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Hoofdstuk I.
Over de zwarigheid van ons onderwerp.
§ 1. Dante's verlegenheidsgevoel: de hemel ‘zwaarder’ thema dan de
hel?
Zooals men weet, heeft de dichter Dante Alighieri (1265-1321) drie boeken gegeven,
respectievelijk over de hel, het vagevuur, en den hemel, bij hem genoemd: ‘het
paradijs’. Het laatste epos van deze trilogie begint met de volgende strofen:
‘De glorie Desgenen, die alles beweegt, dringt door het heelal, en glanst in het
ééne deel meer, en minder in het àndere.
In den hemel, die het meest van Zijn licht aanneemt, ben ik geweest, en dingen
zag ik, die te herzeggen noch weet noch kan, wie van daarboven daalt;
omdat, naderende tot dat, waarnaar het verlangt, ons verstand zich zóózeer
verdiept, dat de heugenis niet achteraan kan gaan.
Evenwel, hoe groot eenen schat van het heilig rijk ik in mijnen geest kon vergaêren,
dat alles zal alsnu stoffe zijn van mijnen zang.
O, Goede Apollo, maak mij tot den laatsten arbeid van Uw vermogen tot een
zoodanig vat, als gij eischt, om er den beminden lauwer aan te geven.
Tot hiertoe was de ééne top van den Parnassus mij genoeg, maar nu is het noodig
met beide binnen te gaan in de nog overgeschoten renbaan.
1)
Kom binnen in mijn borst en blaas gij mij aan....’

1)

Vertaling (met onbeduidende wijziging) van Dr Boeke, Wereldbibl.
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Deze aanhef, waarin ik een enkel woord den nadruk gaf, is hierom zoo merkwaardig,
omdat de dichter in zijn beide voorafgaande geschriften, n.l. in zijn epos over de
hel, èn in dat andere, over het vagevuur (door hem den louteringsberg genoemd)
niet, gelijk hier, den dichter-god Apollo aanroept, en om bijstand bidt. In die beide
andere boeken toch is het hem genóeg, wanneer alleen maar de Muzen den dichter
in het volvoeren van zijn taak bijstaan. Maar als hij over den hemel moet gaan
spreken, dan kunnen de Muzen zelf hem niet meer helpen, dan is althans haar
bijstand hem ongenoegzaam. Dan moet de patroon der Muzen, Apollo zelf, den
geest van den dichter, den ‘ziener’, vleugelen aanschieten, en diens verbeelding
leiden op rechte baan. Wonen de Muzen aan de ééne zijde van den dichterberg,
den Parnassus, de andere kant ervan wordt bewoond door Apollo zelf. Welnu, voor
het beschrijven van hel en vagevuur behoeven Dante's zoekende gedachten slechts
dien éénen, den eersten kant van den Parnassus af te zoeken om hulp. Maar opdat
hij over den hemel zal vermogen te zingen, klimt nù zijn gebed, over de Muzen
heen, òp tot Apollo, haar patroon, die de andere zijde van den berg bewoont.
De bedoeling van den dichter is nu wel duidelijk. In de beeldspraak der grieksche
mythologie, waarin de Parnassus, met Muzen en Apollo, leiding en stuwing geven
aan den geest van dichters en visionairen, wil Dante uitdrukken, dat het wel moeilijk
is, te spreken over vagevuur en hel, maar dat het nog veel moeilijker is, te dichten
van den hemel, het paradijs. Uit de mindere regionen moge hem hulp toekomen
voor de behandeling van de beide eerste onderwerpen. Maar als hij aan het laatste
onderwerp - het paradijs - toekomt, dàn heeft zijn dichterlijke geest uit de hoogste
regionen bijstand te verwachten; het werk zou anders mislukken.

§ 2. Wat ligt achter Dante's verlegenheidsgevoel?
Wanneer wij nu ons losmaken van deze mythologische inkleeding, en de nuchtere
vraag stellen: heeft de dichter gelijk, is het wèrkelijk moeilijker, over den hémel te
schrijven dan over de hèl, - wij schakelen nu maar het vagevuur uit - dan is het
antwoord
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op die vraag slechts te zoeken op deze wijze, dat wij eerst een paar andere vragen
stellen:
1e. Hoe komt Dante er toe, te denken en te zeggen, dat het spreken over den
hemel veel zwaarder is dan het spreken over de hel?
2e. Is in dit opzicht zijn voorstelling juist, gaat zij van juiste grondgedachten uit?
3e. Indien dit niet het geval mocht zijn, wat zegt dan daartegenover de
gereformeerde belijdenis, waarvan immers in het hier volgende boek wordt
uitgegaan?

§ 3. Roomsche, middeleeuwsche grondgedachten.
Op de eerste der zooeven gestelde vragen nu vervolgens een antwoord zoekende,
merken wij op, dat de dichter Dante te zien is tegen den achtergrond van den tijd,
waarin hij leefde. Hij was een zoon der middeleeuwsche kerk. Maar daarmee is nog
niet genoeg gezegd: de kinderen dier kerk zwierven alle kanten uit. Dante behoorde
tot die middeleeuwsche denkers en schrijvers, die in hun gedachtenwereld, vooral
ook in de methode van hun denken, àl de typische eigenaardigheden vertoonen, àl
de typeerende zwakheden en zonden tevens, waarin tenslotte heel de
middeleeuwsche scholastiek en filosofie zich hopeloos heeft vastgewerkt, althans
uit het oogpunt van christelijk, bijbelsch denken. Inzonderheid twee denkers blijken,
1)
gelijk tegenwoordig vrij algemeen wordt erkend, Dante te hebben beinvloed. De
eerste is de groote scholasticus Thomas Aquinas, de tweede diens leermeester
Albertus Magnus.
Thomas Aquinas is de man, die de katholieke en de roomsche theologie tot op
dezen tijd toe veelszins te boeien en te beheerschen

1)

Sterker sprekend woord ware hier onjuist. Men bedenke, dat de dichter Dante niet aan een
denksysteem consequent trouw geweest is, dat de indrukken van de hem bekende systemen
veelszins vaag waren, dat met name Albertus Magnus naar verscheiden kanten zijn geest
heeft laten uitzwerven, en zelf allerminst een eenheid geweest is in zijn denken, en dat zijn
leerlingen - Eckart! - de wonderlijkste opvattingen hebben verdedigd. Ook aan de arabische
invloeden ga onze aandacht niet voorbij.
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wist door zijn strenge, subtiele, van stap tot stap, van conclusie tot conclusie
voortschrijdende schoolsche redeneerkunst. Daarentegen is Albertus Magnus een
man van heel andere structuur. De oudste was Albertus Magnus, leermeester immers
van Thomas.
Dat niettemin, ondanks het tusschen beiden bestaande verschil, deze twee
geleerden tezamen het denken van Dante beinvloeden kònden, valt reeds daarom
makkelijk in te zien, wijl een gedeelte van Albertus Magnus' publicaties nog viel,
nadat Thomas Aquinas reeds veel geschreven had. Nu moge het voor òns, zooveel
eeuwen later, gemakkelijk zijn, de punten aan te geven, en uit te werken, waarin
Thomas Aquinas van Albertus Magnus verschilde, - maar voor Dante, die trouwens
meer dichter dan man van wetenschap was, mòesten de gedachtenlijnen van deze
twee - gezien in samenhang met hun tijdgenooten en leerlingen - vrijwel door elkaar
loopen.
Ook wat den hemel betreft.
Ook wat de methode van het denken erover betreft.
Thomas Aquinas heeft in het Supplementum van zijn bekende Summa Theologica
over den hemel gesproken, zonder echter, wat de methode van zijn denken over
den hemel betreft, dáárin een ànderen weg in te slaan, dan wanneer hij spreekt
over zijn vele àndere dogmatische en theologische onderwerpen. In den breeden
heirgang zijner welverzekerde dogmatiek schrijdt hij rustig voort van de eene ‘kwestie’
tot de andere; en de eigenaardige, typische, manier, waarop hij redeneert en
concludeert, is altijd precies dezelfde, of hij nu spreekt over heel andere
onderwerpen, dan wel over den hemel. Wanneer Thomas toegekomen is aan
onderwerpen als: de opstanding der dooden, de vernieuwing der wereld, het lichaam
der zaligen, of de ‘genietingen’ van de zielen in den hemel, dan stelt hij één voor
één zijn ‘vragen’ en geeft er zijn antwoorden op, maar laat in geen enkel opzicht
zien, dat hij déze onderwerpen moeilijker vindt, dan de ontelbare andere ‘kwesties’
die hij heeft aangeraakt. Zijn scholastieke redeneerwijze argumenteert en concludeert
langs den ouden rustigen gewoonte-weg, die heel het boek kenmerkt.
Inzóóverre dus behoeft men bij Dante niet bepaald een directen
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invloed van Thomas te constateeren, wanneer de dichter met nadruk zegt, dat zijn
laatste onderwerp uit de reeks: het paradijs, zooveel zwaarder is dan de
voorafgegane themata: vagevuur en hel.
Gaat men echter na, wat Albertus Magnus geleerd heeft, dan verstaat men in
eens, hoe in zijn tijd Dante tot dat eigenaardige begrippen-complex komen kon, dat
in den geciteerden aanhef van zijn boek over den hemel naar voren treedt. Immers,
Albertus Magnus is in de geschiedenis der middeleeuwsche filosofie en theologie
bekend geworden door zijn verwantschap, niet alleen aan Aristoteles (dien ook
Thomas gaarne volgde), maar óók aan het neoplatonisme.
Dit neoplatonisme nu heeft vele eeuwen lang het denken van het stervende
heidendom, maar helaas ook dat van het jonge christendom, op fatale wijze
beinvloed. Een invloed, zóó fataal, dat slechts de doorwerkende kracht van het
openbaringswoord van God tenslotte in de Reformatie de zoo hoognoodige
zuiveringsdaad aanvankelijk heeft kunnen brengen.
Het zijn met name de volgende punten, die voor ons onderzoek hier beteekenis
hebben:
a. In de eerste plaats treft het ons, dat in het neoplatonisme de bijbelsche
scheppingsleer de plaats ruimen moet voor een onbijbelsche emanatieleer. De z.g.
godheid wordt er gezien als een eenheid, die uitstraalt, en daarna zich afspiegelt
in de schepselen, welke uit de godheid uitgevloeid, ‘geëmaneerd’ zijn. Deze
‘uitvloeiing’ en afspiegeling der godheid in het schepsel geschiedt evenwel
trapsgewijs. In het ééne schepsel ligt meer van Gods kracht dan in het andere. In
den éénen kring van het geschapene is de afstraling, de uitstraling, de weerkaatsing
van het goddelijk licht, en de invloeiing van Gods kracht, sterker dan in den anderen.
In het neoplatonisme (gelijk trouwens in heel die eerste reeks van dwalingen,
waarmede de christelijke kerk in de eerste eeuwen zoo te kampen had) is het
ontstaan van de wereld dus heel anders voorgesteld dan de bijbel ons leert, en
Calvijn ons heeft doen zien. De grens tusschen God en wereld werd uitgewischt;
uit God vloeide proces-gewijze het geschapene voort; en, gelijk Albertus Magnus
leerde, altijd maar door ‘laat’ God ‘intelligenties’ (eerste
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en hoogste schepselen) van zich uitvloeien. In dat ongebroken ‘uitvloeien’ van het
geschapene uit God zelf, dacht men zich dan een zekere gradatie; eerst was er in
de uitvloeiing van het ‘geschapene’ uit God een afdaling van hoog tot laag, doch
daarna kon er, dank zij de inwonende kracht van de zich bevrijdende ziel, voor den
willenden mensch ook weer een opstijging komen van laag tot hoog. In de
allerhoogste ‘sferen’, zeer dicht bij God zelf, waren dan ‘lichthemelen’, lichtkringen,
lichtgebieden, van heel stèrke uitstralingskracht; en daaronder lagen dan andere,
minder lichtsterke, sferen, dááronder dan weer bepaald duistere gebieden. En ten
slotte kwam men af in de onderste scheppingskringen, die dus tegenover het
oorspronkelijke licht stonden als duisternis. Deze onderste, duisterste kringen, deze
‘diepten’ van ongoddelijke, zondige, zwakke, booze machten, werden dan wel kwaad
genoemd, en zondig, en verdorven, maar tenslotte waren zij - gelijk men verstaat niet principieel tegenover God te zien. Zij waren in strikten zin niet anti-goddelijk,
niet schuldig. Zelfs in de hel waren elementen van het oorspronkelijke licht. De
emanatiegedachte van daareven verbond immers ten slotte de hoogste sferen aan
de laagste? Ze koppelde immers het licht aan de duisternis, de hoogste hoogten
aan de diepste diepten? Er was, om zoo te zeggen, wèl verschil in graad of in vorm,
van verwantschap aan ‘God’, maar er was niet die diep-insnijdende antithese, welke
de Schrift ons leert zien als bestaande tusschen heilig en onheilig, tusschen God
en Satan, tusschen wat overeenkòmstig de wet is èn wat tégen de wet is. Verlossing
door genade, door loskooping, door ‘zulk een, die sterker dan alle schepselen is’,
was dan ook niet noodig: de wil was vrij, kon zich althans vrij maken. De mensch
kon opstijgen uit de laagte naar de hoogte; hij kon onder inspanning van zijn wil,
zich òpwerken uit de duisternis, en komen naar het licht.
Men voelt, dat op dit punt het neoplatonisme (waaraan Albertus Magnus zich
verwant toonde, bepaaldelijk in zijn licht-filosofie, zijn trapsgewijze geordende
‘sferen’), ons nu reeds min of meer doorzichtig maakt, hoe Dante komen kon tot
wat hij zooeven ons bleek te zeggen. Immers, hoe dichter eenig schepsel bij God
leeft,
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en hoe helderder en stralender de lichtkring, de ‘bovenhemel’ is, waarin het
opgenomen is, hoe meer moeite de nietige stof- en aardemensch met zijn zwakke
oogen hebben zal, om het ‘wezenlijke’ van wat in dat boven-licht zich beweegt, te
onderkennen. In den hemel in te zien, dat is veel zwaarder dan dat de dichterlijke
verbeelding in de hel of in het vagevuur verwijlt, waar de lichtelementen uiterst
schaarsch zijn. Juist in zijn verwantschap met de oude emanatie-gedachte nu heeft
Albertus Magnus (via arabische filosofen) den geest van Eckart, den mysticus, en
ook van Dante, beinvloed. Het bij Dante typeerende beeld van een ‘uitstralenden’
God wordt hier doorzichtig. Men proeft aan den leerling de zwakheid van den
meester, dien dit brok heidendom altijd in de keel is blijven steken.
b. In overeenstemming met het voorgaande, heeft dan ook het neoplatonisme
geleerd, dat God niet de eenige schepper van alle dingen is. God zelf schiep wel
de ‘hoogste’ hemelen, den ‘eersten’ hemel, en ook wel de ‘eerste’ wezens, maar
Hij heeft de schepping van de ‘lagere’ ‘wezens’ en van de ‘lagere’ kringen en krachten
overgelaten aan z.g. middel-oorzaken, aan ‘scheppers’ van lagere orde; met name
aan de z.g. intelligenties, die men zich dacht als bewegende machten en krachten,
welke de ònder hen zelf staande wereld-sferen hebben voortgebracht. Men
onderscheidde de onvergankelijke dingen (engelen, materie, hemelen, en ook de
ziel van den mensch, voor zoover zij ‘intellectueele’ ziel is), van de vergankelijke of
contingente. De eerste heeft God zelf geschapen, de tweede moet men verklaren
uit de werkingen, de stralingen, de bewegingen der z.g. intelligenties, die ook weer
elk hun eigen ‘hemel’ hebben. Verwante voorstellingen treft men aan in de gnostiek
uit de eerste eeuwen van het christendom, zelve weer ontstaan uit oostersche
invloeden. Ook onder dit gezichtspunt groeit vanzelf de opvatting, dat het voor den
mensch moeilijker is, in te dringen in den hoogsten hemel, die immers aan Gods
eigen directe scheppingsdaad zijn ontstaan te danken heeft, dan te doorzoeken de
‘lagere’ sferen, die aan lagere scheppingskrachten haar ontstaan te danken hebben.
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c. Hiermede ging dan voorts gepaard een bepaalde opvatting over de mogelijkheden,
en over de verscheidene vormen en wegen der menschelijke kennis. De
middeleeuwsche scholastiek gaat in onderscheiden van haar vertegenwoordigers
den weg op van de ‘mystiek’; ten deele ook in Albertus Magnus, Meister Eckart,
tijdgenoot van Dante, en ook in Dante zelf. Bij velen lag daar weer achter: hun
valsche onderscheiding tusschen ‘filosofisch’ en ‘theologisch’ kennen; beide hadden
een eigen methode, vaak ook achtte men het eerste van lager, het tweede van
hooger orde. Daarbij bracht dan vervolgens een valsche onderscheiding van ‘natuur’
en ‘genade’ menig denker er toe, de z.g. verstandelijke of dianoëtische deugden
hóóger aan te slaan dan de z.g. practische deugden. Het gold als ding van lager
orde, hier op aarde practisch werkzaam te zijn, of daarover filosofisch na te denken.
Maar het heette een ding van hooger orde, over den hemel theologisch na te denken,
of langs den ‘mystieken’ kennisweg daar met zijn zoekenden geest in te dringen.
Immers, daar ‘verloor’ de ziel zich in God; zij raakte aan die hoogste, die
opper-hoogste ‘wereld’ van God, waarin tenslotte alle tegenstellingen opgeheven
werden in een ‘hoogere eenheid’. Want immers, dàt was de eigenlijke hemel-glorie:
de eenheid van de tegendeelen, het boven alle contrasten uitgeheven zijn. Vloeide
niet oorspronkelijk uit het ééne oer-licht alles voort? Waren niet alle contrasten in
dat ééne eerste Licht besloten? Men treft hier weer oostersche invloeden: de
oostersche ‘mystiek’ (Mani, de gnostiek, de middeleeuwsche takken daarvan) zag
altijd in God, en dus ook in de onmiddellijke omgeving van God, alle tegenstellingen
opgeheven en herleid tot haar oer-eenheid. Contrasten van goed en kwaad, nabij
en ver, hoog en laag, daarmee ‘werkt’ men hier beneden; doch ze verliezen hun
werkelijkheid, ze houden op te gelden, dáár, waar God zelf zich te genieten geeft,
den geest van den mysticus doordringt. De aarde-mensch, ook de dichter, blijft aan
die tegenstellingen gebonden; in zijn denken, zijn waarneming, kan hij, zoo lang hij
op aarde is, zich niet, of anders uiterst moeilijk, eraan ontworstelen. Dat is zijn
zwakheid nog. En nu is het die zelfde zwakheid, die zich aanschouwelijk
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maakt, ja, die zich wreekt, in de straffen der hel, in de pijnen van het vagevuur. Maar
in den hemel is men er van verlost. Dat is de kracht juist van den hemel. Maar zóó
is het te meer begrijpelijk, dat, wie over de hel spreekt en over het vagevuur, het
gemakkelijker heeft dan wie huiverend de hoogten van den hemel doorzoekt. De
aarde-mensch, zelf nog zwak, zelf nog in tegenstellingen denkend en waarnemend,
kan gemakkelijk zich de hem verwante wereld van hel en vagevuur indenken; doch
bóvenmenschelijke inspanning slechts, mystieke begenadiging alleen, kan hem
doen binnendringen in de hoogten van den hemel, met zijn boven alle contrasten
uitgaande al-eenheid. Heel de mystiek van de middeleeuwen, men denke ook weer
sterk aan Eckart, is onder dit gezichtspunt te verklaren. De mystieke ‘kennis’, de
‘aanschouwing’ van den mysticus, werkt niet meer met begrippen. Het begripsmatige
‘kennen’ is volgens haar de kortste weg tot het nièt-kennen.
d. Omdat nu tenslotte de zooeven reeds genoemde verheerlijking van de
‘verstandelijke’ bóven de ‘practische’ deugden, de middeleeuwsche mystici er toe
gebracht heeft, zich een hemel te denken, waarin de hoogste zaligheid juist lag in
het niet meer wèrken, doch ‘mediteeren’, en de hoogste hemelkringen dáár te zien,
waar de daad ophield, om voor de bespiegeling, de stille bewondering, de extatische
‘genieting’ in zelf-verlorenheid plaats te maken, daarom moest het ontwerpen van
een hemelbeeld ten slotte Dante ook hierom zoo moeilijk schijnen, wijl de mensch,
zoolang hij nog op aarde is, en daar wordt naar beneden gezogen in die wereld van
de drukke daad, zich zoo moeilijk kan verplaatsen in den hemel met zijn helden der
meditatie. Uit de wereld van beneden, met haar hartstochten, met haar bewegingen
van het vleesch, met haar begripsmatige denk- en leefwijze, was de weg wel heel
zwaar naar den hemel met zijn stille meditatie, zijn onttrokken-zijn aan de praktijk,
en zijn verheven zijn boven alle contrasten.

§ 4. Bijbelsche gedachten tegenover de middeleeuwsche.
In het bovenstaande trachtten wij aan te toonen, hoe bij Dante de invloed van
Thomas Aquinas, Albertus Magnus, en de mystieke
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speculatie zijner dagen, meesprak in de typeerende inleidingsverzen uit zijn boek
over het paradijs.
Nu komen wij aan onze tweede vraag. Zijn die gedachten van Dante juist, ja of
neen?
Hierop antwoorden wij zonder aarzeling, dat zij dóór en dóór krank zijn. In al zulke
gedachtenreeksen hooren wij een wijsbegeerte aan het woord komen, die de
worsteling met het oude heidendom nog lang niet te boven gekomen was. Eerst de
scherpe geest van Calvijn kon in beginsel met haar breken. Want in al de vier
zooeven genoemde punten trekt de Schrift andere lijnen. Laat ons dit nagaan.
a. Wat de bovengenoemde emanatie-gedachte aangaat, de Heilige Schrift bindt
ons aan een heel ander woord: in den beginne schiep God den hemel en de aarde.
De wereld is niet ‘gevloeid’ uit God, maar al wat geschapen is, is door zijn wil tot
stand gebracht en blijft van Hem tot in der eeuwen eeuwigheid onderscheiden. In
zichzelf is God zichzelf ‘genoegzaam’. Hij heeft geen schepping en geen schepsel
noodig, om in zijn volheid zich te behagen en in dat zelfbehagen tot zich eeuwig
weer te keeren. Tusschen God, en alle gemaakte ding, alle schepsel, ligt een
grenslijn, die niemand straffeloos in zijn denken verwaarloozen kan. Wie het
onderscheid tusschen God en zijn schepsel verwaarloost, heeft daarmede de
grondgedachte van de Schrift prijsgegeven. ‘God is in den hemel en gij zijt op aarde’
(Pred. 5:1).
b. Daarom weet de Schrift ook niets van die z.g. middeloorzaken, aan welke dan
het ‘scheppen’ van de ‘lagere’ sferen zou zijn toevertrouwd. God heeft àlles
geschapen, èn alles alléén geschapen. Scheppen in strikten zin is een privilege,
dat God met niemand deelt.
c. In zijn schepsel heeft God ook nooit de eene ‘deugd’ boven de andere gesteld.
Alle deugden zijn in hun ‘waarde’, in hun kracht van Gods-dienst, onderling gelijk.
Dus zijn ‘denken’ en ‘doen’ ook geen waarden van ongelijke grootte. Alles wat in
denken of doen overeenkomstig Gods wil geschiedt, is goed, en dan ook even goed.
En alles wat tegen dien wil ingaat, is ver-
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keerd, en dan ook even verkeerd. De mensch zelf is ondeelbaar; hij kan de ééne
functie van de andere niet scheiden; en daarom kan ook de ‘mystiek’ niet worden
aangeprezen als een hoogere kennis-weg, kan ook het filosofisch kennen niet in
waardij verschillen van het theologische. Er is geen kennis-weg ontsloten, tenzij
dan door de openbaring. En nu is 't maar de vraag, of de mensch ze recht gebruikt,
beantwoordt, ja dan neen. Gods openbaring spreekt ons aan in ál onze vermogens,
wil tot ons leven ingaan langs elken kennisweg, die, naar den aard van elke bepaalde
openbaringswijze zich daartoe leent. Hier wordt het onmogelijk, de scherpe
waarde-onderscheiding te maken tusschen filosofisch en theologisch denken. Alle
denken is gelijk van waarde, ook bij verschil van methode. Een primaat van theologie
boven filosofie of eenige andere wetenschap kennen wij niet; want alle wetenschap,
ook de theologische, heeft uit te gaan van het geopenbaarde Woord, en alle
wetenschappen staan dáárin gelijk. Alle kenniswijzen ook. Wie op dit standpunt
staat, komt dan ook tot de conclusie, dat in een bepaalden openbaringskring alle
daarin gegeven onderwerpen even moeilijk zijn. Alles wat de bijbel ons openbaart,
stelt aan ons verstand gelijke aanspraken. De heele mensch met al zijn kennis-wegen
moet, zoover hij een ‘natuurlijk mensch’ is (1 Cor. 1 en 2) overwónnen worden door
hetgeen Gods Woord hem leert. Alle inhouden van Gods gesproken en geschreven
woord zijn gelijkelijk voor ons mysterie. De bijzondere openbaring zegt ons wel altijd
waarheid, maar put die waarheid nimmer uit. Onverschillig, welk bijbelsch thema
men ook aansnijdt, geen van die alle kan door het geloovig denken op rechte wijze
worden behandeld, tenzij de openbaring, die God gaf, theocentrisch en christologisch
wordt ‘ingedacht’, nadat zij door het geloof ‘aanvaard’ is. In de overweging van al
de binnen haar kring besproken onderwerpen dient de heele Schrift in rekening te
komen, en laat zich de ééne, ondeelbare God kennen door zijn ééne, ondeelbare
woord en werk. En hierom weten wij van geen mystieken kennisweg, en kennen
ook geen moeilijker of makkelijker onderwerpen uit het onderwijs der Schrift. Wèl
is er verschil in meer of min-
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dere moeilijkheid van de openbaringsmiddelen (een gelijkenis b.v. is moeilijker te
ontleden dan vele andere schriftgedeelten); maar er is géén meer of mindere
zwarigheid in het verstaan der openbarings-inhouden.
d. Vandaar dan ook, dat bij ons de verheerlijking der ‘dianoëtische’ deugden boven
de ‘praktische’ deugden eenvoudig onaannemelijk is. Dus kunnen wij ook nimmer
meegaan met Dante, die, naarmate hij dichter bij den hemel denkt te komen, dichter
bij de ‘kern’ daarvan, het ‘Empyreum’, naar diezelfde mate de hemelbewoners
minder ‘ziet’ ‘doen’, en méér laat ‘zien’. Heel deze fantasie van hemelbewoners, die
meer om hun denken dan om hun doen als sterren aan en in den hemel blinken,
gaat uit van een onjuiste filosofie, rukt het menschelijk leven uiteen, en stelt ons
niet den vollen, konkreten, met àl het zijne God dienenden mensch, doch een
misvormden, scheefgegroeiden mensch als ideaal voor oogen. Tusschen
gereformeerde theologie en oostersche mystiek, neoplatonische filosofie, of dergelijke
ligt een diepe kloof: twee werelden scheiden zich hier. Een ‘mystieke’ verfilosofeering
van het Evangelie moge bij middeleeuwsche denkers en dichters den waan hebben
gevoed, alsof in den hemel de z.g. ‘Uebergegensätzlichkeit’ (het aan alle
tegenstellingen ontheven zijn) ongeveer zooiets te ‘genieten’ gaf, als het Nirwana
der Boeddhisten, wij onderzijds verwerpen heel dezen gedachten-cyclus, en háten
het woord, dat wij daareven gebruikten; wij háten dit theoreem der
‘Uebergegensätzlichkeit’ als een fundamenteele ketterij. Men moge meenen, dat in
de ‘al-eenheid’ van God en schepsel ten slotte alle tegenstellingen verdwijnen, maar
juist deze ‘al-eenheid’ loochenen wij. De tegenstellingen, die er zijn, zijn eeuwig;
anders zijn zij dien naam niet waard. In alle eeuwigheid blijven de contrasten van
goed en kwaad, licht en duister, nabij en ver, God en Satan, hoog en laag. Tegenover
de kranke fantasie, die een hemel zich dacht, waarin men boven de tegenstellingen
zou uitgeheven zijn, stellen wij dat andere, bijbelsche hemelbeeld, volgens hetwelk
óók de hemel, ja, juist de hemel, aan de werkelijkheid van die contrasten een voltooid
getuigenis geeft, op alle kennis-
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wegen. De hemel is ons de voltooide schouwplaats van de volmaakte aanschouwers
van de definitief uitgewerkte, in niets meer verdoezelde of omnevelde
onderscheidingen. De hemel moge de plaats der krachtigste verbindingen zijn, hij
is óók de plaats der scherpste onderscheidingen. Geen plek in 't gansche heelal,
waarin zóó duidelijk de lijnen worden gemarkeerd, zóó scherp de grenzen worden
afgeteekend, zóó levendig de verschillen worden uitgewerkt, en toegespitst, als juist
de hemel. Hij is immers de plaats van de volkomen uitgewerkte scheppings- en
herscheppings-gedachten Gods? Hij is immers de plaats der pleromatische afronding,
en voltooiing, en volgroeiing van alles wat zijn groei in den tijd genomen heeft? Hij
is immers het wonderland (zooals wij het in onze kinderlijke voorstelling vandaag
uitdrukken), waarin àlles, wat door God in de schepping gelegd is, en tot wasdom
door Hem werd geroepen, en in de genade der herschepping opgenomen, nu van
den ban der zonde ontdaan, zijn vollen wasdom heeft bereikt? Hij is toch de plaats,
waarin alle zaad gekomen is tot zijn dertig-, zestig-, honderdvoudige vrucht? De
plaats, waarin elk zaad naar zijn aard zich heeft ontwikkeld, van bijmengselen is
ontdaan, door de verlossende genade naar zijn eigen natuurlijken aard weer heel
en al ontplooid is, in zijn eigen vrijheid? Waarin dus ook alle vruchten van dat zaad
weer elk haar eigen aard vertoonen? Pas deze gedachte toe op al wat God
geschapen heeft, op al wat goed is naar zijn aard, op al wat kosmisch is, dan is de
hemel juist het tegendeel van wat het neoplatonisme er van gemaakt heeft. Hij is
de plaats zonder afgeknotte pyramiden. Zelfs de idee van een afgehouwen tronk
wordt in deze plaats van alle geconsummeerde leven, van ‘hooge’ heerlijkheid, en
‘nederige’ natuurlijkheid belachen. Daar, waar geen enkele vrucht in knop gebleven
is, en geen vermenging, geen kruising van rassen meer is mogelijk gelaten, waar
alles zijn ‘eigen aard’ naar zijn oorspronkelijke roeping, naar het oer-bevel van den
scheppenden God, behouden en ontwikkeld heeft, daar hangt geen enkel ding meer
in den nevel. Nooit ‘weent men daar om bloemen, in den knop gebroken, en vóór
den uchtend van haar bloei vergaan’.
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Nooit ‘sluimert’ er één aanleg of vermogen. Niets doezelt, niets ‘ver-doezelt’ daar.
Geen enkele grenslijn heeft daar barrikaden noodig om zich te handhaven. Omdat
de grenzen er vervloeien? Neen, neen, juist omgekeerd: omdat elk de grenzen
volmaakt er ziet, en ook eerbiedigt. Wij komen later hierop terug.

§ 5. Conclusie.
Daarom staan wij - wij nemen nu op dit punt conclusie - volkomen àfwijzend
tegenover de geciteerde aanvangsregelen van Dante's epos over den hemel. Niet,
alsof wij ontkennen zouden, dat het vraagstuk van den hemel ons verstand zeer
ver te boven gaat. Dat geven wij onmiddellijk toe. Alleen maar, - wij zeggen precies
dàtzelfde van de hèl. Om nu maar van andere onderwerpen te zwijgen.
Dante heeft eens het beeld gebruikt van de zon, die zichzelf onzichtbaar maakt
door àl te veel licht. Wanneer hij op Mercurius aankomt - voor zijn begrip is dat één
van de z.g. hemel-sferen, waarin de ziener ingang nemen kon - dan teekent hij aan:
‘zóóals de zon, die zichzelve onzichtbaar maakt door te veel licht, wanneer de
warmte de tempering, door dikke dampen gemaakt, heeft afgeknaagd, aldus, door
de groote blijdschap, verborg de heilige gestalte zich voor mij in haar lichtstraal, en
aldus, gansch en al verholen, sprak zij....’.
Het beeld is sprekend genoeg. De zon heeft voor ons menschelijk oog te veel
licht. Zóó wordt nu ook de aanschouwing der hemelsche gestalten den dichter-ziener
onmogelijk door een surplus van licht. Geen gebrek aan licht, maar juist zijn al te
groote felheid hindert de waarneming, bemoeilijkt de kennis. Het licht is ons te sterk,
het overstelpt ons, het reikt duizend voet boven de hoogste toppen van de kennisen aanschouwings-hoogten, die wij hier beneden kunnen bestijgen.
Of wij het daarmede eens zijn? Ongetwijfeld. Wij kunnen dezelfde gedachte zelfs
wel met een bijbelsch beeld uitdrukken. Want als wij van de aarde uit den hemel
willen ‘zien’, hem ons willen voorstellen, dan gaat het ons, in onze voorstelling van
wat wij
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door de openbaring kennen, eigenlijk evenzoo als het ook met die menschen gegaan
is, die met Paulus eens meekwamen op den weg naar Damaskus. Toen immers
Paulus, ‘blazende dreiging en moord’, naar Damaskus trok, werd hij daar overvallen
door den Christus, uit den hemel zelf. En nu staat er een zeer merkwaardig bericht
in de Handelingen, met name dan wat Paulus' medereizigers aangaat. Den éénen
keer lezen wij, dat, toen Christus verscheen op den weg, Paulus' reisgenooten wèl
de stem hoorden, maar niemand zagen (9:7). Een anderen keer lezen wij: zij hoorden
niet de stem desgenen die sprak, maar zij zagen wèl het licht (22:9).
Deze twee mededeelingen uit de Handelingen der Apostelen lijken onderling
tegenstrijdig, en zijn dan ook vaak zoo genoemd. Toch is er van strijd geen sprake.
Juist omgekeerd: het ééne bericht vult het andere aan. Reeds de fijne nuanceering
der grieksche taal bewijst, dat beide berichten met elkaar in harmonie leven. We
moeten 't ons aldus voorstellen: Paulus' reisgenooten hoorden wel, gansch algemeen
gesproken, ‘een’ stem, d.w.z. een geweldig, krachtig, boven hun hoofd uitbrekend
geluid. Maar wàt nu precies de wóórden waren, die gesproken zijn, dat verstonden
zij niet. Een geluid hoorden zij, maar het bleef, wat men zou kunnen noemen: voor
hun ooren ongearticuleerd. Een ‘stem’ hoorden zij, maar niet de woorden. En zóó
nu, als het met hun hooren stond, verging het ook hun zien. Zij zagen wel ‘een licht’,
dat ineens uitbrak boven hun hoofd, en hun oogen verblindde, maar de omlijnde
figuur, die in dat licht stond, en die haar eigen contouren in dat licht duidelijk en
scherp afteekende, die aanschouwden zij niet.
Inderdaad, onder dit bijbelsch beeld willen wij Dante gaarne toegeven, den hemel
slechts op deze wijze te kunnen ‘zien’. Hier en nu. Zoolang het n.l. op het ons
vóórstellen der dingen aankomt. Want tusschen voorstelling en kennis is verschil.
Wij hooren wel ‘een stem’; en het is wel ‘een stem als van vele wateren, en als van
een grooten donderslag’. Onze fantasie ‘hoort’ wel van cithers, en van zangers, en
van gebeden, en van sterke roepingen, en van een krachtig uitslaanden jubel. Maar
zij verneemt niet de woorden zelf, die er gesproken worden of gezongen, gebeden
of
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gezucht; en wij kunnen van wat wij niet ‘gehoord’ hebben, dan ook niets
‘reproduceeren’. En onze verbeelding ‘ziet’ wel een licht, en verzadigt zich wel gretig
aan het bekorend beeld van ‘een stad, die zon noch maan noodig heeft’, en waar
het Lam de kaars is. Ze kan zich aan het werk voelen zetten door de Openbaring
van Johannes, waarin de mooiste, de ‘duurste’ woorden worden gesproken over
die stad van mirakelen: goud, en glans, en schittering, en diademen, en zonnegloed,
en stralende heerlijkheid. Maar de scherpe figuren, de allerminst vage contouren
van de voleinde personen, scheppings-gaven, scheppings-wonderen van den hemel
zelf, die allen in dat licht zijn, staan, wandelen, bloeien, - die kan, die durft zij niet
beschrijven. Zij alle zijn Gods grootste rijkdommen, - maar zij alle staan in een zee
van licht, die voor ons te veel licht heeft.
Alleen maar, dit alles beteekent nog in het minst niet, dat wij Dante gelijk zouden
geven. Reeds de onderscheiding tusschen voorstelling en kennis maakt ons
behoedzaam. Wij kunnen niet ‘zien’, niet ‘hooren’ in die hoogten. Maar.... als wij
lezen kunnen, lezen, wat geschreven is, en als 't geschrevene waar is, zou dàt niet
alles ànders maken? Hoe 't zij - dit komt in 't volgend hoofdstuk wel aan de orde hoe 't zij, wij laten ons niet inpalmen door Dante's overigens sprekend beeld van
dat teveel aan licht. Want in omgekeerde richting is, mutatis mutandis, hetzelfde
óók te zeggen van de plaats der buitenste duisternis. ‘Buitenste’ duisternis, - dat is
al een uitdrukking zelf, die ons duidelijk maakt, in eens, dat de moeilijkheid voor het
indenken van de hel éven groot is, als voor het verstaan van den hemel. Hier staat
het ‘buitenste’ licht tegenover de ‘buitenste’ duisternis. Wij staan hier in beide gevallen
aan de grens.
Daarom willen wij ons onderzoek naar hetgeen in den hemel is aanvangen met
vreeze en beven, inderdaad. Maar met géén méérdere beving, dan ons overvalt bij
élk aansnijden van een thema, dat de bijbel ons ter overweging heeft gegeven. Wij
zijn hier immers aangewezen, niet op menschelijk denken, dat autonoom zou zijn,
niet op onze filosofische denkkracht, niet op eenige theologische wijsheid boven
filosofische kennis, niet op mystieke
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intuitie. Wij zijn enkel aangewezen op de Schrift. En deze Schrift moeten wij geheel
in rekening brengen bij elk theologisch onderwerp. Er is, dit merkten we reeds op,
wèl meer of minder gemakkelijkheid in haar openbaringsmiddelen. Maar voor àl
haar openbarings-inhouden, elk afzonderlijk, gebruikt zij àl de openbaringswegen,
die zij ontsloot voor het ons doen kennen van de bonte wijsheid Gods. In het betreden
van die openbaringswegen is zij ten aanzien van elk onderwerp zich steeds gelijk
gebleven.
Daarom weten wij wel, dat wij de ‘buitenste duisternis’, en het ‘uiterste licht’ in hel
en hemel hebben te ontzien, maar wij vergeten niet, dat dit uitdrukkingswijzen zijn,
die gekozen zijn uit het standpunt van wie in één van beide plaatsen zijn. De hèl
moge de plaats der buitenste duisternis zijn, voor wie er ‘woont’, niettemin is voor
het geloof de openbaring omtrent deze plaats der buitenste duisternis licht, helder,
doorzichtig, klaar. Even licht en klaar als wat de bijbel zegt over den hemel. En
omgekeerd: de hémel moge de plaats zijn van het uiterste licht, hij is dat slechts
voor wie er verkeert. Wij hier beneden blijven aangewezen op Gods openbaring
omtrent den hemel. Wij kunnen over den hemel slechts denken òp de aarde. En
het dénken over den hemel is evenmin hémelsch, als het denken over de hel hèlsch
zou zijn. Welnu, de openbaring over den hemel heeft evenzeer en in gelijken zin
zich geconformeerd aan ons menschelijk bevattingsvermogen, en, om' met Calvijn
te spreken, zich geadapteerd aan onze bevattingsmogelijkheid, als de openbaring
over de hel. In den hemel zien wij het licht van de deugden Gods en eeren het. Maar
in de hel zien wij precies hetzelfde. Wie aan een andere hel gelooft, heeft God vóór
de poort van die hel onttroond; - maar de hel zelf is een der uiterste bewijzen voor
de waarheid, dat God zich nooit onttroonen liet. Wanneer het dus waar is, dat èn in
de hel èn in den hemel de heerlijkheid, de kracht, en de sterkte van God tot in der
eeuwigheid zich openbaren en handhaven, en wanneer het dan bovendien óók nog
waar is, dat wij die twee slechts kennen kunnen, als wij geloovig hebben
‘aangenomen’ hetgeen de Schrift omtrent den éénen God ons leert, dàn blijft voor
den
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gereformeerden denker slechts deze eene mogelijkheid open: hij haalt een streep
door de eerste verzen van Dante's epos over het Paradijs. Zijn God om licht en
wijsheid biddende bij het aanvatten van dit zware onderwerp, legt hij toch in dit zijn
bidden géén zwáárder accent, geen hoogeren toon, dan in die andere gebeden,
waarin hij vraagt om licht en wijsheid in het spreken over iets, dat hem geopenbaard
is. Het is ten slotte even moeilijk, over den hemel te schrijven, als over het eerste
en beste onderwerp op de voorpagina van den christelijken scheurkalender. En
omgekeerd.
Want - en hier zinspelen wij aan het einde van dit hoofdstuk op Dante, dien wij
hoorden spreken in zijn begin - want ‘de glorie desgenen, die alles geschapen heeft,
en alle ding draagt door het woord zijner kracht, dringt wel door in het heelal, en
glanst in het ééne schepsel, als Hij dat rijker heeft willen maken, wel meer dan in
het andere, dat Hij minder rijk geschapen heeft’; maar - hij heeft zijn openbaring
over die alle ons éven zwaar gemaakt, èven overweldigend, èven wonderbaarlijk.
Het slot van Romeinen 11 is dan ook geschreven nadat val en opstanding, verkiezing
en verwerping, te zamen onder één gezichtspunt waren besproken, en tot den éénen
God herleid. Het slot van Jesaja eveneens. ‘O diepte des rijkdoms’, dat zegt de één
voller dan de ander, en met meer verstand. Maar die het zegt, die zegt het overal
met gelijke toonshoogte.

Hoofdstuk II.
Over de gemakkelijkheid van ons onderwerp.
§ 1. De gemakkelijkheid, de mogelijkheid der behandeling betwist.
Zoo zijn wij dan uitgekomen bij de gedachte, dat wij in de behandeling van het aan
de orde zijnde onderwerp, over steeds
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dezelfde kenniswegen mogen gaan, en aan onzen voet geen zwaarder keten dragen,
dan wanneer wij uit de openbarings-volheid een ànder thema zouden hebben
uitgelicht. Inzóóverre dus weten wij, als kinderen van de kerk, ons deelgenoot van
àl de zwakheid, maar óók van al de sterkte, die in den loop der eeuwen haar
toebedeeld is. In betrekkelijken zin, en onder het gemaakte voorbehoud, spraken
wij aan het eind van het voorgaande hoofdstuk van de gemakkelijkheid van ons
onderwerp.
Evenwel, op dit punt gekomen, hooren wij een koor van stemmen ons
tegenspreken. En deze tegenspraak zal voor ons moeilijker te verstaan, en te
weerleggen zijn, dan hierboven het tusschen Dante en ons liggende meeningsverschil
te vereffenen bleek. Het denk-conflict, dat tegen Dante ons noopte positie te nemen,
was nog maar klein, vergeleken bij de polemiek, welke tusschen de thans onze
aandacht spannende tegensprekers en ons zelf onontkoombaar zal blijken. Want
Dante zei: het onderwerp van dit boek is moeilijker dan de andere. Diegenen echter,
tegenover wie wij thàns ons zullen moeten afgrenzen, hebben gezegd, op allerlei
wijs, en zeggen ten deele nog: een doeltreffende behandeling van dat onderwerp
is feitelijk onmogelijk. Dat ons onderwerp, althans op de plaats, waarop wij het willen
inordenen in het geheel van ons theologisch denken, en op de wijze, waarop wij
het willen bespreken, eigenlijk voor een onmogelijk te vervullen taak ons plaatst,
althans indien men zou willen hopen op ‘resultaten’, waarvan men zeggen kan:
ziedaar de wáárheid, - dàt hangt samen met een in den laatsten tijd al sterker naar
voren tredend verschil van meening over de eschatologie.
Eschatologie, - onze lezers zullen weten, dat tot nu toe hieronder vrij algemeen
verstaan werd: de leer omtrent de ‘laatste dingen’. Met het woord ‘laatste dingen’
werd dan gewoonlijk bedoeld: de ‘het laatst, de aan het slot komende’ dingen. Men
plaatste in dit spraakgebruik zich gewoonweg in het ‘vlak’ der menschelijke, en
daarmede dus ook van àlle geschiedenis, en volgde dan de gewoonte, die wij elken
dag aannemen: zelf ‘stond’ men in het heden, terùgziende, greep men naar het
verleden, voor-
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ùitziende, tastte men naar de toekomst. Zoo vaak men dus zich bezig hield met
hetgeen zou gebeuren in het laatst der dagen, of in het eindpunt van den tijd, zeide
men: dat onderwerp raakt de eschata, de laatste dingen, de laatste in de historie,
de slòt-acte van de geschiedenis; daarom is het eschatologisch.
In den laatsten tijd echter heeft het woord eschatologisch bij zeer velen een totaal
anderen inhoud gekregen. Om dat te begrijpen, bedenke men, dat het grieksche
woord ‘ta eschata’ (meervoud) of ‘to eschaton’ (enkelvoud), ook nog iets anders
kan beteekenen; wij vertaalden het door ‘het laatste’; men zou het ook kunnen
weergeven door: het uiterste. Denk maar aan den horizon. Wanneer ik naar den
horizon, den ‘gezichts-einder’ (!) tuur, dan bereikt mijn oog het uiterste punt van de
wereld, waarin ik sta, en mij oriënteeren kan. Ik kan niet verder. Het ‘uiterste’ van
mijn gezichtsveld is tevens de grens van ‘mijn’ wereld, haar begrenzing. Tot áán
dien eind-streep ligt ‘mijn’ wereld; wat daarachter ligt, behoort een àndere wereld
toe, het is althans niet meer: de aarde. Het is die ruimte, waarin zonnen, manen en
sterren zich bewegen, die ik niet zal bereiken. Zoo is die horizont mijn ‘uiterste’;
althàns - als men zich nog voorzichtiger wil uitdrukken: de heenwijzing naar dat
uiterste, de heenwijzing naar een andere wereld, met heel andere ordeningen en
wetten en dimensies, welke àndere wereld de grens aan mijn eigen ‘wereld’ stelt.
Heb ik een cirkel op mijn papier, en trek ik nu een raaklijn langs den cirkel, dan valt
die raaklijn wel heel éven met het ‘uiterste’ van het cirkeloppervlak tezamen, in dat
bepaalde ‘punt’ n.l., waarin die rechte raaklijn den ronden cirkel-omtrek net even
raakt, - maar nooit kan men die raaklijn in dien cirkel zelf naar binnen werken. Nooit
kan die aanraking korter zijn dan een ondeelbaar oogenblik. En wel zeer dwaas zou
iemand zijn, die, zelf binnen den cirkel-omtrek staande, zeggen zou: daar raakt iets
mijn cirkel-uiterste; dus moet dat iets net zoo als deze cirkel wezen, want zie, ze
hebben toch beroeringspunten, ze hebben toch gemeenschap? De dwaas, - reeds
het feit dat de cirkelomtrek krom, de raaklijn recht is, maakt dat ze absoluut
verschillen.
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Welnu, zóó ongeveer wil men in onzen tijd bij voorkeur spreken van ‘uiterste’ dingen:
‘eschata’. Men heeft dan in dit tweede spraakgebruik daarmede op het oog: zùlke
krachten, machten, werkelijkheden, welke niet meer tot dezen tijd, tot deze wereld
behooren, welke ook niet aan het einde van onzen tijd en onze geschiedenis liggen,
maar eenvoudig tot een andere wereld hooren, en een àndere geschiedenis hebben.
In dézen zin zijn ze dan het uiterste voor mij, in mijn eigen wereld, waarin ik heden
geplaatst ben, mij oriënteer, waarneem, denk, geloof en hoop.
Om nu tot ons onderwerp terug te keeren: nu zijn er zeer velen, die slechts onder
dit voorbehoud den ‘hemel’ willen rekenen tot de eschatologische onderwerpen:
men moet nun toestaan, het woord ‘eschatologisch’ op te vatten in die laatste
beteekenis. Kom ons niet aan boord, zoo zeggen ze, met de dwaze gedachte, alsof
men, over den hemel sprekende, het hebben mòest, of kòn, over een slot-acte, een
slot-drama, of, gelijk het eens wat ruw gezegd is, een eind-spektakel (het jongste
oordeel n.l.), in de geschiedenis. Tracht ons niet wijs te maken, dat men dan zou
kunnen overspringen op wat ‘daarna’ geschieden moet in die heel andere wereld
met andere dimensies, in de eeuwigheid: de wereld van de overzijde, het ‘Jenseits’.
Want, zoo zeggen zij, wij kùnnen daar niet van weten: het einde van den tijd verliest
zich - evenals zijn begin - in grauwen nevel. Wij weten daar niet van. Maar wij zijn
wèl bereid over den ‘hemel’ te spreken, en over ‘hemelsche’ werkelijkheden, als
over machten van een àndere dimensie, als over krachten eener àndere wereld.
Een ‘contact’ tusschen deze wereld en de andere kunnen we nooit anders ons
voorstellen dan onder het beeld van die raaklijn, die den cirkel weer voorbij-snelt
en loslaat in hetzelfde moment, waarin hij hem raakt; nooit anders dan onder het
beeld van de verticale lijn, die van boven af het horizontale vlak van ons menschelijk
geschiedenisleven éven snijdt, en dan, zonder zich daarin op te houden, dat vlak
weer aanstonds verlaat.
Wij staan hier voor een moeilijk gedachten-conflict. Ieder weet, dat tot nu toe
onder schriftgeloovigen het als een vanzelfsheid
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gold, dat men, sprekende over den hemel, óók, ja juist, zou te handelen krijgen over
het slot van de geschiedenis, den jongsten dag, en hetgeen dan ‘daarna’ zou volgen
in die eeuwige heerlijkheid, waarvan ons de Schrift zoo ‘heerelijke dingen’ sprak.
En moet dit alles nu verloochend worden? Is ons onderwerp een onmogelijkheid?
Wij zullen, om ons te bezinnen over dit vraagstuk, evenzeer in het kort, en uiterst
eenvoudig, hebben na te gaan, hoe eigenlijk dit conflict zoo voor onze aandacht is
komen staan.

§ 2. Hegel's prikkelende lofzang op de geschiedenis.
Deze vraag stellende, zullen wij te spreken hebben over de z.g. dialectische
theologie.
Maar om háár te verstaan, dient men eerst terug te gaan in de geschiedenis van
't menschelijke denken; want ook de dialectische theologie is slechts verstaanbaar
tegen den achtergrond van een historische worsteling op het terrein des geestes.
Een markante figuur is in haar aanvang de duitsche wijsgeer Hegel (1770-1831).
Deze heeft een heel eigenaardige leer voorgedragen omtrent de betrekking van
God tot de geschiedenis.
De eenvoudige voorstelling, waarbij wij allen groot geworden zijn, was deze: dat
God, al heeft Hij door zijn wil de wereld geschapen, deze wereld toch niet noodig
had, om rijk te worden, om zichzelf te kennen in dien rijkdom; dat Hij, de
transcendente God, ook altijd van de door Hem geschapen wereld onderscheiden
blijft, wijl zij haar aanzien alleen dankt aan Gods souvereine heerschappij.
Heel anders echter denkt Hegel over deze dingen. Deze begon, niet bij God, maar
bij de z.g. ‘idee’. Hij noemde ze de absolute idee. Deze absolute idee is niet een
vage abstractie, leeg, onbeweeglijk, onveranderlijk, doch was en is en blijft in immer
voortgaande actie. Zij drong dan ook naar zelf-ontplooiing, en naar objectiveering
van zichzelf, d.w.z. zij wilde zich bewust worden van zichzelf door uit zichzelf te
treden, zij wilde zich leeren kennen ‘aan’ wat anders dan zij zelve was, zich kennen
in de confrontatie met de z.g. ‘àndersheid’, met dàt, wat ànders dan zijzelve was.
Gelijk wij, als wij ‘stooten’ op wat anders is dan wij, ons zelf te
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beter leeren kennen, zoo wordt naar Hegel de absolute idee van zichzelf bewust
door zich als het ware te vervreemden van zichzelf, zich aldus kennende in het
andere. Dat andere is allereerst de natuur. In haar wordt de geest ‘op zichzelf’ tot
geest ‘vóór’, of ‘tegenover’ zichzelf. De natuur is tegenover de idee, als these, nu
de anti-these. Komt die absolute idee van zichzelf, als these, tot de natuur als de
anti-these, dan kènt zij zich objectief, is van zichzelf bewust, objectiveert zich, en
groeit met haar op in een ongebroken proces van alzijdige ontwikkeling. Zich
stortende in die ‘andersheid’, verrijkt de idee zich in dat andere, en dat andere met
zichzelf. En zoo groeit uit these en antithese in steeds hoogeren ontwikkelingsdrang
een weer daarbóven liggende synthese.
Hier is de macht der wereldgeschiedenis, haar majesteit. Want het proces staat
nimmer stil. In die zelf-objectiveering en zelfbewustwording wordt de absolute idee
tot God, zij ontwikkelt zich in de natuur, maakt die tot spiegelbeeld voor en van
zichzelf, en, nòg verder gaande, ontwikkelt zij zich straks in alle geschiedenis, van
natuur en menschheid, in den ontwikkelingsgang van den menschelijken geest, in
den voortgang, den opgang, van wetenschap, kunst, godsdienst, filosofie. Een
ongebroken proces van opgang en beweeglijke synthese.
Synthese, - dàt woord is hier zeer duidelijk. Want het bewijst, dat in dit
verbijsterende gedachten-systeem de these en de antithese zijn verzoend. Nog
verder: dat ook God en schepsel bij elkander zijn gebracht; dat de grenslijn tusschen
beide, niet eens uitgewischt is, doch eigenlijk nooit bestaan heeft. Een grenslijn
tusschen God en schepsel aan te nemen, dat is in dit denksysteem juist de ergste
ketterij. God staat niet, als in de oude scheppingsleer, als de Oneindige in eeuwig
onderscheid, transcendent, bóven en tegenover zijn schepsel; Hij is niet meer de
in zich zelf genoegzame, die geen schepsel ‘noodig’ heeft, ‘als iets behoevende’.
Juist omgekeerd: God heeft de schepping ‘nóódig’, de ‘absolute idee’ kent zich niet,
vormt zich niet, zonder de ‘andersheid’, zonder natuur, menschheid, geschiedenis.
Tusschen God en de geschiedenis is dus de verhouding niet antithetisch, maar
synthetisch. Zij hooren bij
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elkaar; God kan evenmin buiten haar, als zij buiten Hem. In Hegel's denken is God
alles behalve een breuk met de geschiedenis. Hegel wéét niet van zulk een breuk
in de geschiedenis. Het bijbelsch drama van een zondeval is hier totaal onbekend.
Er is nimmer een principieele verwoesting over de wereld gekomen, geen vloek,
geen deterioriseering, geen val; gestaag komt in àlle ding ‘de idee tot zichzelf’,
gestaag ook is er dus ontwikkeling in het uiteengaan van these en antithese.
Daarom heeft het ook geen zin, te spreken van den eersten Adam, als ware deze
een historische figuur uit het begin van de geschiedenis, te plaatsen tegenover een
tweeden Adam, optredende in het midden van de geschiedenis, die dan de lijn der
geschiedenis zou dóór-trekken vàn dit begin (eerste Adam) over het midden
(Bethlehem, Golgotha, Paschen) tót het einde (jongste gericht), om dan daarna de
‘som’ der geschiedenis zelf over te dragen in Gods handen. Heel deze voorstelling,
waarmee intusschen de gereformeerde leer omtrent den hemel staat of valt, is bij
Hegel verdwenen. Dat blijkt dan ook duidelijk in zijn bekende boek over de ‘absolute
religie’, waarin hij zijn parafrase geeft van de eerste hoofdstukken van den bijbel,
Genesis 1-3. Heel het drama van schepping en zondeval beteekent voor Hegel
niets anders dan een ‘voorstelling’, waaraan hij demonstreeren kan de hoofdzaken
van zijn filosofisch systeem. Grijpt de eerste Adam naar hetgeen hem verboden is?
Maar dat is dan geen vàl, die principieel de in den aanvang getrokken lijn der historie
òmbuigt naar beneden, naar de hèl toe; welneen, - het is de vrije daad der
bewustwording van den menschelijken geest, de daad der zelfbevrijding; een
‘Entzweiung’, waarin de geest komt van zijn these tot zijn antithese, en aldus
voortschrijdt in ontwikkeling. Vandaar ook, dat Gods bekende uitspraak: ‘zie, de
mensch is geworden als Onzer één’, aan Hegel niet de minste moeite baart. Hij
zegt: daar hebt ge het al. Hier klimt de mensch, tastende naar de ‘andersheid’, naar
hetgeen tegen hem óver stond, òp tot een hooger levens-niveau. Hier ligt dan ook
de óvergang vàn den ‘eersten Adam’ naar ‘den tweeden Adam’. Dat zijn geen
historische personen, het zijn typen.
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Het is nu zonder meer wel duidelijk, dat niet alleen het begin van den bijbel, maar
ook zijn slot voor ons nu verder alle historische waarde, en alle kracht van
profetie-over-de-geschiedenis definitief verliest. Wanneer de eerste Adam en de
tweede Adam naast elkander komen te staan, niet als konkrete menschen, doch
als typen van twee zich ‘aan’ elkaar vormende, elkaar bepalende menschelijke
ontwikkelings-phasen, dan is er geen sprake meer van, dat de ééne zou staan aan
het begin der historie als een mensch van vleesch en bloed (eerste Adam), dat
daarna, en daarom, naar de lijn van Romeinen 5, de ander verschijnen zou in het
midden der wereld, om wat de eerste bedierf in de historie, weer om te buigen ten
goede (tweede Adam); dan is er ook geen sprake meer van, dat deze tweede Adam,
nadat hij door de ‘historische bedeeling’ of oeconomie van den Heiligen Geest de
druiven der aarde rijp gestoofd heeft, aan het einde der dagen weerkomen zal om
de massa der verkorenen God tegemoet te voeren, van de voltooide
historieprocessen de balans op te maken, en tot God te zeggen: hier is de som, de
resultante van Uw Woord en Werk, o God, in de geschiedenis, nu kan de hemel
zijn deuren voor eeuwig open zetten.

§ 3. Het verzet van Kierkegaard.
Tegenover deze filosofie van Hegel nu, heeft allereerst de Deen Søren Kierkegaard
zich schrap gezet. Wij kunnen uit de volheid van zijn bezwaren slechts enkele
noemen, die ons onderwerp meer rechtstreeks aangaan.
Quintessens in Hegel's betoog bleek dit: God beteekent geen breuk met de
geschiedenis, er is óók geen breuk in de geschiedenis. De geschiedenis heeft God,
God heeft de geschiedenis noodig.
Hier tegenover nu plaatst Kierkegaard de stelling: God beteekent: breuk met de
geschiedenis. En de geschiedenis zelf is niets anders dan gebrokenheid. Kierkegaard
herkent zich in het bekende woord: ‘God is in den hemel en gij zijt op aarde’. Wij
mogen, zegt hij, niet zoo maar à la Hegel over God spreken, alsof wij met onze
denkkracht Hem konden verstaan, ja zelfs, gelijk
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immers Hegel wil, Hem konden indwingen in onze gedachtenschema's, in onze
geschiedenis-projecten. Want tusschen God en ons is een oneindig verschil van
hoedanigheid. God is eeuwig, de wereld is geschapen, eindig. Maker is God, maaksel
hetgeen niet-God is. God hoort tot die andere wereld, die wereld van God, die altijd
met Hem meekomt als een totaal andere ‘wereld’. Totaal anders is zij; en daarom
kan ze evenmin in ònze wereld indringen, of daarin opgenomen worden, als de
raaklijn ooit binnen den cirkel komen kan, evenmin als de verticale snijlijn zich in
het horizontale vlak, dat zij snijden gaat, kan laten absorbeeren. God is niet met
den mensch, met zijn geschiedenis, filosofie, religie, kunst, wetenschap, te verbinden.
In geenerlei wijze. God beteekent eenvoudig het oordeel over alle geschapen ding,
omdat hij totaal anders is. Hegel heeft geleefd bij de grondleus: èn, èn; hij zei:
‘zoowel God, alsóók het schepsel; zoowel de eeuwigheid, alsóók de tijd, zoowel de
these, alsóók de antithese’. Maar Kierkegaard stelt nu tegenover dit ‘zoowèl-alsóók’,
tegenover dit, ‘én-èn’, zijn radikale ‘óf-òf’, zijn bekende ‘entweder-oder’. Een ding
gebeurt òf in deze wereld, òf in de àndere wereld, maar nooit in die beide. Wij hebben
òf God, òf den mensch; òf de eeuwigheid, òf de geschiedenis; maar nooit treden
die twee met elkaar in bond. Men moet niet het principe stellen van de conjunctie,
zooals Hegel het deed, die God de historie, de natuur, de menschheid liet noodig
hebben, en zoo ze aan elkaar verbond (conjunctie), maar men dient het principe te
stellen van de disjunctie, d.w.z. God en wereld liggen uit elkaar, raken elkander niet,
zijn elkanders tegenbeeld.
Krachtiger kon tusschen twee denkers de tegenstelling niet zijn, dan hier tusschen
Hegel en Kierkegaard. Wij zouden dan ook als gereformeerde belijders geneigd zijn
te meenen: hier wordt Hegel's aanslag op de mogelijkheid van een waarheidsprekend
vertoog over begin, einde en som der wereldhistorie àfgeslagen.
Maar het ontstellende is, dat, hoewel Kierkegaard precies tegenover Hegel gaat
staan, hij tenslotte evenals Hegel zelf, ons óók de mogelijkheid betwist van zulk een
christelijk gesprek over begin, einde en som der geschiedenis. Ook hij ontneemt
ons de rustige
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verzekerdheid, waarmede wij tot nu toe altijd onze eschatologie dachten op te
kunnen bouwen.
Want tenslotte biedt óók voor Kierkegaard's begrip de geschiedenis geen plaats
voor een werkelijk contact, een wezenlijke gemeenschap, tusschen God en mensch.
Zulk een ‘contact’ kan hoogstens dat van de ‘raaklijn’, en van het snijpunt zijn: God
kan nimmer ingaan in onze geschiedenis, nooit in het verlengde komen van ons
historisch levensvlak. Hij, noch zijn Woord, noch zijn ‘heilsgeschiedenis’. Onze
geschiedenis moge in haar procesmatigen voortgang voor Hegel een heerlijke
openbaring, ja de eenige ontplooiingsmogelijkheid zijn van de werkelijkheid van
God, en Hegel moge daaruit dan concludeeren, dat elk geslacht, en elke eeuw, en
elk stadium in de wereldgeschiedenis zijn onbetwistbaar rècht had, en steeds weer
een wezenlijk moment was in de ontplooiing van de eeuwige waarheid, en
werkelijkheid, Kierkegaard moet dit ten stelligste ontkennen. Omdat God kwalitatief
oneindig verschilt van den mensch en van deze menschenwereld, daarom kàn er
geen objectieve manifestatie zijn van God in die wereld van den mensch. De
‘geschiedenis’ van Gods spreken en van Gods doen heeft altijd een andere
hoedanigheid, een totaal ander karakter dan de geschiedenis der menschen.
Kierkegaard onderscheidt dan ook tusschen ‘profane’ en ‘heilige’ geschiedenis.
Voorzoover in Christus Gods spreken en Gods werken inderdaad een zekere
‘geschiedenis’ heeft, is dat ‘heilige’ geschiedenis. Ze heeft niets te doen met de
‘profane’, de gewone geschiedenis, waarin alle ‘natuurlijke’ dingen hun loop nemen.
‘Heilige’ en ‘profane’ geschiedenis zijn van ándere kwaliteit. De Christus moge in
zijn vernedering en zijn verhooging dezelfde zijn, - maar de achttienhonderd jaar,
die, toen Kierkegaard schreef, ons van den dood van Jezus scheiden, hebben
daarmee niets van doen. Het eeuwige kan niet in de geschiedenis ingaan, laat staan
daarin opgenomen worden; het kan alleen maar het tijdelijke doorbreken. Indien
‘de oneindigheid’ in beweging komt, dan is deze beweging de snede van het mes,
waarmede de band wordt doorgesneden, die ons bindt aan de eindigheid, en aan
alles wat betrekkelijk is.
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Al mag dus Kierkegaard zich tegenover Hegel geplaatst hebben, niettemin komt hij
voor wat ons vraagstuk aangaat, tot dezelfde conclusies als deze. Want Kierkegaard's
taxatie van de z.g. profane, d.w.z, de gewone, de menschelijke, ónze geschiedenis,
laat in haar raam geen plaats meer overblijven voor den zondeval van den eersten
Adam, opgevat als historisch feit. En daarmee vervalt dan wéér óók de gedachte,
dat in dat raam van onze geschiedenis plaats zou zijn voor een werkelijke continue
relatie tusschen God en den tweeden Adam, in dier voege, dat de Christus Gods
werkelijkheid zou indragen in de uitgestrektheid, de continuïteit van onze historische
levensverbanden. Hegels geschiedenis-opvatting laat geen plaats over voor een
afval, die van Kierkegaard laat geen ruimte over voor een ontwikkeling; althans,
wanneer men afval en ontwikkeling zóó opvat, als de bijbel het doet: een afval uit
gerechtigheid in ongerechtigheid, of een door herschepping verkregen ontwikkeling
vàn ongehoorzaamheid tòt gehoorzaamheid, vàn vloek tòt zegen, vàn een wereld,
die naar de hel zich neigde, tòt een wereld, die reeds de krachten in zich werkend
weet, welke eens Gods Jeruzalem kunnen doen wonen bij de menschen. Bij Hegel
stonden, gelijk wij zagen, de eerste en de tweede Adam, die immers niet meer dan
voorstellingsbeelden waren, naast elkaar, als elkaars in synthese opstijgende
antithese; een scheidslijn, een doodslijn, lag tusschen die beiden niet. Van den één
springt Hegel zóó maar op den ander over (these, antithese). Bij Kierkegaard staat
de zaak weer anders. Hij haalt den eersten en den tweeden Adam geheel en al uit
elkander. Hij grenst de wereld van den één af tegen die van den ander. Hij Scheidt
hen fundamenteel. Neem eens aan, dat er een eerste mensch geweest is, die den
naam van Adam droeg, - dan blijft die eerste mensch toch altijd in het vlak van ònze
menschelijke, tijdelijke, eindige wereld, dus ook in de altoos alleen maar betrekkelijke
dramatiek van de ‘profane’ geschiedenis opgenomen, en komt daarboven niet uit.
Maar de tweede Adam, opgevat als drager van de volheid Gods, als die den Geest
heeft zonder maat, de tweede Adam kan voor Kierkegaard slechts plaats hebben
in de z.g. ‘heilige’ geschiede-
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nis; in ‘onze’ geschiedenis, in het continuum van den eersten Adam, kan Hij nimmer
overgaan.
Hiermede vervalt dus voor beide elkaar bekampende denkers de mogelijkheid
van een bijbelsche leer omtrent het werkverbond. Terwijl deze twee reuzen elkaar
bestrijden, hebben zij beiden, elk weer op eigen wijze, over de gereformeerde
dogmatiek, met haar leer van het werkverbond, zondeval, vleeschwording, kruis,
Pinksterfeest, kerk-opbloei, wereldrijping, een vernietigend oordeel gesproken.
Hegel houdt vast aan de werkelijkheid van de ontwikkeling, en die is ongestoord bij
hem. Kierkegaard daarentegen ontkent de mogelijkheid der ontwikkeling. Althans,
indien men daaronder verstaat een ontwikkeling, waarin God, en het waarachtig
goddelijke, zouden opgenomen zijn. Er moge ontwikkeling zijn binnen de geschapen
wereld zelf, er is geen ontwikkeling in de schepping op de basis der herschepping:
herschepping is immers nooit een ding van de ‘profane’ geschiedenis? Hegel stelt
tusschen God en mensch een onverbrekelijk verband. Kierkegaard een
onoverbrugbare kloof. Bij Hegel ontwikkelt zich God ‘aan’ den mensch, en de mensch
aan God: het blijspel van de immanentie. Kierkegaard ‘ziet’ slechts de overigens
toch weer onaanschouwelijke dramatiek van een oordeel Gods, dat over al het
menschelijke heenbreekt: het treurspel van de transcendentie. In onze geschiedenis
kan nooit een absolute beslissing vallen, die volstrekt tégen Satan, en vóór God is.
Er is geen werkverbond; dus is er ook geen genadeverbond; dus er is ook geen
‘hemel’, die, nadat en doordat het genadeverbond zich in de historie uitgewerkt
heeft, de in het werkverbond oorspronkelijk aan God gewijde scheppingsgaven tot
den Vader wederkomen laat, opdat in de resultanten der geschiedenis, dank zij de
genade, God alles zou zijn in allen.
Wie zou op dit standpunt nog iets kunnen zeggen omtrent den hemel?

§ 4. Het verzet van Kierkegaard's discipelen.
Na Kierkegaard vraagt nu de z.g. dialectische theologie onze aandacht. Het is ons
onmogelijk, al haar vertegenwoordigers hier te
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bespreken; de kring trouwens van haar vroegere ernstige woordvoerders is reeds
ontbonden. Wij moeten echter een enkel woord zeggen omtrent het gevoelen van
Karl Barth, een van haar minst inconsequente profeten.
De dialectische theologie heeft vooral bij Barth, met name in diens eerste periode,
zich veelszins aangesloten bij Kierkegaard. Diens onderscheiding tusschen ‘profane’
en ‘heilige’ geschiedenis, vindt men, zij het dan ook onder andere woorden, ook bij
Barth. De ‘gewone’ geschiedenis noemt hij kortweg: de geschiedenis; de andere:
boven-geschiedenis. En verder hooren wij weer de reeds bekende klanken. Tijd en
eeuwigheid blijven ook bij Barth uiteengerukt. Deze veroordeelt genen. De verhouding
is fundamenteel antithetisch. God beteekent een volstrekt ‘neen’ over de
geschiedenis. God is haar oordeel, haar crisis. God kan met ‘ja’ tot haar zeggen,
want dan zou zij, met het hare, bij Hem aannemelijk zijn; en ach, zij is slechts
verwerpelijk voor Hem. Het Woord van God - en hier voelt men reeds het
werkverbond weer wankelen - het Woord van God kan, juist als Woord van God,
nooit een procesmatig-werkzame factor worden binnen den samenhang der historisch
gegeven dingen, in de geledingen van deze historische samenhangen zelf. God,
Zijn Woord sprekende, kan ook niet één mijl met ons meegaan. Hij kan alleen maar
weer met Zijn ‘verticale’ lijn in een ‘snijpunt’ ons ‘horizontale’ vlak kruisen. De afstand
tusschen God en mensch blijft absoluut. Inzooverre God dan ook met Zijn Woord
in de historie op zou treden, en ‘gestalten’ zou scheppen, waarin iets van het Woord
aanschouwelijk wordt gemaakt, zijn óók weer die gestalten onmiddellijk onderworpen
aan de crisis, het oordeel, dat van Gods wege over alle geschiedenis heen moet
gaan. God kan slechts ‘neen’ tot haar zeggen. Van een werkelijk, ‘zakelijk’
binnendringen, binnenbreken en verschijnen van de ‘wereld Gods’ in déze ‘wereld’
van òns, is geen sprake. Nooit vormt menschelijke geschiedenis een ‘raam’, waarin
Gods Woord, in zijn gesproken-of-gehoord-worden, zich laat opnemen of waarnemen
of beschrijven in onze levensverbanden. Daarin is dan ook geen plaats voor iets,
dat zondeloos zou wezen:
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alles in de historie staat tegenover God, is dus zondig. Zelfs als God vleesch wordt,
zelfs dán is dat ‘vleesch’ in deze wereld toch altijd door de zonde beheerscht. De
geschiedenis is slechts een schouwtooneel van betrekkelijkheden. De openbaring
vindt in haar geen houvast, geen steunvlak, geen praestatie- of
verschijnings-mogelijkheid; want openbaring beteekent: het eind van de geschiedenis.
Zij is geen geschiedenis, maar boven-geschiedenis, oer-geschiedenis,
eind-geschiedenis. Zij is eschatologisch, in dien bepaalden tweeden zin, dien wij
reeds aan het woord hoorden hechten.
Van een mensch, die zonder zonde zou zijn, kunnen wij dan ook niets weten.
Indien wat niet-God is, tegenover God staat, hoe zou men dan iets kunnen weten
van een zondeloozen Adam in het paradijs, een zondeloozen Jezus, een in onze
historie konkrete wedergeboorte, gezien als beslissende, eeuwig blijvende óverzetting
uit den dood in 't leven? Hoe van een zondeloozen hemel, opnemend resultaten
van onze geschiedenis, en zonder die ondenkbaar, ja onmogelijk? Zonde is wel
roof aan God, maar deze ‘roof aan God’ is nimmer uit deze wereld weg te denken,
noch in het begin, noch in het eind. Die roof, gepleegd aan God, is onhistorisch. De
zonde als voorval in den tijd wijst terug naar een uitvallen uit de verhouding met
God, dat achter alle tijdelijkheid ligt. Wil men gewagen van een eersten Adam, die
dan den afval inbracht in de wereld, dan blijft hij toch de dader van een
niet-aanschouwelijken afval. De dood kwam niet de wereld binnendringen in een
bepaald punt des tijds door een historisch-dateerbaren, acuten, ‘eersten’ afval van
een eersten Adam; dus kan hij ook niet reëel en adaequaat overwonnen zijn in een
ander punt des tijds door den tweeden Adam. Van den eersten Adam kan men
slechts spreken als van de schaduw, die de tweede werpt. De zonde, die Adam in
de wereld zou hebben ingedragen, wat is ze anders dan een tijdlooze, boven déze
onze historie uitgaande dispositie van het menschengeslacht?
Nu is het waar, dat Barth in den loop der jaren min of meer zijn standpunt - dat
eigenlijk niet eens den naam van ‘standpunt’ drágen wilde - heeft gewijzigd,
aangevuld, ten deele ook ver-
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loochend. Maar de grondtrekken van dezen gedachten-cyclus zijn gebleven. Ook
in zijn latere publicaties keeren ze telkens terug. Ook daarin blijft geen ruimte voor
een werkverbond, geen mogelijkheid, om begin en eind en voleinding der wereld,
om eersten en tweeden en verheerlijkten Adam, om aanvang en uitgang en opgang
der geschiedenis tot in de hemelsche heerlijkheid, in elkaars verlengde, al ware 't
slechts gedeeltelijk, te leggen.
Naast Barth heeft voorts Brunner een tijd lang gewerkt. Deze heeft zich later al
verder van Barth verwijderd. Niettemin heeft ook hij zijn afkomst nimmer radicaal
verloochend. Wel heeft Brunner geweigerd, den weg op te gaan van Julius Müller,
die, in het voetspoor van Schelling, den zondeval slechts kon erkennen als een
voorhistorischen ‘oerval’, d.w.z. als een oer-kracht van bederf, die werkzaam werd
nog vóórdat het geschapene zijn loop kon nemen in de geschiedenis. En aan den
anderen kant weigert Brunner toch ook weer, schepping en zonde met elkaar te
vereenzelvigen. Terecht erkent hij, dat men daardoor God tot auteur der zonde
maakt. Maar ondanks dit alles heeft Brunner toch óók geen plaats voor een
historischen zondeval, hij kan slechts spreken van de mythe van den zondeval.
Deze mythe geeft dan volgens hem wel uitdrukking aan de gedachte, dat de
schepping aan de zonde voorafgaat, maar verder brengt zij ons niet. Boven deze
mythe komen wij niet uit, zegt Brunner. Zij is de grens van ons denken.
Men voelt het reeds: door van een mythe te spreken, ontzegt Brunner aan het
bijbelsch verhaal van den zondeval elke historische waarde; volgens zijn inzicht
drukt dat slechts algemeene gedachten uit over oerverhoudingen, die wij nooit in
de geschiedenis zelf zouden kunnen nagaan, in haar verloop, in haar ontmoetingen
met elkander. Stellig verzekert hij dan ook, dat de zondeval zakelijk aan alle
geschiedenis voorafgaat. Ook bij hem blijft de geschiedenis onder het oordeel liggen;
en wel is in haar een ontwikkeling mogelijk van het historisch gegevene, van het
menschelijke, b.v. ook van de religie als zuiver menschelijk phaenomeen, wat
trouwens ook Barth erkent; maar een konstitutieve factor in
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deze ontwikkeling wordt Gods heilshistorie, stel, dat daarvan te spreken valt, toch
nimmer. Een zóódanige ingang van de openbaring in onze menschelijke
levensverbanden, dat een geconsummeerde wereld straks in Gods hemel - al is 't
ook door een louteringsbrand heen - kan worden ingedragen, - dat blijft een droom.

