wordt voor de Ethiopiërs.
11. Handelingen 10:34.
12. Psalm 87:4, 5.
13. Richteren 14:14.
14. Lucas 3:8.
15. Romeinen 4:18-22
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1.

10. Des Heeren oordeel over de drempelspringers

‘Ook zal Ik tenzelven dage bezoeking doen over al wie over den dorpel
springt.’ Zefanja 1:9a.
Als de kerk in de wereld doordringt, dan is dat een weldaad. Als evenwel de wereld
in de kerk binnenkomst, is dat een vloek. Zolang de kerk met het Evangelie tot de
wereld komt, heeft zij de belofte van die bekende Pinksterpsalm, waarin beloofd
wordt, dat de Filistijn, de Tyriër en ook de Moor, binnen de stad Gods zullen worden
2.
voortgebracht. Maar als de kerk haar evangelisch getuigenis nalaat, dan wordt de
wereld haar de baas. De Bijbel zegt ons, dat er eenmaal een stad zal zijn zonder
3.
tempel. Maar in het eerste geval heeft de tempel de stad vervuld, en zo beheerst.
Doch in het tweede geval heeft de stad de tempel overwoekerd. De ‘stad zonder
tempel’ is in het ene geval de stad Gods; maar in het andere geval is de ‘stad zonder
tempel’ een gewrocht van Satan; het is ‘zijn’ stad, de stad der zonde, de stad van
4.
de Antichrist, die in de tempel Gods zal tronen, zeggende dat de mens God is.
5.
Hieraan worden we herinnerd als de profeet Zefanja spreekt over Jeruzalem, dat
door de Heere, zijn God, zal ‘bezocht’ worden met een oordeel over al degenen die
‘over de drempel springen’. We willen enkele ogenblikken tot u spreken over
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en van dat oordeel drie punten nagaan:
1. de reden van dat oordeel
2. de tijd van dat oordeel
3. de algemeenheid van dat oordeel

I.
In de eerste plaats vragen we, wat is toch de reden van het oordeel, waarmee de
Heere hier Jeruzalem bedreigt? De stad zal worden bezocht door een oordeel. Ik
zal ‘bezoeking’ doen, zegt de Heere. En Zefanja noemt meteen de reden van die
bezoeking, van dit oordeel: er zijn daar in die stad mensen die over de drempel
springen. En speciaal deze mensen zijn het, die de hemelse Koning van Jeruzalem
terneer komt slaan. Het klinkt een beetje vreemd: is dat nu een zonde, dat iemand
over de drempel springt? Wat is daar nu voor verkeerds in?
Men heeft wel eens gemeend, dat hier gedoeld wordt op inbrekers. Die inbrekers
6.
zouden dan dieven zijn; dieven, die ‘van elders inklimmen’ ; en dit ‘van elders
inklimmen’ zou dan ongeveer hetzelfde zijn als ‘over de drempel springen’. Maar
die verklaring is onjuist. Een dief zal, wil hij toegang tot de woning zoeken, liefst niet
door de voordeur komen. Hij zal ook niet over de drempel springen, maar liefst er
over heen schuiven, stil en geruisloos, indien hij al niet door een raam inklimt. Ook
het tekstverband geeft aan deze opvatting geen steun. Er staat wel, dat zij die hier
bedoeld worden, de huizen van hun heren vullen met geweld, maar dat steunt nog
niet de gedachte, dat zij dieven zijn. Een dief zal immers zoveel mogelijk proberen
geweld te vermijden, teneinde even stil weer te gaan als hij gekomen is. En een
dief gaat niet speciaal bij zijn heren stelen; hij gaat overal stelen waar maar iets van
zijn gading is. Als hij soms bij zijn he-
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ren stelen wil, wel, dan behoeft hij juist niet over de drempel te springen, want in
het huis van zijn heer heeft hij vanzelf al toegang; daar heeft hij immers een vast
verblijf?
Genoeg hiervan. We moeten een andere verklaring van deze tekst hebben. En
zie, het tekstverband geeft ons de draad al spoedig in handen. Blijkens vers 8 spreekt
de profeet over lieden die in de hoogste kringen verkeren. Hij heeft het over de
‘vorsten’, d.w.z. ministers, raadslieden der kroon, en andere grote heren van de
stad; en ook over de koningskinderen, de prinsen-van-den-bloede. We toeven hier
met onze gedachten in de paleizen der rijken, der leiders, der eerste kringen. Dan
wordt er geklaagd dat men in die paleizen van Jeruzalem met vreemde kleren zich
tooit. Dat dragen van vreemde kleren rekent de profeet ook al tot zonde. Want het
is niet waar wat een bekend spreekwoord zegt: de kleren maken de man. Maar iets
anders is wel waar: de man maakt de kleren. Zo als het binnenste is, zo wordt het
buitenste: in de manier waarop iemand zich kleedt, kunt ge zijn hart, zijn ziel, zijn
neiging kennen. En nu waren er blijkbaar in Jeruzalem mensen die zich in Gods
eigen stad niet kleedden naar de eigen stijl van Israël, doch naar buitenlandse mode.
Ze vonden het een zekere ‘breedheid van geest’ als men zich overgaf aan de
cultuurvormen en de cultuurstijl der omliggende volkeren. Maar dit stijlverlies was
hier zonde. Want de kerk van Israël was wel in nationale banden besloten, tot op
de dag van het Nieuwe Testament; maar als het er op aankwam, was Israël eerst
‘kerk’ en dan pas ‘natie’. Het was, om zo te zeggen, slechts daarom een ‘natie’
omdat het geroepen was ‘kerk’ te zijn. Als Israël zijn eigen verleden verloochent,
dan verloochent het God de Heere. Als het zich aanpast aan de cultuurvormen en
de cultuurstijlen van ‘andere naties’, dan verbindt en verzwagert het zich met
heidenen, en neigt het zich, meestal terwille van handelsbelangen, tot de afgoden
van die heidenen. Daarom toornt
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de profeet tegen die ‘vreemde kleding’: hij hoort onder dat vreemde kleed een
wereldse hartslag. En kijk, dan komt daarna dat profetische dreigement over hen
die over de drempel springen, en die, desnoods gewelddadig allen die aan hen
ondergeschikt zijn, willen overheersen in het huis van hun heren. Het Nieuwe
7.
Testament spreekt van knechten, die hun mededienstknechten slaan. Ze hebben
rijke heren; en die rijke heren gaven aan hen een positie van vertrouwen. Ze mogen
over anderen, die ook knechten of slaven van die heer zijn, het bevel voeren. Zo
kreeg b.v. Jozef in Egypte macht over andere slaven; en hij kon zo het huis van zijn
8.
Egyptische heer ‘vervullen’ met vrede , met de vrede des evangelies. In onze tekst
evenwel krijgt ge te doen met mensen, die, om zo te zeggen, het tegendeel van
Jozef zijn. Zij bekleden een belangrijke positie in het huis van Jeruzalemse grote
heren. Zij beheersen het aan hen ondergeschikte personeel. En nu proberen zij hun
eigen wensen, hun eigen wil, hun eigen inzicht op te dringen aan wie onder hen
staan. Ze kwamen uit de heidenwereld tot Jeruzalem; ze zijn daar zoiets als een
‘vijfde colonne’. Ze willen in die stad, waar men toch al met heidense cultuur meedoet,
en daarin van de Heere ‘afhoereert’ hun kans grijpen, om voor heidense gebruiken
en zeden en voor heidense religie ingang te vinden.
De profeet Zefanja nu heeft zulke mensen van nabij gezien. Hij trad immers op
in de dagen van de bekende koning Josia. Deze koning heeft de afval van Gods
volk gezien en betreurd, en getracht te reformeren. En Zefanja heeft hem daarbij
geholpen. En hij ontziet zich niet ook de grote heren aan te pakken. En als hij toornt
9.
tegen de vreemde gewoonten, dan doet hij niets anders dan b.v. Ezra en Nehemia.
Ook zij vochten tegen de buitenlanders, de kanaänitische of Syrische marskramers,
die de sabbat van Israël schonden. Of tegen de Joden, die buitenlandse, d.w.z.
heidense vrouwen bij zich hielden, tengevolge waarvan hun kin-
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deren niet eens meer hun moedertaal, d.w.z. de taal van de tempel, van de oude
religie, konden spreken, maar slechts een mengelmoesje van allerlei vreemde talen.
Ze vechten tegen de heidense invloeden die van binnen uit komen (de oude
Kanaänieten) of die van het Noorden binnendringen (de Syriërs), of ook wel van
het Zuiden (de Filistijnen). Welnu, dat doet ook Zefanja. Want het ‘springen over de
drempel’ was te verklaren als een soort heidense zede. Eensdeels van kanaänitische,
andersdeels van filistijnse afkomst.
Wat die Kanaänieten betreft: men kan u nog tegenwoordig de fotografieën tonen
van oude kanaänitische huizen en kelders, waarin men geraamten van
mensenlichamen onder de drempel vond. Ook wel van dieren. Waarom dit was?
Wel, dat was een rest van hun heidense godsdienst. De heiden kent geen God
zoals wij Hem kennen: een God, die zijnerzijds ons verzoent, en die zelfs ons koopt
met de door Hem bedachte prijs, d.i. met de prijs, het bloed van zijn eigen Zoon.
Integendeel: de heiden meent dat hij van zijn kant de gunst der goden kopen moet.
Hij moet aan de goden betalen, en de goden betalen niet voor hem. Hij maakt de
goden rijk, geen god maakt hem rijk. Hij ‘koopt’ hun gunst met offers van mensen,
soms zelfs van zijn eigen kinderen, of met andere offers, maar hij erkent niet dat
machtig mooie woord uit onze belijdenis, dat wij met lichaam en bloed door de Zoon
Gods gekocht zijn. Daarom moesten die kanaänitische heidenen, als zij een huis
bouwden, de gunst der goden ‘kopen’, en zich tegen de stormwinden en tegen de
regenvlagen en de aardbevingen, beschermen door een offer aan de goden te
brengen. Zo'n offer werd dan gebracht bij de bouw van het huis. Het dode lichaam
werd dan begraven onder de drempel, waar ieder het huis binnenkwam. En, omdat
die plaats van dat offer nu voortaan ‘heilig’ was, raakte men de drempel niet aan:
men sprong erover heen. De plaats waar men het huis binnenkwam,
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was zogenaamd ‘heilig land’.
En wat voorts die Filistijnen aangaat: ook zij kenden de zede van dat springen
over de drempel. Eens immers heeft de ark des Heren vertoefd in de tempel van
10.
de filistijnse afgod Dagon. De Filistijnen dachten toen dat ze met de ark van de
Heere ook de Heere der ark gevangen hadden. Maar deze toonde hun spoedig het
tegendeel. Hij liet in een donkere stille nacht zijn almachtige kracht uitgaan in Dagons
huis, en, zonder dat iemand het beeld van Dagon ook maar met een vinger
aangeraakt had, vond men 's morgens Dagon aan scherven liggen, uitgestrekt voor
de ark des Heeren. Die nacht was de Filistijnen nooit uit het geheugen gegaan. De
priesters van Dagon hadden gezien hoe de scherven en brokken van Dagon de
drempel hadden aangeraakt, en sindsdien plachten zij de drempel niet aan te raken;
ze sprongen erover heen. Dat was natuurlijk een soort van ‘geloofsbelijdenis’. Ze
hadden gezien: Israëls God is onze god Dagon te machtig. Maar, al hadden ze dat
gezien, ze wilden het niet geloven, niet aanvaarden, niet erkennen. Al hun koppigheid
en zelfhandhaving, en al hun haat tegen Israëls God komt zich nu straks openbaren
en lucht geven in die gewoonte van: over de drempel te springen. Het was, om zo
te zeggen, hun volgehouden confessie: leve Dagon, zelfs al wordt hij een tijdlang
door Israëls God vernederd. Het was hun strijdkreet: niet Jehova of Jahwe, maar
Dagon!
Nu is onze tekst licht te verstaan. De Kanaänieten en de Filistijnen, dat zijn de
twee cultuurmachten van heidense oorsprong, die meer en meer Israëls leven
vergiftigden. Kanaänitische sjacheraars, hoe hebben ze niet Gods volk ten kwade
beïnvloed! Zacharia's profetie eindigt met de veelbetekenende woorden, dat er in
de grote dag des Heeren geen sjacheraar, geen Kanaäniet, meer zijn zal in het huis
11.
des Heeren. En wat de Filistijnen betreft, ook zij hadden Israëls leven van binnenuit
ondermijnd.
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Speciaal in Jeruzalem was dat het geval. Koning David had eens de Filistijnen
12.
verslagen; denk maar aan Goliath, hun reus, die David doodde. Maar toen David
13.
koning geworden was, nam hij voor zich een lijfwacht uit de Filistijnen. Dat was
een symbool van Davids triumf over de Filistijnen. Vroeger moest de kleine arme
David de reus der Filistijnen doodslaan, maar later werden de ‘Goliaths’, de flinke,
sterke kerels van de Filistijnen aan hem onderworpen, en moesten zij Davids leven
beschermen. Hoe vaak horen we van die lijfwacht spreken: haar leden heetten
Krethi en Plethi. En die naam ‘Krethi’ wijst op Kreta, waar de Filistijnen eenmaal
vandaan kwamen; terwijl de naam ‘Plethi’ wijst op Filistea, waar ze thans woonden.
Het was dus een typisch filistijnse keurbende. Ze kregen toegang in de hoogste
kringen; ze liepen bij de ministers in en uit. Ze hadden een hoge positie, konden
alle kringen infiltreren, maar ze bleven heidenen. De juichkreet van Psalm 60: juich
14.
over mij, gij Filistea, gij Filistijnenland , was de triumfkreet van koning David, die
door Gods genade over de Filistijnen machthebber geworden was. Zolang nu psalm
60 en psalm 87 met elkander samengaan en tegelijkertijd gezongen worden, zolang
dus Israël maar het evangelisch Woord des Heeren brengt aan de Filistijnen, zolang
zullen de Krethi en de Plethi Israëls God hierom prijzen boven Dagon en Dagon
verloochenen.
Maar, als Israëls groten de Heere, hun eigen God verlaten, en naar vreemde
volken en vreemde culturen lonken, dan gaan de Filistijnen in Jeruzalem Dagon
boven de Heere verheerlijken en Hem verdringen. En dan wordt de plaats, die God
zich ter woning verkoren heeft, het schouwtoneel van filistijnse koppigheid en
zelfverheerlijking en afgodendienst: dan willen de Filistijnen juist daar over de drempel
15.
springen. Dat is dan ‘het V-teken’ der heidenen; de afgoden van Kanaänieten en
van Filistijnen zullen Israëls God wel ten onder brengen; de wereld der heide-
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nen wordt toch de kerk des Heeren de baas. Dagon neemt wraak!
Daarom vertoornt de profeet zich over de drempelspringers. Want zij nemen een
spons in de hand, en met die spons komen zij naar het zwarte bord waarop de
Heere in de school der vrije genade zijn evangeliewoord schrijft: het woord der
soevereine ongehouden genade, der genade-om-niet; het woord van het enig
zoenoffer van Jezus Christus, en dan vlakken zij dat schrift uit. Het Messiaanse
bloed was en is de enige prijs die Gods volk koopt. Bij Israëls God koopt de mens
Gods genade niet, maar koopt de Heere zijn volk met de losprijs van zijn eniggeboren
Zoon. Dat Messiaanse bloed was afgebeeld in de offeranden. Het had in de nacht
van Israëls uittocht uit Egypte ook zijn teken ontvangen: in die nacht was het bloed
van het paaslam, een beeld van Christus' bloed, gestreken aan de posten van de
16.
deuren der huizen. Kijk, daar hebt ge nu de worsteling tussen tweeërlei bloed,
tweeërlei offer, tweeërlei koopprijs. De Heere zegt: strijk het bloed aan de posten
van de deur. Boven de drempel. Boven de drempel van Israëls woningen laat God
het zinnebeeld aanbrengen van Christus' bloed, dat de zonden der wereld wegneemt
om niet. Boven de drempel laat Hij het bloedteken aanbrengen, hetwelk heenwijst
naar het woord van onze Catechismus, dat wij namelijk niet ons eigen eigendom
17.
zijn, maar Christus' eigendom, omdat Hij ons kocht met zijn bloed , en niet wij Hem
of zijn zaligheidsgeschenk kochten met het onze. Maar de heidenen komen nu dat
lamsbloed, en die bloedspraak boven de drempel uitwissen en weerspreken; door
over de drempel heen te springen prediken zij de eigengerechtigheid van de
Kanaäniet, die zichzelf uit eigen kracht de gunst des hemels kopen wil, of van de
Filistijn die de religie van het heidendom wil handhaven tegen de openbaring van
het Woord des Heeren.
Het is om te huiveren. Ook voor ons. Want hier kunnen we zien
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hoe groot de toorn des Heeren is over een kerk, die zich het evangelie van de vrije
genade en van het enige zoenoffer, en van de soevereine gunst, en van de
borgtochtelijke gerechtigheid laat ontroven, om daarna in de zelfverheffing te
vervallen, die daar roemt in de eigen krachten van de mens die zichzelf wel zal
verlossen.
Ge kunt hier zien hoe bitter de Heere wraak oefent over hen, die het duidelijke
schrift, het handschrift van het evangelie-der-vrije-genade-om-niet uitwissen, of ook
maar verbleken laten, en hoe erg het voor de kerk er op aankomt, haar rechtzinnig
geloof in Christus' borgtochtelijk lijden onvervalst en onvermengd te handhaven. En
hoe gevaarlijk het is als de christen zijn eigen stijl verliest, met iedereen meedoet,
en zo de spraak der eigen belijdenis meer en meer verzwakt of disputabel stelt.
Soms doen zelfs kerken daaraan mee. Hun ‘leiders’ beginnen gewoonlijk ermee.
Zij wissen het handschrift der belijdenis van de souvereine, kopende, vrijmachtige
genade uit en laten de inkt ervan verbleken. Het oordeel zullen ze dragen: God laat
zich niet bespotten. Als de Heere door het evangelie roept, dan roept Hij in verheven
goddelijke ernst; hij laat zijn eer aan geen ander geven. Het evangelie der milde
genade is tegelijk de strengste boodschap. Ze wil niet vertreden zijn.