§ 5. Compromissen: Althaus, Tillich.
De dialectische theologie heeft groote beroering gebracht. Velen kon haar radicalisme
niet bevredigen. Anderen zochten toen naar een compromis. Twee van deze
bemiddelende theologen, of filosofen, die getracht hebben, aan de al te rauwe
consequenties van dit volstrekte ‘neen’ over alle geschiedenis te ontkomen, met
behoud intusschen van de hun toch wel toesprekende grondgedachte der dialectische
theologie, willen wij in het kort noemen: Paul Althaus en Paul Tillich.
Wat Paul Althaus betreft, deze tracht als goed lutheraan de belijdenis der
luthersche kerk getrouw te blijven. Hij weet, dat deze uitgaat van het geloof, dat
oorspronkelijk in een historisch ná de schepping vallenden, gewoon-historischen
staat der rechtheid de mensch goed geweest is; dat dus de geschiedenis wel degelijk
plaats had voor een z.g. praesentia salutis, d.w.z. voor een in de historie werkelijk
aanwezige, in historische levensverbanden opgenomen gemeenschap met God.
Hij weet ook, dat deze luthersche belijdenis zich van den aanvang at schrap gezet
heeft tegen elke poging (Mani) om de leer ingang te doen vinden, dat van den
aanvang af het kwaad en de boosheid bij de wereld en het geschapene zouden
hebben behoord. Maar, al tracht Althaus aan de uitspraak van de luthersche
belijdenis getrouw te blijven, hij is toch al te zeer bekoord door de grondgedachten
der dialectische theologie, dan dat hij het ééne begrippen-schema der luthersche
confessie met het andere der dialectische theologie werkelijk zou kunnen verbinden.
Vandaar, dat in zijn compromis-theologie aan deze laatste toegegeven wordt, dat
de gedachte van den ‘oérstand’ (staat der
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rechtheid) niet konkreet gemaakt kan worden in dézen zin, dat men heden onder
beroep op die gedachte schepping en zonde van elkaar zou kunnen scheiden. Het
blijft een abstrakte gedachte. Men moet er wel van spreken, men moet den ouden
term van ‘staat der rechtheid’ wel gebruiken, omdat men anders niets meer weet te
zeggen; en dit laatste zou toch wel een ramp zijn, inzooverre nl., als ook Althaus
blijft erkennen, dat de Schepper zelf het kwaad niet in de wereld ingedragen,
ingedrongen heeft. Alleen maar: die term drukt niets konkreets uit.
Zoo komt dan Althaus van de eene concessie tot de andere. Zonder uitzondering,
‘ausnahmslos’, zijn alle historische waarden en verhoudingen als historisch
aangewezen op den dood, door dien dood bepaald, gequalificeerd, en staan ze
onder de ‘krisis’ der eeuwigheid. De geschiedenis blijft staan onder het ‘neen’.
Maar nu brengt Althaus een nieuw element in het debat, waardoor hij meent te
kunnen ontkomen aan het z.i. al te groote radicalisme der dialectische theologie. Is
met dat ‘neen’ over de geschiedenis nu àlles gezegd? Neen, dat niet. Er is ook een
zeker ‘ja’, dat over de geschiedenis, althans in haar, klinkt en waarneembaar wordt.
Niet alleen dialectisch, doch ook positief staat de eeuwigheid tegenover den tijd, en
is de verhouding van die twee te zien. Kennen wij Christus niet door den dienst der
kerk? Zou men daarom die kerk geheel en al onder het oordeel-van-het-neen, het
oordeel-der-onvruchtbaarheid, der zondigheid, moeten stellen? Dat ware àl te kras.
Alleen door den dienst der kerk kennen wij Christus. En daardoor wordt b.v. de
kerkgeschiedenis reeds tot een zekere ‘Godsgeschiedenis’ in positieven zin. In de
geschiedenis treedt niet alleen erfzonde, niet alleen deterioriseering op; er is óók
erf-zegen, er is ook vernieuwing in haar. En dat is dus een zeker ‘ja’ over de
geschiedenis.
Deze gedachten leiden nu Althaus tot zijn leer van het dualisme van Godsrijk en
wereldrijk. Daarin ziet hij één der grondtrekken van een christelijke
geschiedenis-filosofie. Voor Althaus is dat dualisme onontkoombaar. Aan den éénen
kant erkent hij het recht van hen, die de wereldgeschiedenis probeeren te verstaan
en te
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qualificeeren van uit de ‘Godsgedachte’; zulk pogen strookt met het geloof in Gods
voorzienigheid; Althaus n.l. meent, dat dit geloof in Gods voorzienigheid in dézen
zín de wereld ‘monistisch’ opvat, dat al wat tot de werkelijkheid behoort, het kwade
zoowel als de geestelijke goederen, op gelijke wijze in God zijn grond heeft. Maar
tevens plaatst hij tegenover deze verklaring van de wereld van uit de Godsgedachte,
en in polaire spanning tot haar, de z.i. evenzeer onmisbare beoordeeling van deze
wereld als zúlk een wereld, die de woonplaats is van de zonde en van de wet des
doods, welke wet in al wat kwaad is, en kwaad over de wereld brengt, aan den dag
treedt. Men kan dus wel spreken van ‘monisme’ in den zin, waarin wij zooeven dat
woord hoorden gebruiken; alleen maar: - zonder dit dualisme mag men van dit
monisme niet spreken, het niet als wetenschappelijke formule vastleggen. Het
monisme wordt door dit dualisme bepaald, en in zekeren zin opgeheven. En dat
dualisme wordt op zijn beurt telkens weer begrensd, bepaald, ‘kritisch’ opgeheven
door het monisme, door het geloof in Gods voorzienigheid, gelijk Althaus dat opvat.
Al was het dan alleen maar door de gedachte van den toorn Gods.
In dezen zin nu wil Althaus - en daar krijgt zijn compromis een vasten vorm, zijn
eigen leerformule - dus vasthouden aan ‘God IN de geschiedenis’ (iets anders dus
dan de leus: God TEGEN de geschiedenis), God IN de geschiedenis. GOD is en werkt
in de geschiedenis. Maar onmiddellijk moet men in dien volzin den klemtoon ook
weer willen verplaatsen: God is en werkt in de GESCHIEDENIS. GOD is en werkt in de
geschiedenis, o zeker; en daarom is Gods aanwezigheid en Gods werk in de
geschiedenis steeds ‘etwas Ganzes’; steeds iets, dat één en ondeelbaar is, iets dat
men niet uiteenrafelen, niet ont-leden, niet in stukjes en beetjes uit-een-leggen kan.
Maar anderzijds bedenke ieder: God is en werkt in de GESCHIEDENIS. Dàt beteekent
op zijn beurt: wij zijn er nog niet; wij wachten nog op iets, dat komen moet; de
vervulling is er nog niet. ‘Gottes Tat ruft nach Vollendung, weil sie vollendet ist’.
Men zou - als nederlandsch christen van gereformeerde be-
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lijdenis - nu geneigd zijn, te denken: hier komen we toch weer terecht, waar we
wezen moeten. Immers: Gods werk roept om voleinding: dat gelooven we ook.
Voorts: Gods werk is in de geschiedenis, en daar werken dus krachten, energieën,
van God zelf; dat hebben we ook altijd geloofd. Zou nu niet Althaus met ons kunnen
aanvaarden, dat er dus een mogelijkheid is van zulk een consummatie der
geschiedenis, dat straks in de ‘laatste’ dagen en in de ‘laatste’ dingen de
geschiedenis van kerk en wereld, van Gods rijk en van Satans ‘rijk’ (of anarchie)
rijp gemaakt zal zijn (de rijpgestoofde druiven der Openbaring van Johannes!)? En
dat daarna, maar ook daardoor, en uit kracht daarvan, de oordeelsdag kan komen,
niet als een gewelddadig ingrijpen òp de wereldgeschiedenis, niet als een
grens-brekend, àlles omverstootend oordeel-der-verwerping, en der opheffing
(vernietiging, in tegenstelling met elevatie), doch als een binnen-brengen in de
schuur van een rijpen oogst, en als een tot in eeuwigheid verbinden van elke
bepaalde consequentie aan elk in de historie gerijpt proces, aan elke in de historie
reeds gequalificeerde levenshouding?
Wie zoo meenen mocht, en van het compromis gewenschte vrucht voor de
gereformeerde theologie en eschatologie mocht wachten, zal toch daarin
teleurgesteld straks blijken. Want uit de door Althaus gegeven constructie volgt nu
tweeërlei:
a. de z.g. ‘laatste dingen’ hebben met de laatste periode der geschiedenis niets
te maken;
b. de z.g. ‘eerste dingen’ van den staat der rechtheid hebben met de eerste periode
der geschiedenis niets te maken.
Want altijd blijft de klemtoon óók op dat laatste woordje vallen in den bekenden
volzin: God is en werkt IN DE GESCHIEDENIS. Geschiedenis, historisch gebeuren,
onverschillig, of het in het midden, in den aanvang, of aan het slot van het verloop
der dingen valt, stooft niet rijp; althans niet ‘voor’ hemel of hel; kan geen koren doen
rijpen, dat in een eeuwige schuur van God zou kunnen worden ingedragen. Ook
tusschen de laatste schuur aan dézen kant en de eerste schuur aan de óverzijde
ligt de groote scheur, de kloof, die tijd en eeuwigheid van elkander scheidt. Het
resultaat der ge-

K. Schilder, Wat is de hemel?

37
schiedenis ligt voor Althaus' begrip niet in haar historischen, haar in den tijd begrepen
eindtoestand gegeven, doch wordt in het ‘Jenseits der Geschichte’, in die totaal
andere wereld opgeheven.
Deze uitspraak is halverwege gereformeerd, maar wordt het nooit ten volle.
Halverwege; want in ons geloof, dat de hemel (gelijk de hel) niet komen kan tot zijn
eeuwige rust, tenzij er een katastrofe komt (de jongste dag) wordt reeds erkend,
dat de vrucht der historie niet ‘zoomaar’, niet ‘onveranderd’, niet onvermengd, in de
eeuwigheid, in Gods hemelschuur kan worden ingedragen. Inderdaad, op dat punt
heeft de gereformeerde theologie reeds lang gepredikt, wat in Althaus' standpunt
ons aannemelijk lijkt. Maar in dit halfweegs naar de gereformeerde theologie
toekomen, ligt toch niet een wezenlijke ontmoeting tusschen haar en Althaus
geprofeteerd. Want de vrucht der geschiedenis ligt o.i. wel degelijk in de geschiedenis
zelf; al wordt ze niet onvermengd, niet ‘zoomaar’ in de hemel-schuur ingedragen,
ze wordt toch ingedragen; ZIJ wordt toch ingedragen. Hoe ver Althaus op dit
principieele punt tegenover ons blijft staan, wordt ons wel duidelijk, als wij hem
hooren zeggen: ‘de geschiedenis heeft wel een einde, maar geen historisch, geen
in de geschiedenis vallend, eind-doel’; de geschiedenis heeft wel een ‘zin’ doch
geen ‘bestemming’; zooals H.W. Schmidt, terecht uit Althaus' woorden
concludeerend, diens meening formuleert. Uit de dubbele tegen-stelling van
‘eeuwigheid en tijd’, en vervolgens van (een telkens valsch begrepen) ‘Godsrijk’ en
‘wereldrijk’, volgt tenslotte ook bij Althaus de conclusie, dat de geschiedenis blijft
gedegradeerd, ten koste van het fantoom der oer- en eind-geschiedenis. In dit
gedachtensysteem moet de geschiedenis ten slotte plaats maken voor de bekende
‘boven-geschiedenis.’ Aan het historisch feit hebben we niets; we hebben alleen te
maken met zijn boven-historischen ‘zin’. Ook hier wordt de openbaring niet in de
geschiedenis opgenomen, blijft zij tegenover haar een ‘wonder’, is zij alleen maar
doorbreking van de natuurlijke wetmatigheid van ons leven.
Een wonder - ja, dat zeggen ook gereformeerden, als ze op de her-komst der
openbaring letten.
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Maar ze moeten zich niet inbeelden, dat daarom Althaus' erkenning van de
openbaring als wonder gelijk staat met de hunne.
Want Althaus beschrijft het wonder als een ‘den wetmatigen samenhang der
wereld-werkelijkheid doorbrekend, scheppend goddelijk handelen.’
En tegen deze omschrijving hebben de gereformeerden onoverkomelijk bezwaar.
Althaus ziet ‘de wereld’ als ‘zondige’ wereld; dus moet bij hem al wat van God komt
de wereld ‘doorbreken’. Gereformeerden evenwel onderscheiden tusschen ‘de
wereld’ en de zonde, die ‘in’ de wereld is. De zonde moet God ‘doorbreken’, beter
nog: overwinnen. Maar als Hij dat doet, dan verlost Hij door die herschepping de
schepping zelf van haar bederf, en van de gevolgen daarvan. Dan doorbreekt Hij
haar niet, doch her-stelt ze. Dan breekt dus de genade wèl door de on-wettigheid,
de a-nomie der zonde HEEN, doch breekt IN de wereld-wetmatigheid IN, gaat
herstellend daarin verder mee, en werkt in de geschiedenis Gods gedachten uit, nu
wederom, gelijk Hij het eens deed in den staat der rechtheid. Wederom, - en zoo
doet Hij die daad, die het oude paradijs straks weer doet keeren in het nieuwe.
En die ‘katastrofe’ dan? vraagt hier iemand. Die katastrofe van den jongsten dag?
De gereformeerde antwoordt: die blijft noodig: a) omdat in het werk der
herschepping, gelijk het reeds nu in de geschiedenis zich uitwerkt, nog altijd de
zonde (de oude mensch) blijft doorwerken. Maar dat is nog geen ontkenning van
de werkelijkheid, dat ook de genade (de nieuwe mensch) reeds werkt. Al wordt hij
bestreden, hij is er toch; anders kon hij niet bestreden worden. En voorts blijft die
eind-katastrofe noodig, ook hierom, wijl b) de nieuwe mensch, de genade, nog niet
volkomen is; wijl de genade nooit ongestoord in het vlak van Gods geschapen leven
haar bouwsels in horizontale lijn over de aarde heen-leggen kan, zoolang de booze(n)
‘nog voor ons aangezicht staan’, nog als even zoovele Sanballat's en Tobia's de
Zerubbabel's molesteeren in hun constructieven tempelbouw. Maar dit neemt niet
weg, dat toch de tempel gebouwd wordt, dat straks geen andere aarde, doch een
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(ver)nieuw(d)e aarde in haar alsdan van de tegenstanders gezuiverde horizontale
vlak de bouwsels van Gods reeds in de historie gerijpte werkers opnemen zal. Nog
niet voltooid, - maar toch reeds reëel is ook ten aanzien van de eeuwigheid wat hier
begonnen wordt. De vrucht moge, instee van door langzame rijping in een gestaag
evolutieproces, straks alleen door een katastrofe (de keerzijde daarvan is: een acute
en wonderdadige versnelling van het groei-proces) kunnen gebracht worden tot een
dertig-, zestig- en honderdvoudigen wasdom, - dit alles neemt niet weg, dat toch
het zaad dier vrucht hier beneden is gestrooid. En de aanvankelijke rijping van het
zaad tot (hier nog niet tot dien uitbundigen wasdom gekomen) vrucht geschiedt in
deze historie. Hier ligt het conflict: de één zegt, dat zaad van hier geen vrucht kan
hebben daarginds. De ander houdt vol: dat kan wèl, omdat de ‘katastrofe’ van den
laatsten dag geen vernieling, doch vervulling is. En zuivering. Vuur pleegt zeer veel
te sparen.
Ons doel met de voorgaande opmerkingen was niet, reeds nu positief eigen
gedachten te ontwikkelen. Maar - al is het een weinig in strijd met een
streng-schematische verdeeling der stof - we meenden door naast elkaar te plaatsen
het gereformeerde gevoelen tegenover dat van Althaus, voor de vele niet-theologisch
geschoolde lezers, die we voor dit boek zoeken, duidelijker te kunnen maken,
waarover het eigenlijk in dit debat loopt, en waarom óók het compromis van Althaus
blijft pretendeeren, dat wat dit boek straks zeggen zal, niet wezen kan een
mededeeling omtrent waarheid, werkelijkheid; waarom óók op zijn standpunt dit
boek ‘veel te veel’ zal ‘weten’, het onderwerp, althans bij de straks hier te volgen
behandelingsmethode, te moeilijk is, ja voor een onmogelijke en ongeoorloofde taak
zich geeft.
Het blijft voor Althaus, blijkens de zooven geciteerde uitspraken, vast staan, dat
openbaring ‘wonder’ is, dat dus Gods Woord begrenzing en doorbreking der
geschiedenis is, dat het dus niet in een eerste periode, en evenmin in een laatste
periode der geschiedenis, zich in historische continuiteit heeft kunnen of zal kunnen
laten ingaan. Staat der rechtheid, val, vloek, verlossing, rijping, verheer-
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lijking, die mag men niet als een ‘na-elkaar’ der heilsgeschiedenis in de gewone
geschiedenis zich denken (dit woordje ‘in’ achten wij feitelijk onjuist; maar daarover
spreken we hier nu niet, al voelt, wie even doordenkt, dat eigenlijk daarop de kwestie
vast zit). ‘Staat der rechtheid’, ‘val’, ‘vloek’, ‘verlossingen’, dat zijn slechts zooveel
aanduidingen voor even zoo vele ‘grondbetrekkingen’ van den door de openbaring
getroffen mensch (respectievelijk: de menschheid) in diens (haar) verhouding tot
God.
Omdat door deze theorie der grondbetrekkingen de constructie eerste - tweede
Adam weer ontnomen wordt aan ons, is tegelijkertijd onder ons betoog de grondslag
weggeslagen - indien Althaus gelijk heeft.
Hebben we hiermee een overzicht gegeven van Althaus' compromis, we beloofden
nog een ander ter sprake te brengen, n.l. dat van Paul Tillich. Aanvankelijk heeft
Barth diens eerste optreden met sympathie begroet; en gemeend, dat in de
grondgedachten overeenstemming tusschen hen beiden bestond. Maar al spoedig
bleek, dat de meeningsverschillen te groot waren. Reeds het feit, dat Tillich van
huis uit ‘religieus socialist’ was, en in zijn denken veelszins leerling van Nietzsche,
heeft hem tot een geschiedenis- en cultuur-waardeering gedreven, welke met Barth's
radikale ‘profetische’ kritiek op geschiedenis- en ‘kultuur’-gewrochten in
onverzoenlijke tegenspraak hem stellen zou. De burgerlijke samenleving - inderdaad,
die kon niet zoomaar den zegen van Tillich, den ‘religieuzen socialist’, krijgen. ‘Het
bestaande’ optimistisch bezien, zonder het te ‘kritiseeren’, dat ware hem onmogelijk.
Maar tegenover de dialectische theologie gelooft hij als ‘religieuze socialist’ toch
aan de praesentie van de genade in de geschiedenis. Ze ligt niet onder het oordeel,
tout court, doch de ‘genade’ is in haar eveneens ‘tegenwoordig’.
Hier is dus een aanrakingspunt met Althaus, die immers ook er op wees, dat in
de geschiedenis zich telkens weer een verjongings-kracht doet gelden: het
betrekkelijke ‘ja’ over de geschiedenis. Maar gelijk Althaus toch ook weer
aanrakingspunten met de dialectische theologie vertoont, die hem tusschen ‘ja’ en
‘neen’ heen en weer blijven slingeren, zoo is het met Tillich ook,
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al wordt deze dan ook weer een anderen kant uitgedreven. Want Tillich's standpunt
is tenslotte principieel anders geworden dan dat der dialectische theologie. Zijn
verleden werkt nog al te sterk na.
Enkele punten vragen hier onze aandacht.
a. Allereerst treft het ons, dat de ‘genade’ - gelijk we reeds hoorden - volgens
Tillich wel ‘tegenwoordig’ is in de geschiedenis, maar nooit tot ‘object’ worden kan.
Ze wordt nooit een ‘objectieve’ macht, die men grijpen, fixeeren, vastleggen,
waarnemen, beschrijven kan. Dat kan ze - om een voorbeeld te nemen - ook niet
in de kerk. ‘Die Gnade ist Gegenwart, aber nicht Gegenstand’, tegenwoordigheid
is ze, geen object. Ze is wel werkelijk in bepaalde objecten, maar niet àls object.
De genade qualificeert, beteekent, de objecten, waarin ze ‘tegenwoordig’ is.
‘Beteekenen’ beduidt hier zoo veel als: beteekenis er aan geven, een bepaalde
beteekenis er aan schenken. In dezen zin geeft dan de ‘tegenwoordige’ genade
een transcendente beteekenis aan de objecten, waarin ze tegenwoordig is. Zoo
krijgt de genade wel ‘gestalte’, doch dat is dan qualificeerende gestalte,
beteekeningsgestalte. ‘Het heilige’ is dan ook niet uitgesloten van de mogelijkheid
van ‘aanschouwelijk’ te worden; als men dan echter maar dadelijk daaraan toevoegt,
dat het niet iets objectiefs geworden is. Is het ‘aanschouwelijk’, dan is het dat niet
in eenige ‘objectiviteit’.
b. Hier kan dus Tillich reeds vérder gaan in de ‘waardeering’ van hetgeen in de
geschiedenis tegenwoordig is, dan de dialectische theologie dat kon. Deze laatste
had immers gezegd, dat tusschen eeuwigheid en tijd(elijke geschiedenis) de
tegenstelling nimmer weg te werken is; en daar vloeide dus bij haar weer uit voort,
dat dan ook de dingen van den tijd hoogstens een heenwijzing naar de eeuwigheid
konden zijn, zooals een wegwijzer wel naar het doel heenwijst, doch niet naar dat
doel met ons meegaat op den weg. Nu is Tillich zijnerzijds met Barth het hierin eens,
dat de ‘genade’ geen ‘object’ onder andere in den tijd, in de geschiedenis, gegeven
objecten worden kan. Daarover valt geen verschil. Maar Barth's spreken van een
heenwijzing, en niet meer - komt Tillich toch wel wat al te mager voor. Hij zei (zie
boven),
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dat de genade, als ze in de wereld tegenwoordig is, de objecten, die we in de
geschiedenis ontmoeten, qualificeert, ‘beteekent’, en dat ze daarin ‘gestalte’ krijgt.
Hiermee is de teerling geworpen; Barth geloofde niet aan de tegenwoordigheid der
genade IN de geschiedenis-verbanden (de praesentia salutis). Tillich deed dat wèl.
En al mag dan de gestalte der ‘tegenwoordige’ (praesente) genade geen ‘objectieve’
gestalte zijn, toch is zij een zichtbaar worden van de ‘heerlijkheid’. En dat beteekent
al zeer veel. Want datgene, wat slechts ‘heenwijst’ naar iets anders (Barth), kan
buiten alle betrekking met datgene, waarhéén het wijst, blijven staan. Maar datgene,
wat een bepaald ding ‘qualificeert’, wat daaraan zijn bepaalde beteekenis, zijn
‘Bedeutung’ geeft, is gevormd door levende reëele aanraking met datgene, dat er
door gequalificeerd wordt, en dat er zijn beteekenis van ontvangt.
c. Zoo krijgt dus de geschiedenis een positieve waarde. De kerk, de mystiek, het
visionaire schouwen, kunnen reeds deel hebben aan de gestalte der genade, kunnen
reeds nu vooruitgrijpen op de gestalte der over alle dingen heen lichtende
‘heerlijkheid’; mits men maar niet zegt, dat ze die bezitten; want dan heeft men weer
den valschen waan gevoed, alsof de genade, die erin werkt, zelf een ‘object’ onder
andere ‘objecten’ was, grijpbaar, tastbaar, fixeerbaar, verhandelbaar.
d. Daarom wil Tillich dan ook niet Barth's spraakgebruik overnemen, als deze
zegt, dat de eeuwigheid den tijd ‘door-breekt’; dwars er door heen-breekt. Tillich
zegt het anders: de eeuwigheid breekt niet door den tijd heen, maar ‘breekt’ er ‘in’,
doet ‘inbraak’ in den tijd. Het blijft een in-breken; want - en hierin geeft hij de
dialectische theologie gelijk - want: de eeuwigheid is zoo maar niet met den tijd te
verbinden; de tijd staat inderdaad in tegenspraak met de eeuwigheid. Maar, al moge
het een ‘in-bréken’ zijn, het blijft toch ‘ìn-breken’. De eeuwigheid komt toch heusch
in den tijd in; vernietigt hem niet, oordeelt, ontkent hem niet, zegt niet alleen maar:
‘neen’ tot hem. Want de geschiedenis krijgt, en behoudt, door de tegenwoordigheid
der genade toch een positief accent. Als de eeuwigheid in den tijd ‘inbreekt’, dan
wordt die
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tijd, de geschiedenis, de menschheid wel geschokt, geschud, gescheurd, er komt
een plotselinge, een akute ‘Erschütterung’ over haar. Maar dat is dan ook winst;
dáár krijgt de geschiedenis weer positieve waarde. Zulk een ‘inbreken’, zoo'n
‘Erschütterung’ is er b.v. - al kan niemand dat nu weer precies als een ‘object’
ontleden en controleeren - wanneer de ‘profetische geest’ plotseling vaardig wordt
in een bepaalde periode over een bepaald geslacht. Die ‘profetische geest’ doet
dan twee dingen: hij ‘kritiseert’, maar hij ‘bouwt’ ook. Het bestaande bouwsel wordt
dan door hem ‘gekritiseerd’, ten deele neergeworpen, onderstboven gekeerd. Maar
er wordt dan tevens positief gebouwd; en dat bouwsel, dat nieuwe optreksel, is dan
niet iets dat tegenover de eeuwigheid staat. Het is - ook dat dient gehandhaafd evenmin iets, dat met de eeuwigheid heel en al te verzoenen, laat staan te
vereenzelvigen is. Maar het is dan toch mogelijk geworden door de ‘inbrekende’
kracht der eeuwigheid in den tijd. Tegenover het ‘kriticisme’ van Barth stelt Tillich
hier zijn ‘geloovig realisme’: er is in den tijd, het historisch gegevene, een ‘openstaan’
voor de eeuwigheid.
De situatie schijnt hier, nu we Tillich hooren spreken, weer parallel met die, waarin
de bespreking van Althaus ons bracht. Men zou als gereformeerd belijder geneigd
zijn, te zeggen: hier vinden we een man, die principieel het met ons eens is, althans
zoolang het gaat over de mogelijkheid van een ontwerp van een ‘hemel’-leer, die
den hemel laat ‘aansluiting’ nemen (onder voorbehoud van de ‘katastrofe’, zie boven)
aan de aarde en den tijd.
En toch blijkt ook hier het compromis ons niet te kunnen bevredigen. Toch blijft
ook hier de tegenstelling tusschen Tillich en den gereformeerden theoloog werkelijk
bestaan.
Om dat te verstaan, lette men slechts op de volgende consequenties, die Tillich's
standpunt nu verder meebrengt.
a. ‘Geschiedenis’ is voor Tillich's begrip daar, waar konkrete ‘Entscheidung’
geschiedt; d.w.z. daar, waar een konkrete (dus in de historie werkelijke, actueele)
wending genomen wordt, die ergens het roer omwerpt, den koers principieel
verandert, een be-
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slissende keus vóór het ééne en tègen het andere beginsel gedaan wordt, en aan
die keus de practisch e consequentie verbonden wordt. De eeuwigheid moet immers
den tijd ook ‘richten’? De ‘inbraak’ van de eeuwigheid ‘in’ den tijd moet immers
allereerst ‘kritiseerend’ zijn, oordeelend, veroordeelend? Daarom kan men niet van
zoo'n ‘INBRÉKEN’ spreken, als er niet een ‘Entscheidung’ in den aangeduiden zin
geschiedt. Maar - en hier keert Tillich zich weer tegen de dialectische theologie maar: de Entscheidung kan, en mòet dan ook konkreet zijn. Het is waar, dat ze, om
‘Entscheidung’ te mogen heeten, haar wortelen moet slaan, verankerd liggen moet,
in ‘de sfeer van het absolute’, het niet-betrekkelijke, de sfeer van het ‘Unbedingte’.
Maar het is ook waar - anders ware ze niet ‘konkreet’ -, dat ze vallen moet in de
‘sfeer van het betrekkelijke’; de sfeer van ‘deze wereld’ van de ‘geschiedenis’, het
historisch gegevene. Dit is een afwijzing van de dialectische theologie, door Tillich
bij voorkeur aangeduid als het ‘radikale protestantisme’.
b. Aan dit z.g. ‘radikale protestantisme’ geeft Tillich dus wel toe, dat er in deze
‘wereld van den tweespalt’ geen mogelijkheid bestaat van een ‘eindeutige’ d.w.z.
van een principieel door één beginsel beheerschte en door datzelfde ééne beginsel
gedragen beslissende wending naar God toe. Er is geen ‘eindeutige’ beslissing
(‘Entscheidung’) vóór God. Doch er is evenmin zulk een ‘eindeutige’ ‘Entscheidung’
tegen Hem, van Hem af. Elke ‘Entscheidung’ is in deze wereld ‘zweideutig’, wordt
door twee beginselen, twee machten, bepaald en gedragen. De abstracte uitspraak,
dat er in de wereld van den tweespalt geen principieele en uit één beginsel werkende
beslissing en keuze vóór God kan bestaan, wordt dus pas konkreet in het oordeel,
dat èlke beslissing, èlke keuze door twee beginselen gedragen wordt, dat zij
‘zweideutig’ is. Ja, dit ‘zweideutig’-zijn is het eigenlijke kenmerk van de konkrete
menschelijke existentie, van onze konkrete persoonlijke levens-existentie. Onze
vrijheid en onze gebondenheid (ons ‘Schicksal’) zijn dus in zóóverre anti-goddelijk,
als zij ‘zweideutig’ zijn, twee tegen elkander strijdende beginselen in zich hebben.
Maar niet, inzooverre zij
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principieel-‘eindeutig’ tégen God zouden zijn. In dat laatste geval ware onze existentie
satanisch. Maar het satanische, zoo zegt Tillich, is in déze wereld niet
konkreet-historisch. Wel staat onze existentie dus onder het gericht, maar zij is niet
principieel verwoest.
c. Wij noemden zooeven reeds met een enkel woord Tillich's opvatting over het
‘satanische’. Hij onderscheidt n.l. heel sterk tusschen ‘het satanische’ èn ‘het
daemonische’ in de geschiedenis. Satánisch is alles wat principieel, zonder
bijmengselen, tégen God is. Maar juist daarom kan het niet in de geschiedenis
konkreet worden, wijl déze altijd naar twee kanten uitwijst. Tillich plaatst tegenover
de dialectische theologie als zijn meening, dat onze existentie niet satanisch is; want
het satanische zou elke konkrete levenswerkelijkheid vertéren. Niet het satanische,
maar alleen het daemonische kan in de geschiedenis konkreet worden. Want
‘daemonisch’ noemt Tillich een macht, die ‘heilig’ is en toch tegelijk God weerstreeft,
die het leven ‘draagt’ en toch óók het leven tot op zekere hoogte vernielt. Zooeven
bleek reeds, dat naar Tillich's meening het leven niet verstoord IS, (voltooid
tegenwoordige tijd); maar daar moet nu iets aan toegevoegd worden: het
daemonische is toch wél een macht, die daarin verstorend en verwoestend optreedt
(onvoltooid tegenwoordige tijd). Het daemonische heeft het element van
‘vormverstoring’ in zich; maar deze laatste ‘vorm’-vernieling, deze ‘gestalte’-verstoring
komt dan niet van buiten af. Zij berust óók niet op eenig gebrek, of op eenige onmacht
onzerzijds. Zij komt op uit den diepen grond van die ‘gestalten’, ‘die levens-vormen’
zelf. De vorm-, de gestalte-verstoring komt op uit dezelfde levensgestalten, dezelfde
levensvormen, die ook zelve aan de verstoring onderworpen zijn. Alléén het
daemonische heeft dus een plaats in de konkrete geschiedenis. Maar - het behoort
dan ook daartoe. Het behoort tot het wezen der geschiedenis. Want Tillich ziet daarin
de ‘spànning’ tusschen het beginsel van de vormgeving en van de vormverwoesting
in ons menschelijk leven, in de geschiedenis.
d. Is dus zoo het satanische, en ook de Satan zelf, buiten de konkrete geschiedenis
geplaatst, dan is daarmede óók de Christus,
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gelijk WIJ Hem zien, de Christus, die in historisch levensverband, en in historische
feiten, den Satan hier op aarde overwonnen heeft, die Satan zijn vaten - om een
bijbelsche uitdrukking te gebruiken - ontnomen heeft, en die Satan in den tijd, door
een geschiedkundig aanwijsbaar feit binnen den tijd, ‘stopgezet’ (Hebr. 2:14) heeft,
ja, die daardoor de geschiedenis en den tijd heeft verbogen, heeft òmgebogen vàn
de neerwaartsche richting naar de hel tot de opwaarts strevende richting naar den
hemel, - radikaal onmogelijk geworden. Er is geen verhelpen aan: wie Satan buiten
de geschiedenis plaatst, plaatst óók den Christus van den bijbel buiten de
geschiedenis. Buiten het raam van de geschiedenis plaatst hij dus eveneens die in
Christus gegeven konkrete werkelijkheid, waarin wij de heusche aanvangen zien
van den komenden hemel: het nu reeds aanwezige ‘beginsel’ van het eeuwige,
ònverwoestbare leven. Dat Tillich inderdaad voor deze consequentie niet terugschrikt,
blijkt wel uit wat hij verder zegt omtrent den Satan. De naam ‘Satan’ wordt
opgeborgen in den bedenkelijken gedachtenschat van de - mythologie. Mythologisch
gesproken, zoo zegt hij, is de Satan de opperste der daemonen; ontologisch
gesproken, is hij het in het daemonische begrepen negatieve principe. Het geloof
in de werkelijkheid van het daemonische, hier in ons menschenleven, heeft dan ook
niets te maken met een mythologische, of metapsychische, erkenning van het
bestaan eener geestenwereld. Het daemonische reikt eenerzijds tot in de diepten
van het ‘vóór-persoonlijke’ natuurlijke bestaan; en tevens reikt het óók wel tot in het
‘bóven-persoonlijke’ sociale bestaan, de bóven-persoonlijke samenhangen dus der
gemeenschap. Maar het vindt voorts zijn verwerkelijking in het centrum van het
persoonlijke ‘zijn’. Heel beteekenisvol heet het dan ook bij Tillich, dat deze kijk, dit
inzicht in het daemonische het ‘moreele’ begrip van de zonde overwint. Wie daar
eenmaal een oog voor kreeg, rekent met dàt zondebegrip af. Volkomen juist. Maar
- zoo zegt de calvinist op zijn beurt - hij rekent dan óók af met den Christus van de
Schriften. En nu Tillich het daemonische beschouwt als een konstitutieven, d.w.z.
als een wezenlijk opbouwenden, een
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niet-wègwerkbaren of wèg-denkbaren factor in de geschiedenis, nu móet bij hem
ook weer een totaal àndere opvatting omtrent den aanvang der wereld, en dús óók
omtrent het eind der geschiedenis worden verdedigd dan de Schrift ons geeft. Geen
wonder is het dan ook, als hij straks verklaart, dat z.i. het dualisme van het Parsisme,
van den perzischen godsdienst (met zijn bekende leer van een God van het goede
en ook een GOD van het kwade) nog de meest zinvolle opvatting van de ‘wereld als
geschiedenis’ is geweest. Want aan alle geschiedenis-begrip, en aan alle opvatting
van wezen en waarde der geschiedenis, behoort het inzicht in de dialectiek van het
goddelijke en het daemonische ten grondslag te liggen.
Nu weten wij, dat de bijbel, door van den zondeval te spreken, en dien zondeval
dan te beschouwen als een in de historie optredenden val uit een
historisch-wèrkelijken rechtheidsstaat in een historisch zich nu voortzettenden
zondestaat, principieel deze ‘dialectiek’ verwerpt. De bijbel, zoo houden de
gereformeerden vol, zegt, dat de geschiedenis ééns inderdaad ‘eindeutig’ voór God
heeft ‘gekozen’. Het bekende ‘proefgebod’ diende juist, om deze ‘Eindeutigkeit’ te
fixeeren voor eeuwig. Dit ein-deutig vóór God zijn en kiezen, is dus volgens den
bijbel mogelijk IN de geschiedenis. Bovendien houdt de gereformeerde belijder vol,
- en hier grijpen wij terug op hetgeen boven reeds ter sprake kwam - dat er, wel niet
uit ‘eigen’ kracht, maar toch wel degelijk door een van bóven af inbrekende
openbaring, en eveneens door een van bóven af inbrekende hartvernieuwende
werking van den Heiligen Geest, wel degelijk in de geschiedenis óók heden plaats
is voor een ‘eindeutig’ kiezen vóór God, en een ‘eindeutig’ kiezen tégen den Satan.
O neen, de gereformeerde belijder zal niet beweren, dat de wedergeboren mensch
hier in dit leven ooit den tweespalt te boven komt; hij geeft toe, met schaamte, ‘dat
ook zijn beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn’. Maar
men zou zich wel zeer vergissen, wanneer men meende, dat nu dáármede hetzelfde
gezegd was, als hetgeen Tillich bedoelt met zijn ‘wereld van den tweespalt’, waartoe
de ‘Zweideutigkeit’
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behoort, gelijk ook tot de geschiedenis. Want men vergete niet, dat de gereformeerde
een onderscheid ziet tusschen den wedergeborene en de wedergeboorte. Volgens
zijn belijdenis, met name volgens de Leerregels van Dordrecht, is de wedergeboorte
een ‘nieuwe schepping’ in dézen zin, dat God daar, waar de dood is, het léven werkt
en wekt. Hij legt een ‘zaad’-van-wedergeboorte in den mensch, dat wel geen nieuwe
‘substantie’ aan dien mensch toevoegt, maar hem tòch zóó radicaal vernieuwt, en
veràndert, gansch inwendig, dat hij door dat nieuwe, uit herschepping verkregen,
levensbeginsel in den grond der zaak voor alle eeuwigheid reeds in den tijd is rècht
gesteld voor God. Dat nieuwe levensbeginsel wordt wel door de ‘overblijvende’
zonde, door den ‘ouden mensch’ bestreden, maar het is er dan toch. Er is geen
‘spanning’, in den bekenden zin eener zeer bepaalde, stringente dialectiek, tusschen
het nieuwe beginsel der wedergeboorte en het oude der zonde; er is dus óók géén
‘polaire’ verhouding tusschen die twee, tusschen ouden en nieuwen mensch. Want
bij een polaire verhouding houdt de ééne pool de andere in evenwicht, kan de ééne
nooit door de andere worden ingehaald, opgeheven, vernietigd, doorbroken. Maar
de wedergeboorte van den mensch is, naar de Dordtsche Leerregels, zóó grondig
en zóó serieus als nieuwe schepping te zien, dat het nieuwe leven toch altijd het
winnen zal. ‘Nieuwe mensch’ en ‘oude mensch’ zijn geen ‘pool’ en ‘tegen-pool’; de
eene wordt gekruist, gedood, begraven, de andere staat op, wint het, triumfeert.
Men gevoelt dat dadelijk, als men bedenkt, dat de nieuwe mensch ‘met Christus’
opgewekt is, gelijk ook de oude mensch met Christus begraven is. Is soms Christus'
dood de ééne pool, tegenover Christus' leven als de tegen-pool? O neen, - zijn leven
verbrak, overwon, ‘doodde’ den dood. Die in den Zoon gelooft, die hééft dan ook
het eeuwige leven. Al wàcht hij voorts nog op de volkomenheid van dat leven. Oók
op dit punt blijkt het reeds, dat Tillich en de gereformeerde theologie elkander
principieel weerspreken, in casu op het in discussie zijnde vraagpunt, of de
geschiedenis plaats heeft voor een beginsel, dat in zijn uitwerking vruchten rijpen
laat, die uit den tijd kunnen worden óvergedragen
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in de eeuwigheid, vruchten, die in den tijd zich zetten door een van bóven af in den
mensch gelegd ‘zaad’ van nieuw, maar dan ook eeuwig leven.
e. Wanneer daarom de gereformeerde theologie den strijd tusschen ‘vleesch’ en
‘geest’, tusschen dat wat naar de hel neigt, èn dat wat naar den hemel trekt, een
konkrete worsteling noemt in de geschiedenis, een strijd, die dan ook - althans ten
deele - in de historie beschrijfbaar is, dan móet op het laatste punt Tillich haar al
weer tegenspreken. De worsteling tusschen het goddelijke en het daemonische
(d.w.z. het ‘binnenbreken’ van het heil in onze geschiedenis) blijft een worsteling in
de diepte, zoo zegt Tillich, en kan dus niet worden ‘opgehaald’ naar het niveau,
waarop historische berichtgeving mogelijk is. Men mag ze ook niet plaatsen, zooals
de gereformeerde theologie dit toch zal blijven willen, onder het gezichtspunt van:
Gods volstrekte souvereiniteit, of van zijn raadsbesluit, van zijn supra-, of ook
infra-lapsarisch beschouwde ‘decreten’ of besluiten. Want de strijd tusschen het
goddelijke en daemonische blijft naar Tillich's inzicht behooren tot het wézen der
geschiedenis. En wel is in dien kamp de overwinning aan het goddelijke beginsel
voorbehouden; want Tillich huivert terug voor de gedachte, dat het goddelijke en
het daemonische aequivalente, d.w.z. tegen elkander òpwegende krachten zouden
zijn (ook het parsisme, zie boven, is ten slotte voor deze consequentie teruggeschrikt;
het liet immers tenslotte den kwaden god overwonnen worden door den goeden?).
En weliswaar wordt dus in alle werkelijke religie, naar Tillich's meening, de overmacht
van het goddelijke ten slotte altijd gewaarborgd. Máár - deze óvermacht is geen
absolute màcht. De gereformeerde ziet het weer anders, want, Gods werkingen
mogen in deze wereld dan nimmer onbestreden blijven, zij hebben toch steeds de
óverhand, dóór haar absolute macht. Omdat God volhardt met een absolute macht
en kracht, dáárom volharden de heiligen in zijn dienst. Men denke maar aan het
slot van de Dordtsche Leerregels weer.
f. Wanneer zoo door Tillich het daemonische is ingeschakeld als blijvende macht
in álle geschiedenis-werking, en dan voorts
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de raad Gods, de wedergeboorte, het heilsfeit van kruis en opstanding buiten
beschouwing zijn gebleven, ja, principieel verloochend, dan blijkt verder Tillich's
opvatting omtrent het begin der wereld, èn omtrent haar einde, van de ónze
principieel te verschillen. Aan àlle geschiedenis, dùs ook aan die van het begin der
wereld, is het ingaan tegen dàt wat haar ‘zin’ geeft, ten grondslag gelegd als haar
vóóronderstelling. En nu tracht Tillich wel, op dit punt van zijn betoog, voor ‘Christus’
plaats in zijn denken in te ruimen, en het geschiedenisprobleem christologisch op
te lossen, maar Tillich's ‘Christus’ is een àndere dan de Christus van de Schriften.
Hij spreekt hier van Christus als van ‘het midden der geschiedenis’. In dat ‘midden’
der geschiedenis komt nu in eens de Christus op. Daarom is dat ‘midden der
geschiedenis’ de plaats, waar het ‘zin-gevende’ principe van de geschiedenis voor
ons aanschouwelijk wordt. Tillich wil deze z.g. ‘kategorie van het midden’ stellen in
de plaats van de z.g. kategorieën: begin en einde. De aanvang van de geschiedenis
moge een historisch-empirisch vaststelbaar feit zijn, aanvang van de geschiedenis
wordt hij alleen maar door de betrekking, waarin hij komt te staan tòt dat ‘midden’
van de geschiedenis. En datzelfde geldt ook van het einde der geschiedenis. Men
voelt, dat hier voor de zooveelste maal principieel de gereformeerde theologie wordt
tegengesproken. Deze immers geeft Tillich wel grif toe, dat alles aan het einde der
geschiedenis ‘betrekking’ heeft op het midden der geschiedenis, waarin inderdaad
de Christus optreedt als verlosser en verzoener. Maar reeds het feit, dat Christus
als de tweede Adam door Paulus wordt aangeduid, bewijst, dat deze Christus in
dat ‘midden’ der geschiedenis zich konkreet in zijn werken vasthecht aan het begin
der geschiedenis. Dat begin der geschiedenis nu was een paradijs; een onzondig,
en toch historisch-konkreet dienen van God. Dat begin der geschiedenis was volgens
den bijbel een groeien van vruchten, die in de schepping als Gods zaad-leggingsdaad
principieel gegeven waren, en die nu verder in den tijd zich zetten en ontwikkelen
konden zóólang, totdat eindelijk, ‘langs lijnen van geleidelijkheid,’ door een evolutie
op de basis der schepping, de vruchten zouden
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gerijpt zijn, om dan daarna te kunnen worden ingedragen in een toestand van niet
meer veranderende, niet meer wisselende, niet meer groeiende, maar
eeuwig-vastgelegde zaligheid. En nu - na den zondeval - de Christus gekomen is,
in het ‘midden’ der geschiedenis, om hetgeen in den aanvang door God bedoeld
was, in het einde weer te kunnen bereiken, nú moet ook dat einde der geschiedenis
altijd teruggrijpen, zoowèl naar het midden àls naar het begin der geschiedenis.
Daardoor zal dan ook dat einde der geschiedenis, naar gereformeerd belijden, weer
te aanschouwen geven een rijping, en een gerijpt-zijn, van vruchten, die weliswaar
niet anders dan door een katastrofe heen (zie boven) in den hemel kunnen worden
ingedragen, maar die dan toch, àls zij den hemel worden ingedragen, ten deele
(immers onder voorbehoud van wat die katastrofe zuiverend en acuut-voltooiend
doen moet) resultaat zijn van een in de historie konkreet geworden, en zich daarin
uitwerkend verlossingswerk.
g. Tillich's opvatting over het midden der geschiedenis als ‘kategorie’, brengt hem
nu ook tot een eigen methode van geschied-beschouwing en geschied-beschrijving.
Deze methode is dan weer fundamenteel verschillend van die der Heilige Schrift.
Wij zagen reeds, hoe déze den eersten en den tweeden Adam, begin, midden en
einde der geschiedenis, in elkaars verlengde plaatst; hoe zij den tweeden Adam
alleen laat verstaan worden in samenhang met den eersten. Natuurlijk wil dat niet
zeggen, dat nu de historie zichzelf verklaren kan. Want achter haar ligt Gods besluit,
een ‘diepe àfgrond’; en in haar werkt een openbaring, en verwerkelijkt zich een
genade, waarvan de ‘laatste woorden’ en de diepste gronden wèl bij God, maar niet
bij ons bekend zijn. God sprak ten deele, en wat Hij sprak, dat kennen wij dan nog
maar weer ‘ten deele’. Het feit reeds, dat de gereformeerde theologie de openbaring,
al is zij zuiver, toch nooit adaequaat genoemd heeft, bevestigt wat wij zooeven
zeiden. Tillich echter schrijft, dat nòch het begin, nóch het einde van de geschiedenis
haar ‘midden’ bepalen, maar dat, omgekeerd, het ‘midden’ der geschiedenis haar
begin en einde bepaalt. De geschiedenis is slechts daardoor ge-
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constitueerd, dat ‘haar midden’ is geconstitueerd, en dat dit ‘midden’ der geschiedenis
zich als zoodanig liet kènnen.
Hier echter is het schema van den bijbel doorbroken.
Begin toch der wereldgeschiedenis is, volgens Tillich, dàt bepaalde gebeuren,
die bepaalde gebeurtenis, waarin (afgedacht nu van de beteekenis, die het verder
hebben mag) de inzet wordt gezien(!) van die bepaalde ‘beweging’, waarvoor zich
het midden der geschiedenis als zoodanig heeft geconstitueerd. En het einde der
geschiedenis is dan volgens hem het door dit midden bepaalde, en daarin principieel
zijn grond vindende doel van alle gebeuren. Daarom is het, zoo vervolgt hij, éven
onjuist, zulk een begin op te vatten als een moment in den tijd, waarin dan ook
objectief iets in den tijd zou aangevangen zijn, als het óók onjuist is, het doel der
wereld zich in te denken op de manier van een of andere ‘eindkatastrofe’, die op
een bepaald punt van den tijd ineens intreden zou. We spreken nu maar niet verder
over dat begin der wereld. We blijven bij ons onderwerp, en letten op wat hier over
haar einde gezegd wordt. Voelt men, zoo vragen wij, voelt men niet, dat in deze
theorie van Tillich het laatste gericht als tijdsmoment, dat nog tòt de historie behoort,
wordt losgelaten? En dat dus óók het door Calvijn steeds geleerde verband tusschen
het jongste gericht èn het ontsluiten van de eeuwige deuren van den eeuwigen
hemel, hier wordt prijsgegeven, in dien zin, waarin de gereformeerde theologie het
altijd gepredikt heeft? Het eind der geschiedenis is bij Tillich tot iets ‘transcendents’
gemaakt. Het hoort m.a.w. niet meer tot haar zelf. Deze opvatting hangt natuurlijk
weer samen met verscheidene andere grondbeschouwingen van Tillich; niet alleen
met zijn opvatting over het tegenden-‘zin’-der-historie-ingaan als iets, dat toch
noodwendig tot het wezen der geschiedenis behoort, maar óók met zijn valsch
begrip van ‘vrijheid’, waarop wij nu niet verder in willen gaan, omdat het ons te ver
zou voeren. Wij stippen alleen maar aan, dat ook Tillich's begrip van (menschelijke)
vrijheid den ‘staat der rechtheid’ als eerste periode der geschiedenis prijs moet
geven, en dus ook weer het schema Adam - Christus - jongste dag, doorbreken
moet.
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h. Duidelijk wordt dan ook Tillich's zelf-afgrenzing tegen de gereformeerde theologie
in zijn leer omtrent hetgeen hij noemt: de ‘protologie’ (leer van het eerste) en de
‘eschatologie’ (leer van het uiterste). Wij zullen hier niet ingaan op deze ‘protologie’;
deze houdt zich n.l. bezig met de vraag, wat van den aanvang der wereld te denken
1)
is, of inplaats daarvan te stellen is misschien . Wij zouden dus te ver uit den koers
raken, als wij daarop nu nog nader in den breede ingingen. Wat echter de
eschatologie betreft, - voor Tillich's opvatting in dezen is kenmerkend, dat deze niet
‘ta eschata’ d.w.z. de laatste dingen, heeft te behandelen (zoo is het vroeger opgevat,
zie boven), maar dat zij alleen maar heeft te spreken over ‘to eschaton’; niet de
laatste dingen dus, doch het uiterste, het tot beslissing, en tot vervulling gekomene.
Het gaat in de ‘eschatologie’ bij Tillich niet om laatste dingen, niet om gebeurtenissen,
die men zich moet voorstellen als vallende aan het eind der dagen, doch om den
‘zin’ van het gebeuren in het algemeen. In zooverre het geschieden n.l. is gericht
op iets anders, en op dat andere afgaat, zich in de richting van dat andere beweegt,
richt alle geschieden, alle historie, zich naar een ‘eschaton’. Dit laatste is zelf geen
geschieden, doch alleen maar de transcendente, d.w.z. de boven déze wereld en
bóven deze geschiedenis úitgaande ‘zin’ van het geschieden. De transcendentie
van het geschieden valt samen met de transcendentie van het doel daarvan. Als
zoodanig ‘draagt’ zij alle gebeuren. Wat Tillich met dat laatste woord, met dat ‘dragen’
bedoelt, is duidelijk, als men maar weer denkt aan de reeds besproken
‘Zweideutigkeit’ van alle geschieden. Alle geschieden heeft z.i. in zich de
onuitputtelijkheid van den ‘zin’, maar eveneens het gevaar van te storten in den
afgrond der zin-loosheid, van het verzinken in het niets. Zoo kan de ‘zin’ der
geschiedenis zelf zich wel niet in haar verwerkelijken, en toch haar ‘dragen’. En
deze zin der geschiedenis, deze transcendentie van alle geschieden, welke zelf op
haar beurt alle geschieden draagt,

1)

Om verwarring te voorkomen: dit laatste is alleen conform Tillich's meening (gelijk zich reeds
uit het voorgaande liet vermoeden). Protologie handelt over het zijn, eschatologie over het
worden.
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is nu dat z.g. ‘eschaton’, dat uiterste, dat bepalende. ‘Im Eschaton hat das
Geschehen seinen transzendenten Ort’.
Men voelt, dat ook hier positie gekozen is tegen de gereformeerde theologie.
Immers, nu de geschiedenis-zin transcendent is, buiten haar ligt, als het z.g.
eschaton, nu kan dat eschaton nimmer resultaat zijn van een ontwikkeling, die in
de schepping door hèrschepping is mogelijk gemaakt, gelijk zij - naar gereformeerd
belijden - aanvankelijk reeds in de schepping zelf gegeven lag. In den laatsten zin
spreekt - zie boven - ook de gereformeerde belijder van een ontwikkeling op de
basis van de schepping. Maar Tillich zegt, dat in het begrip ‘ontwikkeling’ nog
volstrekt niet opgesloten ligt, dat in die ontwikkeling iets gebeurt. En zoo ook ligt het
niet in het begrip ‘het geschieden’ opgesloten, dat in het geschieden zich iets
ontwikkelt. Tegenover dit eschaton is alle geschiedenis eigenlijk vóór-geschiedenis.
Het eigenlijke gebeuren ligt nog àchter ‘onze’ geschiedenis. En wijl het eschaton
transcendent is, kan het geen nieuwe werkelijkheidsvorm zijn, welke dan zelf zou
staan aan het eind der dagen. Het begrip van een ‘eind der geschiedenis’ in
tijdelijk-historischen zin, is volgens Tillich een onmogelijk begrip. Men kan er niet
mee werken. Men mag dit begrip ook niet stellen; want zulk een eind der
geschiedenis zou geen heusch einde zijn, zegt hij, maar een plotselinge, een acute
verbreking, een àfbreking van de lijn der geschiedenis. De gedachte evenwel van
een afbreken van de lijn der historie en van den tijd, is zelf een door den tijd bepaalde
gedachte, en heft zichzelf dus op. Het eind van elk geschieden is hierin gelegen,
dat het ‘staat in het eschaton’. Het ‘eschaton’ in den ons zoo vertrouwden zin van
een eindkatastrofe, - dàt is voor Tillich slechts een mythologisch begrip. Weer valt
dus op dit punt van zijn betoog de gereformeerde constructie van den jongsten dag
voor Tillich's begrip onherroepelijk weg. De reeds zoo vaak genoemde consequenties
van deze constructie worden natuurlijk eveneens den gereformeerden theoloog hier
uit de handen geslagen.
Negatief verbindt Tillich zich dus met Paul Althaus en Karl Barth. Want die beiden
hebben óók, naar we reeds opmerkten,
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de ‘katastrofe’ van den jongsten dag, dat z.g. ‘eind-spektakel’, hoezeer het tot nu
toe door het belijdend christendom werd geloofd en gepredikt, uit hun geloofsinhoud,
althans in wetenschappelijken zin, uitgelicht. Tillich spreekt dan ook zonder eenige
terughouding van de mythe, die het Nieuwe Testament inzake het eind der wereld
heeft gegeven. Aan die mythe ontzegt hij alle objectief waarheids-gezag. Hij verwerpt
zoowel de christelijke leer van de opstanding van het lichaam, d.w.z. van heel het
zijn, alsook de niet-christelijke leer van een veelvuldige reïncarnatie. Om van die
laatste niet-christelijke leer nu maar verder te zwijgen: eerstgenoemde staat hem
tegen, omdat zij uitgaat van de gedachte, dat in den tijd een definitieve, een in een
bepaald feit en een bepaald oogenblik vallende ‘Entscheidung’ kàn plaatsvinden;
wij zagen reeds hierboven, dat Tillich zoo iets rekent tot de onmogelijkheden.
Met vragen betreffende den toestand na den dood, heeft dan ook z.i. de christelijke
eschatologie zich niet in te laten. Dit wat het negatieve betreft.
En wat het positieve aangaat, ziet Tillich in het eschaton als begrip het dubbele
moment van 1e ‘Entscheidung’; dit woord hebben wij reeds trachten te verklaren,
en 2e ‘vervulling’. Het eschaton is datgene, wat vooreerst tot Entscheidung gekomen
is, waarin dus m.a.w. principieel en definitief een bepaalde wending in het leven is
tot stand gekomen, ‘eindeutig’ nu, en wat daarbij dan tévens vervuld geworden is,
tot zijn volkomenheid gebracht is. Aan het eerste van deze twee ‘momenten’ in het
‘eschaton’, m.a.w. aan de ‘Entscheidung’, loopt nu parallel de term: gericht; dit woord
‘gericht’ kennen wij reeds in zijn bepaalden zin uit de bespreking van de dialectische
theologie. Dit ‘gericht’ is dus niet het gereformeerd opgevatte eindgericht, de jongste
dag, het laatste oordeel, maar het is het karakter van alle geschieden, als een
geschieden mèt en in ‘Entscheidung’. Het eindgericht is bij Tillich de in het z.g.
eschaton vervatte ‘Entschiedenheit’, het tot beslissing-gekomen-zijn, dat zelf door
het proces der historie wordt geponeerd. Het heeft dus niets te maken met de door
de orthodoxie tot nu toe verwachte eindkatastrofe. En parallel met dat
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tweede moment in het ‘eschaton’, met die vervùllings-, die rijpings-, die
consummatie-gedachte dus, loopt dan voorts het begrip: koninkrijk Gods. Want het
‘koninkrijk Gods’ is bij Tillich weer niet - zooals bij calvinisten - een rijk van ‘hier’ en
‘nu’, zich voltrekkend, zich opbouwend in onze geschiedenis, maar het is de
transcendente, de boven onze historie, uitgaande ‘Ort’ voor de vervulling, voor de
verwerkelijking van het zijn als een zijn-metzin, als zinvol, als zindragend zijn.
i. Zoo blijkt Tillich inderdaad in alle punten principieel anders te willen dan de
dialectische theologie. Maar ook anders dan de gereformeerde theologie. In den
grond der zaak blijft hij een z.g. religieus humanist, en toont hij - als het er op
aankomt - verwantschap aan de filosofie van Lessing en van de z.g. Aufklärung.
Dat komt wel zeer sprekend aan den dag in zijn opstel over ‘Lessing en de idee van
de opvoeding van het menschelijk geslacht’. Lessing heeft in zijn geschrift ‘over de
opvoeding van het menschelijk geslacht’ de verschillende religies geteekend als
een opklimmende reeks van ontwikkelings-phasen. En nu tracht Lessing - wat
trouwens voor zijn tijd, en voor de Aufklärung, typeerend is - deze evolutie-gedachte
te verbinden met het z.g. openbaringsgeloof. Dit laatste immers wilde hij blijven
handhaven tegenover het rationalisme met zijn loochening van de openbaring. Doch
tegelijkertijd heeft hij het een anderen inhoud gegeven tegenover het
supra-naturalisme met zijn geloof in de letterlijke openbaring. Lessing noemt het
een dwaasheid, te zeggen, dat God ‘gereede’ eeuwige waarheden zou geopenbaard
hebben. God gaf slechts ‘toevallige’ waarheden, waarin evenwel de eeuwige
waarheden verborgen lagen. God heeft zich tegenover de menschheid gedragen,
zooals een opvoeder het doet tegenover het kind: hij sprak niet van den aanvang
af de volle waarheid, maar accommodeerde zijn openbaring in trapsgewijze
ontwikkeling aan de eveneens trapsgewijze toenemende bevattingsmogelijkheid
der menschen. En tevens gaf God, door de openbaring, den mensch het middel in
handen, om nu verder door eigen ontwikkeling zich vatbaar en ontvankelijk te maken
voor hoogere openbaring. De
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‘godsdienstige oorkonden’, zooals Lessing het uitdrukte, zijn dan ook slechts
‘elementaire’ geschriften; ze geven slechts elementaire kennis. Hun ‘berichten’ zijn
niet ‘gereede’, afgeronde mededeelingen omtrent afgeronde ‘waarheden’, maar
deze elementaire geschriften zijn als zoodanig vol van aanduidingen van de eeuwige
waarheid. Deze aanduidingen geven den mensch, en de menschheid, de kans, om
verder te komen in het benaderen en vermoeden van de eeuwige waarheden. Zoo
is het Oude Testament een wel mooi begin geweest, maar het Nieuwe staat op
hooger plan; en dit laatste zelf is dan, speciaal in het Evangelie van Johannes, een
heenwijzing naar het z.g. ‘derde evangelie’ der toekomst. Ten slotte verschijnt dan
het eeuwig evangelie, liggende in het verlengde van die opvoedings-werkzaamheid
van God.
Lessing probeerde op deze wijze te werken in de richting van een
mystisch-speculatieve omvorming van de dogma's. En nu is het voor Tillich's
opvatting typeerend, dat hij deze ideeën van Lessing aandient als den klassieken
uitdrukkingsvorm voor het door Tillich zelf beleden ‘christelijk humanisme’. Terecht
noemt hij als de groote vóóronderstelling van alle humanisme, dat de mensch ten
slotte zich plaatst op den bodem van zichzelf. Met dit humanisme nu verbindt Tillich
in verre navolging van Lessing de gedachte van de opvoeding van het menschelijk
geslacht door middel van een zich ontwikkelende openbaring. Met ‘opvoeding’ staat
het eigenlijk precies zóó, als met de menschheid zelf. Zij berust op het graad-verschil
in meerdere of mindere ontwikkelingsrijpheid, dat er altijd bestaan blijft tusschen de
verschillende geslachten, de verschillende lagen, en ook de enkele personen; en
zij berust voorts ook op den onderlingen samenhang, het wederzijds op elkander
ingrijpen van die verscheidene stadiën van ontwikkeling.
Maar in al zulke evolutie-filosofie komt de ‘religieuze’ humanist Tillich principieel
tegenover Barth, en óók tegenover de gereformeerde theologie te staan. Want - om
bij die laatste te blijven - humanisme en calvinisme zijn principieel verschillend.
Wij hebben hiermede ons overzicht van Althaus' en Tillich's
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opvatting voltooid. Dat wij in den aanvang van deze paragraaf juist déze twee
theologen naar voren brachten, onder het gezichtspunt van een compromis, dat
onze aandacht vroeg, wil natuurlijk niet zeggen, dat er geen àndere namen nog in
dit verband te noemen zouden zijn. Wij zouden, wilden wij volledig zijn, inderdaad
nog zeer vele anderen moeten noemen. Wij denken hier wel zeer bepaald aan den
bekenden theoloog Gustav Aulén, den zweedschen hoogleeraar. Dat wij echter
hem niet breed bespreken, heeft zijn goede reden: we zouden te breed worden voor
het schema van dit boek; en bovendien gelooven wij, dat de onderscheiden
probleemstellingen, die in de voorgaande paragrafen van dit tweede hoofdstuk en
in deze laatste zelf kortelings werd aangeduid, de lezers, zoover zij haar mogen
gevolgd hebben, vrijwel de kern laten zien van de eigenlijke kwesties, waarom het
in den laatsten tijd gaat.
Wat Aulén zelf betreft, willen wij volstaan met deze opmerking, dat ook hij een
geschiedenis-opvatting huldigt, die den staat der rechtheid, en den zondeval, als
een historische periode, of als feit in de geschiedenis, principieel verwerpen moet;
en dat hij voorts het o.i. onaannemelijke begrip van een z.g. ‘creatio continua’, d.w.z.
van een ‘voortgaande schepping’ heeft ingevoerd. Het scheppingsgeloof geeft,
volgens Aulén, geen theorie over het begin van de wereld, over haar ontstaan; hij
meent, dat de geloofsuitspraak, volgens welke God als schepper der wereld gelden
moet, alleen ‘religieuze’ waarde heeft. Calvinisten daarentegen meenen, dat zij alle
denken, óók wetenschappelijk, heeft te beheerschen. Volgens Aulén gaat de
schepping - in wetenschappelijken zin gesproken - voortdurend verder. Zij is niet
een feit voor één keer, doch zet zich ongebroken voort.
Zonder nu verder op deze kwesties in te gaan, mogen wij nu wel constateeren,
dat ook hier dus het bijbelsche schema doorbroken wordt, waarvan dit boek wil
uitgaan, n.l. het schema van: eersten Adam, tweeden Adam, parousie, voleinding,
en daarná, en in reëel verband met die alle: hel en hemel.
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§ 6. Eigen standpunt en conclusie.
Wanneer wij thans toekomen aan de bepaling van ons eigen standpunt tegenover
de besproken meeningen, dan herinneren wij duidelijkheidshalve allereerst er aan,
dat we, om reeds genoemde redenen, bij het weergeven van de meeningen van
Althaus en van Tillich herhaaldelijk tegenover hun gedachten aanstonds het
standpunt van de gereformeerde theologie hebben trachten aan te wijzen, en de
gereformeerde belijdenis tegenover hen te handhaven. Wij kunnen dus afzien van
een afbakening van eigen standpunt, voor zoover het de détails van hun speciale
opvatting betreft.
Zoo rest ons dan alleen nog maar, met een enkel woord ons uit te spreken over
de algemeene vragen, die achter heel de probleemstelling van de dialectische
theologie, en ook van de door Althaus en Tillich ondernomen bemiddelingspogingen
als de fundamenteele kwesties gelden mogen. Wij zouden, betreffende deze
algemeene kwesties, nog op de volgende punten willen wijzen.
a. Het behoeft geen betoog, dat wij het met Kierkegaard en Barth volkomen eens
zijn in de feitelijke afwijzing van Hegel. Tegenover Hegel plaatsen wij als
gereformeerde belijders de gedachte, dat God en mensch nooit in elkander over
kunnen vloeien, nimmer in een hoogere synthese saam te brengen zijn, dat immers
de grens tusschen God en schepsel nimmer overschreden kan worden door ons;
en nimmer door Hemzelf, laat staan door ons, kan worden uitgewischt. Dat God de
wereld niet ‘noodig’ heeft, om zich zelf te kennen, zich van zichzelf bewust te worden,
of zich te objectiveeren. Want (men denke maar aan de leer der drieëenheid) God
is van eeuwigheid volmaakt zichzelf genoegzaam; naar de Schrift one leert, ‘behoeft’
God niets en niemand, maar blijft altijd onafhankelijk staan tegenover zijn schepsel.
Wij kunnen niet toegeven, dat God en de natuur these en anti-these zijn, die in een
hoogere synthese óvervloeien. Dat ‘overvloeien’ zelf is een ernstig dwaalbegrip,
alleen te haadhaven in een stelsel van pantheistische structuur.
b. Dit neemt echter niet weg, dat wij eveneens ons zoo sterk
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mogelijk moeten blijven verzetten tegen de theologie, de filosofie van Kierkegaard,
en, in zijn voetspoor, van heel den voormaligen kring der dialectische theologie. Zij
heeft tegenover Hegel's idee van een groeiende synthese haar axioma der
onoverwinbare antithese gesteld. En op dit punt moeten wij óók haar weerspreken.
Wij gelooven niet aan een alle geschieden kenmerkende en bindende anti-thetische
verhouding tegen God en eeuwigheid. Want wij missen zulk een antithese in den
aanvang der geschiedenis. Een onderscheid is nog geen tégenstelling. Een eeuwig
onderscheid (tusschen God en zijn schepsel) wòrdt ook in der eeuwigheid geen
antithese. In den aanvang der wereld, binnen èn over den kring der historie, sprak
God volgens de Schrift dat duidelijke iudicium, waaraan wij ons denken onderwerpen:
‘God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.’ Het was ‘gemaakt’;
dáárin ligt de onderscheiding tusschen maker en maaksel vastgelegd. Maar het
was zeer goed; daarin ligt de ontkenning van het onderscheid als antithese. Wel is
er ná dien in de historie een antithese openbaar geworden, en wel was in de
geschapen wereld krachtens Gods wil de mogelijkheid daarvan gegeven, maar dat
houdt niet in, dat de wereld zèlf, wijl geschapen, wijl eindig, antithetisch tegenover
God zou staan. Men verstaat, waarop wij doelen: wij hebben het oog op den
zondeval. Deze is ingetreden ná de schepping der wereld, en nádat de geschiedenis
reeds een stuk van haar loop had volbracht. God heeft wel de mógelijkheid der
zonde, en dus der antithese, in de wereld gelegd. Maar Hij lei niet de werkelijkheid
daarvan in de wereld. Hieruit vloeit voort, dat wij niet aanvaarden de antithese
tusschen God en de natuur, God en de geschiedenis, God en het schepsel, want
tusschen natuur en God, tusschen natuur en genade ook, bestaat geen tegenstelling.
De tegenstelling ligt anders. Zij ligt tusschen zónde en genade, tusschen zónde en
God, tusschen zónde en Gods Woord, tusschen een bedorven natuur (in zoover zij
inderdaad bedorven is) aan den éénen kant, en den onbevlekten reinen hemel van
God zelf. Op dit principieele punt komt alles aan.
c. Daarom is voor ons ook onaanvaardbaar het opereeren met
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de leuze: ‘God is in den hemel en gij zijt op aarde.’ Wij denken er niet aan, dit woord
zijn kracht te benemen. Wij willen het óók in rekening brengen, als wij de
grondbeginselen formuleeren van onze geschiedbeschouwing, natuurbeschouwing,
wereldbeschouwing. Maar wij weigeren heel beslist, dit woord alleen, of zelfs maar
boven andere in rekening te brengen, om dan van dit axioma verder àlles te laten
afhangen. Want dit bekende woord uit Prediker 5:1 is slechts één van de véle
woorden uit den bijbel. Reeds het eigen boek zelf, dat ons zoo toespreekt, het boek
Prediker, wijst er ons op, dat weliswaar uit natuur en geschiedenis en filosofie de
aan zichzelf overgelaten mensch nooit opklimmen kan tot de ware kennis van God,
maar dat er toch een plaats is van zuivere openbaring, van ‘bizondere’ openbaring.
Die plaats is de tempel. En dan met name de tempel, gelijk hij, tegen den avondstond
van het Oude Testament, naast de offerplaats ook reeds de spreekplaats kende,
waarin men ‘hooren’ kon naar wat, niet van onderen op, in een soort van
naturaaltheologie, de mensch omtrent God in menschelijke ‘sluitrede’ zou hebben
geconcludeerd, doch naar wat God in Zijn ‘aanvangsrede’ van bovenaf met gezag
aan ons bekend gemaakt heeft. Het boek Prediker klaagt over de ellende van den
mensch, die, aan zichzelf overgelaten, geen ‘sluit’-rede kan vinden. Maar het jubelt
straks, met name in de zooeven geciteerde passage over den tempel, waarin men
immers ‘hooren’ kan, over de kracht der openbaring. Den hoogmoed brekend van
elke z.g. ‘naturaal-theologie’, laat dit boek het geloovig hart uitgaan tot de
geopenbaarde kennis van God. Tegenover de onvruchtbare menschelijke ‘sluitrede’,
spreekt deze ons aan met die vruchtdragende, hart-openende, goddelijke
‘aanvangs’rede. ‘Aanvangs’-rede? Ja, want zij komt van Hem, die de aanvang, de
archê, aller dingen is, God zelf. God is die archê, nader: God in den Logos, in het
Woord. Wanneer het boek Prediker aan het einde van het Oude Testament de
machteloosheid uitroept van de eigenwillige menschelijke sluitrede, dan staat aan
het begin van het Nieuwe Testament daar tegenover de proloog van het Evangelie
van Johannes met zijn machtige boodschap: in den beginne, in
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de archê, was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit
was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelve gemaakt, en zonder
hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Daarin was het leven, en het leven
is het licht der menschen. En dat Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons
gewoond, en wij hebben in het continuum der historie zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid als van den eengeborene vanwege den Vader, vol van genade en
waarheid. Het Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons gewoond. Niemand
heeft wel ooit God gezien, niemand heeft ook uit zichzelf, uit de geschiedenis, uit
de natuur, tot God waarlijk geconcludeerd. Maar de eeniggeboren Zoon, die in den
schoot des Vaders is, die ook aan Johannes' borst is komen liggen, die heeft Hem
ons ‘verklaard’. Hier stelt de Schrift dus de vleeschwording van het Woord tegenover
alle onvruchtbare speculaties, die zich alle ontleenen willen alleen maar aan dat uit
zijn verband gerukte woord uit het Oude Testament: ‘God is in den hemel en gij zijt
op aarde’. Gewoond heeft hier de Logos, en verklaard heeft hier de Logos. Hij heeft
God verklaard. Hij is dus met de goddelijke heerlijkheid present geweest in de
historie, en heeft ook aan ons gegeven, in de historie, een zuivere uitlegging van
God.
Het is dan ook voorwaar geen wonder, dat in àl de besproken opvattingen, zoowel
bij Kierkegaard als ook bij Barth, bij Althaus en bij Tillich, ook bij Aulén, te kort gedaan
wordt aan de eere, die wij Christus schuldig zijn als Jezus, en Jezus als den Christus.
Kierkegaard hoorden we verklaren: met de achttienhonderd jaar, die sinds verloopen
zijn, heeft Christus-in-verhooging niets te maken. Wij zeggen: Hij heeft àlles ermede
te maken. Zonder haar zou die verhooging slechts een imaginaire gedachte zijn.
Zij heeft er evenveel mee te doen, als Zijn vernedering te maken had met de
drieëndertig jaar van Zijn rondwandeling op aarde. Zij heeft ook trouwens in den tijd
die tusschen paschen en hemelvaart viel, en ook daarna, herhaaldelijk zich kond
gedaan binnen het raam van onze menschelijke geschiedenis.
d. Positie kiezende dus in het geloof aan de vleeschwording
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des Woords, moeten wij dan ook afwijzen de meening, die èn bij Kierkegaard èn bij
de anderen in telkens andere variaties ingang zocht te vinden, omtrent de betrekking
tusschen den eersten en den tweeden Adam. Telkens bleek het weer de groote
vraag te zijn, wat over begin en einde en midden der geschiedenis toch wel te
denken zijn zou. Maar wij hebben ten aanzien van het begin der wereld de historiciteit
te aanvaarden van het verhaalde in Genesis 1-3. En wij kunnen van deze
hoofdstukken geen enkele bijbelbladzij los-maken. Want elke bijbelbladzij ligt zelf,
en legt ook zelf alles in het verlengde van die eerste drie bekende hoofdstukken.
Zoo doen ook wij dus; want anders zou de wereld, waarheen wij op weg zijn, en
zou ook de hemel een tweede ‘wereld’ zijn, een àndere ‘wereld’. Een ‘wereld’, die
met onze schepping niets te maken had. Maar wij gelooven nimmer aan een tweede
schepping Gods. Wij gelooven, dat Hij de eerste schepping tot zichzelf terugleidt.
Wel is de kràcht, die daarvoor noodig was en is, vàn boven áf tot deze wereld
ingegaan, en dreef zij uit Gods diepe vaderhart een wil, een energie, welke vóór
dien nog niet naar buiten was getreden in den eersten aanloop, en in het eerste
verloop van het eerste wereldtijdperk. Maar die nieuw-intredende energie gaat dan
toch in déze geschapen wereld, omdat God niet een tweede wereld maken wilde.
Hij heeft Zijn Zoon in deze wereld in doen gaan, maar tevens ‘in de gelijkenis’ van
den mensch Hem doen geboren worden. Zoo kwam God zelf in onze continuiteit.
Het is voorwaar geen wonder, dat door de besproken theologen dan ook op het
punt van de vleeschwording des Woords, en van de z.g. maagdelijke geboorte,
steeds weer getornd wordt aan de letter van de oecumenische belijdenis der twaalf
artikelen. En zoo nu, als de Zoon van God wel kòmt van boven, doch daarna meegaat
met ons allen hier beneden, zoo is het óók met Gods Woord, Gods openbaring, zoo
is het óók met de wedergeboorte van den mensch uit den Heiligen Geest. Men
denke maar weer aan de Dordtsche Leerregels. Wie den hemel zien wil als ‘Gods
wereld’, maar Gods wereld daarbij opvat als een totaal andere wereld, dan die er
reeds was of is, heeft daarmede principieel te kort gedaan aan Christus'
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vleeschwording, aan de leer van de wedergeboorte als nieuwe schepping, en aan
de grondbeginselen der openbaring, gelijk die altijd door het oude Christendom
erkend zijn, en gehandhaafd tegen de ketters. Het ééne hangt met het àndere
onlosmakelijk samen.
e. Men wijst ons, als wij zagen, telkens op dat ergernis-gevende dogma over de
‘eindkatastrofe’, het jongste oordeel, hetwelk op een bepaalden ‘dàg’ (dus: in een
tijdsgewricht) de geschiedenis besluiten zou, en af zou breken. En men vraagt ons:
hoe kunt gij zulk een katastrofe u denken, indien zij naar uw meening uit een wereld
vòl van zónde ons moet over-leiden in een zondeloozen hemel? Wij beantwoorden
evenwel deze vraag met een andere. Gelooft gij, zoo vragen wij op onze beurt, niet
aan een staat der rechtheid? Zoo neen, dàn ligt daar tusschen u en ons de Schrift.
Maar indien wèl, meent gij dan werkelijk, dat de ‘eerste wereld’, d.w.z. de wereld in
haar eersten zondeloozen rechtheidsstaat, ooit zou gekomen zijn tot haar voltooiing,
haar voltooid-heid, zònder een ‘katastrofe’, dat wil nu zeggen: zonder een
verandering, in een punt des tijds, akuut, mirakuleus, gelijk wij thans ditzelfde
gelooven van déze tegenwoordige wereld, die óók in een punt des tijds, akuut,
mirakuleus, door een ‘in-brékend’ wonder, een ‘inbrèkende’ invasie Gods-in-Christus,
zal veranderd worden ‘in den jongsten dag’? Indien het iemand een te wonderlijke
these schijnt, dat déze wereld, die zóó zòndig is, door een akute katastrofe overgeleid
zal worden in een hemel, een ‘wereld Gods’, dan moet dit struikelblok voor hem óók
liggen in de structuur der ‘eerste’ wereld, der wereld-van-'t-begin. Wij zijn hier bang
voor fantasie, en voor gedachtenspinsels, die aan fantasie ontsproten zijn. Maar
aan den anderen kant gelooven wij, dat alles, wat uit de Schrift mag worden afgeleid
als openbaringsinhoud van haarzelf, ook daarom waar moet zijn in al zijn
consequenties, en tot die consequenties ons verlof geeft. Welnu - onder dit
voorbehoud wijzen wij erop, dat het voor den gereformeerde vast staat als een muur,
dat óók de eerste wereld, dat óók de eerste menschheid, de menschheid van het
paradijs, en van het werkverbond, niet anders dan
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door een ‘katastrofe’, een ‘slot-spektakel’ zou hebben kunnen komen tot de zaligheid,
de voltooid-heid, de voldragen-heid, die haar in uitzicht was gesteld door het in 't
werkverbond belóvend woord van God.
f. Om daar een open oog voor te krijgen, bedenke men, dat volgens de reeds
aangeduide gedachte de wereld van hierboven, wijl behoorende tot het geschapene,
geen ‘tweede’ schepping wezen kan, doch een vernieuwde, een gezuiverde én een
voltooide schepping. Wijl zij geen nieuwe, dat wil hier zeggen: geen àndere creatie,
geen schepping van een nieuw ontwerp na prijsgeving van het eerste ontwerp kan
wezen, daarom moet ook alles, wat fundamenteel, konstitutief, bepàlend is in deze
vernieuwde wereld van den hemel, reeds in het ontwerp van de wereld-van-'t-begin
opgenomen zijn geweest. - Nu gaan we verder. Wij weten, uit wat Christus en Paulus
zeggen, dat in den hemel twee dingen niet meer zullen zijn: geen huwelijk, en geen
spijsgebruik. Geen sexualiteit dus, en geen vegetatie. Was dat ons niet geopenbaard,
dan zouden wij allicht, aan onze eigen ‘waarneming’, aan onze eigen
‘geschiedfilosofie’, aan ons eigen begrip van ‘natuur-wetten’ overgelaten, zeggen:
sexualiteit, en vegetatie, dat zijn dingen, die bij onze
menschelijkheid-in-lichamelijkheid hóóren. Daar raakt men nooit van af. Toch zegt
de Schrift: straks zal de mensch lichamelijk zijn, en toch niet meer het huwelijk
kennen; ook zal hij niet meer eten: ‘buik en spijze zijn te niet gedaan’, en men is
daar ‘als engelen Gods’. - Krachtens onze ontkenning van den opbouw eener tweede
wereld naar een tweede goddelijk ontwerp, concludeeren wij dus nu, dat, indien de
mensch was blijven staan in de gehoorzaamheid van 't werkverbond, die mensch,
hoewel zònder verwoestende verbreking in den ‘dood’, toch zou ‘gekomen’ zijn, zou
‘overgegaan’ zijn vàn een sexueel-vegetatief bestaan tòt een niet-sexueel-vegetatief
bestaan. Nu kan men zich dien ‘overgang’ niet anders denken dan akuut, zoo men
wil: katastrofaal, een overgang in een ‘punt des tijds’. Men kan misschien probeeren,
hier de befaamde hypothese van een ‘ontwikkeling langs lijnen van geleidelijkheid’
ter hulp te roepen (hetgeen ten aanzien van
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de sexualiteit, die langzaam bij den mensch ten deele versterft in haar wèrking,
misschien een poosje vol te houden is). Maar met die hypothese alleen komt men
er niet. Want, dit ‘ten deele’ breekt reeds de kracht der hypothese, voor wat die
sexualiteit betreft. En voorts bedenke men, dat de overgang vàn vegetatie tót
niet-vegetatie altijd een overplaatsing beteekent in een geheelànderen staat, die
ten aanzien van den eersten zich slechts verwerkelijken kan door een akuut, ik zeg
niet: verbrèken, maar toch wel verànderen van wat eerst bestond. Bedenkt men
tevens, dat de sexualiteit en de vegetatie niet ‘geisoleerd’ te denken zijn bij ieder
voor zich, maar dat ze slechts optreden kunnen in een reëelen sàmenhang en
sàmengang van den enkelen sexueelen en vegeteerenden mensch met heel zijn
omgeving, met heel zijn ‘wereld’, dan wordt nog evidenter, wat we zeiden: een
overgang van den eenen naar den anderen ‘toestand’ is ondenkbaar zonder
‘katastrofe’. Mits men dat woord ontdoet van de bij-gedachte van verwoesting, van
verstòring, en het alleen maar aanwendt, dezen keer, in den zin van een ‘akuut’,
door transcendente hand ‘over’ het bestaande ‘gebràcht’ ‘gewèld’ (of liever:
overmacht, een Uebermächtigkeit, die óók is ‘unbedingte Macht’), dàn is het duidelijk,
dat reeds de wereld-van-'t-begin, al kende ze een ‘evolutie op den grondslag van
de schepping’ toch niet haar voleinding kon bereiken, zonder zúlk een ‘katastrofe’.
Het ‘punt des tijds’, waarover Paulus spreekt in den eersten brief aan de
Corinthiërs, en dat den plotselingen ‘overgang’ van sexueel en vegeteerend in
niet-sexueel, niet-vegeteerend leven markeert, - het behoort óók tot wat Bilderdijk
zou noemen: het ‘eerste waereldrond’, ja, het aller-eerste wereldrond, de wereld in
haar eersten loop, de wereld van het werkverbond, van het paradijs. Men moet dus
heel dat werkverbond prijsgeven, over Genesis I-III geen woord meer durven spreken,
en over de fundamenteele vraag, of God een tweede ontwerp-van-wereld maken
kan, nadat het eerste door Hem weggeworpen was, geen woord meer durven
zeggen, - óf: men dient te erkennen, dat een ‘katastrofe’, gelijk wij thans aan 't eind
der dagen wachten, mutatis mutandis reeds
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opgenomen was in het toekomstprogramma van den eersten bloeienden dag van
't oude paradijs, en zóó aan Adam ook bekend gemaakt is. De katastrofe-idee is
aan àlle christelijke geschiedbeschouwing voor àlle geschiedenis, de eerste, en de
laatste, en ook voor die van 't midden (Christus), als leer-spreuk eigen. Slechts ligt
tusschen de ‘verandering in een punt des tijds’, zooals ze zòu geweest zijn, indien
de mensch was blijven staan ter ééner zijde, en de ‘verandering in een punt des
tijds’, zooals ze thans door Paulus, en door heel de Schrift gesteld wordt als te
wachten aan het eind van déze zónde-dagen, ter anderer zijde, dit verschil: die
eerste akute verandering zou alleen voltooiend, vervùllend, àf-makend zijn geweest;
de andere, de werkelijke is, behalve dit óók zuiverend, richtend, schiftend,
oordeelend. Dat komt natuurlijk van de zonde, die in de historie ‘inbrak’, en die er
dus alleen door ‘uit-braak’ uitgenomen worden kan. Doch de gedachte, dat er in de
geschiedenis rijping is van vruchten, die men (zij 't dan ook met behulp van
overplaatsing door Gods hand in een punt des tijds) in kan dragen uit déze aarde,
in den hemel, die gedachte stelt de Schrift óók voor de wereld van den oorsprong
vast. De wereld van 't begin. Het punt-des-tijds is oer-instelling. Afbreken, uitbreken?
vraagt Tillich. Raaklijn, kruispunt? roept Kierkegaard, vraagt Barth.
Geschiedenis-en-‘boven-geschiedenis’? probeert weer een derde. Onderzoekt de
Schriften, zegt ergens de stem van Christus; en zegt nu eerlijk, of gij haar gelooft,
ja, dan wel neen.
g. Dus moeten wij wel vasthouden aan het woord ‘eschatologie’ in den ouden,
ons vertrouwden zin. O neen, wij zullen niet ontkennen, dat er in onze ‘leer der
laatste dingen’ veel verdiept moet worden. De interessante probleemstelling van
de anderen heeft ons op zeer veel punten gedwongen tot dieper denken. Maar - wij
kunnen geen afstand doen van het begrip: ‘ta eschata’, de laatste dingen, als dingen
der geschiedenis, dingen van 't slot, van 't chronologisch straks dateerbaar eind.
Hiermee staat of valt voor ons alles. Alles. Wij weten, wat we hier schrijven.
h. Dus verwerpen wij 't theoreem van geschiedenis-en-bóvengeschiedenis. Wij
laten Christus niet tot raaklijn worden, noch
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ook het Woord, noch eenige ‘wereld Gods’. In Christus zelf is God van den mensch
- men denke aan Chalcedon - niet gescheiden, maar ook niet met hem saamgevloeid.
Onvermengd, en toch veréénd. Wie dat gelooft, ziet dáár de grondwet van de
christelijke geschiedbeschouwing vol- en vastgehouden. Oók de grondgedachte
van den hemel. Wie een ander geschied-begrip indraagt, die gaat in, ja waartegen?
Tegen de gereformeerde dogmatiek, zegt een haastige broeder, alsof hij zeggen
wil: nu ja, dàt is zoo erg niet. Wij zeggen rustig: hij gaat in tegen zijn eigen belijdenis.
Tegen de Canones van Dordt. Nog verder: tegen Chalcedon, tegen 't oecumenisch
christendom. Hij draagt een onchristelijk filosofeem in 't christendom binnen; maar
moest dat liever ronduit zeggen. De kloof is immers niet te dempen. Want gelijk in
Christus, als het vleeschgeworden Woord, God ingaat tot den tijd, en Gods werk,
en Gods Woord in Hem wordt ingedragen in de geschiedenis, zóó is het óók met
de wedergeboorte, de theopneustie, den jongsten dag. Wij spraken hier al over. De
geschiedenis is inderdaad voor ons geloof een passend ‘raam’, waarin God werkt.
‘Een’ raam? Neen, neen: hèt raam. Een ander is er niet, tenzij men raakt aan de
drieëenheid. Gods verlossingswerk maakt dus geen aparte geschiedenis, los van
de ‘profane’; het komt de geschiedenis in, en voltrekt zich met en door haar. Het
dwingt de geschiedenis te worden wat ze heden is.
i. Zoo nemen wij conclusie. We hebben niets ‘bewezen’. We wilden dat ook niet
graag ondernemen. Want daarmee zouden wij te kort doen aan onze eigen these,
dat tusschen de anderen en ons de Schrift ligt. O neen, uit òns weten wij niets. Maar
nu ons God verklaard is, en wij over Hem door een klaarblijkelijke openbaring
spreken mogen, spreken kúnnen, zij het onder ongebroken zelftoetsing, wijl we
zondaars zijn, nù kunnen wij óók over't huis van God, zijn werk, ‘des Heeren
toekomst’ spreken. Wat kan ons hier dat ‘oneindig qualitatief verschil’ ophouden,
verhinderen? 't Verschil tusschen God en ons? Wij weten, en eerbiedigen het. Maar
wij eerbiedigen het dan óók hierin, dat wij geen filosofie over de openbaring, en
haar termen, en haar kracht of krachteloosheid durven
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geven, zònder een Woord te hóóren, dat voor òns 't Woord van Hèm is. Is God
transcendent, dan willen wij van Hem ‘niet aardsch’ gaan ‘denken’. En dàt doet
feitelijk toch elk, die van Gods transcendentie spreekt, en niet wil verder komen.
Wat wéét ik van Hem, tenzij Hij 't aan mij zègt? Wat weet ik uit mijzelf, over de
mogelijkheden, of onmogelijkheden, die God heeft in zijn spreken tot mij? Ik kan
veel weten - en ook dàt dan nog alleen door openbaring - over de verlegenheid,
waarin IK word gebracht door dat oneindig qualitatief verschil van God en mensch.
Maar ik weet niets omtrent de ‘onmogelijkheden’ waarvoor HIJ zou geplaatst zijn in
zijn mededeelen-aan-den-mensch. Indien HIJ ZELF mij zegt: dat Hij zòò transcendent
is in zijn heerlijkheid, dat Hij de Paedagoog kan zijn, die mij van Zich, en van zijn
werk, en van zijn wereld, spreken kan op niet-volkòmen, en toch zuivere wijs, zonder
zijn eer te kort te doen, dan heb ik voorts te zwijgen. Dàt is beven voor Gods
transcendentie: zijn immanentie te gelóóven, als Hij ze openbaart.
Welnu: Hij hééft geopenbaard, dat Hij in deze wereld immanent wou wezen, en
ook is. Doordat God transcendent is, kon Hij hier immanent verkeeren: wie heeft
zijn wil wederstaan, als deze wil-tot-genade wezen wil? En doordat Hij immanent
is, verhindert Hij zijn kerk, zijn transcendentie te vergeten, haar in den grond
duurzaam te schenden. Hij zegt mij, dat het een oordeel, een verlatingsoordeel is,
als men de immanentie, die Hij als transcendente Spreker geopenbaard heeft,
schrapt van de lijst der dingen van 't geloof.
Dit is dan ook ons laatste rustpunt: de Schrift. Hierop zit alles vast. Tegen Hegel.
Tegen Kierkegaard-Barth. Tegen Althaus, die aan een binnen de historie door hem
geconstateerde werkelijkheid van opleving hier, reformatie daar, verjonging elders,
vrijmoedigheid ontleent, om het van bòven de historie klinkend ‘neen’ óver 't
geschieden zelf te begeleiden met een verstolen ‘ja’. Maar hij vergeet daarbij, dat
het qualificeeren van die ‘opleving’, die ‘reformatie’, als iets góeds, als iets van
‘leven’, slechts mogelijk is, als men gelooft, dat waarlijk léven daar is, waar de kerk
den Christus predikt, haar leven zuivert, zich verjongt. Hoe durft hij
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hier van ‘léven’ reppen, als hij niet aanneemt, uit de Schriften, dat wàt de kerk van
Christus zegt, geen onzin is, maar zin? En àls wij eenmaal ons verlaten op de
Schriften, laat dàn geheel de Schrift maar spreken. Laat dán weer plaats er komen
voor haar onderwijs, dat God een ‘neen’ spreekt, alléén maar over zònde, nièt over
natuur, nièt over geschiedenis.
Zóó slechts kan men het humanisme breken, ook van Tillich, ook van Lessing.
Ja, zóó slechts kan men weigeren, met het humanisme, den mensch te laten
leunen op zichzelf. Want dit geloof erkent de kràcht der openbaring als reëel, en
ook onmisbaar; zonder haar zijn wij dus niets. En tevens houdt het tegenover Lessing
vol, dat God de eeuwige waarheden niet ‘verborgen’ heeft in ‘elementaire’ boeken,
doch ‘klaarblijkelijk’, en ‘doorzichtig’ ze gemaakt heeft.
Hier is de eer den mensch ontnomen, maar aan God gelaten. En in den
samenhang van die gedachtencombinatie handhaven wij, dat ons spreken over den
hemel gemakkelijk is; even gemakkelijk, als de eerste de beste volzin uit de eerste
de beste preek. Maar in die gemakkelijkheid ook even moeilijk. Wij spreken over
den hemel met hetzelfde gemak, èn met gelijke beving, als ons geschiedt, zoo vaak
wij handelen over doop en avondmaal, Schrift en kerk, dood en geboorte, of over
de musschen op het dak, die zonder Gods voorzienigheid niet vallen kunnen.

Hoofdstuk III.
Begrenzing en belang van ons onderwerp.
§ 1. Begrenzing.
Eer wij nu verder gaan, is het goed, vast te stellen, waarover wij nièt, en waarover
wij wèl willen spreken.
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Van den hemel toch kan gesproken worden in onderscheiden zin.
Daar zijn er, die, als zij van den hemel spreken, daarbij zich ‘de woonplaats Gods’
denken, gelijk die door hen, zij het dan ook tengevolge eener valsche begripsvorming,
los gedacht wordt van het schepsel in het algemeen, of van den mensch in het
bizonder. Anderen plegen bij voorkeur over den hemel te spreken in tegenstelling
met de aarde. Derden zien in den hemel zoo iets als een verzamelplaats, een mooie
behuizing, speciaal ten gerieve van wie uit dit leven heengegaan zijn, inzooover zij
dan, om de taal te bezigen van één der gereformeerde belijdenisschriften, ‘van
stonde aan tot Christus, hun hoofd, zijn opgenomen’. Een vierde groep wil bij
voorkeur spreken over den hemel, zooals hij zijn zal na den jongsten dag, den
oordeelsdag.
Nu willen wij tegenover elk van die vier groepen, en tegenover die alle gezamenlijk,
aanstonds opmerken, dat wij, strikt genomen, geen enkele van deze vier
formuleeringen speciaal mogen kiezen als de onze, ter omschrijving van het eigenlijke
thema van dit boek. Want elk voor zich zijn ze alle ons veel te abstrakt. Dat
abstraheeren is ook hier een gevaar. Het sluit het oog voor de geschiedenis, óók
van den hemel. De hemel als Gods woonplaats is nooit los te denken van de aarde,
als de woonplaats van de menschen. Wanneer daar aan het eind der Schrift gejubeld
wordt: ‘zie de woonplaats Gods is bij de menschen’, dan komt dit woord evenmin
uit de lucht, evenmin ‘uit den hemel’ vallen, als eenig ander Schriftwoord, eenige
andere profetie. In dat woord komt de geschiedenis tot haar rust; dus moet ook die
geschiedenis in haar begin, in haar ‘onrust’, altijd in rekening worden gebracht, zoo
vaak men spreekt over den hemel. De hemel toch is, zelfs in zooverre hij ‘woonplaats
Gods’ is, geschapen. Is hij geschapen, dan heeft hij ook zijn geschiedenis. En dan
niet ‘zijn’ geschiedenis, als ware dat een aparte geschiedenis, of ‘een’ geschiedenis
IN ‘de’ geschiedenis, of een ‘boven-geschiedenis’ boven de andere, de ‘gewone’
geschiedenis; want dergelijke constructies zijn in hoofdstuk II door ons met de
gereformeerde grondgedachten ten eenenmale onvereenigbaar genoemd, en daarom
afgewezen. Wij kennen geen aparte
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geschiedenis, zoomin wij een ‘apart’ creatuur kennen. Gods werk is één; in zijn
geschiedenis is het dan ook één. Hetgeen God samengevoegd heeft (in het einde,
dus ook in het begin), zal de mensch niet scheiden. Later hopen wij hierop terug te
komen; thans reeds wijzen wij erop, dat reeds hierom de hemel niet ‘tegenover’ de
schepping, of een deel daarvan gesteld, of daarvan geabstraheerd mag worden.
Zoodra men nu maar eenmaal toegeeft, dat ook de hemel geschiedenis heeft,
dat hij op een of andere wijze al de phasen van de geschiedenis der wereld, en van
heel de schepping zelf mee doorleeft, kan men, strikt genomen, dan ook niet meer
zoo scholastisch onderscheiden tusschen verscheidene hemelen: ‘een’ hemel vóór,
èn ‘een’ hemel ná de schepping van de wereld. Is de hemel niet God, doch alleen
maar de ‘woonplaats’ van God, - ge behoeft nu niet eens verder te gaan - dan valt
hij binnen den kring van het geschapene; dan is hij vóór de schepping niet denkbaar.
Bovendien kan men dan evenmin ‘zijn’ hemelen gaan tellen: een hemel voor de
zielen der ontslapen geloovigen, een hemel voor de engelen, een hemel voor of
van God; een hemel vóór den jongsten dag, en dan daartegenover weer een àndere
hemel ná den jongsten dag, waarin het ten volle uitgewerkte leven der volgroeide
menschheid zich ‘aan God’, en en passant ook nog aan een verheerlijkte nieuwe
aarde verzadigen kan. Onder al zulk redeneeren voedt men den kranken waan,
alsof een andere ‘bedeeling’, een andere periode, een andere phase van het
hemelleven tevens zou beteekenen: een andere hemel. Dat is natuurlijk onjuist.
Worden wij soms ook op een ‘andere aarde’ overgeplant, wanneer er een andere
periode optreedt in de geschiedenis? Toch immers niet? Evenzoomin nu is de hemel
een àndere hemel vóór dan wel ná den jongsten dag. Wel kan de bestaande hemel
zich uitbreiden, gelijk zich de heele schepping evolueert; d.w.z. God kan ‘zijn’
woonplaats, de plaats, waarin Hij het meest zijn heerlijkheid doet zien, uit-leggen,
breeder uitwerken, verder uitstrekken. Maar dit alles beteekent allerminst, dat er nu
verscheidene ‘hemelen’ zouden zijn.
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Ons voornemen is dan ook, den hemel te bespreken, zooals hij zich in het
scheppingsleven met heel den kosmos mee historisch heeft ontwikkeld, en nog
verder zal ontwikkelen; den hemel, zooals hijzelf, in zijn onverbrekelijke eenheid
met heel de schepping mede, óók zichzelf straks tot rust zal zien gebracht, wanneer
God, na den jongsten dag, de ‘som’ van de geschiedenis voor eeuwig vastlegt in
het voltooide scheppingsgeheel.
De erkenning van het in alle historisch leven en bewegen meêopgenomen-zijn
óók van den hemel, zou dus eigenlijk van ons vorderen, dat wij hier ons opzettelijk
gingen zetten tot het ontwerpen van schetslijnen voor heel die breede geschiedenis
van den hemel. Daarbij zouden dan één voor één moeten ter sprake komen de
verscheidene phasen in het hemelleven. We zouden dus dienen te spreken over
het leven na den dood, over wat er achter het sterven ligt, als één voor één de
menschen uit dit leven scheiden in de gemeenschap Gods.
Toch zullen wij hierover niet handelen. Onze bedoeling is alleen maar, met
voorbijgang van het directe onderzoek naar den ‘toestand’ van de menschen ná
hun dood tót áán de wederkomst van Christus, na te gaan, hoe de hemel zich aan
ons geloofsoog naar bijbelsch beeld vertoont, nadat hij binnen het verloop van de
geschiedenis van heel den kosmos zich met dezen heeft zien brengen tot zijn
eeuwige rust. Hoe dus de hemel zich naar het beeld der Schrift voor ons oog
vertoont, gelijk hij na den laatsten dag tot rust gekomen is in de eeuwigheid.
Ons spreken over den hemel met name in zijn vast en eeuwig bestand na Christus'
wederkomst wil dus in geen enkel opzicht de gedachte suggereeren, dat dit ‘een
andere’ hemel zou zijn, dan de hemel, waarvan vóór die ‘eindkatastrofe’ te spreken
viel. Het is alleen maar een beperking van ons onderzoek, zonder eenige
onderstelling van de mogelijkheid of het goed recht van het abstraheeren der
geschiedenis van den hemel zelf. Een onderstelling, die wij principieel verwerpen.
Wij willen slechts voorbijgaan aan den meer subjectivistisch-individualistischen
aanpak van de vraag naar den toestand der in Christus ontslapenen vóór de
parousie.
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Een studie dáárover moge haar eigen beteekenis hebben, zij raakt ten slotte niet
ons onderzoek naar den hemel zelf. Want wie de geschiedenis van den hemel
nagaat, heeft zich bij zijn onderzoek niet te plaatsen op het standpunt van den
mènsch, die uit het leven scheidt, maar op dat door de Schrift geopend uitzichtspunt,
waarin wordt uitgegaan van God, die alle dingen beweegt, en die aan deze beweging
van alle ding telkens weer een eigen ‘bedeeling’ heeft gegeven, en zal blijven geven.
Een eigen ‘oeconomie’.

§ 2. Belang van het onderwerp, volgens nieuwere meeningen.
Wanneer men nu vraagt, welk belang het voor ons toch wel heeft, over den hemel
na te denken, dan willen we liefst maar dadelijk de gedachte afwijzen, alsof dat
belang kon liggen in een mogelijk te treffen compromis tusschen ‘de’ theologie
eenerzijds en een niet van de Schrift uitgaande filosofie. Want al gelooven we aan
den samenwerkingsplicht tusschen een in den bijbel positie kiezende theologie en
zulk een filosofie (en dan die twee met gelijke rechten), wij weigeren een compromis
ook maar te zoeken tusschen niet-christelijke filosofie en theologenwijsheid.
1)
Zulk een compromis is in den laatsten tijd herhaaldelijk gezocht. En het bracht
sommigen tot de bewering, dat het belang van ons vraagstuk aan te geven viel
onder tweeërlei gezichtspunt: het gezichtspunt van de axiologie, en dat van de
teleologie.
Om deze termen te verstaan, denke men maar weer aan de dubbele beteekenis
van het woord ‘eschatologie’, gelijk wij in den aanvang van ons voorgaand hoofdstuk
deze hebben aangeduid. Wij hebben daar gezien, dat sommigen het woord
‘eschatologisch’ slechts willen zien en gebruiken als een aanduiding van wat als
bindende, absolute, goddelijke werkelijkheid de maatstaf, de norm wordt voor alle
menschelijke geschiedenis, en deze van buitenaf kwalificeert, begrenst, en onder
het oordeel legt. Terwijl dan daar-

1)

Althaus: Die Erkenntnis einer unleugbaren (!) Strukturverwandtschaft (!) zwischen allen (!)
religiösen Zukunftsgedanken dient wie nichts anderes dazu, die Eigenart und Höhe der an
(!) Christus entstehende (!) Hoffnung leuchten zu lassen.
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tegenover het oude spraakgebruik bleef staan, dat immers onder het hoofdstuk der
eschatologie - denk aan de ‘eschata’ als laatste dingen - die dingen bespreekt,
welke in het eind van den tijd, en dus van de historie, vallen.
Met deze tweevoudige opvatting van het woord ‘eschatologisch’, loopt nu parallel
de onderscheiding van het axiologisch en het teleologisch probleem van den hemel,
en van de laatste dingen.
Wat het axiologische probleem betreft, dit woord wordt afgeleid van het grieksche
‘axios’, dat ‘waard’, een bepaalde waarde hebbende, beteekent. Axiologie beteekent
dus de leer omtrent de waarde, de waardij van iets of iemand.
Nu heeft het ons al dadelijk veel te zeggen, ook om te weten, in hoeverre hier
naar een compromis als boven bedoeld, gezocht wordt, dat het met name de reeds
genoemde Paul Althaus is, die de eschatologie onder het gezichtspunt van de
axiologie geplaatst heeft, gelijk trouwens ook onder dat van de teleologie. Althaus
komt er rond voor uit, dat zijn denken in dezen in beweging is gebracht door, ten
deele ook in het voetspoor gaat van Windelband. Deze heeft eens in zijn opstel:
‘Sub Specie Aeternitatis’, (Präludien), gewezen op die diep ingrijpende ‘tegenstelling’,
die zijn denken voor een groot gedeelte heeft beheerscht: de ‘tegenstelling’ tusschen
wat vergaat, èn wat blijft, en onvergankelijk is. Wij zelf, en al het onze, zijn bestemd
om te vergaan. Wij voelen ons in den nacht van den dood wegzinken; we kunnen
ons niet vasthouden, en er is geen vast steunpunt in den vervlietenden stroom, die
ons met al het onze meeneemt. Nu is er echter daartegenover een kracht, een
macht, die eeuwig is. Zij is niet aan de wet van komen en gaan gebonden. Zien wij
nu om ons heen alles met ons zelf ondergaan en verdwijnen, dan lijkt dat alles in
zijn betrekkelijkheid zonder absolute waarde. Maar volstrekte waarde heeft dan voor
ons wèl dat andere, dat vast bestand heeft, het eeuwige.
Hieraan knoopt Althaus nu de eerste beteekenis vast, die het begrip van het
eeuwige hebben moet. Het ‘eeuwige’ heeft hier den zin van het ‘uiterste’, het vaste,
het niet-betrekkelijke, het ‘niet-gebondene’, dat op de wereld der onvaste dingen
ingrijpt, en
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haar dwingt, begrenst, kritiseert, van boven af. Onze tijd is de plaats van het
betrekkelijke, de eeuwigheid daarentegen van het niet-betrekkelijke, het absolute.
Het eeuwige is de laatste, de absolute norm. Midden in onze betrekkelijke
verhoudingen zijn wij steeds op ‘dat eeuwige’ aangewezen. Komt dat eeuwige in
dezen zin dus in ons leven in, grijpt het ons aan, dan is daarmee het axiologische
gezichtspunt geopend, waaronder men ook het eschatologisch thema van den hemel
kan behandelen. Het loopt parallel met het in hoofdstuk II besproken nieuwe begrip
van eschatologie.
Daarnaast echter treedt bij Althaus, en vele anderen, het teleologisch gezichtspunt
in de eschatologie op. Hier krijgen wij te maken met dat wat in het verlengde van
‘onzen tijd’, van onze dagen ligt. Nauwkeuriger, minder ‘naïef’ gesproken: datgene,
wat wij ‘zien’ als intredende na deze dagen, datgene, waarop wij ‘hopen’, maar dat
er ‘nog niet’ is. Want de norm wijst heen naar datgene, wat er nog niet is, en toch
komen moet. De norm is het vaste in den tijd, maar geeft daarom tevens de onrust,
de onvastheid aan den tijd; de tijd wordt nu tot geschiedenis, een heenwerken naar
wat komen moet. Aan het einde der dagen ligt het ‘telos’, het doel der dingen.
Zoo is het in het vroegere christendom steeds gezien; en nu is het van belang,
dat de axiologische opvatting van het eeuwige op deze manier vanzelf voert tot de
teleologische. Erkenning van de absoluutheid en de ‘andersheid’ van den norm, die
in ‘het eeuwige’ ligt, doet ons ons uitstrekken naar de toekomst, die wacht. Deze
tweede spreekwijze van het eeuwige als het teleologische begrip der laatste dingen
loopt dus, gelijk men ziet, weer parallel met de tweede, ons bekende, aanwending
van het woord ‘eschatologie’. Men wil die beide samenvoegen onder het ééne begrip
van het eeuwige als het andere, het gansch-andere.
Indien deze onderscheiding goed is, heeft dus het spreken over den hemel een
dubbel belang, wanneer het goed geschiedt. Het geeft ons dan inzicht in de waarden
of de waardeloosheid van het tegenwoordige leven, en predikt de waarde van het
eeuwige tegenover de betrekkelijke waardeloosheid of waardekleinheid van het
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tijdelijke. Het leert ons, de dingen van ons dagelijksch leven te taxeeren onder het
gezichtspunt van den hemel en de hemelsche heerlijkheid, of misschien wel van
alle taxatie-mogelijkheid voor altijd af te zien, het geloof daaraan prijs te geven. En
tevens zou het ons dwingen, ons uit te strekken naar de toekomst, en over de dagen
heen te zien in sterk verlangen naar de eeuwigheid, naar datgene, waarop men
‘hoopt’.

§ 3. Critiek op deze meeningen.
Nu moeten wij echter bezwaar inbrengen tegen deze poging, om de axiologische
en teleologische beteekenis der eschatologie aan elkaar te verbinden.
Onze bezwaren tegen deze constructie zijn hoofdzakelijk de volgende.
In de eerste plaats gaat het o.i. niet aan, te doen, alsof men de waarde van een
‘het’ kan meten aan de waarde van een ànder ‘het’. Opzettelijk zeggen wij het zóó,
wijl hierin reeds de kern van ons bezwaar zich bloot geeft. Men zegt ons: de tijd is
veranderlijk, al ‘het’ tijdelijke vervliet en vervloeit. Nu is ‘het’ eeuwige blijvend; dus
is het dàt, hetgeen ons in ‘het tijdelijke’, en daartegenover, de absolute waarde
vertegenwoordigt. Maar wij gelooven dat niet. Een ‘het’ (het tijdelijke) wordt nooit
aan een ander ‘het’ (het eeuwige) gemeten. Een ‘het’ is altijd geschapen. Of het is
door ons van ‘den’ Eeuwigen Schepper geabstraheerd. Maar in geen van die beide
gevallen zegt het ons, wat de sprekende, openbarende God alleen kan openbaren.
Wij zijn niet op een ‘het’, maar op den ‘Hij’, op God self, aangewezen, wanneer het
er om gaat, de waarden in het leven te kennen. En God moet dan nog tot ons spreken
in Zijn Woord; want anders weten wij nòg niets omtrent de waarden, omtrent haar
meer of minder, omtrent waarde of onwaarde. Niets. Wij kunnen de ‘stad’ der
menschen hier beneden niet meten aan de ‘stad Gods’ van boven. Want elke stad
is ten slotte geschapen, zij moge dan tijdelijk of eeuwig zijn, door God ‘gezet’ zijn
in en tot beweging, dan wel in en tot de onbewegelijkheid. Wij kunnen ook een
lichaam, dat
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vergankelijk is, niet meten aan een lichaam, dat onvergankelijk, onverderfelijk is;
want beide zijn geschapen, zijn gezet tot hun vergaan of niet vergaan kunnen. Wij
kunnen ook een mensch niet meten aan een engel, de poorten van Gaza, of van
Jeruzalem beneden, niet meten aan de poorten van de stad, die fundamenten heeft
en eeuwig blijft, Jeruzalem van boven. Want ook de poorten van die stad zijn, als
deze zelf, geschapen. Wij beoordeelen ‘het’ vergankelijke niet aan ‘het’
onvergankelijke, ook niet het geschapene aan den Schepper. Wij beoordeelen het
onder de wet gestelde slechts aan de bekend gemaakte wet van God. Onze
‘maatstaf’ is nièt ‘het eeuwige’, doch hij is de in den tijd, in ‘klaarblijkelijk’ sprekende
openbaring afgekondigde wet der woorden Gods. Het eeuwige is de maatstaf niet;
is ook de hel niet eeuwig? En ‘hopen’ wij soms daarop? Ja, daar zijn er, die op de
hel hopen: hoe lang nog Heere? (Op. 5). Maar die dat zeggen, spreken dan ook uit
het Woord. Anders weten zij niets. Op een ‘sfinx’, een ‘het’-van-mysterie ‘hopen’,
dat is hoogmoed: autorisatie van onze eigen fantasieën. Slechts dàn kunnen wij
weten, welke functie, welke beteekenis aan een geschapen ding, hetzij hier of ginds,
is toegewezen, als wij de gangen kennen, die God neemt in de historie, en den ‘zin’
daarvan hebben vernomen uit Zijn Woord. En hierom is een uitzicht op den hemel
- als gespreksthema boven andere themata gedacht - allerminst in staat, de waarde
ons te ontdekken van dit of dat, hier of ginds, boven- of beneden-dingen. In de
openbaring van die ‘waarden’ welke den hemel ingedragen zijn door het scheppend
of herscheppend Woord van God, bedient de Schrift zich van precies dezelfde
openbaringsmiddelen, als waarmee zij elk ander geschapen ding ons leert
qualificeeren. En als God het ééne komen laat door het andere, dan heeft het
volwassen lichaam geen hoogere waardij dan het embryo, de eerste dag geen
hoogere dan de laatste, de eerste mensch geen hoogere dan de laatste. Gods
Woord en wet belichten en qualificeeren alles en allen tegelijkertijd, en laten zoo
ons weten, wat het eene beteekent vóór en ìn en mèt het andere, en wat de tijd
beteekent, als vrucht-rijper, vrucht-voldrager, voor de eeuwigheid (zie hoofdstuk II).
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Hier komt iets bij: oorspronkelijk gaat deze waarde-filosofie, deze axiologie uit van
een onjuiste beschouwing omtrent de verhouding van natuur en geschiedenis. Daar
wringt de schoen bij Althaus en de zijnen; onze laatste woorden van daareven wezen
daarom ook daarheen. Als men maar weer denkt aan hoofdstuk II, ziet men het
verband liggen.
Natuur en geschiedenis: dat thema is sedert Windelband telkens weer aan de
orde gesteld. Windelband noemde de natuurwetenschap nomothetisch in haar
begripsvorming en -beschrijving, en de geschiedenis idiografisch. Dat wil zeggen:
de natuurwetenschap zou dan volgens hem in de methode van haar begripsvorming
en haar redeneeringen uitgaan van vaste, in de natuur telkens weerkeerende ‘wetten’:
de ontwikkeling van een ei b.v. geschiedt vandaag nog immer naar dezelfde wet
als zooveel eeuwen geleden. De wetenschap der geschiedenis daarentegen kan
slechts op gang komen als wetenschap, wanneer zij in de bestudeering van elk
‘individueel’ ontwikkelingsproces vraagt naar het eigene, het speciale, dat er in ligt
(eigen is idios, van daar idiografie). De geschiedenis der pausen beschrijft men
slechts, als men van elken paus het eigene beschrijft. Later heeft zijn leerling Heinrich
Rickert Windelband's terminologie nog iets gewijzigd; hij heeft er op gewezen, dat
de natuurwetenschap in de methode van haar studie en in de mededeeling van
haar resultaat bezig is te generaliseeren, d.w.z. aan te nemen, dat wat zij eenmaal
in de natuur waarneemt, (b.v. het leggen van een bepaald ei door een bepaalde
kip), zich overal naar dezelfde wet herhaalt; zoodat men dus bij alle
natuurwetenschappelijke begripsvorming telkens dat ééne geval zou mogen
‘generaliseeren’. Terwijl dan daartegenover de wetenschappelijke
geschiedbeschrijving zich ter vorming van haar begrippen noodwendigerwijze moest
bedienen van de methode van het ‘individualiseeren’; zij had op te sporen, wat in
een bepaald menschenleven, in een bepaalde historische gebeurtenis nu eigenlijk
het geheel eenige, en slechts éénmaal gebeurende feit is, dat voor geen herhaling
ooit in aanmerking komen kan.
Nu moeten wij, ter voorkoming van misverstand er op wijzen,
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dat men dezen beiden filosofen (en anderen, die zich bij hen aansloten b.v. Max
Weber) onrecht aandoet, wanneer men meent, dat zij natuur en geschiedenis in
dézen zin uit elkaar zouden houden, alsof de natuur alleen maar de ‘wetmatige’
herhaling kende, en de geschiedenis alleen maar het z.g. ‘eenmalige’ ons zou doen
zien. Zij hebben zelf, met name ook Rickert, den nadruk er op doen vallen, dat het
hun te doen is, niet om een onderscheiding van de natuur en de geschiedenis zelf,
maar om een onderscheiding van de onderscheiden wijzen, of methoden, waarop
wij spreken kunnen, studie maken kunnen van de natuur aan den éénen, van de
geschiedenis aan den ànderen kant. Zij weten zeer wel, dat b.v. ook onze maan
een geschiedenis heeft, dat men een ‘biografie’ der maan zou kunnen schrijven, en
dat dus óók de natuur wel degelijk in zich heeft het element van het ‘eenmalige’.
Maar juist het feit, dat deze auteurs zelf aldus spreken, maakt ons te meer
voorzichtig, ook wanneer dan ten slotte bij hen, of hun geestverwanten, de
overweging van deze gedachten de aanleiding straks wordt tot een ‘waarde-filosofie’
van voor ons bedenkelijke strekking. Zij hebben gezegd: bij de bestudeering van
de geschiedenis en bij het beschrijven van hetgeen daarin gebeurd is, komt het niet
aan op de vraag, wat het eigenlijke zijn der dingen is, maar op de vraag, waarvoor
zij gelden, welke waarde zij hebben. Wanneer Napoleon 's morgens zijn toilet maakt,
zijn nagels knipt, is dat evenzeer een heusche verrichting van dien man, als de
bestudeering van de krijgskaart, en het, een oogenblik later gegeven, commando
in den veldslag. Beide handelingen zijn ‘geschiedenis’. Alleen maar, het is de vraag,
zoo wordt ons nu verder gezegd, naar welke waarden een geschiedschrijver zoekt.
Wie b.v. de geschiedenis van de mode, van het toiletmaken beschrijven wil, die zal
bizondere waarde hechten aan de manier, waarop Napoleon dat deed. Dat is dan
voor hèm het ‘gezichtspunt’ van die bepaalde ‘waarde’, die hem zich zóó
interesseeren doet voor de détails van Napoleon's toilet. De ander echter, die den
loop der volkeren in hun strijd en zegepraal wil schilderen, die zal misschien geen
woord reppen over Napoleon's toilet, maar
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des te meer zich interesseeren voor die oorlogskaart en dat slagveld. Daar opent
zich voor hèm het gezichtspunt van de ‘waarde’, waarom het hem te doen is, ter
geschiedbeschrijving. Op deze wijze nu, zegt Rickert, stelt ieder die geschiedenis
schrijft, zich een eigen waardebepaling; en onder in-rekening-brenging van zulke
algemeene ‘waarden’ schept zich de wetenschappelijke mensch een mogelijkheid
van geschiedbeschrijving als daad van wetenschap.
Maar wat kan voor ons onderzoek ons dit alles nu toch eigenlijk zeggen? Wat
kan het ons helpen, of wij de axiologie willen inlijven in onze eschatologie? Om te
beginnen accentueeren calvinisten veel sterker nog dan Rickert en de zijnen hebben
gedaan, de gedachte, dat ‘de natuur’ haar geschiedenis doorloopt. De aarde brokkelt
af. Haar gedaante staat nooit stil. Het vuur van binnen is voortdurend bezig te vreten
van onderen aan de aardkorst, waarop wij leven. Niets is er in het groot geheel, dat
zich gelijk blijft; ook in de natuur gebeurt alles maar één keer. Indien b.v. de
samenstelling van de lucht thans, of althans hier, een andere is dan in den tijd van
Adam of van Noach, dan is ook het koren anders, en het water, de chemische
formule van mij, het is alles anders dan ten tijde van Noach of van Adam. En waar
de heele schepping haar geschiedenis heeft, en deze gansche geschiedenis
beheerscht wordt door het verloop van den z.g. ‘jôm Jahwe’, dat is te zeggen, van
den ‘dag des HEEREN’, in welken verlossingsen genadedag de Heere God deze
wereld brengt uit de ellende, waarin zij door den zondeval gebracht is, naar de
heerlijkheid, waarin zij door zijn genade straks weer bloeien mag, dan is temeer
nog onder dit bijbelsch gezichtspunt voor ons het axioma primair gegeven, dat natuur
en geschiedenis niet van elkaar te scheiden zijn. Alles wat ik waarneem, heeft zijn
geschiedenis. En ook in hetgeen men doorgaans de ‘natuur’ noemt, keert niets
terug.
Maar dit axioma geeft geen axiologie. Want - zie boven - daarvoor is de wet
noodig, de openbaring. Juist het axioma, dat in de natuur alles geschiedenis heeft,
dat geen enkele baring op gelijke manier verloopt, geen enkel mensch den ander
gelijk is, geen enkele kip, en dus ook geen enkel ei, ooit duplicaat geweest is,
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verhindert ons een axiologie op te stellen, hetzij uit de vergelijking der in de
geschiedenis optredende factoren, hetzij uit de confrontatie van eeuwigheid en tijd.
Geen waarde-filosofie laten wij ons aanleunen, ook geen surrogaat daarvan. Ook
geen christelijke axiologische eschatologie. Wij willen niet verder bouwen op een
grondslag, die ons als grondslag onaannemelijk is gebleken. Wij willen geen
‘waarden’ van elkander onderscheiden of tegen elkander opwegen met behulp van
de boven aangeduide methode. Reeds het feit, dat de één de waarde, die hem
interesseert aldus kiest, en de ander weer alzóó, bewijst, dat de ‘waarden’ evenzoo
veel in getal zijn als er denkers zijn, die ermee werken willen.
Nu wij God in de geschiedenis zien werken met zijn Woord, en alles daarin
dienstbaar gesteld weten door het scheppend en herscheppend Woord, krijgt voor
ons alles in gelijke mate zijn beteekenis. Het was dan ook om deze reden, dat in
ons voorgaande hoofdstuk de nadruk er op viel, dat eeuwigheid en tijd niet uit elkaar
te rukken zijn, dat de Maker in Christus, en in de openbaring, en in wat dies meer
zij, zijn maaksel zich heeft aangetrokken, en daardoor geschiedenis maakte, en dus
die geschiedenis gemaakt heeft niet tot ‘een’, maar tot het eenige raam, waarin zijn
besluit over zijn maaksel zich kan voltrekken.
Het gaat dus niet aan, te zeggen: de dingen die vervlieten, en vergaan, hebben
geen andere dan betrekkelijke waarde, slechts dat wat blijft, heeft absolute waarde.
Wij verfoeien deze scholastiekerij hartgrondig. ‘Het’ eeuwige is bij ons onbekend.
God is de Eeuwige, en maakt als zoodanig geschiedenis. Die z.g. ‘wereld Gods’
heeft ook geschiedenis. En heelemaal geen ‘boven-geschiedenis’. En wat dat
vervlieten en vervloeien en vergaan der dingen betreft: het is opgenomen in Gods
besluit, en heeft daardoor evenveel ‘waarde’ als het blijven, dat óók in zijn besluit
is vastgelegd. Alles heeft waarde, in den zin van: beteekenis, beteekenis in de
geschiedenis, en dus ook voor de eeuwigheid. Alles, wat geschiedt naar Gods wil,
wat zich voltrekt naar zijn raad. De hemel heeft waarde, de aarde ook. De hemel
van de toekomst heeft groote waarde, maar de hemel van vandaag niet minder
groot. Het embryo
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is vanwege Gods werken in de geschiedenis evenveel ‘waard’ als het volwassen
lichaam. Het lijk evenveel als het gezonde lichaam. Want in die alle komt Hij naar
zijn doel, komt Hij naar zijn toekomst, komt Hij b.v. ook naar den hemel, zoover die
thema is van dit boek. In alles openbaart Hij zich, ook in den dood, ook in het
weerkeeren van het stof tot stof. Wanneer zijn woord een ding in het aanzijn roept,
het opkomen uit het stof, of het wederkeeren tot het stof, het hindert niet; door zijn
Woord krijgt al wat geschiedt zijn volstrekte beteekenis.

§ 4. Conclusie.
Wij kiezen dus positie, de lezer verstaat dit nu wel, niet in het nog-niet gekomen zijn
van ‘het’ eeuwige, doch in het altijd gekomen zijn, komen, komen zullen van ‘den’
Eeuwigen God. Wij laten ons niet door een ‘het’ beheerschen in de eschatologie;
dit ‘het’ heeft men geabstraheerd van God; als wij er mee ‘werken’, al is het enkel
maar in de methode van onzen theologischen opbouw, hebben wij een idool van
eigen inventie gemaakt tot leidende, keusbepalende, gezichtspunt-aangevende
macht in ons denken. Dat is ongehoorzaam. ‘Genade zij ons, en vrede’, ook in de
theologische wetenschap, ook in de verwachting van den jongsten dag, ook in het
hemelverlangen, ‘van HEM, die is, en die was en die komen zal. En van de zeven
Geesten, die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige
is, de eerstgeborene uit de dooden en de overste van de koningen der aarde’. Van
Hem, onzen Wetgever. Niet van een ‘het’, dat ons knappe denken geabstraheerd
heeft van Hem, alzoo zich van het geweld van den Wetgever ontdoende, althans
zich daaraan voor eigen verdoold besef onttrekkende.
En nu wij daarmee afgewezen hebben elke poging om een compromis te leggen
tusschen een niet van de Schrift uitgaande filosofie en ‘de’ theologie, nu leggen wij
alle denken, theologisch en filosofisch, onder het Woord.
En daarin krijgt het aan de orde stellen van ons vraagpunt zijn beteekenis. Zijn
theologische? Ja zeker, maar ook zijn filo-
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fische, ook zijn cultuur-historische, zelfs zijn godsdienst-filosofische. En in die alle:
zijn beteekenis van een theo-centrisch, christologisch bijbelgetrouw verkondigen
van God in de geschiedenis, den Eeuwige in eeuwigheid en tijd, die beide in zich
vereenigd houdt, schoon niet versmolten.
Want het indenken van den bijbelschen openbaringsinhoud betreffende den hemel
zal hierin van belang zijn, dat het ons leert breken met de fatale theoremen, die
‘eeuwigheid’ en ‘tijd’ in ‘polaire’ spanning tegenover elkaar plaatsen, of ons in zùlke
spanning willen heen en weer werpen tusschen het eene ‘het’ en het andere ‘het’.
Wij zullen weer zien, hoe, indien ook de hemel onze geschiedenis doorleeft, en,
niet maar in den jongsten dag, doch elk oogenblik, elke seconde (denk aan de
sterfbedden) de vruchten van den tijd opneemt in zijn eigen werkelijkheid, het radikaal
gedáán is met de dualistische ‘spanning’ tusschen de vrijheid van het christelijk
‘geduld’ (in het verduren van den ‘tijd’) en christelijk ‘ongeduld’ (als het ‘zuchten’
naar de komende heerlijkheid), als waren dit twee ‘polen’, die elkaar in evenwicht
en - op een afstand houden. Het zuchten naar de toekomst is dan de daad der
vrijheid, de daad van 't groeiend, wassend, zijn doel zoekend léven; en deze daad
is één. Het zal dan uit zijn met het dualisme eener beweerde polariteit tusschen het
‘natuurwonder’ (als z.g. verbreking van de wetmatigheid) en het ‘religieuze wonder’
(als doorbreking van de wet van zonde en dood). Want het wonder in de ‘natuur’
verbreekt nu evenmin eenige wetmatigheid als de ‘katastrofe’ van den jongsten dag
dit doet: het komt altijd precies op tijd, het consummeert of brengt daartoe, en
voorzoovèr het ‘breekt’, breekt het geen wetten, doch de wetteloosheid van de
zonde, van de tendenz eener Gods beweging weerstrevende tegenbeweging van
Satan. Het zal dan uit zijn met de formalistische spannings-theorieën, waarbij ‘deze
wereld’ en ‘de komende wereld’, deze geschiedenis en de ‘boven-geschiedenis’,
de ‘eeuwig’-‘heid’ als absolute norm èn de ‘tijdelijkheid’, als het
nog-niet-beantwoorden-aan-den-norm in polaire verhouding tegenover elkaar
geplaatst worden. Want in plaats van dit formalistisch polariteits-
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schema zal de niet-polaire, en zichzelf langzamerhand oplossende konkrete spanning
in ons vleesch-en-bloed-bestaan van heden treden: de spanning tusschen zonde
en genade (iets anders dus dan tusschen natuur en genade, geschiedenis en
boven-geschiedenis). Wil men: de spanning tusschen ouden en nieuwen mensch.
Deze ‘spanning’ is er: want de één begeert tegen den ander, in mijn konkrete
leven. Maar ze is niet-dialektisch, niet polair; want de oude mensch sterft af
(proces-matig), de nieuwe, in gelijke wijs, staat op. De nieuwe wint het van den
ouden; wijl hij een vrucht is van een VAN boven AF IN mijn historisch uit den eersten
Adam gesproten leven ingebracht, hér-schepping uit den tweeden Adam doend,
‘zaad’ van nieuw leven.
En daarin zal de mensch, die deze ‘spanning’ voelt, wel steeds erkennen de
antithese van zonde en genade, doch loochenen alle antithese tusschen natuur en
genade. Deed hij dat laatste niet, hij zou den ‘nieuwen mensch’ geen aanvang
kunnen zien nemen in den tijd, zijn tijd, zijn eigen levens-continuiteit. Toch ‘ziet’ hij
zùlk een ‘aanvang’ van den nieuwen mensch in hem, o neen, niet door
aanschouwing, maar door geloof; de Schrift sprak hem daarvan. Zóó vindt hij in zich
zelf terug, in zijn eigen geschiedenis, wat hij ook in de eschatologie steeds vol zal
moeten houden: dat de eeuwige God, van boven af ‘inbrekende’ in den tijd, de zaden
van nieuw leven legt, die Hij straks, rijp geworden, zaam'len kan in ‘zijne schuur’.
En wijl de nieuwe mensch steeds ‘wast en toeneemt’, en het van den ouden wint,
daarom zal hem daarin de ‘spanning’ blijken te streven tot haar eigen op-heffing.
Die opheffing, die volledige ‘ont-spanning’, komt niet aan dezen kant van 't graf;
want hier beneden zal de oude mensch, schoon dagelijks verder afstervende, toch
nimmer geheel zijn afgestorven. En de nieuwe mensch, schoon dagelijks opstaande,
zal hier beneden niet geheel zijn opgestaan, verheerlijkt, voltooid. Maar dat ligt niet
aan een polaire spanning van eeuwigheid en tijd, doch aan het nog-niet afstand
doen van alle ongerechtigheid. Neemt hem echter God ‘in een punt des tijds’ den
laatsten wil-tot-zonde af, en schenkt Hij in datzelfde ‘punt des
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tijds’ (het scheiden van de aarde) den volkomen wil-tot-dienst, dan zal de spanning
dadelijk opgeheven zijn, al is hij nog ‘hopende’ op iets dat toekomstig is, ‘hopende’,
ja juist dan, op iets, dat ‘nog-niet’ daar is. Dat andere, waarop hij hoopt, is dat tweede,
laatste ‘punt des tijds’, waarin de kosmos, en hij zelf, voltooid zal worden in den
jongsten dag, volmaakt verheerlijkt; ook in het herkrijgen van zijn lichaam, volgroeid,
volwassen, bereid tot allen begeerden dienst van God.
Dat is wat 't christendom van ouds geloofd heeft. Het heeft daarmee principieel
de spanning der polariteit van tijd en eeuwigheid verworpen. Het heeft geloofd aan
een ‘nog-niet’ ook in den hemel, ook van den hemel. Het heeft dit ‘nog-niet’ uitgebreid
tot menschen, ontslapenen, die in de ‘andere’ wereld zijn, onttogen aan ‘deze’
geschiedenis (lees: deze geschiedenis-beléving), en toch nog wachtende, hopende
op 't voldragen-zijn van ‘de geschiedenis’, in een ont-spannen bestaan. (Openbaring
5: ‘hoe lang nog?’).
Gelijk dat ‘ont-spannen’ leven in de wereld van niet-meer-hier, hoewel ook
nog-niet-geheel-ginds (den toestand der in Christus ontslapenen) van een
dialectisch-antithetische relatie eeuwigheidtijd niets weet, zoo is het ook in onze
‘nog-niet’ ontspannen, maar toch ‘reeds’ zich ontspannende wereld, waarin de zware
strijd van ouden en nieuwen mensch wordt gestreden.
We zullen hier maar liever het spreken van een mikro- en een makro-kosmos,
een kleine wereld ìn, een groote wereld òm ons, vermijden. Maar we hebben
niettemin met opzet hier de wedergeboorte, gelijk de Dordtsche Canones ze leeren,
en den ook over dood en graf heen reikenden ontwikkelingsgang van ons uit God
‘van boven af’ (ἄνωϑεν) herboren leven in verband gezet met het thema van den
hemel. Men kan dan zien, wat er zooal op 't spel staat, als men ‘het eeuwige’ neemt
in axiologischen, en eerst daardoor in teleologischen zin. Al wat ons is gepredikt in
het oecumenisch christendom tot nu toe wordt daarmee overboord geworpen.
Maar 't uitwerken van het bijbelsch hemelbeeld, op grond van de aangeduide
supposities omtrent de verhouding eeuwigheid en
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tijd houdt tegenover dit alles dit belang: dat het in ons eigen konkrete menschenleven
(zoodra het van Gods Geest is wederom geboren) de anders abstrakt lijkende leer
omtrent den hemel onmiddellijk actueel maakt. Men kan tot een, die zich
wedergeboren noemt, niet reppen van de ‘eeuwigheid’ als norm-buiten-den-tijd,
axiologisch, en dus teleologisch, of hij moet protesteeren: in mij, God zij geloofd, in
mij is iets, dat aan den maatstaf reëel beantwoordt, en in der eeuwigheid dat zal
blijven doen. Er zijn in deze wereld aanknoopingspunten (maar dan gelegd!), en
aanknoopingswerkelijkheden voor de genade: ‘nieuwe schepping’.
En vandaar uit zal hij dan gereformeerde lijnen kunnen trekken ook naar de
kultuur-waardeering, en de kultuur-kritiek. Hij zal zich door wie hem daarom
neo-calvinist en hoogmoedig schelden, niet het geloofsstuk laten ontnemen van de
praesentia salutis, het hier-zijn van den Eeuwige, het hier-zijn van het heil. De
geschiedenis taxeert hij niet met een filosofeem inzake eeuwigheid en tijd, doch
met het hem duidelijk en krachtdadig openbaring doende Woord van God, in de
Schrift gegeven. Het is uit het bovenstaande nu ook wel duidelijk - laat ons daarmede deze
paragraaf mogen afsluiten -, dat het niet aan onze willekeur of aan onze ‘vrije keuze’
overgelaten worden kan, of men het onderwerp van dit boek al of niet aan de orde
stellen zal in de christelijke gemeenschap. Want over den hemel na te denken, dat
is óók een stuk van de gehoorzaamheid, die God van ons vordert. Ook in dezen is
denken léven, en het góede denken gehóórzaam leven.
In alles wat tot nu toe gezegd is, was dit de hoofdgedachte: met het vraagstuk
van den hemel hangen alle andere vraagstukken samen, die in de gereformeerde
belijdenis aan de orde komen, of moeten komen. Alle draden van leven en van
openbaring loopen ten slotte uit op den hemel.
Met een vaker vernomen zinspeling op een bekende uitdrukking in de theologische
debatten, gehouden ter Dordtsche Synode van 1618-'19, zou men kunnen zeggen,
dat ook hier de regel doorgaat: ‘wat het eerste is in Gods besluit, dat is het laatste
in de uit-
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voering’, de uitvoering n.l. van zijn besluit; m.a.w. in de geschiedenis. Dat wat God
zichzelf in het geheel van zijn raadsbesluiten als doel stelt, is dus ‘het eerste’ in
Gods besluit (men denke hier bij dat woord: ‘het eerste’ vooral niet aan een soort
van successie in het verlengde van Gods uit praemissen tot conclusie
voortschrijdende gedachten). En nu begint God in de historie het beslotene uit te
werken; één voor één laat Hij de in de historie optredende factoren alle heenleiden
naar het, als het eerste, in zijn besluit gestelde doel.
Is nu de hemel, met name, gelijk wij hem willen zien (zie § 1 van dit hoofdstuk)
voor ons gezicht in de geschiedenis datgene, wat ‘het laatst’ in de uitvoering, m.a.w.
in de geschiedenis, optreedt, om dan meteen alle geschiedenis te overwelven, en
de vrucht daarvan voor eeuwig vast te leggen, dan kan niemand zich van den hemel
losmaken, ook met zijn gedachten niet, zonder zich tevens van God los te maken.
God zèlf heeft niet alleen in zijn raadsbesluit den hemel ‘gezien’, d.w.z. hem zich
gedacht, maar Hij heeft ook heel de voorwaartsche beweging van zijn eigen werk,
heel de ontplooiing van de historie, heel de persing van de in de historie werkzame
machten, zich laten dringen naar den hemel toe. Wie den hemel uit zijn gedachten
bant, heeft die gedachten gescheiden van die van God: hij heeft niet lief.
Doch dit niet alleen. Niet alleen van God, maar ook van de zuivere
menschengemeenschap heeft zich feitelijk in den grond van zijn bestaan diegene
vervreemd, die niet ziel en zinnen strekt naar den hemel. Dáár toch bloeit hetgeen
men noemen kan: het echt menschelijke, in ongerepte schoonheid. Zoekt iemand
den zuiveren mensch? Laat hem den hemel zoeken. Laat hem zoeken tot achter
de zuiverings-katastrofe van den jongsten dag. Neen, de hemel is niet een veilig
asyl voor de benepen lieden van de ‘smalle gemeente’, wanneer zij, om een
leekendichtje van De Genestet na te spreken, naar nun eng fantastisch hemelpoortje
strompelen langs een afgebakend paadje. Het is er ver vandaan. De hemel is een
konkrete staat van vervulde en voltooide scheppingsgaven. Konkreter dan de ‘hemel’
van Plato, rijker en zui-
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verder dan de ‘Godsstad’ van Augustinus. In hem zien wij de vergadering der
1)
2)
volmaakte rechtvaardigen, den ‘coetus’ en de ‘congregatio’ van de nieuwe
menschheid; haar werkplaats tevens. Wie dus den hemel niet met zijn gedachten
zoekt, maakt zich los van de ware, de ‘nieuwe’ (d.w.z. door een ‘nieuwe’ genade
tot de oude zuiverheid teruggeleide, en daarin dan volkomen ontwikkelde)
menschheid.
Nog algemeener kunnen wij spreken. De mensch behoort tot ‘de’ creatuur; en
heel de creatuur, zoover zij dienstbaar zijn moet aan de nieuwe menschheid, die
op haar beurt God weer ermee te dienen heeft, wordt in den hemel ingedragen. Of
liever, in den uitgebreiden hemel opgenomen. Al wat in deze wereld aanwezig is
en blijven moet, wordt door den louteringsbrand van den laatsten dag heen in die
stad ingedragen, en opgevoerd tot zijn ontwikkelingsvolheid. ‘Het gansche schepsel
zucht, verwachtende den dag der openbaring van de kinderen Gods’. Indien dus
deze dag het schepsel vrijmaakt van gebondenheid, van zonde eenerzijds en
onvoldragenheid anderzijds, dan is het ontbreken van hemelsche gezindheid een
schennis van het creatuurlijke leven. Niet maar tegen God, maar ook tegen den
mensch en ook tegen den kosmos zondigt men alsdan.

Hoofdstuk IV.
Toestand of plaats.
§ 1. De reden voor het vooropstellen van deze vraag.
Wij willen thans de vraag aan de orde stellen, of met den hemel een ‘toestand’, dan
wel een plaats wordt aangeduid.

1)
2)

Vrije samenkomst.
Door God gevormde bijeenvergadering, bijeen-voeging.
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Feitelijk is deze vraag al beantwoord in het voorgaande. Wij moeten alleen op dit
punt nog wat nader ingaan. Vandaar de reden voor het afzonderlijk geven van een
hoofdstuk als dit.
Maar nog een andere kwestie dient even onder de oogen te worden gezien. Is
het wel goed, dat wij de bespreking van dit thema op de voorgaande hoofdstukken
direct laten volgen?
Wij antwoorden daarop: eigenlijk is het niet goed; en als dit boek wetenschappelijk
zou willen spreken, of in zijn methode wetenschappelijk ware opgezet, dan zou het
totaal anders moeten. Wij zouden dán uit moeten gaan van de reeds gereleveerde
gedachte, die trouwens ook gereeder aansluiting zou geven aan de voorgaande
hoofdstukken, dat de hemel tot de schepping behoort; om dan daarna te betoogen,
dat nu tot Gods maaksel óók de werkelijkheid van de ruimte te rekenen valt, en
eindelijk uit het zoo-en-zus geschapen-zijn van den hemel, alsmede uit het feit, dat
de hemel straks met de nieuwe aarde samenkomt, te concludeeren, dat de hemel
als plaats bedoeld moet zijn.
Wij kozen echter de andere methode van stofbehandeling: wij beginnen hier
dadelijk met de vraag, of de hemel een plaats is, ja dan neen, om dan vervòlgens
te komen op die andere kwestie van de geschiedenis, die de hemel doorloopt in de
universeele schepping.
Wij doen dit, om de doodeenvoudige reden, dat deze behandelingswijze ons voor
een populair boek als dit effectiever schijnt te zijn. Zij werpt b.v. dit nut af, dat de
meeste menschen, zoodra ze maar eenmaal den hemel als plaats hebben leeren
zien, dan daarna ook veel gauwer zich laten vinden voor de gedachte, dat ook de
hemel een geschiedenis moet doorloopen.
Juist, omdat dit boek niet wetenschappelijk poogt te zijn in zijn behandelingswijze,
noch ook in zijn methode, maar eenvoudig wil vragen naar het onderwijs der Schrift,
om dat in eenvoud te lezen, en saam te vatten, hebben wij afgezien van elke poging
tot een methodisch-strenge ordening der stof. De Schrift spreekt óók niet volgens
streng-wetenschappelijke methode. Zij geeft ons echter konkreet aanschouwelijke
voorstellingen; en daarin is nooit
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de hemel anders te denken dan als plaats; wij komen daar nog op terug. Welnu, zij
doet dit niet slechts in de apocalyptische, profetische of dichterlijke gedeelten van
den bijbel (men zou dan nog veel op rekening van beeldspraak kunnen en moeten
schuiven), maar zij doet dat doorloopend; óók dus in andere bijbelgedeelten.
Nu gelooven wij daarbij, dat de openbaring van den bijbel, zoovaak ze ons
toespreekt omtrent hemelsche werkelijkheden, weliswaar haar ‘beelden’ aan de
tijdruimtelijke wereld moet ontleenen, maar dat ze ons toch de waarheid zegt.
Wij willen dus niet onder voorgeven, dat er een antithese zou zijn tusschen de
Schrift, als menschelijk boek, èn het Woord Gods als goddelijke spreuk, ons laten
winnen voor de o.i. steeds afwijsbare gedachte, alsof het voor ons begripsmatige
denken, en voor onze voorstelling, nu eigenlijk niets om 't lijf heeft, dat de hemel in
den bijbel als plaats wordt voorgesteld.
Velen zeggen, dat de bijbel nu eenmaal niet anders kan spreken dan in beelden
van de tijdruimtelijke wereld, en dat daarom de voorstelling, die de Schrift van den
hemel geeft, als van een bepaalde plaats, nog heusch niet bewijst, dat de hemel
zelf ook werkelijk een plaats is. Maar wij achten een dergelijke opvatting van de
openbaringsmogelijkheid in strijd met de zelfverzekering der Schrift, in strijd ook
met de boven reeds gereleveerde transcendente glorie Gods, die den mensch
omtrent de hemelsche dingen in de taal der aarde waarheid zeggen kòn. Natuurlijk
komt bij dit alles dan ook nog in rekening, de reeds besproken gedachte, dat de
hemel geschapen is en geschiedenis doorloopt.
Hiermee is nu wel verklaard, waarom wij dit hoofdstuk op deze plaats gesteld
hebben.

§ 2. De opvatting van den hemel als ‘toestand’.
Er zijn er, die het woord ‘hemel’ alleen dàn maar nog willen blijven bezigen, indien
men eronder verstaat een toestand van heerlijkheid, een toestand van vrede en
geluk. Elke andere opvatting wijzen zij af als bijgeloovig, mythologisch.
Deze opvatting wil vaak met één slag den onderbouw vernielen
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van de kerkelijk-theologisch-dogmatische, onvruchtbaar gescholden, eschatologie.
Men breekt den staf over alle theologische ‘speculatie’, die in dit ‘duistere’ gebied
poogt door te dringen. Wie, gelijk wij hierboven deden, spreken durft van de
(betrekkelijke) ‘gemakkelijkheid’ van het onderwerp, om de eenvoudige reden, dat
hij gelooft wat de Schrift hem zegt, wordt ietwat meewarig aangezien: hij ‘weet’ zoo
‘vreeselijk veel’ van wat den bedachtzame duister is. Een verwijzing naar de
moeilijkheid van sommige bijbelplaatsen, die den exegeet-dogmaticus nopen tot
voorzichtigheid in het oordeel, doet dan de rest, om dit theologisch scepticisme als
uiting van christelijke bescheidenheid voor te stellen, en aan anderen op te leggen.
Alle verder onderzoek wordt afgesneden door de these, dat het woord ‘hemel’ alleen
maar beteekent een zedelijken toestand van hoog en fijn geluk.
Hoogstens waagt men dan nog één enkele aarzelende schrede op het
eschatologisch pad. Heeft, zoo zegt men dan, de ziel van een mensch zich rein
bewaard, heeft hij zuiver geleefd, liet zijn geest zich willig drenken aan de bronnen
van schoonheid en zuiverheid, kende hij het religieuze verlangen naar God of naar
‘het’ goddelijke, dan is die gave ziel ingeschakeld in de al-harmonie, zoo heet het.
Harmonie is ook zoo'n gemakkelijk woord. Deze harmonische in-voeging der zuivere
ziel in het groote geheel van de schoone ‘wereld Gods’, heeft nu haar ‘loon’. De
daarin opgenomen menschenziel existeert straks - ook na den dood - in
evenredigheid met zichzelf; ze blijft zich ook aan de overzijde van het graf bewegen
in congruentie met alle dingen buiten haar. Is een voortbestaan ook na den dood
aannemelijk, dan zal de schoone ziel op een of andere wijze bewust genieten van
haar eigen innerlijke schoonheid; het bewustzijn van haar ingedragenzijn in de
universeele harmonie van al wat zich naar God heenstrekte, zal een zalig gevoel
van kosmische evenredigheid wekken of bestendigen; en dit gevoel is dan een
hemel: een toestand dus van voldongen rijkdom en schoonheid. Het is in vele
variaties zoo ongeveer hetzelfde, als wat eens George Eliot gedicht heeft:
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O vond ik plaats in het onzicht'bre koor
Dier dooden, die herleven keer op keer
In levens, door hun tegenwoordigheid bezield,
Door hen gewekt tot edelmoedigheid;
In moedig recht doen en in eed'len haat
Van 't kleine werken voor zich zelf alleen;
In edel denken, schitterend als het starrelicht,
Dat met zijn zachten drang den vorscher drijft
Op breeder banen.
Zulk leven is een hemel,
Zoo ruischt onsterfelijk muziek de wereld door,
Wier schoone harmonie met wond're macht
Het wordend leven van den mensch beheerscht.
Dat beter Ik leeft voort, tot eens de tijd
Zijn oogen sluit en 't menschelijk geslacht,
Als een gelezen boekrol, wordt gelegd
In 't stille graf.
Dit is het eeuwig leven,
Door eed'le martelaars de eeuwen door geleid,
Als een beschamend voorbeeld. Zij mijn deel
Die reine hemel....

§ 3. De bijbelsche gedachte: de hemel plaatselijk.
Tegenover deze bleeke gedachten nu stelt de bijbel een heel andere conceptie.
Dat blijkt reeds dadelijk uit dit ééne trekje, dat in den bijbel de hemel nooit is een
individualistisch, doch een sociaal begrip. Nergens wordt hij voorgesteld als de
inleving van een individueele ‘ziel’ in een zekeren toestand, doch als een sámenleven
van volgroeide mènschen, lichaam èn ziel, onder de open zon van Gods vriendelijk
aangezicht.
De Openbaring van Johannes is - wij zeiden het reeds - een apocalypse. Als
zoodanig plaatst zij den exegeet voor zware moeilijkheden; 't zij toegegeven.
Evenwel, niet alleen zij, doch heél de Schrift spreekt van den hemel als een stad,
een gemeenschap,

K. Schilder, Wat is de hemel?

94
een staat van voltooide ordening niet slechts, doch ook van volledige samenvoeging
der geschapen dingen, een koninkrijk.
Hiermede veroordeelt de bijbel elke neiging naar het bloedarme, individualistische,
uiterst zwevende harmonie-begrip van zooeven. En principieel wordt door hem
afgesneden elke gedachten-conceptie, die ons bekoren wil met de harmonie-lyriek
van daareven.
Deze laatste immers denkt zich de harmonie der ziel met het al als een ‘formeel’
in parallelie verkeeren van een enkele ziel met haar ‘omgeving’. De bijbel echter
vergenoegt zich nooit met het aangeven van bloot-formeele relaties met behulp van
bloot-formeele begrippen, alsof in het aanwijzen van formeele kosmische
betrekkingen de openbaring op kon gaan. Wie dit van hem gelooft, of ook maar op
één bepaald punt dat doet, die doet de openbaring te niet. Op dit bepaalde punt?
O neen - over heel de linie, want een ‘bepaald punt’ is nooit los te maken van andere.
Men moet zich daarom enkel reeds ter wille van den ernst van het
openbarings-vraagstuk losmaken van een bloot-formeel hemel-begrip, dat alleen
relaties aanduidt. Formeele ‘betrekkingen’, zij mogen dan relaties zijn van ‘krisis’,
van ‘gericht’, van antithese, van polaire spanning, òf ook betrekkingen van vrede,
evenredigheid, parallelie, zijn zonder inhoud. Wie daarin de bijbelsche hemel-profetie
laat opgaan, dringt hem een valsch vorm-inhoud-schema op, waaraan hij vreemd
is; hij zuigt het bloed weg uit het vleesch der Schrift, die nimmer abstraheerend
filosofeert over bloot ‘formeele’ relaties.
Wij houden daarom vol, dat de bijbel, als hij den hemel teekent als een stad, een
‘nieuwe stad’ met een paradisischen hof, hem daarmee voorstelt als een konkrete,
sociale gemeenschapswereld; waarin dan voorts natuurlijk
gemeenschapsbetrekkingen gelden, en bepaalde toestanden zijn.
Nog duidelijker wordt dit, als de Openbaring van Johannes, zoo vaak zij den hemel
als een stad met hof en muren, en poorten, en burgers, ons schetst, telkens
teruggrijpt naar Ezechiël, en naar het begin der Schriften. Niet alleen trouwens op
deze bijbelgedeelten, maar op heel de Schrift grijpt de Openbaring van Johan-
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nes terug, in haar hemel-ontwerpen. Welnu, heel den bijbel door, ook in de psalmen,
blijken telkens weer de trekken van het toekomstbeeld niet alleen ontleend aan de
konkrete werkelijkheid, waarin de dichter, de ziener, de profeet zelf leeft, maar ook
in het profetisch vergezicht daaraan vástgekoppeld. Zoo wordt b.v. het Nieuwe
Jeruzalem geteekend onder het beeld van het oude, en wordt de eschatologische
vredesstad geschouwd (ps. 45) als gedrenkt door rivierarmen, die sterk herinneren
aan de stroomen van het verloren paradijs. Het Nieuwe Jeruzalem moge, gelijk de
Openbaring zegt, geen tempel hebben, en zich daarin onderscheiden van het
Jeruzalem van beneden, toch wordt wel degelijk het grondschema van die
tempellooze stad daarboven ontworpen naar het type van de tempelstad hier
beneden. Dat de hemel-stad een stad zonder tempel heet, beteekent allerminst,
dat de Schrift op den algemeenen regel der profetie (dat n.l. het toekomstbeeld
ontworpen wordt naar het levend heden van de konkrete werkelijkheid, waarin de
ziener leeft) een uitzondering zou maken, als het over den hemel gaat. Wie zóó iets
uit het ontbreken van het tempelmotief in de schets van het Nieuwe Jeruzalem zou
willen afleiden, die moet nog eens aan twee dingen denken: a. aan het in het
profetisch perspectief behouden blijven van het stads-motief en b. aan het nuchtere
feit, dat in den tijd van het ontstaan der Apocalyps de christenen allen woonden in
steden-zonder-eigen-tempel. Neen, het apokalyptisch ontwerp van een
stad-zonder-tempel, wil alleen maar zeggen, dat de tempel zich over heel de stad
heeft uitgebreid, en niet meer apart staat in de stad. Daarom blijft ook hier nog
steeds de voorstelling haar goed recht behouden, volgens welke de hemel der
toekomst plaatselijk is te denken, naar analogie van de oude stad, waarin de dichters
zongen, de krijgers zich wapenden en de tempeldienaren het offer bereidden. Ook
Ezechiël heeft zijn tempelvisioen nimmer beschouwd als een afrekenen met de idee
van een plaatselijken tempel, zooals hij dien in Jeruzalem gekend had; zijn
toekomsttempel wil vervulling van den aardschen tempel zijn, niet boven hem
‘zweven’. Hij wil hem consummeeren, niet transcendeeren.
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Mogelijk werpt iemand nog tegen, dat we hier telkens teruggingen op visionaire,
profetische, dichterlijke Schriftgedeelten. Moet - zoo zal hij vragen - moet daarin
niet altijd de zeer typische uitdrukkingswijze worden geëerbiedigd? Blijft de uitlegging
niet steeds onzeker?
Het moge zoo zijn. Indien wij alleen op dergelijke bijbelgedeelten een betoog
moesten fundeeren, ware alles wankel. Men vergete echter niet, dat ten slotte gelijk reeds gezegd werd - al die beelden teruggrijpen naar het verloren paradijs.
De ‘hof’ in Openbaring 22 herinnert niet alleen aan Ezechiël, maar eveneens aan
Genesis. En in Genesis is de hof niet een dichterlijk motief, doch een realiteit,
waarover de historieschrijver mededeelingen doet.
En voor het overige dienen alle in de voorgaande hoofdstukken gevonden
grondgedachten bij de verklaring en de ordening van deze en dergelijke
Schriftgegevens in rekening te komen. Zonder géne zouden déze ons niets zeggen.
Maar met elkander in verband gebracht, doen ze te samen concludeeren als wij
deden.
Bij het onderzoek der Schriftgegevens mag men zich dus niet krampachtig
vasthechten aan een of ander détail in een bepaalde uitdrukkingswijze, zonder
tevens de groote lijnen te zien, die de Schrift ons in handen geeft.
Het gaat b.v. niet aan, de plaatselijkheid van den hemel te ‘bewijzen’ uit het feit,
dat in den kerstnacht de engelen ‘van boven’ kwamen; want alles wat uit de
onzichtbaarheid plotseling opdoemt binnen den kring van hetgeen wij zien kunnen,
komt voor ons naief-op-korten-afstand-zien van boven af. Evenmin kan hier iets
bewezen worden uit het gegeven van Johannes 14, waar Christus zegt tot zijn
discipelen: ‘Ik ga heen om u plaats te bereiden’; of uit de uitdrukking uit Handelingen
1:25, dat Judas is heengegaan naar zijn eigen ‘plaats’. Immers, Christus wil in zijn
uitspraak tot de discipelen niet meer zeggen, dan dat Hij voor de toekomst der
discipelen de zorg op zich neemt, ‘zooals men voor de komst van gasten de
logeervertrekken in orde maakt. Het derde der vergelijking is hier, dat de Heere
alles toebereidt voor den grooten dag hunner toekomst’ (Dr C. Bouma). En wat
Judas aan-
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gaat, met ‘zijn eigen plaats’ moge de plaats der pijniging bedoeld zijn, waarvan ook
sprake is in Lukas 16, maar het dubbele feit, dat Lukas 16 zelf een gelijkenis is, en
dat het plaats-begrip hier niet stringent is, maakt ons voorzichtig in het concludeeren.
Dit wil echter niet zeggen, dat wij nu aan dergelijke uitdrukkingswijzen in de Schrift
niet de minste waarde zouden hebben te hechten voor den gang van ons betoog.
Zij mogen, ‘op zichzelf genomen’, d.w.z. los gemaakt uit hun verband, geen kracht
van bewijs hebben, ze houden toch wel degelijk hun waarde als onopzettelijke uiting
van heel den gedachtenkring, waarin de bijbel ons verplaatst. In al zijn boeken niet
alleen, maar ook in al zijn leer-methoden gaat de bijbel uit van de plaatselijkheid
van den hemel als van een axioma. Hij stelt hetgeen ‘beneden’ is tegen hetgeen
‘boven’ is: plaats tegen plaats. In Efeze 4 wordt van de hemelvaart van Christus
gesproken als een gaan van plaats tot plaats, nadat Hij eerst in omgekeerde richting
gekomen is van plaats naar plaats. De ‘geestelijke wereld’ wordt geteekend met
een technischen term, die te vertalen is als: ‘de dingen, die in den hemel zijn’, of:
‘het opperhemelsche’; zoo althans kunnen wij het in de grieksche taal gebruikte
grondwoord weergeven. Men vindt het b.v. in Ef 6:12; en 't komt herhaaldelijk terug;
b.v. in Ef. 1:3, 1 Kor. 15:40, 48, 49, Phil. 2:10, 2 Tim. 4:18. Het beteekent volgens
Dr J.A.C. van Leeuwen bij Paulus in een bepaald redebeleid niet de hemelsche
dingen, maar de hemelsche plaatsen. Zoo onderstelt dit woord het bestaan van een
sfeer, welke boven de aarde is verheven, en ordeningen kent, die niet die van de
aarde zijn.
Hier raken we dan ook een ander motief. Telkens ziet de Schrift de aarde als het
strijdtooneel van kwade en goede geesten. Achter het eene ‘front’ der kwade geesten
denkt zich de dramatiek der Schrift een ‘hoofdkwartier’ van machten der duisternis,
en achter dat der goede geesten een gelijk hoofdkwartier van Gods heirkrachten.
‘Op zichzelf’ bewijst dit nog in 't minst niet een plaatselijke hel, een ruimtelijken
hemel. Evenmin, als wanneer Christus van Gods engelen zegt, dat zij een levendig
rapport onderhouden tusschen een ‘boven’plaats, den hemel, waar zij het aangezicht
des
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Vaders (gaan) ‘zien’, èn onze ruimtelijke wereld hier beneden. Want zulke uitspraken
mogen wel zelf in 't kader blijven van een plaatselijk schema, dat aarde, hel en
hemel saam verbindt, maar wat zal men met beeldspraak?
Daarom concentreeren wij ons ten slotte niet op losse uitdrukkingen, die ‘op
zichzelf’ naar verschillende kanten zouden kunnen voeren, maar op het liggen in
elkaars verlengde van: Christus, Adam en den jongsten dag. Christus is in het
midden der geschiedenis lichamelijk van de aarde naar den hemel gegaan. Het
verheerlijkt lichaam van den Christus is in den hemel opgenomen, vertoont zich
‘aan de rechterhand des Vaders’, op zijn troon, die de engelen tot zich trekt, als zij
gaan ‘zien’ des Vaders aangezicht. Hier geeft dat lichaam houvast aan den exegeet
van al die ‘beeldspraak’. En wat Adam betreft, wij spraken reeds uitvoerig erover,
dat, ware hij ‘blijven staan’, hij ‘in een punt des tijds’ in zijn staat van glorie zou zijn
overgezet. Ook daar is geen ontkomen aan de voorstelling van een overgang vàn
de eene levensconditie in de andere, met behoud, in beide, van het leven in
lichamelijkheid, en dus in ruimtelijkheid. Dan ware in dezen zin ook zóó ‘de
woonstede Gods gekomen bij de menschen’ (zie hoofdstuk VI, § 1). En richten wij
het oog naar het einde der historie, dan is daar weer dat ‘punt des tijds’, die
‘katastrofe’, die wel de menschen in een anderen toestand brengt, maar met behoud
van de lichamelijkheid. Lichamelijk bewonen zij de nieuwe aarde en zoo den hemel
tevens.
Ja, ‘en zoo den hemel tevens’. Want als de hemel tenslotte met de nieuwe aarde
zich verbindt, moet men de Schrift dan geen geweld aandoen, om de idee van een
plaatselijken hemel uit haar weg te werken?
Van beteekenis is - laat ons daarmee eindigen - ook dit nog, dat de hemel telkens
heet: de troon van God, en zulks dan in elke phase van zijn geschiedenis,
doorloopend. Ook dat zegt veel in dezen samenhang. Zeker, ‘God woont niet in
tempelen, met handen gemaakt’. Maar deze uitspraak bedoelt allerminst de
plaatselijkheid, de zichtbaarheid, de tastelijkheid van zijn ‘woonplaats’ te ontkennen.
‘Met handen gemaakt’, dat wil in den bijbel vaak zeggen:
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‘met ònze handen gemaakt’. Ook van het opstandingslichaam wordt in de
beeldspraak van 2 Cor. 5 gezegd, dat het ‘een huis’ is, ‘niet met handen gemaakt,
maar eeuwig in de hemelen’. En dat bedoelt scherp af te snijden de gedachte, alsof
't broos was als alle mènschenwerk. Maar allerminst wil het dat nieuwe lichaam
gaan ‘vergeestelijken’, of in den nevel zetten. Het wordt ruimtelijk gedacht: 't is een
gebouw in de hemelen. Welnu, in dézen zin is het bedoeld, als God gezegd wordt
niet te wonen in een bouw, die ‘met handen’ is gemaakt.
Dus is het spreken van een ‘troon van God’ slechts openbaringskrachtig, als het
uitgaat van het axioma der plaatselijkheid, óók van den hemel. De troon toch van
den koning hoort bij zijn koninkrijk. Hij valt niet buiten den kring van diens gebied,
maar valt er in. Hij is, om zoo te zeggen, binnen het rijksgebied die plaats, waar al
de heerlijkheid van het koninkrijk wordt heengedragen. Is nu de heele schepping
Gods rijksgebied, en is in het scheppings-totaal de ruimte niet maar een
voorstellingsvorm van ons, doch een werkelijkheid, die God gemaakt heeft, en
waarin Hij de schepping heeft vastgelegd, dan is ook de hemel als troon van God
aan deze wet der ruimtelijkheid onderworpen.

§ 4. De onaanwijsbaarheid der plaats.
Verder dan deze algemeene gedachte kunnen wij niet gaan. Wij weten niet, waar
de plaats is van den hemel. Wij kunnen hier niet tellen, gelijk reeds opgemerkt werd;
en wij kunnen evenmin meten. We kunnen ook geen richting wijzen. Wij kunnen
niets, in dezen.
Er is wel reden, om hier tot voorzichtigheid te manen. Wat het tellen betreft, er is
op dat punt reeds ontzaglijk veel gezondigd in de theologie. Men heeft ook in de
dagen der klassieke gereformeerde theologie zich nog maar al te veel verstrikt in
de scholastieke onderscheidingen van de middeleeuwen, en heeft zoo in de
theologische wereld heel wat rompslomp van verdachte origine ingedragen.
Er zijn b.v. allerlei subtiele onderscheidingen gemaakt tusschen de begrippen:
‘hemel’ èn ‘hemel der hemelen’; of: ‘hemel-in-
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engeren-zin’ én ‘hemel-in-ruimeren-zin’. Men heeft geteld van den eersten, tot den
derden, ook wel tot den zevenden, den tienden hemel. Men heeft breed gesproken
over den hemel ‘als stad’ èn ‘als paradijs’, den hemel ‘als’ woning der zaligen, èn
‘als’ woonplaats van God. En zoo heel veel meer.
Nu is het verre van ons, hierover verachtelijk te doen. Dat zou reeds de bijbel ons
verbieden, die zelf (in Salomo's tempelgebed) van ‘den hemel, ja, den hemel der
hemelen’ (1 Kon. 8:27), en ook van een ‘derden hemel’ spreekt (2 Cor. 12:2), en
die dan deze laatste uitdrukking afwisselt (in hetzelfde tekstverband) met ‘het
paradijs’. We weten bovendien, dat er een zeer breed-uitgewerkte, in allerlei
détailleeringskunst bedreven oud-joodsche, en oud-christelijke hemel-leer, of
uranologie, bestaan heeft. Daaruit zouden we ettelijke bladzijden kunnen vullen met
misschien interessante, maar voor ons doel toch vrijwel nuttelooze stof.
Vrijwel nutteloos, want - en hiermee geven we de reden aan, waarom ons deze
hemel-speculaties zoo bitter weinig zeggen - want: grootendeels zijn ze uit apokriefe
bron gekomen; en deze bron is doorgaans geopend door wie zich niet vergenoegen
wilden met de soberheid, waarmee de bijbel over deze dingen spreekt. Bovendien
zijn ze, met name ook wat de oud-christelijke uranologie betreft (d.w.z. de uranologie
der oudste christenen), helaas vermengd met allerlei heidensch-gnostische
speculaties, ja, grootendeels daardoor geïnspireerd. Voorts zijn ze alle ontleend
aan een wereldbeeld, dat geen mensch meer handhaaft. Uit dat valsche wereldbeeld
is het dan ook te verklaren, dat men telkens gezocht heeft naar ‘vaste’, onbeweeglijke
sferen (kringen), een eerste, een tweede, derde, vierde, tot zevende, of tiende toe;
terwijl dan de hoogste, of laatste sfeer in deze opperste vastheid en onbeweeglijkheid
haar allereigenlijkste kenmerk toonde.
Nu is in den laatsten tijd van gereformeerde zijde herhaaldelijk er op gewezen,
dat de bijbel geen wereldbeeld geeft. De voor deze meening aangevoerde gronden
lijken ons deugdelijk. En uit deze min of meer bevrijdende wetenschappelijke these
trekken we ook voor òns onderwerp een voor ons besef evenzeer bevrijdende
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conclusie: we geven al die sferen-theorieën prijs; overtuigd als we zijn, dat de bijbel
ook in dezen geen wereldbeeld geeft, en inzake het getal der hemel-sferen boven
ons geen enkele wetenschappelijke theorie bewust volgt, laat staan: oplegt. Het is
maar weinig, wat de bijbel over deze dingen zegt. Tegenstrijdig is het niet; maar tot
een uitgewerkte schets geeft het niemand recht. Reeds het feit dat de exegeten Windisch b.v. tegen Zahn - elkaar tegenspreken, wanneer de vraag rijst, of het
‘paradijs’ (waarvan Christus spreekt tot den moordenaar, en waarvan Paulus gewag
maakt in het geciteerde hoofdstuk, vgl. Op. 2:7) al of niet de plaats der hoogste
zaligheid is, reeds dàt feit zeggen we, maakt ons wantrouwig tegen elke poging,
om de bijbelsche gegevens in een of ander systemen-complex van apokriefe origine
in te wringen. Dat dezelfde exegeten elkaar ook al weer bestrijden met betrekking
tot de vraag, of het ‘paradijs’ boven den derden, dan wel in den derden hemel zelf
gedacht wordt, of - nog een mogelijkheid - over alle hemelsferen uitgebreid gedacht
worden moet, kan slechts onze gevoelens van onwennigheid ten aanzien van
bedoelde theorieën versterken.
Wat ons betreft, wij onthouden ons dan ook van een bepaalde exegese van het
begrip ‘hemel der hemelen’ in Salomo's tempelgebed. De één ziet daarin den
oppersten hemel, de ander (Prof. v. Gelderen, Korte Verkl. H.S. 1 Kon.) den hemel
in zijn ruimsten omvang. De kantteekeningen, die vaak ‘meevallen’, verbinden beide
opvattingen. Ze verwijzen naar 2 Cor. 12: den derden hemel. Wat den ‘derden
hemel’, boven reeds genoemd, betreft: wie van te voren zich overtuigd houdt, dat
de bijbelschrijvers afhankelijk zijn van hun omgeving, en de contemporaine ketterijen
meebrengen in hun schrijven, die zal natuurlijk Paulus, als deze van ‘den derden
hemel’ spreekt, ervan verdenken, hier slachtoffer te zijn van de speculaties zijner
omgeving. Anderen, die hem daartegenover in de theopneustie onbelast van
dergelijke valsche wereldbeeldconcepties gelooven, zullen òf aanvaarden, dat hij
van een algemeen gebruikelijke terminologie zijner dagen zich bedient, zonder den
wetenschappelijk-bepaalden inhoud van vele zijner
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tijdgenooten voor zijn rekening te willen nemen. Of, zij zullen (naar een bekende
onderscheiding) denken aan den wolkenhemel (uitspansel) als eersten, den
sterren-hemel als tweeden, de woonstede der engelen als derden hemel of aan iets
dergelijks.
De vraag is, wat hiervan te denken zal zijn.
‘Op zichzelf’ zouden wij geen bezwaar hebben tegen de eerste gedachte, dat n.l.
Paulus zich bediend heeft van een technischen term, die aan zijn lezers bekend
was, dien hij nu overnam, en op eigen wijze aanwendde, zonder ook maar in het
minst verantwoordelijk te zijn voor wat ánderen daarbij dachten. Voor zulk een
opvatting zou in het afgetrokkene zeer wèl een en ander aan te voeren zijn. De
Schrift toch geeft den indruk, dat de hemel als centrum van de openbarings- en
regeeringswerkzaamheid van God (denk aan den dienst der engelen), althans
voorloopig als vaste plaats te denken is. ‘Voorloopig’, d.w.z. tot aan het ‘punt des
tijds’ aan het eind der dagen, waarop wij wachten. Bovendien schijnt de benaming
‘derde hemel’ te doelen op de heerlijkste hemelplaats, het uiterste, waarheen men
1)
komen kan met zijne gedachten, de woonstede van de engelen, staande ‘voor God’.
Er zijn meer plaatsen in de Schrift, waarin zij zich bedient van constante technische
termen, die zelf opgekomen zijn uit de kranke fantasie van een buitenbijbelsch
apokrief of heidensch denken, zonder dat evenwel de bijbel zich met deze valsche
en kranke fantasie-beelden afgeeft. Zoo vaak hij n.l. zulke woorden of benamingen
gebruikt, corrigeert hij den foutieven gedachtengang der anderen, die op hùn manier
zich van dat woord, dien naam bedienen.
Toch hebben wij bij nader inzien er eenig bezwaar tegen, langs dezen weg de
verklaring te vinden van Paulus' spreken van een derden hemel. Dit bezwaar is bij
ons gerezen na een gesprek met Prof. Dr S. Greijdanus, die ons op de volgende
feiten gewezen heeft:

1)

‘Voor God’; in het grieksch is dat: ‘enoopion theou’, d.w.z. voor Gods aangezicht, voor Gods
oogen. Ook deze uitdrukking, met name als men haar in verband zet met het begrip van
‘Gods troon’, steunt ontegenzeggelijk de voorstelling van den hemel als een vaste plaats.
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a. De brief aan de Korinthiërs is door Paulus geschreven aan christenen uit de
heidenen. Niet aan christenen uit de joden.
b. Nu schrijft Paulus zoo maar over den derden hemel, zonder ook maar eenigszins
nader aan te geven, wat hij daaronder verstaat. Hij vereenzelvigt den ‘derden hemel’
met het paradijs, en onderstelt dus het begrip als bij zijn lezers bekend; althans als
zùlk een, dat geen breedere uitwerking behoeft.
c. Daarom is het onjuist, de gedachte ingang te doen vinden, alsof Paulus hier
zich zou aansluiten bij joodsche opvattingen. De Joden hebben wel allerlei
speculaties over den hemel; ze telden er soms 2, soms 3, soms 5, soms 7, soms
10, maar reeds bij de Joden zelf was op dit punt allerminst eenige zekerheid. Zelfs
al zou Paulus een brief aan christenen uit de Joden geschreven hebben, kon nòg
niet zonder meer het begrip ‘derde hemel’ daarin ingedragen zijn onder hypothese,
dat de lezers zoo maar de bedoeling konden begrijpen, indien althans de schrijver
van den brief moest geacht worden, op joodsche theorieën te zinspelen. Daarvoor
toch waren deze onderling veel te tegenstrijdig. Hoeveel te meer dan moet men, nu
de lezers in werkelijkheid christenen uit de heidenen waren, alle zinspeling op
specifiek joodsche speculaties hier uitgesloten achten?
d. Ook bij de heidenen bestond op het punt van het getal der hemelen allerminst
eenstemmigheid. Paulus kon dus evenmin lezers onderstellen, die zóómaar uit
allerlei verwarde hemel-concepten van heidenschen oorsprong een constant begrip
van ‘derden hemel’ zouden herkennen. Want er wàs geen constant begrip: derde
hemel.
e. Daarom ligt het voor de hand, aan te nemen, dat wij hier een uitdrukking hebben,
die in heel gewoon-natuurlijke spreekwijze uit het standpunt van den waarnemenden
mensch den derden hemel aanwijst als schoonste openbaringsplaats, boven wolken,
boven uitspansel. De christenen, aan wie Paulus schreef, hadden de prediking
vernomen van Christus' hemelvaart. Hun was daarbij gezegd, dat Hij door de wolken
was heengegaan, boven de wolken was doorgedrongen tot de eigenlijke woonplaats
aan Gods rechterhand op zijn troon. Zij kenden ook het begrip ‘paradijs’, en wisten,
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dat Christus met den moordenaar daar heen gegaan was. Zoo rees voor hun besef
die ‘derde hemel’ boven den wolkenkring, en ook nog boven wat daar achter die
wolken in de ruimte liggen moest. Natuurlijk is dat geen geografische notitie, maar
een langs den weg van niet-speculatieve waarneming en oriënteering gevonden
qualificatie van de woonplaats Gods als voor ons onvindbaar en onbereikbaar. Zoo
kan dus, mits maar alle bijgedachte aan wetenschappelijke systematiseering
uitgesloten zij, de benaming ‘derde hemel’ op de bekende onderscheiding van
wolken- en sterrenhemel teruggaan, en boven deze beide ‘hemelen’ het geloofsoog
laten zoeken naar een ongekende heerlijkheid. Salomo's tempelgebed met zijn
spreken van den ‘hemel der hemelen’ levert dan een analogie (1 Kon. 8:27).
Deze opvatting schijnt ons volkomen juist, en voor de (door ons vrij weergegeven)
argumenten van Prof. Greijdanus zijn wij hem ten zeerste dankbaar. Wij blijven,
wanneer wij de dingen ons zoo voorstellen, trouw, niet alleen aan de gangbare
voorstelling, volgens welke de hemel aanvankelijk een vaste plaats is, maar ook
aan wat ons zelf hier telkens weer bezig hield: het ingedragen zijn, ook van den
hemel, in de beweging van àl het geschapene. Neoplatonistische, manicheesche,
gnostische invloeden hebben - onder inwerking van een valsch wereldbeeld - de
vastheid, de onbeweeglijkheid van den ‘eigenlijken‘, ‘eigenlijksten’, binnensten,
hoogsten hemel, ook vaak het Empyreum (den vuurhemel) geheeten, als axioma
min of meer het denken opgedrongen. Van dàt alles moeten wij grondig afstand
doen. Daarmee vervalt dan ook het axioma van een vasten, onbeweeglijken hemel,
voorzoover dit uit de wereldbeeld-constructie van vroeger werd geboren. Houden
wij dan desondanks toch onzerzijds de voorstelling van een vasten hemel aan,
omdat de Schrift dien indruk geeft, dan is dat onzerzijds een bukken voor de Schrift,
niet voor een wereldbeeld, dat afgedaan heeft, en nooit den bijbel eigen was.
En, zijn we eenmaal tot den bijbel weergekeerd, dàn kan de gedachte van een
vasten hemel niet meer schade doen aan het element der historische ontwikkeling,
dat wij hier naar voren
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brachten. Immers: al kon het antieke wereldbeeld het Empyreum niet van plaats
veranderen zien, wij kunnen het wèl, wijl alles, wat ‘vast’ is, slechts in voorloopigheid
‘vast’ is. Het veelbesproken ‘punt des tijds’ maakt alles anders, ook hierin, dat de
woonplaats Gods komt bij de menschen.
We noemden daar het Empyreum. Het woord beteekent ongeveer: de vuurhemel.
Het is een naam voor het ‘binnenste heiligdom’, waarin men God zich dacht,
‘omgeven’ door zijn schoonste engelen. Behalve een antiek wereldbeeld heeft
immers ook wel een oud-testamentisch tempel-beeld de voorstelling ingegeven van
een ‘binnenst’ heiligdom, waarin dan God ‘zelf’ woonde. Hoe weinig ernst intusschen
daarmee gemaakt is, en hoe weinig men er thans mee kan beginnen, blijkt wel uit
de wijze, waarop het vroeger is ontworpen, én uit de manier; waarop het thans wordt
van de hand gewezen, ook door de roomschen, die het Empyreum-motief toch door
hun grooten Thomas Aquinas vrij breed hebben hooren uitwerken.
Thomas Aquinas n.l. heeft in zijn Sententiae en ook in zijn Summa Theologica
aan dit Empyreum heel zware onderzoekingen gewijd. Een roomsche auteur van
den laatsten tijd tracht, zonder Thomas af te vallen, zich van dat Empyreum te
ontdoen; 't is Bernhard Bartmann. Hij merkt op, dat de scholastieke theologen dat
‘Empyreum’, dien vuurhemel, hebben ontleend aan de oude natuurfilosofie, dat het
vandaar in de geschriften der kerkvaders ingedrongen is, en daarom ook bij Thomas
optreden kon. Maar, zoo zegt hij, de scholastiek heeft zelf wel geweten, dat het
Empyreum niet meer was dan een filosofisch hulp-begrip; en Thomas heeft de
onduidelijkheid, de vaagheid, de innerlijke tegenstrijdigheid ook in de manier, waarop
dit begrip werd uitgewerkt, gevoeld, en trachten weg te nemen.
Dit laatste schijnt ons onjuist; Thomas handhaaft het Empyreum, toont aan, dat
het geschapen is tegelijk met de materia informis, de nog-niet-toebereide stof,
m.a.w., dat het is geschapen in Gods allereerste scheppings-acte. En voorts tracht
hij aan te toonen, hoe men staande houden kan, dat dit Empyreum is geschapen
in de
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aller-eerste scheppings-acte, zonder nog daardoor te vervallen in de dwaling van
de Manicheeën, die (zie Hoofdstuk I) God tot oorzaak ook van de ‘duisternis’
maakten, en nu zeiden: de empyreum-leer bewijst dat; immers: die hemel was er
àl, toen er nog ‘duisternis’ lag over den ‘afgrond’.
Het zou misschien de moeite loonen, hiervan nader kennis te nemen; de lectuur
is bizonder interessant, vooral als staal der scholastieke redeneerkunst, en - van
haar zwakte. Maar we doen het niet, om niet te ver uit den koers te raken. Immers:
in de eerste plaats is dit ‘Empyreum’, als van de andere hemelen onderscheiden,
nooit tot een dogma van de roomsche kerk geworden; men voelde zelf reeds, hoe
weinig men uit Schrift en traditie steun vinden kon voor deze speculatie. En in de
tweede plaats: als wij Thomas (qu. 66, 4), aan het eind van zijn
empyreum-bespiegelingen gekomen, hooren verzekeren, dat het den tijd net zoo
vergaan is als de stof: eerst was hij on-gevormd op een of andere manier
(‘quodammodo’, hij voelt zich zelf toch wat verlegen hier), maar later kreeg hij vorming
(dag en nacht), - dan gelooven wij niet, dat in de 20e eeuw nog één ernstig mensch
1)
zich lang laat ophouden door dit ál teveel ‘wetende’ gefilosofeer.