II.
Dreigt dit oordeel ook ons? Ja zeker. De tijd van dit oordeel is eigenlijk ook en juist
onze tijd. De profeet zegt: ‘te dien dage’. Dat betekent in de eerste plaats: ten dage
18.
van de komende oorlog tegen Jeruzalem. Straks komen immers de Chaldeeën ,
en dan zal bij hun invasie de stad Jeruzalem worden ingenomen.
De profeet ziet dus allereerst op de tijd der aanstaande belegering van Jeruzalem,
met haar gevolgen: de inneming der stad, de
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wegvoering der burgers, de ballingschap. Maar tegelijk ziet hij vervolgens ook op
een andere dag. Het profetisch perspectief ziet al Gods oordelen in één lijn liggen.
Eerst komen de Chaldeeën; later komen de machtige heidense koninkrijken, die
19.
b.v. Daniël aanschouwt ; dan komen de Romeinen, eindelijk komt de Antichrist. In
vers 8 spreekt de profeet dan ook van een grote universele slachting; de Heere zal
zich een slachtoffer bereiden, de vogelen zullen ‘het vlees der groten eten’. Later
knoopt Johannes op Patmos zijn profetie daaraan vast, als hij spreekt over het
20.
laatste oordeel.
En nu leven wij vandaag onder het Nieuwe Testament; wij leven ‘in de laatste
dagen’. Dat wil zeggen: juist onze tijd is de beslissende, de eschatologische; wij
hebben met dit alles te doen, wij, die thans leven onder het Nieuwe Verbond. In het
Nieuwe Testament staan de snaren nog strakker gespannen dan onder het Oude.
De einden der eeuwen zijn op ons gekomen, het gaat dus ons rechtstreeks aan,
wat hier Zefanja zegt.

III.
Juist daarom kunnen tenslotte juist wij verstaan hoe algemeen het hier gedreigde
oordeel is. Bij het oordeel dat de Chaldeeën brachten, de vijanden uit Babel, de
machten van ‘het Noorden’, Pan-aziaten, bleven nog zeer velen in het leven. Toch
wordt eenmaal zeker vervuld wat de profeet hier zegt, dat nl. de Heere allen zal
vinden. Allen die over de drempel springen. Met een lantaarn zal de Here Jeruzalem
doorzoeken om alle ‘onderduikers’ uit hun schuilplaats weg te halen, zegt vers 12.
Dat zal dan geschieden als men in de jongste dag roept: bergen valt op ons en
21.
heuvelen bedekt ons. Geeft ons een schuilplaats, roepen ze dan, zij, die het bloed
22.
des kruises onrein geacht hebben. Maar de lantaarn des Heeren zal te dien dage
ze allen ontdekken en vin-

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

239
den. In de jongste dag, als het grote avondmaal van de dag van 's Heeren toorn
23.
wordt aangericht , zal de Heere allen ten ondergang brengen, die zich hebben
afgewend van het enige bloed, welks vrucht niet door ons wordt ‘gekocht’, maar dat
alleen koopt uit eigen recht en eigen kracht en uit Gods souvereine genade.
Daarom zeggen we tot u: vraagt om de kracht van dat bloed. Wist zijn rode schrift
niet uit. Ziet niet naar onder de drempel, naar het bloed der menselijke zelfverlossing,
maar ziet op naar boven de drempel, ziet op naar het bloed van het aan het kruis
verhoogde Lam, dat alleen reinigt van de zonden. Het evangelie der vrije genade
laat zich met geen ander evangelie verbinden. Het wil alleen gelden en onbeperkt;
en de genade der rechtvaardigmaking-om-niet is met een andere verlossing niet te
verbinden. Laat ons daarom toevlucht nemen tot dat bloed dat alleen in de weg des
geloofs ons tot een kracht der zaligheid wordt. Want er is maar een subject der
verzoening en der borgtochtelijke daad van kopen: niet wij zijn dat subject, doch
God. Niet wij waren de Heere met de wereld verzoenende, maar God was in Christus
24.
de wereld met zich verzoenende. Juist andersom. Want dien, die geen zonde
gekend heeft, dien heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden
25.
rechtvaardigheid Gods in Hem. Een ander evangelie is er niet. En ook geen andere
26.
Naam dan die van Jezus Christus om ons te verlossen.
Amen.

Eindnoten:
1. Predikatie, gehouden op zondag 28 september 1947 in de Protestant Reformed Church te Sioux
Falls, South Dakota, uitgezonden via de radio in ‘the sovereign grace hour’; niet eerder
verschenen.
2. Psalm 87:4.
3. Openbaring van Johannes 21:22.
4. 2 Thessalonicenzen 2:4.
5. Zefanja, profeet opgetreden voor de bekende reformatie van koning Josia van Juda (621 v.C.).
6. Johannes 10:1.
7. Lucas 12:45, 46.
8. Genesis 39:1-6.
9. De schriftgeleerde Ezra en de stadhouder Nehemia, werkzaam na de ballingschap bij de opbouw
van Jeruzalem en van de tempel en bij reformatie-pogingen om het volk weer bekend te maken
met de wet van Mozes.
10. 1 Samuël 5.
11. Zacharia 14:21.
12. 1 Samuël 7.
13. Krethi en Plethi is de naam van de (uit Filistijnen bestaande) lijfwacht van koning David (2 Samuël
8:8; 15:18; 20:7, 23; 1 Koningen 1:38, 44; 1 Kronieken 18:17). Hun aanvoerder was Benaja, de
zoon van Jojada, zelf uit Zuid-Palestina afkomstig.
14. Psalm 60:10.
15. V-teken, symbool bij de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog van de omhooggestoken wijsen middelvinger, die het V-teken maken:victory, overwinning.
16. Exodus 12.
17. Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus.
18. Chaldeeën, aanduiding voor de Babyloniërs; het Chaldese of Nieuw-Ba-bylonische Rijk dat
onder Nebukadnezar (605-562) een ongekende bloei beleefde.
19. Daniël 7.
20. Openbaring van Johannes 19:17, 18.
21. Openbaring van Johannes 6:16, 17.
22. Hebreeën 10:29.
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Openbaring van Johannes 19:17-21.
2 Corinthiërs 5:19.
2 Corinthiërs 5:21.
Handelingen 4:12.
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1.

11. Een zestal Kerstpreken

2.

1. Het meetsnoer van keizer Augustus overwonnen door dat van David
Tekst: Lucas 2:1,4,6. ‘En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een
gebod uitging van den keizer Augustus, dat de geheele wereld beschreven
zou worden. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar
Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit
het huis en geslacht Davids was. En het geschiedde, als zij daar waren,
dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou.’
Lezen: Lucas 2:1-12.
Zingen: Ps. 98:2; Gez. 3:1,2; Ps. 150:1

Als we op de keizersallee te Rome komen, zien we daar keizers, wier glorie het was
3.
de hele wereld te beschrijven. Bij het Colosseum zien we drie tafelen waarin de
macht van Rome staat afgebeeld in de loop der eeuwen. Zó - vóór Christus, zó - in
de tijd van Christus, zó - in de uitbreiding, zó - ingeschrompeld, zó - weer opbloei
nu. Hier denken we aan Lucas 2: daar is een keizer. Daar is de hand met het
meetsnoer, die de hele wereld meten wil. Maar in de dagen dat Augustus het
meetsnoer spant, geeft God het meetsnoer weer aan David terug. Het geloof haalt
een streep door al de tabellen van de wereld. God heeft een ander meetsnoer
gelegd, dat ook naar Utrecht ging en vandaag hier beschrijven gaat naar de
verkiezing in de boeken Gods. Over het
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pad der wereldhistorie gaan we vandaag zien de werken Gods!

Het meetsnoer van keizer Augustus overwonnen door dat van David.
1. Het meetsnoer van David overwonnen door Augustus.
2. Het meetsnoer van Augustus overwonnen door David.
3. Het meetsnoer van David en Augustus overwonnen door de levende God.

I.
Strijd in de wereld over het meetsnoer zien we in Lucas 2. De machten worden
gemeten. Dat meetsnoerbeleid is een bijbels beeld. Het wordt gehanteerd en ter
sprake gebracht in Psalm 16, Psalm 60, Ezechiël 40, Openbaring 21. Ook de mens,
die zich tot God uitroepen laat, hanteert het meetsnoer. Als Italië nu weer droomt
4.
over de meetsnoeren, dan hunkert daarin dezelfde mens. In Lucas 2 is het keizer
Augustus. Toen het leven rijpte in de schoot van Maria, ging er een dogma, een
vast en bindend besluit, uit van Augustus, die verheven geweldenaar, dat men de
gehele wereld zou beschrijven. Ziedaar de mens, die als God genaamd wordt. Het
huis van David kan alleen maar zwerven. Zijn meetsnoeren gelden niet meer. Rome
heeft ze in handen. Rome heeft er meer. Hoeveel meetsnoeren heeft Rome uit
andere handen weggeslagen? Vorst na vorst is vernederd, slagveld na slagveld is
gedrenkt met het bloed van eigen onderdanen. Onder al die rijken was ook zo'n
rijkje, een stipje op de kaart, van een zekere David. Reeds lang onder de macht
van Rome was het. Het keizersbeeld kwam reeds in de tempel, de antichrist op de
troon; het heugde nog, dat een beeld van Rome's God in de tempel van Israëls God
werd gezet. Deze poging was gevoeld als een po-
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5.

ging van de anti-christ. Zo was er meer en al die smarten waren uitgekreund in die
werkelijkheid: het meetsnoer van David in handen van Rome's keizer. En wat voor
keizer? Juist in de dagen van Lucas 2 komt naast het besluit van vers 1 een ander
besluit: hij moet genoemd worden: de goddelijke majesteit. Here, God, Heiland wil
6.
hij heten. Al de namen van Jezus in het Nieuwe Testament waren reeds opgeëist
voor de keizer van Rome. Psalm 72 wordt in Rome vertaald. Als de Joden zingen
van de koning van Psalm 72, die de vrede geeft en die geschenken zal ontvangen,
dan zegt Rome tot die allen: ‘Dwazer ding is niet mogelijk. Dood is Uw David en
geen kansen zijn er voor de zoon. Hier is de werkelijkheid. Hier is de vrede door de
bloedplas van Davids epigonen. Hier in Rome daagt het rijk van vrede en zaligheid.
Wat Augustus betreft, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loov' hem vroeg
en spâ.’
Als nu deze man zegt daar in Rome: ‘Beschrijf mij de wereld’, dan is het waar,
dat deze macht er is, die dwingt. Maar dit moeten wordt een mogen. Elk onder Rome
heeft vrede. Augustus laat de hele wereld beschrijven. Zo zijn de meetsnoeren van
David in handen van Augustus. Geen mythische werkelijkheid is hier aan de orde.
Maar: God heeft dat gedaan. God heeft Augustus dronken gemaakt van de waan.
Gods razernijen hebben hem geslagen!
Wie naar het woord van Augustus niet luistert, heeft geen dageraad, zegt
Augustus. Maar Gods werk voor Zijn dageraad begint niet pas in vers 4 of 7, maar
God is al lang bezig te komen in vers 1 en vóór vers 1. Mijn God heeft Augustus
waanzinnig gemaakt. God heeft de kaart getekend. Gods spraak is daarin. God
heeft in de volheid des tijds laten groeien: de waan van Augustus en het geloof van
de Anna's en de Simeons, die Psalm 72 in het geloof zingen. ‘God, de engelen
zullen meten, zendt Gij die andere engel, die het meetsnoer zichtbaar kan gaan
bedienen.
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Gij toch zijt onze Vader, de Heiland, de Koning. Ook in die dagen, waarin Gij
Bethlehem legt aan Rome's voeten. Uw meetsnoeren gaan de wereld beschrijven
naar Psalm 72.’
Dat gebed, dat stil, maar krachtig de hemel zoekt, is geen verduistering der feiten,
maar met het oog ervoor open. Als Davids meetsnoer, dat Augustus in handen
heeft, het enige was, dan waren we nu de ellendigste van alle schepselen. Een
koning, die één meetsnoer heeft, dat hem ontnomen wordt, is slaaf geworden. Maar
nu komt naast deze eerste gedachte, de tweede gedachte.

II.
Davids huis is vandaag bezig Davids andere meetsnoer, het geestelijke te gebruiken.
Dus zal daarin Augustus overwonnen worden door het geloof, dat de wereld overwint
plus haar machthebbers.
Jozef gaat ook op uit Galilea, uit Nazareth naar Judea, naar de residentie van
David, naar de stad van Davids herkomst. De familie moet daar zijn, waar ze
oorspronkelijk vandaan komt. Die ze alleen vleselijk ziet gaan, zegt: ‘Hier is nu de
totale ondergang van David’. Hij is geen rebel, deze Jozef, maar hij is gehoorzaam.
De zweep van de keizer jaagt hem. Het dogma bindt. Maar een ander woord is hem
gezegd. God zei: ‘Jozef, ga! Gods Zoon staat geboren te worden. Het leven van de
Heiland rijpt in de schoot van Maria’. Deze boodschap heeft eerst zijn nachten
verkort, zijn nieren gescheurd. Maar het geloof brak door en hij heeft aanvaard de
dankbare en ondankbare taak om een wetskoepel te bouwen boven het hoofd van
Maria en zo boven Jezus Christus. Daarom gaat Jozef mee met Maria en dat kind
naar Bethlehem.
De keizer zegt: ‘Ik laat ze gaan’. God zegt: ‘Door Mij gaan ze,
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keizersharten en slavenharten’. Geen zichtbaar meetsnoer gaat Hij leggen over de
wereld. Het is naar de schijn niet veel betekenend, maar desondanks neemt David
het meetsnoer van Augustus weer in handen. Augustus heeft maar één meetsnoer.
Maar David heeft er twee: één dat ik zie, en één dat ik niet zie. Een wereldlijk en
een geestelijk, één dat een wereldlijk rijk meet, en één dat een geestelijk rijk meet,
duizendmaal meer.
Augustus met één meetsnoer is weg daarmee, zodra het wegslaat. Als David het
éne verliest, dan houdt het geloof een tweede over, van een rijk dat komt van boven
met geestelijke wapenen. Dit meetsnoer van David nu is het eigenlijke. Reeds in
Psalm 16 heeft David het beleden. In die dagen is Davids meetsnoer gevallen over
een rijk, dat een kerkhof leek. Het meetsnoer van de wereld had hem een ogenblik
7.
betoverd. Joab meet op bevel van David. Toen was David geworden de man met
het meetsnoer der wereld. Om die zonde (wereldbeschrijving naar mensenmaatstaf)
is David zwaar gestraft. Toen God hem strafte, sterkte God hem om dat andere
8.
meetsnoer te zien. In datzelfde uur overwint de Geest het vlees. Het geloof zag
het weer zuiver. Als dit geloof triumfeert, dan is dat geloof gebleven tot in de dagen
der ballingschap toe en daarna. Dat geloof in de verkiezingsresten bloeit in Jozef,
die door het geloof gaat naar Bethlehem. Het bloeit in Maria, in herders, in Simeon,
9.
in Anna.
Als dat geloof Jozef drijft, dan moge Augustus hem opdrijven, deze Augustus en
Jozef ook zijn instrumenten in Gods hand. Het meetsnoer van Psalm 16 is in handen
van Jozef, deze held. Dit geloof zoekt de wereld af, zoekt de horizon en Gods trouw.
‘Here, ik dank U, dat Gij Davids meetsnoer niet hebt versplinterd. Uw kind ben ik,
niet als schepping alleen, maar van herschepping. Door de Romeinendienst heen
zal Uw koninkrijk gebouwd zijn.’ Christus zal het meetsnoer grijpen, dat men eerst
niet zien kan, dan wel in de laatste dagen. Dan beschrijft Christus de hele
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wereld met alle stoelen en machthebbers, uit verkiezing. Nu zie ik Jozef gaan en
hij verslaat de wereld, niet pas in vers 6, reeds in vers 4. Als dat geloof de wereld
breken gaat, wordt ze meteen gelouterd. Hoe komt het dan?