1)

De behandeling van het empyreum-thema wordt bij Thomas beheerscht door de vraag, of
het geschapen is tegelijk met de ‘nog niet gevormde’ stof, zoo zeiden we. Velen ontkenden
dit. Zij zeiden: het Empyreum moet, wanneer het bestaat, behooren tot de zintuigelijk
waarneembare dingen, tot de tastelijke wereld. Maar - zoo vervolgden zij - alles wat tot die
wereld behoort, is bewegelijk. Het Empyreum daarentegen is onbeweeglijk en vast (men
denke weer aan het antieke wereldbeeld); dus kaṅ het niet tegelijk met de ongevormde stof
geschapen zijn. Een ander element bracht Augustinus onbedoeld in het debat. Deze had
gezegd: de lagere lichamen worden in hun beweging bepaald door de hoogere, zijn daarin
van die hoogere afhankelijk. Welnu, zoo zeiden sommigen: als Augustinus daarin gelijk heeft,
dan moet het Empyreum als het hoogste ‘lichaam’ in de tastelijke wereld inwerken op de
lagere lichamen; maar dat kan alleen, wanneer het beweeglijk is; immers, alleen door in
beweging te komen kan men iets anders in beweging brengen; het Empyreum echter is
onbeweeglijk; het kan dus niet tegelijk met de ongevormde stof, in de eerste scheppingsdaad
ontstaan zijn. Men voelt reeds, hoe deze heele gedachten-cyclus voor ons begrip na zooveel
eeuwen bizonder verwarrend is. Het onbeweeglijkheids-motief hangt samen met het
vóórkopernikaansche wereldbeeld, en de speculatie over het ‘invloed hebben’ van den éénen
kring, het ééne lichaam, op het andere, rekent in het minst niet met de verschillende
mogelijkheden, waarop ook binnen het scheppingsgeheel het een op het ander inwerken
kan. Hoezeer alles hier uit een haast niet meer ontwarbare gedachten-concatenatie opgebouwd
wordt, blijkt wel uit één van de volgende discussie-punten. De één n.l. merkte op, dat het
Empyreum de plaats was van de contemplatie (vlg. ons hoofdstuk I). Augustinus echter had
gezegd: in zooverre wij met onzen geest het gebied der eeuwigheid bereiken, ‘zijn’ wij niet
meer in deze wereld. Welnu, zoo redeneerde men verder, de contemplatie verheft den mensch
boven de zinnelijke wereld; het Empyreum kan dus niet zintuigelijk waarneembaar zijn. Men
voelt den dwazen gedachtensprong. Gelijke verwarring treft men ook bij de scholastiek,
wanneer ze zich den kristalhemel tracht voor te stellen. De hemel der vaste stèrren, zoo luidt
dan de redeneering, is deels ‘doorschijnend’, deels lichtend. Er is echter een hemel, die geheel
doorschijnend is, de kristalhemel, en als er dus een bovenste hemel is, boven de sterren,
moet die ook geheel lichtend zijn. Wij kunnen nu verder over deze dingen zwijgen.
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Wij kunnen dus ook dit Empyreum niet als vaste hemelplaats aanvaarden.
En wij treuren daar niet om. Liberale critici, rationalisten en monisten (Haeckel!)
mogen de dogmatiek bespot hebben, wijl met het verdwijnen van het antieke
wereldbeeld ook de plaatsbepaling van hel en hemel vallen moest, - wij zijn over
de zwak-defensieve houding, die geruimen tijd tegenover deze oppervlakkige denkers
van christelijk-apologetische zijde volgehouden is, zoo langzamerhand heen. In
dezen zin bedoelden wij het dan ook, toen wij hierboven van de ‘bevrijdende’
gedachte repten: dat de bijbel volstrekt geen wereldbeeld bedoelt te geven, en het
ook niet onderstelt. Wij moeten dit over heel de scheppingslinie toepassen: óók over
den hemel dus. Wij zijn juist báng voor allerlei empyreum-speculaties; met name,
als we Dante hooren zeggen, dat het Empyreum ‘eindig’ is in zijn naar beneden
toegekeerde zijde, maar ‘oneindig’ in zijn naar God gekeerde ‘zijde’. Afgedacht van
de wonderlijke opvatting, die een ‘zijde’ op deze wijze tegenover een andere ‘zijde’
plaatst, is dit voor ons het groote bezwaar, dat men vergeet, dat de hemel van God
even absoluut onderscheiden is, en ‘eindig’, als voorts alle schepsel. Geen wonder,
dat de roomsche theologen zelf, in navolging ook van Cajetanus, voor een groot
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deel zich van dit Empyreum min of meer hebben losgemaakt.
Met gelijke gevoelens mogen we voorts eveneens afstand doen van allerlei ook
op protestantsch erf opgekomen subtiele onderscheidingen inzake den hemel, en
zijn sferen. Ook daar zijn ze meestal weer te verklaren uit een totale miskenning
van het element der geschiedenis, die ook de hemel heeft. Wie de persing der
historie van den aanvang af óók aan den hemel eigen weet, die verwerpt elk statisch
hemelbegrip, waarbij de ééne hemel-kring, of -klasse, zich van een anderen kring
of klasse isoleert. Bij zoo iemand dringt àl, wat God maakte, naar het andere, dat
Hij óók maakte, héén. Het zoekt alles God, dus zoekt ook alles àlles. We komen
daar op terug in ons volgend hoofdstuk. Doch het verwaarloozen van den factor der
historie verleidde ook de protestantsche dogmatiek maar al te vaak tot een
onderscheidings-wellust, die de hemelsferen uit elkander haalde, de eene statisch
tegenover de andere lei, den hemel zelf statisch tegenover de aarde in diastase
liggen liet, en zoo uit-een-lei wat God naar elkaar toe, en op elkaar in deed werken.
't Was toch wel droevig. De hemel is de zendplaats van die krachten, die àl 't
geschapene wèl in vaste eigen banen van Gods recht, maar nooit in van elkander
afgescheiden banen, leiden moeten, het een naar 't ander toe. Maar men máákte
ervan de plaats, waar 't een van 't ander week: hier een laag, en daar een laag, hier
een ligging, daar een ligging, hier een sfeer, daar een sfeer, hier een geisoleerde
scheppings-klasse, daar weer een andere. Dit abstraheeren rukte Gods eenheid
uiteen, en lei den hemel, die juist het ‘zénd-station’ van Gods energieën is, volkomen
stil voor de verbeelding van een christendom, dat niet meer met Calvijn wist van de
breedheid, en de eenheid van Gods ééne werk in heel zijn schepping.
Zoo heeft men dan, óók op protestantsch erf, gesproken van den physischen
hemel, te onderscheiden in een etherischen hemel en een lusthemel; van een hemel
der engelen èn een der zaligen, welke laatste dan geen lichamelijk-afgeperkte ruimte
is, maar slechts een plaats - men weet niet, wáár -, waarin God zich
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heerlijk openbaren zou; en dan den derden, den hemel van Gods bizondere majesteit,
die echter weer door velen niet meer als een plaatselijke hemel wordt gezien, doch
gedefinieerd wordt als de majesteit en de glorie, die God in zichzelf van eeuwigheid
bezit en tot in eeuwigheid zal hebben. Soms komt daar nog een opvatting bij, volgens
welke de hemel Gods heerschappij is over alle dingen (Ch.E. Luthardt).
Men zal goed doen, wanneer men zich principieel van deze dingen losmaakt. Wij
mogen de exegese en de dogmatiek niet bemoeilijken en ophouden door de
betrekkelijk toevallige omstandigheid, dat, tengevolge van een corrupt wereldbeeld
en van de naiviteit der beeldende volkstaal eenvoudig alles wat ‘boven’ is, zoo
langzamerhand hemel is gaan heeten. De bekende onderscheiding van wolkenhemel,
sterrenhemel, en hemel der hemelen, is volkomen verklaarbaar voor wie de
ontwikkeling van de taal met de naieve waarneming saam ziet gaan. Maar voor het
verstaan van de openbaringsgedachten van den bijbel moeten we nimmer een langs
dezen weg opgekomen voorstellingsbeeld, of een detail daarvan, isoleeren en
abstraheeren uit het geheel der Schrift. Zij telt nooit ‘wetenschappelijk’. Was dàt
bedoeld, dan zou zij verzekeren: er zijn 3 hemelen, en niet 5, niet 7, niet 10. Zulk
tellen echter laat ze aan rabbijnen over. Ze telt niet-wetenschappelijk (dat is iets
anders dan onwetenschappelijk of tegen-wetenschappelijk), en komt zóó tot haar
‘derden’ hemel. Zoo spreekt ze niet uit, maar tot de naieve volksverbeelding, deze
corrigeerend en ontvankelijk makend voor wat God hier openbaart. En wanneer dus
de scholastiek, en de filosofie, die daar weer achter ligt, of die zich bij haar aan zal
sluiten, ten deele of geheel aan deze Schriftgegevens een wetenschappelijk cachet
poogt te verleenen, dan doet ze den bijbel onrecht. En inplaats van den
openbaringsinhoud door te geven, draagt ze dan met behulp der reeds besproken
onchristelijke, neoplatonistische immanentie-leer een lichtkringen-theorie voor,
waarover in hoofdstuk I reeds is gesproken.
In gelijken zin verwerpelijk schijnen ons dus óók de pogingen van hen, die den
hemel speciaal op de sterren zochten. Men heeft,
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alweer uitgaande van het naieve wereldbeeld van vroeger, zich zoo gaarne den
hemel gedacht op een lichte ster. Ja, dat ‘licht’motief was ook zoo verleidelijk voor
dichters, en voor verlegen denkers, die meer wilden weten, dan zij kònden weten.
De omstandigheid, dat ‘licht’ en ‘gloed’, óók in den bijbel, zich gemakkelijk leenen
voor aanduiding van geestelijke waarden, als waarheid (licht) en leven, liefde (gloed),
heeft de fantasie van velen er toe verleid, den hemel op ‘lichte’ sterren te droomen.
Sommigen gingen zoeken naar een centraal zonnestelsel; en onder hen waren
enkelen zelfs zóó vernuftig, dat zij een bepaalde ster konden noemen als den
eigenlijken hemel: Alcyone, in het Zevengesternte; zij heette de centraalzon in het
geheel der zonnestelsels.
Men kan zich over dergelijke theoremen slechts bedroeven. Dat de zon aan
dichters zoo geduldig beeldspraak leent, had toch denkers niet behoeven te
verschalken? Hoe wankel elke op dat lichten van de zon gegronde theorie is, voelt
ieder, die bedenkt, dat men de zon als centrum van verwarming in een bepaald
gebied, b.v. ook wel de groote kachel in ons zonnestelsel noemen kon. Dat woord
klinkt dadelijk volstrekt ‘prozaïsch’; wie zou de kachel tot het centrum van het huis,
tot het empyreum, tot de glorie-plaats der woning willen maken, en dan op dat thema
verder willen doordraven?
Nog anderen meenden, tegen deze al te lenige speculaties zich schrap te kunnen
zetten door de theorie, dat de hemel vlak bij ons was, en eigenlijk niets anders
wezen kon dan een sferenreeks van onzichtbare ‘zwevende’ krachten, en ‘etherische’
werkelijkheden. Zij braken evenwel de ééne fantasie met de andere; ook deze
fantasieën zijn waardeloos.

§ 5. De ‘plaats’bepaling niet te scheiden van de ‘tijd’bepaling; ruimte
èn tijd.
Wie, hetgeen wij opmerkten in de voorgaande hoofdstukken, overziet, heeft daaruit
gemakkelijk verstaan, waarom wij met zooveel weerzin ons afwendden van al dat
lijnen trekken in de wolken, van al dat cirkels- en sferen projecteeren in de lucht.
Wij hadden hiertegen dáárom zooveel bezwaar, wijl het ons te kort
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scheen te doen aan de voor ons besef alles beheerschende gedachte, dat de hemel
een geschiedenis heeft. Ten onrechte, zoo zeiden we, deed men soms, alsof de
‘ruimte’-kwesties inzake den hemel los te denken zijn van de ‘tijd’-kwesties.
Dit laatste echter heeft de bijbel ons wel anders geleerd. Wanneer wij hooren,
dat ‘straks’ (verandering in tijd) de woonplaats Gods zal wezen ‘bij de menschen’,
of, dat het nieuwe Jeruzalem dan uit den hemel daalt en op de nieuwe aarde komt,
dan is daar een verandering in tijd verbonden aan een verandering van plaats. O
zeker, we blijven ook hier voorzichtig, en vergeten niet, dat de Apocalypse in
visioenen spreekt, die uiterste gereserveerdheid vragen van den exegeet. Alleen
maar, wij ontdekken daar toch in de beweeglijkheid van het visioen de grondgedachte
van de beweeglijkheid van den hemel, in ruimte èn in tijd. En in die beide tegelijk.
Wanneer het waar is, dat de hemel àl de phasen mee doorleeft van de geschiedenis
van heel den kosmos, dan is het voorts ook dwaasheid, te zoeken naar verscheidene
vaste sferen, waarin de hemel zijn regionen, zijn provincies af zou grenzen tegen
elkander, de lagere tegen de hoogere. Die provincieidee moet weg. God woont ‘bij’
zijn schepsel. In 't eind èn in 't begin. De hemel is ook schepsel. Gods schepsel kan
zich ontwikkelen in stijgende lijn, het kan ook afdalen naar beneden. Het eerste zou
gebeurd zijn, wat den mensch aangaat, wanneer het werkverbond niet was
verbroken, het tweede blijkt in de feitelijke verbreking van dit verbond van de zijde
van den mensch het geval te zijn geweest. Nu heeft door den val van den mensch
de engel, die oorspronkelijk in de ‘eerste’ (aanvangende) wereld dienaar was, ònder
den mènsch als zóón, in ‘déze’ wereld, d.w.z. in de wereld van thans, een positie
gekregen welke hem, als nietgevallen dienaar veelszins actueele glorie geeft boven
den mensch als gevallen zoon. We komen daarop terug. Maar ‘deze’ wereld moet
altijd worden bezien in het licht der ‘eerste’ (aanvangs-) wereld. Anders keert men
de orde om. Dat de trouw gebleven knechten ‘krachtiger’ zijn dan de ontrouwe
zonen, en nu ‘bij God wonen’, in tegenstelling met de menschen, dat wettigt in
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geen enkel opzicht eenige filosofisch-theologische uitspraak over een absolute
rangorde in de oorspronkelijke, of ook in de straks herstelde wereld. Dat geeft
niemand het recht, de verhouding, die er NU IS tusschen de woonplaats van den
mensch en die van den engel, te fixeeren voor eeuwig en altoos, haar tot
scheppingsaxioma te maken. Het bewijst alleen maar dit, dat God, in 't algemeen
woonplaats kiezend bij zijn schepsel, thans, in dézen tijd, in déze phase van de nog
niet geheel verloste wereld, zijn heerlijkheid in haar schoonste openbaring geeft
onder engelen. Zoodra echter over heel de linie de macht der zonde zal gebroken
zijn, en de mensch weer op zijn plaats boven den engel zal gezet zijn, nu als verloste
en verheerlijkte zoon, ontvangt de algemeene regel, dat God wil wonen bij zijn
schepsel deze speciale, en nu ‘nieuwe’ toepassing, dat Gods woonstede bij de
menschen komt.
Hier ligt aan 't eind van dit hoofdstuk de overgang naar 't volgende. Een wijd
perspectief opent zich hier. Alle topo-grafie, die van de ‘biografie’, de historiografie
des hemels zich abstraheert, wordt hier door de Schrift veroordeeld. Wij moeten
niet van ònzen kant, niet van ónze standplaats uit, den hemel zoeken te klassificeeren
en te rubriceeren in het heelal. Wij moeten uitgaan van de gedachte, dat God
woonstede bij zijn schepsel hebben wil, dat heel zijn schepsel onderworpen is aan
de wet der beweeglijkheid, dat dus ook zijn geschapen woonplaats, het eerste
stralingsgebied van zijn heerlijkheid, dus mede opgenomen is in die wet van de
beweeglijkheid. Gods woonplaats kàn wel in een bepaalde phase van de
geschiedenis ‘vast’ zijn, maar deze vastheid is niet blijvend, is niet eeuwig. De
beweeglijkheid der scheppingskringen, men denke weer aan mensch en engel,
spiegelt zich af, heeft haar parallelie, in de beweeglijkheid, de verplaatsbaarheid,
althàns de uit-legbaarheid van de woonplaats Gods. Zij kòmt straks ‘bij de menschen’.
Dus blijven wij ons wachten voor elke fantasie. Wij weten geen plek in het heelal
aan te wijzen, waar de hemel constant zou zijn, en weten niet eens zéker, of er
binnen de geschiedenis zulk een ongebroken constantheid is. Mogelijk is het wel,
wij verklaarden
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reeds, dat o.i. de bijbel dien indruk geeft. En daarom zeiden we zooeven ook, dat
het ‘komen’ van Gods woonplaats bij de menschen op verplaatsing, althàns op een
uit-leg van die woonplaats doelen moet. Wij durven in dezen niets beoordeelen.
Exegese en dogmatiek staan hier voor grenzen, die zij niet overschrijden mogen.
Maar déze winst houden wij als resultaat van onze overwegingen over, dat óók
in dit vierde hoofdstuk weer alles heendringt naar hetzelfde thema, dat de voorgaande
hoofdstukken heeft beheerscht, en hierna het volgende gaat beheerschen: de hemel
is met onze geschiedenis verbonden. Wil iemand mogelijk tegenwerpen, dat de
bijbel van een ‘onbeweeglijk’ koninkrijk spreekt en van een ‘onbewogen’ troon, en
dus ook van een ‘onbewogen’ hémel, dan voeren wij daartegen aan, dat dit geenszins
de these van een constanten kern in het heelal, als woonplaats Gods rechtvaardigt.
Want ‘onbeweeglijk’, dat is een qualificatie van gelijke beteekenis als de andere,
die reeds besproken werd: ‘niet met handen gemaakt!’ Voor òns is er geen verwrikken
aan den troon van God; voor òns is er geen mogelijkheid, om de muren van Gods
stad uit te leggen, de fundamenten te verbreeden. Maar méér zegt ook dit woord
ons niet.

Hoofdstuk V.
De geschiedenis van den hemel.
§ 1. Aanvang van den hemel.
Het motief van de historiciteit van den hemel kwam reeds meermalen ter sprake.
Wij moeten er thans nader op ingaan.
Overbodig schijnt het ons volstrekt niet. Er zijn veel menschen,
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die aan den hemel alleen maar denken als woonplaats van God, de engelen, de in
Christus ontslapen dooden, of als voleinden staat der dingen na den jongsten dag.
De hemel is dan voor hun besef alleen maar een ‘andere wereld’. In dat begrip van
een ‘andere wereld’ bergen zij op al hun verdrongen smartgevoelens, al hun
ressentiment over deze wereld. Zij maken van den hemel een asyl voor hun verlegen
gedachten, hun teleurgestelde hoop.
Het is tot op zekere hoogte alles goed en wel.
Toch heeft deze manier van doen twee bezwaren.
In de eerste plaats: het blijft alles veel te negatief of veel te antithetisch. En dat
is gevaarlijk. Het is althans niet calvinistisch. De anti-these gedachte
(Kierkegaard-Barth) kreeg juist in luthersche landen ingang. De gereformeerden
verwierpen alle antithetische relatie in dezen. De hemel - zoo zeiden ze - moet
thetisch bezien worden, is zelf geen antithese mèt, niet eens een eerste these vóór
de aarde.
En in de tweede plaats: men laat op de aangegeven manier den hemel zoo
ongeveer ‘uit den hemel vallen’. Deze eigenaardige uitdrukking zelf illustreert reeds,
hoe ongerijmd een hemel-theorie zonder hemel-historiografie is. In het algemeen
reeds valt er niets ‘uit den hemel’, maar, àls het gebeurde, dan zou tenminste de
hemel zèlf het niet doen. Hij heeft een historie; de dingen van den jongsten dag
worden dan pas rijk en wezenlijk voor ons, als wij ze herleiden tot den eersten dag,
den oudsten. Juist voor de gereformeerden, die het woord eschatologie gebruiken
in zijn oude beteekenis, en de historie als raam voor Gods werk, als zèlf Gods werk,
hebben gehandhaafd, komt het er nu op aan, van de scherpe probleemstelling
hunner tegenstanders althans dit te leeren, dat de eschatologie niet is los te maken
van de protologie. Al hebben wij hierboven de protologie van Tillich afgewezen, toch
weten ook wij, dat de handhaving van het oude begrip der ‘eschatologie’ (leer der
‘laatste’ dingen!) slechts ernstig bedoeld kan zijn, indien wij de ‘laatste dingen’ in
verband willen zien en zetten met de ‘eerste dingen’. Zóó alleen krijgt de
geschiedenis haar volle pond; zóó alleen wordt tegen haar disqualificatie met een
begin van ernst
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gepleit. Het heeft misschien zijn nut, ronduit te erkennen, dat veler oppositie tegen
de oudere opvatting van aard en taak en mogelijkheid der eschatologie grootendeels
te verklaren is uit de omstandigheid, dat de christelijke eschatologie toch altijd de
muren en straten van het nieuwe Jeruzalem min of meer in den rook, den mist eener
‘christelijke’ ‘mythologie’ heeft laten staan, dat ze, om nog eens de teekenende
uitdrukking te gebruiken, den hemel altijd ‘uit den hemel’ liet vallen. Wie echter de
eschatologie in de uitgestrektheid der historie haar taak blijft aanwijzen, vatte dan
tevens de protologie aan: de leer der eerste dingen, óók van den hemel.
Zoekt deze nu naar den aanvang van den hemel, dan fundeert ze zich in Gen.
1:1: ‘in den beginne schiep God den hemel en de aarde’. Het woord ‘hemel’ beteekent
in deze verbinding natuurlijk niet een bepaald gedeelte van de niet-aarde-ruimte.
Want ‘hemel en aarde’ beteekenen eenvoudig: de totaliteit der geschapen dingen,
en deze dan gezien van het standpunt van den mensch uit, van deze aarde uit.
‘Hemel en aarde’, dat beteekent in het eerste bijbelvers: het vlak, waarop de schrijver
staat, en al het andere bóven en buiten die aarde; al die andere planeten en zonnen
en sterren en manen, die hij niet bereiken kan, en die hij nu samenvat onder den
verzamelnaam ‘hemel’, d.w.z. niet-aarde.
Niettemin voert datzelfde boek Genesis toch ook aanstonds het begrip van een
‘hemel-in-engeren-zin’ in; d.w.z. van een afzonderlijke ‘woonplaats van God’. Deze
is van de woonplaats van den mensch onderscheiden, en is ruimtelijk in diastase,
d.w.z. in afstand daarvan, geprojecteerd. God ‘verschijnt’ immers in het paradijs.
Hij komt niet met den mensch uit diens eigen levensvlak op, wanneer Hij hem
openbaring doet, doch komt àf, komt uit de ‘hoogte’, gelijk Hij ook ‘nederdaalt’ en
‘nederziet’ op het gewemel van de menschen. Langs wegen, die de mensch van
zijn kant dus ontdekken noch betreden kan, komt uit een soort van boven-wereld
God naar hem toe. In die boven-wereld ‘beraadslaagt’ God met zichzelf: laat ons
menschen maken; zie, de mensch is geworden als onzer één. Hoe verder dan, in
Genesis en in andere
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boeken, de bijbel komt, hoe duidelijker het diastase-motief wordt uitgewerkt. De
hemel is de plaats, waar de Hooge Raad zit over den ganschen kosmos, vanwaar
de in de wereld effectieve krachten worden ‘uitgezonden’. In dezen hoogen hemel
houdt God raadslag met de engelen. Zijn troon sticht Hij op sterren, boven de wolken.
Daar roept Hij de geesten tot zich, daar beraadslaagt de vergadering der goden
over den val van koning Achab, over de smarten van Job, over de wijze, waarop
tusschen ‘boven’ en ‘beneden’ rapport zal worden onderhouden.
Er zullen er zijn, die ons ook nu weer willen persen tot een ‘non liquet’, d.w.z. tot
de erkenning, dat we met al die visioenen, al die anthropomorfe beeldspraak, toch
niets kunnen beginnen voor wetenschappelijk, begripsmatig kennen.
Maar dit ‘non liquet’ wil ons toch niet uit de pen; ons geloof in de ‘helderheid’ der
openbaring houdt ons daarvan terug. Laat het anthropomorfisme ons dézen keer
niet al te bang maken, want heel de Schrift is anthropomorf; wie voor dezen éénen
keer een non-liquet als de consequentie van het ontzien van het anthropomorfisme
ziet, die zal geen einde kunnen vinden aan het schrijven van die twee woorden.
Men vergete niet, dat al die anthropomorfismen zelf in hun vóór-onderstellingen het
schema van Genesis I volkomen trouw blijven, en daarvan uitbeelding geven.
En behalve Genesis I vraagt ook Openb. XXI onze aandacht. Dat is weer
apokalypse, zal iemand cynisch opmerken; non liquet! Maar ook de apokalypse
blijft aan het grondconcept van Genesis I getrouw: hier krijgt de exegese dus weer
hou-vast. Welnu: Openb. XXI spreekt van de woonstede Gods, die bij de menschen
zijn zal. Dat is iets nieuws: de overwinning van een afstand, van een diastase, die
eerst de ééne woonplaats van de andere (betrekkelijk) gescheiden hield. Nu wordt
die vrede-staat hierdoor mogelijk gemaakt, dat het nieuwe Jeruzalem ‘nederdaalt’
van God uit den hemel. Het nieuwe Jeruzalem - dat is het kerk-statuut, het instituut,
't geordend samen-voegsel van de nieuwe menschheid. Dit komt ‘van God’ ‘uit den
hemel’; want 't bloeit niet automatisch uit de aarde op, die door vuur verbrand is,
noch uit den kring der
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menschen, die in den storm van 't jongste oordeel al hun congregaties ontbonden
zagen. Het komt van God. Zoo wordt in 't eind de woonplaats van de menschen tot
woonplaats weer geordend door een direct ingrijpen van God. In het begin der Schrift
wordt ons iets dergelijks verhaald: de geschapen woonplaats wordt tot woonplaats
in het werk der zes dagen, de formatie van den mensch, de institueering der
menschengemeenschap. Maar daar ontbreekt, wat nu aan dit alles toegevoegd
wordt: Gods woonstede is bij de menschen. Dat is dus de wegneming der diastase.
Hier rijst de vraag: die diastase, die afstand tusschen Gods en ònze woonplaats,
was die gevolg der zonde? Of was zij met de schepping zelf gegeven? Nam God
‘afstand‘ eerst ná, of reeds vóór den val?
Indien Genesis I-III in de beschrijving van wat vóór den val geweest is, dit motief
van den afstand tusschen Gods en onze ‘woonplaats’ niet opgenomen had in de
teekening van het oude paradijs, men zou er een attribuut van de door de zonde
bedorven wereld, en daarvan alleen, in kunnen zien. Nu echter reeds in het paradijs
die afstand blijkt te bestaan, staat alles anders. Het komt wèl voor rekening van de
zonde, misschien, als de afstand blijvend zal zijn; en zéker komt dat voor haar
rekening, indien de diastase middel van den toorn wordt, indien zij anti-thetisch
wordt. Maar dat is niet noodzakelijk met het diastase-begrip zelf gegeven.
Conclusie is dus, dat reeds in den aanvang aller dingen God binnen den kring
der geschapen dingen een diastase heeft gelegd tusschen de woonplaats van den
mensch, èn die andere plaats (binnen den scheppingskring), waar God zijn
heerlijkheid op het sterkst openbaart, en waar Hij uitgangspunt kiest voor zijn komen
tot de door Hem geschapen wereld.

§ 2. De constitueering van den hemel.
Onze protologie nu blijft altijd gebonden aan God als wetgever, openbaarder, spreker.
Derhalve moet thans de vraag aan de orde komen: hoe heeft God het begin der
dingen gesteld; welke grondwet heeft Hij aan het geschapene opgelegd? De bepaling
immers
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van de verhouding, waarin het schepsel zou staan tot den schepper, het maaksel
tot den maker, hetgeen geboren is tot dengene ‘die geboren heeft’, stond alleen
aan den schepper, den maker zélf.
Nu heeft God de verhouding aldus gesteld, dat Hij en zijn schepping, a. altijd
onderscheiden, en b. nooit gescheiden zullen zijn.
Men lette wèl op de eenheid van deze beide in de ééne grondwet opgesloten
grondgedachten. De ééne toch is zonder de andere onbestaanbaar, en mag dus
nimmer zonder de andere onderwerp van een menschelijk gesprek worden; want
de goddelijke openbaring heeft ze nooit van elkander geabstraheerd. Trouwens,
indien God van zijn schepsel volmaakt gescheiden zou zijn, zou er van een
onderscheid tusschen God en den mensch niet eens gesproken kunnen worden
door den mensch. Een volstrekte scheiding tusschen God en mensch verhindert
elk gesprek van den mensch over hun ònderscheiding. Daarom is het pretendeeren
van het onderscheid tusschen God en mensch, en het uitwerken van dat onderscheid,
al was het alleen maar in negatieve begrippen (des neen!), slechts mogelijk in
samenhang met de andere gedachte, dat God en mensch niet gescheiden zijn.
Reeds het spreken van ‘boven’ en ‘beneden’ wijst op een relatie tusschen God
en schepsel; door de wijze, waarop deze relatie dan verder bepaald wordt, verhindert
de Schrift het anthropomorfe beeld, om te slaan in een anthropomorfistisch
leugenbeeld. Omdat ‘boven’ en ‘beneden’ door God tegen elkander over gesteld
zijn, blijven God en mensch daarin altijd onderscheiden. Omdat echter voorts ‘boven’
en ‘beneden’ toch altijd bepalingen zijn van wat in één gezichtsveld valt, ligt in het
spreken daarvan tevens de erkenning van hun niet-gescheiden-zijn. In een
niet-zondige wereld drukt elke tegen-stelling tevens eenheid uit: de twee regionen
vallen in één gebied. Want uit éénzelfde scheppingsdaad komen hemel en aarde
op, boven- en beneden-wereld.
Nàdere praeciseering krijgt dan voorts dit onderscheid-in-eenheid, als men zijn
aandacht geeft aan het verschil tusschen ‘bará'’ en ‘'asáh’. Deze hebreeuwsche
woorden worden beide voor ‘scheppen’ gebruikt. Streng uit elkaar gehouden worden
ze in den bijbel
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niet. Toch kan men er een tweevoudig scheppingsbegrip aan demonstreeren. Want
‘bará'’ duidt heel vaak die scheppingsdaad van God aan, waardoor Hij wat er niet
is stèlt, in het aanzijn roept; terwijl dan ‘'asáh’, dikwijls bij voorkeur die tweede
scheppings-, of liever die toerustings-, ordenings-daad van God aanduidt, waardoor
Hij hetgeen reeds bestaat, nu verder gaat uit-werken, ontplooien, ont-vouwen,
uit-een-leggen, ordenen. Zoo wordt ‘bará'’ gebruikt voor de allereerste
scheppingsdaad van God, het roepen van wat er niet was naar Genesis 1:1; terwijl
‘'asáh’ dikwijls ziet op de nadere ordening, de toebereiding, de ‘stoffeering’ van het
geschapene in het werk van de zes dagen.
Nu is deze uiteenlegging, deze ontplooiing van hetgeen in de ‘eerste’
scheppingsdaad ‘gesteld’ is, over heel de linie van de schepping uitgestrekt. In de
nog-niet-geordende stof stelt God de eraan toegewezen orde. Binnen de gestelde
ruimte-standen komen er ruimte-àfstanden. Elke nieuwe daad van ordening maakt
afstand, over heel de linie. God maakt afstand op aarde (bergen en dalen, zeeën
en landen). Hij maakt afstand in de ‘hemelen’ (zonnen, manen en sterren, uitspansel).
Eerst in de schepping van den eersten dag (bará'), daarna in de ordening van de
eerste 4 dagen ('asáh), maakt Hij diastase, afstand, dis-locatie.
En waar God in de vier aanvangs-dagen afstand maakt, al verder, daar schept
Hij hier op aarde al beter waarnemers, straks ook overwegers van de gestelde
dia-stase. De dieren komen, tenslotte verschijnt de denkende, de overwegende
mensch, profeteerend ook in en over de diastase.
Die mensch neemt afstand waar in tijd en ruimte. In tijd: het eene schepsel komt
later dan het andere; de mensch zelf weet het laatst gekomen te zijn. Er is dus
afstand in den tijd. Maar boven al die graadverschillen in den tijd kent hij God als
den eeuwige, vóór en boven den tijd. De dia-stase is er tusschen God en mensch,
ook al komt God, de boven-tijdelijke, in den tijd. En door te spreken van den dood
wijst God den mensch een mogelijkheid van diastase-in-antithese, al is die er nog
niet. Tevens accentueert dat het afstand-nemen der creaturen in den tijd; want kòmt
er dood, dan
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kan misschien, zoo overlegt hij, het eene schepsel langer leven dan het andere; de
afstanden kunnen kleiner of grooter worden. En voorts is er ook afstand in de ruimte.
God bindt de dieren aan een bepaalde ruimtesfeer, laat het eene zich bewegen
bóven, het andere benéden, bindt het eene dier aan het ‘stof der aarde’ en het
andere aan een ander ‘element’, en geeft den mensch het bevel: beheersch en
overwin de aarde en vervul die. De ruimtegrenzen, die voor de dieren gelden,
dwingen den mensch niet: hij mag de aarde vervullen. En dit kan opgevat worden
in den ruimsten zin. Reeds veroverde de mensch de diepten van de zee, en de
hoogten van de lucht. Wie weet, of ook niet straks de thans nog onbewoonbare
streken bewoonbaar worden? Reeds zijn er utopieën geschreven, die in dezen
allicht realiseerbare mogelijkheden in uitzicht stellen (gecomprimeerde,
gecondenseerde warmte, licht). Maar bóven alle ruimte-verschil-in-graad staat God;
zijn woonplaats is niet in ‘een’, maar in ‘de’ hoogte. Hij schiep die ruimte(n).
Zoo spreekt heel de schepping in al haar ordeningen en geledingen van de
afstand-idee, en stelt ze het diastase-begrip. Omdat nu God de ‘woonplaats’ van
den mensch in diastase heeft gezet tegenover de ‘zendplaats’, de ‘in’- en
‘uitgangs’-plaats van Gods tot den mensch uitgaande openbaringskrachten en
-machten, daarom wordt deze dislocatie, deze diastase tusschen de plaats, vanwaar
de mensch uitgaat naar zijn leven, èn die àndere plaats, vanwaar God uitgaat tot
zijn maaksel, steeds scherper afgeteekend, naarmate God vàn het ‘bará’ komt tot
het ‘'asáh’. Niet God neemt strikt genomen afstand van den mensch, maar Gods
woonplaats laat Hij afstand nemen van den mensch. Juist doordat God ingang
genomen heeft tot zijn schepping, kan Hij binnen het geheel der schepping zelf
afstand nemen van den mensch.
Ook hier blijft dus gehandhaafd, wat wij reeds in § 1 van dit hoofdstuk opmerkten:
a. het zien van het onderscheid bij den mensch is gevolg van Gods diastase némen;
b. dit laatste is óók een openbaringsdaad van God; c. deze openbaringsdaad van
het diastase-némen is slechts mogelijk, doordat God niet van de wereld is
gescheiden.
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Men kan m.a.w. dus slechts dàn zuiver van dis-junctie tusschen God en mensch,
of liever, tusschen de ‘woonplaats’ Gods en de woonplaats van den mensch spreken,
indien men dit disjunctie-begrip nimmer absoluut maakt. Want deze dis-junctie valt
binnen den kring der van God gewilde eénheid. Zoo men wil, mits men het woord
voorzichtig gebruikt: de dis-junctie valt binnen den kring der conjunctie. Die twee
zijn geen pool en tegen-pool; want de con-junctie bepaalt, relativeert de dis-junctie.
Paradoxie is er dus niet in te zien. Gods woonplaats is een àndere dan die van den
mensch: dis-junctie. Maar beider ‘woonplaats’, beider in- en uitgangscentrum valt
binnen het groote, ééne ‘huis’ der schepping: conjunctie. Toen God de wereld schiep,
zei Hij óver en vóór den mensch: laat ons menschen maken; Hij stelde daarna dien
mensch zijn woonplaats. God ging voor den mensch heen, ‘hem plaats bereidende’.
Maar nauwelijks heeft God dit gedaan, of Hij spreekt tot den mensch: zoek mijn
aangezicht; weet, dat in onze disjunctie de conjunctie de eerste is, krachtens mijn
wil-van-liefde, die Mij tot mijn maaksel Mij laat overbuigen. Zoek mijn aangezicht;
zoek dus uit uw woonplaats, als uw werkstation, mijn woonplaats als mijn zendstation.
Dus kan de diastase in een zuivere wereld nimmer antithese worden. De hemel
is wel het uiterste bewijs van de diastase; en dit begrip wordt in den hemel zelf
konkreet-aanschouwelijk gemaakt. Maar hij komt op uit en in de eenheid der
schepping, uit en in de eenheid van God en mensch. God kan slechts diastase in
den hemel nemen, wijl hemel en aarde tot één regioon, tot één gebied van God te
rekenen zijn. Dus roept de hemel altijd òp tot erkenning van de diastase. Hij roept
dus over de wereld onze eerste grondgedachte uit: God en schepsel zijn altijd
onderscheiden. Maar in en door dit alles roept hij óók steeds op tot de eenheid,
waardoor hij alzoo roepen kan en wil. Hij profeteert dus over alle hemel- en
aardesferen onze tweede grondgedachte: God en mensch zijn nooit gescheiden.
De hemel verbindt niet door de diastase-neming, wèl door de diastase-verkondiging.
Want die verkondiging is slechts mogelijk in nadering, gemeenschap, conjunctie.
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Afstand maken geeft nog geen verbinding, afstand prediken ìs al verbinding. Den
afstand beperken tot het binnen-kosmisch leven, dàt verhindert den afstand,
scheiding te worden.
Zoo is er dus een plaats, waar God, van den mensch in afstand levend, zijn
heerlijkheid rijker openbaart dan den mensch, die pas begint te leven en te werken,
te aanschouwen gegeven is. Een plaats, die zich maakt tot in- en uitgangs-oord van
al de acties Gods, die men kan samenvatten onder het eene begrip ‘asáh’, dat zelf
reeds valt onder de voorzienigheid.
Om misverstand te voorkomen zeggen wij er dadelijk bij, dat wij tot dit ‘'asáh’ óók
rekenen de openbaring. De openbaring, die God aanstonds aan den mensch geeft,
behoort nog bij het werk van den zesden dag, behoort dus zèlf ook tot die nadere
‘ordening’ der dingen, die wij onder het ééne begrip ‘'asáh’ hebben saamgevat.

§ 3. De constitutieve factoren in de geschiedenis van den hemel:
evolutie- en ‘schok’gedachte.
Zoo heeft God dus binnen het scheppingsgeheel afstand geschapen tusschen zijn
woonplaats, èn die van den mensch.
En in die laatste erkent nu de mensch Gods ‘woonplaats’ als het in- en
uitgangs-centrum van Gods openbaring, zijn regeering, zijn voorzienigheid.
Dit blijkt hem uit het optreden der engelen. Want dezen zijn bemiddelaars, niet
alleen in de openbaring (wij komen er nog op terug), maar ook in de regeering, het
bestuur der wereld. Telkens immers teekent de Schrift hen als ‘gedienstige’,
liturgische, in rijksdienst voor heel het rijk genomen geesten. Zij worden uitgezonden,
en keeren weer tot ‘het aangezicht’ des Vaders. Zij leggen dus rapport tusschen
boven en beneden. Aan hun optreden verbindt de bijbel het werken der verschillende
krachten, die de wereld-historie tot haar rijpheid brengen. De hemel doet zich in hun
missie open als zendstation van die inwerkingen (‘energieën’) van God, waardoor
Hij openbaring geeft, de wereld onderhoudt. Gods woonplaats doet zich open als
centrum van de ‘gezonden’, d.w.z. effectieve krachten-van-openbaring-en-regeering.
En blijft
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daarin in diastase van de woonplaats van den mensch. En predikt die.
Die prediking nu, wat houdt ze in?
Tweeërlei.
Allereerst: de evolutie van de woonplaats van den mensch. Nadat immers diastase
was gelegd, sprak God uit zijn ‘woning’ tot den mensch in diens woonplaats, dat de
woonstede van den mensch in evolutie zich mocht en moest ontplooien. En in die
evolutie mocht en moest de mensch zelf een werkzaam aandeel nemen.
‘Vermenigvuldigt u, bewoont de aarde, onderwerpt ze’.
Naast deze evolutiebelofte treedt echter een andere gedachte: die van het
‘schok-moment’. Wij dragen dit woord hier in onze bespreking in, omdat het woord
‘schok’ (vgl. hetgeen over de ‘katastrofe’ is gezegd) ons toeschijnt het best te kunnen
1)
kwalificeeren wat wij bedoelen.
Deze twee nu, de ‘evolutie’ ‘langs lijnen van geleidelijkheid’, en de schòk als
begrenzing van die evolutie, als afbreking van haar historischen ontwikkelingsgang,
blijken nu samen de twee constitutieve factoren in de geschiedenis van den hemel.
Deze blijft dan steeds, dus ook hier, in verband te denken met de aarde.
De eerste vraag, die hier rijst, wat n.l. onder deze ‘evolutie’ verstaan wordt, behoeft
niet breed ontwikkeld te worden. In de reeds aangeduide woorden van God tot den
mensch ligt ze reeds duidelijk uitgesproken. Onder 's-menschen hand, en door het
medearbeiderschap van den mensch bij God, zou de aarde zich ontwikkelen, en
de menschheid tevens. Rijker en breeder zouden de perspectieven worden voor
den menschelijken geest, grooter en ruimer zijn levensmogelijkheid, veelvuldiger
en veelvoudiger de hem tegentredende scheppingsrijkdom, vaster en solieder zijn
eigen stand voor God, en temidden van de hem omgevende wereld. Want - en wij
wijzen hier weer met nàdruk naar onze inleidende

1)

‘Katastrofe’, hierboven voorloopig in het exposé van de dialectische theologie c.s. gebruikt en nader gepraeciseerd - heeft toch altijd een bezwaar, want zijn grondgedachte blijft toch
altijd min of meer die van verwoesting. We willen daarom liever op dit punt van ons betoog,
nu we aan eigen thetische uiteenzetting toegekomen zijn, het betere woord ‘schok’ bezigen
(vgl. ‘punt des tijds’).
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hoofdstukken - de mensch zou komen in het werkverbond vàn de mógelijkheid van
zondigen en sterven tòt een zoodanige vastheid, waarin hij eindelijk zou staan in
de ònmogelijkheid van zondigen en sterven.
Wat nu voorts dat zooeven genoemde ‘schok’-moment betreft, ook hierover
behoeven wij niet veel te zeggen. Het kwam immers reeds in de inleidende
hoofdstukken ter sprake. De mensch zou met àl zijn ontwikkelings-mogelijkheden,
met al zijn evolueerenden wereld-arbeid onder God als Heer, nimmer alleen door
deze evolutie kunnen komen tot den staat ‘der voorgestelde volkomenheid’. In de
geloofskennis van den zuiverstaanden paradijs-mensch werd de blijde erkenning,
dat God de werkelijkheid der evolutie in de geschiedenis had ingedragen, verhinderd,
òm te slaan in een hoogmoedig evolutionisme: dat is een zweren bij zichzelf, een
autark verklaren van de schepping, gelijk ze onder de hand van den mensch zich
ontplooien kon. De - overigens in het paradijs ondenkbare - droom van een in
autarkie, d.w.z. zonder nieuwe, vernieuwende, in-grijpende kracht van God zich
voltrekkenden overgang van de woonplaats der menschen (en van den mensch
zelf) in den voleindingsstaat, werd àfgesneden door de in uitzicht gestelde noodzaak
van een akute verandering, in ‘een punt des tijds’ (zie boven). Zonder zulk een
akuten ‘schok’ zou de wereld-van-den-aanvang, de wereld-van-de-alfa, nimmer te
ontplooien zijn tot de wereld-der-voleinding, de wereld-van-de-omega.
Wij hebben reeds er op gewezen, dat het wachten op zoo'n akuten overgang in
een ‘punt des tijds’ behoorde bij het grondschema van het scheppings-geheel, reeds
van den eersten dag af aan. Het eschatologisch uitzicht op een evolutie begrenzend
wonder leefde bij de bewuste, de persoonlijke dienaren Gods van den aanvang af.
Niet alleen de woonplaats der menschen dus, maar ook de woonplaats van God
was van den aanvang af voor haar ontplooiing aangewezen op den tweevoudigen
factor van: a. een ontwikkeling in het continuum van het bestaande; b. een daaraan
straks een grens stellende, akute verandering in een punt des tijds. Dàt is de
schokgedachte, de sprong-gedachte, boven bedoeld.
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Achteraf krijgen wij daarvan het bewijs in 1 Korinthe 15:45: De eerste mensch Adam
werd tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden geest.
Hier wordt een dubbele tegenstelling aangewezen tusschen Adam en Christus.
De eerste Adam is ‘ziel’, de tweede ‘geest’.
En voorts: de eerste Adam krijgt leven, de tweede geeft leven.
De eerste Adam is gezet in de wisseling, de beweging, de verandering van den
tijd, hij moet met den stroom des tijds mee. Hij is ‘ziel’. Hij beheerscht zijn leven niet
uit een reeds immanente kracht, die geheel in zijn eigen ‘macht’ of ‘bevoegdheid’
ligt, en daaraan volkomen dienstbaar is, of daarvoor beschikbaar; want dàn ware
hij ‘geest’. ‘Geest’ immers wil hier zeggen: het vaste, hetgeen onveranderlijk is, niet
meer onderworpen aan de wet van wisseling en verandering. ‘Geest’ is, wat zijn
eigen bestaan voor eeuwig vast zag leggen, wat heerschappij oefent over zichzelf,
en daarin onbelemmerd, on-weerhouden is. Daarom is de tweede Adam ‘geest’. Bij
hèm is er die vastheid; boven de verandering van den tijd staat hij in eeuwige
autarkie; hij heeft die verkregen door zijn volmaakt vervullen van de eischen van
het werkverbond. ‘Geest’ is hij; d.w.z. niet meer onderworpen aan de wet der
verandering, doch alle verandering beheerschende uit zichzelf. ‘Ziel’ is de eerste
Adam; zijn gansche bestaan, ook zijn waarneming, zijn denken, zijn uitzien tot God,
zijn hopen, zijn zich-oriënteeren in de wereld, het is alles onderworpen aan de
ordinantie der wisseling in den tijd; hij draagt al zijn schatten in aarden vaten. ‘Geest’
echter is de tweede Adam; hij draagt zijn schatten in hemelvaten. Zijn
levensbeweging is ‘geestelijke’ beweging; ze is geen lot meer, maar een volkomen
daad; niet meer gesteld onder de wet van het tijdelijke, stelt ze de wet aan alles wat
tijdelijk is.
Letten wij nu óók op de tweede tegenstelling van daareven, dan blijkt deze met
de eerste parallel te loopen. De eerste Adam is ‘levend’; hij kreeg dat leven, en hij
werd zoo tot een ‘levende ziel’, doordat God het leven in zijn neusgaten blies, naar
de teekenende voorstellingswijze van het scheppings-verhaal. De tweede
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Adam echter is levendmakend; deze eeretitel blijkt in 1 Korinthe 15 te doelen op de
kracht, die de tweede Adam uit hoofde van zijn volkomen vervulling van het
werkverbond verworven heeft, de kracht n.l., waardoor hij allen, die in Hem begrepen
zijn, levend kan maken in den meest volstrekten zin. Levendmaken. Màken. Dat is
geen frase, maar volle ernst. Het bewijst, dat zij in hun bestaan niet definitief
aangewezen zijn op de hun leven immanente krachten, waardoor zij met al het
hunne in evolutie onder Gods voorzienigheid zich ontplooien. Want hetgeen ‘in den
mensch is’ kan hem - komt er niet iets bij - toch nooit in de ‘geestes’-positie van het
onveranderlijke, stabiele leven over doen gaan. Levendmakend werd de tweede
Adam voor de zijnen in dezen zin, dat zij nu in en door den Christus in hun gansche
menschelijkheid geconsummeerd met Hem zijn geworden. Uit zijn opstanding krijgt
door genade ook hun lichaam de begeerde vastheid, door het vast-gezetzijn van
hun persoon in Christus' recht en kracht. Hun lichaam deelt in de onveranderlijkheid
en de onsterfelijkheid, die uit den Christus hun gegeven zijn. Heel hun
menschelijkheid, hun denken, willen, waarnemen, hun zelf-oriënteering in den
kosmos is nu vast en ‘vrij’, heerschappij voerend geworden door en om den tweeden
Adam.
Grijpen wij nu hier terug op de reeds herhaaldelijk geponeerde gedachte, dat
hetgeen in het einde der dagen door Christus komt, reeds geprojecteerd was, en
den mensch in uitzicht was gesteld in het paradijs, toen de eerste Adam nog stond
voor de eischen van het werkverbond, dan vloeit daaruit voort, dat het futurum
exactum, de voltooid toekomende tijd van deze vastheid, dit gestabiliseerd of
vastgezet-zullen-zijn van heel de menschelijke constitutie, den mensch als doel
wenkte reeds in het paradijs. Dit doel kon hij echter niet bereiken zonder den
bekenden akuten overgang in het ‘punt des tijds’, zonder een van bovenaf nieuw
ingrijpende ‘wonder’kracht van God. ‘Wonder’ beteekent in dit verband natuurlijk
niet een verbreking van de natuurwetten (dat is het trouwens nooit); het wijst op iets
nieuws, dat niet uit het perfectum, den voltooid tegenwoordigen tijd der in de
schepping reeds werkende krachten ‘zonder meer’ te bereiken zou zijn.
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Dus wordt niet alleen in het genadeverbond onder Israël geprofeteerd, dat ‘Jahwe
iets nieuws op aarde maken zal’, dat Hij ‘chedasjáh’, een nieuw ding stellen zal.
Want óók in het werkverbond wordt deze ‘chedasjah’ in uitzicht gesteld, van den
eersten dag af aan. Er is slechts dit verschil: dat men nà den zondeval, wijzende
naar de komende messiaansche bedeeling (in aanvang en voltooiing) zeggen moet:
Jahwe, d.w.z. de HEERE, de Verbonds-God maakt een chedasjah, terwijl in het
werkverbond, vóór den zondeval, alleen gezegd kan worden: God maakt chedasjah.
God heet voor den mensch pas HEERE, Jahwe, na den zondeval. Maar dát Hij een
‘chedasjah’ zal maken, dát staat vast, óók reeds vóór den zondeval. Deze ‘chedasjah’
nu komt slechts door den sprong, den schok, een akute verandering, een ‘wònder’
in een punt des tijds.
Dit geeft een nieuwe insnijding aan ons zooeven reeds gestelde diastase-begrip.
Want het maakt voor den mensch den hemel, als woonplaats Gods, nóg meer tot
een ‘wònder’, een ding-van-‘boven’, dan hij reeds was. Immers, nu wordt de diastase,
die wij in tijd en ruimte stelden, in tijd en ruimte beide tot een onoverwinnelijke, het
leven dwingende, en in zijn klèm houdende macht. In het project van den tijd wordt
1)
de hemel nu een ‘gansch-andere wereld’, een ‘wonder’-wereld voor den mensch.
Den loop van den tijd kan hij niet tot zijn eigen einde voeren: de
menschen-woonplaats bouwt zichzelve niet. Dat doet trouwens, strikt genomen,
Gods woonplaats evenmin. Maar uit die woonplaats schieten straks, in het ‘punt
des tijds’, de krachten, die de beweging van den tijd in eens doen overgaan in
vastheid. En wat de ruimte aangaat: Gods woonplaats krijgt door de gevonden
verscherping van de diastasegedachte ook in het ruimte-schema van den mensch
te meer het karakter van het ‘wonder’, het overweldigende, het transcendente. Indien
toch in de komende nieuwe bedeeling, na het ‘punt des

1)

‘Gansch-anders’, ‘wonder’, natuurlijk is dat niet bedoeld in barthiaanschen zin, wijl de dis-junctie
in con-junctie staat, en beide ‘woonplaatsen’ geschiedenis hebben. ‘Gansch’ beteekent hier,
zóóver het schepsel gaan kan.
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tijds’, een heel andere orde het scheppingsleven opgelegd zal blijken, indien er dus
geen vegetatie, en geen sexualiteit zal zijn, dan vordert deze andere ordening ook
een heel ander wereld-schema. Een wereld, waarin men vol-lichamelijk is, en toch
1)
niet eet, niet meer trouwt, is den mensch van ‘deze’ wereld een ‘wonder’. ‘Waar’
is die wereld? Zijn gansche ruimte biedt geen plaats er voor, al ‘ont-gint’ hij heel de
aarde. Evenmin als men uit dezen tijd met evolutie-schoenen aan de voeten zoomaar
overstappen kan in de andere bedeeling van het gefixeerde bestaan, evenmin kan
men op zulk evolutie-schoeisel de grens overschrijden, die de wereld van de ons
bekende ruimtelijkheid en de ons bekende levensordeningen afgrenst van de wereld
2)
met die heel andere bestaanswijze. Van alle berghoogten klinkt óók den
paradijsmensch de echo tegen: wees dan volmaakt, gelijk uw Vader volmaakt is;
weest menschen der voleinding, gelijk de Vader in voleinding is.
Maar deze roep komt van de hoogte, komt van den hemel. Hij is opgenomen in
dat groote liefdesverband, dat door Gods liefdesverbond alle dingen in zich besluit:
den mensch met den medemensch, de menschheid met alle andere schepsel, en
alle schepsel met God. Daarom mag de mensch aan dien roep nimmer
ongehoorzaam zijn. De liefde - die vervulling van de wet, ook daar - ‘trekt’ hem uit
zijn woonplaats naar de woonplaats Gods. De liefde dringt hem uit zijn tijd naar het
punt des tijds, dat de grens is van den tijd. De liefde perst hem vàn ‘zijn’ wereld, die
in de akkers zaad moet zaaien, en ook mensch en dier als zulke akkers ziet, tòt die
andere wereld, die lichamelijkheid behoudt en nochtans de akker-gedachte, de
zaad-zaaiing voor eeuwig uitsluit. De liefde dringt, dwingt, perst hem.
En door die liefde blijft hij volijverig in de wereld-evolutie werkzaam, mede-arbeider
Gods. Door die liefde werpt hij zich op al zijn akkers, en bevrucht ze, in en om zich,
opdat de tijd voldragen, en het ‘punt des tijds’ bereikt worde; opdat de akkers
vruchten dragen, totdat straks het uiterste der vruchten van den uitersten

1)
2)

Zie de noot op bl. 127.
Zie dezelfde noot.
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akker zou zijn gevonden, en de grens van het zaad-zaaiend akkerleven zou bereikt
zijn.
Maar hij komt de grens niet over. God zal ‘chedasjah’ op aarde maken. De hemel
is in tijd en ruimte voor den mensch de macht, die lokt en trekt: niemand komt tot
de woonplaats Gods, tenzij dan als gelokte. Maar anderzijds: niemand komt over
de grens heen, tenzij dan als ‘gesleepte’. Wij zinspelen hier op het woord van
Christus, dat niemand tot den Vader komen kan, tenzij ‘getrokken’. In het grieksch
staat daar een woord, dat men door ‘sleepen’ kan vertalen. Het wil dus zeggen: dat
er een kracht toe noodig is, die boven den mensch uitgaat. Hij moet ‘gesleept’
worden. Natuurlijk krijgt dat sleepen na den zondeval een dubbele beteekenis: a.
de mensch wordt aangegrepen door een kracht, die niet de zijne is, en b. hij wordt
gesleept tegen zijn eigen wil in; want de eigen wil is zondig, moet gebroken worden.
Welnu, wanneer in het oude paradijs ‘niemand’ tot de woonplaats van den Vader,
en tot den Vader zelf in volle aanschouwing ‘kan komen’, tenzij hij worde ‘getrokken’,
dan kan natuurlijk dat woord ‘trekken’ niet bedoeld zijn in die tweede beteekenis
van daareven; want geen zonde heeft nog den wil verdorven; in hem zelf ‘trekt’ ook
alles naar God, en naar diens woonplaats. Maar toch, dat trekken in dien eersten
zin, dàt is er óók in het werkverbond.
Het zou ons niet verwonderen, indien iemand in het bovenstaande een poging
zag, om met woorden te spelen, met name, toen het ging over dat ‘trekken’ of
‘sleepen’. Toch is het ernstig bedoeld. Want niet alleen staat of valt met deze
conclusie alles wat tot nu toe in dit boek geschreven is, maar bovendien leggen wij
zoo grooten nadruk op dit punt, omdat wij den tweeden Adam als tweeden Adam
willen blijven zien. De gereformeerde dogmatiek moet er alles op zetten, steeds de
gedachte trouw te blijven, dat de Christus niet komt om wat totaal nieuws in een
‘tweede’ geschiedenis te doen, maar om te redden wat van den aanvang af door
God als doel gesteld is. Daarom mag men wat Christus doet niet losmaken van wat
de eerste Adam heeft te doen, te denken en te hopen. Christus heeft God op
tweeërlei wijs gehoorzaamheid
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betoond. Hij heeft de straf gedragen, en dàt had bij den eersten Adam niet in
bespreking te komen. Maar overigens heeft hij door zijn actieve gehoorzaamheid
de eischen van het werkverbond ingewilligd, den draad der historie opgenomen,
daar waar Adam hem uit handen gaf. En daarom moet in al wat Christus doet, náást
den factor van de zonde-uitzuivering en van de vloekverbreking, toch óók steeds
de oude factor te herkennen zijn van: het doorvoeren van hetgeen in den eersten
aanleg gegeven was. In dit geval dus: het ‘sleepen’ niet tegen den wil, wèl bóven
de kracht van den mensch: het ‘trekken’ tot de ‘andere’, de hemelbedeeling.
Wie in het voorgaande woordspeling zien mocht, dien herinneren wij er aan, dat
wij reeds dezelfde gedachte hebben gelegd in onze bespreking van de katastrofe
van het punt des tijds (blz 38 v., 64 v.). Wij hebben toen ook reeds gezegd, dat in
de katastrofe van het ‘punt des tijds’, dat wij nù wachten, een dubbel element ligt:
uitzuivering van de zonde-gevolgen, en vervolmaking wat reeds goed was in Gods
oogen. De parallelle is duidelijk.
Daarom wagen wij het, nog onder een ander beeld de spanning tusschen de
evolutie- en de schok-gedachte in de aanvangsrelatie tusschen hemel en aarde te
doen zien. Paulus spreekt ergens (Gal. 4:28, 28) over Izaäk en Ismaël als over
dragers van tweeërlei principe. De één, Izaäk, is ‘naar den geest geboren’; de ander,
Ismaël, is ‘naar het vleesch geboren’. Paulus bedoelt daarmede, dat de geboorte
van Ismaël geschied is ‘naar vleeschelijke overlegging’, ‘en uit de kracht van het
nog niet verstorven vleeschelijk vermogen van Abraham en Hagar beide’ (Gen.
16:2, 4, Greijdanus). In die geboorte komt Abraham nog niet als vader der geloovigen
openbaar; hij heeft zelfs zijn eigen berekening gesteld tegenover de belofte Gods.
Hem was gezègd, dat hij een zoon zóu krijgen, ook al scheen de gewone weg tot
het ouderschap voor Abraham en Sara afgesloten (Gen. 15:2-4, 16:1). In plaats nu
van op God te wachten, verbindt Abraham zich met Hagar, d.w.z. hij verwekt een
kind naar de berekening van den gewonen gang van het natuurlijk leven en naar
de trouvailles van de menschelijke
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wet, die 't kind der slavin aan de vrije vrouw toerekent. Dezen uit Hagar geboren
zoon noemt Paulus ‘geboren naar het vleesch’, d.w.z. geboren naar immanente
krachten van het gewone, regelmatige, den mensch overzichtelijke leven, en naar
de daarop ingerichte menschenwet. Daartegenover komt echter op Gods tijd Izaäk,
die geboren wordt als nòch Abraham nòch Sara meer een zoon verwachten kunnen
in de lijn der gewone levensontplooiing. ‘Toen toch was Abrahams lichaam reeds
verstorven, en insgelijks de moeder in Sara, Rom. 4:19; Gen. 18:13; 17:17. Ook
werkte bij zijne verwekking geene vleeschelijke overweging, geene aardsche
berekening. Gods belofte alleen was hier werkzaam, Gen. 17:15, 16; 18:14.’
(Greijdanus). Dus is Izaäk ‘geboren naar de belofte’ (vs 23), ‘doch ook naar den
geest’ (vs 29); d.w.z. in zijn geboorte grijpt God in op den gewonen gang der
geschiedenis, op de natuurlijke ontwikkeling; Hij brengt een energie-van-bóven in
Abraham's en in Sara's leven, wonderdadig.
Werkt straks Paulus deze gedachten nader uit, dan ziet hij in deze dubbele
geboorte tweeërlei profetische lijn zich afteekenen. Ismaël staat op de lijn van het
‘vleesch’, dat den tijd meet aan den tijd, en dat de toekomst bouwen wil alleen naar
immanente evolutie-krachten. De andere, Izaäk, teekent ons de lijn van den ‘geest’,
waarbij geen berekening, voortbouwend op statistieken van natuurlijke
levensontwikkeling, Gods stroom kanaliseeren, normaliseeren wil, doch waarin
alleen het geloof kan zien en werken; het geloof, dat in alle evolutie zich definitief
verlaat op het akuut ingrijpende wonder; het geloof, dat toch nimmer autarkie toekent
aan de evolutie-krachten, die daar werken in de continuïteit van 't leven, hoewel het
anderzijds toch ook weer nooit zich lòsmaakt (dit dient er bij gezegd) van deze
continuïteit. Want dat geloof verwacht het niet van de evolutie, noch van het wonder.
Het weet, dat deze beide knechten Gods zijn; dat zijn ééne Woord, zijn scheppingsen herscheppingsdaad, ze beide wilde, en ze beide door elkaar begrenst. Dus blijft
het in en voor de levens-continuïteit en -evolutie toch steeds ‘hopen’ op God. ‘Hopen’
op zijn wonder. Hopen op den ‘schòk’, den ‘sprong’, het transcendente ingrijpen
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op den loop der uit immanente krachten zich evolueerende wereld.
Nu sluiten wij ons oog geenszins voor de nuchtere werkelijkheid, dat Paulus, als
hij in Galaten III ‘vleesch’ tegenover ‘geest’ stelt, Ismaël tegen Izaäk, in dat woord
‘vleesch’ het zònde-element legt. Het ééne principe vervolgt het andere (vs 29).
Paulus mòet het probleem óók zóó stellen; want wanneer God een wònder heeft
beloofd, dan is het afzien daarvan en het positie kiezen in de gehoopte autarkie van
het evolutie-leven een daad van ongeloof; daarin ontbreekt dan de erkenning, dat
de toezegging van een wònder al onze op den gewonen ontwikkelingsgang
gebouwde berekeningen bespot, verbreekt. Inzóóverre dus past de tegenstelling
tusschen den ‘geborene naar het vleesch’ èn den ‘geborene naar den geest’,
allerminst op het werkverbond.
En toch heeft óók voor den eersten mensch in het paradijs deze tegenstelling
haar beteekenis. Paulus zelf bereidt ons daar reeds op voor. Want straks maakt hij
Ismaël en Izaäk tot typen van Oud en Nieuw Testament; en die stonden nooit
volstrekt antithetisch tegenover elkaar: het ééne ontplooide zich uit het andere.
Dit nu brengt ons weer op de ontplooiing, die het leven in den staat der rechtheid
via het ‘punt des tijds’ zou nemen. Precies zooals het staat met dat ‘trekken’,
‘sleepen’, en met die katastrofegedachte van daareven, zoo is het óók met de
tegenstelling van ‘zien naar het vleesch’ èn ‘zien naar den geest’, kinderen-wekken
‘naar het vleesch’ én kinderen-wekken ‘naar den geest’. Wil de mensch in het
werkverbond in het paradijs waarachtig den hemel zoeken, de woonplaats Gods
bereiken, de grens van tijd en ruimte overschrijden, alleen maar door zich te bewegen
in de lijn der evolutie, met voorbijzien van het Woord, dat deze evolutie stelde,
inderdaad, DAN ziet hij ‘naar het vleesch’. Dat wordt zijn zondeval: de evolutie, dat
schepsel, scheiden van het Woord, dat over àlles, en tot grens-bepaling vóór alles,
door den Schepper is gesproken. Wanneer echter de mensch, met volle erkenning
en aanvaarding van de zich evolueerende natuur, zich toch in den grond laat
beheerschen, in al zijn doen en laten, door het Woord, dàn zal hij weten, dat dit
Woord de evolutie termen en termijnen stelde
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door den schok, het punt des tijds; dan zal hij dus in de geschiedenis ‘hopen’ op,
en ‘uitzien’ naar den ‘schòk’, den ‘spròng’, de katastrofe van het komend ‘punt des
tijds’. Dàn ziet hij ‘naar den geest’. Dan blijft hij in 't verbond. Dàn zal hij zaad-zaaien
‘naar den geest’, naar het oer-mandaat van het paradijs. Dàn zal hij kinderen
verwekken ‘naar den geest’, naar het oer-mandaat van het paradijs.
Hier krijgt de zondeval zijn plaats in de geschiedenis, als kwestie van eschatologie,
en protologie, reeds voor den paradijsmensch. Die zondeval is ontrouw aan het
oer-gebod, waarnaar Adam moest werken, streven, leven, levenwekken, ‘naar den
geest’. En in èn door dien val is Adam overgegaan tot het werken, streven, leven,
levenwekken, ‘naar het vleesch’.
De historie van den hemel, ja zeker, die is al dadelijk boeiend. De hemel toont
zich aan den mensch als wonder, door diastase te nemen; doch door dat te doen
binnen de scheppingseenheid, waarin God woont met den mensch, verhindert hij
den mensch, dit wonder als de volstrekte paradox te zien. En zóó slechts kent de
bijbel den hemel: de ‘trekkende’ kracht in het werkverbond. Van den hemel uit werkt
God op den mensch aan, en van de aarde uit werkt de mensch op God en op Gods
woonplaats aan. Van den hemel uit zendt God de engelen naar den mensch, en
van de aarde uit gaat de mensch met al wat in hem leeft naar God. Zoo is die hemel
eo ipso een permanente adhortatie, een onafgebroken gebod: gij, mensch, zijt ‘in
het vleesch’ (dat beteekent hier: tijdelijkheid en natuurlijkheid); gij zijt nog slechts
‘levende ziel’. Maar deze hemel wil u trekken over een zeker punt des tijds, en over
een zekere ruimte-grens heen tot in de ‘andere wereld’, die voor u een wonderwereld
is. Zoo is dan uw eenige levensstijl, dat gij ‘wandelt naar den geest’, werkt ‘naar den
geest’, op God hoopt ‘naar den geest’.
De grondlijnen van het gereformeerde begrip van religie liggen alle in dit eerste
hemelbeeld gegeven. En in die eerste hemelfunctie. Ook hier zijn transcendentie
en immanentie voor het menschelijk denken één geworden in de hemel-annunciatie
van iederen
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dag. De paradijs-mensch heeft als ‘levende zier’ uit te zien naar den tijd, waarin
God, zijn levendmaker, hem stellen zal tot ‘geest’. Die God zal dan niet slechts den
akker van het menschenlichaam, maar alle akkers van de gansche wereld zóó
overschaduwen, dat alle zaden komen tot ontwikkeling, dat ze hun vruchten geven,
dertig-, zestig-, honderdvoudig. Om dan daarna de vruchten in te zamelen in de
hemelschuur.

§ 4. De accentuatie van de evolutie- en de ‘schok’-gedachte voor het
menschelijk bewustzijn.
Onze voorgaande paragraaf heeft zich bezig gehouden met de gedachte, dat de
hemel van den aanvang af binnen het scheppingsgeheel zich in afstand stelde van
de woonplaats van den mensch. Daarbij kwam als tweede gedachte, dat de
geschiedenis van den hemel bepaald werd a. door Gods wil, dat het geschapene
zich ontwikkelen zou door een groeikracht, die Hij daarin gelegd had (evolutie), en
b. door dienzelfden wil, dat toch deze ontwikkeling niet in zich zelve toereikend zou
zijn, om den mensch te brengen naar den eindtoestand, wij kunnen zeggen: naar
den hemeltoestand der voleinde dingen; want dáártoe bleef altijd nog noodig een
akuut ingrijpende daad Gods (‘schok’-moment).
Dit brengt ons tot een volgend punt van overweging.
De vraag rijst immers: wanneer de mensch in zijn ontwikkelingsgang (evolutie)
wist, dat hij niet kon komen tot den hemeltoestand der voleinde dingen zonder die
verandering in een punt des tijds (schok), heeft dan God ook deze gedachte hem
geopenbaard? Of eigenlijk, - want we gingen reeds van dat feit der openbaring uit
-: op welke wijze openbaarde God hem dat dan?
Op de eerste vraag hebben we het antwoord feitelijk reeds gegeven. Het was
voor gereformeerde bijbellezers niet moeilijk. God heeft in het paradijs den mensch
den weg gewezen naar de andere, d.w.z. de anders-geordende, de ‘komende’
wereld. De eisch van gehoorzaamheid en de belofte, daaraan verbonden, wees
naar die ‘komende eeuw’. Adam was geen naieveling, maar profeet, priester en
koning; ambtsdrager bij God. Hij gaf den dieren namen

K. Schilder, Wat is de hemel?

135
naar hun aard. Hij had een rijk en diep inzicht in de verhoudingen, waarin alles met
hem zelf besloten lag. Heel de verbondsrelatie wijst naar de ‘komende eeuw’.
Wat echter onze tweede vraag betreft: Gods openbaring omtrent de toekomende
wereld, de z.g. ‘ʽolām habbá’, nam allerlei middel te baat. Ze ontplooide zich als
woord-openbaring, en ook als werk-openbaring.
Dat God in het paradijs woord-openbaring gaf, zegt de Schrift zelf. Aan Adam is
gezegd wat hij doen moest. Hem is de weg gewezen, aan welks einde de nieuwe
toestand liggen zou, de ‘hemeltoestand’ der voleinding.
Daarnaast treedt echter wèrk-openbaring, openbaring door Gods wèrken, door
hetgeen Hij gewrocht of gemaakt heeft. Hierbij treft het ons, dat God den mensch:
a. den engel doet ontmoeten;
b. in die ontmoeting hem een ‘raadsel’, een ‘masjaal’ voorlegt, zijn fantasie
activeerende;
c. in dat ‘raadsel’ hem plaatst voor een werk-openbaring Gods, die, haar
zelf-gestelde raadsel ook òplossende, de accentuatie beteekent van de evolutieèn de ‘schok’-gedachte, hierboven besproken.
Laat ons dit alles nagaan.
ad a. God, zoo zeiden we, laat den mensch den engel ontmoeten. Wij weten het
wel, dat dit met zooveel woorden niet in het paradijsverhaal te lezen staat. Maar wij
mogen ook hier Schrift met Schrift vergelijken en uitleggen. Wanneer er b.v. ergens
staat, dat God de wet aan Mozes geeft, maar op een andere plaats, dat diezelfde
wet door den dienst der engelen is ‘besteld in de hand van een middelaar’ (Galaten
3:19), dan ligt reeds daarin een bewijs, dat de openbaring den dienst der engelen
heeft gebruikt. Prof.Dr S.Greijdanus (Korte Verklaring der Heilige Schrift op Galaten)
zegt, dat Paulus in Galaten 3:19 te kennen geeft ‘dat God engelen gebruikt heeft
om Zijne wet uittevaardigen en aan Mozes over te brengen. Wij lezen daar niet van
in Exodus. Doch ook Stephanus stelt het zoo voor, Hand. 7:5; Hebr. 2:2 schijnt er
van te spreken; en in Deut. 33:2, dat spreekt van 's Heeren verschijning
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op den Sinaï, wordt gezegd, dat Hij aangekomen is met tien duizenden der
heiligen;.... Het ligt trouwens ook voor de hand, te denken, dat de Heere bij Zijne
verschijning op den Sinaï omringd is geweest van Zijn heilige engelen, en dat Hij
Zich bij het overbrengen van de tafelen der wet aan Mozes bediend heeft van Zijn
engelen.’ Hier is dus de openbaring niet los te denken van den dienst der engelen.
Als nu Adam ontmoet wordt door God, dan gaat hem daarin ‘de hemel open’, d.w.z.
dan ontvangt hij op een of andere wijze kennis ervan, dat er geesten bestaan, en
met hem in Rijks-dienst samenkomen, geesten, die tot een ‘andere wereld’, d.w.z.
tot een anderen scheppingskring behooren.
Dit krijgt nog dieper perspectief, als wij er aan denken, dat in het Oude Testament
zoo heel vaak gesproken wordt van de openbaring door den ‘Engel des HEEREN’.
De gereformeerde dogmatiek heeft er, in haar respect voor een zuivere en eerlijke
exegese, altijd den nadruk op gelegd, dat hiermede bedoeld was de tweede persoon
van God, de Zoon, gelijk Hij als het eeuwige Woord, de Logos, in de openbaring
naar buiten treedt. De Zoon vóór de vleeschwording. Indien nu de Zoon in de
openbaring na den zondeval telkens heet de ‘Engel des HEEREN’, dan mogen wij
dit wel niet ‘zonder-meer’ transponeeren in den toestand, die er was vóór den
zondeval, want dit is ongeoorloofd voor het besef van ieder, die bedenkt, dat eerst
na den val ‘God’ HEERE heet, God in 't genadeverbond. Toch letten wij er op, dat
door eenzelfden naam van engel te dragen met de andere ‘liturgische geesten’, de
Zoon zich met hen in zekeren zin verbindt; n.l. in het ‘uitgezonden-worden’ door
God. De Logos heeft den naam ‘engel’ gedragen vóór zijn vleeschwording; daarin
heeft Hij gemanifesteerd, dat in Hem, als gezondene, God zelf zich ‘zenden’ laat
door zichzelf, ter ontmoeting van den mensch. Bedenkt men nu, dat óók in de
paradijsopenbaring God als door den Logos sprekend moet gedacht worden, dan
wordt te meer aannemelijk, dat het begrip ‘engel’, d.w.z. bode, gezant, door God
uit de woonplaats Gods gezondene, Adam bekend geweest is, niet slechts door
woord-, maar óók door dáádopenbaring Gods. Hij heeft het verschijnen van een
gezant uit die
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woonplaats Gods, uit dien tegenover den zijnen liggenden scheppingskring gezien
en beleefd. Hij heeft dus ook gezien, dat uit de diastase de verkondiging kwam van
conjunctie, en de oproep om zich uit te strekken tot de gemeenschap met God.
ad b. In de ontmoeting met de engelen nu legt God Adam een ‘raadsel’ voor. Een
raadsel, dat te meer zijn aandacht spant, naarmate de woord-openbaring pas in
haar begin stond, nog zeer veel dus overliet aan de fantasie, en steeds alle intuïtie,
alle fantasie verbood, zich buiten de perken van de openbaring te begeven.
Wanneer nu Adam de engelen ontmoet, op den weg, die naar de andere bedeeling
hem voert, dan prikkelt één ding zijn denken, en activeert zijn fantasie.
Dat ééne ding is dit: dat in Gods schepping de meerdere, wat de woonplaats
1)
betreft, in afstand leeft van God, terwijl de mindere in Gods ‘naaste’ ‘omgeving’
mag verkeeren.
De meerdere, hierboven bedoeld, is de mensch, de mindere is de engel.
Dat de mensch de meerdere is, behoeft geen breed betoog. De mensch is Gods
hoogste schepsel, vooral wanneer men hem ziet in zijn uitgebreidheid: heel de
menschheid. Dat bij het begin der wereld twee menschen tegenover een ‘menigte
des hemelschen heirlegers’ staan, bewijst niets tégen onze stelling; ‘'t is in het aantal
niet gelegen, al zijn er duizenden bijeen’. Dat ééne menschenpaar draagt in zich
heel de menschheid; en haar ‘ziet’ God in haar voltooiden bloei. Daarin is de
menschheid meer dan het engelenleger. In den tijd, die voor de ‘evolutie’ der
menschheid is gesteld, ontplooit deze zich in al haar heerlijkheid. En binnen den
kring van het geschapene heeft zij rijkere uitdrukkingsmogelijkheid, een breeder
functioneerend leven dan de engel. De engel heet liturgische geest (Hebr. 1:7, 14),
tot dienst uitgezonden ter wille van menschen die de zaligheid zullen beërven. ‘Op
zichzelf’ zou dit voor ons doel nog niets zeggen, indien niet door den brief aan de
Hebreën, in het tweede hoofdstuk, de meerderheid van den mensch

1)

Natuurlijk zijn al dergelijke spreekwijzen onjuist; we gebruiken ze echter onder
in-rekening-brenging van het reeds gezegde.
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boven den engel duidelijk geleerd werd. Wij doelen hier op een plaats, die schijnbaar
het tegendeel bewijst: 2:7. Daar wordt gezegd, dat God den mensch ‘een weinig
minder dan de engelen gemaakt heeft.’ Evenwel, deze vergelijking wijst niet naar
den oorspronkelijken toestand in den staat der rechtheid, maar op hetgeen daarna
gevolgd is; de uitspraak is gedaan uit het standpunt van de gevallen wereld. Psalm
8, waaruit Hebreën 2 citeert, is uit het standpunt van een gevallen wereld geschreven.
Dat blijkt wel uit het spreken (in vers 3) van een ‘vijand’, een ‘wraakgierige’. Als nu
in dezen psalm de mensch ‘bijna een goddelijk wezen’ (Noordtzij), bijna een wezen
van ‘bovenaardsche’ heerlijkheid genoemd wordt, dan is deze lofverheffing op den
mensch, die in een gevallen wereld leeft, nog des te meer een bewijs voor de
hoogheid van den mensch in een niet-gevallen wereld. Dit
‘minder-dan-de-engelen-zijn’ teekent volstrekt niet de oerverhouding van den mensch
tegenover den engel. Want Prof. Grosheide merkt in zijn Kommentaar (Bottenburg,
Amsterdam) hier op, dat het woord ‘mindermaken’ eigenlijk is: vernederen. De
mensch is vernederd onder de engelen; en dit ‘veronderstelt, dat iemand uit hooger
staat naar lageren wordt gebracht. Het is niet een lage plaats aanwijzen, maar
vernederen, minder, lager maken.’ Bovendien kan de grieksche term, die in onze
Statenvertaling is weergegeven door ‘een weinig’, niet alleen dit beteekenen, maar
ook: voor korten tijd. Wij behoeven, zegt Prof. Grosheide, ‘niet zóó te beslissen, dat
we een van de twee (beteekenissen) beslist uitsluiten. Nu zal hier wel allereerst
korten tijd bedoeld zijn, want de schrijver maakt een tegenstelling, tusschen wat de
mensch eerst is, en hetgeen hij later ontvangt.’ En wat ontvangt hij later? Een
heerlijkheid, waarbij alle ding, niets uitgezonderd (vs. 8), den mensch onderworpen
zal zijn. Ook de engel dus. Die heerlijkheid geldt wel van Christus ‘in de eerste
plaats’ (Grosheide), maar ‘door Gods genade straks ook van anderen’ (idem).
Het is waar, dat in de gevallen wereld de niet-gevallen engel over krachten
beschikt, die de mensch niet de zijne noemen kan. Maar dit doet niets af van onze
stelling. De trouw gebleven knècht
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is er altijd ‘beter’ aan toe dan de verloren zóón, die zwijnendraf moet eten en in
lompen gekleed gaat. Maar als de verloren zoon terugkomt, dan herstelt de vader
de oude dingen; en uit die herstelling kan men dan weer de oorspronkelijke orde
aflezen. Welnu, gelijk de vader van den verloren zoon, toen hij hem teruggevonden
had, den zoon naast zich zette en den knecht ook hèm liet dienen, zóó keert straks
ook tusschen mensch en engel de oude verhouding terug.
Déze verhouding zien wij dan ook geteekend in Openbaring 4 en 5. In Openbaring
4:4 hooren we van vier en twintig tronen; daarop zitten even zoo vele ‘ouderlingen’.
Daarnaast is in 4:6 sprake van vier ‘levende wezens’; deze vertaling is beter, dan
het bij ons bekende vier ‘dieren’. In die ouderlingen als representanten van de kerk,
ziet ge den verloren zoon, die gevonden is; de verloste menschheid, ‘uit den drek
verhoogd’. De vier ‘levende wezens’ zijn, om met Prof. Greijdanus te spreken, ‘eene
wijziging, en combinatie, van de Cherubijnen bij Ezechiël, 1:5 v.v.; 10:2 v.v., en van
de Serafijnen bij Jesaja 6:2’. Naast het beeld dus van den verloren, maar weer
gevonden zoon des vaders treedt dus het andere van de trouw gebleven knechten
in het huis van Vader.
Nu lette men erop, dat de vier ‘wezens’ staan, en dat de ‘ouderlingen’ zitten. Dit
is dan ook in de situatie het bepalende, dat de verhouding beheerscht. Deze vier
wezens ‘staan in geestelijk opzicht niet boven de ouderlingen, maar beneden hen.
Zij zijn dienende wezens, 6:1 v.v.; 15:7, en hunne lofzegging wordt bevestigd door
de ouderlingen, 4:9 v.v.’ (Greijdanus, Komm. Bottenburg, A'dam).
Staat dus in de oer-verhouding, die principieel altijd binden blijft, de mensch hooger
dan de engel, dan begint ook ons dadelijk het raadsel te boeien, dat nog veel sterker
den op elke openbaring zuiver reageerenden Adam mòet hebben bezig gehouden:
dit raadsel: waarom toch de mindere in de eigenlijke ‘woonplaats Gods’ verkeert,
en de meerdere op een afstand daarvan wordt gehouden?
Zoeken we hier naar spitsvondigheden? Ongetwijfeld is dat het geval, voor wie
over den ‘eersten mensch’ zóó weinig weet te
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zeggen, of liever, zóó hardnekkig de Schrift weigert te gelooven, als de theologen
en filosofen, over wie wij in de eerste hoofdstukken spraken, zulks plegen te doen.
Voor ons echter, die den ‘eersten Adam’ zien als mensch van vleesch en bloed,
zuiver, gaaf, God en mensch en alle schepsel kènnende, moet het stellen van dit
‘raadsel’, in de daad-openbaring, en het aanvatten van dit raadsel in den geest van
Adam, werkelijkheid zijn, die niet valt wèg te fantaseeren.
ad c. Welnu, zoo vaak in het paradijs dit raadsel aangevat wordt, beteekent dat
een accentuatie van het dubbele element, dat wij in de laatste paragrafen naar voren
brachten; het evolutie- en het ‘schok’-moment.
Zoo vaak toch Adam de engelen, d.w.z. zijn dienaren, hun centrum hebben ziet
in de ‘woonplaats Gods’, die hèm op een afstand houdt, komt over hem de spanning
van wie zijn toekomst zoekt. Die engelen zijn constant; zij veranderen niet, zij worden
niet geboren, sterven niet, eten en drinken niet, vermenigvuldigen zich niet, trouwen
niet. Zij staan reeds onder de wet van het niet-veranderen. Buiten de historie staan
zij niet, want zij grijpen daarop in. Maar ze zijn niet onderworpen aan de
wet-van-wisseling. In dit constant-zijn nu vertoonen zij het beeld van Adam's
toekomst, na het ‘punt des tijds’. Ook hij zal eenmaal komen tot het
niet-meer-trouwen, niet-meer-eten. Ook de menschheid, straks uit Adam
voortgekomen, zal eens noch door optelling, noch door vermenigvuldiging haar
getal meer groeien zien. Bij de engelen de numerus clausus reeds in het heden. Bij
Adam de numerus clausus als het toekomstbeeld, te bereiken na dat ‘punt des tijds’.
Dat brengt de spanning; dezelfde, als waarin ons Christus bracht, toen Hij ons
toekomstbeeld ons wees: te zijn als de engelen Gods.
Neen, een ‘prae’ hebben de engelen niet op Adam, maar wèl een ‘pro’, een ‘ante’.
Zij praevaleeren niet, d.w.z. ze hebben geen ‘prae’, geen vóór-rang; zij blijven
dienaren en Adam blijft de zoon. Maar ze ante-valeeren wel, d.w.z. hun eigenlijke,
volle kracht hebben ze wel eerder (ante) dan Adam. Zij hebben reeds de
onveranderlijkheid, den numerus clausus. En zóó, als ante-valeerenden,
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wijzen zij als openbaringsbemiddelaars den prae-valeerenden Adam zijn
evolutie-weg. De dragers der constante glorie werken enkel reeds door het vertoonen
van die constantheid in op Adams menschelijke leven. Zijn denken bewegen zij,
zijn begeeren eveneens. Zijn fantasie prikkelen zij. En denken wij aan de geweldige
kracht der fantasie in een leven, waarin geen prikkel afgestompt werd, waarin ook
de fantasie geen oogenblik het ante-valeeren, als wáre dit een praevaleeren, benijdt,
wijl ze nimmer de perken van het geopenbaarde Woord te buiten gaat, al wil ze óók
àl de banen overzien, die naar de toekomst dragen, - dan wordt ons eerst recht
verstaanbaar, hoe in Adams zondelooze, vòl-krachtige, profetische natuur dit zien
op de engelen een spanning moet hebben gebracht van ongekende hevigheid: sterk
verlangen, zuivere liefde ‘Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken,
dat ik, de zoon, de praevaleerende, altijd moge wonen in het huis des Heeren, gelijk
nu reeds de ante-valeerende knechten dit mogen’. De Adams-ladder, prototype van
de Jacobs-ladder. De engelen, middelaars tusschen God en mensch, betreders van
de ladder, die de aarde aan den hemel bindt, de ‘olam hazzeh’ de tegenwoordige
wereld, aan de ‘olam habbá’, de toekomende wereld. ‘Van nu aan zult gij zien de
engelen op- en nederdalende op den vader van de menschen’.
Hier is de middelaarsgedachte reeds vóór den zondeval. Ná den zondeval komt
er in de middelaarsgedachte het element van verzoening, plaatsbekleeding. Daarvan
is natuurlijk geen sprake in de eerste periode van de geschiedenis, van aarde en
hemel. Maar in de middelaarsgedachte ligt óók het element van: vàn God tòt den
mensch komen, en vàn den mensch tót God wederkeeren. In dit opzicht vertoont
ze zich reeds in het paradijs, en zijn de engelen daarin Gods actieve werkers. Zóó
trekt God door den ante-valeerenden knecht den prae-valeerenden zoon, Hij trekt
hem naar den hemel der constante heerlijkheid. En door den masjaal, d.w.z. door
de raadselspreuk van ante-valeerende knechten van den prae-valeerenden zoon
teekent God Adam zijn wereld en zijn kosmischen staat, neen, niet als interim-staat,
wél als voorloopigen.
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Door dezen masjaal wekt God het inzicht bij den aarde-mensch, dat de geschiedenis
eschatologisch is. Maar wederom houdt Hij de daardoor gewekte ‘spanning’ vrij van
alle antinomie, vrij van de paradox van tijd en eeuwigheid, van boven- en
benedenwereld. ‘Ante’ wordt geen ‘prae’, teleologie bepaalt geen axiologie. Reeds
het feit, dat de naam der engelen óók wordt gegeven aan den Zoon van God, (en
ook aan Adam, patriarch, ‘engel’ der te vormen ‘gemeente’) bewijst, dat namen van
boven (de Zoon) ook passen beneden (Adam), en tusschen die beide (de ‘op- en
neergaande’ engelen). Dat dus de spanning geen dialectische verhouding kent,
maar zich daarvan vrij houdt door het vaste geloof, dat continuïteit en wonder, dat
deze en de toekomende wereld één zijn.
Zoo treedt aan het eind van deze paragraaf nog eenmaal voor ons oog het
visionaire beeld uit Openbaring 4 en 5. Daar wordt het drievoudig element a. van
het praevaleeren van den zoon en b. van het ante-valeeren van den knecht, en
tevens, c. van deze niet-antithetische, maar verbinding-gevende spanning, duidelijk
uitgewerkt.
a. Er is een ‘troon van God’. Die staat in het midden. Om dien troon heen staan
vier en twintig tronen voor de ‘ouderlingen’, de vernieuwde menschheid. Die
ouderlingen zitten, de engelen, cherubijnen, serafijnen, staan. Daar ziet ge het
praevaleeren van den zoon; wie zit op een eigen troon, die is meer dan wie stáát
tùsschen twee tronen in.
b. Nu staan die engelen echter in het visioen op de trappen van Gods troon. Gods
troon staat op een verhevenheid, die met enkele treden aan vier zijden naar beneden
afdaalt. Op elke trede van den troon, naar de vier zijden nu, staat één der vier
‘levende wezens’. Zij staan wel, terwijl de mensch zit. Máár, zij staan dichter bij God
dan de zittende mensch. Tusschen God en mensch in. En daar ziet ge het
ante-valeeren van den knecht. De Openbaring van Johannes is geschreven van
het standpunt der nog niet verheerlijkte aarde uit.
c. Nu komt daar nog dat derde element: in deze spanning (van den knecht, die
staat waar de zoon zit, maar die in dat staan
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toch dichter bij den troon van God is dan de zittende mensch zelf) is geen
antithetische verhouding, maar een verbindende. Want die engelen vertoonen als
‘levende wezens’ de gedaante van de aarde-creaturen: leeuw, kalf, arend, mensch.
Ze hebben de hemelsche glorie niet gescheiden van de aardsche, laat staan, die
tegenover elkaar gesteld. Want van beide dragen ze de attributen. Ze vormen geen
antithese met de ouderlingen; want al staan zij dichter bij God dan de ouderlingen
zitten, over die ouderlingen heen hebben zij ook verbinding met de heele schepping;
leeuw, kalf, arend, mensch, - heel de aarde-schepping representeeren ze, ook wat
onder den mensch staat. Conjunctie dus, en géén disjunctie.
Hoe zòu ook het ante-valeeren van den engel-knecht den prae-valeerenden
ouderling kunnen pijn doen? Zit daar niet op den grooten, witten troon aan de
rechterhand van God den Vader de Zoon van God, die óók de Zoon des menschen
is? Hij draagt hun vleesch en bloed, is hun bemiddelaar bij God in àlle beteekenissen
van dat woord, en is zoo in zich zelf, en ook voor hen het levende bewijs, dat eens
die ouderlingen-zonen de heerlijkheid zullen dragen, die in constantie hen als zonen
praevalent maakt boven de engelen.
Het visioen van de ouderlingen en de dieren is geschreven - wij zeiden het reeds
- uit het standpunt van de gevallen wereld. Eigenlijk behoort een bespreking daarvan
dus niet op deze plaats; tot nu toe hielden we ons slechts bezig met de
hemel-geschiedenis van vóór den val. Maar in zooverre als de verlossing ons het
spiegelbeeld vertoont van de oorspronkelijke dingen, heeft dat visioen profetische
kracht óók voor dit gedeelte van ons onderzoek.
Kort saamgevat, is daarom de conclusie: uit de ‘woonplaats Gods’ komen de
dragers van constante heerlijkheid; door het vertoonen van dat constante maken
ze den mensch begeerig naar zijn ‘punt des tijds’ (het schok-moment); en door dat
meer en meer begeerig maken stuwen ze hem voort in de continuïteit van zijn en
hun geschiedenis.
Het hoofdstuk van de engelen Gods heeft een boeiende schoonheid, een rijke
symboliek.
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§ 5. De voleinding van de geschiedenis van den hemel.
De evolutie van het wereld-Ieven, en daarmee ook het rapport tusschen hemel en
aarde, is echter door de zonde gestoord. In die storing was alles betrokken, ook het
denken, kennen, van den mensch. De straf der zonde zou de dood zijn, de dood in
vollen omvang. De lijn der continuïteit zou worden afgebroken in een ‘punt des tijds’,
dat echter nu zou overleiden, niet in den hemel, maar in de hel, niet in de vastheid
van de glorie, maar in de fixatie der verlatenheid.
Echter treedt hier Gods genade reddend in. De middelaar treedt aanstonds na
de zonde op, en draagt den last der wereld op zijn hart, en op zijn schouder. Van
nu aan zal hij mensch gaan worden. En in dit middelaarschap handhaaft zich God
als God, en overwint de hemel de hel op aarde. Want de genade brengt het
diastase-begrip terug tot zijn aller-eersten inhoud. We zagen, hoe het niet disjunctie,
maar conjunctie onderstelde. De zonde bracht de antithese, de disjunctie erin. God
echter neemt aanvankelijk door genade dit element weer er uit. Hij zoekt zijn wereld,
redt haar, draagt haar nóg. Het staat nòg aan God van den hemel, de
continuïteits-ontwikkeling der aarde te voeren tot een gelukkig ‘punt des tijds.’
Op hetzelfde oogenblik nu stelt God den ‘tijdelijken’ dood in, om den eeuwigen
dood, de afbreking van de continuïteit in een òngelukkig punt des tijds te verhinderen.
Wij spreken daar niet verder over, omdat in andere geschriften dit thema onzerzijds
reeds meer ter sprake is gebracht. Slechts herinneren wij er aan, hoe hierdoor de
geschiedenis na den val niet afgebroken wordt, maar door-gezet werd in en vóór
den tweeden Adam, als wortel van de nieuwe menschheid. Zoo kan de Christus in
deze historische continuïteit straks ingaan; God maakt voor Hem plaats, om het
‘punt des tijds’, te ‘vinden’ (Job 33), waarin na ‘gevonden’ verzoening de aarde de
toe-komende eeuw van eeuwigen vrede toch kan bereiken.
Zoo komt de Christus in de historie, Hij, Heer der engelen, en
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Zoon des menschen. Hij, Zoon van God en zoon van Adam. Hij, geest uit geest,
levendmaker uit levendmaker, God uit God, licht uit licht. Maar tevens mensch met
Adam, ontsproten aan de ‘levende ziel’, veranderlijk, afhankelijk. Maar hier toont
zich het geweld van het dogma. Hebben wij niet steeds den hemel gedragen gezien
door deze dubbele gedachte: God en mensch zijn altijd onderscheiden, maar nimmer
gescheiden? Welnu, precies datzelfde heeft de kerk beleden van den Christus, in
wien God en mensch altijd onderscheiden, nooit gescheiden waren. Zoo neemt in
de vleesch wording van het Woord de hemel heerschappij over de aarde; hij sticht
zich hier zijn troon. En wijl die troon er staat, bereidt bij zich in souverein bestel een
kruis, een graf, een hellevaart. De hemelsche is op aarde; hij, die naar Johannes 3
in den hemel heeft ‘gezien en gehoord’, die spreekt op aarde de woorden Gods.
Zoo vertoont de Christus in zichzelf de grondwet der geschiedenis des hemels
in haar constitutieve factoren (§ 3); en tevens vinden wij daarin het motief, dat in §
4 ons bezig hield, dat er n.l. ‘spanning’ komt door accentueering van de continuïteitsèn van de ‘schok’-gedachte, met name in de verhouding van mensch tot engel.
Immers, ook met de engelen staat Christus in verband. Hij is hun aller Heer, en is
toch straks op hun hulp en bijstand aangewezen. De engelen Gods moeten voortaan
opklimmen en afdalen tot den Zoon des menschen, gelijk eens tot den eersten
Adam. Ze bewaren zijn voet, dat Hij aan geen steen zich stoot. Ze staan Hem bij in
Gethsemané.
Dus wordt de ‘spanning’ tot het uiterste gebracht: de Zoon van God praevaleert
op alle engelen; óók als Zoon des menschen mòet Hij praevaleeren boven hen.
Maar in plaats daarvan zien wij iets anders. Niet slechts ante-valeeren de engelen
voor den Menschenzoon, wat reeds altijd het geval was, maar straks prae-valeeren
zij ook boven den Zoon. Hij komt straks in de positie van den gevloekte. Hij neemt
den vloek voor zich, die Hem doet wègzinken ònder de menschen, en ònder de
engelen. En als Hij, den vloek aanvaardend, den ‘eeuwigen dood’ sterft, ondergaat
Hij
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de wezenlijke ellende, die er, ná het ‘punt des tijds’, zal zijn in den eeuwigen dood
voor wie God niet erkend heeft. De diastase treedt voor Hem op in antithese, en in
disjunctie: ‘mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’
Straks echter wordt het Paaschfeest. In een ‘punt des tijds’ staat de Zoon des
menschen op. En in dat punt des tijds wordt zijn lichaam, eerst ontleend aan den
eersten Adam, deze broos geworden ‘levende ziel’, nu naar het recht getooid met
het sieraad van den tweeden Adam, den ‘levendmakenden geest’. Het is pneumatisch
lichaam nu geworden; dat is te zeggen: het is volkomen instrument van den vasten
geest, die in den Christus is; het is gereed tot elken dienst, dien deze vaste geest
voor God praesteeren wil. Zoo komt Hij met dat pneumatisch lichaam uit het graf.
Daar staat dan, het gelaat naar den hemel toegekeerd, de Menschenzoon, die reeds
de glorie aan en in zich heeft, waarop de hemel altijd voor de aarde hoopte; de
glorie n.1. van den voltooiden mensch, zooals die, na volbrachte gehoorzaamheid
in levenscontinuïteit, zou komen door het ‘punt des tijds’ heen, dat de spanning
eeuwig in ontspanning op zal heffen.
En gaat nu deze Zoon, die voortaan geen ante-valeerenden engel kent, nu dadelijk
in het ‘punt des tijds’ van zijn verrijzenis den hemel in?
Neen, dat doet Hij niet. Hij blijft nog in gemeenschap met de aarde staan. Hij doet
dat veertig dagen lang. Hij neemt daarin bezit van deze aarde, als drager van de
hemel-glorie. In deze veertig dagen occupeert de hemel in den Menschenzoon de
aarde, zegent haar, noemt haar met de mooiste namen, die de pneumatische
Menschenzoon kan spreken naar den geest.
Een parallel ligt hier. Zooals de Menschenzoon den eeuwigen hellevloek, gelijk
die nà het ‘punt des tijds’ in de hel zal zijn, hier heeft doorleden in de continuïteit
van het aardsche menschenleven, toen Hij van God verlaten werd, nog vóór zijn
hart tenslotte stilstond, - zóó zal Hij, nu zijn hart geen ‘kloppend’ hart meer is, als
dat van de andere kinderen van Adam, ook zijn eeuwige hemel-heerlijkheid inbrengen
en vertoonen in de continuïteit van
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het menschenleven. Hij houdt ze daarin, veertig dagen lang. Zoo deden in het
paradijs naar hunne maat de engelen; thans doet dit, ‘zonder maat’ DE engel, in de
kerk.
Ja, dat is een merkwaardige parallel. Door den eeuwigen vloek in den tijd, in de
geschiedenis, te doorlijden, heeft Hij de diastase-in-antithese op aarde konkreet
vertoond, de diastase-in-disjunctie. Maar precies evenzóó zal Hij thans ook weer
de diastase-in-conjunctie hier in den tijd, in de geschiedenis konkreet doen zien,
veertig dagen lang. Hij vertoont aan zijn discipelen zijn pneumatisch lichaam. Het
heeft de teekenen der wonden, maar het heeft geen pijn: de geest héérscht over
het vleesch. Hij komt als door een wonder en gaat door hetzelfde wonder, en zit
met hen aan tafel toch, en om een kolenvuur: de geest héérscht over het vleesch.
Hij heeft geen spijze noodig, maar eet met hen, wanneer het eten openbaringsmiddel
zijn kan: de geest héérscht over het lichaam. Hij schikt de visschen naar hun boot,
en ziet met oogen, die niet zijn als de hunne: hoe is Hij ‘gansch verheerlijkt’ uit- en
inwendig.
Door dit vertoonen van zichzelf als pneumatischen mensch in vást-gezette
heerlijkheid, heft Hij voor het geloovig oog nog niet de spanning òp, waarvan hier
werd gesproken in § 4. Maar hij doet wat anders. Die spanning was aanvankelijk
slechts gevolg van de levende relatie tusschen mènsch en èngel. Thàns wordt zij
een gevolg van de levende relatie tusschen kèrk en Christus. Eerst was ze er door
de ‘(be)trekking’ tusschen zoon en knecht. Thans is ze er door de ‘(be)trekking’
tusschen lichaam en hoofd, de leden van het lichaam, en het hoofd van dat lichaam,
Christus.
Zoo worden ook in dezen alle dingen nieuw.
Neen, niet ten volle nog, in de uitwerking.
Maar wel principieel.
Nog niet ten volle: want de geloovende mensch, hoewel prae-valeerend boven
den engel, ziet dezen nog steeds ante-valeeren.
En toch: principieel komt er wèl iets nieuws in de spanning tusschen hemel en
aarde, constanten engel, nog-niet-constanten mensch. Want Christus is niet slechts
gezànt van Gòd, maar ook
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de Zóón des mènschen, optredend straks als gezant óók van de kèrk in den hemel
zelf.
En daarom heeft nu feitelijk in den grond der zaak het antevaleeren van de engelen
reeds zijn einde genomen in het midden der geschiedenis. Die engelen ‘zien’ thans
den Menschenzoon, den Christus, voor eeuwig vastgezet in de glorie van den hemel.
Ze zien, hoe Hij van daar uit óók zijn gemeente nu door de voortgaande continuïteit
van de geschiedenis òpvoert, òpleidt, naar het ‘punt des tijds’, waarin met één slag
àlles ànders wordt. Dat ‘punt des tijds’, waarin de eerste engel dienaar wordt ook
van den minste onder de menschen.
De hemelvaart van Christus, die op zijn ‘veertig dagen’ volgt, is daarom van de
grootste beteekenis voor de geschiedenis van den hemel. In die hemelvaart blijkt
opnieuw, dat de geschiedenis van den hemel met die van de aarde op het nauwst
verbonden is. In de hemelvaart worden àlle in dit boek domineerende
grondgedachten konkreet-aanschouwelijk in de geschiedenis. Immers: de
diastase-gedachte verbindt zich met de conjunctie-idee. De diastase is er; het woord
staat er letterlijk zoo. Christus scheidde zich van de woonplaats der zijnen af;
1)
grieksch: hij maakte diastase tusschen zich en hen. Maar er is óók conjunctie. In
de hemelvaart toch brengt Christus òns lichaam in den hemel. In Christus' lichaam
is reeds het stof der aarde, dat uit de woonplaats van de menschen is genomen, in
de woonplaats van God ingedragen, en op Gods troon gezet. Tegelijkertijd zendt
Hij, die dat stof der aarde in den hemel indroeg als een pand, zijn Geest als
tégenpand. Hij zendt dien Geest aan zijn geloovigen, en deze Geest is het, die in
hen zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Zijn zuchten heeft de spanning in zich
van den geroepen mensch, dien zoon, die, hoewel praevaleerend boven de engelen,
hen nog ante-valeerend ziet, en die nu vraagt: ‘hoe lang nog, Heer, hoe lang nog?’
En in den

1)

Dit is dan ook de reden, waarom wij bij voorkeur in de voorgaande hoofdstukken van het
woord ‘diastase’ ons bedienden. Het heeft het dubbele voordeel van: aan den bijbel ontleend
te zijn, èn - aan de historische openbaring van God in Christus (theocentrisch, christologisch
spreken!).

K. Schilder, Wat is de hemel?

149
hemel is de spanning desgelijks: de Zoon bidt dagelijks voor de kerk; daarin spant
zich de tweede Adam, die het geschiedproces van al zijn leden wil voeren naar het
einde, naar het groote ‘punt des tijds’. En al de zaligen zuchten, roepen met sterke
stem: hoe lang nog, hoe lang nog, Heer, ‘despoot’, hoe lang nog duurt het, eer het
‘punt des tijds’ bereikt wordt, eer de panden van de aarde met de panden van den
hemel weer geheel zijn saamgebracht, gelijk zij bij elkander passen?
Zoo verlangt de aarde naar den hemel, de hemel naar de aarde. De woonplaats
van God heeft in zich reeds een afzetsel van de woonplaats van de menschen:
Christus' vleesch, dat in het Nieuwe Testament, en door de bewegende kracht
1)
daarvan er is gezet. En de woonplaats van de menschen ontvangt de
2)
nieuwtestamentische inwoning van den Heiligen Geest: datzelfde licht, dat in de
woonplaats Gods uit zeven lampen schijnt. De diastase, de conjunctie! Het vleesch
van Adam, ‘de levende ziel’, is in Christus opgestaan tot de heerlijkheid van den
‘levendmakenden geest’. En, zijn de geloovigen met Hem gekruist, gedood,
begraven, zij zijn óók met Hem opgewekt, en in Hem mede ‘in den hemel’ nu ‘gezet’.
In Hem is nu hun recht van praevaleeren over de engelen vastgelegd en nam het
ante-valeeren der engelen zijn gelukkig einde.
En sinds dringt God den hemel elken dag naar 't eind van zijn historie. De
‘spanning’ wordt ontspanning; de Geest trekt alle ‘leden’ naar het ‘Hoofd’. Straks is
het laatste van die leden tot zijn geboorte en - zijn wedergeboorte gebracht. Dan
breekt God af die levens-evolutie. Hij scheurt de wolken, breekt de graven, dempt
de afgronden, opent den hemel. Hij brengt de katastrofe. De brand slaat in de wereld,
en zoekt en vindt het vuur, dat diep in de aarde zelf reeds lang verscholen ligt. Het
schema dezer wereld (1 Cor. 7) neemt Hij weg. En als dan de geschiedenis van
deze aarde is stilgezet, God weet slechts hoe, dan is al wat uit God is,

1)
2)

Daarom is het ook holle scholastiek, als men zich hier vermoeit met de tegenwerping: maar
hoe stond het dan met de lichamen van Elia, Henoch, e.d.?
Vgl. noot 1: er is verschil tusschen de werking van den H.G. onder het O.T. en deze in het
N.T.
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door God zelf in rust tot God gekeerd. Dan zal men voor de eerste maal vernuftig
spreken, wanneer men van één die stierf, verklaart: hier rust hij. Dat zal zoo zijn,
als 't graf weer opengaat, en als de mensch Gods eeuwig werken gaat.
Want boven wordt het rustdag, Sabbath. ‘Hier rust hij’. ‘Hier rust zij’. Hij rust niet
‘naar het lichaam’, of ‘naar de ziel’; hij rust, geheel en al. En heel de aarde rust,
geactiveerd in de volkomenheid. De woonplaats van den mensch heeft zich zoo vèr
zij kon, tot de woonplaats Gods nu uitgestrekt. En nu komt óver haar de groote
verbazing: de woonplaats Gods komt bij de menschen.

Hoofdstuk VI.
Gods woonplaats bij de menschen.
§ 1. Uitgangspunt voor dit hoofdstuk.
Vraagt men nu, waarin de zaligheid van den tot rust gekomen hemel bestaan zal,
dan moet men niet zijn ‘kracht’ in het negatieve zoeken. Velen vertoonen daartoe
neiging. De hemel? Wel, dat beteekent voor hen: geen rouw, geen zonde, geen
gekrijt, geen dood, geen zee, geen tranen, geen verwoesting, geen vervolging, en
wat meer te noemen valt.
Maar dat is fout. Het is een kleinburgerlijke ‘axiologie’ op 't smalst. En dus zeer
ego-centrisch. Men let hier op wat ons 't meest interesseert: het gevolg der zonde.
Haar gevolgen doen ons pijn; maar als de hemel enkel maar beteekent het stillen
van de pijn, dan - hebben wij in de woonplaats Gods den God der woonplaats zelf
vergeten. Dan construeeren wij den hemel anthropocentrisch, maar hij zelf spreekt
theocentrisch.
Daarom moeten wij zelfs niet ons uitgangspunt kiezen in déze
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gedachte, dat de hemel de breuk tusschen God en mensch tot een einde heeft
gebracht. Want dat is wel waar, maar het is weer negatief.
Uitgangspunt voor onze gedachten zijn dus niet de gedroogde tranen, de
opgehouden vervolging, de gedoode dood, de gebonden Satan, de vernielde
Antichrist. Het zijn ook niet de gouden poorten, en de gouden straten, ook niet de
witte kronen en de bloeiende palmtakken, ook niet de tronen van de ouderlingen
en de ‘rechtvaardige werken’ der heiligen; want dat raakt alles weer den mènsch.
Maar gelijk het tot nu toe in al de voorgaande hoofdstukken gegaan is om de
verhouding van God en mensch, van eeuwigheid en tijd, van woonplaats Gods en
woonplaats van den mensch, zoo moet ook dàt het uitgangspunt van dit hoofdstuk
zijn. Dat, en niets anders.
Daarom kiezen wij ons uitgangspunt in de woorden van Openbaring 21:3: de
tabernakel Gods is bij de menschen. En eerst nadat deze positieve uitspraak is
ingedacht, kan daarnaast de negatieve uitspraak verder onze aandacht vragen, die
in vers 22 opgenomen is: ik zag geen tempel in haar, geen tempel in het nieuwe
Jeruzalem.
We hebben hier twee begrippen: tabernakel en tempel. De vraag is, wat wij
daaronder te verstaan hebben.
Beginnen wij met den tabernakel. ‘Tabernakel’ is eigenlijk: tent. Gewoonlijk denken
wij daarbij aan den tabernakel, die het prototype van den tempel heeft gevormd,
met zijn indeeling van ‘voorhof’, ‘heilige’ en ‘allerheiligste’. In dezen zin wordt het
grieksche woord, dat hier door ‘tabernakel’ weergegeven is, en dat oorspronkelijk
tent beteekent, in het Nieuwe Testament vaak gebruikt, b.v. Hebreën 8:2 en 5; 9:1,
2, 3, 6, 8, 11 en 21; 13:10. Ook in het boek der Openbaring van Johannes zelf wordt
het in dezen zin aangetroffen; in hoofdstuk 15:5 is sprake van den tempel, van den
tabernakel der getuigenis in den hemel. Met ‘tempel’ wordt, gelijk Prof. Greijdanus
opmerkt, ‘het heilige, met het heilige der heilige bedoeld, vgl. 11:1, 2, 19.... Van
tabernakel der getuigenis is hierbij sprake, om den maatstaf aanteduiden,
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waarnaar God nu handelen zal.... Met den vollen naam tempel van den tabernakel
der getuigenis wordt het hemelsche tempelhuis aangewezen, voorzoover daartoe
behoort het allerheiligste, waarin de wet der tien geboden bewaard wordt. En de
bijvoeging in den hemel doet niet alleen weten, dat hier niet gesproken wordt van
Israëls aardsche heiligdom maar geeft ook aan het hemelsche, hooge, heilige, en
Goddelijke.’
Daarnaast echter heeft het woord ‘tabernakel’ of ‘tent’ nog een heel andere
beteekenis. Het kan óók beteekenen: een gewone woonplaats. In het Oosten woonde
men vaak in tenten: lichte, luchtige huisjes, en zoo werd het woord gebezigd voor
woonplaats in het algemeen. Zoo wordt het woord gebruikt in Lukas 16:9, Mattheus
17:4, Hebreën 11:9.
In welken zin wordt nu het woord ‘tent’ in Openbaring 21 bedoeld?
Misschien zou het antwoord op die vraag moeilijk te vinden zijn, wanneer het niet
opviel, dat deze plaats herinnert aan Ezechiël, hoofdstuk 37, de verzen 27 en 28.
Daar teekent de profeet de blijde toekomst, die zijn volk wacht, onder een dubbele
belofte:
a. Ik plaats mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden.
b. Dan zal mijne woning over hen zijn (vertaling Noordtzij).
Wij hebben hier dus een dubbele tegenstelling. ‘Heiligdom’ staat tegenover
‘woning’, en ‘in hun midden’ staat tegenover ‘over hen’. Het ‘heiligdom’ plaatst God
in het vrederijk onder zijn kinderen, in hun midden. En zijn woning welft Hij over
hen, boven hun hoofd. Prof. Noordtzij schrijft in de exegese van Ezechiël 37: ‘Des
Heeren woning “zal over hen” zijn (vs. 27a). Dat laatste nu is niet zonder meer gelijk
te stellen met de verzekering van vs. 26b: “Ik plaats mijn heiligdom voor eeuwig in
hun midden”. Dit laatste is het gebouw, dat op den Sion als het ware het onderpand
is van des Heeren inwoning in het midden van zijn volk. Het eerste echter is de
inwoning zelf, hier natuurlijk locaal gedacht en daarom “woning” genoemd, precies
zooals de tabernakel “woning” heette. Die inwoning zal als beschermend en
beschuttend boven Israël zweven, zoodat geen vijand Israël meer benauwen kan.’
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Het bizondere in deze profetie is nu,
a. dat de tempel van God de attributen van de ‘woning’ van de menschen krijgt;
b. dat nochtans die tempel primair woning van God blijft, en pas daardoor,
tengevolge van de vrije beschikking van God zelf, tot verblijfplaats van de menschen
wordt;
c. dat de trekken van het beeld zóó ineenvloeien, dat eigenlijk de tempel als
zoodanig ophoudt afzonderlijk te bestaan.
Immers:
ad a. De tempel van God gaat er uitzien als de woning van een mensch. Het
heiligdom (tempel) kòmt ‘over’ de volksgenooten van de toekomende eeuw. Dat is
wat vreemds voor een tempel. Steeds bleef een tempel onbeweeglijk staan, waar
hij stond. ‘Verboden toegang’ stond er boven elke poort, voor een telkens àl breedere
massa. De menschen komen wel naar den tempel tòe, maar hij komt nooit naar de
menschen toe. Hij is dan ook een huis, dat ‘onder’ de menschen, ‘in hun midden’
staat. Hièr evenwel komt hij in beweging; breidt zich ‘over’ de menschen uit, rekt
zich, spant zich, overschaduwt hen; want het beeld van de ‘woning’, die ‘over’ de
menschen is, herinnert aan de tent der menschen: men spánt ze boven hun hoofd.
De onbeweeglijke tempel komt in beweging; het afschrikkende ‘verboden toegang’
maakt plaats voor de noodiging: komt in. Neen, nog veel sterker: want wie zegt:
komt in, die laat de menschen nog naar zich tòegaan; maar hier wacht de tempel
geen naderende menschen af; hij rekt zijn dak eenvoudigweg over de burgers heen:
een ‘woning’.
ad b. Straks ‘woont’ dus God ‘onder één dak’ met de menschen. Niettemin
domineert Hij als Bewoner. Niet de mensch domineert, zelfs niet in 't nieuwe
gemeenschaps-huis. Immers, de ‘woning’ is de locaal gedachte ‘inwoning zelf’
(Noordtzij). ‘Mijn’ woning. God is wetgever; de woning is wel gemeenschapshuis,
maar is dat door een één-zijdig beschikte daad van God.
ad c. Is straks de tempel-der-prohibitie tot een tent-van-overwelving geworden,
dan ‘ziet men daar eigenlijk geen tempel meer.’ De parallelie der voorzetsels (‘in
hun midden’ en ‘over hen’) is
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in het beeld paradoxaal; het eene heft het andere op. M.a.w. àlles is woning.
En, waar de ‘woning’ voor den israëliet altijd als ‘natuur’ding tegenover den ‘tempel’
als genade-reservaat (van cultische heiligheid) werd gezien, daar werd doorgaans
in 't gewone leven de woning onwillekeurig tot het in- en uitgangsoord voor het
‘natuurlijk’ leven, tegenover den tempel als het in- en uitgangs-oord van het cultische
leven. Komt echter hier de tempel als een woning heel de volksgemeenschap
overwelven, overhuiven, vindt straks die volksgemeenschap zich in den tempel thuis
als in zijn ‘woning’, dan is het uit met de oudtestamentische onderscheiding van
een natuur- èn een genade-reservaat. Dan is in deze tempel-woning àlles cultus;
àlles is dienst. De genade heeft de natuur geheel en al verlost, gezuiverd. Elke
verrichting is automatisch cultushandeling; want elke handeling-in-huis is tevens
tempel-acte.
Bedenkt men nu, dat Openbaring 21 teruggrijpt op Ezechiël, dan is de
hoofdgedachte duidelijk. God zal zijn vleugelen beschermend over zijn volk
uitbreiden. Hij zal zijn woning bij de menschen maken; zij zijn met al hun
levensfuncties vastgelegd onder de rechts- en krachts-gemeenschap met God.
Reeds eerder trouwens is in het laatste bijbelboek (7:15) deze gedachte naar
voren getreden. Wij doelen op de uitspraak, dat Hij die op den troon zit, de zaligen
‘overschaduwen’ zal. De zuidafrikaansche bijbelvertaling (1933), zegt hier zeer juist:
‘Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan’. Dit komt overeen met Prof.
Greijdanus' vertaling: die op den troon zit, ‘zal hen overschaduwen, d.i. Zijne
heerlijkheid als een tentdoek over hen uitbreiden, vgl. 21:3.’ Blijkbaar ziet ook Prof.
Greijdanus verband met de uitspraak van Ezechiël; want hij vervolgt: ‘Hiermede
wordt het spreken van tempel, vlak vooraf, nader toegelicht. God zal hun volkomene
veiligheid geven, en hen in het innigste verkeer met Hem doen leven, en den
vertrouwelijksten, en zaligsten omgang met Hem, aan hen vergunnen.’
Ook op andere plaatsen in Johannes' Openbaring wordt de hemel, reeds gelijk
hij vóór den jongsten dag voor de in Christus
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gestorvenen een huis van bescherming tegen de vervolging en de bedreiging van
Satan is, tent genoemd; b.v. 12:12, en 13:6.
Uit een en ander vloeit dus voort, dat wij bij de tent in 21:3 niet te denken hebben
aan den tabernakel als centrum van den eeredienst, doch aan de woonplaats Gods,
zonder eenige specialiseering van natuur, genade e.d. Gods woonplaats, de
constante, waartegen niets en niemand kwaad kan doen, is bij de menschen. Bij àl
Gods menschen. En deze positieve gedachte vindt haar negatieve uitdrukking in
de reeds genoemde woorden uit vers 22, dat er in het nieuwe Jeruzalem geen
tempel zal zijn; zie boven.
Hier is de profetie tot het uiterste gekomen. Weggeworpen, omvergestooten, is
de hiërarchische ladder, waarlangs priesters en levieten als uitzonderingsfiguren,
als bemiddelaars, op- en neergaan voor de schare der onmondigen. Want elk is in
den tempel. Als huis apart is hij ondenkbaar geworden. Geen pen schrijft meer:
verboden toegang. Alles is cultus, dienst, ambtsverrichting.
Aanvankelijk werd deze profetie vervuld in het Nieuwe Testament. Toen Christus
stierf, werd het tempelgordijn gescheurd van boven naar beneden, de toegang werd
opengelegd, de priesterstand als aparte klasse afgeschaft, de gemeente zelf
verklaard tot een heilig priesterdom, een volk van koningen, waarin elk zijn ambt
had, tot den Vader rechtstreeks gaan mocht, van eenige menschelijke bemiddeling
niet meer afhankelijk was.
Maar thans is deze profetie geheel vervuld. Geen tempel is ooit meer in diastase;
àlles is tèmpel, gelijk ook àlles tènt is. Alles is tent; d.w.z. overal ben ik ‘bij mezelf’,
natuurlijk. Alles is tempel; overal ben ik ‘nabij God’, God-dienend. De uitgangen van
ons leven ontmoeten de uitgangen Gods.
De tempel weg.... Neen, 't is niet vreemd. Want de oude tempel heette onderpand
van Gods inwoning; maar: onderpanden vallen weg, wanneer men wandelt in
aanschouwing, niet meer in geloof. De oude tempel was een plaats van schaduwen,
van profetie, van beeld en beeldspraak. Hier is alles werkelijkheid, vervulling, volheid,
waarheid. De oude tempel was een uitzonderingsplekje te midden van het bonte
leven. Maar hier is het gansche leven tot
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één dienst van God geworden; het partieele, hetgeen ‘ten deele’ is, dat is in dit
opzicht te niet gedaan. ‘Heilig’ en ‘profaan’, dat is een tegenstelling, die niemand
meer verschalkt. De hiërarchie, de menschelijke bemiddeling, is volkomen
verdwenen. De stad is tot tempel geworden, de tempel tot tent of stad. Dat de
spanning tusschen deze twee nooit polair geweest is, zooals wij reeds eerder
opmerkten, blijkt hier; de pénétration pacifique van den tempel ten aanzien van de
stad is voor eeuwig gevonden en gewaarborgd. Tusschen rijk Gods en wereldrijk
moge door een kranke theologie vaak een antithese zijn gelegd, ook deze valsche
onderscheiding infecteert niemand meer. De tempel-tent is universeel, en identiek
met het tempelhuis, dat eveneens universeel is, en ook met de tempelstad, de
gemeenschap van de menschheid.
De tent: God neemt het volle menschenleven in zijn woonplaats op.
De tempel: Gods ingang tot zijn volk loopt met den uitgang van zijn volk tot Hem
parallel. De wegen loopen samen, vallen ineen.
De stad: de gemeenschap der menschen blijft een instituut, maar dit is vastgezet
in eeuwigen vrede.

§ 2. God ‘zien’.
In de voorgaande paragraaf kwam herhaaldelijk ter sprake het begrip: ‘omgang’ of
‘verkeer’ met God. Dit vraagt thans nadere uitlegging. Deze nadere uitlegging zal
ons tevens moeten duidelijk maken, op wat manier het konkrete werkelijkheid wordt,
dat ‘de woonstede Gods is bij de menschen’. Woonstede-verbinding is: intensiveering
van den ‘omgang’. En omgang is allereerst: ‘zien’, kènnen, aanschouwen. Dat we
deze laatste termen gebruiken, zonder ook maar de minste ken-theoretische
onderscheiding er tusschen te leggen, behoeft geen betoog: ze zijn aan den bijbel
ontleend, die deze en dergelijke woorden in niet-wetenschappelijk gebruik
dooreenmengt.
In de voorgaande hoofdstukken is herhaaldelijk betoogd, dat de hemel, juist omdat
hij hémel is, het onderscheid tusschen God en mensch in alle eeuwigheid zoo scherp
mogelijk zal doen zien en
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kennen. Heft dit de gemeenschap op? Allerminst: want de diastase tusschen God
en mensch is in den Christus opgehouden antithetisch te zijn en is daarna zelfs
weggenomen. Onderscheid zien is niet in scheiding staan; integendeel, in de
gemeenschap van het ééne woonhuis is het de voorwaarde, en de bepaling, van
het ‘wandelen’ met God. Een kind, dat het onderscheid niet ziet tusschen zijn vader
en zichzelf, kan met zijn vader slechts tegennatuurlijk fraterniseeren. Maar als het
kind kind blijft en de vader vader, en elk het zijne doet naar de van God gegeven
roeping, dan is er verkeer-naar-den-aard, door het zien van het verschil.
Dit is dan ook calvinistische grond voor de afwijzing van de middeleeuwsche en
roomsche gedachte der ‘visio Dei per essentiam’. Scholastici en mystici verstonden
hieronder, dat men, aanvankelijk reeds op aarde (in de mystische vervoering), en
veel sterker nog straks in de hemelsche zaligheid, God naar zijn ‘essentie’, naar
zijn ‘wezen’ zou kunnen zien, het mysterie van zijn wezen doorgronden, zijn diepten
peilen.
In de lijn van dit theoreem der ‘visio per essentiam’, dat in de middeleeuwen
slechts verdedigd kon worden in levendig verkeer met de in hoofdstuk I aangeduide
foutieve grondgedachten, ligt dan ook in Dante's epos over den hemel dat bekende
détail uit de schildering van den laatsten hemelkring, waar de dichter even God mag
zien, en in zijn mystische extase den diepsten grond van Gods mysterie zich ziet
blootgelegd. Hij ziet de drieëenheid, en ook de vereeniging van de twee naturen
van Christus. Een lichtflits schiet in eens op, en dan zegt de dichter:
‘Ik geloof, door den flits, dien ik doorstond, der levende straal, dat ik verbijsterd
ware, als mijne oogen van hem waren afgewend.
En mij heugt, dat ik daardoor meer moed had, het zoo lang uit te houden, dat ik
mijnen blik vereenigde met de eeuwige Goedheid.
O overvloedige genade, waardoor ik het bestond, zóó lang den blik te vesten in
het eeuwig licht, dat ik mijn gezichtvermogen daarin verbruikte!
In zijne diepte zag ik dat drievoudig vereenigd is, met liefde
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samen in éénen bundel gebonden, datgene wat door het heelal zich verspreidt (eig.
in vieren zich verdeelt):
substantie (zelfstandigheid) en accidentie (alle bijkomstigheid) en dat wat dezen
eigen is, die allen aaneen gesmeed derwijze, dat dat, waarvan ik spreek, is één
enkelvoudig licht.
Den algemeenen vorm van dien knoop geloof ik dat ik zag, omdat ik, wanneer ik
dit zeg, te milder gevoel dat ik geniet.’
Even later wordt de drieënheid door-zichtig:
‘In den diepen en klaren ondergrond van het hooge licht verschenen mij drie
kringen van drie kleuren en van éénen omvang;
En de één (de Zoon) scheen van den ander als Iris van Iris, de afkaatsing, en de
derde (de Heilige Geest) scheen een vuur, dat van den Eenen als van den Anderen
gelijkelijk uitstraalt.
O hoe gebrekkig en hoe zwak is mijn zeggen voor mijne voorstelling, en deze is,
bij wat ik zag, zóó gering dat weinig te zeggen er niet voor volstaat.
O eeuwig licht, dat alleen op zich zelven rust, alleen u zelven begrijpt (als Vader)
en door u-zelven begrepen en u zelven begrijpende, (als Zoon) u zelven bemint en
toelacht (als Heilige Geest)!’
Ten slotte ziet de dichter de vereeniging van de twee naturen in Christus, want:
‘Die kring (de Zoon), die aldus scheen voortgebracht door U, als weerkaatst licht,
door mijne oogen wat langer bezien,
scheen mij binnen-in zich zelven, in zijne eigene kleur, beschilderd met onze
beeldtenis, waarom mijn gezicht zich gansch in hem nederliet.
Gelijk de meetkunstenaar is, die zich gansch en al afmat om de quadratuur van
den cirkel te meten en maar niet, hoe hij peinst, dat beginsel hervindt, dat hij van
noode heeft;
zoodanig was ik in dien nieuwen aanblik: zien wilde ik hoe dat beeld voegde in
den cirkel, en hoe het juist daarin (in den cirkel des Zoons) zijne plaats vindt;
maar mijne eigene vleugelen waren daartoe niet voldoende; en ik had 't niet
gezien, zoo niet mijn geest ware getroffen door een bliksem, in welken hem zijn
verlangen gewerd.’
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Gemakkelijk herkent men hier den gedachtenkring der neoplatonistische filosofie,
welke (zie Hoofdstuk I) achter Dante's epos ligt.
Reeds met het enkele woord openbaring, zal echter de calvinist den droom van
een ‘visio Dei per essentiam’ afwijzen. Hij zal het niet eens een mooien droom
durven noemen; want in het uitwisschen van het onderscheid tusschen God en
mensch, wordt één der grondpijlers weggerukt, waarop de hemel rusten moet.
Dàt hier inderdaad dit onderscheid verdoezeld wordt, en op den mensch wordt
overgedragen wat slechts God mogelijk is, blijkt wel uit Paulus' diepe woorden: de
Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. (1 Cor. 1:10). Paulus spreekt
hier ‘in het algemeen van het werk des Geestes. Hij dringt overal in, doorvorscht en
doorzoekt het. Niet omdat de Geest iets niet weet, het praesens drukt uit, dat het
werk des Geestes altijd doorzoeken, doorgronden is, vgl. Joh. 5:17. 't Is alles actie,
heden, nooit verleden. Wij kunnen dat niet verstaan, het gaat onze bevatting verre
te boven.’ (Grosheide). Slechts dit verstaan wij er uit, dat krachtens de
‘ik-gij-verhouding’ in de triniteit, de Geest van God zelf oneindig werk heeft aan het
doorzoeken van de diepten Gods.
De diepten Gods, die zijn immers God zelf, de eeuwige afgronden van den
oneindigen God? Dat nu de Geest deze diepten doorzoekt, kan niet beteekenen
(zie boven), dat de Heilige Geest de diepten ‘niet weet.’ Toch heeft het een bepaalden
zin, als Paulus het woord ‘weten’ vermijdt, en van ‘doorzóeken’ spreekt. Hij wil
daarmee uitdrukken, dat de Heilige Geest Gods diepten kent, niet in een voltooid
tegenwoordigen tijd, gelijk wij dien kennen, om een handeling uit te drukken, die
afgeloopen is, en nog veel minder in een voltooid verleden tijd, maar dat Hij eeuwig
werk heeft aan het kennen van God. Het is in de eeuwigheid, bij God mogelijk, te
spreken van een ‘perfectum praesens’, een handeling, die altijd vòl is, en nimmer
afgeloopen, altijd tegenwoordig is. Van menschen in den tijd kan men het nooit zoo
zeggen, van Christus' ambtswerk, wijl in den tijd vallende, evenmin. Van God, van
Gods Geest, kan men het wèl zoo zeggen: een voltooid kennen (perfectum), dat
toch altijd levend konkreet doorgaat (praesens) in die vol-
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komenheid. Want de Geest, d.w.z. God, heeft eeuwig werk aan het kennen van
God. De Oneindige houdt eindeloos zich zelf bezig met zich zelf, met het
doorschouwen van zichzelf. Hier laten ons alle woorden in den steek: strikt genomen,
kunnen we zelfs niet bij God spreken van ‘visio per essentiam’: een dringen door
Gods wezen heen, want onze voor-zetsels, ook dat woordje ‘per’, (vgl. de noot op
bl. 161) breken alle stuk op dat ‘perfectum praesens’, op God, die geen ‘tocht’ doet
om zichzelf te kennen.
En daarom is het dwaasheid, met Dante op die bliksemflits te hopen, die Gods
diepten bloot legt in een oogenblik, te hopen met de mystici op de visio Dei per
essentiam. Want zoo wischt men de grens uit tusschen God en schepsel, en haalt
in het Christendom weer de gnostiek en het neoplatonisme binnen.
Daarom zeiden we dan ook, dat het gereformeerd openbaringsbegrip het medicijn
geeft tegen deze kranke fantasieën. Ook in den hemel openbaart zich God. Deze
openbaring moge er met alle andere herscheppingsgaven deelen in die volle maat
van heerlijkheid, waardoor zij dertig-, zestig-, honderdmaal zoo rijk wordt als ze
eerst geweest is, maar ze blijft toch openbaring. Ze blijft een daad, die van God
uitgaat tot het schepsel, en die het schepsel steeds als schepsel onderstelt en
behandelt. De woonstede Gods is wel bij de menschen, maar omdat deze woonstede
de plaats der hoogste orde is, blijft God er God en de mensch blijft afhankelijk en
op God aangewezen.
Nu geldt van elke openbaring deze grondgedachte, dat ze a) altijd zuiver, maar
b) nooit adaequaat is.
Doordat ze altijd zuiver is, zegt God ons daarin waarheid. In den hemel zegt ze
honderdvoudige waarheid. En wijl de mensch nu zuiver hoort, alles aanneemt, niets
vergeet, niets verdringt, niets uit zijn verband rukt, daarom zal de zuivere openbaring
daar eindelijk ook bij den mensch een zuiver gehoor vinden. Maar het blijft ten slotte
openbaring, die ook aan haar tweeden grondtrek zuiver blijft: zij is niet adaequaat,
zij put God niet uit, ze zegt niet alles van Hem. Ook in den hemel zucht de Geest
met tenslotte onuitsprekelijke (schoon nimmer antinomische, elkaar tegensprekende)
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zuchtingen. Oók daar, juist daar, blijft alles ‘schepselmatig’, en op het schepsel als
zoodanig aangelegd.
Tegen deze verwerping van de visio per essentiam, als ware die het hoogste
hemelgeschenk, zoo al niet op aarde (het mysticisme) dan toch in den hemel,
brengen nu sommigen het verwijt in, dat ze te kort doet aan den bijbel. Met name
wat Paulus zegt in 1 Cor. 13:12, schijnt hun van deze visio per essentiam een
duidelijke profetie. Immers, Paulus zegt daar: wanneer het volmaakte gekomen is,
dan zal ik kennen gelijk ook ik ben gekend. Prof. Grosheide vertaalt: ‘Dan zal ik
erkennen, gelijk ik ook erkend ben’. Dit ‘erkennen’ bedoelt bij Prof. Grosheide: ‘een
intensief en volkomen kennen’.
Welnu, zoo zeggen sommigen: ‘wij zullen kennen gelijk wij zijn gekend’. De
conclusie is nu eenvoudig: God ziet dwars ‘door ons heen’, ziet ‘door ons wezen
heen’, heeft ten aanzien van ons een ‘visio per essentiam’, conclusie is dus: wij
zullen ze ook hebben ten aanzien van Hem. Wij zullen ‘door’ zijn wezen ‘heen’zien,
gelijk Hij door het onze heenziet.
Het is niet moeilijk, in te zien, dat dit een drogreden is.
In de eerste plaats: God ziet niet door ons heen. Dat heele woordje ‘per’, door
1)
iemand heenzien, heeft hier geen zin. We merkten dit reeds op, met betrekking
van Gods zelfkennis; we passen het gezegde nu óók toe op Gods kennis van zijn
schepsel, van den mensch. God ziet niet ‘door’ ons ‘heen’, gelijk iemand die door
een wand heendringen moet, om waar te nemen wat achter dien wand is. Want alle
‘doorzien’ is bij God tevens inzien, óverzien, bezien, zién. Zulk een voorzetsel past
wel bij den mensch, die door een wand heenboren moet, maar het is niet toepasselijk
op God. Reeds daarom is het ongerijmd, te zeggen: gelijk God door mij heenziet,
zoo zal ik door Hem heenzien. De praemisse, waarvan hier uitgegaan wordt, is
valsch.

1)

Men bedenke wel, dat deze parafrase van het voorzetsel allerminst past voor de
wetenschappelijk-scholastieke terminologie (zie b.v. Thomas, Summa, qu, 92, 1), doch alleen
zinspeelt op wat de dichter Dante en later anderen ervan maakten. Bij de scholastiek beteekent
het vaak: quoad; hoewel niet steeds; Gomarus (De visione Dei, Op. I, 1664, 250 b) citeert:
penitus comprehendere.
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In de tweede plaats vergete men niet, dat het ‘kennen’ van 1 Cor. 13, inzooverre
het aan den mensch wordt toegeschreven, werkelijk niet alleen op het kennen van
God ziet. ‘Ik zal kennen’, - dat wil hier zeggen: ik zal God kennen, en óók de ‘dingen
Gods’. We komen daar nog op terug in de volgende paragraaf.
In de derde plaats: men legt hier den tekst verkeerd uit. Hij wil alleen maar zeggen,
dat men straks in den hemel God zonder tusschenschakel ziet. Gelijk God ons ziet
zonder eenigen tusschenschakel, zonder dat iets of iemand een wand oprichten
kan tusschen Hem en ons, zóó zullen wij straks Hem en zijn wereld zien, Hem en
zijn woonplaats. De tusschenschakel is weg. De priesters en profeten zijn weg,
althans die van de hierarchie. Het wolkgordijn, de zonde, de diastase, de antithese,
dat is alles weg. Elke scheidsmuur, elke ‘omheining’ is verbroken, ook tusschen
Hem en ons. Dat dit motief van de verdwenen tusschenschakels hier de eenige
rechte verklaring van den tekst aan de hand doet, blijkt wel duidelijk uit hetgeen
vooraf gegaan is. Er was gezegd: ‘wij zien thans door een spiegel in een raadsel,
maar dan van aangezicht tot aangezicht’. Dat wil zeggen, volgens Prof. Grosheide:
‘We zien in de eerste plaats de dingen niet rechtstreeks, maar we zien hun
spiegelbeeld. Dat is niet bedoeld in den zin van het rechts-links zien, maar als een
vaag zien, want de metalen spiegels der ouden gaven, heel anders dan onze
prachtige verzilverde spiegels, een verre van zuiver beeld’. En hiermee
correspondeert dan de positieve uitspraak: wij zullen zien van aangezicht tot
aangezicht, ‘d.w.z. zóó, dat we de dingen, zonder dat er iets is tusschen ons en
hen, rechtuit aanzien’. (Grosheide). Of ook, gelijk het elders heet: ‘zóó, dat we de
dingen met ons gelaat recht in het gelaat zien en elke tusschenschakel ontbreekt’
(Grosheide, die ook hier wijst naar het zien van God in 1 Joh. 3:2, naar Ex. 33:11,
Deut. 34:10, Gen. 32:30, Jes. 52:8 en Openb. 22:4, Num. 12:8, 2 Cor. 5:7). Paulus
denkt dus aan een zien, waarbij ons aangezicht tegenover het aangezicht der dingen
1)
komt.

1)

Prof. Grosheide, Komm. Bottenburg op 1 Cor. zegt: het zien ‘is onzuiver, wat den graad
betreft, inadaequaat, maar wel juist’. Wij gelooven, dat Prof. Grosheide hier hetzelfde bedoelt
als wij hier hebben gezegd, maar zouden het woord ‘onzuiver’ liever vervangen hebben gezien
door ‘onvolkomen’. Men vergunne ons deze opmerking in verband met hetgeen we nog straks
zullen zeggen over Rudolf Otto en de rei van Vondel. Gomarus (De Visione Dei, Opera, I.
1664, p. 251 b) noemt eveneens 1 Joh. 3:2.
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Zoo blijkt 1 Cor. 13:12 de prachtigste bewijsplaats voor heel het schema, waarvan
tot nog toe hier uitgegaan is in dit boek. De tusschenschakel is weggevallen. De
woonstede Gods is bij de menschen. De diastase is door het samenkomen van de
beide woonsteden opgeheven. Maar het zien blijft schepselmatig zien. Het opheffen
van de diastase, wat de woonplaats betreft, is allerminst een opheffen van het
onderscheid, dat de wonenden van elkander doet verschillen. Het samenvoegen
van de woonplaatsen biedt juist de grootste mogelijkheid voor het òpvoeren van het
zien van het onderscheid tusschen de in één plaats wonenden, totdat dit zien ten
laatste tot de voorgestelde volkomenheid is geraakt.
Wij kunnen dan ook niet instemmen, noch met de leer van de visio per essentiam,
noch met den in onze dagen in het christendom ingedragen droom van den
‘anoniemen’ hemel-God. Wanneer alle ding, alle schepsel, door ons straks wordt
gezien ‘van aangezicht tot aangezicht’, en ook God zelf alzoo gezien wordt
(Grosheide, Komm. 444), dan staat Gods naam geschreven op àlle ding en wordt
die naam van àlle ding uitgeroepen, en leesbaar gemaakt. Dan is elk mensch een
dadelijk duidelijk leesbare brief van Christus, een brief van God. Elk schepsel is het.
Dan is dus God niet de anonieme, maar de pan-onieme, d.w.z. Hij is geen God,
wiens naam verzwegen wordt, om wien alle geruchten in een ‘rijk van stilte’
verstommen (Dante: Saturnus), maar de God, die zijn naam van alle kanten klinken
laat, en ook laat noemen in den hemel.
Het is hier de plaats, om een enkel woord te zeggen over een bekend vers van
Vondel: de rei uit Lucifer. In den laatsten tijd is er door Rudolf Otto met bizondere
klem de aandacht voor gevraagd, wijl hij meende, dat het een goede illustratie
leverde voor zijn begrip van het ‘numineuze’. In Lucifer treedt een rei van engelen
op met zang en tegenzang. De zang begint te vragen:
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Wie is het, die zoo hoogh gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van tyt noch eeuwigheit gemeten,
Noch ronden, zonder tegenwight,
By zich bestaet, geen steun van buiten
Ontleent, maer op zich zelven rust,
En in zyn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust
Van wancken, draeit, en wort gedreven,
Om 't een en eenigh middelpunt?

En daarop klinkt dan de tegenzang, eveneens uit den mond van engelen:
Dat 's Godt. Oneindigh eeuwigh Wezen
Van alle ding, dat wezen heeft,
Vergeef het ons; o noit volprezen
Van al wat leeft, of niet en leeft,
Noit uitgesproken, noch te spreken;
Vergeef het ons, en schelt ons quyt
Dat geen verbeelding, tong, noch teken
U melden kan. Ghy waert, ghy zyt,
Ghy blyft de zelve. Alle Englekennis
En uitspraeck, zwack, en onbequaem,
Is maer ontheiliging, en schennis:
Want ieder draeght zyn' eigen naem,
Behalve ghy. Wie kan u noemen
By uwen Naem? wie wort gewyt
Tot uw Orakel? wie durf roemen?
Ghy zyt alleen dan die ghy zyt,
U zelf bekent, en niemand nader.

En om afzonderlijk de aandacht te vestigen op wat ook afzonderlijk straks de
aandacht vraagt, wijzen wij nog op de volgende regels uit dezen tegenzang:
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U zulx te kennen, als ghy waert
Der eeuwigheden glans en ader;
Wien is dat licht geopenbaert?
Wien is der glansen glans verschenen?
Dat zien is noch een hooger heil
Dan wy van uw genade ontleenen;
Dat overschryt het perck, en peil
Van ons vermogen.

Waarom wij aan dit lied zooveel aandacht schenken hier? Omdat het bij Rudolf Otto
wordt aangehaald als een klassiek voorbeeld, uit de nederlandsche
vroomheids-litteratuur, voor zijn begrip van het ‘numineuze’. Otto zegt: dit is een
vers dat zingt, van wat zich niet laat zeggen.
Dit laatste vraagt bizonder de aandacht. Werd ermee bedoeld, dat Gods
heerlijkheid zich niet volkomen laat zeggen door ons, we waren het volmaakt er
mee eens. Bedoelde het, dat op aarde zich Gods heerlijkheid nooit zuiver zeggen
laat, we waren het er óók mee eens.
We gaan zelfs zóó ver, gelijk reeds gebleken is, dat we óók voor den hemel,
schoon niet dat tweede, dan toch dat eerste handhaven. Indien dus zooiets bedoeld
mocht zijn, willen we graag Vondel's verwonderd: ‘Wie kan u noemen bij uwen
Naem?’ tot in den hemel dragen.
Alleen maar, hiermede is de bedoeling van Otto niet uitgeput. Achter dit citeeren
van Vondel ligt een andere gedachtenreeks. Deze laat zich reeds vermoeden,
wanneer men weet, dat niet alleen deze zang van Vondel, maar ook allerlei teksten
en hymnen uit boeddhistische en indische mystiek, gelijk ook allerlei teksten uit de
litteratuur der middeleeuwsche duitsche mystiek bij Otto dienen kunnen, en ook
praktisch dienst doen als voorbeelden voor de erkenning van de ‘numineuze’
verbazing over een God, die zich niet laat zeggen.
Op dit punt echter gaan wij calvinisten een anderen kant uit. God, zoo houden
wij vol, laat zich wèl zeggen, God laat zich juist in den hemel zeggen, Hij is daar
‘pan-oniem’. De openbaring ‘houdt haar kracht, tot in het laatste nageslacht’, - ja,
tot daar overheen.
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Otto heeft zijn godsdienst-filosofisch begrip van het ‘numineuze’ ontwikkeld door
ontleding van de oostersche mystiek, met name van boeddhistische origine. In deze
mystiek komt naar voren een motief, dat reeds eerder hier genoemd werd: het motief
der ‘Uebergegensätzlichkeit’. In onze wereld - zoo zegt men dan - in onze wereld,
waarin ieder met begrippen werkt, waarin men afstand neemt, waarin men denkt in
diastase, noemt men God met namen. Maar dat is eigenlijk een gebrèk. Want wie
werkelijk met God vereenigd is, en als leerling der ascese, in de ‘Versenkung’, in
contemplatie en gebed, langs meditatieven weg, opstijgt naar boven, die passeert
twee stations: a. het station van het ledige niets, b. het station van het voltooide
niets. In dat eerste station is men van alle tegenstellingen, alle contràsten, alle
onderschéidingen, alle náámgevingen, gelijk onze beneden-wereld met haar
begripsmatige wijsheid die kent, eindelijk verlost. Men neemt daar geen diastase
meer. Men is daar vrij van begrippen als: ‘nabij’ en ‘ver’, ‘boven’ en ‘beneden’. Men
is daar vrij van het spreken in woorden. Alle menschenwoorden toch zijn opgekomen
uit een wereld, die nog in tegenstellingen pleegt te denken. Maar wie, uit haar
omhoog stijgende, doordringt tot het voltooide niets, die beleeft daar de al-eenheid
van God en schepsel. Daar is elk wóórd te veel. Daar moet het woord wijken; daar
is God het onzegbare. Op de vraag, wie God is, geeft men daar geen antwoord
meer in woorden; want God is de lotosbloem, God is de asch van de sigaret, die
men toevallig net rookt. God is eenvoudig àlles, en àlles is God.
Welnu, indien men dit gedachten-schema in Vondel leggen wil, doet men hem
onrecht. Zóó maakt men van Vondel een soort van Dante. Doch daarvoor heeft
Vondel toch te veel van het protestantisme begrepen.
Maar tenslotte is het ons niet te doen om een rechte waardeering van Vondel.
Wij komen er tegen op, dat men langs dergelijke wegen ook een hemel-begrip helpt
vormen, waarbij de hoogste zaligheid niet ligt in het zién en zéggen, maar in het
vervloeien van den mensch met God, in het ophouden van alle spreken. Immers,
niet maar op deze aarde, maar vooral op de nieuwe aarde
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kan gezegd worden: ‘hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond, die groote naam door
het gansche wereldrond.’
En hierom willen wij dien bekenden rei van Vondel niet aan Otto als paradigma
voor zijn speciale godsdienst-filosofische begrippen afstaan, maar hem blijven
reserveeren voor zulk een Godsbegrip, dat eerbied heeft voor de openbaring, en
deze haar kracht behouden laat, juist in den hemel. Indien de uitspraak van Vondel:
- Alle Englekennis
En uitspraeck, zwack, en onbequaem,
Is maer ontheiliging, en schennis,
beteekenen zou, dat het noemen van een naam een schenden was van de
heerlijkheid Gods, wijl deze ‘übergegensätzlich’, en dus onzegbaar is, ja, dan zouden
wij tegen Vondel moeten protesteeren. Maar wij gelooven niet, dat deze woorden,
vooral nu het een dichter betreft, meer willen zeggen, dan: dat zélfs het woord, zélfs
de naam, die van de lippen van den het dichtst bij God staanden engel klinkt, in het
1)
lied der aanbidding, nimmer in staat zal zijn Gods heerlijkheid uit te putten .
En overigens laten wij Vondel zelf hier los, doch blijven, tegenover een in onzen
tijd àl duidelijker aan den dag tredenden hang naar verbintenis van oostersch en
westersch Godsbegrip, en tegenover Otto's bewondering voor de oostersche filosofie,
en tegenover zijn verbintenis van westersche en oostersche mystiek, tegenover
den in Duitschland bekenden Eranos-kring, handhaven de calvinistische gedachte
over de namen Gods, en over het recht en den plicht tot het gebruik daarvan.
Wij passen dan ook deze voor ons besef grondleggende gedachte vrijmoedig
toe, óók op onze constructie van het leven in den hemel; daarin den weg afwandelend
van 1 Cor. 13:12 en andere bijbelplaatsen. Zóó slechts kunnen wij ook dit dogmatisch
perspectief en deze eschatologische gedachte keeren tegen Angelus Silesius,

1)

Zie de noot op blz. 162/3.
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Eckart, Cusanus, Jacob Böhme, de Romantiek, Schleiermacher, Otto en al die
anderen meer. Zóó slechts kunnen wij ook in ons hemelbeeld calvinisten blijven.
De lezer begrijpt nu meteen, waarom we hier in de aanvangshoofdstukken zoo
breed gesproken hebben over het recht en de mogelijkheid van een eschatologie
in den ouden zin des woords. Een eschatologie, waarin men de grondgedachten,
die Gods werk op aarde bepalen, mòet, en ook màg overdragen op Gods werk in
den hemel. Heel bewust dragen we hier de constitutieve elementen van de
Gods-openbaring, die wij hier op aarde reëel werkzaam zien in de geschiedenis,
óver, op het zien van Gód en van de dingen in den hemel, ‘wanneer het volmaakte
zal gekomen zijn.’
Neem ons deze eschatologische grondgedachte af, en deze paragraaf over het
zien in den hemel is een typische uiting van een hoogmoed, die te veel durft weten.
Het feit echter, dat dan ditzelfde geldt van Paulus, is voor ons genoegzame reden
om zulk een aanklacht af te wijzen. Ook in dezen scheidt zich de weg van Rudolf
Otto, Karl Barth ter eener en den calvinist ter anderer zijde.

§ 3. Elkander ‘zien’.
Reeds is in de voorgaande paragraaf er op gewezen, dat ons zien van Gód niet te
denken is als geisoleerde functie. Want in de door Prof. Grosheide gegeven
bespreking van het zien in den hemel, het zien immers zonder tusschenschakel,
bleek het kennen van God wel niet buitengesloten, maar toch ook niet speciaal door
Paulus bedoeld. Het van aangezicht tot aangezicht zien werd door hem als exegeet
zoo ruim mogelijk opgevat, en als een kennen van ‘de dingen’ gezien.
Dit moet als juist erkend worden. Want in 1 Cor. 13 gaat het telkens over de
kennis, afgedacht van een bepaalden inhoud. In de gemeente van Corinthe was
een merkwaardige strijd wel over de kenniswegen ontbrand, maar niet over de
kennisinhouden. Zoo vaak dus over kennis gesproken wordt in dezen apostolischen
brief, heeft men hiermee rekening te houden. Het is in Corinthe niet de vraag, wàt
men straks kent, doch hoe men kent. Ook dit bepaalde
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hoofdstuk zelf spreekt trouwens over de drie charisma's van: ‘kennen’, ‘profeteeren’
en ‘in tongen spreken’, de z.g. glossolalie. Deze alle drie nu hebben zich in Corinthe
bezig gehouden met, en zich uitgesproken over heel het kennisgebied, dat onder
de christelijke aandacht viel. Niet over God alleen, niet over Gods werk alleen, niet
over een fragment uit dat werk, maar over àlles wat de christelijke aandacht boeide.
Dat hier elk isoleeren van God, als afzonderlijk kennisvoorwerp, uit het geheel van
het kennisgebied dient te worden prijsgegeven, is duidelijk, als men bedenkt, dat
Paulus de ‘profetie’, en de ‘glossalalie’ en ook ‘de kennis’, de drie besproken
charisma's, vergelijkt met de liefde. In welk òpzicht hij ze vergelijkt, en wat het
eigenlijke punt, het derde, der vergelijking is, doet voor ons doel niet terzake. Ons
houdt thans alleen dit bezig, dat hij de waarde van de liefde afweegt tegen die van
o.m. ‘het kennen’ en ‘het profeteeren’.
Nu zal niemand beweren, dat de liefde, waarvan 1 Cor. 13 spreekt, alleen maar
is een liefde tot God. Want uit heel het hoofdstuk zelf blijkt wel, dat de liefde zich
tot alles uitbreidt: tot Gòd, èn tot dat wat overeenkomstig God is. Er is trouwens
nooit iemand geweest, die in staat was, alleen God lief te hebben. Want de eerste
en de tweede tafel liggen in één wet, worden door één goddelijken wil beheerscht,
en door één menschelijken wil aanvaard of verworpen. God is niet van zijn schepsel
los te denken. Niet in de liefde. Dus óók niet in ‘de kennis’, óók niet in de profetie,
ook niet in de glossolalie.
Terugkeerende naar ons uitgangspunt, nemen wij dus het inzicht van Prof.
Grosheide over, en herinneren er aan, dat ‘het zien’ in den hemel niet alleen een
zien van Gòd is, maar ook een zien van wat in de woning Gods onder de
overschaduwing van zijn tent de aandacht spant.
Hierbij denken wij natuurlijk wel in de eerste plaats aan de menschen. Het zien
van elkander. De vraag is dus deze: of men elkander ginds zal kennen?
Gewoonlijk leeft dit vraagstuk onder het volk in eenigszins anderen vorm. Zullen
we elkander weerzien? zoo wordt gevraagd. Dat
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weerzien houdt immers de menschen bezig als een probleem van het kerkhof. De
banden zijn verbroken met zoovelen, die zij liefgehad hebben, en nu vragen ze:
zien wij ze weer?
Men moet echter ophouden, de vraag aldus te stellen. Want deze manier van
behandeling van het vraagstuk is toch eigenlijk niet vroom; we zullen zien, dat ze
dan ook niet conform den bijbel is.
Ze is niet vroom, zeiden we. Want immers, deze manier van probleemstelling
gaat weer uit van den mensch, van ons zèlf. We nemen daarbij steeds positie in
ons eigen leven, onzen eigen levensroman. We trekken ons dan terug op ons eigen
kleine afgepaalde waarnemings-gebied, isoleeren ons met ‘de onzen’, en vragen
nu, of dàt, wat er tusschen òns geweest is, straks op een of andere wijze, terug zal
komen, of het beklijven zal.
Maar God heeft ons nooit toegestaan, ons los te maken van het groote verband,
waarin we opgenomen zijn, en ons nimmer verlof gegeven, een anthropocentrische,
egoïstische probleemstelling aan te dienen, als ware ze vroom.
Want, en dit is onze tweede opmerking, zóó spreekt de bijbel niet over deze
dingen. Wij hebben boven er reeds op gewezen, dat hij alles doet zien van Gods
standpunt. Met andere woorden: de vraag is niet: kennen wij elkander weer, maar:
óverzien wij Gods heele, breede werk? Niet een heel klein onderdeeltje van de
breede, ingewikkelde dramatiek der historie heeft voor de eeuwigheid, voor den
hemel, zijn beteekenis, maar heel die historie. Daarom vragen we ook niet naar dàt
bepaalde onderdeeltje van die acte in het zooveelste bedrijf van het werelddrama,
waarin dan juist wij met onze kennissen onze rol te spelen hadden, maar naar heel
het bedrijf, heel het drama, heel Gods wereldwerk. En nu is de vraag: zal men dat
zien?
Deze vraagstelling heeft beteekenis, omdat het hier gaat om de kwestie, of het
woord ‘herkennen’, ‘weerzien’, hier op zijn plaats is. Het zou immers kunnen zijn,
dat wij straks elkander niet herkennen, doch kènnen. Dat we niet elkander weerzien,
maar elkander zien, in elkander inzien. Het is, zoodra men maar denkt aan de
breedheid van de geschiedenis, en van de menschheid, eigenlijk al te
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naïef, het probleem van het kennen der menschen in den hemel als een probleem
van het weerzien aan te dienen, of te behandelen. Weerzien kan men slechts wat
men gezien heeft.
Maar wanneer het in den hemel om het zien gaat, het zien van heel de nieuwe
menschheid, dan wordt met één slag alles anders.
Want dan komen in den hemel niet die paar geïsoleerde figuren naar voren, die
we hier op aarde hebben ontmoet, alsof dat in ons hemelbeeld de bij uitstek scherp
afgeteekende figuren waren, tegen welke dan de overige menschheid den
achtergrond zou vormen. Neen, omgekeerd, dàn treedt voor onze aandacht de
éénheid van Gods wereldwerk. En pas in verband met dat ééne groote wereldwerk,
en met die ééne menschheid, en met dat heele groote gezelschap der schare, die
geen mensch kan tellen, treden dan, elk op zijn eigen plaats gelaten, óók diegenen
in onzen aandachtskring, met wie we hier op aarde door onderscheiden banden
zijn verbonden geweest.
Dat wij de dingen zóó moeten denken, blijkt reeds uit de wijze, waarop de bijbel
er over spreekt.
Wij gaan maar weer terug naar 1 Cor. 13. Wat daar wordt gezegd, kunnen we
aldus kort samenvatten: de kennis-inhouden blijven, de kennis-wegen veranderen.
Alles wat ‘ten deele’ is, zegt Paulus, zal straks van ons wijken, en plaats maken
voor het volkomene, het volmaakte, hetgeen zijn doel bereikt heeft. Thàns kennen
wij ‘ten deele’, d.w.z.: ‘alle menschelijk charismatisch kennen is onvolkomen. In
anderen vorm komt het niet voor.... het kennen zelf is onvolkomen’ (Grosheide).
Straks evenwel komt daarvoor in de plaats een kennen, dat niet meer ‘ten deele’
is, dat volkomen is.
Maar hoe gebeurt dat? Op deze wijze, dat de profetie, de glossolalie, en ‘de
kennis’ of ‘gnosis’ ophouden.
Dat laatste woord, ‘ophouden’, beteekent niet, dat de inhoud van de kennis zal
verdwijnen, want: ‘over den inhoud spreekt de apostel niet’ (Grosheide). Het
beteekent slechts, dat de genoemde charisma's niet meer zullen werken, dat dus
de acte, de handeling van ‘het profeteeren’ vervalt. Dat de acte, de handeling van
de ‘glossolalie’ ophoudt. Dat de gnosis, de kennis, niet meer werkt.
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En hiermee bedoelt Paulus allerminst, dat men straks niet meer kennen zal. Want
het kennen blijft ook in den hemel, gelijk duidelijk blijkt uit vers 12. Het wordt zelfs
intensiever gemaakt, ‘een ten volle kennen en erkennen’ (Grosheide); in vers 12
wordt immers gezegd, dat het ‘kennen’ (‘ginooskein’) wordt geïntensiveerd tot
‘erkennen’ (‘epiginooskein’). Daarom houdt slechts die bepaalde kennis-manier op,
welke in Corinthe bekend was als het typeerende kenmerk van hen, die met
bizondere charisma's, of Geestesgaven, waren begiftigd. Natuurlijk, zoo merkt Prof.
Grosheide op, ‘dient.... in het oog te worden gehouden,.... dat men het charismatische
werk des Geestes niet los mag maken van het andere. Vooral bij de gnosis is
krachtens haar karakter het verschil tusschen de kennis van ieder Christen en die
van de charismatisch begaafden niet groot. Daarom is er ook geen bezwaar tegen’,
- aldus nog steeds Prof. Grosheide - ‘om wat hier’ (13:8) ‘en in de volgende verzen
over het kennen staat, van alle kennen te nemen. In concreto is echter steeds het
kennen van den Christen bedoeld.’
Deze gegevens laten slechts de conclusie over, dat de handeling van het kennen,
gelijk ze thans, in déze bedeeling, zich voltrekt, ginds in de andere niet meer zal
geschieden. De kenniswijze is veranderd, de kennisweg, dien wij heden betreden,
is opgebroken.
Geen wonder trouwens. Zoodra men maar even er aan denkt, dat nu reeds een
kleine beschadiging van de hersenen iemands gansche geheugen weg kan nemen,
dat tusschen hersenen en denken, tusschen lichaam en geest, een innig nauw
verband bestaat, zal onmiddellijk duidelijk zijn, dat niemand ònze kenniswegen
projecteeren kan tot in den hemel toe. In dit opzicht, en in dezen zin nemen wij, al
is het dan beeldsprakig, de uitspraak voor onze rekening, dat alle menschenleven
(niet de menschen zelf) door vuur verteerd wordt. Wie ook maar iets weet van den
nauwen samenhang tusschen de denkacte, die wij vandaag in dit leven voltrekken,
en alle àndere acten van het tegenwoordige, historisch wordende, verànderende
leven, die zal er geen oogenblik meer moeite mee krijgen, te aanvaarden, dat het
kennen in den hemel ànders is dan
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dat van hier beneden. Ook wat ‘de dingen’, het schepsel, onze omgeving betreft.
In plaats dus van òns tegenwoordig, trapsgewijze zich ontwikkelend kennen
(waarbij ook weer te denken valt aan Paulus' parallel, in 1 Cor. 13, tusschen het
kinderlijke bestaan met zijn successief groeiend kennen èn het bestaan van den
volwassene) komt dus in den hemel het kennen-der-éénheid, het kennen in-ééns,
het kennen, waarbij overzicht en inzicht saamgevallen zijn. Prof. Grosheide zegt
zeer typeerend, dat het zien in 1 Cor. 13:12 beteekent: ‘een kijk op iets hebben’.
Elk oogenblik is de kennis, wat den inhoud betreft, rijk, overzichtelijk, een perfectum,
en dit perfectum, d.w.z. dit voltooid tegenwoordig zijn der kennis, zet zich nu eeuwig
voort. Het treedt altijd òngebroken voor de volle, nimmer verslappende, nimmer
fragmentarisch werkende aandacht.
Op deze niet nader omschrijfbare wijze kan men elkander straks kennen.
Met voorzichtigheid valt óók hier weer te herinneren aan wat Adam in het paradijs
had. Hij gaf aan de dieren namen ‘naar hun aard’. Hij deed dat niet na lange studie,
maar krachtens een onmiddellijk inzicht. En zóó, in-ziende in ‘den aard’ van het
schepsel, noemde hij den naam daarvan, drukte hij zijn inzicht uit in woorden.
Dat is er ook straks in den hemel. Maar dan toch weer ànders niet alleen, maar
ook veel rijker dan Adam het had.
Het is ànders, zeiden we. Want immers, Adam staat in een wordende wereld. Met
haar veranderde hij ook zelf. Hij groeide met haar mee. Dit nu is straks voor eeuwig
afgeloopen. Bovendien stond Adam, zelf op de hem gestelde wet van groeien
aangewezen, nog maar voor het begin van de werken Gods. Straks echter zal men
in de eeuwigheid begin en eind en alles daarvan overzien. Daarbij komt, dat Adam,
die in den aanvang van het scheppingsleven dadelijk een inzicht heeft in het
geschapene, na den val op het herscheppend openbarhigswoord van God is
aangewezen. Op dat Woord, dat hem door van boven af inkomende openbaring
toespreekt over wat hij niet uit de natuur kon kennen. Dit Woord
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Gods nu zal naar zijn kennisinhoud in den hemel óók mede in rekening komen, en
dienen tot verlichting van een ieder mensch, en tot verklaring van al Gods werken.
In zóóverre dus is alles rijker, dan Adam's kennis zijn kon. Want heel de verlossingsen openbarings-werkzaamheid van God komt straks in rekening.
Zoo is dus onze eerste conclusie, dat wij in het kennen van het schepsel, ook dus
van den medemensch, niet aangewezen zijn op het zeer armoedige, al te schralen
troost gevende ‘weder-zien’, maar op het rijke ‘in-zien’. Niet op het ‘herkennen’ maar
op het ‘erkennen’. Dit geldt voor àl Gods werk, en daarom geldt het óók voor het
menschenleven, het menschengezelschap, de breede menschheid, de schare, die
men niet kan tellen, maar waarin voorts toch elk zijn eigen figuur scherp afgeteekend
vindt.
In hetgeen hierboven gezegd is, ligt reeds, onder verwijding van den gezichtskring,
veel opgesloten, dat ons over den rijkdom van het elkander kennen in verbazing
brengt. Wij hebben het begrip ‘wederzien’ immers óók om deze reden afgewezen,
dat de wijze van kennis in den hemel totaal anders is dan hier. Daar is alles eeuwig,
en is niets meer wordend, voorbijgaand. De mensch heeft daar straks zijn nieuwe
lichaam. En zijn geest is er tot zijn hoogsten wasdom gekomen, en in rust gezet. Al
hebben wij daarom over de wijze van het kennen in den hemel niet de minste
voorstelling, al kunnen wij niets bepaalds ervan zeggen, één ding kunnen wij toch
wel: dit ééne weten wij immers zeker, dat het ontzaglijk veel rijker, dieper, zuiverder
en intensiever zijn moet dan elke kennis, die op aarde bereikbaar is geweest.
Welnu, hoe geweldig is reeds thans op aarde de mogelijkheid van ons kennen,
en van ons zien? Reeds is men bezig de televisie te beoefenen. Wie kan zeggen,
in hoe korten tijd het in-de-vertezien even populair zal zijn, als nu reeds het
in-de-verte-hooren? Nu reeds kennen wij in onze menschelijke samenleving
helderziendheid, clairvoyance; velen hebben een schijnbaar onmiddellijke zekerheid
omtrent wat gebeurt op een afstand, die naar de gewone, de alledaagsche
kenniswegen, te ver is en te groot. Alles wat op het terrein van het z.g. ‘occulte’
leven ligt, is voor zoo-
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ver het zich bedient van in Gods schepping aanwezige mogelijkheden, een heel
gewoon gebruikmaken van wat God in de schepping gelegd beeft. De bedoeling,
waarmede men in de z.g. occultistische kringen met dergelijke van God gegeven
mogelijkheden opereert, moge verkeerd zijn in vele gevallen, en het grijpen naar
die dingen moge vaak eigenwillig zijn, en om dié reden veroordeelenswaardig, maar
het zijn ten slotte dingen, die in de natuur zelf liggen. De ontwikkeling van deze
scheppingskrachten, de veelvuldigheid en het gemak van hun aanwending, worden
op aarde tegengegaan door onnoemelijk veel factoren. Daaronder zijn er factoren
van Gods eigen wil, maar ook andere van onzen, en dan wel nader onzen bedorven
wil. Leefden wij fijner, en voorzichtiger, minder ruw, minder haastig, was ons diëet
beter, en was onze levensexistentie niet zoo hopeloos verscheurd, wie weet, hoeveel
niet reeds nú de voorbeelden zouden zijn van dat in schijn directe zien en
waarnemen, van dat schijnbaar onmiddellijke kennen, dat wij nu slechts in enkele
bizondere figuren, als telepathen enz. met verbazing bewonderen, en dat velen
door het onbegrijpelijke erin, zij het dan ook ten onrechte, kortweg als duivelswerk
schijnt te moeten gekwalificeerd? Wanneer echter straks in de verlosten alle zondige
bedoeling weggevallen is, en bij hen een bij voorbaat beschikken over hetgeen nog
niet ter vrije beschikking door God gegéven is, onmogelijk zal zijn, dán zal ook in
dit opzicht de nieuwe menschheid kenniswegen kunnen bewandelen, en
kennismogelijkheden tot werkelijkheid zien komen, waarvan wij nu nog in de verste
verte niet gedroomd hebben. Indien er thans reeds menschen zijn, die gedachten
kunnen ‘lezen’, waarom zou dit ginds dan geen regel zijn van allen tegenover allen?
Indien nú reeds iemand waarnemen kan, wat kilometers verder gebeurt, hoe zou
dan ginds ook maar één plekje van de nieuwe aarde voor ons ondoorzoekelijk zijn,
of het zien bemoeilijken? Indien nú reeds gedachten, geestesbewegingen van den
éénen individu gelijk zooveel ‘golvingen’ waarneembaar zijn voor een ander individu,
hoe zou dan ginds de wil van den één niet dadelijk overgolven in dien van den
ander? En de actie van den één niet meteen, onmiddellijk, reactie wekken in zijn
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naaste? Ook deze woorden zijn nog onnauwkeurig; het verkeer zal ginds zóó
volkomen zéker, en zóó akuut en dadelijk zijn, in alle regelmaat, dat ieder mensch
er een leesbare brief van Christus wordt voor den ander. Elke lofzegging, die in de
ziel van den één leeft, vindt bij den ander dadelijk aansluiting, gehoor, antwoord.
Elk staat in zijn eigen rei, en is tevens den ander daarin tegenrei. De rei is met de
tegenrei saâmgevallen, het woord met het antwoord saamgesmolten, het koor met
het tegenkoor saâmgevloeid, in elk ondeelbaar oogenblik. Men zingt elkander niet
toe, om elkaar te benaderen, maar zingt, denkt, begeert, en leeft, streeft met elkander
mee, en òp elkander in. De één geeft den ander de hand, als hij hem ontmoet op
verren ‘afstand’, want de diastase is opgeheven, alle dia-stase. De woonplaats Gods
is bij de menschen. De woonplaats van den mensch is bij den mensch. De
gedachten-overdracht is zóó intens, dat de beroering van de handen niet meer
noodig is, om daaraan uitdrukking te geven, of om contact te zoeken.
Wij willen ons in deze dingen onthouden van elk spel der fantasie. Zoodra men
evenwel in den hemel de zekerheid stelt van een kennen, van een ‘pneumatisch’
verkeer, dat al wat heden mogelijk is, ver te boven gaat, heeft men op dit punt niet
den minsten twijfel meer.