III.
Het komt niet van Augustus, noch van Jozef, maar van de Here Zelf. God heeft de
meetsnoeren in handen. De tijd is nu vervuld om het kind te baren (vers 6). Juist in
die dagen van Rome's bewieroking is gebleken, dat God het meetsnoer van Rome
en ook van David in handen heeft. Ook Maria, evenals Jozef, gaat door het geloof.
De Romeinse koeriers gaan met het bevel, maar Maria stelt haar lichaam in dienst
van God. De Geest plant de Zoon des Vaders, die de Zoon des mensen wordt. De
Romeinse keizer kan niet zien het werk in de schoot van Maria. Al de vrouwen, die
gebonden zijn geweest aan de natuurlijke gang, daar gaat de keizer over: hij beschrijft
het. Maar die éne vrouw kan hij niet alzo beschrijven. De wil des mans is hier
uitgeschakeld. Maar dan is God bezig de hele wereld uit te schakelen, wat dat kind
betreft.
Hier is het wonder, groter dan Genesis 1! Hier is iets gebeurd, dat niemand maken
kan. Mensenwil is uitgeschakeld. Natuurgang verbroken. Alle meetsnoeren van de
aarde werkeloos, ijdel. God laat pas de schepping meten, als alle hand verslapt is
met een zichtbaar meetsnoer. Daarom danken we vandaag God, Die allen, Augustus,
Jozef, Maria in eigen handen hield. De één dacht, de ander wist beter, maar samen
zijn ze tot dienst gebracht door de levende God.
Hier is troost: alle meetsnoeren zijn in Gods handen. Het zichtbare en onzichtbare,
het wereldlijke en het geestelijke. Hij komt in de Zoon van David alles maken naar
de Geest. Nu durf ik de
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wereld weer in de ogen kijken. Ik zie machten, in de lijn van Augustus. Ik vrees ze
niet. Want God heeft in Christus de wereld gemeten. Als de Here beschrijft, zal
niemand Zijn schrift in der eeuwigheid uitdelgen kunnen. Ik durf het leven aan. Want
de uitzinnigheid van de wereld, die ook eigenlijk de mijne is, wordt verzoend door
de Christus. Mijn hand ontvangt door genade terug een ander meetsnoer, met Gods
merk voorzien. Ik sta onder het dogma van God, Die verkiest en verwerpt, Die meet
om te hebben en meet om uit te sluiten. Mijn geloof ziet Hem meten, in de kerk en
in de wereld.
Here, Gij zijt groot, Gij meet, die Psalm 72 zingt naar de Geest. Ik durf de tijd weer
aan. Mijn Koning is wel arm geworden naar het vlees, maar heeft getriumfeerd door
het kruis; gemeten zijnde door de ban der uitsluiting, is Hij gemeten in de band der
insluiting en ik met Hem mee, en mijn kind en de kerk. Wanneer ik dat geloof, heb
ik recht. De meetsnoeren zijn niet vals, maar de hand, die meet (zie Psalm 16).
Maar als David bekeerd is in zijn Zoon tot zijn Zoon, en als Davids Zoon verzoend
heeft de vaderzonden, dan komt het meetsnoer terug in Christus. Davids Zoon mag
nu de wereld meten gaan. Ook nu nog in het geloof. Hij heeft de wereld nog niet.
10.
Hoe lang nog, Here, hoe lang nog? Vlak bij de troon klinkt de kreet, de kreet van
het geloof. Alle plaatsen moeten gemeten. Elk Kerstfeest ziet de kerk beneden en
de kerk boven roepende. Hoe lang nog? Weet geen mens. We gaan door een belofte
naar de toekomst. Precies op tijd kwam het kind; zo is er ook een wet in Gods
dogma. Hij weet het. Deze regelmaat brengt vol de tijd over Augustus en Maria en
Jozef en over deze dag, één der dagen, en over de laatste dag. Ik zal Christus zien,
de anti-christ verdoemende met het zwaard Zijns monds. De nieuwe hemel en aarde
zal wereldlijk, maar nooit werelds onder het meetsnoer gemeten zijn. Looft de Here,
in al Zijn meten, aan alle plaatsen Zijner heerschappij! Doch gij,
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11.

mijn ziel, die Hem zo ziet komen, loof gij Hem bovenal!

12.

2. De geboorte van de Christus Gods en Zijn komst in deze wereld
Tekst: Lucas 2:7a: ‘En zij baarde haren eerstgeboren zoon en wond Hem
in doeken.’ Openbaring 12:5a: ‘En zij baarde een mannelijken zoon.’
Lezen: Lucas 2:1-7; Openbaring 12:1-6
Zingen: Ps. 150:1; Gez. 3:1,4; Ps. 98:2; Ps. 98:4.

We mogen wederom Kerstfeest vieren. Maar daarbij mogen we wel dadelijk bidden
om niet te worden geleid in verzoeking, met name in 1937. Want er is grote
verzoeking tot ons gekomen, nl. om de wereld te bekijken door een paar namen
13.
rondom ons: Japan, China, Spanje ; ellende, ontevredenheid. Het is in de wereld
niet best vandaag. Het Kerstfeest heeft kwade kansen. Er zijn er, die zeggen:
‘Gelukkig nog Kerstfeest’. Maar die het zo zegt, ziet alles verkeerd. Ge moet zeggen:
‘Kerstfeest is het nu en daarom al die misère’. Het Kind heeft vuur op de aarde
geworpen en daarom is nu alles be-roerd. Door het geloof zeggen we nu: ‘Gij komt
om te richten’. Leid ons niet in verzoeking, God van het feest. Nooit mogen we in
de omstandigheden zien het feest, maar het licht moet vallen op de omstandigheden.
En om dat nu te laten geschieden, zien we van twee kanten dezelfde Zoon. In onze
tekst twee maal en zij baarde! De geborene is dezelfde, de éne keer van de begane
grond gezien, de andere keer onder de grote boog van Gods heelal: zon, maan en
sterren. De smart van de moeder is wereldsmart. Dat kind komt niet in doeken
alleen, maar hoeden met een ijzeren scepter ook. Het stalle-
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tje verdwijnt in Openbaring. Wie het zo ziet, ziet zuiver en blijft uit de verzoeking.
Niet de tijd verklaart de eeuwigheid, nog niet eens de eeuwigheid de tijd, maar de
God van eeuwigheid en tijd verklaart beide!

De geboorte van de Christus Gods en Zijn komst in deze wereld.
1. Zijn afkomst.
2. Zijn opkomst.
3. Zijn toekomst.

I.
Op twee manieren wordt ons de geboorte van de Christus verhaald. Ten eerste uit
de maagd Maria en ten tweede uit de vrouw uit Openbaring 12.
‘En zij baarde’: dat is een onderwerp en een gezegde. Dat ‘baren’ is gelijk, want
het gaat over hetzelfde feit. Maar die moeder is een ander. Of liever, het is dezelfde
moeder, maar onder ander aspect. In Lucas 2: Maria, onderworpen aan de keizer
Augustus. Die Maria: een arme en verdwaalde, die daar verdwijnt onder de menigte.
Zij is ‘onderwerp’ in Lucas 2. In Openbaring 12 schijnt het net andersom. Deze
moeder staat boven de zee der volkeren, waar de onrust is (zie Openbaring 13).
Maria uit Lucas 2 is een waterstofje uit die zee. In Openbaring 12 is de vrouw bekleed
met zon, maan en sterren: hemelkoningin. De hele kosmos leeft met haar mee, de
ganse wereld leeft mee!
Dat brengt de vraag, of Lucas 2 en Openbaring 12 hetzelfde wel verhalen. Is
combinatie mogelijk van die armoede en dat wereldgeweld? Is het misschien these
en anti-these? Is het tegenstelling? Of is het combinatie? Ja, zegt de Geest, die de
Schriften
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schrijft. Het gaat over dezelfde geboorte en moeder. Openbaring 12 vult aan: Maria
blijft inderdaad staan als moeder, maar gezien als lid van het grote kerkgeheel; de
vrouw, die hier baart, is de kerk van elke eeuw.
Elk boek heeft een eigen manier van vertellen en beschrijven. Het een heeft de
manier van de plattegrond, het ander de manier van de vogelvlucht. Loop door een
straatje, en dan loopt ge volgens Lucas 2. De Dom steekt er boven uit. De
voorbijgangers zijn mensen van vlees en bloed. Wie in een steegje loopt, heeft het
plein niet in de gaten. Loop op de begane grond en het is allemaal: mensenstijl.
Maar de andere manier is: de vliegmachine. Ze vliegt hoog boven Utrecht. De Dom
is een pijp, het kanaal: een streepje, de mensen: speldeknoppen. Niets is er
veranderd, maar nu ziet ge Utrecht in vogelvlucht. Alles wordt nu gezien in verband
met het grote. Het verband der dingen is geopend. Dit is Openbaring 12.
In Lucas 2 is Maria er één, Jozef ook, Augustus ook. Haar smart is de smart van
het kind, haar zwakheid is de Zijne. Maar zomin een schuurtje op zichzelf kan staan,
zomin Maria en Jozef en Augustus. God neemt Johannes bij de haren en haalt hem
in de hoogte, om in vogelvlucht te zien. Keizers vallen weg, Maria wordt opgenomen
in groot verband. Deze maagd levert niet de stof voor een aparte roman, maar is
lid van de heilige, algemene kerk van Christus. Die kerk is de vrouw van Openbaring
12. Deze vrouw heeft meer kroost. Deze vrouw wordt nu niet getekend als Eva en
Maria, maar alle moeders van de kerk en alle bloed van de kerk zijn nu verenigd in
het éne beeld der vrouw, om wie de hele kosmos zich beweegt. Deze kerk was er
reeds in Genesis 3, is uitgebreid in de lijn van het vrouwenzaad, is volgroeid in
Openbaring 12.
In Genesis 3 is ook de slang. Als de vrouw in pijn is om te baren is daar de slang.
Het is wachten bij alle geboorten van het Oude
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Verbond. Dat is alles advent. Het gaat bij al die geboorten om het Éne. Het
vrouwenzaad komt al meer te staan tegenover het slangenzaad. De vrouw: baart.
De slang: vertrapt. De slang heeft een massa leven verwoest: Mozes buiten Kanaän
gehouden, Davids troon verwoest, Jozef en Maria straatarm gemaakt. Al die
verwoestingen nu waren niets anders dan afwachting van de verwoesting van dat
éne kind. Zo wordt de ballingschap, Rode Zee, enz. gezien als een staan van de
draak voor de vrouw, niet om te verteren iets of iemand van de kerk, maar om te
verslinden die Éne. Het Oude Verbond is altijd advent van Christus.
Zo is daar geen strijd tussen Lucas 2 en Openbaring 12. Er is ook geen strijd
tussen het kijken van uw kleine jongen in de winkelruit en uw kijken uit de
vliegmachine. Het laatste is aanvulling. In Openbaring 12 is het profeteren door al
de eeuwen heen. In Lucas 2: Maria, en de romantiek van het Kerstfeest. In
Openbaring 12 de kerk en daarin Maria, lid van die kerk! Als Maria lijdt, dan doet
de Here de kerk lijden. Want, zoals Maria dit kind verwachten moet niet door
coöperatie van de mens, maar door het wonder van de Geest, zo is alles wonder
geweest in Openbaring 12.
Here God, Gij kunt alles maken en breken. Deze geboorte is niet resultaat van
een schokkende moederschoot, niet eens van een schokkende kerkschoot, maar
het is Uw werk, o Vader. De gangen der eeuwen zijn de Zijne! Dat God de begane
grond, waarop ik sta, belichten wil, dat is reeds Kerstfeest. Sommigen zeggen
vandaag: scheidt de plattegrond van de grote gangen Gods. Nee, zeggen wij, want
het Woord Gods weerspreekt die gedachte. Het vleesgeworden Woord en het
schriftgeworden Woord zegt: nee!
Zo ligt in de combinatie van Lucas 2 en Openbaring 12 mijn zaligheid. ‘En zij
baarde’, niet door aarderesultaat, maar door Gods kracht. God blijft de Eerste, de
Hoogste, de Eeuwige, Die
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verkiest, Die zegt: ‘Zo zal het gaan’. Omdat Hij Gods Geest overschaduwen laat,
daarom staat er twee maal: en zij baarde. Zo zijn de hemelgangen
aardeschrompelingen geworden. Op Zijn eigen hoogten blijvende, gaat God in onze
laagten: in onze stal, in onze kleren. Wie dat gelooft, dankt Hem, Die ons deze
wonderen schonk en weet, dat Hij daarin gedacht heeft aan Zijn genade. Dit slaan
al de herders, al de mannen van de straat en heel het kerkverband met verwondering
14.
gade, nu onze God zijn heil ons schenkt.

II.
Zijn opkomst! Ook dit wordt ons op twee manieren getekend: Lucas 2: haar
eerstgeboren zoon. Openbaring 12: haar mannelijke zoon.
De aanduiding is verschillend. Het eerste wijst erop, dat Christus' rechtspositie
en dat Christus in menselijke verhoudingen niet veelbetekenend is. Elke eerste zoon
heet: eerstgeboren. Die naam zegt de sociale plaats van die vader en moeder. De
zoon gaat de lijn verder trekken. ‘Haar eerstgeboren zoon’ betekent, dat Jezus in
sociale zin gebonden is aan vader en moeder. In Maria en 't kind vindt ge de eenheid.
15.
Het is hier: uitgehouwen tronk , verlaten troon, verkeken kans, vergane glorie. Dat
is allemaal begrepen in de naam: haar eerstgeboren zoon. Nooit krijgt David meer
een kans, de meerderheid. Hier ligt de tragiek van het huis van David bloot. Het
profeteren is uit, wat betreft menselijke woorden. Het priesterlijke is weg, eveneens
het koning-zijn. Al die diepten liggen in dat: haar!
En nu komt God in Openbaring 12: een mannelijke zoon. Mannelijk, dat is krachtig
vermogen, opstormende levenswil, veroverend, aanpakkend, beheersend,
verpletterend. Het woord ‘mannelijk’ is ook reeds in Genesis 3 verklaard. Het zou
verpletteren.
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Gelijk de slang van de boom nu draak is, zo is ook het zaad groot geworden in
Openbaring 12. Die draak is alleen te vermorzelen door bovenmenselijke kracht,
die ook sterren wegvagen kan. De verbrijzelaar der slang is er nu. Die de chaotische
machten omzetten zal.
Verheugt u, o Jeruzalem, verheug u in God, Die de doden levend maakt. Die God
is hier bij het graf van David, van de afgehouwen tronk, van de verkeken kansen.
Het graf baart een zoon, menselijke kracht. Maar de Geest, Die het doet, wordt niet
met mate gegeven aan de Zoon. Die maakt Zijn spankracht naar lichaam en geest
zo krachtig, dat het kind van Lucas 2 kan worden de mannelijke Zoon, Die de draak
verpletteren kan.
Zo is er Kerstboodschap in de combinatie van deze twee teksten. Abrahams
geloof is niet beschaamd, als hij wachten moet op het beloofde kind. Als Abraham
graf geworden is naar het vaderschap en Sara graf naar het moederschap, dan
komt God. Graven zijn Jozef en Maria, wat betreft het verkeken zijn der kansen op
wereldheerschappij. Maar nu de opkomst van hun kind is zwakheid en kracht, nu
er uit het zwakke wereldinvloed is, nu kan er toekomst voor ogen staan.

III
Zijn toekomst! Dubbel getekend: ten eerste is de zwakheid continue; ten tweede is
de kracht continue.
In Lucas 2: doeken, zwakheid. Geen extra zwakheid, maar gewoon. Geen extra
schande, maar in het uur van het overkropte Bethlehem is de kribbe de enig
beschikbare plaats. Alles is gewoon naar mensengezicht. De toekomst is bepaald
door deze dingen. Niemand zal ooit zijn geboorte te boven komen. Elke dag van
uw leven wordt ook bepaald door uw sociale geboorte. Men kan nooit de ereplaats
krijgen, tenzij iemand zegt: vriend,
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kom hoger op! Maar dwars door die stal heen, komt Openbaring 12 ook de kracht
continueren: heidenen hoeden. Nooit krijgt deze Zoon een profetentoga, een
generaalsuniform, een keizerskroon naar het vlees, knecht onder knechten is Hij,
maar juist daardoor zal dit kind al de heidenen hoeden. Door Hem ging Zijn moeder
de wereld aan. Niet Hij krijgt de zon, enz. omdat Zijn moeder ze heeft, maar
omgekeerd. Dit kind verklaart de moeder in Openbaring 12. In Lucas 2: de moeder
het kind.
Hoeden, dat is een kudde bij elkaar hebben, die beschermen, bewaren. Zo komt
Christus de wereld in, herder van Hem, Die de kudde zoekt, de nieuwe mensheid,
de kerk van de toekomst. Daarom moet Hij de ganse wereld aangaan. Hij is de
herder van de ganse mensheid, zoals de kerk heet. Daar zijn er, die bij deze kudde
niet willen komen. Daarvoor moet Hij hebben: een ijzeren roede. Onder de mensen
is het zo: er zijn schapen en daarom komt er een herder. Een gewone herder sluit
aan bij de toestand van de schapen. Maar deze herder vindt louter wolven,
drakengebroed. Hij moet schapen maken, vlesen harten uit stenen harten. Hij moet
de oude toegangswegen afzetten, de anti-christ doden, de Satan binden, mijn ziel
binden door herbarende genade. Om dat te kunnen, moet Hij geweld gebruiken. Hij
moet eerst slaan, om te kunnen strelen. Pas daarna kan Hij de ogen doen schitteren
van louter liefde. In deze kwaliteit van herder slaat Hij de wolven dood, vonnist Hij
schapenscheerders. Hij maakt de onwillige gewillig. Hij doodt elke oude mens, die
Hij als nieuwe wil doen herleven. Zo is Zijn macht: wereldmacht, het evangelie
dienstbaar, de wereld leggende onder God.
Wie het zo ziet, kent Zijn toekomst. Hij kan oordelen de levenden en de doden.
Die toekomst is er in Japan en China, in de wereld en in de kerk. Zij is er, waar de
thermometers naar het kookpunt stijgen, waar de zondaar bidt om genade. Wie het
Kerstfeest zo ziet, die is niet geleid in verzoeking, maar verlost
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van de boze. Alle macht is onderworpen aan Hem. Wie het geloof heeft, ziet het
elke dag door het geloof. Hij neemt aan het wonder der wedergeboorte. Deze
aanvaarding van de souvereine genade, die hemelkracht liet schitteren in Bethlehems
stal, is er ook vandaag. In die aanvaarding gaan wij straks weer naar de begane
grond, ons dagelijks gedoetje, ons huis. We moeten er weer naar toe, totdat de
Here ons er uit haalt. Die begane grond is met ons aangenomen. De begane grond
verklaart ons niet, maar Christus verklaart de begane grond.
In dat geloof wil ik mijn afkomst, aards, zien en nochtans ben ik zaad der kerk, in
16.
de handpalmen van God gegraveerd. Mijn verbond met God ligt vast. In dat geloof
wil ik mijn opkomst zien. Uit een steegje kroop ik, vergane mogelijkheden, kerkhof,
graf en dood, zo was mijn toestand. En ik kon niet verder. Mijn wegen waren
afgesloten. Nochtans is daar een geestband. Als ik zwak ben, is Hij machtig en
daarom ik ook. Ik zal de engelen besturen. In Hem heb ik een opkomst. In dat geloof
wil ik mijn toekomst zien. Ik ben gelegd in doeken, nummero zoveel op de lijst van
de burgemeester, hoogstens een drop aan de emmer, die er nog afvalt, een stof
17.
op de weegschaal, dat er weer afgeblazen wordt. Maar in Hem op het Kerstfeest
ben ik Zijn medearbeider door het geloof. Als zodanig durf ik satan tarten, mits ik
gebeden heb de zesde bede.
In dat geloof neem ik aan de afkomst, opkomst en toekomst van de Mensenzoon,
en kunnen we dankende zeggen: ‘O diepte van rijkdom, beide van wijsheid en kennis
18.
Gods! Wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is Zijn raadsman geweest?’ Wie
combineerde Zijn combinaties? Uit Hem is Zijn combinatie, door Hem elke
continuatie, tot Hem de eenheid van hemel en aarde!
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19.