§ 4. ‘Godgeleerdheid des gezichts’?
In onze voorgaande paragrafen hebben wij het ‘zien van aangezicht tot aangezicht’
overeenkomstig de meening onzer gereformeeerde exegeten betrokken, niet slechts
op ons zien van God, maar ook op ons zien van den mensch, ja, in wijderen kring,
van ‘de dingen’ der nieuwe wereld.
Dit was eigenlijk - en het is goed ons hier thans rekenschap van te geven - een
voor de gereformeerde dogmatiek beteekenisvolle notitie, althans indien men de
consequenties daarvan trekt.
Reeds het enkele feit, dat vroeger dikwijls dat ‘zien van aangezicht tot aangezicht’
vrijwel zonder nadenken als het ‘zien’ van God werd geëxegetiseerd, bewijst, dat
zich feitelijk een wijziging in de gedachten voltrekt, als de gereformeerde theologie
de exegese van Prof. Grosheide consequent aanvaardt. Wanneer b.v.Johannes
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à Marck, in zijn ‘Merch der christene Got-geleertheit’ den tekst van 1 Cor. 13:12,
boven besproken, in zijn betoog opneemt, betrekt hij hem zonder meer op ons zien
van God; ‘om dat het geduurige en vergenoegende genot Gots van naa bij, het
geene de Engelen en Saalige Heemelingen hebben, ons in de Schrift bij eene
overgebrachte spreekwijze voorkomt als een Sien van Got,.... jaa als een
aanschouwen staande teegen het geloove oover, 2 Cor. V. 7. en een sien, niet door
eene spiegel in eene duistere reede, maar van aangesicht tot aangesicht I Cor. XIII.
12.’
Wij worden hier herinnerd aan een zeer bekende onderscheiding tusschen drieërlei
‘theologie’. Johannes à Marck noemt het hemelsche ‘zien van God’ een
‘Got-geleertheit des Vaaderlants’, ook wel ‘Got-geleertheit des Gesichtes’. Hij
onderscheidt ze van de ‘Got-geleertheit der vereeniginge’, welke Christus heeft, en
van de ‘Got-geleertheit der reisigers’, die nog op den weg naar het vaderland zijn.
Deze ‘Gotgeleertheit des Gesichtes’ is het deel van ‘de Goede Engelen en Saalige
Menschen in den Heemel’; hij meent, dat ze de ‘godgeleerdheid’ van de menschen
hier op aarde ver overtreft. Haar naam van ‘Got-geleertheit des Vaaderlants’ krijgt
ze dan ook ‘weegens des selfs genot in den Heemel’.
Voor theologisch geoefenden is het duidelijk, dat wij hier te maken hebben met
een bekende onderscheiding, die we ook aantreffen bij Dr A. Kuyper en Dr H.
Bavinck. Zij spreken van drieërlei ‘theologie’:
o
1 . de ‘theologia unionis’, d.w.z. de theologie der vereeniging. Deze is het eigendom
van Christus. Hij bezat ze naar zijn menschelijke natuur, krachtens de
vereeniging van deze natuur met de goddelijke (vereeniging is ‘unio’).
o de ‘theologia visionis’ (of: patriae), welke eenmaal in den hemel het bezit zal
2 .
zijn van de volkomen zaligen, of het nù reeds is bij de in Jezus ontslapenen,
en ook bij de engelen; dezen toch hebben een ‘gezicht’ op God; zij ‘zien’ Hem
(zien is ‘visio’).
o de ‘theologia stadii’ of ‘studii’, ook wel genoemd ‘theologia viatorum’, d.w.z. de
3 .
‘theologie’ van die menschen, die nog op aarde zijn. Zij zijn nog reizigers naar
het vaderland (patria), op
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weg nog slechts naar den hemel. Zij zien God nog niet ‘van aangezicht tot
aangezicht’, maar moeten nog wandelen door geloof en niet door aanschouwing.
Daarom zijn ze aangewezen op studie, nadenken, wetenschappelijke
inspanning.
Het is de moeite waard, op deze onderscheiding te letten. Immers, heeft ze haar
recht, dan zullen wij bij onze bespreking over den hemel alles moeten bezien onder
het begrip van deze theologia visionis. Ja, eigenlijk hadden we het dan in de
voorafgaande paragrafen al moeten doen. Mocht het echter blijken, dat deze
onderscheiding zelf aanvechtbaar is, dan vervalt ook daarmede deze ‘theologia
visionis’ als afzonderlijk en leiding-gevend thema voor onze bespreking.
Nu treft het ons, dat reeds het enkele feit, waarop wij in den aanvang wezen - het
feit n.l. dat het zien van 1 Cor. 13:12 niet, met à Marck, alleen op Gód, doch met
Grosheide op àlles in den nieuwen hemel en de nieuwe aarde moet betrokken
worden - eigenlijk het heele schema van deze drieërlei z.g. ‘theologie’ doorbreekt.
De term van ‘theologia visionis’, theologie des gezichts, grijpt immers terug op de
bekende uitspraak van Paulus, dat wij ‘wandelen door geloof, en niet door
aanschouwing’ (2 Cor. 5:7).
Nu wijst naar de meening van sommige exegeten deze paulinische uitspraak zelf
terug naar Num. 12:8. God zegt daar, dat Hij tot Mozes sprak ‘van mond tot mond’,
en door aanschouwing, en niet door duistere woorden; Mozes heeft n.l. de
verschijning van den Heere gezien.
Wij zullen niet beslissen, of deze meening juist is. Wij merken alleen op, dat,
indien ze juist mocht zijn, het nog des te gemakkelijker in het oog springt, hoe
ongeoorloofd het is, dit ‘wandelen door aanschouwing’ speciaal te betrekken op
God. Alsof men God zou kunnen zien, los van de openbaring. In Num. 12:8 wordt
immers juist gezegd, dat Mozes God aanschouwd heeft in diens openbaring? Het
was bij Mozes geen aanschouwing Gods, los van de openbaring. Het was geen
‘aanschouwing’, welke Mozes op een hooger niveau bracht, dan dat, waarop de
openbaring den mensch pleegt te brengen. Het was geen ‘zien’, dat Mozes boven
begrips-
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matig kennen uithief, of van lichamelijk zien vrij maakte. Mozes toch heeft met zijn
lichamelijke oog gezien niet den Heere, maar diens ‘heerlijkheid’, d.w.z. de uiterlijke
verschijning van Jahwe, de ‘sjechina’, welke in die bepaalde periode der
openbaringsgeschiedenis dienen moest als openbaringsmiddel, ter verzekering,
dat God de Heere tegenwoordig wilde wezen bij zijn volk. Daaruit volgt dus, dat
Mozes' zien-van-den-Heere niet een ‘hemelsch’ zien geweest is. In geen enkel
opzicht. Dit ‘zien’ onderscheidde zich van het zien der andere menschen, niet in
dézen zin, dat die anderen nog maar pelgrims waren, op wèg naar het betere
vaderland, terwijl dan Mozes tegenover die pelgrims de voorrechten van den
niet-meer-pelgrim zou hebben ‘gesmaakt’. Juist omgekeerd. Want Mozes was óók
in dit zeer bepaalde geval van het zien van de ‘sjechina’ pelgrim. Omdat Mozes zelf
pelgrim is en in deze wereld andere pelgrims op den weg naar het vaderland leiden
moet, daarom gunt God hem voor één keer een aanschouwing, niet van den
onzienlijken God, doch van een zichtbaar teeken van Gods tegenwoordigheid. Deze
zichtbare verschijning, deze theophanie, was een hulpmiddel, waarvan de openbaring
zich bediende aan het begin van den openbaringsweg; ze behoort tot die lagere
hulpmiddelen, welke God straks door betere, sterkere vervangt. Uit alles blijkt, dat
het ‘zien-der-aanschouwing’, zooals het Mozes overkwam, niets te maken heeft met
een incidenteele doorbreking van den regel, dat ‘niemand ooit God gezien' heeft’.
Het was volstrekt geen ‘hoogere vorm’ van Godsaanschouwing.
Maar ook al laat men deze bizonderheid uit Mozes' leven buiten beschouwing,
ook dàn nog blijkt Paulus' uitspraak in 2 Cor. 5, blijkens heel het verband van het
hoofdstuk zelf, allerminst de bedoeling te hebben, zich uitsluitend uit te spreken
over het aanschouwen, of schouwen, van God alleen. Dat Paulus hier óók het oog
heeft op het aanschouwen straks van de schepselen, blijkt uit het feit, dat hij in 2
Cor. 5 spreekt over het nieuwe lichaam, en met name over het zien van den
verheerlijkten Christus; deze nu vertoont zich lichamelijk, zichtbaar en tastbaar.
Omtrent deze hemelsche werkelijkheden hebben wij, aldus wil Paulus zeggen,
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thans nog slechts geloofskennis, maar we ontvangen straks de levende
aanschouwing daarvan.
Zooverre dus de beweerde ‘theologia visionis’ op Paulus' woorden steunen wil,
zien we haar reeds wankel worden. Wie haar als een ‘genot van God’ voorstelt, met
de heimelijke bijgedachte, dat men onder dat genot niet meer aangewezen is op
de openbaring, gaat daarmee in tegen de bedoeling van de bovenaangehaalde
plaatsen. Nuchter uitgelegd, komen deze loci tot de verbaasde droomers over een
theologia visionis met het koud-water-bad der tegenwerping: indien gij die theologia
visionis vasthouden wilt, welnu, doe het maar,.... mits ge dan voortaan óók van een
1)
2)
‘anthropologia visionis’, of van een ‘geologia visionis’ belieft te spreken, als even
zoovele hemelgeschenken, en met gelijken nadruk, als waarmee de oude theologen
het deden van de theologia visionis. Immers, in 2 Cor. 5 is het niet deze tegenstelling:
hier beneden zien we nu wèl menschen en wel boomen, maar we zien Gód niét....
doch in den hemel zien we straks Gód óók. Neen, de tegenstelling is zóó: vandaag
zien we de menschen van de oude aarde, en de boomen van de oude aarde,
vandaag zien we ook God door de openbaringsmiddelen van de oude aarde.... maar
eenmaal zien wij de menschen van den hemel, de heerlijkheid van de nieuwe aarde,
zien we ook God naar de openbaringsmiddelen van den voleinden staat der dingen,
den tot rust gebrachten hemel.... De werkelijkheden van den nieuwen hemel en van
de nieuwe aarde gelooven wij op het oogenblik nog slechts, maar eenmaal zullen
wij ze óók aanschouwen. De verheerlijkte menschen met hun geestelijk lichaam
‘kennen’ wij vandáág alleen met ‘pelgrimskennis’. Later echter ‘zien we ze van
aangezicht tot aangezicht’. Dat zou dus moeten heeten volgens de logica van de
oude theologen: er komt een anthropologia visionis tegenover de anthropologia
viatorum. De nieuwe aarde ‘kennen’ we nù alleen door het geloof. Eenmaal zullen
wij ze ‘zien van aangezicht tot aangezicht’. Dat zou dus weer moeten heeten, volgens
de logica van de oude theologie: een

1)
2)

Een ‘weten-des-gezichts’ omtrent den (hemelschen) mensch.
Een ‘weten-des-gezichts’ omtrent de nieuwe aarde.
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geologia visionis tegenover de geologia viatorum. Maar men voelt, dat het zoo niet
bedoeld is. Onwillekeurig heeft de oude theologie, ook die der klassieke
gereformeerden met haar constructie van een ‘theologia visionis’ als ‘theologie des
vaderlands’, als hemeltheologie, de suggestie gevolgd, en bij haar leerlingen
gekweekt, alsof het ‘zien’ van God, gelijk het in den hemel zou geschieden, toch
1)
eigenlijk hierom een hoogere trap van kennis Gods zou zijn, wijl het ons minder
afhankelijk van openbaring zou doen zijn. Maar de hemel laat de openbaring
doorgaan. Hij kènt geen zien-der-directheid zonder openbaring; hij weet van geen
tanen van het openbaringslicht. Hij belooft geen mystische extase, als ware dat een
Godsgeschenk, dat zijn ontvanger boven het niveau van openbaring en van
begripsmatig kennen uit-dragen zou.
Heel deze onderscheiding van drieërlei ‘theologie’ schijnt ons onrijp. Om dit wat
nader te mogen adstrueeren, vergunne men ons, bij wijze van excursie, een enkele
opmerking.
a. Dr A. Kuyper - die er meer den nadruk op legt dan Dr H. Bavinck - heeft deze
onderscheiding aangegrepen, om er aan te demonstreeren, dat er een telkens
onderscheiden kenniswèg was bij Christus, bij de gezaligden in den hemel, en bij
de menschen op aarde. Zoo zegt hij (we citeeren hier en daar de Encyl. der H.
Godgel.): ‘Een ander was de kennisse Gods voor hem, die zelf sprak: “Niemand
kent den Vader dan de Zoon en wien het de Zoon wil openbaren”; en een andere
voor hen, die niet dan door dien Zoon tot de kennisse Gods konden geraken.’ Hij
beriep zich hierbij op ‘onze echte theologen in hun bloeitijd’. Zoo wordt verwezen
naar het klassieke leerboek der gereformeerde theologie, de Synopsis purioris
theologiae. En ook naar B. de Moor.
Gaat men nu tot deze theologen zelf terug, dan valt het op, hoe

1)

‘Minder’; want tegen de visio per essentiam opponeerde men prachtig. In dèzen echter is
men onzeker: B. de Moor (Comm. Perp. I, 34) springt vàn 't kennen van God op 't kennen
van Gods ‘dingen’ over, spreekt v.e. experimentalis cognitio naturalis angelorum. Het begrip
‘nabijheid’ (consortium) speelde parten: 2 Sam. 14:17; 19:27; 1 Kon. 10:8 (!). Bl. 35: intuitus
rei ipsius vel personae coram praesentis tegenover repraesentatio rei alicujus (waar blijft de
persoon?) in speculo exhibitae.
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onzeker ze hier zijn. Een aanmaning tot voorzichtigheid, ligt reeds in het feit, dat
ook de scholastiek met deze of dergelijke onderscheidingen werkt. Zoo subordineert
b.v. Thomas Aquinas de ‘theologie van den pelgrim’ (theologia viae) aan de ‘theologie
1)
der zaligen’. Ook andere scholastici kennen deze onderscheiding. Dit alles echter
laten we rusten. Wel wijzen we er op, dat juist dat ééne puntje, waar het bij Dr A.
Kuyper in zijn aanvaarding der bedoelde onderscheiding op aankomt, in het exposé,
dat de gereformeerde dogmatici der 17e eeuw van deze drieërlei theologie geven,
telkens onaangeroerd blijft. Dat fijne puntje is n.l. bij Dr Kuyper het verschil in
kennisweg, dat zich afteekenen zou in deze drieërlei theologie. De Synopsis b.v.
maakt nergens duidelijk, dat en hoe de wijze van kennen bij Christus in zijn
menschelijke natuur anders was dan bij de geloovigen hier op aarde. Haar beroep
op ps. 45:8 herinnert eraan, dat God Christus gezalfd heeft met vreugde-olie boven
zijn medegenooten. En naar Joh. 3:34 verwijst ze ten bewijze, dat Christus den
Geest ontving zonder maat. Bij de uitlegging van deze Schriftplaatsen legt de
Synopsis, leggen ook à Marck en De Moor wèl den nadruk erop, dat Christus meer
weet dan wij, maar ze spreken niet over het fijne puntje, hoe Hij een

1)

Bij Duns Scotus treft men (De Cogn. Dei, qu. I) de onderscheiding van een ‘kennis des geloofs’,
èn daarnaast de kennis v.h. ‘vaderland’ (patria). Hij stelt nu de vraag, of er tusschen die beide
nog een midden-kennis is? Het antwoord luidt bevestigend. Uitgaande van de onderscheiding
tusschen ‘intuïtieve’ en ‘abstractieve’ kennis, betoogt hij, dat er bij den ‘viator’ (die nog op
weg is, nog niet in het vaderland) zekere (quaedam!) kennis van God zijn kan, die tusschen
de kennis v.h. geloof en die van het vaderland (patriae) in staat, hij noemt ze ‘abstractiva
immediate, quia cuicumque objecto infinito non oppugnat repraesentari per aliquid aliud,
tanquam per objectum repraesentans mediate, prout per actum visionis, eidem objecto non
repugnat repraesentari per speciem tanquam per repraesentans immediate’. Ook Duns Scotus
argumenteert reeds met 2 Cor. 12; Paulus' ‘wegrukking’ was niets anders dan de ‘visio
beatifica’, en toch had hij daarvan een herinnering! De kwestie van zulk een ‘cognitio
abstractiva de Deo’ wordt dan verder een punt van discussie tegenover de Thomisten. - Deze
en dergelijke scholastieke redeneeringen zijn even ver verwijderd van een bijbelschen opbouw
als de geruchtmakende rede, die J.J. Zimmermann eens hield ‘de praecellentia Eruditionis
Theologicae, qua instructae erunt mentes coelo receptae’ (Opuscula, I, Tiguri, 1751) en waarin
hij (p. 1073) betoogde dat de kennis der zaligen altijd nog toenemen zou.
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ànderen kennisweg dan wij bewandelt. Hoe weinig men daarover te zeggen weet,
blijkt hieruit, dat volgens De Moor de psalmdichter in psalm 45:8 Gods Zoon
aanspreekt, gelijk deze vleesch geworden is en verhoogd is. Daarmee wordt feitelijk
heengeloopen over deze beide vraagpunten: a. in hoeverre de kennisweg van
Christus in zijn vernedering al of niet verschilde van dien in zijn verhooging; b. welk
verschil er is tusschen de kenniswijze van den verhoogden Christus èn die der
zaligen in den hemel. De mensch Christus is immers eerst ‘viator’ onder ‘viatoren’,
pelgrim met pelgrims geweest, en later in den hemel, in het ‘vaderland’ gekomen.
Maar de ‘unie’ bleef. De Moor zegt wel, dat de kennis, die Christus op aarde had,
een verrijking, een aanvulling kreeg in den hemel (complementum), maar daarmee
heeft hij nog geen woord gezegd over Christus' kennisweg. De theologische
onzekerheid verraadt zich, als men, van Christus sprekende, de theologia unionis
(theologie der een heid) ook theologia unctionis (theologie der zalving) noemt. Dit
is een wel wat al te forsche gedachten-sprong. Want de ‘unio’, de vereeniging der
twee naturen raakt Christus als God en mensch. De ‘unctio’, de zalving echter,
betreft Hem alleen als mensch. Hoe kan men dan het resultaat der unie met dat
van de unctie vereenzelvigen? Terecht merkt de Moor zelf op, dat de zalving óók
aan de geloovigen geschonken is, zoodat ook zij ‘op een of andere wijze’, ‘in zekeren
zin’ (quodammodo) een theologie der zalving bezitten. Dit ‘quodammodo’ zijn we
al eens eerder tegengekomen bij Thomas (bl. 106). Thans lezen we het bij De Moor.
Bij beide auteurs bewijst het wetenschappelijke verlegenheid. Men poogt den
kennisweg van Christus af te grenzen van dien der geloovigen, maar het gelukt niet
(vgl. Walaeus, 115). De zalving van Christus wijst volgens à Marck en De Moor op
een ‘interventie’ van den Heiligen Geest in het kennen van Christus. Maar dit begrip
‘interventie’ onderstelt de afhankelijkheid, die het schepsel heeft tegenover den
Schepper; het kan dus met geen mogelijkheid op één lijn geplaatst worden met de
vereeniging (de unio) van Christus' beide naturen.
b. Gelijke verlegenheid valt op, wanneer b.v. later in de christologie door à Marck
opgemerkt wordt, dat de begiftiging van
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Christus met de gaven des Geestes naar zijn menschelijke natuur (Ps. 45:8, Joh.
3:34) gevolg, effect was van zijn vereeniging met God. Deze noemt hij hier:
communicatio charismatum. Nadrukkelijk verdedigt hij zijn opvatting der
communicatio charismatum tegen die der lutherschen, en der roomschen, volgens
wie ‘de ziel van Christus van deszelfs eerste scheppinge af in dier voegen met
wijsheid en genaade vervult zoude zijn geweest, dat hij naaderhant niets zoude
hebben geleert hetgeene hij te voren niet wiste’. Maar tot een eigen omschrijving
van den kennisweg van Christus komt hij niet.
c. De dogmatische exposé's dier dagen kennen, wat den kennisinhoud betreft,
aan Christus' ‘theologie-der-unie’ wel een quantitatief-gradueel verschil met de
‘theologie-der-pelgrims’ toe, en men blijft ook wel nadrukkelijk handhaven, dat
Christus' ‘theologie-der-vereeniging’ steeds te onderscheiden blijft van de oneindige
kennis Gods, welke zelf niet in een eindige natuur kan overgaan (De Moor), maar
tot de uitwerking van het in discussie zijnde qualitatieve verschil, wat den
onderscheiden kennisweg betreft, komt men niet toe.
d. Geheel in overeenstemming met de wazigheid en nevelachtigheid van heel
deze constructie is het vervolgens, wanneer telkens de vraag onopgelost blijft, die
wij reeds even aanraakten, of niet de overgang vàn de z.g. ‘pelgrims-theologie’ tòt
de z.g. ‘gezichts-theologie’, die immers bij alle geloovigen zich in hun sterven voltrekt,
een parallel moet hebben bij den Christus. Loochent men dezen parallel, dan doet
men op zijn eigen standpunt tekort aan de leer van de waarachtige menschheid van
Christus en aan de gedachte, dat Hij in alles ons gelijk was, uitgenomen de zonde.
Geeft men echter het bestaan van dezen parallel toe, dan is daarmede de heele
onderscheiding van ‘pelgrims-theologie’ en ‘gezichts-theologie’ als twee afzonderlijke
momenten tegenover de ‘vereenigingstheologie’ losgelaten, zoolang althans (zie
onder c) deze laatste afgegrensd blijft van de ‘oneindige kennis Gods.’
e. Men heeft de moeilijkheden zelf wel gevoeld. Immers à Marck (Comp. I, 10
pag. 5) constateert bij zijn bespreking van de ‘pel-
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grims-theologie’ (theol. stadii), dat volgens de scholastieke theologen de kennis van
Christus als pelgrim, de kennis dus van Christus in zijn omwandeling op aarde, en
tevens die van de zaligen (theologia visionis, ‘gezichts-theologie’), geheeten wordt:
comprehensio (vgl. De Moor I, 36, Gomarus I, 250 b). ‘Comprehensio’ beteekent
zooveel als: begrijpende kennis. Op deze opvatting der scholastiek levert dan zoowel
à Marck (XIX, 22, lat. ed. 382, holl. III. 529, v.) alsook De Moor opzettelijk critiek.
Eerstgenoemde komt er tegen op, dat men Christus tegelijkertijd ‘viator’, d.w.z.
pelgrim, èn ‘comprehensor’, d.w.z. begrijper of bevatter heeten zou, dat men Hem
dus tegelijkertijd zou beschouwen als één, die nog op weg is naar het ‘vaderland’,
en ook als één die reeds in het ‘vaderland’ is. Het dunkt hem onjuist, dat men Hem
noemen zou: ‘een Reiziger met de Strijdende, en een Bevatter met de
Zeegepraalende kerke, en aan Hem alle Geloove en Hoope onttrekken’. Tegen
deze opvatting beroept à Marck zich op Ps. 16:8, 9; Ps. 22:10, 11; Jes. 50:7, 8, 9;
Matth. 27:46. Hier is inderdaad een poging tot afbakening van eigen positie tegenover
lutherschen en roomschen. Maar de consequentie had weer moeten getrokken
worden, dat de overgang vàn ‘theologia stadii’ tót ‘theologia visionis’ ook bij Christus
moet geweest zijn, en dat daarmee het heele driedeelige schema in de lucht komt
te hangen.
f. Het aarzelende ‘quodammodo’, waarop wij zooeven reeds stuitten, keert onder
eenige variatie terug bij Walaeus. Deze verdient wel bizondere aandacht, omdat hij
één der auteurs is van het reeds genoemde klassieke leerboek der gereformeerde
theologie, de Synopsis. Bij zijn poging om deze z.g. drie theologieën uit elkaar te
houden, zegt hij, dat het deel hebben aan de goddelijke kennis op drie manieren
plaats heeft: a. door een hypostatische vereeniging (Christus), b. door aanschouwing
(visio, de zaligen, de engelen), c. door openbaring (blijkbaar wordt hier bedoeld de
‘theologie-der-pelgrims’). Merkwaardig evenwel is, dat Walaeus bij de onder c
genoemde theologie opmerkt, dat zij geschiedt door openbaring, ‘strikt genomen’
(per revelationem stricte sumptam). Hij onderscheidt ze van de ‘gezichts-theologie’
door de opmerking,
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dat deze laatste intuïtief is. Hierin verraadt zich weer een tragische onzekerheid.
Immers, openbaring ontvangt ook de Christus, en dan wel degelijk: strikt genomen.
Trouwens, ‘strikt genomen’: er is openbaring óf geen openbaring. Maar het heeft
geen zin, te zeggen, dat de kennis omtrent God bij den één, strikt genomen, van
openbaring afhangt, maar bij den ander slechts half en half daarvan afhankelijk is.
De dialectische theologie, hier in hoofdstuk II kortelings besproken, heeft bij al de
nadeelen toch dit voordeel, dat ze ons de uitdrukking ‘strikt genomen’, gebruikt op
zulk een manier, als Walaeus zich ervan bedient, radikaal afneemt. Want alle
schepsel is als schepsel afhankelijk van de openbaring. Ook Christus. Ook de
menschen in den hemel, die immers de grondwet van de verhouding tusschen God
en schepsel zoo zuiver mogelijk vertoont, en de effecten daarvan tot het uiterste
opvoert. Zelf verwijst Walaeus naar Joh. 5:20: de Vader heeft den Zoon lief, en toont
Hem alle dingen die Hij doet, en zal Hem meerdere toonen. Het fijne puntje zou nu
voor degenen, die deze ‘drieërlei theologie’ als resultaat van een bewandelen van
drieërlei kennisweg uit elkander houden, hierin moeten gelegen zijn, dat men aan
kon toonen dàt, en op welke wijs, God aan Christus in zijn menschelijke natuur zijn
werk ànders toont, dan Hij dit aan de geloovigen op aarde, en aan de zaligen in den
hemel doet. Maar van de aanwijzing van dit onderscheid ontbreekt elke schijn of
schaduw.
Tegenover de probleemstelling, waaraan de theologische wereld in den laatsten
tijd zich gewend heeft, is het wel eenigszins bedroevend, dat uitnemende
godgeleerden als Walaeus voor hun bewijsvoering inzake Christus'
‘theologie-der-vereeniging’ zoomaar naast elkaar plaatsen Joh. 5:20, reeds
aangehaald, èn Openb. 1:1: de Openbaring van Jezus Christus, die God Hem
gegeven heeft.
1)
Want het toonen, in Joh. 5:20 bedoeld, betreft, althans ten deele, Christus in zijn
vernedering; het geven in Openbaring 1:1 betreft evenwel Christus in zijn verhooging.
Dezelfde onhelderheid-van-voorstelling treft ons, wanneer Walaeus spreekt

1)

Men kan bij het futurum (de Vader zal hem toonen) aan den verhoogden Christus denken.
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over de ‘theologia visionis’, de kenniswijze der zaligen en der engelen. Want ook
in deze ‘gezichts-theologie’ erkent Walaeus een ‘tusschenkomst’, een ‘interventie’
van een extra-ordinair goddelijk licht, dat het verstand des menschen verlicht,
versterkt en geschikt maakt voor het zien van Gods wezen (quod intellectum hominis
illustrat, roborat ac disponit ad videndam Dei essentiam). Ook dus bij de
‘gezichts-theologie’ in den hemel neemt Walaeus een van God uitgaande werking,
of openbaring aan. Daarmee vervalt weer, wat den kennisweg betreft, het beweerde
verschil tusschen gezichts- en pelgrims-theologie, alsof alleen deze laatste van
openbaring, strikt genomen, afhing. Daarbij komt dan nog als tweede bezwaar, dat
hij zich waagt aan de stelling, dat de ‘gezichtstheologie’ Gods ‘wezen’ ziet; hetgeen
riekt naar de scholastieke gedachte van een ‘visio per essentiam’.
g. Ook de aangevoerde Schriftplaatsen bewijzen niets. Het is al dadelijk verdacht,
dat men zich beroept op 2 Cor. 12:4, waar Paulus spreekt over zijn ‘wegrukking’ tot
in het paradijs, alwaar hij onuitsprekelijke dingen heeft gezien. Maar wie een
extatischen toestand van een mensch hier op aarde identificeert met het ‘zien’ van
zaligen en engelen, heeft de grondverhouding tusschen het ééne en het andere
schepsel, tusschen ‘déze’ en de ‘toekomende wereld’ grondig bedorven.
Hetzelfde geldt van de andere bewijsplaatsen, die men ter ondersteuning van de
leer eener gezichts-theologie aanvoert. B.v. als men zich beroept op Matth. 18:10;
een tekst, die over de engelen spreekt, en dus reeds daarom niet zoomaar op de
menschen mag worden betrokken. Een uitspraak bovendien, welke niets te zeggen
heeft over de kennis-wijze der engelen. Christus zegt in Matth. 18:10, dat de engelen
altijd ‘zien’ het aangezicht van den Vader. We hebben echter in de voorgaande
bladzijden met opzet dit ‘zien’ telkens vertaald door: ‘gaan zien’; want de uitdrukking
beteekent niet meer, dan dat de engelen altijd door toegang hebben tot God,
‘rechtstreeks toegang hebben tot den troon van Gods majesteit, vgl. 2 Kron. 9:7’
(Grosheide). Het grieksche woord wordt vaak in dezen zin gebruikt. Reeds het feit,
dat de rabbijnsche geleerden
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onderling twistten over de vraag, of alleen de hoogste engelen mochten verblijven
in de ‘meschitsa’, de eigenlijke ‘afdeeling’ van God, dan wel of àlle engelen achter
den dit heiligdom aan het oog onttrekkenden voorhang mochten binnenkomen, had
de oude gereformeerden voorzichtig moeten maken in hun exegese van dat ‘zien’
der engelen.
De tweede bewijsplaats, die men aanvoert, is 1 Cor. 13:12; maar daarover spraken
wij reeds.
De derde is 2 Cor. 12:4; ook hierover handelden wij al.
En de vierde is 1 Cor. 2:9. Maar ook deze laatste plaats wil niets zeggen over
een bepaalde zienswijze in den hemel; immers, Paulus zegt daar alleen, dat de
inhoud van de prediking van het Nieuwe Testament tot nu toe door geen mensch
is gezien met het oog (in natuuronderzoek), dat ze ook door niemand is gehoord
met het oor (in de overlevering der geschiedenis) en dat ze ook in geen enkel
menschenhart is opgeklommen (in de filosofie).
Het mag overbodig worden geacht, er aan te herinneren, dat het laten vallen van
deze spitsvondige, maar toch ook weer al te naieve onderscheiding van de drieërlei
‘theologie’, van beteekenis is voor de hedendaagsche theologische situatie. Het
verwondert eenigermate, dat zelfs nog een apologeet der dialectische theologie als
Haitjema deze onderscheiding overneemt, hoewel ze opgekomen is uit een
gedachtenkring, die het zoo sterk gepretendeerde oneindig qualitatieve verschil
tusschen God en mensch, tusschen deze bedeeling en de toekomende, op dit punt
niet consequent wist vast te houden. Men heeft zich te weinig rekenschap gegeven
van den achtergrond, waartegen heel deze schematiek slechts te zien is; we hebben
immers hier nog een rest van de scholastiek; en ook op dit punt heeft de klassieke
gereformeerde theologie de reformatie van haar denken nog te weinig ter hand
genomen.
Daarom is onze afwijzing van dit schema ingegeven door een dubbele begeerte.
Eenerzijds willen we, inzake het ‘zien’ in den hemel noodzaak en werkelijkheid
der openbaring consequent volhouden, en de exegese van Prof. Grosheide inzake
1 Cor. 13:12 in vollen om-
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vang aanvaarden. Het ‘zien van aangezicht tot aangezicht’ geldt niet alleen voor
het ‘zien’ van God, maar voor het ‘zien’ van alles. Openbaring blijft in alle eeuwigheid
de vóór-waarde voor alle kennen van God. De openbaringsmiddelen mogen straks
veranderen, en mogen zelfs als historisch in successie tredende acten ten eenenmale
gaan ontbreken, de openbaring blijft; anders raakt men aan de grondslagen der
verhouding tusschen God en mensch. En het besproken schema vertoont de neiging,
om den onderstelden toestand van een niet-meer-op-openbaring-aangewezen-zijn
te prijzen boven dien, waarin men nog wel daarop aangewezen is. De onderstelling
zelve evenwel deugt niet.
En anderzijds willen we in dezen ook ons afgrenzen tegen Rudolf Otto, boven
reeds genoemd. Wij herinnerden er aan, dat deze het ‘zien-van-God’ (‘Schau’!) al
te zeer den mystischen kant uitvoeren wil en het christelijk begrip daar-omtrent wil
verbinden met de gedachtenwereld van oostersche, boeddhistische, indische mystiek.
De herinnering aan 1 Cor. 2:9 heeft ook hier weer actueele beteekenis, met name
ook tegenover Otto. Immers nog in zijn laatste boek (Reich Gottes und
Menschensohn, 1934) noemt deze o.m. 1 Cor. 2:9 als een meer adaequate
uitdrukking ‘für das Eschaton’. Otto zegt - en dit is voor hem typeerend - dat men
het contrast tusschen wat hier is en wat ginds is, meer moet voelen, dan dat men
het in bepaalde termen zou kunnen aanduiden. En dan verwijst hij naar Christus'
bekende uitspraak, dat we zullen zijn gelijk Gods engelen (35) en naar den tekst
van 1 Cor. 2:9. Dit ‘als de engelen zijn’ echter heeft niets te maken met de
kenniswijze in den hemel, omdat het, gelijk reeds gememoreerd is, een uitspraak
is over het niet meer trouwen, het ongehuwd zijn in den hemel. En wat 1 Cor. 2:9
betreft, Otto moge dit woord aangrijpen ter ondersteuning van zijn lievelingsgedachte,
dat de ‘Schau’ van het numineuze ons boven het gezicht der oogen, het hooren der
ooren, het bedenken van het hart, kortom over het werken met onze hier beneden
geldende begrippen, uitvoeren zal, maar deze uitspraak van Paulus heeft met al
die dingen niets te maken. Want als Paulus zegt, dat de inhoud der
nieuwtestamentische prediking
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door de niet-geloovenden ‘nog niet’ gezien, gehoord, of in het hart opgeklommen
is, dan wil dat allerminst zeggen, dat het oog der geloovigen ervoor dicht blijft, hun
oor gesloten, het hart onbevattelijk. Het ‘oog’ heeft het uit zichzelf niet te zien
gekregen, maar het is er aan te zien gegeven door de openbaring. En zoo staat het
ook met ‘oor’ en ‘hart’.
Het komt ons dan ook voor, dat juist de historisch-gereformeerde theologie in de
huidige situatie de eenige is, die op rechte wijze het onderscheid tusschen het ‘nog
niet’ van hier beneden en het ‘alreede’ van den hemel uit elkander houdt, wanneer
zij, gelijk wij hierboven deden, met Prof. Grosheide het
‘zien-van-aangezicht-tot-aangezicht’ op heel den kennis-inhoud van den hemel
betrekt. Gelijk trouwens reeds boven opgemerkt werd, dat slechts deze theologie
recht doet aan de erkenning van het oneindige qualitatieve verschil tusschen God
en mensch (vgl. hoofdst. II, bl. 69).
Resumeerende concludeeren wij dus het volgende. Een ‘theologia visionis’ als
afzonderlijk lid in de besproken trilogie verwerpen wij. Het ‘zien’ als hemel-geschenk
tegenover de ‘aanschouwing’ raakt heel de linie van den kennisschat der zaligen.
Ook in den hemel is Christus, in zijn ‘zien’, mensch van gelijke beweging als wij.
En, juist in den hemel wil het ‘zien’ afhankelijk zijn van openbaring, die natuurlijk
alle onderscheiding van ‘algemeen’ of ‘bizonder’, van ‘natuur-’ of ‘Schrift’-openbaring
voor eeuwig heeft afgesneden. God heeft zijn volk ‘overschaduwd’ (bl. 154); men
is er altijd in het heilige der heiligen. Daar mogen dan de kenniswegen anders zijn,
de kennisinhouden blijven. Hoe en waarin de kenniswegen anders zullen zijn, dàt
laten we over aan God; wij zelf weten daar niet van. Wij willen ook den schijn van
weten niet aannemen, door een schema over te nemen als we hier besproken
hebben; een schema, dat ons al te haastig schijnt te zijn ingedrongen van de
scholastiek in de klassieke, en vandaar ook nog in de contemporaine gereformeerde
theologie. Wij wachten op openbaring, ‘strikt genomen’.

§ 5. Onze woonplaats zien.
Reeds kwam herhaalde malen ter sprake, dat wij een nieuwe
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aarde verwachten. Niet in dezen zin, alsof de aarde van nu verdwijnen zou, doch
aldus, dat de aarde, waarop wij thans wonen, vernieuwd zal worden.
Ook dit ‘zien’ van de nieuwe aarde houdt ons als vraagpunt bezig. Wij kunnen
weer aanknoopen bij dezelfde probleemstelling, als toen wij over het elkander-zien
spraken: zullen wij deze aarde ‘weerzien’? Is daarmede genoeg gezegd? Treft dit
woord het eigenlijke?
Het antwoord zal niet moeilijk zijn, voor wie het eens is met hetgeen boven gezegd
werd. Het enge begrip ‘weerzien’ zou ook in dit punt niet reiken aan de toekomende
heerlijkheid.
Immers, ook wat dat betreft, worden alle dingen nieuw. Natuurlijk hebben wij ons
niet in te laten met de vraag, of, en zoo ja, hoe of hoever het samen-stel van het
heelal veranderd worden zal. Gereformeerden gelooven, dat het sy-stema van het
heelal door God gestèld is naar zijn wil. Zij gelooven dus ook, dat het veranderd
kan worden, indien Hij dat wit. Uit vrees echter voor ijdele speculaties onthouden
wij ons hier van elke nadere aanduiding. In hoeverre de kosmische samenhangen,
in of buiten ons zonne-stelsel, verandering te wachten hebben, is ons niet
geopenbaard. De aan de dichterlijke profetentaal aansluiting gevende voorzeggingen
van ‘ter aarde vallende’, in bloed veranderende hemellichamen, blijven natuurlijk
van eigen uitlegging.
Niettemin bleef de gereformeerde uitlegging steeds van meening, dat de Schrift
ons ingrijpende veranderingen ook inzake de nieuwe aarde in uitzicht stelt.
Wel bleef er veel onzekerheid. Men leze b.v. Gomarus, in zijn exegese van Matth.
24:35. Hij spreekt daar over Christus' voorzegging, dat ‘de hemel en de aarde zullen
voorbijgaan’. De kwestie, zoo zegt hij, waarvoor men stond, was deze: of dit
‘voorbijgaan’ van hemel en aarde algeheel, dan wel gedeeltelijk te denken is? Zullen
ze geheel voorbijgaan, d.w.z. zoowel wat ‘de stof’, als ook wat de ‘accidentia’ betreft?
Of is het voorbijgaan slechts ten deele bedoeld, zoodat het niet een ondergang van
de stof zelf, doch alleen van de ‘accidentia’ betreft? Deze laatste meening, zegt
Gomarus,
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is gevolgd door verscheiden theologen zijner dagen. Maar ook door onderscheiden
ouderen: Origenes, Chrysostomus, Theodoretus, Ambrosius, Augustinus e.a. De
eerste opinie vond nimmer grooten aanhang. Gomarus zelf kiest zeer beslist voor
de tweede gedachte. De ‘substantie’ of de materie van hemel en aarde blijft, wordt
niet vernietigd. Wel wordt ze veranderd, en tot grooter heerlijkheid gebracht. Geen
ondergang, maar restauratie wachten we.
Typeerend evenwel is dan weer, dat volgens Gomarus Christus' uitspraak over
hemel en aarde, die voorbij zullen gaan, alleen maar ziet op dien hemel, en die
aarde, die wij waarnemen kunnen. Immers, de hemel, zoover die onzichtbaar is, de
z.g. ‘hoogste’ hemel, de ‘derde’ hemel, de ‘hemel der hemelen’, blijft tot in
eeuwigheid.
Hierom is het voor ons ten slotte toch weer niet mogelijk, Gomarus geheel te
volgen. Wel gelooven wij met hem, dat Christus' uitspraak allerminst vernietiging
van hemel en aarde voorspelt. Want de Schrift, met name het laatste bijbelboek,
belooft een vernieuwde aarde, niét een àndere. Het nieuwe Jeruzalem komt immers
bij de menschen? In zooverre dus is er tusschen Gomarus en ons geen verschil.
Maar het zal den lezer van het voorgaande duidelijk zijn, dat wij van Gomarus op
een ander puntje verschillen moeten: wij kunnen inzake het ‘voorbijgaan van hemel
en aarde’ geen onderscheiding maken tusschen een ‘nièt voorbijgaanden’ én een
‘wèl voorbijgaanden’ hemel. Gomarus komt wèl tot zulk een onderscheiding, omdat
hij nog uitgaat van het axioma van een ‘vasten hemel’. Maar wij hebben reeds deze
hypothese, als ware ze axioma, afgewezen. Bedoelt nu dit ‘voorbijgaan van hemel
en aarde’ niet meer te zeggen, dan dat de bestaande ordening, zooals wij ze
waarnemen, dat het ‘schema van deze wereld’ gelijk het ons heden bindt, voorbij
zal gaan (1 Cor. 7), veranderd zal worden, dan kan dit evenzeer van den z.g. ‘hemel
der hemelen’ worden gezegd. Deze immers voegt zich bij de menschen, valt noch
buiten het scheppingsgebied, noch buiten de geschiedenis, en moet dus er in
betrokken zijn, als de bestaande schemata binnen alles wat bestaat gewijzigd
worden. Wij nemen dus het woord in absoluten zin: de
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bestaande ordeningen zullen veranderen. Maar op welke wijze dat gebeurt, dat
weten wij niet.
Zooveel echter weten wij wèl, dat volgens de Schrift deze verandering zeer
ingrijpend zijn zal. Met name 2 Petr. 3:10 v.v. geeft ons daarvan een beeld. In den
dag des Heeren, d.w.z. den dag van het eindgericht, zullen met gedruisch (d.w.z.
‘in ruischende, suizende snelheid’, Greijdanus) de hemelen voorbijgaan. Ze zullen
geheel verdwijnen, n.l. voor ons gezicht; m.a.w. de ordening van nù wordt door een
totaal andere vervangen. Vgl. Matth. 5:18, Mark. 13:31, Matth. 24:35. Bovendien
zullen de elementen verbranden. Dit geeft ‘het volledige der vertering te kennen:
het vuur dringt overal door, vindt nergens stuiting, grijpt ook de grondbestanddeelen
der dingen aan’. (Greijdanus). Onder deze elementen zijn bedoeld de ‘stoffen of
grondbestanddeelen der dingen’. (Greijdanus). Als derde moment wordt dan het
begrip van ontbinding of oplossing ingevoerd. ‘De ontbinding van wat samengesteld
is, gaat tot het uiterste door. Dit spreekt echter niet van eene vernieling of vernietiging
der stof in vollen zin. De dingen, zelfs het gansche heelal alszoodanig, ook de
hemelen mogen verdwijnen. De elementen zelve worden niet weggenomen. Alles
wordt als in zijne grondbestanddeelen opgelost’. (Greijdanus). Deze opvatting komt
overeen met hetgeen Prof. Greijdanus zegt in zijn Komm. op de Openbaring van
Johannes. Sprekende over ‘den nieuwen hemel en de nieuwe aarde’ zegt deze:
‘Daarmede wordt niet bedoeld, dat ook de stof van het vroegere heelal in het niet
verdwenen was, zoodat God dezen nieuwen hemel, en deze nieuwe aarde, uit het
niet te voorschijn roepen moest, Gen. 1:1. Maar hier is slechts sprake van
vormverandering, en van wijziging van verhoudingen; vgl. Matth. 19:28, Hand. 3:21.
De gedaante van hemel, en aarde, hun voorkomen, en hunne onderlinge verhouding,
waren gansch anders geworden, nieuw, heerlijk’ (Komm. Openb. 21:1).
Al zal dus onze woonplaats-van-straks deze aarde zijn, zij zal toch bij het intreden
van den mensch tot de vernieuwde wereld zóó volstrekt anders zijn geworden, dat
van een ‘her’-kennen geen sprake is. Wel van een inzien en een overzien.
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Voor ons klemt dit nog te meer, omdat wij niet mee kunnen gaan met de
spitsvondigheid van Thomas Aquinas, die de verbrandingsacte van den jongsten
dag, wat haar aanvang betreft, zag voorafgaan aan het laatste oordeel, maar wat
1)
haar einde betreft ze daarop volgen liet (Summa, Suppl., qu. 74, 7) . Immers, de
wereldbrand is vastgekoppeld aan het oordeel zelf, en wordt in den bijbel steeds
voorgesteld als één gebeuren, dat niet in verscheidene acten uiteenvalt. M.a.w., de
intrede in de nieuwe wereld zal geschieden, nadat hetgeen 2 Petr. 3 heeft voorzegd
een feit zal zijn geworden. ‘Herkenning’ is dus afgesneden; ‘het vuur’ beteekent een
totale ruïneering van het bestaande als zóó-en-zus bestaande.
Wij spreken dus niet van een her-kennen, een weer-vinden van het bestaande.
Eveneens zien wij af van een antwoord op de vraag, wat er op de nieuwe aarde wèl
of niet zal kunnen wezen. Velen hebben hier zich gewaagd aan allerlei conjecturen,
b.v. wanneer ze in de Openbaring lazen, dat de zee niet meer zal zijn. Dergelijke
uitspraken evenwel willen geen ‘geografie-der-nieuwe-aarde’ helpen opbouwen,
zooals reeds blijkt uit Prof. Greijdanus' exegese van Op. 21:1. Deze ziet de uitspraak
over de zee, die er niet meer zijn zal, als een illustratie bij de algemeene gedachte,
dat de onderlinge verhoudingen zullen veranderen (zie boven). En hij merkt dan op:
‘De zee maakt scheiding, Jes. 43:16, en is beeld van opstand, en bedreiging, Ps.
65:8; 114:5. Hare verdwijning verzinne-

1)

4

Volgens Bavinck - G. Dogm. IV , 697 (2e, 3e druk 797) - plaatst Thomas de vernieuwing der
wereld vóór het laatste oordeel. Dit is echter niet geheel juist. Immers, Thomas zegt, dat zij
wel, voor zoover het de zuivering der wereld betreft, het laatste oordeel voorafgaat, maar
voorts daarop volgt. In aansluiting aan Sylvius stelt hij de orde zóó: eerst valt het begin van
den wereldbrand, kort vóórdat Christus wederkomt ten gericht; daarna komt het oordeel, de
opstanding der dooden en het uitspreken van het oordeel zelf; vervolgens het slot van de
verbrandingsacte met de gevolgen daarvan voor de boozen. Thomas merkt op, dat degenen,
die het vuur aan het oordeel lieten voorafgaan, zich beriepen op Ps. 97:3: een vuur gaat voor
Hem heen. Hijzelf verwijst naar 1 Cor. 15:43: het lichaam wordt gezaaid in oneere, maar
opgewekt in heerlijkheid. Tevens bewijst Rom. 8:21 z.i., dat de algeheele vernieuwing der
creatuur zal samenvallen met de verheerlijking van de lichamen der zaligen. Deze tekst zelf
zegt echter voor dit doel even weinig als Ps. 106 voor de meening, die Thomas ten deele
bestreed.
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beeldt het wegvallen van grenzen, of perken, die afsluiten, en de gemeenschap
verhinderen, en het niet meer aanwezig zijn van hetgeen gevaar meebrengt, of
verwoesten kan.’ Meer ligt er dus niet in.
Zal trouwens ons nieuwe lichaam totaal anders zijn dan ons tegenwoordige, dan
kan men dit veilig van heel de creatuur, van heel de nieuwe woonplaats der
menschen zeggen. Is daarbij de gedachte van wording en groei afgesneden, dan
doemt geen enkel nieuwe-aarde-beeld meer voor ònze oogen op; de nieuwe aarde
onttrekt zich aan alle beschrijving op een vroegeren datum, dan waarop zij zich
vertoont. Van dèze wereld geeft de Schrift geen ‘beeld’, van de toekomende nog
minder.
Trouwens, de allesbeheerschende zegen zelf van het komen van Gods woonstede
bij de menschen beteekent óók voor ‘de natuur’, thans genomen in den zin van de
stoffelijke wereld om ons heen, een zóó ingrijpende verandering, dat een ‘herkenning’
van het oude in het nieuwe niet meer te gelooven is. Wie herkent het zaad in de
honderdvoudige vrucht? Is de diastase tusschen de woonplaats Gods en die van
ons weggenomen, dan deelt zich aan deze wereld àl de glorie mee, die eerst het
speciale kenmerk was van de woonplaats Gods, in engeren zin genomen. Dan is
deze aarde het brandpunt van die heerlijkheid geworden. Dan concentreert zich op
de nieuwe aarde de heerlijkheid en de eer der gansche creatuur. Ze zal dan
middelpunt zijn van heel het samenstel der nieuwe dingen; niet omdat de aarde in
geografischen zin ooit een dergelijk middelpunt geweest zou zijn, maar omdat God
zijn woonplaats met de onze heeft verbonden.
Brengt men voorts in rekening de rijke verkeersmogelijkheden, waarvan reeds
boven (§ 3) gesproken is, dan wordt elk diastasebegrip, elke contrasteering van
‘boven’ en ‘beneden’ opgeheven. Maar tenslotte zal, zooal niet voor een ‘tweede
gezicht’, dan toch voor het inzicht van de verloste menschen, de vernieuwde aarde
de oude zijn. Dezelfde aarde, waarin Gods eigen Zoon zijn kruis geplant heeft, en
tot het leven doorgebroken is, zal straks de plaats zijn, waar Hij, met zijn
verheerlijkten, weder intrek neemt in den dag der toekomst.
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En zoo opent dit laatste inzicht in het heilswerk vanzelf het perspectief, dat ons
overleidt tot een volgend hoofdstuk. In dat perspectief komt Christus in het gezicht:
dus denken wij hier vanzelf aan de ‘bruiloft des Lams’, het groote avondmaal.

Hoofdstuk VII.
Het groote avondmaal.
§ 1. Uitgangspunt voor dit hoofdstuk.
In het voorgaande hoofdstuk is telkens sprake geweest van het ‘zien’. God zien,
elkaar zien, onze woonplaats zien.
Dat was in zeker opzicht een gevaarlijk ondernemen. Het gevaar is eigenlijk reeds
aangeduid, toen wij in § 3 van Hoofdstuk VI ons uitspraken over de z.g. ‘theologia
visionis’, de ‘godgeleerdheid-van-het-zien’. Wij zijn er immers toen tegen opgekomen,
dat men het tóekomende zonder-tusschenschakel-zien uitsluitend op God zou
1)
betrekken, en niet ook op het schepsel. En vooral ook daartegen, dat men, wat
voorts de relatie met God zelf betreft, het zien van Hem, als ware dit een aparte
functie, abstraheeren zou van heel dat levende gemeenschapsverkeer, van heel
die konkrete verbondsgemeenschap, welke in de hemelsche zaligheid aan Gods
volk geschonken wordt. Wij zijn er ons terdege van bewust, dat ons afzonderlijk
handelen

1)

Dat dit niet geheel overbodig is, blijkt b.v. hieruit, dat zelfs onze beste theologen nog af en
toe op dit punt met zichzelf in strijd komen. Zoo zegt Bavinck, Geref. Dogm., 4e druk, II 157
(2e, 3e druk 181), volkomen terecht, dat de ook door hem verworpen ‘visio per essentiam en
4

comprehensio volkomen gelijk zijn’, doch IV , 704 (2e, 3e druk 805) heet het: ‘Visio,
comprehensio, fruitio Dei maken het wezen der toekomstige zaligheid uit’. De roomsche
interpretatie wordt natuurlijk door B. afgewezen; men kan beter ook den term prijsgeven.
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over het zien in den hemel inderdaad ons blootstelt aan het gevaar, dat we hierboven
trachtten aan te wijzen, en waaraan wij poogden te ontkomen.
Daarom haasten wij ons, aan het gezegde dit toe te voegen: dat in den hemel
het ééne nooit is los te maken van het andere. De fatale scheiding van ‘leer’ en
‘leven’, een scheiding, die deze twee tot tegenstellingen van elkander heeft gemaakt,
heeft reeds zóóveel ellende over de ‘strijdende kerk’ gebracht, dat men ze niet
gaarne in de ‘triumfeerende’ zou overdragen. Want juist hierin is toch immers haar
triumf o.m. gelegen, dat zij nooit meer uiteenrukt, wat God heeft samengevoegd?
Hierin immers triumfeert zij, dat zij de ééne, levende, ondeelbare, ‘existentieele’
levensverriching, die in den omgang, in de gemeenschap met God haar gegeven
is, nimmer ‘uiteenlegt’ in verscheidene van elkaar abstraheerbare functies? Derhalve
is in den hemel het zien nooit het opstellen van abstracte leerbegrippen. Het is
nimmer systematiseeren op zoodanige wijze, dat de systematicus zich ‘interesse-loos’
(bl. 198) met den rug naar God zou keeren. Hoe bang wij ook zijn voor de
‘existentie’-filosofie, die in den laatsten tijd op het erf van de theologie en van de
filosofie tegenover het calvinistisch begrip van het ‘geloof’ en van het ‘geloofsgehoor’
zich heeft doen gelden, dit neemt toch niet weg, dat wij een open oog hebben voor
het element van waarheid, dat erin schuilt. In de existentie-filosofie van den laatsten
tijd toch is althans deze juiste gedachte naar voren getreden, dat men de ééne
konkrete handeling van het ‘hooren’ naar God niet uiteenleggen kan in verscheidene
van elkaar los te maken of los te denken verrichtingen. Maar hoeveel te meer geldt
dit dan voor den hemel, waar immers het historisch leven een einde genomen heeft?
Voor den hemel, waar wat op aarde voor een menschenkind onmogelijk was, mogelijk
is gemaakt bij God, nu ook voor hem: dat hij n.l. zijn zaligheid doorleeft in een z.g.
‘perfectum praesens’? ‘Perfectum’ wil zeggen: voltooid, àf, geconsummeerd. Welnu:
al zijn handelingen zijn ginds voltooid, rijp, volgroeid, voldragen, àf, perfectum. Maar
‘praesens’ wil zeggen: het is er nog, het is nog tegenwoordig, het is nog aan den
gang. Welnu: in den hemel worden
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de voltooide handelingen nimmer af-gesteld, nimmer ‘opzij gezet’, zij, noch hun
resultaat; nimmer wordt er afstand van gedaan. Want er is ginds een eeuwig
toegekeerd-zijn naar wat in geen kringloop meer zich beweegt, een in-zijn in de
nieuwe wereld, vol van vol-dragen-heden. Het ‘perfectum praesens’ hebben wij hier
boven, zoolang er nog geschiedenis is, voor den mensch, ook (zie bl. 159) voor den
Christus, afgesneden, om het alleen te bewaren voor God. Maar zoodra de
woonstede Gods bij de menschen gekomen zal zijn, zal door Gods genade, nu de
geschiedenis heeft opgehouden, het perfectum praesens óók voor den mensch zijn.
Dit is dan ook de eerste reden, waarom wij de neiging moeten weerstaan, om het
‘zien’ in den hemel te abstraheeren van het werken, het leven, het handelen, het
met God in gemeenschapsverkeer zijn. Het ‘zien’ is er altijd vol, en gaat altijd door.
En is daarin steeds één.
Dit brengt ons op een tweede gedachte. De ‘existentie’-filosofen en -theologen
van den laatsten tijd verbinden voor een deel hun denken aan den reeds genoemden
Søren Kierkegaard. Tegen Hegel hoorden wij hem reeds vele bezwaren inbrengen.
Eén van zijn overige bezwaren kwam hierop neer, dat Hegel met zijn z.g.
‘objectiveerende denken’ de reflexie, het beschouwende, systematiseerende denken
interesse-loos gemaakt heeft.
Wat hij daarmee zeggen wil?
Het is niet moeilijk te vatten. Kierkegaard n.l. klaagt er over, dat Hegel ‘over’ God
weet te redeneeren, alsof God zoomaar een ding is, dat als ob-ject buiten het
denkend subject kan staan. Een beeld, dat misschien sommigen wat vreemd
aandoet, maar voor vele lezers duidelijk is, en rechtstreeks aan Kierkegaard zelf
ontleend is, moge hier worden gebruikt. Kierkegaard brengt n.l. het element van
den hartstocht, de ‘Leidenschaft’ in het debat. Geloof is hartstocht, geloof is
Leidenschaft. Maar het is geen objectieve reflexie. Komt in het levende verkeer van
man en vrouw de sexueele drang tot zijn hoogtepunt, dan is daarbij in de beweging
van bloed en ziel en geest, heel de persoon betrokken, in ‘Leidenschaft’, in hartstocht.
In datzelfde oogenblik nu der liefde-spanning zal niemand een boek schrijven over
de liefde, en haar verkeer.
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Wie in ‘Leidenschaft’ is, schrijft op hetzelfde oogenblik geen boek erover. Wie er
een boek over schrijft, is op dat oogenblik zonder de Leidenschaft, waarover hij
schrijft. Voor een bliksemstraal schrikken is wat anders, dan een boek over den
bliksem schrijven. In het ééne geval is men zelf erbij ‘geinteresseerd’, in het tweede
niet. En zie - aldus klaagt Kierkegaard - nu heeft Hegel God behandeld als een
ob-ject, waarover hij kan praten en denken en filosofeeren, als stond het buiten
hem. Neen, zegt nu Kierkegaard, God moet voor ons geen object zijn, dat wij met
dezelfde ‘interesseloos-heid’ kunnen beschrijven, als waarmede men een boek
schrijft over het liefdesverkeer of over den bliksem. God als God kan men slechts
ontmoeten in de ‘Leidenschaft’. Al het andere is maar objectiveerend denken,
systeem (die ‘omnibus’ voor Jan en alleman, waar de geloofs-ridder nooit mee wil,
hij, in zijn volstrekte isolement). Alle geredeneer over God is slechts een doorgeven
van hetgeen men heeft gehoord van anderen, het is een beschrijving van wat wij
ons daarvan herinneren, of meenen te herinneren; maar het is geen levend verkeer
in aktueele Leidenschaft. Met God konkreet verkeeren, dàt is geloof, geen reflexie,
dàt is in de krisis zijn voor God.
Dergelijke gedachten van Kierkegaard zijn in den laatsten tijd zeer druk besproken.
1)
Eén der weinigen, die de consequenties ervan, tot een volslagen nihilisme toe,
heeft aangedurfd, is Eberhard

1)

Merkwaardig is Grisebach's ontwikkelingsgang. Met één der z.g. dialectische theologen, Fr.
Gogarten, werkte hij aanvankelijk samen, ten einde te komen tot een z.g. ‘reale Dialektik’,
welke tusschen theologie en filosofie principieel zou moeten onderscheiden. Spoedig echter
werd de poging prijsgegeven. Want - zoo werd straks ingezien - de bedoelde ‘reale Dialektik’
zou het onderscheid tusschen ‘gelooven’ en ‘kennen’ (ten onrechte zag men in het dilemma
geloof-wetenschap een parallelie met het andere: theologie-filosofie) wetenschappelijk moeten
uitwerken; maar.... als men dit deed, zou 't beweerde principieele verschil feitelijk weer
geloochend zijn, en prijsgegeven. Immers, bestond er tusschen gelooven en kennen een
principieel verschil, dan kon men dit ook nimmer wetenschappelijk uitwerken; wilde men de
‘immanentie’ van het absolute loochenen, dan moest ook niemand practisch toch weer doen,
alsof ze bestond, en alsof hij dus zakelijk het verschil tusschen gelooven en kennen aan kon
geven. Wie principieel de immanentie van het absolute loochent, die kan slechts concludeeren
(maar is ook dat nog niet te veel? K.S.) dat ‘geloof’ in tegenspraak met alle ‘kennis’ is. Geloof
en kennis kunnen nooit zakelijk overeenstemmen; het ééne kan het andere slechts ‘onrustig’
maken, in de crisis brengen, de grens ervan zijn. Het was dan ook fout, dat Kierkegaard de
onvereenigbaarheid van kennis en geloof dialektisch heeft willen uitwerken, en deze
principieele dialektiek tot uitgangspunt wilde maken van een ‘religieuze herleving’. Deze
tegenstelling kan niet begripsmatig worden vastgelegd; wie dat doet, neemt den mensch toch
weer het brevet van onvermogen af, dat hij hem eerst had uitgereikt. De betrekking, waarin
het absolute tot het denken staat, laat zich in geen enkel systeem (ook niet van dialektiek)
onderbrengen. Het geloof maakt de dialektiek der denkers pas konkreet, als het deze
‘verstoort’. Vandaar dan ook, dat Grisebach met Kierkegaard zich vereenigt in de
onvruchtbaarverklaring van de ‘herinnering’ (de anamnèsis), als zou deze ons kunnen leiden
in de bepaling van wat wij als verantwoordelijke menschen hebben te doen. Maar Grisebach
gaat dan veel verder dan Kierkegaard. Verantwoordelijk zijn wij slechts in het heden (de
‘Gegenwart’). Herinnering is altijd subjectief; de wereld-van-gisteren, die ik me herinner, is
niet de werkelijke, doch slechts een ingebeelde wereld. Elke dialektiek is dus een zelf-gesprek,
elk denk-ontwerp eveneens: want overal werkt het ‘ik’ mee. De dimensie der ‘herinnering’
(gisteren) is van die der ‘ervaring’ (heden) scherp te scheiden; slechts in deze laatste hebben
wij met ‘het andere’ te doen; in herinnerings- en fantasie-beelden heerschen we weer zelf;
wij maken onze beelden van verleden en toekomst, wij maken onze denk-inhouden, en zijn
daarin zelf-handhavers, egocentrisch, satanisch.
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Grisebach: zoodra een ding inhoud wordt van onze herinnering, spreken wij z.i. niet
meer de waarheid, omdat het beeld van de herinnering tenslotte een ontwerp van
onze hersenen is. In al dat denken en systematiseeren handhaven we slechts
onszelf.
Kierkegaard nu heeft met deze beschouwingen zeer diep ingegrepen op het
denken van den laatsten tijd. Van hem stamt dan ook de bekende regel: dat de
subjectiviteit de waarheid is. Men moet het woord ‘subjectiviteit’ hier natuurlijk anders
opvatten, dan wanneer wij in onze theologische en kerkelijke discussies iemand
verwijten, dat hij subjectivistisch is. Want zóó is het hier niet bedoeld. Met den
stelregel, dat de subjectiviteit de waarheid is, bedoelt Kierkegaard, dat iemand
nimmer de waarheid zegt over God, wanneer hij God als een object beschouwt, op
dezelfde manier ongeveer als een schrijver het doet, die een boek schrijft over het
sexueele verkeer of over den bliksem. Want, zoo zegt Kierkegaard, alleen daar is
de werkelijke God in ons leven werkzaam geworden,
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waar wij in het ‘oogenblik’ van ons volmaakt ‘geinteresseerde’, hartstochtelijk
bewogen leven in ons gansche subject met God te doen hebben. Zoodra God, of
een Godsbegrip een stuk van herinnering wordt, van denken, van systematiseeren,
is het alles weer de objectiviteit, en reflexie. Het is dan ook zeer typeerend, dat
Grisebach een ethiek geschreven heeft onder den titel ‘Gegenwart’: wij zouden ook
kunnen zeggen: een boek over den onvoltooid tegenwoordigen tijd. Hij noemde dat
boek een ‘critische ethiek’. Niet alleen voor het gebied der theologie (geloofsbegrip),
maar voor heel het veld van menschelijk denken ontzegt hij daarin aan de herinnering
omtrent het verleden, of aan de fantasie omtrent de toekomst, kentheoretische
betrouwbaarheid.
Wij behoeven niet breed te betoogen, dat wij tegen al dergelijke opvattingen
bezwaar hebben. Daarachter ligt immers de reeds in hoofdstuk II afgewezen onjuiste
waardeering van de geschiedenis. Voor de vorming van ons geloofsbegrip en voor
onze definitie van de geloofsfunctie kunnen wij door dergelijke gedachten ons niet
laten leiden. Het geloof immers is een aannemen van Christus, gelijk Hij ons
gepredikt wordt in de Schriften. En het beeld, dat van Christus in de Schriften ons
gegeven wordt, neemt voor ons geen vaste vormen aan zonder het medium van
leerbegrippen, die Kierkegaard, als ‘objectief’, tenslotte ijdel achten moet. Wij kunnen
noch van de Schrift, noch van die leerbegrippen afstand doen; alleen met hùn hulp
kunnen wij ons bewijzen, dat die Christus, met wien wij gelooven ‘levend’,
‘geinteresseerd’, ‘leidenschaftlich’ verkeer te hebben, niet een ‘gedachtending’ van
ons ‘hoogmoedig’ denken is, doch de Christus, dien de Vader in de wereld gezonden
heeft. Al is het gelooven (aannemen) onderscheiden van het reflecteeren, het is er
nooit van los te maken. Wie ons wil doen gelooven, dat de inhoud van de reflexie
eo ipso tot de leugen te rekenen valt, dringt ons een geloofsbegrip op, dat wij niet
dùrven aanvaarden. Alle zelfsuggestie, dat wij Christus, God, hebben ‘aangenomen’,
of ‘in ons oogenblik’, ‘hier en nu’ aannemen, is voor ons besef hoogmoed. Want is
het inderdaad de Christus der Schriften? Hem hebben we óók reflexief te gehoor-
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zamen, door het beeld, dat de Schrift van Hem geeft, rechter te doen zijn over alle
beeld, dat wij zèlf van Hem zouden ontworpen hebben.
Al is dus de ‘existentie-gedachte’ voor ons ten eenenmale onaannemelijk, evenals
de theorie, volgens welke ‘geloof’ beteekent een vaarwel-zeggen aan de reflexie,
omdat ‘geloof’ en ‘reflexie’ elkaars vijanden zijn, toch wijzen we weer op het element
van waarheid, dat ook in die gedachten ligt. Wat daar goeds in is, dat is reeds lang
vóór dezen onder meer door Calvijn ons voorgehouden. Want, al heeft ‘gelooven’
reflexie noodig, toch is het ‘gelooven’ in den zin van ‘aannemen’ natuurlijk niet met
zijn reflexie identiek.
Welnu, indien dit reeds voor ons hier in den tijd geldt, hoe veel te meer valt dan
voor de zaligen in de eeuwigheid het ‘verkeeren’ met God onder dit aspect te zien?
Vandaag zijn wij nog wel in de ‘strijdende kerk’. Dat beteekent: onze
levens-verrichtingen zijn niet harmonisch, staan niet vast, en zijn nog niet gekomen
tot voltooidheid. Zij zijn niet harmonisch; daarom zal het ééne vaak het andere
verdringen. Ze zijn niet vast; daarom kan een bepaalde functie tijdelijk verslappen,
sluimeren. Zij zijn niet voltooid; daarom kan geen enkele hier op aarde tot haar
‘perfectum’ komen, tot haar ‘voltooid tegenwoordigen’ tijd.
1)
Maar in den hemel, in de ‘triumfeerende kerk’, is het anders. Daar is elke functie
harmonisch aan de andere verbonden; m.a.w., daar gaat het aannemen van Christus
altoos samen met het zien van Christus. Daar is het weten van de ‘dingen Gods’
2)
nooit denkbaar zonder het begeeren van God. Daar is het ‘leidenschaftlich’ verkeer
met God nooit te abstraheeren van het kennen van God. Bovendien zijn daar alle
functies vast. Daarom zal geen enkele er ooit sluimeren. Niemand zal daar ooit een
woord spreken ‘over’

1)

2)

Ons gebruiken van de termen ‘strijdende’ en ‘triumfeerende kerk’ beteekent geen erkenning
van hun juistheid. De ‘strijdende’ triumfeert, de ‘triumfeerende’ strijdt tot aan den jongsten
dag. Ná dien is pas de triumf strijd-loos.
Natuurlijk wordt dit woord gebezigd in den meer bepaalden zin van:
‘volkomen-geinteresseerd-zijn’.
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het vuur van Gods liefde, en ‘over’ het vuur van zijn toorn, - of hij zal in hetzelfde
‘oogenblik’ met gelijken nadruk en indruk en onwrikbaarheid tot de liefde èn tot den
toorn met de gansche ap-petitie van zijn existentialiteit algeheel ‘ja’ zeggen tot God.
En in de derde plaats, al de verrichtingen zijn daar tot hun volkomenheid gebracht.
Perfectum. Perfectum praesens. Alles voltooid; en alles immer levend, blijvend, een
ding van ‘heden’. En waar het zóó staat, daar is dus ‘zien’ met ‘leven’ saamgegroeid.
‘Zien’ is óók inzien, aanzien. ‘Kennen’ is óók erkennen, bekennen.
Nemen wij dus de themata van ons voorgaande hoofdstuk weer op, dan kunnen
wij zeggen: het ‘zien’ van God, en van elkaar, en van onze woonplaats, is ginds
automatisch verkeer, omgang, gemeenschap, liefdes-inzicht en liefdes-doortocht.
En als wij dan zoeken naar een rustpunt voor onze gedachten, naar een leerbegrip,
waarin al deze elementen liggen saamgevat, dan zoeken wij het niet bij ons zelf,
doch vinden het in de Heilige Schrift. Wij vinden het, wanneer we haar hooren
spreken van ‘het avondmaal van de bruiloft des Lams’.

§ 2. Het raadsel van het avondmaal der bruiloft.
Hooren wij nu de Openbaring van Johannes spreken van ‘het avondmaal van de
bruiloft van het Lam’, dan ligt al aanstonds daarin de reden aangegeven, waarom
dit hoofdstuk afzonderlijk zijn plaats krijgt in dit boek. Dit ‘avondmaal’ toch valt samen
met ‘de bruiloft van het Lam’. En in dat laatste woord brengt de Openbaring van
Johannes het christologisch element naar voren.
In de onderscheiden paragrafen van ons voorgaande hoofdstuk hebben wij
opzettelijk van Christus gezwegen; we hebben ons daar beperkt tot: ‘het zien van
God, van elkander, van de woonplaats’. De Christus kwam daarbij slechts zijdelings
ter sprake. Wel had Hij de eereplaats in hoofdstuk V, toen wij de geschiedenis van
den hemel bespraken. Maar in de uitwerking van het begrip: de ‘woonplaats Gods’,
welke immers de menschen ‘overschaduwt’, was het anders.
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Toch mag in dit boek de Christus niet uit onze gedachten wijken. Wat is zijn plaats
in den hemel?
Indirect is in het voorgaande hoofdstuk die vraag feitelijk reeds beantwoord.
Christus toch werd daar genoemd in verband met de geschiedenis. Zijn optreden
als middelaar in de geschiedenis, zoo bleek ons, streeft - ‘eschatologisch’! - naar
een doel. Het middelaarswerk beteekent verlossing: het wil den gevallen mensch
en de ontwrichte wereld terugleiden tot het leven ‘overeenkomstig God’. Het grijpt
daarom op de historie in, en brengt, langs den weg van een historisch openbaringsen verlossingsproces, - om met Paulus te spreken - het koninkrijk tenslotte terug
aan God den Vader. ‘Koninkrijk’ beteekent hier zooveel als: heerschappij. Christus
zal de heerschappij aan God en den Vader overgeven, wanneer Hij de kracht
ontnomen zal hebben aan alle heerschappij en alle macht en kracht (Grosheide).
God heeft Hem heerschappij gegeven, niet in dezen zin, alsof God van zijn koninklijke
regeering afstand had gedaan, doch aldus, dat Hij den Middelaar mandaat verleende
tot terugleiding van Gods wereld tot haar maker. Zoo geeft dus de Christus aanstonds
na zijn doelbereiking het koninkrijk aan den Vader over. Want niet Hij, doch God is
het einddoel van alle ding. Ook met den Christus drijft de Schrift geen afgodisch
spel: alles wat tot Hem komt, wordt door Hem naar den Vader heengeleid. Want
God geeft zijn eer niet aan het schepsel, niet aan een ‘knecht’, ook niet aan dezen
‘Knecht’.
Maar als dat waar is, hoe kan dan de bijbel spreken van de ‘bruiloft van het Lam’?
Een bruiloft van het Lam, - maar dat is toch een feest der vereeniging van Christus
met de gemeente? Komt dit niet in strijd met de boven aangeduide gedachte, dat
Christus het koninkrijk aan den Vader overgeeft, en zelf terugtreedt, opdat God het
einddoel van alles wezen zou? Heet de kerk dan niet de vrouw van God? ‘Uw maker
is uw man.’ ‘Ik heb u Mij ondertrouwd in gerechtigheid.’ Telkens weer heet Jahwe
de bruidegom. En de kerk zelf is nieuwe menschheid; daarom is zij als het
herschapen werk van God tenslotte onderworpen aan het grondwettelijke woord:
uit Hem, door Hem, tot Hèm zijn alle
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dingen. Zij is er tot zijn eer. Alles wat sieraad heeft, moet gesierd worden voor God,
tot wien Christus zelf alles heenleidt. Hoe kan dan de bruid versierd worden voor
den Christus? Hoe kan zij bruid van het Lam heeten? Kan een bruiloft van het Lam
moment zijn in de zaligheid van den hemel? Is er er een andere bruiloft, dan die
van God Jahwe? Is dat geen afgoderij? Geeft God zijn eer dan tóch aan een
schepsel? Voert dan niet God, doch de Knecht Gods als bruidegom, en niet als
diens ‘vriend’ (Joh. 3), de bruid tot zich? Maar moet de Christus niet veel meer zich
vergenoegen met de rol van den ‘vriend van den bruidegom’? Zulk een ‘vriend’ toch
stelt zijn eer er in, niet verder te komen dan tot dienstverleening aan den bruidegom
zelf.
Ja, indien Christus optreedt als de vriend van den bruidegom (Joh. 3), dán ligt
daar duidelijk in uitgesproken, dat de bruid voor God is. Maar elke beeldspraak, die
den Christus niet tot vriend, doch tot bruidegom maakt, geeft ons inderdaad een
raadsel op.
Dit raadsel is niet nieuw. Reeds heel lang heeft het de aandacht der gereformeerde
theologie gespannen. Het is eigenlijk het zelfde vraagstuk, als het bekende twistpunt
over het koningschap van Christus. Onder de gereformeerden was er daarover een
meeningsverschil; sommigen zeiden, dat het koningschap van Christus oeconomisch
en tijdelijk was; anderen waren van oordeel, dat er wel verandering komt in de wijze
van regeeren, maar dat zijn koningschap toch eeuwig is. (Bavinck, Ger. Dogm. 4e
druk III, 480).
Het raadsel is spannend. Want tenslotte raakt het de gronden van ons geloof.
Het aan de orde stellen ervan heeft ook dit belang, dat het ons opnieuw plaatst voor
de vraag, welke beteekenis in het leven der eeuwigheid de alsdan tot rust gekomen
geschiedenis voor onze aandacht hebben zal.
In het voorgaande hoofdstuk nu hebben wij er telkens den nadruk op gelegd, dat
weliswaar de kenniswegen veranderen zullen, en dat ook wel de
openbaringsmiddelen anders zullen zijn, maar dat de - van dwaling ontheven kennisinhouden zullen blijven. Hieraan is vast te houden, tenzij men aan de
Openbaring van Johannes, en aan de andere eschatologische voorzeggingen der
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Schrift, alle kracht-van-profetie zou willen ontzeggen. Welnu, voor onze
geloofsovertuiging vindt deze gedachte ook hierin haar bevestiging, dat de Schrift
spreekt van de ‘bruiloft van het Lam’. Elders wordt het Lam gezien ‘staande als
geslacht’. En hier blijkt in den Christus, eerst vernederd (geslacht), nu verhoogd
(staande), heel de geschiedenis voor de hemelsche aandacht te staan. Want heel
het proces der geschiedenis is door dat vóór-en-nà van Christus' vernedering en
verhooging beheerscht. Hadden zij gelijk, die in den hemel alle inzicht in Gods
werk-in-de-geschiedenis onmogelijk of onbewezen achten, wat voor zin zou dat
spreken van het Lam in de Apocalyps dan hebben? Hoe zou de hemel van dat
geslachte en staande Lam dan hartelijk kunnen zingen? Waarom moest Gods Zoon
verschijnen als een lam, ter slachting overgegeven? Op die vraag antwoordt slechts
hij, en van het antwoord maakt slechts hij zijn zang-stof, die de dramatiek van de
historie, van zonde en genade, schuld en boete, dood en leven, weet en kent, en
inziet in haar volmaakte wet. Denk u dit inzicht in den gang van de geschiedenis uit
de aktueele hemelsche zaligheid weg, en het wordt onverstaanbaar, hoe de bijbel
den hemel kan hooren zingen: ‘aan het Lam, dat ons kocht met zijn bloed’, ‘zij
aanbidding, lof en eere tot in eeuwigheid gebracht’. Want wat is koopen? Waarom
is koopen noodig geweest? Waarom moest dat bloed de prijs zijn van den koop?
Indien deze vragen in den hemel zonder antwoord zouden blijven, dan ware het
lied van den hemel een holle klank geworden. Een schending van zijn heiligheid.
Nemen wij dus aan, dat met name in den hemel het inzicht in den zin en in de
procedure der geschiedenis scherp en klaar is, juist dàn wordt het raadsel spannend.
Aan den eenen kant toch loopt de geschiedenis uit op het aftreden van den Middelaar
Christus. Dit zijn aftreden als de laatste akte der geschiedenis treedt met volle
scherpte voor de aandacht van de zaligen, het wordt er geen oogenblik uit
geëlimineerd. Maar hoe kan er dan sprake zijn van de bruiloft van het Lam? Kan
het Lam den eere-zetel innemen van den ‘man’? Maar niet Christus, doch God de
Heere zelf is die ‘man’. Wordt - zoo zou men geneigd zijn te vragen -
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wordt hier soms het inzicht, dat de zaligen hebben in den gang, den zin, het doel,
het telos der historie ‘paradoxaal’ doorbroken in hun permanente aanzitten aan een
bruiloftmaal, met het Lam als bruidegom?
Ziedaar de eigenlijke kern van dit ‘probleem’.