3. Het lied der engelen bij de geboorte van Jezus Christus

Tekst: Lucas 2:13 en 14. ‘En van stonde aan was daar met den engel
eene menigte des hemelschen heirlegers, prijzende God en zeggende:
Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen
een welbehagen!’
Lezen: Lucas 2:1-20.
Zingen: Gez. 3:1; Ps. 103:10, 11; Ps. 89:3; Gez. 11.
De engelenzang is een geliefkoosd thema van de prediking op de eerste
Kerstdagavond. Ook wij willen ons vanavond bij de predikers van dit thema voegen
in de dienst des Woords. Het wordt dan een dienst des Woords over een dienst des
Woords. Die engelenzang is meer dan zang, is eigenlijk dienst des Woords. Zingen
vinden we erg mooi. Maar de Bijbel legt op het zingen zo grote nadruk niet. Ze
prezen God, ze zeiden. Dat kan in proza. Dat dit lied een lied is, ligt in de tweedeling.
De manier duidt aan, dat het zangstof is. Maar niet zozeer de manier heeft de
bijbelschrijver hier gepakt, doch het andere feit, dat de engelen hier dienst des
Woords uitrichten. Maar, dat is vernedering, als zij het de mensen komen zeggen.
De engel is knecht en het is niet best als de knecht aan de zoon moet zeggen:
‘Vader heeft welbehagen’. Andersom is beter. Daarom jubelt Paulus ook dat eens
het wonder zich weer voltrekt, dat door de gemeente de wijsheid Gods aan de
20.
machten in de hemel bekend gemaakt wordt. De engelen, de knechten zijn begerig
in te zien in ons, niet om te vinden die mooie menselijkheid van de humanist, maar
de vruchten van Gods wederbarend werk. Elk Kerstfeest moet stranden als men de
zang mooi vindt en niet verder komt. De Kerstvrucht vinde geloof en gehoorzaamheid.
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Het lied der engelen bij de geboorte van Jezus Christus.
1. de tijd van dit lied
2. de zangers van dit lied
3. de inhoud van dit lied

I.
De tijd van dit lied wordt aangeduid in dat: ‘van stonde aan’. Deze enkele woorden
hebben ook hun betekenis. In elk mensenwoord is het van betekenis de tijd te weten.
Neem de datum van een brief weg en het verstaan van de brief is voor later tijd
onmogelijk geworden. Dit nu geldt temeer van de woorden Gods of van de engelen,
die Gods geesten zijn.
Wij mensen spreken niet vaak op tijd. Onze zonde heeft ons spreken aangetast
en nooit is onze klok bij. Maar als de engelen spreken, is het tijd. Elk van hun
woorden past bij het ogenblik. De Eeuwige grijpt door Zijn spreken op de tijd in en
maakt die, zoals Hij wil. Zijn boden spreken op Zijn bevel. Die nemen ook de tijd in
acht. Gods spreken is origineel, als de engelen spreken of de Zoon, dan is het
geboden. Nooit is hier een spreken voor de beurt, maar altijd op Gods tijd. Jesaja
6 schouwde ze. Een ieder had zes vleugelen. Vleugelen waren voor hun aangezicht,
omdat ze Gods majesteit niet konden zien uit eigen kracht. Vleugelen waren op de
voeten, omdat eigen initiatief tot gaan niet mogelijk was. Na het bevel pas zien de
ogen en reppen zich de voeten. Zo hadden de engelen in de nacht van Bethlehem
de ogen en voeten bedekt. Toen zei de Here: ‘Ga en zeg het aan de herders’. En
daar ging die éne engel en hij sprak op tijd. Toen kwam het bevel aan de menigte
en zij gingen op tijd. Die éne engel heeft eerst alles precies gezegd, maar nu komt
het lied niet spontaan en enthousiast daarna. Alles is prachtig op tijd. Het is
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punctueel ‘van stonde aan’, als de eerste uitgesproken is, komen de anderen. ‘Van
stonde aan’ spreken de engelen, die de dienst des Woords verrichten op aarde.
Zie nu de tegenstelling tussen die eerste engel en de menigte. Die eerste spreekt
in proza, de menigte spreekt poëzie. In de hoogste hemelen: zus. Op de aarde: zo.
De eerste engel is handwijzer, hij spreekt in bijzonderheden. De menigte komt geen
bijzonderheden geven, maar een lied voor alle tijden, dat de hemel en aarde
omspant. Is dat geen prachtige tegenstelling? De eerste engel rekent met zwakke
hoorders. Hij accommodeert zich aan de zwakheid van het schepsel. Maar de
menigte is niet op de hoorders ingesteld. Zij wijst de grote lijnen, roept hoorders op
om mee te zingen. ‘Van stonde aan’, een krachtige en krasse overgang!
Wij schamen ons weg als we de engelen zo horen. Wat een volmaakte orde en
gehoorzaamheid. Keren wij niet vaak de orde andersom? Zeggen we niet veel:
proza is veel, poëzie is meer? Hier gaat het proza voorop! Wij willen bekeren door
het mooie lied en door de esthetische aandoening zo vaak. Maar de engel zegt:
‘herders, rest der verkiezing, niet eens in staat tot getuigen, zus en zo’ en duidt aan
in proza: bekering.
Dan komt de uitbrekende jubel. Niet eerder. Een menigte, maar niet één praat er
voor z'n beurt, uit respect voor de kerk, die het kind vinden moet en voor het Woord,
dat de kerk de weg wijzen moet. ‘Van stonde aan’: de combinatie van belijdenis en
lofverheffing, van concrete aanduidingen en een zien uitgaan van God boven alle
aardse verbindingen en verhoudingen.
Hier ligt de Kerstboodschap en haar passen op ons gebroken leven. Wat heb ik
aan een lied als ik geen proza heb, geen hier en nu, dat opgenomen is in de grote
vrederaad Gods? Wat heb ik eraan als de hemel blinkt van licht en de aarde donker
blijft? Zeg me alleen proza: ik ben verloren, alleen de poëzie: ik ben verlo-
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ren. Zeg me beide elk op tijd: en ik ben behouden. Die verbintenis van één punt des
tijds en alle tijden, die is Kerstfeest. Die het zo ziet, die dankt de hemelse instructeur.
We mogen ons conformeren aan het voorbeeld der knechten door Hem, Die profeet
is geworden en leerde bidden: ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op
de aarde’.
Zo mogen wij ook de Here uitspreken laten in het nuchter proza van Zijn beloften
en dan kome de dankverheffing in de algemene gang van de kerk van elke eeuw.
Leer van de engelen dit, dat het zingen mogelijk wordt, als het maar wacht op het
uitgesproken-zijn van de boodschap Gods. Wie niet uitspreken laat, moge
overstroomd worden door het gevoel, maar wat overstroomt is niet uit God!

II.
Wie het zo ziet, zal ook de zangers van dit lied verstaan en zich beter bij hen
aansluiten. ‘Een menigte van de hemelse heirlegers.’ Wij maken de engelen mooi
en zacht. Hier is het geweldig, strijders in uniform. Wij maken de Kerstnacht
schitterend van licht. Maar het staat er niet. 't Kan wel. Maar de Here maakt het
geweldig voor het gehoor. Menigte, dat is ontzagwekkend; heirleger, dat is meer
ontzagwekkend; hemelse, dat is het hoogtepunt.
In het Oosten is een heirleger verschrikkelijk. Het overdondert, slaat neer. De
schrik ligt erin. ‘Here der heirscharen’, met die naam spreekt God tot de mensen.
Of de ogen zagen in die nacht, ik weet het niet. Maar ze hoorden: stormwind,
davering. Zo botsen tegen de rotsen van Bethlehem de engelenwoorden. Want zo
zegt God: ‘Ik heb eerst in proza gesproken, door een engel, die Uw hart kende’. Dat
is: accommodatie. Dan komt hij met geweld: een heirleger. ‘Beef, aarde. Zwijg voor
Hem. Het is wel
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vrede, maar vrede met gezag. Teer is het wel, maar het is met geweld. Wee hem,
die “neen” zegt. De bliksem slaat bij hem in.’ Zo komt de Here met legerhorde en
legerorde. Het is geen dispuutkwestie, geen groene tafelconferentie. Mijn verbond
komt met éénzijdig geweld. Maar dit geweld, dat geloof eist, is geen stortende
wolkbreuk, geen dijkdoorbraak, geen wervelwind, maar 't groene geweld gaat samen
met accommodatie. Eerst: het oor geopend, het oog geleid, de hand gebracht naar
het kindje met een teken. Daarna wordt vinger, hand en oor weggeslagen. Zo blijft
het: evangelie, maar het is: een geweldige eis. Het is een belofte, maar eist meteen.
Hij weet wat maaksel ik ben. Het is dipleurisch: een engel, die mij het verbond van
Vader nog eens zeggen gaat. Maar het is ook monopleurisch: zonder disputeren,
21.
zonder vragen, alles of niets, er in of er uit.
Zalig is hij, die aan deze legerhorde niet geërgerd wordt, die God verdraagt in de
immanentie en transcendentie. De eerste engel zegt: ‘spreek maar, mensenkind’.
De menigte: ‘zwijg gij aarde’.
Hij is vervloekt, die de eerste zegen afwijst. Hij is meer vervloekt, die ook de
tweede zegen afwijst. Het zijn de dreigende wolken van de laatste dagen, die nu
opkomen. Als mijn hart nu opengaat, dan is dat meer dan het eerste woord van de
engel. Het ligt niet in het zichtbare, in het uiterlijke, ik weet alleen: geweld,
hemelentrilling. Dat geluid is veel. Maar een groter geweld heeft gearbeid bij die
man, in de kerk vanavond, wiens hart is wedergeboren door de Heilige Geest. Als
mijn haten liefde wordt, mijn ongeloof geloof, dan is daartoe een kracht Gods in
werk gesteld groter dan dit leger. De Dordtse Leerregels stellen haar kracht gelijk
22.
met de opstandingskracht. Kerstnacht is veel, maar Paasmorgen is meer. Daarom
zie ik de engelen almeer teruggaan. Zij zijn hier in de Kerstnacht, ze zijn er nog wel
op Paasmorgen, al minder bij de Hemelvaart, ze zwijgen op Pink-
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steren. Daar spreekt de Geest en ook de kerk. Daarom, engelen, wij beven op het
geweld van Uw heirscharen, maar in Uw majesteit zien we de Zijne, van Uw en
onze God, en daarom zeggen wij met de engelen: ‘De hemel looft, o Heer, Uw
23.
wond'ren dag en nacht, Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht.’

III.
Tenslotte de inhoud van dit lied. Het lied ziet naar twee kanten: naar boven en
beneden. Het lied is twee-delig. Alle poëzie in de bijbel heeft tweedelige
bestaansvorm. Het is geen gebed, geen wens, maar stellend! ‘Gode is in de hoogste
hemelen heerlijkheid’. De kant naar boven!
Alle begin is van God. Een koning heeft heerlijkheid in zichzelf. Daarom moet
hem de onderdaan heerlijkheid toebrengen. Hij prijst zijn naam. Die eer van de
onderdaan is erkenning van de heerlijkheid, die de koning heeft. De eer hangt wel
af van de heerlijkheid, maar de heerlijkheid niet van de eer. De onderdanen van
Nederland eren koningin Wilhelmina. Maar haar heerlijkheid heeft ze niet door onze
eer. Al zou de troon weggaan, dan nog bleef de heerlijkheid in de ballingschap. Een
aards koning nu kan dit slechts beperkt zeggen. Maar God, de Here is Souverein
uit Zichzelf, Koning uit Zichzelf. Die God kan in volstrekte zin zeggen, dat Zijn
heerlijkheid niet afhangt van de eer van mensen. Hij is de rijke bron van Zijn eigen
glorie, Hij, vóór de wereldschepping: Vader, Zoon en Heilige Geest. Die heerlijkheid
is er, ongeacht de schepping, die ‘ja’ zegt tot God. En als die schepping er is, dan
is Zijn heerlijkheid niet verrijkt, maar wel beter afgespiegeld. De spiegel kan beslaan
(zondeval), maar de zon blijft stralen, die in de spiegel schijnt. Neem God alle mensen
af, alle engelen, toch blijft God heerlijk in de hoogste hemelen. Die heerlijkheid is
een feit, ongeacht de zonde!
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Maar nu komt Kerstfeest! De spiegels gaan weer schitteren. God wil er weer eer
uithalen, uit de beslagen spiegels. Daarom moeten de engelen vandaag zeggen,
dat op aarde vrede komt, een blik naar beneden! God heeft door een eenzijdige
beschikking vrede gemaakt in een tweezijdig verbond. ‘Gode heerlijkheid’: afgedaan
(hemel). ‘Op aarde vrede’: tweezijdig (schuldverzoening).
Kerstfeest komt met een scherpe snede. Hetzij gij, mensen, ten hemel of ter aarde
vaart, Gode is heerlijkheid. Al de eer, die Hij krijgt, is vanwege Zijn eigen heerlijkheid,
die U erende maakt! En daarom: vrede op aarde, niet van beneden, maar van boven
afkomende. Boven: heerlijkheid, en als vrucht daarvan: vrede!
‘Vrede op aarde onder de mensen des welbehagen!’ Geen drie leden, maar twee
leden heeft het lied. Er is tegenstelling: hemel tegenover aarde. Heerlijkheid voor
God in de hemel, vrede voor mensen op aarde. Maar punt één blijft punt één.
‘Welbehagen’. Geen verdienste, geen eigen werk, maar souvereine verkiezing van
God. Niet ‘mensen van goede wil’, zoals Rome het zegt. Hier is weer geweld!
Uitverkiezing ligt hier herhaaldelijk uitgesproken. Die is de grond voor de vrede en
het samen deel hebben aan die vrede. Vrede is saambinden hier. Verkiezing is
uitzoeken door louter welbehagen. Vrede is zacht in de mond. Uitverkiezing is bitter
in de buik. Vrede is veranderlijk. Welbehagen is onveranderlijk. Een zachte
boodschap met geweld gezegd!
Wie loochent de verkiezing tot de vrede, die mag alles hebben, maar die heeft
het Woord Gods smaadheid aangedaan. Wie het Woord laat staan, die voelt achteraf
vrede, die alle verstand te boven gaat. Als Gods glorie hing aan onze eer, dan waren
we weg op Kerstfeest. Maar nu is het andersom. Nu is er blijdschap. Hij kan
volharden, die vrede heeft. Als Gods welbehagen afhing van uw vredegevoel, dan
was Kerstfeest onmogelijk. Maar nu
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welbehagen de vrede toewijst, nu hangen we af niet van het gevoel van die vrede,
maar van de beschikking van die vrede. Die dit gelooft, kan niet meer verloren gaan,
dank zij het afsnijdende woord: verkiezing.
Harde woorden! Maar wij zeggen: ‘Spaar ons, Heere, de harde boodschap’. Er
is verschil tussen Genesis 3 en Lucas 2. 't Klonk vreedzaam: als God zijn, maar er
kwam oorlog. Hier trekt God het oorlogskleed aan, maar het brengt vredesboodschap.
Het is geen gebed, maar verklaring. Wie zeggen, dat er geen vrede is? Wie tornen
aan de boodschap? Dat zijn zij, die ontkennen de antithese, die deze vrede
meebrengt. Maar wie de vrede ziet als geschenk des Heeren, verstaan Romeinen
5 vers 1. Vrede is er met God. Die vrede maakt een kerk tot huis van Gods vrede,
bouwt gemeenschap der heiligen.
Er is op aarde vrede. Daarom: kom tot die vrede, smeek erom, kus den Zoon of
24.
verga van Zijn toorn. Zoo staan de zaken. Men doet naar de feiten. Als het regent,
gaat mijn parapluie op. Als de storm komt, gaat de stormbal naar boven. Doet dus
er naar, die verstandig is. Gode heerlijkheid en van boven komende: vrede. Hier is
geen dispuut. Het is zoo, zegt het Woord. En zoo niet, verga! Het Woord zegt: ‘Kom
tot die vrede! Het Kind ligt in de kribbe, daar en daar.’ Ik kan erbij. Er is geen woord
Frans bij. De kerk bestaat, de Paaszon bloeit. Doe gij ernaar. Kom tot God, niet als
Een, die kansen geeft, maar als Een die garanties geeft.
Wie aan deze boodschap niet geërgerd wordt, zal vanavond meer hebben, dan
de engelen gezegd hebben en de engelen begeerig maken, om in zijn diepe leven
in te zien. Dit gepredikte Woord is meer dan het zien en hooren in de Kerstnacht.
Op God wil ik rusten. Hem vertrouw ik. Tot de engelen zeggen we: ‘Wij gelooven
nu, engelen, niet meer om Uws zeggens wil, want onze oogen hebben Gods vrede
gezien.’ We bedekken de oogen en de voeten, en zeggen Simeon na: ‘Nu laat Gij,
Heere, Uw dienst-

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

263
25.

knecht gaan in vrede, naar Uw Woord.’

4. Het zoeken van de laatste psalmdichter naar de vervulling van alle
26.
psalmen
Tekst: Lucas 2:27a. ‘En hij kwam door den Geest in den tempel.’
Lezen: Lucas 2:21-39.
Zingen: Ps. 49:1; Ps. 27:3, 7; Ps. 39:5, 6; Gez. 4:1.
Het is een feit, dat we op Kerstfeest heel graag spreken over de schande en
vernedering van vader David. Als Maria en Jozef in Bethlehem komen, zien we
27.
David in de armoede. Afgehouwen tronk , dat is het huis van David. Nu is correctie
van deze gedachte over de armoede van Davids huis niet nodig. Maar wel uitbreiding.
Wanneer David arm gemaakt wordt naar het vlees, dan is het meer dan zijn
koningsheerlijkheid wat verloren gaat. Alles van David is weg: zijn kroon, wetenschap
en psalmdichtkunst. In de dagen van Christus krioelt het in Jeruzalem van geleerde
mensen, maar niet één wijst naar de kribbe De Wijzen komen uit het Oosten,
Babylon. En ze moeten dadelijk terug. Ze hebben geen college kunnen geven over
hun bevinding. Ook Davids psalmkunst is weg. Kroon en troon had hij, maar ook
luit en lied. Gaven van het scheppingsleven, opbloei van wat God in de man lei, van
huis uit. Nu komt daar de oude Simeon aanstrompelen, een psalmdichter bij de
gratie Gods. Maar wat zit er nu in van de glorie van Davids luit? Opgepoetst wordt
die luit niet. Die man weet: deze psalm is mijn ondergang naar het vlees. Hij heeft
maar één gedachte meer: de Zaligmaker zien en dan moet ik sterven. De Zaligmaker
zien met het vleselijk oog door het geestelijk oog, dan kan ik sterven gaan. Davids
bundel is ineen-
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28.

gekrompen tot twee strophen met één motief : Uw zaligheid. Maar tegelijk blijkt de
Zoon van David alles naar de geest. De kroon van David komt geestelijk in de Zoon.
De wetenschap van David komt geestelijk terug in Christus' profetie. De luit van
David komt geestelijk terug in de zangen van vrijheid door de profetie. De kerk zingt
door Hem. Haar lied blijft tot op de dag van Zijn verschijning, al neemt men haar de
luit af. David moest arm worden in alles, opdat alle rijkdom in Christus zou zijn.

Het zoeken van de laatste psalmdichter naar de vervulling van alle
psalmen
1. het feit van dit zoeken
2. de oorzaak van dit zoeken
3. de plaats van dit zoeken

I.
‘En hij kwam’, d.i. het feit. Hier komt iemand op een plaats, waar iemand, van wie
alle psalmen gesproken hebben, zich laat zien, Christus. De psalmen behoren tot
de profetie. Want al mogen de psalmen in de eerste plaats spreken van dingen, in
de tijd van de dichter zelf, toch is de psalmbundel op Christus gericht (Psalm 16,
132, 110). Israëls profetie zoekt altijd de Messias en ook de niet-profetie doet zulks.
29.
Ze vindt in Christus pas haar zin. Als Maria nu met haar kind de tempel intrekt,
dan komt de Heer van de tempel in Zijn tempel om een volk te maken en om de
tempel af te breken. Zo komt Hij, die alle psalmen gaat vervullen, de tempel in. De
priester verstaat het niet, dat vandaag alles naar de ondergang neigt. ‘O tempel, gij
zijt oud en verouderd en nabij de verdwijning’.
Maar nu geldt het ook van de psalmbundel in de vorm van Israël
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speciaal. Want voortaan is het geen profetie meer. Het wordt straks verleden. De
dienaar van het Nieuw Verbond kan voortaan zijn de ware voorzanger van alle
psalmen. Nu brengt God dan voor het laatst een psalmdichter in engere zin in de
tempel. ‘Psalmen’, dat is een woord met ruimere betekenis in de bijbel. Ook de
liederen buiten de psalmen 1-150 bijvoorbeeld bij Jesaja en anderen zijn psalmen.
30.
Zo zijn er ook in de tijden van Lucas 2 psalmen geboren en wel vier. Twee voor,
twee na de geboorte van Jezus. Er voor de psalmen van Maria en Zacharias, er na
de psalmen van de engelen en van Simeon. De engelen doen al mee met de
psalmodie van het Nieuw Verbond. Vandaag komt de laatste psalm van het Oude
Verbond. Johannes de Doper spreekt straks proza en heeft geen luit. Jezus Christus
laat geen psalmen na, maar spreekt bergproza! Vandaag flikkert de kaars van de
psalmodie nog even op.
Van deze vier psalmen weten we precies hoe ze ontstaan zijn. Wat de psalmen
1-150 betreft, van sommige weten we wel wanneer ze gemaakt zijn, maar van de
meeste weet de kerk niets. De persoon van de dichter schuilt in het donker. Van
alle dichters geldt: Hij moet wassen (de stof van de psalm), ik moet minder worden
(de auteur van de psalm). Deze regel gaat nu door. Engelen, ze zingen nog in de
Kerstnacht, maar ze komen al minder voor met Pasen en Hemelvaart. Met Pinksteren
zwijgen ze. Zacharias, ach, hij is stom geweest, maar als hij spreekt, dan gaat het
niet over dat stom-zijn, doch wijst hij over zichzelf heen naar het kind, en over het
kind heen naar de ander. Hij moet wassen, maar gij, Zacharias, moet minder worden.
En dat kind zelf vervult de regel wederom, als hij straks gaat sterven bij een danseres.
Maria draagt een psalm bij op Davids half-gebroken luit. ‘Mij geschiede naar Uw
31.
32.
woord’. Een zwaard gaat door haar ziel...
De oude Simeon. Hoe oud weet ik niet. De Geest had hem ge-
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bonden om niet te mogen sterven, eer hij de Christus zou hebben gezien. Zo zegt
de Schrift. Sommigen zeggen: ‘dat is een prachtige decoratie’. God zegt: ‘dat is
belasting’. Simeon, een man, die als laatste erewachter geplaatst is op het pad,
waar Christus langs moet. Decoratie? Extra-belasting! Stelt U voor: weten, dat bij
de komst van het licht, Uw eigen flikkerend lichtje uitgaat. Deze dienst is een zware
dienst. Hizkia weet het ook: nog zoveel jaren, dan is zijn dag met smart vervuld: en
hij zweeg van louter verschrikking over zo sterke binding. Simeon weet één ding:
als God komt met het licht, dan is mijn levenslampje uitgeblust. Welnu, vandaag
komt de fakkel en nu mag Simeon heengaan. ‘Here, Despoot, nu geeft Gij ontslag
aan Uw knecht’. Van nu af aan heeft die man geen speciale kerktaak meer.
33.
Decoratie? Obligatie! Verplichting! Hij moet wassen, ik minder worden!
Naar deze weg heeft God alle profeten en psalmdichters behandeld. Alle roem
moet zijn uit God. Niet uit natuur van de scheppingsgaven, niet uit cultuur, maar uit
Christus. Dan komt de genade weer naar de natuur en cultuur. Maar eerst, alle
vleselijkheid weg. Daarom: de laatste psalmdichter geen dansende jongeling, maar
een oude man! Als al Davids kunstmateriaal vergaan is, dan kan God de laatste
psalm uit die schorre keel halen gaan! En dan wordt zijn kaars uitgedoofd.
‘Grafgedachten, Simeon!’ Het kerkhofpaadje gaat hij op, maar God haalt er de
laatste psalm uit van het Oud Verbond. Van al die psalmisten, van vrouwen geboren,
is geen groter dan de oude Simeon. Maar de minste in het rijk der hemelen is meer
dan hij.
34.
Abraham verlangde naar de dag van Christus en wel zag hij met verheuging ,
maar hij noch David hebben dit kind in de armen gehad. Deze psalmist heeft het
begroet. Maar de minste vandaag hier in de kerk, die waarlijk geloven kan, die nooit
een versje gemaakt heeft, die geen literatuur kent, de armste, de simpelste, is meer
dan Simeon. Die zag met het vlees de ogen van Christus.
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Ik zie Hem vandaag uit het Woord. Ik sta in het Nieuw Verbond. Het is Zondag. Hier
is een preek, het ambt, tweede advent. De minste is meer dan deze collega van de
Doper. Gelooft gij dat? Dankt gij God voor de uitkleding van de laatste psalmdichter?
Ziet gij hem zo? En gelooft gij dan niet om zijns woords wil, maar om Gods wil, dat
God vandaag groter dingen doet hier in de kerk dan toen in de tempel? Toen: de
aanvang der vervulling, wij: de vervuldheid. Er is gave Paasgezondheid! Wie het
geloof heeft en de gangen des Heren ziet van Oud naar Nieuw Verbond, van Simeon
naar Johannes in een kerkerhol en naar Golgotha, enz., naar deze kerkdienst, die
ziet de gang der eeuwen ook in de psalmodie.

II.
De oorzaak: ‘door de Geest’. Rome's keizer is met zijn geweld in Lucas 2 de
souverein en Maria is niets. Als kunstbeoefenaar is Simeon ook niets. Keizer Nero
heeft op de laatste dag van zijn leven gezegd: ‘een groot kunstenaar gaat in mij
35.
verloren’. De mensen hebben hem toegejubeld: ‘een stem Gods, niet eens mensen’.
36.
Nero, dat brok canaille , die men ‘God’ noemt, krijgt diploma's. Maar Simeon staat
daar, zonder glorie, een gebarsten trompet, de éne hand op eigen doodsbaar.
Wie is het, die nu ons de tegenstelling laat zien? De oorzaak van dit zoeken is:
de Heilige Geest! ‘Door de Geest’. Daarom kon en wilde Simeon groeten zijn eigen
doodsaanzegger. Alleen de Geest kan verbanden leggen tussen psalm en inhoud.
Die Geest van Christus was er reeds in de psalmen 1-150. Daarom kon alleen die
Geest Simeon drijven naar de tempel voor de laatste psalm. Simeon moet de deur
uit en hij moet staan, waar die arme vrouw staat. Als hij gegaan was door fantasie
of eigen aandrift, dan ware deze psalm een lasterstuk geworden en dan was het
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christendom gebouwd op de hypothese van een dwaas. Maar nee, alles wordt
geplaatst op de scherpe snede van het heilige Woord Gods. Nu heeft alles zin, door
openbaring! Ik kan niet uitvinden, of het de geest is met een kleine g of de Geest
met de grote G, die Simeon aandrijft. Ik heb geen bewijs dat God bestaat, ook niet
dat Simeon door de Geest aangedreven is. Gods eigen werk is nooit te bewijzen.
Als het dat wel was, zou het ophouden Gods werk te zijn. Daarom: die grote G is
vandaag geloofsinhoud! Het is vandaag geloofsstuk. Ik kan niets bewijzen. Door
het geloof versta ik dat de Heilige Schrift de kerk leidt en haar handel tot de plaats
waar het kind is.
Simeon moet drie dingen doen: hij moet inluiden het einde van alle psalmodie;
hij moet inluiden het einde van alle Oud Verbond; hij moet inluiden zijn eigen einde.
Zijn ontslagbrief ligt nu klaar. Nu kan hij zingen gaan. Die man is een bewijs, dat de
dood doortocht is naar het eeuwige leven. Waar Christus zo gekend wordt, daar
kan het.
Nu moeten we oppassen, dat we de datum hier niet afkrabben. Hij kreeg een
openbaring. Het was nog Oud Verbond. Dat kindje had nog geen redevoering
gesproken. Hier, bij de overgang komt de Geest met een aparte inspraak. Maar ik
heb het Woord. Daaraan ben ik gebonden. Zeker, nu nog spreekt de Heilige Geest
en nog altijd leidt de Heilige Schrift naar het Kind. Door het Kind zijn we ook kinderen
Gods. Maar de manier is anders! Simeon is gedreven als de laatste dichter: dat is
arm. Het klopte met alle dichters. Het was geen fantasie. Maar ik krijg geen
bijzondere inspraken meer. Ik moet vragen of mijn ervaring klopt met het volle Woord
van God. Daarom hoeft geen mens te wachten op aparte inspraken. Maar wel is
er: openbaring. Zo krijgen we door het geloof: feest! Alleen door het Woord te
geloven, door het na te zeggen.
Het Kind moeten we zien op onze datum. Het Kind is nu man in
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de hemel der heerlijkheid. De Geest is één, bij Simeon en bij ons. Simeon beleeft
de Geesteseenheid in de harmonie der psalmen. Wij vandaag ook, in het feit, dat
de ervaring der gemeente klopt op het heilige Woord. Straks kan hij, die dit gelooft,
zingen de psalm van Simeon: ‘Zo laat Gij, Heer, Uw knecht, naar het Woord, hem
toegezegd, thans henengaan in vrede.’

III.
De plaats: ‘in de tempel’. Dus niet in een particuliere woning. Want Christus komt
verschijnen onder de wet. De eerste zoon moest in de tempel dienst doen. Door
een betaling, symbolisch door een offergave, werd elke oudste zoon losgekocht.
Maria koopt haar zoon los. Feitelijk is voor dit kind niet te betalen vandaag. Hij is
Heer van de tempel. Alles is voor Hem. Hij zal de tempel geven al zijn gerechtigheid.
Maar, wijl Hij zondaar gemaakt werd, daarom moet Hij de tempel in. Voor Hem wordt
geofferd; dan mag Hij straks offeren naar de wet. Hij is onze tempel. Die tempel van
Simeon is dus voor Simeon de plaats waar de offerdienst naar de ondergang neigt.
Dit kind zal het offer uitputten in Zijn eigen bloed. Daarom komt Simeon vóór het
offer.
Zo wijst de laatste psalm niet naar een binnenkamer, naar een conferentie, maar
naar het huis Gods met zijn wetsbepaling. Wie heden feest vieren wil, ga de tempel
in door de Geest. De tempel van Simeon is ontwricht door die laatste psalm zelf.
Als het kindje binnenkomt, kraken de muren! Wij hebben onze tempel, die nooit als
tempel geoordeeld wordt, maar wel haar zonden: de kerk! De lauwerkrans van
Simeon is vergeten, wij mogen zonder psalmodie van schaduwdienst zingen uit
37.
Gods grote rijkdom. Het oordeel gaat over alle zonde, die tempelgang verstoot!
‘Nu laat Gij, Here, op Uw tijd Uw dienstknecht gaan in vrede.’
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Zeg dat niet van Uw sterfbed, maar zeg het van Uw doortocht naar het rijke leven!
38.
Als Jezus sterft, zegt Hij: Ik beveel mijn geest’. Het is te zeggen van de doortocht
naar het eeuwige leven! Zo doen we dienst in Gods huis. Elke dienst, die gelukt is,
is ontslag en bevrijding van die dienst. Die in Christus vrijspraak heeft, staat in de
vrijheid, als kind, dat heeft een bezit. Zo mag hij zeggen: ‘Here, nu laat Gij Uw knecht,
Jezus' broeder, gaan in vrede, door het Woord en in de Geest, want mijn ogen
hebben Uw zaligheid gezien!’

39.

5. De Kerstzegen van moeder Maria

Tekst: Lucas 2:34a en 35a. ‘En Simeon zegende henlieden, en zeide tot
Maria, Zijn moeder: En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan.’
Lezen: Lucas 2:25-35.
Zingen: Ps. 35:9; Ps. 42:2 en 6; Ps. 56:4; Ps. 149:3.
Op de laatste avond van het Kerstfeest gaan onze gedachten terug naar het hele
feest. Waar is de Kerstzegen. Waar is de Kerstzegen op het Woord? Kunnen wij
hem aanwijzen? Wanneer de mensen gaan antwoorden, antwoorden ze verschillend.
Gezegend zijn ze, als het gemoed is aangedaan, als de wil is bewogen, als het
verstand is versterkt, enz. Maar: wij moeten hem alleen uit Gods Woord afleiden.
En om die te zien uit het Woord, willen we zien de Kerstzegen van Maria. Dichter
bij Jezus kan niemand staan dan Maria, de moeder. Wat is Maria's Kerstzegen?
Dat ze gezegend wordt, staat in de tekst (34a) en de ontvouwing daarvan ook:
zwaard door de ziel (35a). En met één scheur verscheurt God alle spinnerag dat
gewezen wordt door
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ons. Dat zwaard moet Kerstzegen zijn. Pas als ik dat zie, dan zie ik de zegen.
Kerstzegen als een zwaard? Simeon en de engel die Maria groette, staan mijlen
ver van elkaar, zo schijnt het. Het ene: zegen, het andere: lijkt vervloeking. In het
boek Openbaring staat dat Johannes een boekje opeet. En het was zoet in zijn
40.
mond en bitter in zijn buik. Zoet - want de spijs is nog één geheel. Het geheel der
Woorden Gods is zoet, blijde boodschap. Maar als de spijs komt in de buik, is daar
de ontbinding. Alle delen komen naast elkaar te liggen. Zo worden ze bitter in de
buik. Er komt kruis mee, strijd, benauwende worsteling. Wie nu het zoete wel wil,
maar het bittere niet, die kan niet eten in Gods huis. Spijs kan pas spijs worden, als
ze komt in de buik. Zo kan Maria geen deel aan Christus hebben, tenzij het gaat
langs de weg van verdrukking. Als Maria de rol eten moet, dan is haar lot geen
ander als van Ezechiël en Johannes.