§ 3. Grondgedachten voor de oplossing van het raadsel.
De moeilijkheid, waarvoor de term: ‘avondmaal van de bruiloft des lams’ ons plaatst,
is inmiddels niet groot. De oplossing is gemakkelijk te grijpen.
In de eerste plaats bedenke men, dat de Openbaring van Johannes zich bijna
doorloopend van beeldspraak bedient. Beeldspraak nu vordert altijd een aparte
manier van uitlegging. Eenerzijds is in elke konkrete vergelijking het
punt-van-vergelijking zelf slechts één; men moet zich daarom hoeden voor het
vermenigvuldigen van dergelijke vergelijkingspunten. Anderzijds heeft het visionaire
beeld altijd deze eigenaardigheid, dat de ééne beeldspraak de andere noodig heeft,
om zich daaraan te verduidelijken, de aangeduide realiteit weer op een ander punt
aanschouwelijk en doorzichtig te maken. De bijbel wil ons wapenen tegen alle gevaar
van het eenzijdig abstraheeren van één bepaald trekje uit een beeld; daarom geeft
hij ons dadelijk een ander er over heen, een tweede beeld, dat het eerste aanvult.
Dit tweede wil dan niet het eerste, maar het door abstractie daaruit verkregen
waandenkbeeld corrigeeren. Dat de beeldspraak zelf allerminst naar de ‘eere’ van
logisch doordacht te heeten, dingt, doch met de grootste onbezorgdheid bepaalde
trekken, die in de werkelijkheid nimmer tegelijkertijd kunnen optreden, in één en
hetzelfde beeld verwerkt en dooréénvlecht, leert wel het reeds in § 2 gereleveerde
visioen van het Lam, dat ‘staat’ als ‘geslacht’. Welnu, reeds dit ééne feit verbiedt
ons, de beeldspraak van de ‘bruiloft des Lams’ zóó eenzijdig toe te spitsen, dat men
het bruidegomschap van Christus dilemmatisch tegenover dat van God zou moeten
stellen.
Een twééden stap in de goede richting zet ieder, die met aandacht het hoofdstuk
leest, dat over het ‘avondmaal van de brui-
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loft van het lam’ ons spreekt: Openb. 19. In vers 17 n.l. is sprake van nog een tweede
‘avondmaal’. Vers 9 en vers 17 spreken beide over een ‘avondmaal’; beide gebruiken
ze hetzelfde grieksche woord. En toch is er een ontzaglijk verschil tusschen het
ééne en het andere ‘avondmaal’. Het ééne avondmaal is gemeenschapsoefening
door genade, het andere is voltrekking van gericht. Maar dit interesseert ons op het
oogenblik minder. Wat ons thans bezig houdt, is dit: dat tweede avondmaal is een
bloederige maaltijd, waaraan al de vogelen des hemels (vgl. vers 21) zich te goed
doen; arenden, gieren enz. Waarschijnlijk onder herinnering aan Jesaja 66:24 wordt
de voorstelling gegeven van ‘ééne ontroerende massa menschen- en dierenvleesch’
(Greijdanus). Deze menschen en dieren zijn gevallen in hun verbitterden kamp
tegen Gods souverein gezag; en nu komen in het beeld de roofvogels zich aan hun
vleesch te goed doen. Deze roofvogels zijn dus in het beeld, degenen, die het
avondmaal nuttigen. Toch heet dat avondmaal: avondmaal van God; enkele
handschriften lezen: ‘het avondmaal van den grooten God.’ Onweersprekelijk is het
hier, dat dit avondmaal in de symboliek geen andere gasten kent dan de roofvogels;
toch laat het geheel zich onmiddellijk herleiden tot God, die in het gericht zijn hand
heeft, en het zelf voltrok (vgl. Ez. 39:17 v.).
Gelijk nu hier van het instrument onmiddellijk opgeklommen wordt tot God, die
zich ervan bedient, en van de gasten, die aan de tafel zitten, wederom tot Hem, die
de tafel aanrichtte, zoo is het nu óók in dat andere avondmaal van de bruiloft des
lams. Ook hier wordt de aanzittende gemeenschap geen oogenblik losgemaakt van
God, die de gemeenschap formeerde, en wordt de tafel geen moment geabstraheerd
van Hem, die als eerste en laatste grond aller dingen ze aangericht heeft. Wanneer
dus het Lam wordt gedacht als de eerste aanzittende aan de tafel van gemeenschap,
dan wordt dat Lam gedacht niet alleen als hoofd en eerste, doch ook als representant
van de kerk. En zoo wijst het Lam zelf weer heen naar God, aan Wien het, - en dit
blijkt reeds uit den naam ‘lam’ - onderworpen blijft, aan Wien het zich onstraffelijk
opgeofferd heeft.
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In verband hiermede kan de vraag rijzen, of dit avondmaal wel inderdaad bedoeld
is als herinnering aan het ons allen bekende gelijknamige sacrament, dat Christus
instelde. Het feit, dat enkele verzen later het woord ‘avondmaal’ gebruikt wordt
zonder eenigen terugslag op dit sacrament van het avondmaal, maant hier tot
voorzichtigheid. Eenzelfde aanmaning ontvangen wij trouwens ook, zoodra wij
bedenken, dat in Matth. 22:3 v.v. gesproken wordt over de noodiging, die van den
rijken heer uitging tot de gasten, om aan zijn feestmaal aan te zitten. Deze werden
daartoe ‘geroepen’. Hetzelfde woordje ‘roepen’ lezen we ook in Openb. 19:9. Een
groot feestmaal viel doorgaans in den avond; daarom wekt het woord ‘avondmaal’
op zichzelf nog evenmin de bijgedachte aan het ons bekende sacrament, als b.v.
het woord ‘souper’.
Wanneer wij niettemin toch het avondmaal van Openb. 19:9 óók met dat andere
avondmaal, dat wij in onzen eeredienst kennen, durven blijven verbinden, (later, bl.
217, komen we daarop terug), - dan geschiedt dat op andere gronden. Met name
op dezen grond: dat Christus wordt aangeduid als Lam, d.w.z. als gestorven voor
onze zonden. Het feest der hemelsche gemeenschap wordt dus in direct verband
gezet met Christus' verzoeningsdood, met zijn betalingsoffer. Gelijk voor Gods troon
het Lam Gods ‘staat’ als geslacht, zoo wordt aan der kinderen tafel het Lam
geteekend als ‘gezeten’ als geslacht. Met dat ‘zitten’ is heengewezen naar zijn triumf,
die gevierd wordt in gemeenschap met de kerk; met dat ‘staan’ naar dienzelfden
triumf als alleen te vieren in ongebroken bereidheid tot den dienst van God. Dit
feestmaal is dus inzóóverre een duidelijke herinnering aan ons ‘sacrament des
avondmaals’, als daarin tot in alle eeuwigheid gedachtenis wordt gevierd van Christus'
dood; zulks dan uit de levende aanschouwing en de konkrete vrucht van zijn leven.
Dit brengt ons op nog een andere gedachte: het oude avondmaal is o.m. een
gedachtenis-instelling. En bij alles wat voorbijgaat en verandert in de geschiedenis
der Godsopenbaring, ja zelfs in dat uiterste tijdsgewricht, waarin de avondmaalstafel
van beneden door den wereldbrand verteerd zal worden, om plaats te maken
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voor de betere avondmaalstafel hier bóven, is toch dit het blijvende, dat alle eeuwen
en alle eeuwigheid verduurt: dat zich Christus ‘gedachtenis gesticht heeft’ ter plaatse
van den eeredienst. Dit gedachtenis-stichten aan den naam van God is reeds in het
Oude Testament de typische benaming voor het kiezen van de plaats van eeredienst,
en het bereiden ervan daartoe. Nu komt, gelijk wij reeds gezien hebben, in het
Nieuwe Jeruzalem ‘de woonplaats Gods bij de menschen’. Ten gevolge daarvan is
àlles ginds gedachtenisoefening. En deze is zuiver en volkomen; zonder
fragmentarische verarming en verminking. Dat wil zeggen: een enkel feit uit de
heilsgeschiedenis komt nimmer in gedachtenis, zonder dat het in verband met heel
de openbaringsgeschiedenis gezien wordt. Dus beteekent de gedachtenisviering
van het Lam tevens die van den Leeuw, die van Golgotha tevens die van begin en
eind der geschiedenis, die van den gezondene tevens die van den Zender. In den
hemel is het avondmaal der bruiloft van het Lam eo ipso óók het avondmaal van
de bruiloft van God.
Dit alles geldt nog te meer, omdat in ‘het avondmaal van de bruiloft van het Lam’,
de ‘bruiloft’ permanent is. Deze ‘bruiloft’ is daarom allerminst een inleidingsacte voor
de daarna volgende huwelijksgemeenschap; in het beeld vloeit de voorstelling van
de bruiloft over in die van het huwelijk en van het huwelijksleven. ‘De eeuwige
zaligheid’ wordt ‘als een bruiloft voorgesteld, Matth. 22:1 vv.; 25:1-13’ (Greijdanus).
Hoe zou nu op deze bruiloft het Lam met zijn gemeente zich kùnnen keeren met
den rug naar God? Neen, - met zijn bruid keert in een gave wereld, die dus geen
‘Selbstzweck’ kent, iedere bruidegom zich tot God; dit is dan ook het wezenlijke in
het bruiloftsfeest van Christus. Met zijn gemeente maakt Hij als haar verheerlijkt
hoofd trouwens zelf ook deel uit van de bruid van God, de vernieuwde menschheid.
De eerste Adam behoort tot deze bruid, de tweede Adam ook. In het lichaam der
bruid is Hij het hoofd. En in de gedachtenis der bruid is Hij het, die de bruiloftstafel
op zijn eigen vleesch en bloed gesticht heeft, en het recht daartoe zich heeft
verworven. Inzóóverre wordt terecht de bruiloft óók naar Hèm genoemd. Maar
principieel
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is Hijzelf als tweede Adam opgenomen in die ééne gemeenschap der nieuwe
menschheid, waarvan Hij het hoofd is. Hij behoort ook tot de bruid, waarvan Jahwe
de man is. Want het Woord is vleesch geworden, en blijft het.
Wij moeten dus dit ‘avondmaal’ hier wel niet scheiden, doch wel ter dege
onderscheiden van het gelijknamige sacrament. Gedachtenis-vieren, dat is in den
hemel tevens belijden, zeggen, roemen, zingen. Het is niet meer een ‘teeken’ of
een ‘zegel’ zoeken, maar verzegeld zijn en verzegelen, dat God waarachtig is. Het
is eeuwig aanschouwen en saam opklimmen tot aller God en Heer. Tot den God
van hemel en aarde.
En - van de hel.
Want, wat dit laatste betreft, ten onrechte heeft Rudolf Otto het avondmaal naar
zijn oorsprong gezien als inwijdingsmaal ter gelegenheid eener jongeren-wijding,
een godsdienstigen feestmaaltijd van een ‘chaburah’, d.w.z. een besloten kring van
ingewijde vrienden, ‘fellows’, genooten. Onder inachtneming van allerlei ritueele
voorschriften vereenigden zich bij zulk een feestmaal de leden der ‘chaburah’.
Volgens deze opvatting is het avondmaal tenslotte toch weer een esotorisch, een
naar binnen gekeerd ‘mysterie’. Wie er aan deelnamen, vormden een naar binnen,
tegenover de gemeenschap zich afsluitenden kring van ‘ingewijden’. Volgens Otto
immers ziet het avondmaal in Luc. 22:18 op het ‘messiaansche maal’, dat sedert
het apocriefe boek Henoch tot de vaste motieven van de joodsche eschatologie
behoorde.
Wij komen op dezen tekst nog terug.
Maar nu reeds wijzen wij elke gedachte aan zulk een esoterischen feestmaaltijd
af. Want het waarachtig messiaansche is juist een vernietiging van allen esoterischen
mysteriedienst. De Messias komt niet tot een kringetje, en niet tot een kerkje, en
niet tot een gezelschap van ingewijden. Hij komt tot de menschheid. En daarom zal
zijn feestmaal zijn genooden ook niet begroeten in een zaal met geblindeerde
vensters. Neen, Hij vereenigt aan zijn tafel de (nieuwe, d.w.z. tot het waarachtig
menschelijke weergekeerde) menschheid, en in haar vreugde laat Hij deelen de
gansche creatuur, zoover
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zij tot dit groote gemeenschapsfeest geroepen is. In Openb. 19:9 is het woord
avondmaal evenmin esoterisch bedoeld als in Openb. 19:17. Het ééne avondmaal
van God is publiek, het andere ook.
Wanneer dus de Christus de ‘nieuwe menschheid’ aan zijn tafel vereenigt, dan
treedt Hij met haar voor de oogen van de gansche wereld. ‘De deuren’ worden
straks ‘gesloten’; maar dat beteekent slechts, dat niemand achteraf nog toelating
ontvangt. Want ieder woont toch in zijn glazen huis; - vandaar, dat óók 't beeld der
open deuren past (bl. 217). Alle dingen zijn naakt en geopend voor God; ook daarom
is het avondmaal der bruiloft van het Lam een avondmaal van den grooten God. Hij
heeft zijn dubbele avondmaal; het avondmaal van het gericht, èn het avondmaal
van liefde en genade. Ook in dat eerste avondmaal, dat van het gericht, is Christus
de voltrekker van het oordeel. Niettemin ontvangt het zijn naam niet naar de
gerichts-instrumenten (gieren en arenden), ook niet naar Christus, maar naar God:
‘het avondmaal des grooten Gods.’ Hetzelfde geldt dan ook voor dat andere
avondmaal, voor dat der bruiloft.

§ 4. Het groote avondmaal en het ‘midden der geschiedenis’.
Is dus het groote avondmaal der bruiloft van het Lam een feestelijk in onverdeelde
en ondeelbare aandacht samen-wonen van de zaligen, ja, van àl de huisgenooten
Gods, mèt Christus voor het oog van God, dan is daarin meteen de zekerheid ons
geboden, dat naar de Schrift de hemel geen enkel oogenblik den rug keert naar de
geschiedenis. Want ook dit avondmaal is een maal, zoowel van God als van het
Lam: het wordt opzettelijk naar den Christus genoemd. Naar Christus, - niet naar
een Christus-idee, of iets dergelijks. Hij wordt niet ‘gesublimeerd’, en zijn verheven
naam wordt niet een al te wrakke brug voor een of andere Christus-apotheose: zou
God zijn eer weder aan een schepsel geven? Men ‘schouwt’ ginds Hem niet in een
aan de geschiedenis ontheven transcendente, kleurlooze, kroniek-schuwe
heerlijkheid; o neen, zijn heerlijkheid wordt ginds steeds gezien als gevolg van zijn
vernedering. Zegt Paulus ons in Fil. 2, dat Christus verhoogd is uit
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oorzaak van, om de reden van zijn doorstane vernedering, dan brengt de Schrift
zelf Christus' leven vóór zijn dood hier op aarde met zijn leven na de opstanding,
eerst op aarde, en daarna in den hemel in het allernauwste verband. We herinneren
ons het op blz. 27 gereleveerde woord van Kierkegaard, volgens wien Christus'
vernedering en zijn verhooging niets te maken hebben met de geschiedenis, met
de ‘achttienhonderd jaar’; en we vernemen, dat Paulus gansch anders denkt.
Christus' vernedering en verhooging vallen beide in den tijd - er is trouwens geen
tweede, zeg b.v. een ‘theologische’ tijd - en gaven zich kond in dezelfde ruimte; en
al mag Hij thans van ons weg zijn, de diastase wordt eenmaal weggenomen, gelijk
we zagen.
Welnu, aan deze bijbelsche waardeering van de geschiedenis komt straks ‘het
groote avondmaal’ getuigenis geven tot in alle eeuwigheid. Wie van de geschiedenis
geen ‘heerlijke dingen spreekt’, die heeft tegen den hemel en tegen God gezondigd.
Want de hemel erkent in alle eeuwigheid de groote waarde van de geschiedenis:
hij laat het ‘avondmaal der bruiloft’ den naam van het Lam dragen. Dat Lam ‘staat’
er als ‘geslacht’. Dat is te zeggen: in de eeuwige recht-zinnigheid van den hemel,
in zijn in elk ondeelbaar oogenblik onverdeelde in-zien in alle volmaakte wet, wordt
Christus' verhooging (staan) van zijn vernedering (geslacht) nimmer geabstraheerd.
En, aan wat men daar ziet, beantwoordt wat men daar zegt. Aan het Lam toch, dat
ons tot de zaligheid kocht met zijn bloed (vernedering) wordt in der eeuwigheid lof
en eere gebracht (verhooging). In het zien en in het zeggen wordt door alle
eeuwigheden heen recht gedaan aan wat geschied is, als de volheid van het werk
van God: de engelenzang van Lucas 2 wordt boven - waar het geen ‘oorzaak voor
het vleesch’ ooit worden kan, - christologisch uitgewerkt en opgedragen. Als
vernederd en verhoogd treedt Christus eerst in de continuiteit des tijds; straks treedt
Hij zóó ook in diezelfde continuiteit voor het ‘perfectum praesens’ der hemelsche
attentie.
Zoo houdt en stelt dit avondmaal het nauwst verband met wat wij boven (blz. 50)
hoorden noemen: ‘die Mitte der Geschichte’, ‘het midden der geschiedenis.’
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Wij hoorden reeds, dat Paul Tillich dezen term heeft ingevoerd, om van daaruit de
geschiedenis te verklaren en christologisch op te vatten. Maar Tillich's ‘Christus’
bleek ons hierboven een andere dan de Christus van de Schriften. Voor Tillich's
leerbegrip was de Christus niets anders dan ‘de plaats’, waar het ‘zin-gevende’
principe der geschiedenis voor ons aanschouwelijk wordt. Maar dit is een
onwezenlijke christologie, feitelijk de omkeering daarvan. Christus is geen
veraanschouwelijking van een ‘principe’, maar Gods Zoon, en zoon des menschen.
In Hem wordt nù nog niet de zin der geschiedenis aanschouwelijk gemaakt. Want
er is slechts te gelooven aan een ‘zin’ der geschiedenis; te ‘aanschouwen’ valt hier
beneden zonder geloof en zonder Woord niets. Ook is Hij het niet, door Wien de
geschiedenis zou worden ‘herleid’ tot God. Want God is souverein, ook over de hel;
dus is de wereld nimmer onzinnig van onder zijn handen weg-geschoten; de
uitzinnige is wel uit ‘zijn’ ‘zinnen’, maar niet uit ‘den zin’. Doch wèl is het de Christus,
in en door Wien de zin der geschiedenis wordt geopenbaard en gehandhaafd; en
zulks dan in het oordeel der verdoemenis en in de toelating tot de eeuwige bruiloft.
Het is dan ook in heel anderen zin, dan door Tillich wordt bedoeld, wanneer wij
nu op onze beurt zeggen, dat in het groote avondmaal de zin der geschiedenis
aanschouwelijk gemaakt wordt. Gelooven immers is in aanschouwen overgegaan.
In aanschouwing van wat in geloof reeds dankbaar aangenomen was. Daarop komt
het aan. Want in dat andere ‘avondmaal’, het eschatologische gerichtsmaal (zie
boven), wordt ook wel eindelijk de ‘zin der geschiedenis’ aanschouwelijk. Doch daar
is er een ‘aanschouwen’ van wat in ongeloof eerst verworpen was. Het ‘zien’ is
tenslotte overal christologisch. In de hel, en ook in den hemel is het christologisch.
Maar de hel ‘sticht’ Hem geen gedachtenis, schendt en verwerpt haar. Hem
gedachtenis stichten doet alleen de gemeenschap der hemelsche bruiloftsgasten.
Niet alleen dus wordt de historische werkelijkheid van Christus' dood en opstanding
in den hemel eeuwig in gedachtenis gehouden, maar tevens wordt heel de daardoor
bepaalde geschiedenis, gelijk
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we reeds zagen, daarmede gezien als staande onder de volstrekte souvereiniteit
van God. Door Christus bizonderlijk als Lam te zien, en niet als een ‘metaphysischen
wortel der geschiedenis’, of als methodologisch verklaringsprincipe eener (al ware
het ook hemelsche) geschiedbeschouwng, herleidt de ‘hemelsche schare’ alles wat
in den tijd geschied is naar God. M.a.w.: de hemel ‘ziet’ niet alleen christologisch,
maar ook theocentrisch.
Hierom worde dan ook stelselmatig en principieel gebroken met de voorstelling,
die Dante geeft, als hij in zijn epos het mythologisch motief laat optreden van de
rivier der vergetelheid, de z.g. Lethe. In de klassieke mythologie was dit een rivier
in de onderwereld, waaruit de afgestorvenen drinken moesten, teneinde al wat
verleden was te vergeten. De Lethe deed afscheid nemen van de geschiedenis.
Ook Dante heeft zich van dit klassieke beeld bediend in zijn verhaal van de opstijging
naar het hemelsch paradijs. Keert immers de dichter zich in zijn opstijging door de
hemelsche sferen naar de zon, dan blijft hij eerst stilstaan aan de rivier de Lethe;
zij heeft de kracht, de drukkende herinnering aan de zonde van hem weg te nemen.
In dit verband moet men het woord ‘zonde’ niet al te eng opvatten, vooral niet in
gereformeerden zin; want ‘zonde’ beteekent hier ongeveer hetzelfde als: het eindige,
het betrekkelijke, het historische. De dichter moet - en in zijn hemelsche gesprekken
komt dit telkens naar voren - de aarde vergeten, met haar aspect van tijd en ruimte.
Hij moet al wat ‘betrekkelijk’ is, uit zijn gedachtenkring verliezen. Hoe hooger immers
de ziel stijgt, des te belachelijker en nietswaardiger wordt haar de aarde met haar
begrippen-wereld, haar begripsmatig denken in tegen-stellingen. Pas wanneer Dante
de Lethe overgetrokken is, mag aan den anderen oever die wonderbare optocht
hem ontmoeten, waarin een triumfwagen rijdt, ter eere van den Christus, begeleid
door de vier en twintig ‘ouderlingen’, en de vier ‘levende wezens’, de gevleugelde
‘dieren’, en omgeven door vrouwengestalten, die zinnebeeld zijn van de vier
wereldlijke en de drie geestelijke (theologische) deugden: ‘de triumfeerende kerk.’
Eerst dàn mag Dante zelf den feestelijken stoet binnentreden, wanneer hij nog eens
in de Lethe gebaad is.
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In al zulke mythologiseerende poëzie herkent men aanstonds den invloed van het
neo-platonistisch denken, waarover reeds in hoofdstuk I gesproken werd. Waar de
hemel zijn deuren opent, daar verliest alle historisch leven zijn waarde; daar wordt
met één slag het historische gezien in zijn betrekkelijkheid. Men wint er het
bevrijdende besef van te staan in de ‘Uebergegensätzlichkeit’; elk prijzend of
misprijzend woord, dat op aarde de boeken der rechtspraak pleegde te vullen,
verliest zijn scherpte, zijn dis-cursief vermogen.
Tegenover zulk een ‘Absage’ aan de geschiedenis, en tegenover alle in die richting
wijzende tendenz, verzet zich nu de bijbel alleen reeds door den prachtigen klank
van het woord: avondmaal van de bruiloft des Làms. Wie daartoe geroepen zijn,
die zijn niet gebaad in de Lethe; ze houden in gedachtenis ‘die Mitte der Geschichte’,
en van daaruit overzien zij haar begin en haar einde.
Die rivier van Dante heet aan de eene zijde Lethe; het is de oever, die naar de
aarde gebeerd is: Lethe, vergetelheid. De andere oever heet Eunoë, d.i. welgevallen.
Maar de bijbel laat ons heengaan door een doodsjordaan, of door een ‘punt des
tijds’, waarin slechts één klank domineert: Eudokia, d.i.: het eeuwig welbehagen.
Geen rivier ontvangt in den bijbel een anderen naam aan den eenen, dan aan den
anderen oever; zelfs de doodsrivier niet. Hij is aan beide zijden rivier-van-doortocht
geheeten. Doortocht tot het eeuwige leven. Want het Lam dat geslacht is, vereenigt
in zich toorn en welgevallen; en zoo wordt aan die beide gedachtenis gesticht: het
ééne avondmaal is publiek, het andere ook. Maar de beide maaltijden staan
aangericht in ‘een glazen huis’; hiermee is de droom der ‘Uebergegensätzlichkeit’
gebroken voor wie de Schrift gelooven wil.

§ 5. Het groote avondmaal en de vervulde tafelgemeenschap.
Reeds bleek ons, dat ‘het groote avondmaal’ - de groote maaltijd - van de ‘bruiloft
des Lams’ geenszins rechtstreeks zijn naam ontleend heeft aan het
nieuwtestamentisch sacrament van het ‘avondmaal’. Het sacrament keert op gezette
tijden beteeke-
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nend en verzegelend terug, het groote avondmaal is het continue feest van het
pleromatisch leven in ‘geest’ en ‘waarheid’. Dit maakt het verschil tusschen het ééne
en het andere ‘avondmaal’ principieel, wat het sacramenteele aangaat. We komen
aanstonds hier nog even op terug.
Voorzoover wij dan ook dit ‘groote avondmaal’ een vervulling mogen noemen van
wat in het avondmaalssacrament geloofd en gehoopt en van God ontvangen wordt,
bedenke men, dat ditzelfde geldt van hetgeen in den ‘liefdemaaltijd’ der eerste
christenen werd beleden en medegedeeld en in de gemeenschap der heiligen
ontvangen werd. Zulke liefdemaaltijden waren bepaalde gemeenschapsoefeningen
in de christelijke kerk van het begin; ze blijven steeds van het avondmaal scherp te
onderscheiden, schoon niet te scheiden. En waar nu in de eerste christelijke kerk
de liefdemaaltijd placht over te leiden tot het avondmaal, daar leidt straks het laatste
avondmaal weer over tot den eeuwigen liefdemaaltijd. Gemeenschap met God door
het Lam, en gemeenschap met elkander - ze hebben nu in één ongebroken maaltijd
elkaar ontmoet in een nimmer-intermitteerende vreugdebetooning.
Daarom zal de gemeenschapstafel nù voor alle geroepenen Gods tezamen zijn.
Noch de liefdemaaltijd, noch de avondmaalsviering der christelijke kerk konden ooit
het opschrift: ‘verboden toegang’ weren. Want al waren ze naar oorspronkelijke
bedoeling en beteekenis ook iets anders dan een ‘mysteriën-dienst’, alleen voor
‘ingewijden’ - ze konden toch nimmer al de ‘gekenden’ Gods tegelijk vereenigen.
Doopleden bleven van belijdende gescheiden; boetelingen van leden-in-volle-rechten,
zieken van gezonden, nabijen van ‘vergelegenen’. Doch het groote avondmaal zal
heel de verbondsgemeenschap aan zijn tafel aan zien zitten. Alle deuren staan in
het nieuwe Jeruzalem alleen maar open. Nergens staat er meer: ‘verboden toegang.’
‘Leerlingen’ zijn er niet meer; ‘onmondigen’ evenmin, de boetelingen zijn er onbekend,
de twijfel rijst niet meer ten aanzien van iemands lidmaatschap-in-volle-rechten.
Iedereen is er mondig, iedereen kent zichzelf en is voldragen in dat kennen. Beneveld
is bij niemand het verstand, groeiend evenmin. De duizenden
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kinderen Gods, die in den tijd vanwege krankzinnigheid, idiotisme, zielsziekte van
het genieten van het sacrament, gelijk ook van het hooren van het Woord waren
uitgesloten, ontwaken aan de andere zijde van de grens van dood en graf als
mondige leden van Christus' lichaam, als volwaardige avondmaalgangers, genezen
door ‘den grooten Herder der schapen.’ En ook de kinderen zoekt men er tevergeefs.
Kinderen zijn er niet. Want het ‘kind’ is slechts in een nog wordende en veranderende
wereld denkbaar. Hier in onze wereld, waar men nog trouwt, en waar men nog sterft
of in een ‘punt des tijds’ veranderd wordt, is er nog geboorte, groei, wasdom. Maar
in den hemel, waar niet meer getrouwd wordt, en waar dus ook geen huwelijk met
zijn inhaerente onderscheiding van ‘mondigen’ en ‘onmondigen’, ooit meer een
gebrekkige afschaduwing kan zijn van het groote huwelijk tusschen Christus (God)
en de gemeente, ontbreekt de mogelijkheid van wórdend, wàssend leven. Het begrip
van ‘nèpios’ (onmondige), van ‘infans’ (kind) is er uitgesloten. Letterlijk beteekenen
beide woorden: een mensch, die nog niet (voor zichzelf) spreken kan, die dus nog
niet ten volle meetelt, die onvoldragen is. Maar de hemel kent zulke menschen niet.
Idioten en krankzinnigen ontwaken als rijpe leden van Christus' kerk; de kinderen,
die God ‘in hun prille jeugd’ als zijn kinderen heeft gekend van vóór de grondlegging
der wereld, óók. Alles staat in vollen bloei. Men weent er niet meer ‘om bloemen in
den knop gebroken, en vóór den uchtend van haar bloei vergaan’ (Kloos). Dat was
dan trouwens ook reeds een van de redenen waarom wij in § 3 van het voorgaande
hoofdstuk het begrip ‘weerzien’ moesten uitschakelen in alle gesprek over den
hemel. Men zal zijn eigen kinderen er niet ‘hèrkennen’, maar eenvoudig ‘kennen’,
en met hen avondmaal vieren aan de bruiloft van het Lam.
Hiermede zal dan ook de onderscheiding zelf van Woord-dienst en
sacraments-dienst zijn opgeheven. Deze onderscheiding was zelf één van de
constitutieve factoren in de organisatie van de kerk beneden. Voor bijwoning van
Woord- of verkondigingsdienst wordt dáár immers elk ontvankelijk verklaard, voor
die van den sacramentsdienst slechts wie expres was toegelaten.
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Maar van zulk een classificatie is straks geen sprake meer.
Want de dienst des Woords en die der sacramenten vervalt straks.
Wat immers het sacrament betreft, hoe zou dit straks nog noodig zijn?
Sacramenten zijn ‘heilige zichtbare waarteekenen en zegelen, van God ingesteld,
opdat Hij ons door het gebruik derzelve de belofte des evangelies des te beter te
verstaan geve en verzegele: n.l. dat Hij ons vanwege het eenige slachtoffer van
Christus, aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit
genade schenkt’. Zij gaan dus uit van de gedachte, dat ons geloof een teeken bij
het Woord, en ook een zegel daarop behoeft. M.a.w., ze onderstellen de zwakheid
van het geloof en het toekomend-zijn der vervulde goederen. Maar in den hemel is
niets meer zwak, en kan niets meer ver-sterkt worden en is ook niets meer
toe-komend. Alles staat er op volle sterkte. Een teeken is niet meer noodig; het
inzicht is zuiver. En een zegel behoeft niemand meer. Gods eeden zijn in vervulling
gegaan, onze harten ‘vastgemaakt’. Dus vraagt niemand meer een waarborg. Men
vindt er alles, wat beloofd is, in vervulling gegaan, en ziet het nu ‘van aangezicht
tot aangezicht.’
En wat den ‘dienst des Woords’ betreft, ook deze is ginds weggevallen. Niet meer
langs de oude kenniswegen, dus ook niet meer langs den weg der Schrift-opening,
wordt straks God bekend, de nieuwe stad, de nieuwe aarde, de nieuwe staat gezien.
De Schrift dient heden - in deze wereld - tot versterking van het geloof, en ook tot
de werking daarvan. Maar de versterking, zoo zeiden wij reeds, is er niet noodig.
De werking evenmin. De tweeërlei ‘letter’, waarvan de Nederlandsche
Geloofsbelijdenis in haar aanvang spreekt, de letter van de Schrift, en die van de
‘natuur’, is straks éénerlei geworden: Gods naam is overal te lezen, alles spreekt
van dien naam, en de ééne spraak heeft nimmer een gehoors-cirkel, los van dien
der andere.
Indien dus Schrift en sacrament vervallen zijn, dan is daarmee de laatste slagboom
weggenomen, die in de kerk van nù den mondige nog afscheidt van den onmondige.
De onderscheiding van Woord en sacrament is zonder zin geworden.
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En dat is een overwinning Gods, zeer groot en krachtig. Hier op aarde heeft de kerk
eeuwen lang gestreden over de verhouding van die beide: Woord en sacrament.
Tot op den dag van heden loopt die worsteling nog door.
Ja, feitelijk dreigt die strijd te verloopen, omdat beide strijdende partijen zich de
vraag gaan stellen, of de kamp wel zin had, of het dilemma, dat over en weer gesteld
was, wel wezenlijk, de problematiek wel ter zake was. Geen wonder trouwens. Waar
immers vroeger tusschen het ‘woord’ en het ‘teeken’ of ‘symbool’ bij het woord een
scherpe onderscheiding werd gezien, daar is onze tijd geneigd, die onderscheiding
op te heffen. Men heeft immers in den laatsten tijd in het woord zelf, in elk geval
waarin het optreedt onder menschen, niet meer willen zien dan een symbool. De
zakelijke betrouwbaarheid en genoegzaamheid van het woord, als verkeersmiddel
ter mededeeling van waarheid, en als uitdrukkingsmiddel voor een zuiveren
kennis-inhoud, wordt meer en meer ontkend. De een ziet in het woord een
tusschen-ding, tusschen het ‘ideogram’, de onvolwaardige uitdrukking voor ons
godsdienstig gevoel, eenerzijds, en de mythe, de onvolwaardige benaming voor
een ‘openbarings-inhoud’, anderzijds. De ander ziet in het woord niet meer dan een
symbool. Een derde ziet in elk metaphysisch begrip slechts een ‘chiffre’, d.w.z. een
geheimschrift; het woord kan niets garandeeren omtrent zijn betrouwbaarheid, men
brengt het in de taal niet verder dan tot symbolen, zinnebeelden. En, - natuurlijk,
wanneer het woord slechts een symbool is, geen werkelijkheidsverkondiging, maar
hoogstens heenwijzing náár een verder niet benoembare werkelijkheid, dan is
tusschen woord en sacrament in beginsel de onderscheiding opgeheven, nu reeds,
vooral nu. Wat later komen kan, dat weet God alleen.
Nu hebben tegenover al deze gedachten de gereformeerde theologie en
wijsbegeerte steeds de beteekenis van het woord hooggehouden. Zij weigeren het
woord te degradeeren. Want zij gelooven, dat dezelfde God, die de schepping
‘aangelegd’ heeft op de herschepping, de eerste geboorte op de wedergeboorte,
den eersten Adam op den tweeden Adam, de eerste aarde op de nieuwe aarde,
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ook de menschelijke taal, die immers eveneens zijn schepping is, heeft ‘aangelegd’
op de openbaring, die Hij van plan was te geven, en die - naar Calvijn - niet ijdel,
niet bedriegelijk, niet ledig, niet fabuleus kan zijn. Daarom is de openbaringstaal,
en het openbaringswoord, wèl steeds een veroordeeling van de zonde in onze
menschelijke taal, maar niet van die taal zelf. Daarom is ook het woord meer dan
symbool, anders ware het avondmaal geen teeken bij het Woord, doch teeken bij
een teeken, geen zegel op het Woord, doch zegel bij een zegel, geen symbool bij
het Woord, doch symbool bij een symbool, geen toe-gift bij Gods duren eed, doch
de uiterste bespotting van den eed. Neen, zegt de gereformeerde theologie, God
heeft door de openbaring ons óók ten aanzien van ons woord verlost; Woord en
sacrament blijven daarom voor ons besef, zoo lang de kerk haar strijd zal voeren,
met goede reden onderscheiden.
Maar al geldt dit alles voor de kerk van nù, in haar triumfeerend leven hierboven
hebben deze dogmatische distincties haar actualiteit verloren. Dogmatisch en
signifisch zijn vereenigd; alle teeken is tevens woord, wijl de grenzen, die de
‘terreinen’ van het woord en van het teeken eertijds scheidden, uitgewischt zijn. ‘Ik
zag geen tempel in haar’; met dat woord moet men nu vollen - eschatologischen ernst maken. Dan is niet slechts het oudtestamentische, doch ook het
nieuwtestamentische tempel-type vervallen. Dat is te zeggen: niet slechts het altaar,
doch ook de kansel als aparte plaats, als afzonderlijke plaats ‘in’ de kerk, is
opgeheven. Ieder is er dienaar des Woords en liturg, en confessor en poenitent,
die absolutie door-geeft; dus geeft ook ieder de ingredienten van den liefdemaaltijd
door; alle laatsten zullen ook eersten zijn; doch vóóraan treedt het Lam, dat eerste
is in de offerte van dit alles aan den God van 't eeuwig welbehagen.
Waarlijk, van deze nieuwe tafelgemeenschap is ons de helft niet aangezegd: het
nieuwe avondmaal is de grootste communie. De laatste? Neen, de vervulde, en
eerste en uiterste en eeuwige. Zij vervult de waarheidselementen, die in de
pluriformiteitsge-
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dachte zijn besloten, met volkomen afsnijding van wat daarin was valsch gedacht
1)
en ongeestelijk, en onzuiver.
***
Maar niet alleen zal naar de negatieve zijde het groote avondmaal alle
belemmeringen der gemeenschapsoefening doorbreken, doch naar de positieve
zijde zal het ook de gemeenschaps-volheid (de ‘pluriformiteit’) tot volle gelding doen
komen.
Spreken we ook daarover nog een enkel woord.

§ 6. Het groote avondmaal en ‘de pluriformiteit’ der kerk.
In het avondmaal, de bruiloft, breekt Gods gemeenschap-vormende kracht door
alle hinderpalen heen, zoo zagen we. Waar nu het Lam de tafel en de vreugde leidt,
daar is in Hem de gemeenschap ook gewaarborgd en bepaald.
Nu is het Lam de Christus, en de Christus is de zoon des menschen. Hij vertoont
niet een bepaald type van menschen, doch vereenigt al wat waarachtig menschelijk
is, in zichzelf.
Daarom zal dat Lam dan ook de eenheid in de verscheidenheid, de ‘uniformiteit’
2)
in de ‘pluriformiteit’ garandeeren, ginds in de eeuwige bruiloft.
Nu heeft elk leven, elke mensch, elk geslacht, zijn ‘bizonderheid’, zijn ‘apartigheid’.
Wordt nu in 't groote avondmaal de eenheid in de verscheidenheid door 't Lam
gegarandeerd, dan zal dus niemand ‘zijn’ eigen, ‘zijn’ bizondere, ‘zijn’ speciale
levensleiding van haar beteekenis ontdaan vinden, of de herinnering daaraan op
den achtergrond gedrongen voelen. Het is juist omgekeerd: nu elks leven weer een
ander leven was, en ieder zijn bizondere levensleiding had, kan in het avondmaal
van het Lam dat bizon-

1)
2)

Zie hierover wat wij schreven in ‘De Reformatie’, jaargang 1933-'34, en 1934-'35 over
‘pluriformiteit en epigonisme’.
Van ‘uniformiteit’ en ‘pluriformiteit’ spreken we slechts onder 't voorbehoud, dat deze eigenlijk
zeer aanvechtbare termen bij nauwkeurige toetsing van het spraakgebruik blijken te eischen;
vgl. noot 1.
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dere ook zijn vermelding, d.i.: zijn uitdrukking vinden. ‘In het huis mijns Vaders zijn
vele woningen’, zegt Christus tot zijn discipelen. Hiermede bedoelt Hij, dat er in het
ééne gemeenschapshuis zeer veel ‘aparte vertrekken’ zijn. M.a.w., daar is in de
eenheid groote verscheidenheid; en de eenheid ligt nu gewaarborgd hierin, dat de
verscheidenheid nu eindelijk volkomen uitdrukking en aansluiting vindt. Wij zeggen
niet: er is eenheid en toch is er verscheidenheid; dit ware onlogisch. De eenheid is
juist hierin gelegen, dat alle bizonderheid tot haar recht komt. Waar de
verscheidenheid zich niet kan laten gelden, daar is de eenheid zoek, het leven
geschonden. Komt zij echter in vredeverbanden tot haar bizondere uitdrukking, dan
is de eenheid vast en duurzaam. Kloos heeft eens gezegd: poëzie is de
aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie. Dit is reeds hierom
onjuist, wijl in het begrip expressie - iets anders dan de poging daartoe - de factor
der gemeenschap reeds ligt uitgedrukt; deze is zonder haar niet mogelijk. Maar
voorts is deze omschrijving van ‘poëzie’ ook hierom onjuist, wijl zij, niet zonder
welbehagen, den ‘individu’ met zijn ‘individualiteit’ ‘individualistisch’ afgrenst tegen
de gemeenschap; de bizonderheid ontvangt haar karikatuur in de ‘ver’bizondering.
Op dit punt nu hoopt en belooft de bijbel andere dingen; de verscheidenheid vindt
in alle den bijbel bekende eenheid haar passende uitdrukking, maar kan dan ook
nimmer individualistisch ‘opgevat’, d.w.z. misduid worden. Het individualisme houdt
geen avondmaal; maar waar het avondmaal gevierd wordt, daar drukt de eenheid
zich uit in de verscheidenheid, en beteekent de erkenning der verscheidenheid, het
wezenlijke werk en merk der eenheid.
Dus predikt de bijbel, troostend, en opwekkend, dat in den hemel de
verscheidenheid, die er in alle geschiedenis ligt, gereede uitdrukking vindt. Immers,
al hoeft dit niet naar den denktrant van Dante te gebeuren, die b.v. de geloovigen
van het Oude Testament links, en die van het Nieuwe rechts plaatst, toch heeft de
bijbel voor wat Dante bedoelde een eigen uitdrukking. Er zijn verscheidene
aanwijzingen, met name in de Openbaring van Johannes, waaruit deze gedachte
valt af te leiden.
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Om een voorbeeld te nemen: men lette op hetgeen er staat in Openbaring 14:3.
Daar is sprake van een ‘nieuw lied’, dat in den hemel, d.w.z. ‘aan den overkant van
de zee van schrik, en benauwing, en bestrijding’ (Greijdanus, Komm. 286), wordt
gezongen door honderdvierenveertigduizend zangers. En dan staat er bij vermeld,
dat niemand dit gezang kon leeren, behalve dan die honderdvierenveertigduizend
zelf. Wat dit beteekent, wordt duidelijk, als men zich voor oogen stelt, wie eigenlijk
die honderdvierenveertigduizend zijn. Men heeft wel eens gedacht, dat daarmee
bedoeld zouden zijn al de zaligen, heel de gemeenschap der verkorenen, de groote
schare die niemand tellen kan. ‘Op zichzelf’ zou dit niet onmogelijk zijn, want het
getal honderdvierenveertigduizend is zinnebeeldig, en wijst op een groote volheid,
waaraan niets ontbreekt (144 = 12 × 12; 1000 is het product van 10 × 10 × 10; 12
duidt aan de verbintenis van goddelijk - drie - en wereldlijk - vier -, en 10 of 1000
duidt aan de volledigheid). Alleen maar, in dit geval zijn toch die
honderdvierenveertigduizend zangers een gedeelte van de uitverkorenen.
(Greijdanus 286). Zij zijn dan ook verzegeld (Openb. 7:3). En deze verzegeling
(Greijdanus, 170) wijst op de bizondere positie, die zij hadden onder de
uitverkorenen. Juist omdat zij een bizonder lijden moesten dragen, toen zij nog op
aarde waren, werden zij verzegeld, d.w.z. door een aparte verzegeling gevrijwaard,
niet tegen het lijden, waaraan zij juist in het bizonder zijn blootgesteld, maar tegen
vernieling, tegen een òmkomen ‘vóór den tijd’ (vgl. Greijdanus, 166). Zij zijn eigenlijk
de lijders bij uitnemendheid; geen bloedgetuigen alleen, maar in het algemeen
zulken, die een bizonder zwaren lijdensweg gegaan zijn om de zaak des Heeren.
Honderdvierenveertigduizend levens, honderdvierenveertigduizend Jobiades.
Immers, de verzegeling, waarvan Openbaring 7 spreekt, heeft haar prototype in wat
Job overkwam. Ook deze werd blootgesteld aan bizonder lijden, en kwam in Satans
zeef. Alleen maar, hij mocht niet door Satan worden vernield. Hij mocht niet sterven
‘vóór den tijd.’ Hij werd dus in denzelfden zin ‘verzegeld’. Gelijk nu Job een dubbele
heerlijkheid kreeg, nadat het lijden doorstaan was, zoo kregen deze
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honderdvierenveertigduizend ook een bizondere heerlijkheid, want in de verzegeling
werden zij onderscheiden ‘van de groote schare, die niemand tellen kan’ (Greijdanus,
166). Nu zijn zij ook in de heerlijkheid onderscheiden van anderen. Hun wacht
‘bizondere verheerlijking, ook na het sterven, en in de eeuwigheid.’ Zij hebben ‘eene
plaats van bizondere eere’ (Greijdanus, 289). Daarom heeten zij ook in 14:4:
eerstelingen.
Deze bizondere heerlijkheid moge zelf reeds een bewijs zijn van de rijke
verscheidenheid onder de aanzittenden aan het gemeenchapsmaal der bruiloft van
het Lam, toch wordt daaraan nog bovendien uitdrukking gegeven in de mededeeling,
dat het lied dat zij zingen, door niemand anders kan worden geleerd. Hier krijgt ‘de
bizondere weg’, dien God ‘met hen gehouden heeft’ (om het in de taal van het
eenvoudige volk te zeggen) zijn natuurlijke erkenning. Het aparte, dat hun lijdensweg
gekenmerkt heeft, vindt zijn weerklank in het ‘aparte’ van hun hemelsche zaligheid.
Als niemand ‘hun’ lied kan leeren, dan is daarmee natuurlijk niet gezegd, dat het
speciale van hun levensleiding zich tegen de anderen afgrenst, of dat hun bizondere
eer individualistisch hen brengt in de positie van ‘een kerkje in de kerk’, een besloten
‘mysterie-kring’ in het open veld van het hemelsche gemeenschapsvlak. Dat zóó
iets niet de bedoeling is, blijkt immers reeds uit het enkele feit, dat zij zingen, dat zij
‘expressie’ vinden voor hun ‘emotie’ (vgl. bl. 223). Zij zingen over heel het
gemeenschapsveld heen, zij zingen in de groote ontelbare schare haarzelf toe. Ook
zij blijven dus leesbare ‘brieven’, hoorbare ‘zangstukken’ van Jezus Christus.
Maar dat neemt niet weg, dat het eigene blijft. Niet eens de engelen konden hun
lied leeren. Ook niet de andere gezaligden. (Greijdanus, 290). Wij denken hier aan
het bekende woord: pectus est quod disertum facit, het is het hart, dat iemand
welsprekend (en wél-zingend) maakt. Of aan dat andere gevleugelde woord, dat
men in ‘het land van den dichter’ moet geweest zijn, om den dichter te kunnen
verstaan. Wie zich maar wapent tegen het mystisch of aesthetisch misbruik van dit
woord, kan het ook hier
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ongestraft te pas brengen. Het lied is geleerd, geopenbaard, het is verkondiging
van het Woord; dàt is een afwijzing van alle mystiek en aestheticisme hier.
Een tweede voorbeeld zou men kunnen vinden in de mededeeling van Openbaring
21:14, dat de twaalf namen der twaalf apostelen van het Lam geschreven zijn in de
fundamenten van de muren der nieuwe stad Jeruzalem. ‘Dit zijn de onderste
muurdeelen tusschen de twaalf poorten, die gedacht worden zich ook eenigszins
boven den grond te verheffen, zoodat de namen er op zichtbaar waren’ (Greijdanus,
a.w. 425). M.a.w., ieder die in de stad binnenkomt of er uitgaat (alles is natuurlijk
symboliek), leest die op een in het oog vallende plaats aangebrachte twaalf namen.
Hiermede zijn ook de twaalf apostelen in een bizondere positie van eere gebracht;
slechts hun namen, niet die van anderen worden aldùs voor de volle aandacht der
gemeenschap geplaatst.
Het zou ons te ver voeren, wilden wij andere voorbeelden uit de Openbaring of
uit andere bijbelboeken citeeren. Maar het gezegde kan volstaan als illustratie en
documentatie van onze hoofdgedachte, dat in den hemel het avondmaal juist hierom
avondmaal is, wijl elk der schapen van den grooten Herder zich in de eenheid van
de kudde opgenomen voelt door de bizondere erkenning van wat hem speciaal
eigen en eigendom is. De bekers, die met het ‘levende water’ werden gevuld, zijn
verschillend, al wordt door elk, die zijn beker heft, terecht gezegd: mijn beker is
overvloeiende. In het huis des Vaders zijn vele woningen. Maar ze zijn samen één
huis. De ééne woning sluit zich nooit tegen de andere af. En de muren worden niet
gesloten, en de deuren in het stadsgebied blijven steeds open staan.
Doch nimmer zal de hemelsche erkenning van de ‘pluriformiteit’ der kerk
geschieden naar den vleeschelijken maatstaf, of naar het praemature en onrijpe
gezicht, dat wij, dwaze menschen van heden, hebben op elkaar, en dat wij zouden
willen authentiek verklaren. O neen, de kwalificatie van elks heerlijkheid hangt af
van het zuivere antwoord op de vraag, wat iemand heeft beteekend voor zijn God,
voor den heilsweg, voor den dienst van God. Daarom
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zal het in den hemel een ‘vanzelfsprekend’ ding zijn, dat b.v. elke man, schoon hij
de geschiedenis van zijn eigen huwelijksleven nu pas ziet in haar rechte beteekenis,
toch, om een voorbeeld te noemen, Maria rijker vindt en schooner dan zijn eigen
vrouw van eertijds. En elke vrouw b.v. Petrus krachtiger dan haar eigen man van
eertijds. Het patriarchaal gezag, dat de eerste Adam heeft verspeeld door zijn zonde,
ontvangt hij straks aan de bruiloft van den tweeden Adam terug. Maar, zelf gezond
gemaakt zijnde, subordineert hij zich aan Christus; en ons eveneens. Wij komen
allen weer op onze plaats, op ònze plaats. De patriarchen vinden geen rebellen
meer, noch concurrenten. Elk wordt er op zijn plaats gezien en op zijn plaats gelaten:
‘ens concretissimum universalissimum’.
En zoo is het groote avondmaal in alles groot, groot in de eenheid, wijl in de
verscheidenheid. Ja, om alles saam te vatten, zóó gezien, is het groote avondmaal
het zuiverste vertoon der waarheid, dat ‘wie heeft, dien zal gegeven worden en hij
zal overvloed hebben.’ De hemel heeft geen bewijs meer noodig; daarom bewijst
zich daar de Christus als het Hoofd van zijn kerk. En zoo heeft ook de hemel geen
mededeeling van geschiedenis noodig; daarom vertelt daar alles op zuivere wijze
geschiedenis. Ginds zal de geschiedenis worden ingedeeld zóó als het behoort; eindelijk, eindelijk.

§ 7. Het groote avondmaal en de ‘nieuwe wijn’.
In den hemel zijn alle dingen nieuw, daarom is het ook de wijn. ‘Zie, Ik maak alle
dingen nieuw’, spreekt God (21:5); en daarom is ook het avondmaal, ‘de
liefdemaaltijd’, nieuw, en zijn ‘ingrediënten’ zijn nieuw.
Dat wij hier bij deze ingrediënten niet hebben te denken aan brood en wijn, zooals
wij die kennen, behoeft geen expresse vermelding meer. Het enkele feit reeds, dat
‘buik en spijze zijn teniet gedaan’, bewijst hier alles. Het is dan ook in geheel anderen
zin bedoeld, wanneer Christus in Matth. 8:11 spreekt van een feestmaaltijd, waaraan
velen, van de einden der aarde gekomen, zullen aanzitten, of liever aanliggen,
overvloed genieten en rijke gemeenschap. Hier is de maaltijd gebruikt als ‘beeld
van de volle
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zaligheid’, vgl. Jes. 25:6; Matth. 22:1-14; 26:29; Openb. 19:9 (Grosheide, Komm.
1)
op Matth.) . Wanneer Christus in de aangehaalde plaats van het ‘rijk Gods’ spreekt,
dan drukt Hij daarmede uit den toestand der eeuwige zaligheid, waarin de
heerschappij van God over heel de breedte der ‘nieuwe menschheid’ tot erkenning
zal gekomen zijn.
Welnu, datzelfde bedoelt de Heiland in Matth. 26:29, waar Hij - het is na de
instelling van het avondmaal - eveneens over het koninkrijk van zijn Vader spreekt
in gelijken zin. Daar komt straks, wil Christus zeggen, een ‘eindheerlijkheid’
(Grosheide, Komm. op Matth.), wanneer Gods heerschappij door allen wordt erkend,
en door niemand meer bestreden wordt. En van deze oeconomie der hemelsche
zaligheid zegt Hij nu, dat Hij daarin drinken zal zijn nieuwen wijn (vgl. Lucas 21:18).
‘Nieuwe wijn’ - wat is daarmede bedoeld? Wat houdt het in, als Christus, nadat
Hij het avondmaal heeft ingesteld, tegenover zijn discipelen de verklaring aflegt, dat
Hij ‘van nu aan’ ‘geenszins’ ‘drinken zal van dit gewas van den wijnstok’, tot op den
dag, waarop Hij met zijn feestgenooten van eertijds die vrucht van den wijnstok
nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader?
Het zal - in 't voorbijgaan wezen we daar reeds op - het zal niet noodig zijn, dat
wij veel woorden wijden aan de opgeworpen vraag, of wij in den hemel ook ‘wijn’
zullen drinken, echten, heuschen wijn. Na wat wij hebben opgemerkt over de
verhouding van ‘natuur’ en ‘geschiedenis’ (bl. 79-82) en over het ‘zien’ van onze
‘woonplaats’ (bl. 190-196), gelijk ook over de daarmee samenhangende vragen van
‘kennen’ of ‘hér-kennen’, ‘zien’ of ‘weêrzien’ (hoofdstuk VI), is dit naar onze meening
overbodig. Want het zal nu zonder breed verhaal van woorden wel duidelijk zijn,
dat wij aan ‘onzen’ wijn niet denken, wanneer wij Christus hooren spreken van den
‘nieuwen’, den eschatologischen wijndronk. Noch aan ‘onzen’ wijn, noch aan ‘ons’
drinken van nu hebben wij te denken, zoo vaak we ons de orde der dingen ginds
voor oogen stellen.

1)

Behm in Kittel, Th. Wtbch. zum N.T., s.v. δεῖπνον, wijst nog op Jes. 34:6 v., Jer. 46:10, Zef.
1:7.

K. Schilder, Wat is de hemel?

229
Onze wijn van heden en ons drinken van nu, dat behoort bij déze wereld; bij déze
aarde, die tot de zon in een bepaalde relatie staat, en op een bepaalden afstand
en onder bepaalde klimatologische en metereologische verhoudingen. Valt dit alles
weg, of liever, treedt in dit alles een radikale verandering in, wie fantaseert dan, dit
wetende, nog van wijn, echten wijn-zooals-wij-hem-kennen?
Mogelijk werpt iemand tegen, dat de wijn wel ‘nieuw’ heet, maar dan toch altijd
‘wijn’ blijft. Maar wat - zoo vragen wij - maar wat wil men dan met de ‘nieuwe
hemelen’ en de ‘nieuwe aarde’? Of met het ‘nieuwe’ Testament? Dat in al deze
gevallen, waarin het bijvoeglijk naamwoord ‘nieuw’ gebezigd wordt, het ‘nieuwe’
een radikale verandering beduidt, behoeft hier geen betoog. En dat het zelfstandig
naamwoord ‘hemelen’, ‘aarde’, ‘verbond’ (of ‘testament’) zijn plaats behoudt, heeft
dezen diepen zin, dat het ‘nieuwe’ zich langs Gods opperst-legalen reformatie-weg
ontplooid heeft uit het oude (onder voorbehoud van de reeds besproken
‘katastrofe’-gedachte, vgl. bl. 37, v.; 64, v.; 122, v.). Nieuwe hemelen, een nieuwe
aarde wachten wij: maar de oude zijn eerst ‘voorbijgegaan’, gelijk we reeds zagen.
Zeggen we dan te veel, als we ook den ‘ouden’ wijn voorbijgegaan achten in de
nieuwste (jongste, eeuwige) bedeeling? Een nieuw testament begroetten wij; maar
het oude moest daartoe eerst ‘oud’ en ‘verouderd’ worden, en in de ‘verdwijning’
zijn. Zeggen we dan te veel, als we ook van den ouden wijn bij de laatste
avondmaalsviering, die er hier op aarde zijn zal, het woord op zijn plaats achten,
dat ‘de oude wijn’ alsdan ‘oud’ en ‘verouderd’ en ‘nabij de verdwijning’ te heeten is?
Wij gelooven het niet.
En daarom laten we verder alle speculaties over het al of niet heusch-wijn-zijn
van dezen ‘nieuwen’ wijn rusten; het nieuwen-wijn-drinken, d.w.z. het vieren van
het groote gemeenschapsmaal in de nieuwe, nieuwste bedeeling, dàt is voor Christus'
profetisch perspectief de wettige vervulling van den ‘ouden’ wijn, het
‘ouden-wijn-drinken’. En dit drinken van den nieuwen wijn, dit nieuwdrinken van den
(gemeenschaps)beker, het wordt nu door Christus gezien als de vervulling van zijn
nieuwe testament. Hij kondigt
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dat nieuwe testament aan, wanneer Hij met zijn discipelen aan de avondmaalstafel
zich vereenigd heeft; en, het nieuwe testament met dezen wijn-des-bloeds openende,
reikt Hij en rekt Hij zich naar het nòg-nieuwere van den hemel, wanneer de
bloedstorting, die zelf door den vloeienden nieuwtestamentischen wijn is afgebeeld,
haar laatste vrucht zal geoogst hebben op Christus' uiterste priesterlijke voorbidding.
Gelijk Hij, nog maar pas opgestaan uit de dooden, zich zóó haastig strekt naar zijn
volgende feest, dat Hij tot Maria Magdalena zegt: ik ben nog niet opgevaren
(eenzelfde verlangen, als den bruidegom op den vroegen ochtend van zijn
huwelijksdag zeggen doet: het is nog niet de middag, het is nog niet het uur der
huwelijks-sluiting), zoo zegt Hij ook bij de instelling van zijn nieuwe testament: er
komt straks iets nòg nieuwers: de nieuwe drank van nu wordt straks door den
nòg-nieuweren vervangen. En dàn pas kan Hij den lofzang zingen - op zijn verheven
wijze.
We laten dan ook verder alle kwesties rusten, die men hier voorts nog opgeworpen
heeft. We spreken hier niet nader over de meening van hen, die oordeelen, dat
Christus deze aankondiging van den nieuwen wijn-drank ‘ontleend’ heeft aan het
boek Henoch (62:14), een bekend apokalyptisch geschrift. We merken slechts op,
dat tusschen deze Henoch-plaats en Christus' uitspraak zelfde verwantschap
gemakkelijker beweerd kan worden dan bewezen. Maar dit laten wij verder rusten,
evenals allerlei vragen, die bij de uitlegging gerezen zijn.
Slechts bij één opinie, die in den laatsten tijd de aandacht trok, mogen we even
blijven stilstaan. We hebben weer het oog op Rudolf Otto. Reeds herinnerden wij
eraan, dat volgens dezen geleerde het (ons allen bekende) eerste avondmaal een
maaltijd was van een bepaald type. In overeenstemming met Lietzmann (vgl. Geiger)
meent hij, dat het prototype niet de paaschmaaltijd geweest is, doch dat het
avondmaal beantwoordt aan het type van de ‘religieuze maaltijdsviering’ van een
‘cheber’ of ‘chaburah’ (vgl. bl. 211). Een ‘chaburah’ is een min of meer intieme kring
van zich door beroep of anderszins aan elkaar als ‘genooten’ verbindende vrienden.
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Werden nu in zoo'n kring jongeren ‘(in)gewijd’, dan vierde men deze plechtigheid
met een maaltijd van den kring der ‘genooten’ of vrienden (chaberim, fellows). Bij
zulk een maaltijd werden naar overoude zede allerlei ritueele plechtigheden in acht
genomen; zoo werd b.v. onder aanwending van bepaalde formules de ‘broodzegen’
en ook de ‘kelkzegen’ uitgesproken; deze laatste, de z.g. wijn-barākah, pleegde
den wijn plechtig als ‘vrucht van den wijnstok’ aan te dienen.
Ten aanzien van deze oude gebruiken, met name dan wat den voorrang van
brood- dan wel wijn-zegen betreft, vermeldt Otto een bekend meeningsverschil
tusschen twee beroemde farizeesche voorgangers en leeraars, Sjammai en Hillel.
1)
Hillel liet den brood-, Sjammai den kelk-zegen vóóropgaan in het ritueel. Otto meent
nu, dat Christus blijkens Lucas 22:17 den kelk(zegen) vóórop gesteld heeft, dat Hij
derhalve in deze ritueele kwestie omtrent de plaats, welke aan beker en kelk toekomt,
zich heeft aangesloten bij Sjammai; daaruit wordt dan door hem geconcludeerd,
dat Christus zich bij het uitreiken van dezen z.g. eschatologischen zegenkelk
aangesloten heeft bij de ‘in zijn tijd’ gebruikelijke praxis: immers, zoo betoogt Otto,
Christus bezigt de woorden uit de oude wijn-berākah, en volgt ook de gewoonte der
2)
plechtige omschrijving van den wijn als vrucht van den wijnstok (hebreeuwsch: perī
haggefen). Christus' verzekering, dat Hij uitziet naar den dag, waarop Hij de ‘vrucht
van den wijnstok’ ‘nieuw’ zal drinken in het koninkrijk van God, ligt dan volgens Otto
op haar beurt weer zelf in de lijn van Jezus' eschatologie, die immers z.i. bepaald
is door de apocalyptiek van Henoch: volgens deze zouden eens de rechtvaardigen
in gemeenschap met den Zoon des Menschen het messiaansche maal mogen
nuttigen.
Misschien vraagt zich iemand af, waarom dit alles hier vermeld wordt. Het schijnt
immers voor ons bepaalde doel in dit verband van bizonder weinig beteekenis; de
verschillende theologische

1)
2)

Reich Gottes und Menschensohn, 1934, 240, 599.
Grieksch: gennêma, zie Kittel, Wtbch N.T., en de daar vermelde litteratuur (Dalman,
Jezus-Jeschua).
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kwesties, die hier - inderdaad - zich opdringen, vallen buiten het bestek van dit boek.
Hoogstens zou men willen opmerken, dat Otto wel wat al te spoedig ‘concludeert’,
dat Jezus inzake den ritus der chaburah-maaltijden bij Sjammai zich heeft
aangesloten, dat althans de argumentatie van Otto verre van voldoende is. Maar
verder zou men geneigd zijn, dit alles als voor òns onderzoek zonder beteekenis
voorbij te gaan.
Toch zij men niet al te haastig.
Dat hier zaken van beteekenis in geding zijn, blijkt wel, als men Otto (bl. 241)
hoort betoogen, op grond van hetgeen zooeven aangehaald werd, dat het avondmaal
niet te beschouwen is als een ongewone, spontane, nieuwe ‘Erfindung’ (wat we
toegeven, omdat Christus letterlijk niets heeft ‘uitgevonden’, doch alleen maar de
wet heeft vervuld); dat het ook niet een inval-van-het-oogenblik was (wat we
eveneens gaarne onderschrijven, wijl Christus, Gods volmaakte ambtsdrager,
nimmer spontane invallen gehad kan of mag hebben); ja, dat het niet eens een
principieel nieuwe ‘stichting’, of ‘instelling’ geweest is.
Dit laatste nu is juist, voorzoover Christus al het nieuwe wettig uit het oude
ont-wikkelt.
Het is evenwel onjuist, voorzoover er in ontkend zou zijn, dat Christus in de
instelling van het avondmaal iets principieel ‘nieuws’ geopenbaard en bevolen heeft,
iets, dat Hij alleen mocht en kon doen, en dat geheel en al afhankelijk is van de
éénige offerande van zijn lichaam. Wanneer dan ook Otto (bl. 244) verder
‘concludeert’, dat Christus' kelk-woord (waarover wij hier spreken) geen betrekking
heeft op bloed of bonds-stichting, dat het daarentegen een afscheidswoord en een
profetie van toekomstige hereeniging in gemeenschap is, en dat dienovereenkomstig
het latere avondmaal te beschouwen is als een gedachtenis en een
toekomstverwachtings-ritus, dan moeten wij op dit punt Otto ten stelligste
weerspreken. Want Christus' woord over het ‘gewas van den wijnstok’ is gesproken
‘na de instelling van het avondmaal’ (Grosheide, Komm. op Mt., 317), en bedoelt
derhalve te zeggen, dat Christus ‘geen avondmaalswijn drinken zal totdat enz.’
(Grosheide).
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En tevoren was de wijn reeds met het verbondsbloed (Grosheide, 316) in direct
verband gezet. ‘Met dat reinigende bloed komen de discipelen bij het drinken van
den wijn in gemeenschap’ (Grosheide, 317).
Wie eenmaal zóó de dingen ziet - en het evangelie zelf noopt ons daartoe - zal
diensvolgens ook heel anders dan Otto denken over de reeds gereleveerde bewering,
dat Christus in eenige problematiek ons of zichzelf zou hebben verwikkeld, welke
dan in het dilemma Hillel-Sjammai zou liggen opgesloten en afgegrensd. We hoorden
Otto verzekeren, dat de Heiland Sjammai zou hebben gevolgd; ter ondersteuning
van zijn bewering herinnert hij aan Christus' antwoord op de Hem ter zake van de
bekende echtscheidings-kwestie (Matth. 19:3-12) eens voorgelegde vraag. De
linksche flank der farizeeërs, onder leiding van Hillel, wilde echtscheiding
gemakkelijker maken dan de rechtsche onder Sjammai, die 't aantal gevallen, waarin
scheiding toegestaan kon worden, zeer sterk beperkte. Volgens Otto nu heeft
Christus in deze problematiek zich aan den kant van Sjammai gesteld; en dit brengt
hem dan verder op de gedachte, dat dit ook geschied is in betrekking tot de
‘wijn-berākah’, den kelk-zegen.
Maar naar onze meening vergist Otto zich. In het gesprek met de farizeeërs, die
Christus hun strikvraag inzake de echtscheiding voorleggen, is het juist de glorie
van Christus, dat Hij het dilemma, waarvoor men Hem plaatste, en waarboven de
ongeestelijke problematiek der farizeeërs zelf niet uit-komen kon, niet aanvaardt.
Zij hunnerzijds wilden Hem òf voor Sjammai, òf voor Hillel laten kiezen. Maar Hij
laat zich door hen niet vangen; uit hun ‘tweetal’ kiest Hij niet, en bij geen enkele van
hun partijen laat Hij zich inlijven. Want boven Sjammai en Hillel beiden is Hij
uitgegaan; àl hun partij-meeningen beveelt Hij, terug te keeren tot de oorspronkelijke
dingen, de oorspronkelijke wet, tot hetgeen van den beginne was, Matth. 19:4. En
temeer daarom verwerpen wij ook die andere, veel te povere bewering, dat inzake
den z.g. eschatologischen zegen-kelk Christus Sjammai zou hebben ‘gevolgd’.
Christus openbaart, regeert. Laat het waar zijn, dat Hij bij de bepaling van
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den sacraments-ritus zich bij reeds bekende gebruiken deels aansloot, - is het soms
bij de andere sacramenten (pascha, besnijdenis) anders geweest? Maar alles komt
op het Woord aan, dat Hij spreekt, en dat het teeken achter zich aan doet komen.
Op hetzelfde Woord, dat door die voorspelling van den ‘nieuwen’ wijn-dronk tevens
het ‘uiterlijke teeken’ termineert, en het zijn pleroma laat vinden in den hemel, en in
den nieuwen hemel-dronk. Het is Hem, in dat profeteeren van het nieuwe dat komt,
meer om den dronk, dan om den drank te doen.
Een kwestie zonder beteekenis?
Allerminst.
Want nu kunnen wij ons denken over dezen ‘nieuwen’ hemel-dronk scherpen met
behulp van Otto's probleemstelling. Is, gelijk Otto wil, de instelling van het avondmaal
op de door hem aangegeven wijze afhankelijk geweest van bestaand joodsch ritueel,
dan heeft Christus' woord over den nieuwen wijn geen betrekking op zijn bloed, of
op de bondsstichting; dan is het slechts afscheidswoord, en een profetie van
toekomstige vernieuwde gemeenschap. Maar dan gemeenschap met ‘Jezus’. Bij
onze opvatting evenwel is het profetie van een nieuwe gemeenschap met ‘Christus’;
het beteekent een ‘nieuw’ genieten, een ‘nieuw’ aanvaarden - in eeuwige
aannemende dankzegging - van zijn werk, en zoo op zijn beurt weer een verrijking
van de gemeenschap met God zelf. Het ‘nieuwe’ is dan de reeds besproken
aanvaarding van den Middelaar in diens laatste taak-vervulling: óver-leiding van de
gemeente tot God, die aller Koning en Vader is. Het ‘nieuwe’ is dan de directe, en
in zijn volledigen triumf ‘nieuwe’ eenheid van het christologisch-theocentrisch ‘zien’
van de bruiloftsgasten. Een ritus van terugblik en van vooruitzien, zegt Otto, is thans
de avondmaalsdronk op aarde. Maar hij is profetie - door Christus' begeleidend
wijn-woord - van een volkomen inzien in Gods werken, in al Gods werken.
Het is dan ook naar onze stellige meening onjuist, te zeggen, dat de kelk bij het
avondmaal, en de wijn, die daarin wordt uit-uitgedeeld, niets te maken zouden
hebben met bloed en bonds-
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stichting. Door het zoo voor te stellen, wordt door Otto de beteekenis van Christus'
bekende woord eigenwillig verkleind. En het begrip der ‘nieuw’-heid van den dronk
en den drank wordt willekeurig verengd. Christus belooft niet maar een repetitie van
de gemeenschapsoefening, doch een verandering van al de gemeenschapstermen.
Niet de repetitie van de gemeenschaps-oefening staat op den voorgrond; die zou
reeds liggen uitgedrukt in het: ‘met ulieden drinken’. Doch het komt aan op de
verandering van de gemeenschapstermen. De dronk zelf is straks nieuw; want, hij
moge thans nog teeken van bloed en bloedstorting zijn, maar in het avondmaal der
toekomst is hij geschenk en proeve en document van de door het vergoten bloed
gewrochte gemeenschapsvolheid. De wijn, dien de geloovigen op aarde drinken,
is gedachtenis-teeken, onderstelt dus den Christus-in-diastase (bl. 148). Men moet
hem drinken, totdat Hij komt. Maar de nieuwe wijn wordt straks geschonken door
een Christus, die niet meer in diastase is: Hij heeft zijn ‘punt des tijds’ gehad, ons
ten goede (bl. 146/9). De wijn van heden behoort bij een geloof, dat telkens
versterking noodig heeft. De nieuwe wijn wordt gegeven en genomen in de
aanschouwing ‘van aangezicht tot aangezicht.’ Het Lam is zelf aan de ‘nieuwe’ tafel
aanzitter, voorzitter. Hij zet zijn ‘nieuwen’ wijn op, en aan de tafel wordt eeuwig
gedacht, niet slechts dat bloed gevloeid heeft, doch ook, dat alle bloedstroom
opgehouden is: zoowel bij Christus als bij de zijnen, zoowel de bloedstroom van
den dood, als die van 't leven.
En juist daardoor bewijst die ‘nieuwe’ wijn, dat de ‘oude’ - ondanks Otto's
verzekering van het tegendeel - met bonds-stichting àlles te maken had. Want Gods
eerste verbondsbelofte stelde dat ‘punt des tijds’ in uitzicht, waarin de stroom van
alle levensbloed een einde nemen zou (vgl. bl. 64; 122 v.), en alle ‘levende ziel’ ook
in dezen tot haar rust zou mogen ingaan. Eerst zou de eerste Adam overleiden tot
deze rust; hij kon den wijn der ‘chaburah’, der werkverbondsgemeenschap, schenken.
Maar hij komt niet verder; en straks stort hij den wijn ter aarde en stoot de tafel
om. Maar de tweede Adam wordt nu ‘levendmakende geest’; hij kan den ouden wijn
in den kelk der genade-
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verbondsgemeenschap tot teeken van de gewelddadige afdamming van zijn eigen
bloedstroom stellen, en tevens als onderpand van de geweld-looze, gezegende,
stilzetting van den bloedstroom bij al de zijnen.
Zoo wordt deze ‘nieuwe’ wijn straks inderdaad de ééne feestdronk. Water drinken
uit de rivier des levens, of wijn drinken aan de bruiloft des Lams, het is tenslotte
hetzelfde, onder een ander beeld.
De oude wijn, de nieuwe wijn.
De oude wijn was zelf reeds in het Nieuwe Testament de dronk van een
onbloedigen maaltijd; en was daarin overwinning van het Oude Testament. Maar
de nieuwe wordt tot feestdronk eener nabloedige feestelijkheid, in een het bloed te
boven gekomen nieuwe wereld; en is daarin overwinning óók van het Nieuwe
Testament. De oude wijn hoort bij een in beginsel volbracht, maar om zijn vruchten
nog worstelend verlossingswerk; de nieuwe behoort bij een volbracht, een
vastgelegd, een geheel uitgewerkt verlossingswerk. De oude wijn wordt gedronken
aan een maal van gedachtenis-in-geloof, de nieuwe aan een
maaltijd-van-aanschouwing, van een zien-van-aangezicht-tot-aangezicht. De oude
wijn behoort tot deze bedeeling; en Hij, wiens bloed daardoor werd afgebeeld, voer
eerst ter helle, toen ten hemel; die wijn is dus een teeken van diastase - in tijd en
ruimte - tusschen het teeken en de volheid der beteekende zaak. Maar omdat óók
Christus' diastase-neming middel was tot de volledige conjunctie (vgl. bl. 144 v.;
vooral bl. 148) en een versterking van de aanvankelijk reeds door Geest en Woord
gewerkte gemeenschap met de zijnen, daarom was de oude wijn een wettig en een
krachtig middel om te komen tot den nieuwen, den wijn in de wereld-zonder-diatasen.
De oude wijn vult den kelk, die in de handen wordt gedragen van zulken, die den
Middelaar nog aangrijpen in geloof. Maar de nieuwe is geschenk voor hen, in wie
God alles is geworden door den Middelaar. De oude wijn is voor de in beginsel
rijken, maar die nog arm zijn in vergelijking met wat hun rijkdom, is hij eenmaal
tenvolle uitgewerkt, zal bevatten. De nieuwe echter is de wijn van de volkomen rijk
gemaakten. De communie is hier absoluut geworden.
En daarom is het voor ons geen vraagpunt meer, of deze nieuwe
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wijn gedronken wordt door Christus met de twaalf apostelen, dan wel met heel de
kerk. Het is waar, dat Christus bij de instelling van het avondmaal alleen was met
de apostelen. Men zou dus kunnen zeggen, dat Hij ook hen alleen op het oog had,
toen Hij zeide, dat Hij met hen den nieuwen wijn zou drinken. Zoo echter is het niet
bedoeld. Want Christus heeft de apostelen hier gezien en aangesproken als de
bouwers van de kerk. In hun handen stelt hij den gedachteniskelk, dat zij hem zullen
‘overgeven’ aan de duizenden, die volgen moeten. En waar zij dus slechts in deze
kwaliteit den kelk ontvingen, daar zal de wijn van het groote bruiloftsmaal ook hierom
‘nieuw’ zijn, wijl hij niet slechts een gedeelte van de kerk wordt aangeboden, doch
de gansche kerk, geunieerd, wordt uitgereikt door Hem, die in den nieuwen wijn
gedachtenis sticht aan God den Vader in aller eeuwen eeuwigheid.