De Kerstzegen van moeder Maria:
1. bitter in de buik
2. zoet in de mond

De Heilige Schrift legt altijd zichzelf uit. Als het een zaak van ons was, dan zou
menig misverstand zich indringen. De Heilige Schrift is bezig onze gedachten te
zuiveren. Ik denk hieraan, als ik vanavond Simeon hoor zeggen: ‘Zwaard...’ Bitter!
Deze uitspraak legt meer dan één Kerstwoord uit. Ze legt o.m. uit: ‘vrede op aarde’.
De een zegt: het gaat hier over oorlog en vrede. Een tweede: over polemiek in de
kerk. Een derde: over de vrede in het hart. Maar de Bijbel moet het ons uitleggen:
één van de elementen is: zwaard! Want de vrede Gods, die Maria's hart vervulde,
brengt mee een zwaardslag door haar ziel. Neem Maria's geloof weg, en ze krijgt
het gemakkelijk. Laat het Kind blijven
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haar Heer en God, Zijn juk zal haar zwaar te dragen zijn. Alleen genade maakt er
toe bekwaam!
‘Een zwaard’. Speciaal tot Maria wordt dit gezegd. Dit woord moet wel zeer
indringend zijn. Sommigen zeiden: Maria zou wel eens twijfelen: een zwaard. Een
ander zei: denk eens aan het kruis en de smarten voor haar: een zwaard. Maar wie
het zo uitlegt, die zegt te weinig. De twijfel of Gods weg wel haar weg is, is niet met
een speerwond te vergelijken, die een levenlang kwelling meebrengt. En wie zegt
dat die speerwond op Golgotha komen zal, 33 jaar na dit woord? Jezus Zelf zou
het dan gezegd kunnen hebben in de laatste week. Maar reeds vóór Zijn spreken
41.
is daar het zwaard, een gespleten leven, niet maar één dies ater , maar tot in het
binnenste toe plagen. ‘En van die eerste dag af aan moet ge dat weten, moeder.’
Waarom Simeon juist Maria aanspreekt? Het antwoord zou kunnen zijn: het Kind
is een echt kind. Dat kon dus niet horen, dat zou later Zelf wel ontdekken, dat er
een zwaard door Zijn ziel zal gaan. Toen Jezus twaalf jaar was, en toen de wet van
Maria zei: ‘mee naar huis’, toen verbrak hij de onderdanigheid naar deze wet. Maar
het zwaard sloeg Hem.
Jozef dan? Heeft die geen aanspraak nodig? Jozef staat er eigenlijk buiten, zeggen
sommigen. Misschien wel gauw doodgegaan, zeggen anderen. Daarom is er maar
één, Maria, aangesproken. Deze oplossing is schijn. Jozef staat er niet buiten. Hij
heeft voor de zaak des Heeren evenveel gedaan als Maria. De een kent: bloedband,
de ander slaat: wetband. De een heeft: moederliefde. De ander moet: vader zijn
van niet-zijn-kind. Daar een wetskoepel boven bouwen, dat eist buitengewone
inspanning. Jozef is geen achteraankomertje in Abrahams grote schare, maar een
held der genade Gods. Christus is geworden uit een vrouw: Maria, geworden onder
wet: Jozef. Jozef zal aan zijn eigen zoon de profeten verklaren. Jozef staat er niet
buiten. Ook niet: hij gaat
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wel gauw dood. Of hij nu één jaar of 33 jaar met Jezus meeleeft, elke dag moet een
dag der wet zijn. Jozef heeft om die éne tempeldag te beleven, zelfs een aanspraak
nodig.
Maar wat zoeken we nog? Dat zwaard, dat is Jozef al gezegd. De engel staat
naast de mens in het aankondigen, evenals de engelen stonden naast Simeon in
het zingen. En reeds daarvoor. Toen Jozef zijn bruid schijn-bruid dacht, lag het
zwaard er: Maria ontrouw. En de engel zegt: ‘Hier blijven Jozef. Dat is Gods werk
42.
voor U.’ Jozef, kleine man, moet van de hele kerk de lasten dragen. Toen was
daar: het zwaard. Als David met Goliath strijdt, draagt één jongeling de last van een
heel volk, maar Jozef draagt de last van heel de kerk van al de eeuwen. Jozefs
bouwen van een rechtsverband boven Jezus' hoofd was buitengewoon zwaar. Maar
hij aanvaardde: ‘Mij geschiede naar Uw woord.’
En nu weet ik, waarom Simeon niet het Kind aanspreekt, en ook Jozef niet, maar
Maria. Die moet nog een boodschap horen. Haar bloed is reeds gevloeid om de
kerk, haar smart is reeds geweest voor de kerk. En nu verademing? Een vrouw die
43.
baart heeft droefheid, maar blijdschap daarna. Dus heeft Maria blijdschap. Die is
er. Simeon zegende haar. Maar: in de spanning ligt de blijdschap. Maria, gij moeder,
voor U geen andere weg dan voor Jozef. Ook voor U: het zwaard.
En nu denk ik aan het eerste gezin dat in de wereld was. Want deze groep van
de tweede Adam herinnert aan het gezin van de eerste Adam. Toen de eerste Adam
stond in het paradijs, was er geen zwaard voor hem en evenmin voor Eva. Dat
zwaard is alleen in de wereld van zonde bestaanbaar. Maar toen de zonde
binnenstoof, toen was daar het zwaard voor Adam en Eva. Over hun beider hoofd
zei God tot de slang: ‘eens verplettering’. Daar was vernedering geweest, de vloek
44.
over alle drie: vrouw, man en slang. Nu is het anders. De vloek is in zegen verkeerd.
Simeon zegende. Dat staat voorop. Maar ook pas, als de weg tot de bit-
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terheid ten einde toe is aangewezen. Het is geen vloek meer, maar bitter van de
uitwerkende zegen.
Daar is nog een ander punt. Als Adam de boodschap hoort van het vrouwenzaad,
45.
dan gelooft hij ze. Manninne noemt hij: Eva. Daarin doet hij eigenlijk afstand van
die vrouw als zijn eigen vrouw. Man en mannin horen bij elkaar. Hun doel ligt in
elkaar. Maar als de mannin Eva heten gaat, dan zegt de man: niet meer voor mij
zijt ge, maar voor het kind. Uw kind is meer dan de ontrouwe vader. In die
naamsverandering wijkt Adam terug. In het eerste gezin is er het zwaard door Adams
ziel, ook vanwege het vrouwenzaad. Hij is gesubordineerd aan zijn eigen zoon.
Vader Jozef dito. Adam moest achteruit, Jozef ook! Noem Maria: ‘Moeder’. Maar
Jozef slaat het zwaard daarin. Dat is spijs op het Kerstfeest. En wat Eva betreft,
ook zij moet tenslotte ondergeschikt zijn aan het kind. Ze moet baren, niet om
zichzelf. Eva baart ook om de Messias (naamgeving van de drie zonen). Dat is de
slag van het zwaard op de wegen Gods. Zo ook Maria. Haar bloed en tranen zijn
op de Messiaanse weg geplengd. Zo brengt God naast elkaar: Adam en Eva, Jozef
en Maria. En het vrouwenzaad verbindt die allen.
Het evangelie komt als een speerwond. De genade komt niet tenzij door offerande.
Zo is daar het zwaard voor Maria niet, omdat de twijfel haar kan bestormen, maar
om het zijn bij Christus. Dat brengt lasten mee, zwaar om te dragen. Een kind te
hebben en er nooit mee te mogen pronken! Elke dag moet ze haar kind afstaan aan
de kerk. Vrouw zijn, dat is een zwak vat zijn en de lasten van alle eeuwen dragen,
is dat niet zwaar?
46.
Straks gaat zij als moeder urenlang zoeken. Het kind is bij Vader thuis. Nee,
zegt Maria, vader is in Nazareth. Kind, waarom hebt ge ons alzo gedaan? Vrouw,
47.
wat heb Ik met U te doen? Wist ge niet? Weet ge niet? Zo sprak Hij op de bruiloft.
Als zijn moeder en broeders - en als het neven waren, dan waren zij
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toch familie - Hem zoeken, omdat ze Hem overspannen menen, zegt Jezus: ‘Mijn
48.
moeder is hier, mijn zuster is die des Vaders wil doet.’ De kerk, het ambt gaat
voor. Is dat geen lijden? Moeder te zijn van de mooiste, heerlijkste zoon en dan te
horen: ‘niet in Uw baren van Mij zijt ge zalig, maar gij zijt zalig als ge gelooft met de
49.
kerk mee’? Die vrouw met die zogende borsten zei onzin. Op Golgotha: ‘Vrouw,
50.
zie Uw zoon’. Bloedband ondergeschikt aan het ambtelijke. Op Pinksteren: Maria
51.
op een stoeltje in de kerkzaal. Ze staat niet vooraan, zoals Rome wil:
hemelkoningin. Petrus is de president. Het bloed: ondergeschikt aan het ambt.
Zwaard ach, een zwak beeld nog maar. De klokken Gods in razende vaart
bijhouden, wie kan het? In drie jaar doet Maria het, hoeveel tijd hebt gij nodig? Wat
kost het U om de Here te billijken? Als de Here Uw bloed uit elkaar scheurt voor de
kerk, wat doet gij dan? Maria moet wenen als niet-wenende. David doet veel in de
strijd met Goliath. Dat zwakke vat, Maria, doet meer. Elke dag stond op haar
52.
kalenderbriefje: ‘De einden der eeuwen zijn op mij gekomen’. Het geloof sterkte
haar! Zij kon klagen: ‘Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard’, maar ze mocht
53.
jubelen: ‘Mijn tranen hebt Ge in Uw fles vergaard’.

II.
Bitter is de spijs als ze zich uiteenlegt in haar delen. Maar zoet in haar geheel.
Daarom ook: Simeon zegende hen. En zegende hen. Nu komt Jezus er bij. Hij is
schepsel. Hij moet gezegd. ‘God geeft U, Jezus, moedermelk en een moederziel,
die het uithouden kan.’ Jezus kan straks door haar werken. Hij heeft geleerd van
moeder. Zijn groeiend knapenverstand heeft van Maria vrucht gehad. Zij droeg hem
de Heilige Schrift in het hart.
Jozef is ook gezegend. Hij bracht het zwaard reeds mee. Nu
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54.

staan ze gelijk. Daar is noch man, noch vrouw in Christus. Van dit uur af staan
Jozef en Maria dichter bij elkaar! En Maria zelf is ook gezegend. Iemand heeft eens
55.
gezegd: ‘Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan.’ Wij gaan door de weg van
Utrecht naar een plaats buiten Utrecht, om in die andere plaats te komen. De
verdrukkingen zijn de weg, niet het doel. Daarom kan ik ze niet missen. En daarom:
zegen voor Maria. Alle vlees moet haar alle dag gedood worden. Ik zeg misschien
dwaze dingen: als Maria het niet had gewild, als ze niet bij het hete vuur was blijven
staan, dan zou misschien een zwaar pak van haar afgevallen zijn. Maar dat
afschuiven zou eeuwige last geworden zijn. Maar dat geval bestaat niet. Gods raad
gaat door. Verkoren! Daarom kan ze, het gelukt. Elke verkiezing blijft zeer speciaal.
Daarom is ook haar zwaard een ander dan van Christus. Vader en moeder moeten
56.
Jezus niet nabootsen, maar achternakomen op hun eigen plaats. Thomas à Kempis
citeert de tekst: ‘Wie Hij navolgt’, dat wil zeggen: achternagaan. Thomas à Kempis
maakt er van: ‘imiteren’. Maar als Maria en Jozef Jezus hadden nagedaan, dan
hadden ze de weg verlaten. Zijn zwaard is nooit hun zwaard. Zijn eenzaamheid
nooit hun eenzaamheid. Hun zwaard blijft appendix van de zegen. Zijn eenzaamheid
is: Middelaarseenzaamheid. Hun eenzaamheid is: die van verlosten. Zijn smart is:
verdienend. Hun smart is: verdiende.
Zij dienen Christus door Christus zelf. Zij hebben Hem in bijbelse zin nagevolgd.
Hij voorop, zij achteraan. Maria is nooit van Christus weggelopen, achter Hem weg.
57.
De kinderen zeggen: Hij is uitzinnig. Zij zegt: Spreuken 8. Is zegen succes? Een
gemakkelijk leven? Goede naam? Vlot gaan in de wereld? Neen, zegen is dat ik
inderdaad het doel van de Here bereik langs de weg van het zwaard door God
verkozen. Mijn dienst-doen in de kerk, dat is de zaak Gods. Dat is de zegen!
Ook gij moet niet Maria imiteren. Noch Jezus, noch Maria is na
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te bootsen. Elke dag heeft eigen dagorde. Maar allemaal moeten we de regel volgen:
bitter in de buik, is zoet in de mond. Ons kruis op ons nemen, trouw zijn in wat de
Here aanwijst. Het geloof kan dan alleen de zegen zien. Zijt gij bereid die weg te
gaan? Het was vernedering voor Maria toen Jezus zei: ‘Mijn moeder is iedereen
58.
die de wil doet des Vaders’. Gij kunt Jezus' moeder zijn door Uw zwaard door de
ziel te krijgen. Blijven staan voor de waarheid Gods, dat is ons zwaard. Die
zwaarddrager heet: moeder, broeder en zuster van de Here Jezus. Zwakke vat, zeg
niet: de last is mij te zwaar. Zult ge God critiseren? God verkiest! Begin Hem op Zijn
Woord te geloven. Dan kunt ge dragen!
Als Maria begint de 41ste dag van het moederschap en doorgaat tot Golgotha
daarna, dan is zij gesterkt door dit woord: zoete zegen! Nu is zij verheerlijkt, niet op
een extra ereplaats, maar door de aanbidding die zij deed aan haar Zoon. Tot die
aanbidding roept ons het Kerstfeest. Zalig is hij, die aan de weg van de speerwond
niet geërgerd wordt en als het zwaard gaat dreigen. Zo staat het met de kruisdrager.
Het zwaard moet ik nemen en het kruis. Neemt gij het zwaard, bloeiend meisje,
sterke jongeling? Maria gaat ons voor en wij doen het door Hem, door Hem alleen,
59.
om 't eeuwig welbehagen. Dan wordt het allemaal lof, dan ‘vervult het lied, gewijd
60.
aan 's Heren lof, hun keel; hun hand aanvaardt een scherp tweesnijdend zwaard’!

6. De Wijzen uit het Oosten, getrokken en beheerst door het Woord van
61.
God.
Tekst: Mattheüs 2:1, 2, 9, 11a. ‘Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem,
gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, zie, eenige wijzen
van het Oosten zijn te
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Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren Koning der
Joden? Want wij hebben gezien zijne ster in het Oosten, en zijn gekomen
om Hem te aanbidden. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn
henengereisd; en zie, de ster, die zij in het Oosten gezien hadden, ging
hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken
was. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria,
zijne moeder, en nedervallende, hebben zij Hetzelve aangebeden.’
Lezen: Mattheüs 2:1-12
Zingen: Ps. 72:4; Ps. 72:2 en 6; Ps. 22:14.
Het moet wel direct de aandacht trekken, dat het Kerstverhaal slechts op twee
plaatsen ons wordt verhaald. Marcus deelt het niet mee en Johannes ook niet.
Mattheüs en Lucas geven ons wel het Kerstverhaal. Dat leert ons, dat het
Kerstverhaal niets heeft in zichzelf. Indien de aanblik van het Kind alles ware, dan
zou Marcus wel zeer te kort geschoten zijn. Ieder heeft ons het Evangelie beschreven
met eigen bedoeling. Zo schreef Mattheüs voor de Joden, Lucas voor de heidenen.
Bij Mattheüs is David alles. David komt voor de dag in het Kind. Maar de heidenen
van Lucas zijn niet van David, vragen niet naar de mooie Jood, maar naar de mooie
mens. Zo komt Lucas bij vader Adam. De mens is van hem uit. Zo willen de heidenen
het. De schepping is tweemaal verteld, de herschepping ook. Maar nu komt er een
prachtige aanvulling. Mattheüs zal nooit een jodenboek schrijven, maar Gods boek
voor alle mensen. En Lucas zal nooit een heidenboek geven, maar eveneens Gods
boek. Mattheüs laat de heidenen uit het Oosten aanrukken. De zendingsgedachte
treedt naar voren en het brede wereldverband. En Lucas is druk bezig met de Joden:
Zacharias, herders, Simeon. Het boek is particu-
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lier, nooit particularistisch, universeel, nooit universalistisch. Het hart, èn van jood
èn van heiden, moet besneden worden door het mes van Gods Kerstcritiek.

De Wijzen uit het Oosten, getrokken en beheerst door het Woord van
God
1. gelokt door het Woord Gods van de natuur
2. geleid door het Woord Gods uit de Schrift
3. geknield voor het Woord Gods in het vleesch

I.
Gelokt worden ze. Dit zegt de Heilige Schrift. Enkele Wijzen komen in de stad der
vaderen met behulp van de ster van de geboren koning der Joden. Dat is een hele
geschiedenis van lijden en heerlijkheid, van bijgeloof en Gods licht, dat beter is dan
de mooiste ster. Bijgeloof is hier. Bovendien is niet te roemen buiten de maat over
het natuurlijk licht. Die ster is niet maar een natuurverschijnsel, maar een apart teken
dat lokte. Dat durf ik niet zeggen op grond van sterrenkunde, maar omdat er een
buitengewone ster was: hij stond stil. God verwekte een licht dat ster heten kon,
niet om de gewone gang te beschrijven, maar speciaal voor doffe ogen die zoeken.
Gods Woord in de natuur is geen helder Woord. Deze ster is stom, althans het
spreken is mat. Toch, die Hij, God, er mee trekken wil, trekt Hij ook. Maar het past
niet te roemen in het licht der natuur. De natuur is geen Woord Gods, dat leidt.
Sommigen fantaseren over die Wijzen uit het Oosten. Ze waren geleerd, met
mystieke inslag, de geheimtaal van de natuur konden ze lezen. Zie je wel: het
heidendom kan zien. Het hart van de mens kan zo ook verlangen naar het eeuwige
licht. De natuur
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is genoegzaam om de weg te banen van de voorbereiding naar Bethlehem toe. Het
natuurlicht is voorportaal, nl. voor aankomelingen. Het bijbellicht is voor de
ingewijden, in de tempel.
Maar de Schrift spreekt anders. Het Woord Gods in de natuur deed het. De natuur
heeft geen voorbereidende genadediensten te doen. Het natuurlijk licht, zegt de
bijbel, is er wel, maar de mens haat zo het licht, dat hij ook dit lampje ten onder
houdt. De verdorven mens verderft zich aan alle licht. Paulus zegt ook: het oog heeft
62.
niet gezien, het oor heeft niet gehoord, het hart heeft niet uitgedacht. Ook het oog
der Wijzen niet. Nee, roem niet de resten van het natuurlijk licht, maar de resten
van het bijbellicht. Aantal der Wijzen, namen der Wijzen, scholenkennis der Wijzen
weet ik niet. Eén ding weet ik: het land waar ze vandaan kwamen, is van Daniël
geweest!
In hoofdstuk 1 tekent Mattheüs in de ballingschap de ondergang van David, maar
diezelfde ballingschap, zo zegt hij, maakt David naar de geest weer groot. Het geldt
van David als koning (hoofdstuk 1), maar ook van hem als profeet (hoofdstuk 2).
Daniël, die profeet, ging ook in boeien, de koningszoon, door Babels magiërs
63.
overvleugeld. Het Woord van God onder Israël werd vernietigd door het mes van
Babel. Maar juist Daniël krijgt gezichten, profetieën, wereldvisioenen over de Zoon
des Mensen. Deze Daniël aanschouwt de wereldrijken, Babel, Meden en Perzen,
64.
Rome, het rijk van Jezus Christus: de steen! Er is geen profeet misschien die meer
het wereldlijke doet zien van Christus dan Daniël. God slaakt straks zijn boeien, hij
wordt president van het magiërscollege. Het Jodenbloed heeft toen getriumfeerd
door Israëls Geest over het heidenbloed. Een zoon van Abraham, voorzitter van
het college der Oosterse Wijzen. Er was geen licht der natuur, maar Daniël zei:
‘Menschen, daar staat geschreven’. Hij sprak van het grote licht dat komen zou. Zo
heeft Babel geen vlammetje van natuurlicht, maar het licht van boven,
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voor de natuur, in de natuur, niet uit de natuur.
Toen de Heilige Geest opereerde in deze Daniël, toen heeft God reeds
adventsfeest gehouden in Babel. Mattheüs 2 is vrucht van de ballingschap. Maar
wat met het licht der natuur gebeurt, gebeurt ook met het licht van de bijbel. Toen
Daniël stierf, doofde dat licht. De zonde kwam tot kracht. Het geloof van Daniël liet
woorden na, maar het bijgeloof van het Oosten lei er stof overheen. De Wijzen van
vandaag zijn gekomen door dat bijgeloof. Meer hadden ze niet. Hun was gebleven
de traditie van de koning van het Westland, die zou rijk maken en een poosje lijden.
Het blinkende daarvan dromen ze. De doodsnood weten ze niet. Het kruislicht was
bezoedeld. De koning van het Westen wachten ze. Ze zoeken de hemel af naar
een teken. En ziehier nu de grote genade Gods. Het zand der wereld bedolf de
zalen van Daniël, maar na zoveel eeuwen komt de koning. God trekt de lijn van het
Oosten naar het Westen. De Here laat Daniël van de hemel uit vruchten zien. God
strooit door alle sterren heen: een teken, dat trekt in de taal der Wijzen, binnen het
kader van de natuur. De koning is er! Zo komt Gods Woord in de natuur!
Wij, die het achteraf lezen, mogen wel bedenken, dat dit ons leert niet te fantaseren
over de Wijzen, maar te geloven in de kracht van het Woord. God saneert het
bijgeloof ten goede in het teken, maar leidt over van bijgeloof naar geloof. Dat is
geen natuurlijke overgang, maar ze is er alleen door souvereine wilsbeschikking.
Daarom is er hier ook geen sprake van geleiden, maar van lokken. Lokken is in de
liefde het eerste stadium. Lokken is voor de onmondigen. Leiden brengt ons waar
we zijn moeten. Dat ligt in het Woord. Vandaar nu de tweede gedachte: geleid door
het Woord Gods uit de Schrift.
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II.
Vers 9 zegt: ‘den koning gehoord hebbende’. Ze waren in contact gekomen met de
bijbel. Ze zeggen, die Wijzen: waar Daniël geleefd heeft, daar zal ook die koning
wel zijn. Nu komen ze en vinden niets dan een slapend volk, een stad vol geleerden,
die niet helpen kunnen. Totdat Herodus' argwanendheid die geleerden dwingt de
bijbel maar eens open te doen. Hier komt de pijn voor de Wijzen. Hun bijgeloof krijgt
de vuurdoop. Het moet verteerd. Geloof moet er komen. Ze verwachten een volk
in feest om een koningskind en ze vinden geen enkel feestgedruis. Dat is een
koudwaterbad voor de Wijzen.
65.
Het onraad slaat de bijbel open. Dat kan, want dezelfde God heeft ook het licht
laten schijnen over Israël. De letter bindt de geleerden, de boei van de letter
triumfeert. En zo komt er een wijs woord uit de mond van Israëls dwazen. Dan komt
er leiding uit de Heilige Schrift. Nu gaan ze op weg. Dat Woord greep hen aan. Niets
houdt meer tegen. En als ze zo op weg zijn, pas dan komt de ster terug, die een
tijdlang weggebleven was. Toen hun geloof bleek, kwam de ster terug, niet om de
leiding te nemen, maar als teken. Wie heeft, die zal gegeven worden, maar die niet
heeft, van die zal genomen worden, ook wat hij heeft. Israël had niets. God neemt
alles af. Maar de heiden heeft. Hem wordt meer gegeven. Toen ze het uithielden
bij een slapende stad, toen ze de Heilige Schrift geloofden, toen kregen ze meer:
de ster kwam terug. Dit was geen algemeen gebaar, maar het was precies! Toen
deed God nieuwe dingen.
Vraag nooit naar dat sterteken. Niemand kan de weg uitschrijven die God
bewandelt. Van boven af grijpt de Here in. Zijn stem in de natuur is bijzonder
geweest, nu niet meer te wachten. De Wijzen, geen schriftgeleerden, maar een ster
kregen ze mee. Maar wat hebben ze toen het kruis in de verte reeds vermoed. Een
ko-
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ning, maar geen residentie. Een koning van het Westland, maar geen Westland
voor de koning. Wie zal hun smart tekenen? Wat een lijden! Maar als ze blijven
gaan, geleid door het Woord Gods uit de Schrift, naar Bethlehem, dan komt straks
de genade Gods feller over hen.

III.
Want ze komen bij het huis, waar het kind is. In dat huis was Gods Woord in het
vlees geopenbaard. En voor dat Woord Gods knielden ze. Het Woord Gods is steeds
hetzelfde. Het Woord Gods in de Schrift is reeds krachtiger dan het Woord Gods in
de natuur. Toch heeft de Schrift nodig de Geest. In Christus woont Gods Woord.
De Geest zonder maat bezit Hij. Voor die Christus liggen ze geknield. Ze hebben
de kribbe verdragen en zijn straks gewillig om door een boodschap van boven af
een andere weg te gaan.
Deze Koning brengt het schisma. In een korte spanne tijds zijn daar zware dingen
voor de Wijzen. Hun ziel en hun gedachten zijn tot het uiterste gekerfd. Met Simeon
en Anna en Maria hebben zij het zwaard gezien en gevoeld. Wie zó van bijgeloof
naar geloof komt, die is wijs. Gelukkig de man en vrouw, die de dwaasheid der
prediking wat minder snel leren kan. Zalig de man die, hoe het ook zal gaan, aan
de koning niet geërgerd wordt.
Voor de koning was geen plaats. Dezelfde wet is er nog. Wel een koning van het
Westen, maar geen Westen voor de koning. Hij, de koning, moet ze stuk voor stuk
aanbrengen. Deze bitterheid voor Christus, dat er geen restauratie kan zijn, wijl al
Zijn gebouwen verwoest zijn, is de Wijzen kort en krachtig aangezegd. Christus
moet van de grond op zelf bouwen, zonder materiaal en alleen. Van boven aan
draagt Hij alles aan! De Joden
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moeten nu kiezen of delen. De heidenen kwamen eerst, Abrahams zaad daarna.
Hoort het, Joden, uit Daniëls resten eerder bij de kribbe dan van Herodes' hof.
Herodes zal de dood zich eten aan dit kind. Wie zich aan Christus stoot, stoot zichzelf
dood. Maar wie Hem eert, die zal het kruis zien in het verlengde van de kribbe.
Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De bondswraak treft ook in de
bondskring hem, die de letter lezen kan, maar zijn geest ver houdt van de Geest
der letter. Daar is soevereine genade en verkiezing. God blaast de vonken aan, het
lichtje van Daniël tot een grote vlam. God, Die dat doet, durf ik mij toevertrouwen.
Nu wil ik gaan roemen in Hem, die ons trekt door het Woord der Schriften. Nog wil
Hij elk restje aanwakkeren. Komt tot Hem allen die vermoeid en belast zijt door
66.
bijgeloof en schijngeloof in de letter, en Hij zal U rust geven. Het Woord is klaar
en duidelijk. Nu geen sterreteken meer. Het Woord zelf is een kracht tot zaligheid.
We kunnen nu nog beter Paulus nazeggen: wat het oog niet zag in de natuur, wat
het oor niet hoorde in de geschiedenis, wat het hart niet bedacht in de wetenschap,
67.
dat heeft God bereid hun, die Hem liefhebben. Hij vangt de wijzen in hun
arglistigheid aan de ene kant. Hij lokt en leidt aan de andere kant tot de grote
Kerstvreugde. Want de Kerstvreugde is deze: Geloof in Hem, Die op dit feest alles
is!
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12. Een aantal gebeden
1.

Gebed

Heilige Vader,
wij komen tot U vanmorgen, en wij komen U eerst hartelijk danken daarvoor, dat
wij hier zijn en dat wij hier zijn.
Dat wij hier zijn, in een vergadering van Uw kerk, die ongestoord is, die haar
rijkdom kent, welke in Christus haar geschonken is, en die weet, dat ze daarin
genoeg heeft, dat zij ook het lichaam van Christus is in zichzelf, niet een deel van
dat lichaam, dat over het vaderland of over heel de wereld zou verspreid zijn en hier
en daar kerkjes had; maar lichaam van Christus, dat hier openbaar wordt, hier
grijpbaar is en een adres heeft, bekend bij de mensen, bekend bij de engelen en
bekend bij God-zelf.
En ook, dat wij hier zijn, willen we dankend erkennen; dat wij hier zijn, leden van
Uw kerk, die hun blijdschap vinden in Uw dienst en die hun eigen zonden kennen
en voor U belijden en nochtans weten, dat het besef van eigen zonden alleen dan
pas echt kan zijn, wanneer het samengaat in hetzelfde ogenblik en in voortduur met
den vasten wil, om in getrouwheid te doen, wat Gij van ons eist en te houden de
beloften, die Gij ons hebt toe, gezegd.
En ook hij, die thans in dezen dienst mag voorgaan, dankt U, dat hij voor de eerste
maal na geruimen tijd daartoe opnieuw gelegenheid ontvangt; en door U ook aan
deze plaats, die herinneringen opwekt, opnieuw mag worden gezet in het midden
van Uw volk.
Wij bidden U, geef ons al die dingen recht te zien en er voor kinderlijk te danken.
En laten wij ook ten aanzien van den critie-
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ken tijd, waarin we in kerkelijk opzicht allen door Uw wijs bestel gewikkeld zijn,
voorzichtig mogen handelen, dat wil zeggen: handelen alleen op grond van hetgeen
geschreven is, afwijzend elke boven-schriftuurlijke binding en ook afwijzend elk
boven-schriftuurlijk oordeel, omdat zich reeds in de binding boven het Woord uit,
het bovenschriftuurlijke laat zien als onschriftuurlijk. Want Uw Woord zegt ons, niet
te denken boven hetgeen geschreven staat en niet te oordelen boven hetgeen
geschreven staat en niet te binden boven hetgeen geschreven staat.
En moeten wij vervolging lijden, maak Gij ons getrouw; moet om de handhaving
hiervan de scheur getrokken worden, waar wij liever geen scheur zagen, maar
samenbinding op grond van dien regel, laat ons niet op zij gaan, maar Uw Woord
vasthouden, ook in onze dagen, nu in de kerken, die wij zolang hebben gezien als
van U gezegend, veel onrust is. Och, laat de toekomst van alle kerken aan U zijn
opgedragen door haar ambtsdragers en leden; en laat ons teruggaan, niet naar
dezen of genen, maar teruggaan naar het fundament der Apostelen en Profeten,
waarvan de uiterste hoeksteen is: JEZUS CHRISTUS. Opdat zo Uw volk zich
vergaderen moge in Uw naam, want waar twee of drie, het kleinst mogelijke
meervoud, in Uw naam, dat is: in het grote verband, in het sterke recht van Uw
aanwezigheid, Jezus Christus, vergaderd zijn, daar zijt Gij reeds in het midden van
hen en wilt daar de lijn volgen, die Gij hebt getrokken voor hun ogen met de pen
van Uw eigen Schrift; de lijn, aangewezen door de Apostelen en Profeten. Het is
een groot ding te belijden, dat wij op deze lijn staan; dat wij bouwen op dat
fundament, dat eenmaal gelegd is en niemand anders leggen kan of mag. Laat ons
die taak niet aanvaarden in gemakkelijkheid, maar doen alles wat we doen, en nu
gedaan hebben in beginsel, in vreze en beving, U erkennende als Rechter, ook over
deze dingen, en als

K. Schilder, Een schrift-geleerde aan het Woord. Deel 2

287
Trooster, in de zorgen die optreden, als Koning van ons gevreesd, als
Heerschappijvoerder over alle kudden, die onder haar énen Herder vergaderd
worden.
Wil den dienst des Woords heden zegenen, hier en elders. Wil bekering schenken,
ook en juist in kerkelijk opzicht, waar bekering nodig is. Laat er een terugkeer mogen
zijn naar Uw eigen Woord, ook waar naar onze mening gedwaald wordt door de
Synode der Gereformeerde Kerken, die toesluit, waar Gij niet sluit; die opent naar
eigen wil, niet alleen naar Uw bevel; die verbiedt, waar Gij toelaat; en die thans heeft
gemaakt knecht, wie in Christus Jezus vrij gemaakt werd. Heere, gedenk aan die
vergadering, waar ze ook samenkomt en wanneer ook, en laat het nog zijn mogen,
dat de orde terugkeert en hersteld wordt hetgeen gebroken is. Heere, zo Uw wil
anders is, laat ons rechts noch links zien, maar voortgaan in Uw kracht, Uw kracht
in onze zwakheid volbracht wetende. En maak ieder van ons, ook in den kerkeraad
hier, en ieder, die het ambt der gelovigen draagt, getrouw; ieder in het zijne, opdat
Uw naam erkend zij; opdat de kansel door Uw Woord en daardoor alleen beheerst
worde; opdat het doopvont het opschrift drage van Uw geschreven Woord; opdat
de tafel van het Heilig Avondmaal de spreuk voere, die Gijzelf geleerd hebt, deze
spreuk en dit zegel, dit vaste fundament van God: dat de Heere kent degenen, die
de Zijnen zijn, en dat een ieder, die den naam van Christus noemt, heeft af te staan
van alle, ook van kerkelijke, ongerechtigheid.
Hoor ons in ons bidden, Vader, en doe er alles aan toe, ook voor ons land en
volk, onze koningin en haar huis, onze regering, om Christus Jezus, wil, Dien wij
belijden en eren als Koning, Profeet en Priester naar Uw eigen zalving.
Amen.
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2.

Gebed

Barmhartige Vader,
In den naam van onzen Heiland roepen wij U aan, want Gij zijt de God van ons
heil en Gij zijt de God van Uw eigen mogendheid. U looft d'Apostelschaar, U zingen
de engelen, U prijst al wat leeft, zover het een ambt heeft en tot bediening daarvan
geroepen is en bekwaamd door Uzelf. En ook wij willen heden onze stem voegen
in het koor van Uw lofprijzing en tot U zeggen, dat Gij groot zijt en zeer genadig,
dat Uw kracht zonder maat en einde is. Laten wij ook daarom juist tot U alleen gaan
met de schuld, die wij hebben, waarvan Gij zelf ons de grootte hebt aangewezen,
toen Gij elke meetroede hebt terzijde gelegd, wijl hier niets te meten was, die wij
ook alleen van U mogen zien als vergeeflijk en ook door U mogen weten als
vergeven, zo dikwijls wij de schuld brengen tot Uzelf in den naam van Christus,
onzen Heere.
Laat ons ook vandaag dan op Hem en Zijn offerande gelovig leggen onze hand
en daarin blijmoedig zijn en zeer verzekerd, dat geen enkele schaduw valt in het
paleis van Uw licht, waar het licht genade-licht heet; en zover er schaduwen vallen
hier beneden, dat het tenslotte daar weer is de schuld der wereld en van onszelf,
die dat durft bestaan, maar dat Gij van Uw kant alleen maar licht geeft, onverduisterd,
onverminderd, onverzwakt, oneindig en onvoorwaardelijk, in dien zin, dat wij niets
hebben te doen om de opening van Uw licht mogelijk te maken en om er uit te leven
uit de kracht van onszelf.
Wil ons ook zo bekwamen tot den dienst des Woords, tot heel den rijken arbeid,
dien Gij vraagt van Uw volk in deze wereld, en geef, dat Uw vrede, die alle verstand
te boven gaat, ons hart en onze zinnen moge vol-maken, vervullen, tot op den dag
van Christus Jezus, onzen Heere.
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Wij bidden U ook, zegen de samenkomst van U met Uw volk op dezen dag. Wil Gij
alles wat verhinderen kan, dat Uw Woord Zijn eigen loop nemen zou, wegnemen
en ons vreugde geven hierin, dat wij altijd zien Christus Jezus met Zijn vast bestand
van genade, den Heiland, die nooit aflaat van Zijn eigen bondswerk.
Wil Gij ook onze kerken zegenen, dat zij blijven bij de zuiverheid des Woords en
der samenleving als kerken onderling, en geef, dat, waar er zoveel onwaarheid is,
Uw naam door ons erkend worde met vrees en beving, dat wij zelf zuiver staan
tegenover elkaar en rechtvaardig, dat is: handelend tegenover U en tegenover
onszelf naar Uw wet.
Wil ook ons volksleven herstellen; gedenk de Koningin en haar huis en wil de
regering geven, dat zij het recht moge handhaven, het beschreven recht moge
eerbiedigen, een goed voorbeeld alzo moge zijn; en dat ook, wanneer straks in ons
Indië wederom de mist is opgetrokken, zij, gelijk ook nu reeds aanstonds, moge
vinden de goede wegen, om niet alleen het juiste pad te effenen, maar ook om voor
Uw koninkrijk, dat ginds ook in verdrukking komt, wederom te doen, wat een overheid
verplicht is te doen, n.l. bescherming geven aan den dienst des Woords en der
sacramenten en daar een ruime plaats voor open houden met al de middelen, die
haar ten dienste staan.
Laat ook zij, die vandaag ziek zijn en verhinderd met ons mee te gaan, een dag
van vreugde mogen hebben in U, met ons gesterkt in één Geest en in één kracht
en in één naam verenigd.
Wil Gij de opleiding tot den Dienst des Woords in onze vrijgemaakte kerken
gedenken. Laat die opleiding steeds mogen hebben de warme liefde van Uw volk,
en laat zo alle dingen naar Uw rijke genade in Christus Jezus ons mogen toekomen,
naar Uw eigen belofte, die van geen wankelen weet.
Amen.
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3.

Gebed

Genadige Vader,
Uw gemeente plaatst zich voor Uw troon; ze doet dat in de gemeenschap van
heel de kerk over heel de wereld en legt op dien troon de hand, omdat ze weet, dat
er ook een mens op den troon zit, dat mensenvlees daar reeds erkend is, doordat
Christus Jezus, de verhoogde Heiland daar is; dat Hij gezet is en is gaan zitten
reeds op den troon, die troon van God is. Daarom durft ons vlees nabij komen; dat
vlees is aan dien troon verwant. Daarom durven ook wij gaan staan voor den troon
onder de engelen Gods en zeggen: U looft de engelen-schaar, en ook: U looft de
apostelschaar, U looft al wat adem heeft, o God, om te zeggen, dat Gij heerlijk zijt
en dat er geen maat en grens is aan Uw glorie.
Laten ook wij vanmiddag rustig en vertrouwend tot U gaan zeggen, dat Gij zeer
schoon zijt en zeer goed en oneindig rijk in de uitdelging der zonden, in het uitgieten
van Uw Geest en in het verbinden van hemel en aarde door de kracht van Uw
Woord, zodat de engelen boven en de mensen beneden Uw wil gaan volbrengen
en op aarde gebeden wordt: Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op
aarde.
Geef ons dat gebed te doen voor ons persoonlijk en intieme leven, voor ons eigen
publieke leven, met name ook voor ons kerk-leven, opdat Uw kerk in handel en
wandel, in belijdenis en tucht, in het gebruik van de sleutelen van het rijk der
hemelen, Uw wil volbrengen, gelijk in den hemel, alzo ook op aarde; dat zij hierin
ook versterkt moge zijn in het vaste geloof, dat, wat zij beneden bindt op aarde, in
de hemelen is gebonden en dat die vastheid onmiddellijk verdwijnt wanneer Uw
kerk zich niet houdt aan den maatstaf van Uw Woord.
Wil ons ook vanmiddag bij de opening van Uw Woord genadig
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zijn, ons den vrede schenken, die alle verstand te boven gaat en die in Christus
Jezus vastligt; een vrede; die daar ligt in Christus' offerande, die klaar is, waaraan
niets ontbreekt, doch dien wij door het geloof hebben aan te nemen, zullen we hem
onzen vrede kunnen noemen.
Hemelse Vader, laat ons dan kunnen zeggen, dat wij, rechtvaardig zijnde uit het
geloof, vrede hebben bij God door onzen Heere Jezus Christus. En wil ons alles
afnemen, wat den loop van Uw Woord zou kunnen hinderen. Wil ons ook schenken
een goede consciëntie in het erkennen van Uw naam en Uw gezag en in het
herkennen van Uw beeld in ons eigen leven en laat alzo alle dingen mogen zijn tot
verheuging van uw volk, tot zijn zuivering en vervolmaking en tot opwekking van de
spanning van de engelen, die begerig zijn in te zien in wat Gij werkt hier beneden
aan Goddelijke heilgeheimen. Hoor ons, o Vader, om Christus' wil. Amen.

4.

Gebed

Hemelse Vader,
In den naam van onzen Heiland, die voor ons Zijn leven gaf en daarin Uw recht
erkende en daaraan voldaan heeft, willen wij hedenmorgen ons voor U neerbuigen
en belijden, dat wij, stof en as zijnde, dien God mogen kennen, die weet wat maaksel
wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. Wij zelf vergeten dat zo vaak, en wat om
ons heen is weet het ook niet of wil het niet bedenken. En ons eigen geweten en
ook Uw wet klaagt ons aan, dat wij nooit te verontschuldigen zijn en geen
verontschuldiging kunnen vinden in het feit, dat wij maar stof en as zijn. Maar
wanneer Gij ons tevoren gezegd hebt, dat er geen verontschuldiging is, als wij daar
staan als verantwoordelijke mensen, wien toegerekend wordt, wat in den aanvang
der tijden geschied is en
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ook wat wij vandaag hebben gedaan en dat die toerekening geschiedt aan onszelf
ten dode, tenzij wij Hem geloven, die de toerekening voor Zich nam, dan komt Gij
ons, die Uw naam belijden en die weer voortgaan met zondigen en die ons dagelijks
moeten bekeren en verootmoedigen, daarna zeggen: Ik weet, dat Gij zulk maaksel
zijt en stof zijt. En Gij, Heere, Gij, die alle dagen leeft om voor ons te bidden, hebt
gezegd, dat Gij het doen zoudt, opdat de vastheid van Uw offerande en de
verzoenende kracht van Uw verworven recht ons voor ogen zou staan in elk ogenblik
van ons leven. Laat ons in dezen zin schuld voor U belijden mogen en daar niet om
heen redeneren, want Gij blaast toch heen door alle drogredenen buiten de kerk
en vooral ook in de kerk. Leer ons oprecht met U omgaan en vrijuit spreken, alles
zeggen, wat er is en laat ons tot U mogen gaan met een eenvoudig hart, dat niet
wil samengesteld zijn en niets achter houdt, wanneer het spreekt tot U en de mensen.
Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen binnen de kerk.
Wij vragen ook Uw zegen over den dienst des Woords, opdat wij den Heilige
mogen zien in Zijn heiligheid en te vaster aan Hem verbonden worden. Wil ook den
Geest der heiligmaking en der gebeden geven, die uitzuivert in ons hart en in de
kerk wat niet is naar Uw wil, die ons ook in de toekomst doet gaan op het pad van
Uw recht en waarheid. Laat ons daarin elkander vasthouden, opdat, ook waar wij
soms niet weten allen tegelijkertijd hoe het moet in vele opzichten, wij elkaar
vasthouden mogen in den wil om voor Uw Woord te bukken, in het gebed om kennis
daarvan te nemen en meer te verwerven, om elkaar zo vast te houden, daar, waar
alleen broeders elkaar kunnen vasthouden, dat is voor den troon van Uw majesteit.
Gedenk Gij allen, die verhinderd zijn om met ons mee te gaan, ouden, zwakken,
soldaten, zeevarenden. Wil Gij alles, wat af mocht dwalen, terecht brengen en
vasthouden door Uw genade.
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Gedenk onze koningin met haar huis en haar moeder; wil de regering geven, dat
zij den rechten weg moge vinden en gaan om het onrecht te breken en om het
gezag, dat toch ook in de wereld wordt aangetroffen, zijn klem te bezorgen.
Laat ook in deze week Uw zegen mogen zijn op de bijeenkomsten, die gehouden
zullen worden rondom onze Theologische Hogeschool, die ook vandaag onze
offerande vraagt hier in deze kerk, en geef, dat in die vergaderingen de Geest van
Christus moge heersen in het spreken en zwijgen, dat de band der eenheid moge
worden versterkt en wij allen tezamen zien mogen, welken zegen Gij geeft ook in
dit opzicht.
Wil Gij ook de aanstaande synode van onze kerken door Uw genade leiden en
ons allen geven mee te leven met ons gebed. En laat alzo Uw heilige wil ons leven
regeren, opdat wij geen ogenblik vergeten, welken rijkdom Gij geeft door Uw
trouwmakende genade ook in de vrijmaking der kerken. Houd ons dicht bij U en wil
onze schuld ons vergeven om Jezus Christus' wil. Amen.

5.

Gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Laat ook dit uur mogen zijn een uur, dat geheiligd wordt door het Woord Gods en
door het gebed. Spreek Gij tot ons, gelijk Gij reeds hebt gedaan; laat ons spreken
tot U, gelijk wij bezig zijn te doen en laat in die ontmoeting tussen U en ons de
dingen, die ons voorgesteld zijn, in het licht komen te staan van het verbond van
Uw genade en van Uw vrede, opdat het zo alles dienstbaar moge zijn aan Uw
verheerlijking, aan de vrijmaking van ons geweten, aan de verheerlijking van Uw
naam en aan de consolidering van de gereformeerde kerk. Elken dag hebben wij
dat allemaal nodig, ook het laatste. Heere, schenk het ons door Uw rijke gunst en
maak ons oprecht in het zeggen van wat zo vaak
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over onze lippen komt, dat die genade niet verdiend is en zelfs verbeurd. Dan zullen
we ook het wonder zien, dat Gij de kerk stevig maakt, een kerk uit één stuk. En als
we daarom bidden als een onverdiende genade, dan zullen we ook zelf ons
inspannen om de solidariteit te dienen; om allen tegenstand te helpen overwinnen
en alle moeite; en daarin zelf een aandeel te nemen naar Uw trouw en goedheid
voor Uw volk, die telkens weer tegen alle wonderen der wereld in, 't wonder ons
schenkt van een solide kerk; een kerk, die - wonder der wonderen - er blijven zal,
steeds weer onderduikend en boven komend, voortdurend in een procedure
gewikkeld tegen de zonde en ongeloof en ongehoorzaamheid en ondanks haar
eigen zonde toch weer vrijgemaakt door den Zoon des mensen. Geef ons ook
vandaag, dat wij, Uw Woord aanhorende, deze dingen zien mogen in grote
blijdschap, die Uw volk hebben mag en hebben blijft, over Uw eigen wonderen, die
zich dagelijks voltrekken. En neem van ons weg wat het vrije uitzicht op Uw
genadetroon zou verhinderen.
Onze zonden willen wij U belijden, Vader; wil ze ons genadig vergeven en daarvan
getuigenis aan ons schenken diep in ons binnenste door het indringende Woord,
want daarmee alleen dringt de Geest in, in de binnenste delen van ons hart.
Wil onze kinderen houden bij de kerk van Christus en ze door ons voorbeeld laten
zien, hoe prachtig het voor een mens is als hij lid van de kerk mag wezen. En laat
niet onze zonde en slapheid en onze on-solidariteit de oorzaak of aanleiding zijn,
dat het bederf in de kerk bij het jongere geslacht zich weer inzet.
En voorzover ook wijzelf tot het einde der dagen toe reformatie nodig hebben,
juist in het wezen der kerk en er pas bredere reformatie komen kan bij die
voortgaande van de kerk, laat het dan in beide opzichten zijn een reformatie van
het kerkelijk leven en van kerkelijke mensen over heel de linie van het leven; maar
dan ook alleen met voortdurende verdieping naar beneden
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toe. En laat zó de vrede van Uw genade ons hart vervullen mogen met blijdschap
en met christelijken ernst.
Leer ons Jezus Christus zien, den Profeet en Priester en Koning, met Zijn
voortdurenden consecratie-dienst. Laten ook wij vanmiddag daarvan spreken mogen
in vreugde en spanning, door Uw Geest daarin geleid en bewaard van de zonde.
Wij gedenken allen, die ons toebehoren en hier niet kunnen zijn, ook onze soldaten
en mensen op zee. Houd Gij ze vast en verbind ze door Uw Geest aan ons en aan
Uzelf in de eerste plaats. Zegen den arbeid van de zending en evangelisatie en ook
van de opleiding tot den dienst des Woords. Geef ons ook vandaag aan die opleiding
en haar behoeften te denken, als onze gave gevraagd wordt.
Zegen ons koningshuis en ons volk, dat uitééngeslagen ligt en zijn plaats in de
volkerenwereld bij den dag meer verliest. En geef ons, waar ons volksleven achteruit
gaat, de profetische vlam te mogen laten branden, en aanblazen, maar in zuiverheid
en gehoorzaamheid. En wil ons elken Zondag daartoe opleiden tot bediening van
de ambten, die Gij ons allen schenkt. Doe het alles om Christus' wil, hemelse Vader.
Amen.

6.

Gebed

Heere God, Vader van onzen Heere Jezus Christus!
Wij danken U, dat wij een Heiland hebben. Die weet, dat Gij Hem altijd hoort,
maar Die dat zegt om der schare wil, die rondom staat. Vandaag zijn wij die schare.
Het waren eenmaal de Joden, die waren toen de kerk. Vandaag zijn wij de kinderen
Abrahams en zijn wij de kerk. De Heiland van toen staat in ons midden. En als wij
dan zeggen: zou Hij het wel kunnen, zou Hij een kans hebben? dan wordt Hij zeer
grimmig in den geest om onze zonden en dan dankt Hij hardop, dat de Vader Hem
altijd hoort.
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En Hij zegt dit tot den Vader om der schare wil met luide stem, opdat wij eindelijk
zouden zien, dat Hij de heerlijkheid Gods laat verschijnen op het gebed en dat de
heerlijkheid daar is, waar Hij was voor ons. Laat ons zien vandaag de heerlijkheid,
die niet alleen zich vertoont in een blinkend wonder, maar die hierin uitkomt, dat
wat er nodig is, ook gebeurt. En wanneer wij er in betrokken zijn en wanneer wij
doden zijn, die weer gaan leven en als wij niet verder kijken dan dat, dan gaat Hij,
Die Profeet is, verder schrijden; dan is de H. Geest in Hem gegeven, als de
kerkmensen nog niet weten, wat dood-zijn eigenlijk is. En als wij dan kinderen mogen
zijn des levens, uit de doden opgetrokken, allemaal Lazarussen, dan kan geen mens
dat zijn zonder wederom geboren te worden door de stem van het Woord, dan zullen
we lachen om de vreugde des heils en Zijn Naam vertellen aan wie het horen wil
en ook hardop gaan zeggen om der schare wil, dat Gij ons waarlijk in Hem altijd
hoort. En de stem van den een zal gepaard zijn aan die van den ander.
Heere, laat ons zo vanmiddag hier zijn, dat wij zo verkwikt worden naar den geest,
dat wij blij zijn, omdat dit hier gebeurt in de kerk. Wij bidden dat, Vader, om Jezus'
wil. Amen.

7.

Gebed

Heere, wij danken U, dat wij elkaar mogen ontmoeten op dezen Zondag als diegenen,
die van Uzelf ontmoet zijn en nu U mogen vinden, daar waar Gij te spreken zijt,
waar ook wij moeten komen voor Uw aangezicht, gebonden en onderworpen aan
Uw Woord. Wij bidden U om genade om, waar Gij ons hebt samengebracht aan
deze plaats, hier zó te kunnen wezen, dat wij het Woord Gods niet maar aanhoren,
maar ook meenemen en dat wij de vrucht daarvan mogen ontwaren in ons eigen
bestaan, zodat wij uit de vruchten van ons geloof, als een oprecht geloof,
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mogen zijn verzekerd.
Onze zonden klagen ons aan en de oren stoppen mogen we niet. Gij komt juist
vandaag hier met ons samen om hetgeen de oren zou stoppen weg te nemen, opdat
ze scherp mogen horen vandaag. Scherp horen moeten we vandaag uit Uw mond
hoe groot onze zonde en vervloeking is, opdat wij onszelf mishagen en ons voor U
verootmoedigen. Scherp horen moeten we ook vandaag, hoe rijk Uw genade is,
opdat wij nooit U beledigen door van Uw barmhartigheid klein en aards te denken
en te menen, dat onze zonde een last is die U te groot is. Scherp horen moeten wij
ook, dat Gij ons voorhoudt den regel der dankbaarheid om Uw wijngaard te zijn,
met liefde, welbewust, waarvan Gij de vruchten wacht. Heere, leer ons vruchten
dragen tot Uw verheerlijking en laten wij niet leven naar eigen goeddunken,
brutaalweg U negérend met Uw Woord, maar aandachtig naar U luisterend, de oren
wijd open doen en ons hart verenigd vinden door Uzelf tot de vreze van Uw naam.
En wat in de kerk is en niet van de kerk, wijl niet uit Uw Woord geboren, wilt Gij
dat uit ons midden weg doen of bekeren door Uw rijke genade en Uw almachtig
Woord.
Wij bidden als kerk voor de wereld, waarin wij geplaatst zijn, opdat zij niet van
ons tekort kome. Wij bidden voor de koningin en allen die haar bijstaan in het regeren,
en vragen of Gij leren wilt aan ons allen, en dus ook aan hen die leiding geven aan
het volksleven, dat Gij de Koning der koningen zijt en dat Uw wet alleen de
gezondheid van volk en van wereld kan betekenen; dat in die wet ook voor het
volksbestaan alles geoordeeld ligt, wat er tegen in gaat, (dat maakt de wereld
ongezond) en dat in die wet is aangewezen hoe een mensenkind, van U gegrepen
zijnde in Christus, ook als burger leven kan als een zoutend zout, een lichtend licht,
als een wijngaard, die vruchten oplevert.
Leer ons niet bang zijn in dezen benauwden tijd, waarin wij el-
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ken dag horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen en van aardbevingen
op verschillende plaatsen. Want ofschoon Gij gezegd hebt, dat al die dingen een
teken zijn van de nadering van Uw komst, Gij hebt ons niet gegeven een rekenboek
om Uw komst te bepalen op zekeren datum; en bovenal hebt Gij gezegd, dat Uw
genade over al Uw volk rijk is en onvergankelijk; dat zij ook vastligt en vastlegt wat
op haar steunt en door haar gebouwd is. Leer ons zó verstaan in het horen naar de
radioberichten en het lezen van de krant.
Wil ons ook vanmorgen schenken den nooddruft voor lijf en ziel in den dienst des
Woords. Wil onze kerken bouwen in liefde en blijdschap en in tucht over zichzelf
naar Uw Woord in enigheid des geloofs; wil alle raadslagen, plomp en fijn, die tegen
haar leven bedacht worden, breken en kapot maken door Uw genade, en onszelf
doen gebukt gaan over onze eigen zonden in de belijdenis, dat alleen bij U de zonde
een weg vindt om te verdwijnen. Breek zo af, Vader, in ons eigen leven de zonde,
opdat zo Uw genade voortga ons te bekeren en de wereld moge bekennen, dat
Christus Jezus geen avontuur begonnen is maar van den Vader in deze wereld
gezonden is. In zijn naam bidden we ook dit alles van U.
Amen.
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