§ 8. Het groote avondmaal en het verbond.
Zet de hoogepriester onzer belijdenis zijn ‘nieuwen wijn’ aan de tafel der eerste en
laatste gemeenschap op, dan is de communie van dit liefdemaal vervulling van alle
verbondsgedachte. Want gemeenschap is verbondstrouw, verbondsbewaring.
Zonder verbond geen ware gemeenschap; alle gemeenschapsbegrip wordt in den
bijbel door Gods verbondsgedachten bepaald. Dus is het groote avondmaal, als
hoogste opbloei der gemeenschap, tevens de rijpste vrucht van het verbond, en
daarvan de eeuwige bewaring.
Van verbond nu spreken velen in allerlei zin, en dan dikwijls zóó, dat de
verscheiden phasen van eenzelfde verbond voor even zoo vele verbonden zelf
worden aangezien; of, dat de gemeenschapsweg, dien God voor het verkeer van
zich met de zijnen gebouwd heeft, slechts voor bepaalde perioden als verbondsweg
gezien wordt: de verbonds-relatie tusschen God en mensch wordt dan als min of
meer intermitteerend gedacht; men doet, alsof er wel verhoudingen tusschen God
en mensch denkbaar zijn met algeheele terzijde-stelling van het verbond. Onder
den invloed van een eenzijdige verbondsbeschouwing, en van scholastieken
onderscheidingswellust, met name dan op het erf van de ‘foederaal-theologie’, is
er veel te
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weinig gelet op de algemeenheid, de onherroepelijkheid, de voor àlle relaties
konstitutieve beteekenis van Gods verbond met menschen.
De Schrift evenwel gaat ons zóó nièt voor. Zij leert het juist andersom: God sluit
een verbond met den mensch, als zijn zoon; en om der wille van dit ééne verbond
gaat Hij voorts een verbond aan met de aarde, met den regen, met de zon, met
koren en most, en - met zichzelf. En ook de menschen stelt Hij in den
oorspronkelijken staat der dingen tot elkander slechts in verbondsrelaties. In dien
oorspronkelijken staat der gave dingen is dus het woord verbond in den ruimsten
zin te nemen, als grondbepaling van alle verkeer. Slechts in een verbònd is er ware
gemeenschap; alle gemeenschapsverkeer is dan ook te herleiden tot het
oorspronkelijke verbondsstatuut tusschen den mensch als Gods zoon, en God als
Vader. In déze gemeenschap immers is tegelijk de eenheid en de samenhang in
harmonie van al het geschapene in den kosmos bevestigd en beveiligd. En daarom
wordt ook in de gebroken wereld alles door dat verbondsstatuut bepaald: de
waardeering van de zonde, de bepaling van de straf. Alle straf is verbondswraak;
1)
want alle zonde is bondsbreuk. Zonder verbond is de hel niet te denken .
Naar onze meening kan men slechts onder dit gezichtspunt, en dus onder
vóór-opstelling van de primordiale beteekenis van het verbond als de grondwet van
àlle verkeer tusschen God en creatuur, zich bezig houden met het telkens zich
opdringende vraagstuk: hoe er zaligheid kan zijn bij het gezicht op rampzaligheid,
hoe de hemel ‘hemelsch’ zijn kan in bewuste confrontatie met de hel. De vraag, die
men stelt, kan déze formuleering aannemen: indien het groote avondmaal de ten
volle uitgewerkte communicatie is, hoe verhoudt dan de bruiloftsgast zich tegenover
de groote excommunicatie? Hoe kan hij ze zien, weten, ze mède uitrichten in
ongebroken blijdschap, in een ‘wereldbeeld’, dat geen hiaten kent, geen fragment
van den hemel maakt? Hoe kan het hemelsch parlement den ‘rook der pijniging’
zien ‘opgaan in alle

1)

Vgl. mijn: Wat is de Hel? 3e verm. druk, Kampen, J.H. Kok, 1932, bl. 186-188, 193-197.
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eeuwigheid’, zonder zichzelf romp-parlement te maken? Volgens de Schrift immers
zijn hemel en hel beide eeuwig; daarin ligt dus onverbloemd uitgesproken de
gedachte van de blijvende tegenstelling. Als de feestgenooten van den tweeden
Adam bloedgenooten van den eersten Adam missen, waar is dan de menschheid?
Het kan natuurlijk niet onze bedoeling zijn, hier op het thema van de eeuwige
duisternis breed in te gaan. Dit immers zou een afzonderlijke behandeling vragen.
Wij spreken ons hier daarover verder niet uit, doch gaan er van uit, dat naar de leer
der Schrift een oord van buitenste duisternis bestaat, en - tot in eeuwigheid bestaat.
Nu heeft gedurende alle tijden het christelijk denken zich met de hierboven
gestelde vraag bezig gehouden. Met name de humanistisch-anthropocentrische
redeneermethode heeft hier veel kwaad gedaan; zij trachtte òf uit het eigen
zelfvertrouwen der menschelijke rede ‘klaar te komen’ met de op zichzelf
aangrijpende gedachte, dat tot in alle eeuwigheid de tegenstelling blijvend zal zijn,
òf uit kracht van dit eigen autonome denken te komen tot het troostelijke
toekomstbeeld eener uiteindelijke verzoening der contrasten. Men vond het ‘pijnlijk’,
te moeten gelooven, dat de scheur, die door de zonde in het lichaam der menschheid
getrokken is, tot in alle eeuwigheid zich zou blijven vertoonen. Men vond het een
al te ‘ruwe’ gedachte, dat er zaligheid kon zijn, en een groot avondmaal, en een
bruiloft, wanneer er tevens bewustheid zou zijn, en klare kennis, omtrent bestaan
en voortbestaan van de plaats der buitenste duisternis. De ‘rook’ der hel zou den
‘wierook’ van den hemel neutraliseeren. En het conflict, dat dit rede-immamentisme
zichzelf geschapen had, werd dan nog veel pijnlijker, wanneer men zich realiseerde,
dat gemeenschapsbanden, die hier op aarde vast en bondig geweest waren, en het
daar ook zijn moesten, ginds voor eeuwig verbroken zijn. Of ook, dat een herstel
van verbroken verbanden, hoezeer men ook in den tijd op dat herstel mocht gehoopt
hebben, zonder het echter te kunnen bereiken, ook daarginds onbereikbaar wezen,
ja zelfs onbegeerd blijven zou. Kon het b.v. te denken zijn, dat bloedverwanten, die
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zich hier op aarde in familieverband aan elkaar verknocht hadden geweten, en
mòeten weten, ginds niet meer samen zouden zijn aan het groote avondmaal, - en
zulks, zonder dat de zaligheid van de avondmaalgangers in der eeuwigheid gestoord
zou wezen? Kon het waar zijn, dat óók zelfs nog aan de overzijde van dood en graf
de onmogelijkheid van toch werkelijk wel gehoopt herstel van verbroken verbindingen
tusschen mensch en medemensch, een eeuwige zou blijken te zijn, zonder dat dit
een gevoel van teleurstelling zou wekken bij de aanschouwers van deze
onmogelijkheid? Ach, het was te veel; het was althans zoo absoluut ànders, dan
het anthropomorfistische en egocentrische denken zijn toekomst-speculaties
opgebouwd had.
En, omdat het zoo volmaakt ànders was, zocht men naar uitwegen. De uitweg
eener onverbloemde loochening van wat de Schrift in dezen duidelijk leert, en van
een aperte verwerping der Schrift, is velen nog te kras; daarom zoeken zij naar
andere asylen voor hun verlegen denken. De één gelooft, dat ten slotte alle rampzalig
bestaan een einde neemt, zoodat het geëxcommuniceerde deel der menschen
straks, gelijk het dan heet, vernietigd wordt. De ander construeert zich in de leer
der ‘apokatastasis pantoon’, d.w.z. van de wederherstelling van alle dingen, een
rustpunt voor zijn geplaagde denken. Dat is de theorie, volgens welke straks ten
slotte ‘alles weer terecht komt’, en ook diegenen, die een tijdlang de louterende, en
dus tenslotte zichzelf overbodig makende ‘straf’ voor de zonde hebben ondergaan,
ten langen leste weer, verzoend met God, in de armen der eeuwige liefde vallen.
Nu zou het op zichzelf loonend zijn, eens na te gaan, langs welke uiteenloopende
wegen men tot deze en dergelijke theorieën kwam. Maar àl te vaak immers kruisen
zich daarin de wegen der christelijke en onchristelijke filosofie. Origenes met zijn
apokatastasisleer - is daarvan een zeer klaar voorbeeld.
Wij zwijgen echter over de apokatastasisleer, niet alleen, omdat dit onderwerp
een afzonderlijke behandeling zou vragen, maar vooral, omdat ze de ‘moeilijkheid’
van zaligheid-bij-een-open-hel niet kent, tenslotte. Hal Koch heeft o.m. ook dit
probleem, zoover het bij
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Origenes de aandacht vraagt, gezien als een probleem van ‘pronoia’ en ‘paideusis’,
d.w.z. van voorzienigheid en opvoeding; de Logos is dan niet meer dan de groote
opvoeder van het ‘menschelijk geslacht’ (vgl. bl. 56/7 over Lessing); de ‘straf’ is
slechts paedagogische loutering, is dus voorbijgaand; opvoeding is opvoering tot
hooger peil, tot hooger plan. Het verbond van God kent dus op dit standpunt
principiëel de verbondswraak niet; wat verbondswraak heet is als verbondswraak
tenslotte identiek met den verbondszegen, de katharsis, de reiniging van doode
werken.
Wordt alzoo in deze theorie de kwestie - boven gesteld - tenslotte ontdoken,
anders staat het met de andere, met het eerste der twee genoemde theoremen: de
leer der ‘vernietiging’ van de verlorenen. Deze kan kwalijk een werkelijke overwinning
heeten van de moeilijkheden, die het ‘denken’ op zijn weg meende te vinden. Immers,
juist wie de kwestie egocentrisch-anthropologisch ‘benaderen’ wil, zal het toch een
éven gróóte zwarigheid moeten vinden, te gelooven in een avondmaalsfeest van
volkomen zaligheid, dat zijn communietafel slechts opstellen kan boven het immense
graf van vernietigde levens. Want ook op dit standpunt is Adams kinderental toch
niet aanwezig aan die tafel. Bovendien: het feit van hun vernietiging zou eeuwig in
gedachtenis blijven. Wat voor verschil zou dat dus maken met het geloof van
anderen, die een onverhinderd liefdemaal mogelijk achten bij een ongebroken
gezicht op eeuwig wakenden in den tweeden dood? Indien eenmaal de voornaamste
vraag deze is, hoe iemand ‘zalig’ wezen kan, als hij niet àl ‘de zijnen’ van eertijds
daarin deelen ziet, dan maakt het toch geen verschil, of men hen ‘vernietigd’ weet,
dan wel tot in eeuwigheid als rechtspersoonlijkheid gehandhaafd in de uitkeering
van wat hun eigen wil geweest is: de bezoldiging der zonde?
***
Nu is het onze vaste overtuiging, dat men uit de benauwenis, waarin het
zelfgenoegzame, d.w.z. op eigen kracht bouwende denken zich hier verstrikt heeft,
zich slechts redden kan door
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radicale bekeering, juist van dit denken. Een bekeering, welke dan hierin gelegen
is, dat men breekt met zijn rede-immanentisme, om zich, inplaats daarvan, alleen
te laten leiden door het geopenbaarde Woord; dat men ook breekt met de
ver-psychologiseering van dit ‘probleem’, (vragende: hoe zou iemand, naar onze
tegenwoordige psychologische inzichten omtrent gevoelens van zaligheid, ‘zalig’
kunnen zijn bij het zien of weten van zooveel ellende?) en dat men inplaats daarvan
zich weer vast gaat klemmen aan de bijbelsche openbaring, die immers geen andere
bruiloftsgasten erkent, dan zulken, welke ‘verzádigd’ zijn ‘van Gòds beeld’?
Deze eerste, en daarom uiterst moeilijke bekeering voltrekt zich in ons, wanneer
wij weer de majesteit van de verbondsgedachte erkennen, en de verbondsrealiteit
zóó universeel maken, als de gansche kosmos is in zijn relatie tot God. Want immers:
indien het verbond, dat van een contract eeuwig te onderscheiden blijft, van den
aanvang af de verbondswraak over de bondsbreuk heeft gesteld als constitutieven
term in de wederzijdsche binding der twee ‘partijen’ in het verbond, dan is daarin
déze eenvoudige gedachte in al haar geweldigheid vastgelegd: dat het verbond niet
strandt op de hel, doch zich daarin handhaaft. Het zou, kras gesproken, een uitvallen
uit het verbond zijn, en dan wel een uitvallen van God zelf, indien de verbondswraak
niet kwam als bezoldiging van de verbondsbraak.
Zeker, hier liggen diepe problemen achter: de souvereiniteit van God, de
verkiezing, de verwerping. Maar, wanneer in den hemel alle omega wordt herleid
tot de alpha, en omgekeerd, alle alpha wordt gezien als heen-leiding tot de omega,
dan wordt de duurzame tweeheid van verbondszegen en verbondswraak, gelijk
deze tweeheid straks in de eeuwige aanschouwing treedt, en dus een
tweeheid-van-de-omega in de aanschouwing-van-de-omega is, toch steeds weer
herkend als diezelfde tweeheid, die ook reeds in het paradijs door Gods sprekend
Woord profetisch-dreigend als mogelijkheid gesteld was: ten dage als gij, levende,
daarvan eet, zult gij den dood sterven. Daar werd dus door God deze tweeheid van
(zijn en der engelen) leven en (onzen) dood, als strookende met zijn heiligheid

K. Schilder, Wat is de hemel?

243
en hemelsche zaligheid, den mensch gepredikt. Ze moest inhoud zijn van zijn geloof,
was dus tweeheid-van-de-alpha in de (geloofs) aanvaarding-van-de-alpha.
Feitelijk komt dan ook de ‘ver-psychologiseering’, daareven bedoeld, neer op een
‘wèg-psychologiseeren’ van het paradijs, en van den paradisalen
mensch-van-geloof-en-gehoorzaamheid. Wanneer het toch onmogelijk, indecent,
zou zijn, zalig te wezen, zich zalig te ‘voelen’, bij de aanschouwing van rampzaligheid,
dan zou het evenzeer indecent en wat dies meer zij, zijn geweest, in het paradijs
zich door God te laten stimuleeren tot den dienst van God door dat bepaalde motief,
waarmee God drong tot dien dienst; in dat motief verbond Hij immers, in zijn sprekend
Woord, aanstonds verbondszegen en verbondswraak tot één verbondswerk? De
appetitus van den eersten mensch, d.w.z. zijn hijgend zich uitstrekken naar dat ‘punt
des tijds’, waarop hij de volkomenheid zou bereiken, is bij hem juist opgewekt door
het drijvende, bevelende, beheerschende Woord Gods, op welks gezag hel en
hemel, schoon nog niet aanschouwd, toch als in Gods geest geprojecteerd, moesten
worden aangenomen in vreeze en beven. Wie dus de ‘psyche’ van een hemelschen
bruiloftsgast, die helschen doodsnood ‘ziet’, niet construeeren kan, die kan ook niet
de psyche construeeren van den eersten Adam, gelijk hem God, óók door
helle-geruchten, opwekte en stimuleerde in gerechtigheid. Zoo iemand houde dan
ook op met zijn pogingen om zulk een ziel te construeeren. Hij moge ze enkel en
alleen maar gelooven.
Want het geloof aanvaardt het Woord. En dat Woord zegt ons nu, dat het verbond,
hetwelk God met den mensch oprichtte, van den aanvang af de scherpe snede van
dit tweesnijdend zwaard heeft laten voelen aan den mensch. Dat verbond is in zijn
bestaan dipleurisch, het heeft twee partijen, en stelt dus vóór alles de
verantwoordelijkheid van den mensch vast, heeft haar lief, zou ze niet vergeten
willen zien. Maar in zijn ontstaan is dit verbond monopleurisch, d.w.z. het kòmt er
door een één-zijdige beschikking van God; daarom is de diepste grond van het
vraagstuk slechts gelegen in de aan alle ding vóóropgestelde werkelijkheid van het
souvereine welbehagen Gods.
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Maar, - dit onttrekt zich dan ook aan alle gepsychologiseer.
Vandaar dan ook, dat dit laatste tenslotte altijd ridicuul wordt, zoodra het de banen
voor het woord en de profetie wil projecteeren. Het verstrikt zich altijd in zijn eigen
verlegenheden. ‘Psychologisch’ redeneerend, zegt b.v. de één: ik kan mij niet
indenken, hoe een broeder kan loven en danken in een feestzaal, waar zijn
mede-broeder van eertijds voor eeuwig absent is. Maar evenzeer
‘psychologiseerend’, kan de ander vragen: hoe kunt gij u een hemel indenken, waar
Paulus zijn geweldige slotaccoorden van Rom. 9-11 niet door alle luidsprekers heen
zou mogen roepen? In Rom. 9-11 heeft de voormalige farizeeër Paulus het vraagstuk
behandeld, hoe het komt, hoe het met Gods recht te rijmen is, dat Paulus, op den
eigen dag, waarop hij schrijft, vele farizeeërs, d.w.z. vele van zijn ‘broeders’, en van
zijn eigen verwanten, al verder van zich af ziet gaan, en straks ook door God van
zich afgedreven weet, naarmate men ook al verder áf komt te staan van dat kritieke
‘punt des tijds’, waarin Israël zijn Messias kruisigde. Dit vraagstuk indenkende, en
zich primair beheerschen latende door het openbaringswoord van Gods
souvereiniteit, eindigt Paulus in aanbidding: o diepte des rijkdoms! Welnu, wie
psychologiseeren wil, prolongeere dan óók de ziel van Paulus tot in alle oneindigheid.
Want het andere ‘punt des tijds’ komt dagelijks dichterbij, waarin Paulus zijn
farizeeërs, zijn broeders-naar-het-vleesch, voor wie hij eenmaal wenschte verbannen
te zijn, voor eeuwig van zich afgestooten weet. Maar eeuwig zal hij blijven zeggen:
o diepte des rijkdoms! En eeuwig zal hij vragen: wie heeft Gods wil weerstaan? En
verbannen zal hij niet meer wenschen te worden. En Mozes zal het evenmin meer
ondernemen te vragen: delg mij uit Uw boek. Want allen hebben berust in de
souvereiniteit van God. En niet alleen dit: zij leeren daarin roemen. Want zij kunnen
het helle-motief niet uit hun hemelsche gedachten verdringen. Moesten zij het doen,
zij zouden niet meer eeuwig kunnen glorieeren in de belijdenis, dat Jezus Christus
nedergedaald is ter helle, helsche verschrikkingen leed, dat Hij ook ‘dáár’ geweest
is, dáár het verbondsgesprek met God heeft gevoerd, en de verbonds-
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wraak van God heeft geëerbiedigd als heilig en rechtvaardig. Toen Christus stierf,
had Hij hemel en hel tegelijk gezien. Toen dorst Hij zeggen: Vader, in Uwe handen
1)
beveel ik mijnen geest; zijn doortochtswoord (‘doorgang tot het eeuwige leven’) .
Zoo zullen dan ook de kroon-gasten met hun gekruisigden en gekroonden Heer hel
en hemel tegelijk kunnen zien, en eeuwig hun doortochtslied kunnen aanheffen:
Vader in Uwe handen bevelen wij onzen geest, wij gaan verder, wij gaan door met
ons eeuwig leven.
Laat ons nooit vergeten, dat heel de som der menschen van den aanvang af in
een verbond met God gesteld is. En dat dit al hun verhoudingen primordiaal bepaalt.
En dat de laatste grond daarvan is het welbehagen van den scheppenden God, die
door een monopleurische beschikking den mensch zóó heeft gewild en geschapen,
dat hij in di-pleurische verbondsrelatie met God zou komen te staan, een relatie,
waarin zijn verantwoordelijkheid werd ondersteld, wijl hij daartoe uit alle creatuur
verkoren was. Deze verkiezing tot verantwoordelijkheid, waarin de mensch boven
de niet-persoonlijke creaturen staat, handhaaft zich in de bestraffing van den
bondsbreker.
Dus leggen wij de hand op den mond, opdat wij niet door valschelijk spreken den
hemel de hand op den mond zouden gaan leggen. Tusschen geloof en sentiment
is een diepgaand verschil. Men moet immers niet egocentrisch, anthropologisch,
psychologiseerend het ‘vraagstuk’ van deze paragraaf ‘benaderen’, doch
theocentrisch, christologisch, pneumatisch het gesproken Woord Gods aanvaarden.
Dan vergaat ons de lust, om op eigen gezag te bepalen, wat liefde is. En dan vergaat
ons ook de moed, om te onderstellen, dat in den hemel ook maar iemand een
menschenkind tot ‘de zijnen’ rekenen zou, wanneer God niet datzelfde menschenkind
tot de ‘zijnen’ blijkt te rekenen. Dan houden we op, den bloed-band tot zelfs in den
hemel de dictatuur te geven boven den Woord-en-Geestesband. We leeren dan
gelooven (niet construeeren), dat het ‘amen’ op een rechts-spraak, die zegent en

1)

Doortochtslied; zie daarover mijn: Christus in den uitgang van Zijn lijden. Kampen, Kok, 1930,
bl. 447 v.
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vloekt, geen ‘amen’ is, tenzij het eeuwig wezen wil. En dan verstaan we, dat ook
onze anthropologie pneumatisch zijn moet, geloofs-wetenschap. Indien het tot het
menschelijke van den mensch behoord heeft, dat God hem stelde in de vrijheid tot
het kiezen tegen zichzelf, en tot het verlaten van den kring zijner eerste
gemeenschap, dan is de definitieve gemeenschapskring pas de door Gods besluit
gestelde. Dan is de ‘nieuwe menschheid’ in den hemel geen romp-parlement, zoo
min de koren der engelen losse gezelschappen zijn. Neen, de ‘nieuwe menschheid’,
vereenigd met de uit den eersten gemeenschapskring getredenen, dàt zou een
parlement van sprekers en tegensprekers zijn, en zonder eenigen wil-tot-overleg.
Het zou dus geen parlement, geen gemeenschap zijn.
En daarom: slechts die God als de zijnen kent, erkennen de zijnen als ‘de hunnen’.
Want alle zelfstandige naamwoorden, en alle bezittelijke en persoonlijke
voornaamwoorden, worden bepaald en genoemd en uitgesproken uit God, uit God
alleen, om het eeuwig welbehagen. Het vraagstuk van de zangers aan de glazen
zee, met vuur gemengd, is en blijft een vraagstuk van het verbond. Want de oertaal
des verbonds wordt óveral gesproken, in hemel en in hel; en daarom zal de eenheid
van wet en evangelie eeuwig worden erkend aan het groote avondmaal, waarin een
ieder de oogen openhoudt, naar alle kanten.

§ 9. Het groote avondmaal en het ‘werkverbond’.
In het begin der voorgaande paragraaf lieten we reeds met een enkel woord
uitkomen, dat o.i. veler redeneergang niet steeds logisch-consequent of zuiver is,
wanneer de bekende onderscheiding wordt gegeven tusschen ‘drieërlei’ verbond:
het ‘werkverbond’, het ‘natuurverbond’, het ‘genadeverbond’. Van deze meening
nemen we niets terug; maar omdat we in het bestek van dit boek daarvan geen
rekenschap kunnen geven, zwijgen we er verder over. Gemakshalve nemen wij dus
onder het gemaakte voorbehoud de eenmaal ingewortelde en bekende terminologie
hier over, als we nu verder betoogen, dat het nieuwe en groote avondmaal van de
bruiloft des lams beteekent de consummatie van het ‘werk-
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verbond’ (eerste begin), de vervulling van het ‘genadeverbond’ (tweede begin), de
sabbath van het ‘natuurverbond’ (bewaring en voortstuwing).
Feitelijk liggen deze drie gedachten naast elkander uitgesproken in het tweede
vers van het laatste bijbelhoofdstuk.
***
We beginnen met het eerste.
Daar is, zoo zeiden we, in Op. 22:2 allereerst sprake van de consummatie van
het werkverbond.
Immers, de ziener spreekt van de nieuwe stad Jeruzalem, en laat ons zien, dat
deze stad ook een hof in zich heeft.
Stad en hof. Wat de stad betreft, deze is ‘'s Heeren gemeente, vgl. Gal. 4:26, die reeds in het
Oude Testament herhaaldelijk onder het beeld eener stad voorgesteld wordt, vgl.
Jes. 26:1; 40:9, Ps. 48’ (Greijdanus, Komm. 411). Maar deze gemeente woont daar
alleen; is dus identiek met de ‘nieuwe’ menschheid; en ze wordt hier gezien als
georganiseerd, de gemeente met de ‘hemelsche hierarchie’, met alle
regeerings-instanties, die er zijn: God, Christus, apostelen, patriarchen, engelen,
en zoo voort. Op dat georganiseerd-zijn der gemeente als nieuwe menschheid wijst
het visionaire beeld van de ‘breede straat’, die er in de stad is. Die breede straat
duidt aan het gemakkelijke, ongehinderde, en voor iedereen openstaande, verkeer.
‘Het enkelvoud van straat kan ook op meer dan ééne straat doelen, d.i. op al wat
er aan straat in het heilige Jeruzalem gevonden wordt’ (Greijdanus, 427); het kan
dus zijn de wèl-gebouwde, harmonisch ontworpen stadswijk, die rechts en links van
den hoofdweg zich afteekent. Want er is inderdaad een dominant in het beeld van
den plattegrond der stad, en daarin vindt de stad als zoodanig haar centrum, en
tegelijk het principe van haar eenheid. En zie, die dominant is de levensrivier; en
daarmee treedt vanzelf het beeld van den hof voor onze aandacht.
Dat inderdaad die rivier domineert in het stadsbeeld blijkt uit
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vs. 2: er is aan weerszijden van die rivier levensgeboomte èn een stadswijk.
Onze Statenvertaling spreekt - wat dat geboomte betreft - in het enkelvoud: de
boom des levens. Maar het enkele feit reeds, dat er sprake is van boomen aan
weerszijden van de rivier, noopt ons, de vertaling te kiezen, die trouwens onmiddellijk
toegelaten is door het grieksche woord, n.l.: het geboomte des levens. Er is dus
geboomte des levens. Er is ook een rivier des levens. Deze twee nu in hun
bijeenvoeging - boomen en rivier - geven ons het beeld van een hof in hoofdtrekken.
Een hof immers bestaat juist uit de samenvoeging van water en boomen.
Dat de Schrift hier de zeer bepaalde bedoeling beeft, om het beeld van een hof
ons voor oogen te schilderen, blijkt wel, wanneer men teruggaat naar het paradijs.
Genesis II, het begin van den bijbel, beheerscht Openbaring XXII, het eind der
Schrift. In Genesis II toch lezen we óók van boomen en van een rivier. De rivier
strekte zich uit naar alle kanten. De paradijsstroom had breede armen, die naar alle
zijden gingen. En die breede armen keeren terug in Psalm 46, waar ook van de
‘beekjes’, de armen der paradijs-rivier gesproken wordt. Ook het oude paradijs
kende dus allerlei geboomte, dat het leven onderhield. Al was één bepaalde boom
er op bizondere wijze geteekend als de boom des levens, toch was in wijderen zin
alle geboomte daar levensgeboomte, al had dan ook niet elke boom afzonderlijk
die bepaalde missie in ken- en wilsleven van den ambtsdrager-mensch te vervullen,
welke aan den ons bizonder bekenden ‘boom des levens’ toegewezen was door
den oppersten landman.
De profetie van rivier en boomen grijpt dus in het laatste bijbelhoofdstuk terug
naar het oude paradijs: zie, het komt terug in het nieuwe. Maar het is daar veel rijker
geworden, het is geconsummeerd. En daarom spraken wij van de vervulling van
het werkverbond.
Dat wij voorts van het werkverbond spreken, zal niemand bevreemden, die zich
herinnert, dat onder dezen naam de aanvankelijke verhouding tusschen God en
mensch pleegt aangeduid te
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worden. Die verhouding was verbond, om de heel eenvoudige reden, dat godsdienst
(dienst van God) slechts in verbondsvorm mogelijk is. En het verbond heet - a
posteriori - werkverbond. Dezen naam immers ontvangt het achteraf, zulks dan in
tegenstelling met het genadeverbond. Natuurlijk krijgt tegen den achtergrond van
het later afgekondigde genadeverbond het werkverbond nog des te meer diepte en
relief; maar juist daaruit blijkt, dat dit werkverbond niet beschouwd moet worden als
een voorbijgaande phase, doch als het eigenlijke, eerste, oorspronkelijke, en dus
in zijn grondschema nimmer annulleerbare, of afschafbare verbond. In het
werkverbond toch heeft God, naar den aard van alle verbond (dat immers de eene
partij in geven en nemen bindt aan de andere), de zaligheid, die beloofd was,
vastgebonden aan het werken-in-gehoorzaamheid, waartoe de mensch geroepen
was, en waarin dus reeds zelf zijn zaligheid - zijn vrijheid - lag besloten. Het stond
niet zóó, dat de mensch door zijn werk iets bij God ‘verdiende’, in den strikten zin
van het woord. Verdienen is, eigenlijk gezegd, bij het schepsel, staande tegenover
zijn Schepper, uitgesloten. Indien de mensch met al het zijne, óók met zijn
werkkracht, zijn werklust, zijn werkvermogen, heel en al schèpsel, mááksel is van
God, dan kàn hij nooit een werk-stuk leveren, dat als aequivalent, als iets
gelijkwaardigs, tegen Gods dotaties, Gods uit-keeringen, opweegt. Wie het
werk-verbond zóó construeeren zou, die zou vergeten, dat óók van dit verbond de
reeds vaak door ons gememoreerde formule geldt, dat het weliswaar tweezijdig is
in zijn bestaan (het heeft dan twee ‘partijen’), doch dat het éénzijdig is in zijn ontstaan
(het gaat uit van, het wordt mogelijk door, een eenzijdige, souvereine, geheel vrije
en onafhankelijke beschikking van die éene vóóropgaande ‘partij’, welke eerst in
1)
een souverein, vrijmachtig besluit zich tot partij MAKEN moet, wil zij ooit partij worden
tegenover den mensch: God). Dus is het werkverbond

1)

Daarom onderstelt het verbond steeds de geschiedenis, en het besluit tot schepping; wie de
geschiedenis degradeert (hoofdstuk I, passim) snijdt de verbonds-prediking bij den wortel af.
Geen wonder, dat de transcendente God dan zoo troosteloos, en het leven zoo ont-christelijkt
wordt.
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een relatie tusschen God en mensch, waarbij God, gegeven eenmaal zijn vrije,
1)
éénzijdige beschikking als schepper, en wetgever , zijn werken-naar-ons-toe koppelt
aan ons werken-naar-Hem-toe. Des menschen werk was dus niet de reden, waarom,
maar het was de weg, waarlangs de zaligheid hem toekomen zou.
Welnu, in dat paradijs was er de ‘hof’. Ook waren er de menschen, man en mannin.
Voor beide had het ‘werkverbond’ reeds dadelijk bij de afkondiging van zijn ‘statuten’
rijke beloften. Zou de mensch de verbondsgehoorzaamheid bewijzen, dan zou de
hof in steeds wassende heerlijkheid voor hem zich opendoen. De hof zou uitgroeien
tot het paradijs-der-volheid. Doch dit niet alleen. Ook het
menschenpaar-van-den-beginne zou uitgroeien tot de gemeente-der-volheid, welke
omvatten zou al diegenen, die in en door Gods scheppings- en voorzienigheids-woord
ten leven waren geroepen. En, wijl alle gemeenschap in den zuiveren staat der
ongerepte dingen zich geleidelijk organiseert in een natuurlijke ontplooiing van het
patriarchaal geregeerde leven, daar zou dat menschenpaar zich ook gaandeweg
ontwikkelen in den ‘stads’-vorm. Er zouden zijn leiders en geleiden, er zou zijn
overheid en onderdaan. Geweld en tirannie, roede- en zwaard-vertoon zouden
daarin ontbreken. In vrede zou ‘de stad’ zich institueeren, en opbloeien, tegelijk met
‘den hof’.
Door de zonde echter is deze oorspronkelijke verbondsverhouding van 's
menschen zijde verbroken. Dientengevolge is ‘de hof’ in zijn ontwikkeling gestuit,
en straks voor den mensch eerst verboden terrein, en daarna álmeer onbekend
terrein geworden. En ‘de stad’ is eveneens in haar aanvankelijk ontworpen ontplooiing
gestuit. Ontbinding trad in de plaats van de samenbinding. Het vreedzame
patriarchale gezag moest voor het dwingende overheidsgezag wijken. Dat de dwang
niet kon ontbreken, is 't sprekendste bewijs voor den vloek, die over allen ‘stedebouw’
na de zonde liggen zal: noch naar binnen, noch naar buiten zal ooit een ‘stad’ van
menschen haar eenheid kunnen stellen of herstellen;

1)

Verbond onderstelt dus ook wet, souvereiniteit; kan dus nimmer schade doen aan Gods
verborgenheid en haar verkondiging.
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alle steden zullen ‘muren’ hebben, letterlijk en figuurlijk. Een stad, waarvan de
‘poorten’ openstaan, dag en nacht, is - alweer figuurlijk gesproken - zoolang de
zonde heerschen zal, ondenkbaar.
Doch zie, nu heeft God, door van zijn kant het verbond te handhaven, verlossing
aangebracht. Hij heeft zijn mandaat van een volkomen gehoorzaam levenswerk,
en den daarbij komenden eisch van het lijden der straf voor de bondsbreuk, straks
aan den tweeden Adam opgelegd. De opening van dezen weg, en het brengen van
de kinderen van den eersten Adam op dien weg, maakt, dat het in deze nieuwe
phase zich aan hen ontdekkend verbond van Gods trouw voor hun oogen zich
aandient als genade-verbond; de mensch kan immers voortaan slechts door deze
onverdiende en verbeurde genade in Gods gemeenschap zijn hersteld. Niettemin
heeft de tweede Adam geen nieuw verbond ‘uitgevonden’. Hij niet en God niet. Hij
heeft den eisch van het eerste, het z.g. ‘werkverbond’ aanvaard; en daarom komt
geen mensch tot Gods gemeenschap terug, tenzij ook hij, in en door dien tweeden
Adam, nog gerekend wordt te staan in de oerverhouding van dat eerste z.g.
werkverbond.
En nù treedt dus voor ons de heerlijkheid van dat voltooide ‘werk’verbond naar
voren, in het eschatologisch perspectief van ‘hof’, en ‘stad’, en van die twee in hun
hooge eenheid.
Voltooid is de ‘hof’.
Volgroeid is ook de ‘stad’.
Wat den hof betreft, de rivier is breed. En ze stuwt levend water. En zij komt voort
uit Gods eigen troon, ze verbindt dus elk die van haar water drinkt, aan dien troon,
beweeglijk middel der gemeenschapsoefening met God (21:7), zulks dan weer in
en door den Christus (7:17). Van alle kanten is de rivier toegankelijk; want de ‘breede
straat’, en de rivier, en het geboomte liggen in één plan: iedereen kan erbij komen.
Heel de nieuwe menschengemeenschap, heel de ‘stad’ dus heeft er toegang toe.
En alle geboomte heet levensgeboomte. In 't oude paradijs droeg slechts één boom
in bizonderen zin den naam van levensboom; tusschen ‘algemeen’ en ‘bizonder’
werd daar nog trapsgewijze onder-
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scheiden. Maar in den hof der toekomst dragen de boomen àlle den naam, welke
eerst voor dien éénen boom in bizonderen zin gereserveerd gebleven was:
boom-des-levens.
En wat de stad aangaat, de twee menschen van eertijds zijn uitgegroeid tot die
ontelbare schare, die niemand tellen kan. En de verhoudingen zijn weer
vreedzaam-patriarchaal. En het gezag is er zonder dwang. En de namen der
apostelen worden op de fundamenten der stad geschreven. En niet één van Gods
geroepenen ontbreekt er. En rivalen zijn er onbekend.
Want het stads-volk is een afgerond geheel; juist immers in de samenvoeging
van stad en hof leidt God aan het eind van alle dingen naar het begin de aandacht
weer: het is geen torso, geen fragment, geen conglomeraat van menschheid of van
menschen, dat daar saamgebracht is, doch de vervulde menschheid. Zij beantwoordt
immers aan het besluit Gods, dat haar riep en ‘kende’; en daarom beschikt zij ook
als de volgroeide stad-naar-het-ontwerp-van-vóór-den-tijd over de volheid van den
hof, die haar is toegewezen in het begin van geschiedenis en tijd.
Zoo is dan in dien hof en in die stad der toekomst het ‘werkverbond’ gekomen tot
zijn rust, zijn sabbath, zijn omega. En deze omega is zelf de wettige, door genade
mogelijk geworden vervulling van wat in de alpha was gezet door God. We komen
hierop terug.

§ 10. Het groote avondmaal en het genadeverbond.
In de tweede plaats zouden wij spreken over het groote avondmaal als de vervulling
van het ‘genadeverbond’.
Het genadeverbond is, gelijk reeds werd opgemerkt, niet een tweede verbond;
want God dupliceert niet. Duplicatie is eigenlijk met het verbond onvereenigbaar;
een verbond staat of valt met het: ‘alles of niets’, en dus ook met het: ‘immer of
nimmer’, gelijk ook met het ‘eens en voor altijd’. ‘Ich liebe Dich auf Zeit und Ewigkeit’.
Het verbond der genade is zelf het beste bewijs ervoor, dat Gods verbond, dat eerst
als ‘werk-verbond’ optrad, tegen dezen verbondsregel bestand is: het heeft hem
trouwens zelf gesteld. Want het verbond - ook in die eerste phase - lag
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vast en ‘onbewegelijk’ (bl. 113) in God. Zijn voortbestaan als ‘genade-verbond’
bewijst dit. Want toen het verbond onzerzijds verbroken was, heeft God zijnerzijds
het gehandhaafd. Hij bracht uit de diepten van zijn goddelijk hart en van zijn
raadsbesluit en in groeiend vertoon van zijn zeer machtig vermogen, het mysterie
naar voren, dat aanvankelijk nog niet geopenbaard was; gelijk trouwens in de
geschiedenis van het verbond telkens mysteriën, d.w.z. verborgenheden, die eerst
bedekt waren geweest, zich op den duur onthulden en bekend maakten; Paulus
spreekt daar meer dan eenmaal van; en daarom houden wij daaraan vast tegenover
allen - b.v. Barth - die het mysterie a-historisch maken. Want al de verborgenheden
Gods zijn Hem van eeuwigheid bekend; maar hun inhoud wordt in de historie
successief aan menschen geopenbaard. Waar de openbaring geschiedt, wordt het
aanvankelijk nog verborgene onthuld, en vrij gegeven aan den kennisdrang van
den in liefde naar God hoorenden mensch Gods.
Zoo heeft nu ook God, toen het werkverbond één-zijdig verbroken was, en dus
die eene schuldige ‘partij’, machteloos en gebroken, op haar vonnis, de
verbondswraak, stond te wachten, daarna het mysterie geopenbaard, dat gedurende
heel den paradijstijd nog verborgen was geweest: Hij maakte den mensch bekend,
dat Hij, wiens mono-pleurische kracht en voornemen nog altijd de dipleurisch
1)
aanvaarde sámenwerkingssfeer te boven en te buiten gaat, dat Hij, zeggen wij, nu
zèlf zou instaan voor de continuïteit van het verbond. Het werk van liefde en
gehoorzaamheid, thans verzwaard met het op het verbondsprogram conditioneel
vermelde lijden van de straf, dat zou Hij zelf op de rekening nu zetten van zijn
geliefden Zoon. Daarmee zou de ‘werker’ van eertijds, de eerste Adam, en zijn
kroost, ontheven zijn van het werk der consummatie van den eigen vrede aan de
1)
hand van het eigen met God samenwerken . Want voortaan zou de eerste Adam
slechts hebben te ‘gelooven’ in den tweeden, hij en zijn levend, d.w.z. God ook zóó

1)

1)

Samen-werken; daarom is straks het ‘mede-arbeider Gods’ zijn de hoogste weldaad van het
genade-verbond. Een bewijs, hoezeer de loochening van dit mede-arbeider-Gods-zijn
(dialectische theologie) de verbondsgedachte schendt.
Samen-werken; daarom is straks het ‘mede-arbeider Gods’ zijn de hoogste weldaad van het
genade-verbond. Een bewijs, hoezeer de loochening van dit mede-arbeider-Gods-zijn
(dialectische theologie) de verbondsgedachte schendt.
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aanvaardend kroost. Zoo kwam het verbond in de phase der genadebedeeling; het
werd nu, door deze beschikking tot ‘genadeverbond’.
Evenals dit genadeverbond niet wat nieuws was, doch de redding en bewaring
van het eerste verbond, zoo bleef ook de kring der bondgenooten universeel. Reeds
in eersten aanleg was het verbond alzoo bedoeld. Niet tot één klasse, niet tot één
volk, niet tot één stand, niet tot één ras, niet tot een zeker getal van die alle, maar
tot de menschheid richtte zich het verbond in eerster instantie. Tot de menschheid,
dat is te zeggen: tot den boom van den eersten Adam. Dien boom dan, vóórgekend
door God, van eeuwigheid door Hem ‘gezien’, naar de wijze, waarop Hij later zijn
knecht Paulus in Rom. 9-11 dien anderen boom laat ‘zien’, als Hij over Abrahams
1)
‘boom’ Paulus' gedachten laat gaan .
Een boom, zegt Paulus, moet, om zichzelf te blijven, van zijn doode takken worden
ontdaan. Zoo worden dan ook door hem slechts diegenen als kinderen Abrahams
gerekend, die het geloof van Abraham hebben. Alleen zij zijn aan Abrahams boom
levende takken. Op analoge wijze nu worden tot den boom van Adam als
verbondskind, nadat deze zelf onder het werkverbond reeds door God was
vóór-gekend en van eeuwigheid ‘gezien’ als straks gegrepen door, en begrepen in
het genadeverbond, alleen diegenen gerekend, die den tweeden Adam aannemen,
en daarin de oerfunctie van den eersten mensch, den eersten Adam, wederom
vervullen: d.w.z. amen-spreken op het woord van God, - in elke phase van zijn
2)
spreken, op elken datum van dat spreken .
3)
Is dus de kring van dit genadeverbond zóó universeel als de

1)
2)

3)

We wagen hier - zonder het een heusch waagstuk te noemen - eenzelfde parallelie als op
blz. 129-132. Het geloof in de praedestinatie rechtvaardigt zulke ‘waagstukken’.
Slechts op deze wijze - onder algeheele in-rekening-brenging van de gedachte der
voorbeschikking en vóórkennis Gods - kan men fundeering geven aan de in § 8 van dit
hoofdstuk reeds provisorisch gestelde bewering, dat de ‘stad’ van de hemellingen geen
‘romp-parlement’, geen fragment, geen willekeurig conglomeraat is.
Universeel, niet universalistisch. Universalistisch is de optelsom, die alle kinderen van Adam,
d.w.z. alle bloeddragers van Adam tot Adam wil rekenen, ook al vallen zij uit de oerfunctie
van het verbond: amen-zeggen tot den sprekenden God. De fout van het ‘-isme’, d.w.z. de
karikatuur, de valsche redeneering, zit dan niet in het feit, dat men in de som der ‘menschheid’
het volle getal van Adam wil kunnen tellen. O neen, want het tellen van de heele som, het
vasthouden aan den ‘numerus clausus’ hoort bij alle verbond, ook bij het genadeverbond.
Het ‘-isme’, het verminken van het probleem ligt hierin, dat men tot Adam rekent wie zijn bloed
hebben en zijn ziel, en niet meer. Want Adam is meer dan bloed en ziel. Hij is ambtsdrager
naar het Woord en door den Geest, amen-zegger tot God. En daarom is het universeele van
het verbond, dat - gegeven eenmaal Gods vóórbeschikking - uit alle geslacht en taal en volk
en natie alle geestelijke kinderen van den eersten Adam, geestelijk gemaakt door Christus,
bekwaam zijn tot het koninkrijk Gods. De bloedband bepaalt niet den Geestesband, zooals
het universalisme wil. Maar de Geestesband erkent van zijn kant den bloedband; dit is het
universeele. Er was in 't paradijs nog wat meer dan ‘Blut und Boden’....
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menschheid en het leven zelf, dan kan geen enkel volk of ras - om maar niet meer
te noemen - definitief zijn uitgesloten van dezen kring. Zoolang b.v. alleen maar één
volk tot den bondskring behooren zou, is principieel het doel nog niet bereikt. Het
genadeverbond kan dan wel ‘en marche’ zijn, d.w.z. op weg naar zijn vervulling,
maar het heeft dan nog niet zijn vervulling verkrégen. De afzondering van één volk
is inderdaad onder het Oude Testament een feit geweest (Israël), maar zij was
nimmer exclusivistisch, wilde slechts middel zijn in een toestand ad interim, teneinde
te komen tot die volheid, waarin ook ‘de heidenen’, d.w.z. de andere volken, de
‘vergelegenen aan de zee’, zouden behooren bij het verbond. Dit is dus niet het
abnormale, maar het normale. En Israëls privaatbezit als afgezonderde natie wordt
zelf een abnormaliteit, tenzij het zich richt naar dezen norm.
Dus is het goed en schoon, en teeken van vervulling, wanneer Openbaring 22:2
ons leert, dat de bladeren van het geboomte des levens ginds tot genezing van de
heidenen waren. De bladeren - het uiterste van het levensgeboomte. De heidenen
- het uiterste van den Adamsboom. Inderdaad, hier is het genadeverbond, dat
principieel de heidenen tot zich trekt, en hun komen tot, en hun deelnemen aan den
maaltijd der liefde noodig heeft, om zelf vervuld te kunnen wezen. Het is vervulling
van het (nu reeds bestaande) genadeverbond; want niet wat nieuws gebeurt hier,
maar
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het oude. ‘Deze genezing geschiedt reeds nu’ (Greijdanus, Komm. 432). ‘Het
geboomte des levens, welks bladeren tot genezing der heidenen dienen,.... heeft
reeds de eeuwen door zijne heilzame werking geoefend, in het doen komen van
heidenen tot bekeering, en in hunne levensheiliging; 22:1-3’. De zegen, waarvan
dus hier gesproken wordt, is, ook in zijn universaliteit, in de historie reeds opgetreden.
Die universaliteit was er reeds vóór Abraham; heeft van Abraham tot Christus'
Pinksterfeest nimmer algeheel ontbroken; en mocht zijn vollen rijkdom gaan zoeken
na Pinksterfeest tot aan den dag der dagen toe. En nu komt ten leste deze volheid
heerlijk aan het licht in het nieuwe Jeruzalem.
Zoo bewijst ditzelfde tweede vers van het laatste bijbelhoofdstuk, dat de draden
van het werkverbond, toen zij den eersten Adam uit de handen waren gevallen,
door den tweeden opgenomen zijn in het genadeverbond. En dat nu daarvan de
volheid en de eenheid wordt genoten in den eeuwigen sabbath van dat Jeruzalem,
1)
dat beden nog ‘boven’ is, en dat straks noch boven noch beneden is, omdat de
diastase wegvalt. Het Jeruzalem, dat heden zoowel in de horizontale lijn
(ver-gelegenen), als in de verticale (hemel en aarde), de tegenstelling van ‘nabij’
en ‘ver’ kent, doch dat straks ook deze armoede te boven komen zal.
Hier doet in de volheid van dezen genadeverbondszegen de hemelsche hiërarchie
zich open. Zij zal de lijnen van het ‘werk’- en ‘genadeverbond’ beide ons doen zien.
Adam zal zijn plaats er hebben, vader ook van den tweeden Adam, patriarch over
ons allen: bloed en ziel. Maar hij zal zijn kroon den tweeden Adam overgeven: geest.
De krachtelooze in het werkverbond subordineert zich aan den sterken held, die
ook hèm in het genadeverbond gedragen heeft. Levi zal zijn eeuwenlangen staat
van dienst hebben, zijn priesterdienst. Maar Melchizedek, schoon deze scheen weg
te vallen en van zijn altaar beroofd te worden, in hetzelfde uur waarin Levi zich
strekte naar de geboorte, - Melchizedek zal over hem triumfeeren, d.w.z. met gratie
de kroon van Levi en de

1)

Over dit ‘boven’-zijn van ‘Jeruzalem’ spraken wij nader in ‘Ons aller Moeder anno Domini
1935’. Kampen, J.H. Kok N.V. 1935, passim.
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zijnen overnemen. En patriarchaal zal hij vermanen: komt, laat ons samen gaan
naar Jezus Christus, en door Hem keeren tot God. En die zich vrienden hebben
gemaakt uit den onrechtvaardigen Mammon zullen, nadat hun alles in het stervensuur
ontbroken had, en nadat zij praeparatoir in de eeuwige tabernakelen begroet waren
door de javaansche en soembaneesche of guineesche vrienden, die zij zich gemaakt
hadden, peremptoir verwelkomd worden in alle eeuwigheid door deze zelfde
vrienden, nadat de eeuwige tabernakelen tot een eeuwig huis van sterke
fundamenten zijn geworden.
En de vrede zal zeer groot zijn. En de hemelhiërarchie zal alle bedeelingen van
plaats en tijd vertoonen in een ongebroken panorama, dat heel die stad omvat,
waarvan de kunstenaar en bouwmeester God zelf is. En al wie de ‘rivier’ nadert, die
drinkt daaruit vrij, om niet; want eer hij tot de kristalheldere ‘rivier’ mocht komen, is
hij gewasschen in de kristalheldere ‘zee’ van hoofdstuk 4 (vs 6); die zee, welke,
(Greijdanus, Komm. 124), aan het waschvat in het voorhof van den ouden tempel
denken doet, welk waschvat ook ‘zee’ genoemd wordt (1 Kon. 7:23). Zoo zijn ze
allen priesterlijk gewasschen, ook de heidenen, die van verre kwamen.
Genade-verbond!

§ 11. Het groote avondmaal en het ‘natuurverbond’.
In de voorgaande paragrafen spraken wij over het werk- en over het genade-verbond.
Thans dienen wij nog even afzonderlijk te handelen over het z.g. ‘natuurverbond’.
De naam zelf blijve hier buiten discussie, al zij in het kort opgemerkt, dat ook deze
benaming licht tot misverstand aanleiding wordt. Men weet, dat onder het
natuurverbond doorgaans verstaan wordt de belofte, welke God na den zondvloed
in Noach's tegenwoordigheid gegeven heeft, dat n.l. voortaan de aarde niet meer
door water zou verdelgd worden; waaraan dan doorgaans als in één adem
vastgekoppeld wordt Gods toezegging, dat voortaan lente, zomer, herfst en winter
regelmatig elkaar op zouden volgen.
Het woord ‘verbond’ nu heeft in de qualificatie van deze be-
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paalde toezegging, eigenlijk in vergelijking met het ‘werkverbond’ en het
‘genadeverbond’ een eenigszins te sterk accent gekregen; dit springt gemakkelijker
in het oog, als men denkt aan het feit, dat het z.g. ‘natuurverbond’ ook de dieren
betreft (Aalders, Korte Verkl. H.S. Genesis I, 235) en aan vele andere gevallen,
waarin God ook ‘een verbond’ met de aarde, de boomen, den regen, enz. maakt,
zonder daarmee ons aanleiding te geven tot een nieuwe paragraaf in de verbondsleer
1)
of tot een nieuwe onderscheiding van weer een ander ‘verbond’ . En daarbij komt
dan nog, dat het woord ‘natuur’ in den naam ‘natuurverbond’ eenigszins onduidelijk
is; want de belofte van het regelmatig wisselen van lente, zomer, herfst en winter
raakt feitelijk meer rechtstreeks de geschiedenis, dan hetgeen men doorgaans
noemt: de ‘natuur’. Eerst géne, pas daarná en daaròm déze.
En, alsof het rijtje van bezwaren nog niet lang genoeg is, de vraag is gewettigd,
of dat element, waarop zoo vaak de nadruk valt - de regelmatige successie van
lente, zomer, herfst en winter - nu wel inderdaad de kern is van het ‘natuurverbond’:
we lezen van deze dingen in Genesis 9, met name de verzen 8-17. Welnu, feitelijk
ontbreekt daar het element, dat zoo velen plegen te accentueeren, n.l. de uitspraak:
‘voortaan zullen al de dagen der aarde, zaad en oogst, koude en warmte, zomer
en winter, dag en nacht, niet ophouden’. Deze woorden komen voor niet in Genesis
9, maar in Genesis 8:22.
Toch hebben wij wel reden, ze zakelijk te betrekken op het ‘natuurverbond’, en
ze tot den inhoud der verbondsbelofte te rekenen. Immers, materieel is wat God
aan Noach beloofde in hoofdstuk 9:8-17 een uitbreiding van Genesis 8:22. In
dienzelfden zin zegt dan ook Prof. Dr G.Ch. Aalders, dat de in Genesis 8:21 vermelde
monoloog, d.w.z. het aldaar kort saamgevatte besluit van God (waaronder blijkbaar
ook vers 22 valt), zijn

1)

Prof. Dr G.Ch. Aalders. Korte Verkl. der H.S. Genesis I, bl. 210, 235, wijst er b.v. op, dat het
met Noach ‘gesloten’ verbond in Gen. 6:18, ofschoon het de eerste maal is, dat de bijbel het
woord verbond gebruikt, toch een ander is dan dat, waarvan hoofdstuk 9 spreekt.
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bekendmaking kreeg in hoofdstuk 9:8-17 (Korte Verklaring der H.S., Kampen, Kok,
Gen. I, 225).
Nu dient men er op te letten, dat in dit vers niet rechtstreeks gesproken wordt van
lente, zomer, herfst, en winter, zooals wij hierboven dat deden. Prof. Aalders, a.w.
227, merkt op: ‘Men heeft verschillende pogingen in 't werk gesteld, om de woorden
“zaad en oogst, koude en warmte, zomer en winter”, zóó te groepeeren, dat daarin
eene bepaalde indeeling van het jaar tot uitdrukking zou komen.’ Hij voegt echter
daaraan toe: ‘Een overwegend bezwaar tegen iedere poging in deze richting ligt in
het feit, dat in één adem met de overige paren ook “dag en nacht” genoemd worden.
Men zoekt te diep, wanneer men hier een systematische indeeling van het jaar
vinden wil; er wordt eenvoudig in een reeks van verschillende voorbeelden
aangegeven dat de normale afwisseling in de natuur zonder onderbreking regelmatig
voortgang zal hebben.’
Met deze exegetische conclusies zijn wij het volkomen eens. We hebben er
trouwens voor ons doel genoeg aan. Want in den aanhef van deze paragraaf was
het ons juist om die ‘normale afwisseling in de natuur’ te doen.
Om het ‘normale’.
En ook om de ‘afwisseling’.
Normaal is de beloofde afwisseling; daarmee is de regelmatige voortgang der
geschiedenis bepaald: de vloed vindt geen herhaling; en, komt er eens een
katastrofe, dan is die tegelijk het einde der geschiedenis.
Maar voorts: het is toch afwisseling. Lente en zomer - het opgaan. Herfst en winter
- het verzinken. Lente en zomer, - wasdom. Herfst en winter - afval. Wassend licht,
wijkend licht.
Welnu, zoo is dit ‘natuurverbond’ zelf tot een phase van het genadeverbond
geworden. Dit was universeel, zocht de menschheid, als de saamvergadering aller
waarachtig levenden. En aan den arbeid van die saam-vergadering nu maakt God
in het natuurverbond alles ondergeschikt; heel de ‘natuur’ wordt in den wasdom,
den opbouw van Gods ontworpen nieuw-Jeruzalem betrokken.

K. Schilder, Wat is de hemel?

260
Ze wordt de werkvloer Gods, opdat Hij zijn kerk-vloer eens zou kunnen leggen:
straten van goud, poorten van paarlen, een stad, die de zon niet noodig heeft, noch
de maan, en die geen ‘dag of nacht’ meer kennen zal.
Zulk een stad zoekt God? Maar dan zoekt Hij een hemelstad, waarin ‘de
afwisseling’ zóó gebreideld, zóó genormaliseerd zal zijn, dat tenslotte niet alleen
‘dag en nacht’ (vgl. Aalders, hierboven), doch óók lente, zomer, herfst en winter
wegvallen; waarin de afwisseling zelf als attribuut van den tijd is overwonnen door
den ongebroken sabbath der eeuwige ‘lente’, en van den eeuwigen ‘dag’. De
‘afwisseling’ - ze is konvulsief, verstorend, eruptief, katastrofaal vóór den zondvloed:
ze diende tóen tot vertoon van die gróóte verbonds-wraak, den zondvloed. Daarná
wordt de afwisseling’ genormaliseerd, opdat er werkgelegenheid kome voor Christus
en zijn beloofden verbonds-zegen. En eindelijk wordt ze - na de katastrofe van den
jongsten dag - geheel en al overwonnen voor het nieuwe Jeruzalem, dat woont in
een onverwoestbaren hof.
En hiermee werd in het natuurverbond de voortgang van het natuurlijk leven
rechtstreeks een kwestie van den hemel. Want, gelijk wij reeds besproken hebben,
de katastrofe-gedachte zelf hangt direct met het vraagstuk van den hemel samen
(bl. 122 v.).
Zoo komt vanzelf het laatste punt, waarom het ons bij de lezing van Openb. 22:2
te doen was, naar voren toe: als straks de hemel ingaat tot zijn rust, dan zal door
de katastrofe van het oordeelsvuur heen - óók het ‘natuurverbond’ komen tot zijn
doel, en dus tot zijn sabbathsvrede. Want, zoo lezen wij in Openbaring 22, eenmaal
zullen lente, zomer, herfst en winter wél ophouden. Die namen zullen hun beteekenis
verliezen. Het levensgeboomte - dat de ingrediënten levert voor het nimmer
ophoudende, laatste eeuwige avondmaal, dat levensgeboomte geeft zijn vruchten
van maand tot maand. Twaalf maal werpt het zijn vrucht: heel het ‘jaar’ door oogst
men er van. En altijd schijnt er ‘de zon’, maar het is ‘de’ zon niet meer; altijd is er
het licht, en de nacht is even onbekend als de winter. Het natuurverbond, - tot rust
gekomen.
Trouwens, dit verbond was bestemd voor ‘al de dagen der
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aarde’ (Gen. 8:22), d.w.z. ‘zoolang als de aarde bestaan zou’ (Aalders). Tot zóólang
bedoelde God in dit verbond de aarde te houden in die evenwichtspositie, waarin
geen enkele kracht ooit komt tot volkomen overwinning, waarin nimmer één beginsel,
noch van dag, noch van nacht, noch van zaaiing, lente, zomer, noch van oogst,
herfst, winter, radikaal dóórbreken kan tot overwinning.
Welnu, tegenover deze machteloosheid van de in keer-kringen gebonden aarde,
en van den in boeien gelegden tijd, staat nu de heerlijkheid van het nieuwe
Jeruzalem. Daar is het verschil tusschen op- en neerwaartschen weg, tusschen
groei en versterving, tusschen belofte en ontijdige vervulling, tusschen het ‘nog-niet’
der lente en het ‘niet-meer’ van den winter verdwenen.
Natuurlijk mogen wij de toezegging van Openbaring 22:2 verstaan in den ruimsten
zin, dien zij hebben kan. Wanneer het levens-geboomte ‘van maand tot maand’ zijn
vrucht geeft, dan bedoelt de Schrift daarmede, dat alle leven zal genieten van die
regelmaat. Belofte en vervulling zijn gelijk geworden. Een eeuwig heden heeft die
twee aan elkaar verbonden; zoodat de woorden van ‘belofte’ en ‘vervulling’ zelf hun
zin verliezen. Er groeit niets meer, er wast niets meer, het begrip van het wordende
en het veranderlijke is er weg. Niemand zal meer den oorlog den vader aller dingen
kunnen noemen (Heraclitus). Ook niet hun òpwekker.
Daarom zal de vernieuwde aarde geen plaats meer hebben voor nieuwe beloften.
De belofte houdt op, mogelijk te zijn, in hetzelfde oogenblik, waarin de vervulling
aanvangt werkelijk te zijn. Het eindigen der belofte evenwel is niet een wegvallen
van rijkdom, doch het staan in den vollen rijkdom. Het is geen einde nemen van wat
rijk maken kan, doch een bevestiging van het rijk gemáákt zijn van alle ding - àlle
ding: natuur-verbond! - ten behoeve van den gemeenschapswil van God.
Zoo wordt de heerlijkheid van het voltooide natuurverbond één van de grondpijlers,
waarop het hemelleven rust. We hoorden spreken van een ‘natuurverbond’; wat is
‘natuur’? In dit verband valt daaronder alles, wat geschapen is, en zich opent voor
de zon van Gods gerechtigheid.
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Natuurverbond.
Welaan: àlle verbond opent levende betrekkingen. Het wil immer geraken van de
ééne oeconomie naar de andere. Maar is dit natuurverbond eenmaal ingegaan tot
zijn rust, dan beteekent deze bekroning van zijn ‘zoeken’ tevens de beëindiging van
de mogelijkheid zelf eener nieuwe oeconomie. Straks zijn er geen phasen in het
verbond meer. Want het heeft zijn rust gevonden in alle ding; alle beweging is tot
zijn rust ingegaan, halleluja.

§ 12. Het groote avondmaal en het ‘vredesverbond’.
Al wat uit God is, keert tot God; dus óók alle verbond, en alle verbondsgedachte.
Is nu, gelijk wij gezien hebben, het verbond van God met den mensch in den
grond der zaak een éénzijdige beschikking in zijn hèr-komst, dan moet het óók een
éénzijdige beschikking vertoonen in zijn tóe-bomst. Is het verbond éénzijdig,
monopleurisch, in zijn komen vàn God, en in zijn voortbestaan door God, dan moet
het óók zóó zich weer toekeeren tot God. Het begrip ‘monopleurisch’ is een
konstitutief element in de protologie der verbondsleer; daarom moet het dat óók zijn
in haar eschatologie. Alle verbondsschikking moet in het eind zich ontdekken als
geschenk van een verbond van God met God, als uiterste en eerste wilsbeschikking,
waarin God een verbond maakt met zichzelf, gelijk Hij het deed van vóór de
grondlegging der wereld. Want als God de éénige bezitter is, dan mag Hij in den
grond slechts zichzelf be-schenken.
Dus kunnen onze gedachten over het groote avondmaal en het verbond geen
rust vinden, zij mógen dat ook niet, eer zij aan de drie laatste paragrafen van dit
hoofdstuk nog een vierde als àllerlaatste hebben toegevoegd.
Wij spraken over werkverbond, genadeverbond, natuurverbond. In alle drie zijn
twee partijen begrepen; ze strekten zich uit tot God èn tot de creatuur: mensch, dier,
engel; want wat dit laatste betreft, óók de engelen hebben als liturgische geesten
de kerk gediend, hebben in dien dienst zichzelf verblijd, en zijn in dien dienst zelf
van Godswege tot Hem ‘verzoend’ (Col. 1:20); ook zij hebben
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dus straks, als de hemeldeuren zich voor eeuwig openen, zelf mede hun rust
gevonden.
Doch zie, nu heeft dit drieërlei dipleurisch verbond zich thans te laten herleiden
tot Gods monopleurisch verbond met zichzelf.
De gereformeerde theologie heeft aan deze dingen reeds lang gedacht. Zij was
daartoe gepraedestineerd; zij alleen toch wist, wat het zeggen wil: met alles op te
klimmen tot God. En zij heeft, onder den typischen (en hier niet nader op zijn
nauwkeurigheid onderzochten) naam: ‘vrederaad’ (pactum salutis), uitdrukking
gegeven aan deze in God immanente verbonds-sluiting, die zij, (den eenen keer
minder gelukkig dan den anderen keer), de Schrift lezende, daaruit afleiden kon.
Zij heeft onder dit ‘pactum salutis’, onder dit vrêe-verbond van God met God, verstaan
een vóór den tijd tusschen Vader, Zoon en Geest van eeuwigheid gestelde
bondsrelatie, waarin zich elk der drie goddelijke Personen aan den ander bond in
eeuwige toeneiging; opdat elk van deze drie zou doen wat noodig was ter behoudenis
van de wereld, ter toebereiding van de bruid van den drieëenigen God, en tot de
groote apo-dosis, de groote weder-heenleiding tot God van al het zijne.
Gelijk men het woord ‘genade’, ‘gunst’, ‘gratie’, ‘salus’, ‘heil’, gebruiken kan in
engeren zin (wanneer men ziet op de van zonde geredde wereld), maar ook in
ruimeren zin (als men let op de wereld zonder zonde, in welbehagen door God
aangenomen), zóó kan men óók een zeker vredeverbond als werkelijkheid erkennen,
zelfs afgedacht van de zonde. Al zou de wereld niet gevallen zijn, toch zou de Vader
zich aan den Zoon en aan den Geest, de Zoon zich aan den Vader en den Geest,
de Geest zich aan den Vader en den Zoon gegeven hebben, om heel de creatuur
te houden in de in het scheppingsplan zelf gestatueerde verbondsverhouding met
God. In het leven van de drie personen is God bewogen in zichzelf, gaat Hij uit van,
en keert weder tot zichzelf; de drieeenheid beteekent, dat Hij in hoogste vrijheid en
zelfkennis zich om en uit en tot zich zelf beweegt. Reeds daarom is elk decreet van
God in den grond een vrêe-verbond, een unie-raadslag tusschen deze drie personen,
waarin zij zoeken, elk voor zich, elkander èn den éénen
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ongedeelden God. Ook het scheppings-decreet is in den grond zulk een
verbonds-decreet van God met God. Van het besluit tot onderhouding en regeering
van de wereld geldt hetzelfde: want in het werk der voorzienigheid heeft elk der drie
personen zijn eigen ‘taak’. En dus is het niet alleen om der zonde wil, dat er een
‘pactum salutis’ is. Dat in het plan van wereldbesturing en -onderhouding ook de
zonde een plaats kreeg, heeft het ‘pactum salutis’ slechts tot het aanbrengen van
‘heil’ in engeren zin de drie personen elkander doen verbinden. Zoo is de vrede-raad
in engeren zin, onzerzijds gezien, een bondsbeschikking tusschen Vader, Zoon en
Geest, waarbij de één in vrijheid tot den ander zegt: ga, en Hij gaat; kom, en Hij
komt; doe dat, en Hij doet het.
In deze leer van den vrederaad als eigenlijk gezegde verbondsrelatie tusschen
de drie personen, heeft de gereformeerde theologie haar dieptepunt bereikt. Zij
heeft daarin aan Gods toegekeerd-zijn tot den kosmos, tot engel en tot mensch,
zijn diepsten grond toegewezen.
Doch dit niet alleen. Zij heeft in dit dogma tevens het grondschema van den hemel
als hoogste verbonds-garantie en -manifestatie blootgelegd.
En dit om twee redenen.
In de eerste plaats hierom, dat het element der ‘tweezijdigheid’, die in het
(di-pleurisch) werk-, genade-, natuurverbond hierboven onze aandacht trok, van
het pactum salutis nimmer los te denken is.
Maar in de tweede plaats, omdat het dogma van de ‘tweezijdigheid’ van het
verbond door dat van den ‘vrederaad’ verhinderd wordt, het laatste woord te nemen,
of aequivalent te worden van dat der éénzijdigheid, die we, uit hoofde van Gods
souvereine beschikking, ook in alle verbond van God met mènschen hierboven
erkenden.
Opzij geschoven wordt, zoo zeiden wij, het element der ‘tweezijdigheid’ niet. Hoe
zou het ook kunnen? In het ‘pactum salutis’ zelf komt immers de kosmos voor als
aangenomen, en aan te nemen door God zelf? Heel de geschiedenis, met al wat
in haar zich roert en beweegt, is in den ‘vrederaad’ te voren voor de aandacht Gods
geweest, om daarin eeuwig te blijven.
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Maar aan den anderen kant, zoo zeiden wij, wordt in de leer van het ‘pactum salutis’
dit element der twee-zijdigheid van ons verbond met God toch steeds aan dat der
éénzijdigheid gesubordineerd. Want de hooge verbondsvreugde, welke daarin
gesmaakt wordt, dat God en mensch ‘tweezijdig’ elkaar in vrede in de oogen zien,
is nimmer laatste handeling. Zij is altijd vóórlaatste. De laatste verbondslust, de
uiterste, is, als de eerste, dat Vader, Zoon en Heilige Geest elkander in de oogen
zien, verzadigd van elkànders werkelijkheid, eer zij verzadigd werden van hun àller
beeld, den mensch. Eer zij daarvan verzadigd werden. En óók daarna. Ja, het is
wél een machtige greep geweest, dit dogma van het pactum salutis; de
drieëenigheidsleer krijgt daardoor des te dieper perspectief. Dus ook het eeuwig
hemel-lied.
Welnu, wanneer dan straks in 't nieuw Jeruzalem het groote avondmaal gevierd
wordt, dan zal dit ‘pactum salutis’, gelijk het van alle eeuwigheid af bondig is geweest,
zichzelf bekroond en gehandhaafd vinden in de uitkomst van Gods werken. Het is
die vrederaad geweest, die, ter ont-plooiing van Gods heerlijkheid en van den
heirgang der drie personen vàn en òm en tòt elkander, de historie stèlde en heel
de wereld in het aanzijn rièp. En nu de historie tot haar rust is ingegaan, nu keeren
Vader, Zoon, en Geest, tot elkander in, zich eeuwig met elkaar verblijdend in de
vervulling van de trouw, die elk van hen van eeuwigheid beloofde aan den ander.
Verder kan onze analyse van het begrip der zaligheid niet gaan. Men kan het ook
zóó zeggen: verlegener kan zij zich niet voelen, niet verder in haar kleinheid en in
haar onmacht-tot-verstaan, achteruit-gedrongen worden.
Maar dàt toch inderdaad tót op dit laatste en tevens eerste dieptepunt van 't
denken de Schrift onze aandacht brengen wil, dàt is zeker.
Want wie zijn het, die aan de tafel zitten van het groote avondmaal? Het zijn
degenen, die de Geest bereid heeft, om te zijn de leden van de bruid van Christus.
Hij heeft ze toegerust met gaven. Hij heeft ‘gebroed’ over hun bestaan, opdat Hij al
wat schoon en
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heerlijk en puur menschelijk was, in hen zou leggen en uiteenleggen. Hij heeft hen
wederom geboren, hen toegerust met hemelgaven, heeft hen gewasschen in zichzelf,
nadat zij ter volkomen toebereiding Hem gegéven waren door den Christus zelf. Nu
levert Hij ze eindelijk uit; Hij geeft ze over; Hij geeft ze terug; dat is de handeling
van zijn apo-dosis. Apo-dosis is: geven, waarop de ontvanger recht heeft. De Zoon
heeft recht, verbondsrecht, op de zijnen. Dus geeft de Geest de Hem ‘gegevenen’
den Zoon terug. En op deze zijne apo-dosis zegt Hij eeuwig: amen.
En wederom, wie zijn het, die aan de tafel zitten van het groote avondmaal? Het
zijn de toebereiden, toegebrachten, gekochten van den Zoon. Hij nam ze over uit
de hand des Vaders, en beloofde Hem, ze terug te voeren tot hun oorsprong. Hij
won hen in zijn bloed. Hij won hen voor zichzelf, maar meer nog voor den Vader.
En Hij kòcht voor hen de witte kleederen, die hun de Geest om zijnentwil geweven
en ook aangetrokken heeft, en die de Vader gaarne ziet. Vooraf had Hij ze allen
zelf gewasschen in zijn dierbaar bloed. Zoo heeft Hij hen gekend, en is met hen
benauwd geweest. Hij is in hen verheerlijkt geworden, en heeft zijn lust aan hen
gezien. Hij heeft hen liefelijk geweid; zijn scepter was over hen allen, al de dagen,
tot aan de voleinding der wereld, zoo lang Hij heerschen kon en mocht. En zie, nu
geeft op zijn beurt Hij ze over aan den Vader, opdat het koninkrijk des Heeren zij.
En op deze zijne handeling van de apo-dosis zegt ook de Zoon nu eeuwig: amen.
En, nu ten derden male: wie zijn het, die aan de tafel zitten van het groote
avondmaal? Het zijn de gekenden van den Vader. Hij schiep ze, hen kennende in
den Zoon, hen toekennende aan den Zoon en aan den Geest. En daarin hen
bekennende als de zijnen. Nimmer zag Hij hen als creaturen van den Vader slechts,
in wie de Zoon, de Geest slechts conditioneel te verheerlijken zouden zijn: in het
geval van tusschentredende zonde n.l. Het vrêe-verbond is zelf de rotswand,
waartegen de spelevaarders, die zulke fantasieën doen, te pletter slaan. Reeds in
de schepping van den eersten Adam ‘zag’ Hij den tweeden, lei alles op dien tweeden
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aan. De straks te leggen ònderbouw van de hérschepping was voor zijn aandacht,
toen Hij den vloer der eerste schepping legde. En zie, nu neemt straks ook de Vader
al zijn gekenden, thans als werk-stukken van den Geest en van den Zoon, uit hunne
handen aan in groot behagen; en zegt zoo tot hen sámen, èn tot zichzelven: ámen.
Hij neemt ze aan, zooals zij àl het werk van Geest en Zoon voor eeuwig in en aan
zich dragen. Niet één van hen kan Hij nu voortaan zien of groeten, niet één van hen
de tafel, en zijn plaats daar wijzen, of Hij communiceert met Geest en Zoon in
hetzelfde oogenblik, waarin Hij met zijn menschen de communie houdt. En Hij
beroemt zich in zichzelven, dat Hij de bloemen heeft geschapen, opdat zij hier hun
sieraad zouden geven; en de koningen, opdat zij de heerlijkheid en eer tot hier
verzamelen zouden, en al hun schatten àf zouden geven als tol aan de stad van
God, het nieuw Jeruzalem, dat immers heerlijkheid en eer van koningen neemt,
omdat de zonen vrij zijn van het tol-betalen?
Zoo heeft dan God zichzelf verhoord, wanneer Hij koren en most en engelen en
menschen naar zijn verbond met hen verhoort. De tafel is aangericht; en de wellust
van het paleis maakt God in liefde van zichzelven dronken. Want ‘die heeft, dien
zal gegeven worden’. Dat heeft de Geest gezegd, toen Hij den Zoon als ‘hebber’
zag: Hij gaf Hem al de zijnen. Dat heeft de Zoon gezegd, toen Hij den Vader zag
als ‘hebber’: Hij gaf Hem al de zijnen. Dat heeft de Vader óók gezegd, toen Hij den
Geest en ook den Zoon als ‘hebbers’ van de bondstrouw, en dus als eeuwig tot en
met Hem mee bewogenen, en ook dus als gelijk-gerechtigden in liefde aan zichzelf
verbonden zag. En alles keert nu in tot den vrede Gods. Het tweezijdige verbond
(de dia-thèkè), is in het éénzijdige (de sun-thèkè), het vrêeverbond van God met
God, niet opgeheven, maar verzadigd, en verklaard, en overstraald in deze extreme
heerlijkheid.
Het is goed, dat hierbij nu de aandacht rusten gaat. Want, eerst op dit punt
gekomen, kunnen wij nu het opschrift voor ons laatste hoofdstuk vinden. Hier immers
zien wij, dat de gansche wijsheid, tevens de eenvoudigste acte van gehoorzaamheid,
niet hierin ooit kan

K. Schilder, Wat is de hemel?

268
liggen, dat God inkwam tot onzen sabbath, maar dat wij, naar de Schrift ons leert,
opgingen tot zijn sabbath.
In ons tweezijdig verbond met God is er inderdaad een sabbath van en voor den
mensch; en daarin komt God samen met den mensch. Hij participeert in 's menschen
sabbath en communiceert met hem. Maar is het verbond straks in zijn ultima ratio
eenmaal gebleken een éénzijdig verbond te zijn, dan wordt de laatste grond der
dingen ons ontdekt: ten slotte is de sabbath Gods het directief voor ònzen sabbath.
‘Dáár strekt zich al mijn lust en liefde heen’.
Het avondmaal behoefde deze gedachte (van niet Gods afdaling tot onzen
sabbath, doch van onzen ingang tot Gods sabbath) tot nog toe als een correctief.
Zij moest de vroomheid der avondmaalgangers-van-beneden verhinderen, eigenwillig
te worden, of egocentrisch, in het alleen-maar-begeeren van Gods ingaan tot onzen
sabbath. Want ónze sabbath is geen einddoel. Als God tot ònzen sabbath in moest
gaan, en als daarin de laatste sabbathsterm gesteld was, dán zou de wereld-sabbath
in ons slop zijn vastgeloopen. Want de mensch is geen einddoel, hij noch zijn rust.
Maar, geloofd zij God, aan het ‘groote avondmaal’ is elk, die feest met God houdt,
van deze dwaasheid, en haar verzoeking vrijgemaakt. Daar behoeft de
sabbathsvrede van den mensch niet meer het correctief eener wetsverkondiging,
welke hem uitdrukkelijk zeggen moet, dat hij tot Gods sabbath opklimmen moet,
omdat God zelf niet anders doet, Hij die alles gemaakt heeft om zijns zelfs wil, en
immer opstaat tot Zijn rust. Want deze wet is in zijn ingewand geschreven, nu en
tot in alle eeuwigheid. Deze wet is met evangelischen vrede in zijn hart geschreven,
en is dus niet meer dwingend correctief, doch gansch natuurlijk directief van zijn
van God verzadigd leven. Zie, alle ‘tweezijdigheid’ klimt op tot de ‘éénzijdigheid’.
Hoor, alle sabbath van den mensch róept om den sabbath Gods. En aan het groote
avondmaal predikt het verzadigde en bekroonde werk-, genade- en natuurverbond
uit éénen adem in alle eeuwigheid Gods vrêeverbond met God. Pactum salutis.
Zoo vinden wij vanzelf het opschrift voor ons laatste hoofdstuk. -
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Hoofdstuk VIII.
Vervulde sabbathsvrede.
§ 1. De sabbath als eschatologisch garantie-teeken vervuld.
Bij de sabbaths-gedachte zijn wij in ons voorlaatste hoofdstuk uitgekomen. Ons
laatste zullen wij er mee besluiten.
Wij noemden den sabbath in den titel van deze eerste paragraaf ‘eschatologisch
garantie-teeken’. Dit vraagt eenige opheldering.
Dat de sabbath eschatologisch is, behoeft geen betoog. Want hij is van zijn eerste
begin af steeds een heenwijzing geweest naar de rust, die ‘overblijft’ voor het volk
van God. Dit laatste woord (Hebr. 4:9) is gesproken onder het Nieuwe Testament;
dat is wel het beste bewijs, dat ook nog onder het Nieuwe Testament de sabbath
heenwijst naar toekomende goederen. Mocht al de Heer van den sabbath onder
het Nieuwe Testament zijn eschatologische sabbaths-profetie anders fundeeren,
en dus ook anders inkleeden dan onder het Oude Testament, - niettemin blijft hij
ook onder het nieuwe verbond eschatologisch teeken, opgericht boven een
zwoegende, lijdende, strijdende wereld.
In het oude verbond was hij een heenwijzing naar den rustaanbrenger, die nog
komen moest; dus kwam toen de rust áchter het werk áán. De sabbath was dan
ook toen nog de zevende dag, sluit-dag. Op den laatsten dag der week valt de
werker moe neer, en krijgt zijn rust, omdat hij die noodig heeft. Rusten komt daar
na werken. De rust is daar gegeven tot leniging van nood, tot wering van den dood.
Onder het Nieuwe Testament reeds trad in dezen een ingrijpende verandering
in. Het gaat immers uit van den middelaar, die de rust in principe heeft aangebracht,
die opgestaan is van de dooden, en van nu af aan heerscht, en leeft in alle
eeuwigheid. Daarom valt ook onder het nieuwe verbond de sabbath op den
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eersten dag der week. Dat is een principieele verandering. Onder de oeconomie
van het oude verbond bewoog de werker zich naar de rust toe; moe en afgetobd
‘haalde’ hij zijn sabbath. Maar onder de oeconomie, die den eersten dag tot rustdag
stelt, hijgt hij niet naar de rust toe, doch gaat van haar uit, zij bepaalt hem in zijn
werken. Het is nu niet meer de zwoeger, de arme, die in zijn zoeken van de rust op
alweer van den dood bedacht is, doch het is de rijke, de gave en gezalfde mensch,
die het werk der dankbaarheid als Gods feestgenoot aanvaardt.
Toch kwam ook de sabbath in het Nieuwe Testament nog nimmer tot zijn
volkomenheid. De wil tot dankbaarheid werd nog aangevochten, de arbeid viel nog
zwaar, de strijd was niet volstreden. Zoo bleef de sabbath eschatologisch teeken.
En als zoodanig is hij nu vervuld in het nieuwe Jeruzalem. De strijd is er voltooid.
De tranen zijn gedroogd. Caesuur in werk en rust zijn voor eeuwig onmogelijk
geworden. En die er eten van het verborgen manna, doen het niet om den dood te
weren, doch om het leven te vieren, niet om hun armoede weg te nemen, doch om
hun rijkdom te genieten. En vóór hen ligt een eeuwigheid van puursten arbeid,
zonder onderlating, als feestbetoon voor God, en voor hen zelf.
De sabbath, als eschatologisch teeken is dan voorts zeer bepaaldelijk
eschatologisch garantie-teeken in het verbond der trouw van God. Garantie stelt
zekerheid, vastheid; ze maakt een ‘teeken’ tot ‘zegel’. Binnen haar werkingssfeer
kan de hoop nimmer bedriegen, en nimmer tegenstelling zijn van het onwankelbaar
geloof.
Welnu, óók als garantie-teeken vindt de sabbath zijn vervulling in den hemelschen
sabbath.
Dit blijkt allereerst, als men let op het christologisch element in het
sabbathsinstituut. De geloovige heeft reeds in de opstanding van Christus uit de
dooden zijn garantie ontvangen; want de mensch Christus was en is als de
Paaschvorst onze garantie voor die signorale rust, welke eenmaal het deel van
Gods imperatieve feestgangers wezen zal.
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Toch behoefde ook dit garantie-teeken van den christelijken sabbath onder het
Nieuwe Testament zijn vervulling. Want de verheerlijkte, rustende Christus blijft na
de hemelvaart tot aan zijn wederkomst naar het lichaam in diastase. De Levensvorst
als voor allen zichtbaar Archeeg der zijnen, ligt nog in de toekomst. Zijn eigen ‘rusten’
is trouwens nog niet strijdloos; Hij strijdt dagelijks in de gebeden, en moet zijn laatsten
slag nog leveren. De kerk, die sabbath viert, moet dus ook nog onder het Nieuwe
Testament de garantie aanvaarden als geldig, met haar teeken, slechts voor het
‘geloof’ en nog niet in de ‘aanschouwing’.
Welnu, in den laatsten dag komt de aanschouwing zelf. En daarin de vervulling
van den sabbath als garantie-teeken. ‘Vervulling’ van een tééken is trouwens altijd,
dat het als teeken wèg kan vallen: de beteekende zaak trad immers aan het licht?
Inderdaad, het teeken van den sabbath kan vervallen in den hemel. Want Christus,
die in zijn prachtig menschenlichaam na Paschen de garantie der eeuwige rust wel
had, maar nog niet publiek vertoonde, is nu na den jongsten dag zichtbaar aanwezig.
En Hij trekt met al de zijnen op naar God, teneinde hen, en zijn eigen regiment over
hen, over te dragen aan God (1 Cor. 15). En deze laatste daad is het strijd-loos
maken van zijn eigen rust, ze is immers de beëindiging van al den strijd, die in de
historie door of met Hem is doorleden. Naardien nu in den tijd het sabbaths-werk
eigenlijk steeds hierin gelegen was, dat de werker met zijn werken opklimt tot God,
1)
is Christus' overgave van het koninkrijk aan God den Vader de hoogste, en dus
de laatste sabbaths-plicht-vervulling in den tijd. Het op-klimmen is nu voor alle
eeuwigheid voorbij, het heen-leiden tot God ook. God en de werken Gods staan in
éénzelfde vlak-van-rust: in adiastasie.
En, - is deze alsdan geschonken eeuwige rust-zonder-diastase vervulling van
den tijdelijken sabbath als garantie-TEEKEN, zij is tevens de vervulling van den
aardschen sabbath als GARANTIE-teeken.

1)

In het (op)klimmen is de hoogste daad automatisch de laatste.
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De diepste grond toch voor onze stelling, dat de sabbath een garantie-teeken was,
ligt in hetgeen werd opgemerkt in de laatste paragraaf van ons voorgaande
hoofdstuk. Daar hebben wij gezien, dat ‘onze’ sabbath, de sabbath in den tijd, toch
óók in dien tijd niet is te abstraheeren van Gods sabbath. Maar tevens, dat ‘onze’
sabbath met Gods sabbath is den diepsten grond niet mocht worden gecoördineerd,
als waren het twee elkaar gelijke en gelijkwaardige machten, doch dat hij daaraan
is gesubordineerd.... Want ten slotte bepaalt Gods wil-tot-rust de onze, en bleek
Gods begeeren van zichzelf de grond van onze sabbaths-verzadiging.
Welnu, juist in deze klare diepten Gods kan de aardsche sabbath als
GARANTIE-teeken ons in zijn kracht-van-garantie duidelijk worden. Indien de sabbath
van den mensch ook maar één oogenblik los te denken zou zijn van Gods rust, dàn
zou hij hoogstens een opgericht teeken der menschelijke hoop zijn. Maar dan van
zulk een ‘hoop’, welke niet met het geloof in sterkte ware gelijk te stellen. Hij ware
dan een teeken van vermoeide pelgrims-hoop, die zwak is, en die alleen maar
kansen zoekt en weegt. Een sabbath echter, die slechts aan de aspiraties van den
mensch, en niet aan de inspiraties van God uitdrukking geeft, biedt geen garantie;
want hij is slechts verlengstuk van wat er in den mensch zelf leeft.
Maar nu alle sabbath van den mènsch verklaard wordt uit dien van God, nu is hij
op aarde garantie-teeken. Zou God niet rusten willen? Ja zeker, eer bezwijken de
bergen, dan dat Hij zijn wil tot eeuwig zelfbehagen over zijn werken onverhoord zou
laten. En omdat Gods sabbath zijn garanties voor zichzelf heeft in God zelf, daarom
is ook de sabbath van den mensch, zooverre hij garantie-teeken is, vanzelf
garantie-teeken voor een rust, die zonder-onderlaten zal genoten worden, een rust,
die eeuwig is, de rust van het perfectum praesens. (blz. 159).
Zoodra dan die rust-zonder-onderlaten zal geschonken zijn, is het garantie-teeken,
ook als garantie-teeken weggevallen. Waar àlle beloften ingewisseld zijn, en geen
ongeloof of twijfel de rust door onrust breken kan, wat zou daar nog te garandeeren
zijn? De
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Woord-dienst als interval is opgehouden, er is eeuwige Woord-dienst. De eed van
God heeft zijn dienst gedaan, Hij zweert niet meer afzonderlijk, ieder is ginds in het
klimaat van den duursten eed. Alles zweert. Het sacrament is vervuld, behaalde
zijn bestemming, viel dus als teeken en zegel, als garantieteeken weg. En zóó is
ook de eeuwige sabbath vervulling en dus verdwijning van den tijdelijken sabbath
als teeken en zegel.

§ 2. De ‘katapause’ door den ‘sabbath’ overwonnen.
Zal de eeuwige sabbath vervulling, en dus wegneming van den sabbath als (tijdelijk)
garantie-teeken zijn, dan is daarmee de sabbath-der-‘pauze’ door den
sabbath-zonder-pauze overwonnen.
De sabbath-der-pauze is het mindere, het teeken, het zegel, en behoort tot de
oeconomieën van den tijd.
De sabbath-zonder-pauze is het meerdere, het beteekende, het verzegelde, en
behoort tot de oeconomie der eeuwigheid.
De Schrift zelf gaat ons in het maken van deze onderscheiding voor. Zij doet dit
niet alleen, door zakelijk het verschil tusschen den sabbath-van-nu èn dien-van-straks
te prediken en uit te werken, doch ook, door de woordkeus zelf, waarvan zij zich
bedient.
Reeds in Hebreën IV, het bekende hoofdstuk van den sabbath en zijn evoluties,
blijkt dit. Tusschen wat de Jozua van het Oude Testament voor den sabbath
beteekende ter eener, èn wat de Jozua (Jezus) van het Nieuwe Testament voor
hem gedaan heeft ter anderer zijde, wordt duidelijk verschil gemaakt. Een verschil,
niet van antithese, doch van minder en meer, van begin en vervolg op den weg van
de pro-gressie der sabbaths-beteekening en der sabbaths-garantie. Immers, de
eerste Jozua onder het oude Verbond bracht de ‘kata-pausis’, de betere Jozua (of
Jezus) van het Nieuwe Testament schonk den sabbath. De eerste was veel, de
tweede is meer. Want de rust, die in het woord ‘kata-pausis’ (of ‘ana-pausis’) is
uitgedrukt, wordt blijkens het woord ‘pauze’, dat erin ligt, door den werker in de
eerste plaats genoten als een ophouden, een ‘onderbreken’ van den strijd, de moeite.
M.a.w. de ‘rust’, zóó bedoeld, en zóó geteekend, wordt gezien van de negatieve
zijde, ze wordt
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gezien van het standpunt van den vermoeiden en strijdenden mensch uit. Hij heeft
zijn zwarigheden, maar zie, - er treedt een pauze in; hij mag adem ‘scheppen’, hij
heeft zijn ver-ademing. Maar - hij zal wederkeeren tot den strijd. Zonder pauzen is
zijn werk niet, o neen. Maar zonder pauzen is zijn ‘rust’ ook niet; alles is
inter-mitteerend, repeteerend, het is in den kring-loop, de heen-en-weer-beweging
begrepen. Maar boven deze van de negatieve zijde geziene rust, staat nu de
‘sabbatismos’; en dat is wel dezèlfde rust (want Gods geschenk, ook dat der ‘rust’,
is altijd een positief geschenk), doch zij wordt in dezen naam gezien van de positieve
zijde: dat n.l. God rust. Hij rust door en om en in volbrachte werken. God is geen
God van pauzen. Wèl grijpt Hij in ons leven met zijn pauzen in, wel geeft Hij den
moede ook zijn pauzen van rust en ver-ademing. Wel denkt Hij aan ons in onze
pauzen, ze zegenende. Hij is ook wel (in den vrede-raad) met onze in pauzen
verloopende levens-existentie bezig geweest, is er dus wel heel en al bij, als wij
onze ‘pauzen’ hebben. Toch staat Hij zelf daarboven, Hij, de onbeweeglijke, die
altijd dezelfde is, God-zonder-pauzen. Daarom moge onze ‘kata-pausis’, of
‘ana-pausis’ een verademing, een adem-halen, zijn, ze wijst toch steeds boven
zichzelf naar den positieven ‘sabbatismos’ uit; want het einde aller dingen is geen
adem-hálende mensch, doch een altijd op-adem zijnde burger van het nieuwe
Jeruzalem; die niet zijn ‘ver-ademing’ heeft, doch in de pauze-looze rust van zijn
Vader deelt.
Kata-pausis. Ana-pausis.
En daarboven: sabbatismos.
Slechts ‘langzamerhand’ krijgt dan ook het woord ‘kata-pausis’ ‘ruimere beteekenis’
(Grosheide, Komm. Hebr. A'dam, Bottenburg, 128). ‘Voor Israël, dat naar Kanaän
trok, zag het in de eerste plaats op Kanaän, voor Israël, dat in Kanaän woonde, en
in Ps. 95 werd vermaand, zag het op het leven naar de wet Gods en het in verband
daarmee rust hebben van de vijanden en daarom al weer duidelijker dan voor Israël
in de woestijn op de rust van de zonde, de eeuwige rust, het deel hebben aan het
rusten Gods’ (Grosheide, 128). Maar hier staat dan ook duidelijk het negatieve
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voorop; rust van de vijanden is van een andere zijde gezien dan de rust in en met
de vrienden, de burgers eener zelfde bondsgemeenschap; rust van de zonde is van
een anderen kant ‘beschouwd’ dan rust in en door de gerechtigheid, de
aangebrachte. Gelijk ‘vrijheid van iets kwaads’ negatief is, doch ‘vrijheid tot iets
goeds’ positief, zoo is ook ‘rusten van’ iets anders dan ‘rusten in’ of ‘tot’.
En daarom moet men ook erkennen, dat de eerste Jozua het niet verder bracht
dan tot de ‘kata-pausis’; en dat eerst de betere, tweede Jozua den ‘sabbatismos’
lichten liet. ‘Wat Israël onder Jozua ontving, kon kata-pausis heeten, een sabbatismos
was het niet, sabbatismos is het steeds bestaande’. (Grosheide a.w. 134 vgl. 135).
Ofschoon we boven reeds opmerkten, dat Gods rustgeschenk altijd positief is, en
dat dus ook in Jozua's ‘kata-pausis’ de positieve genade van den ‘sabbatismos’
1)
reeds aanwezig was , toch heeft zij dit positieve element te danken alleen aan Jezus
Christus, die Jozua - zijn type - als anti-type vervult en fundamenteel verkláárt. Wij
merken dit even op, omdat we anders dit probleem zouden verhaspelen. Een
tegenstelling tusschen ‘kata-pausis’ en ‘sabbatismos’ mag men niet poneeren,
evenmin als tusschen ‘schaduw’ en ‘lichaam’, ‘beeld’ en ‘werkelijkheid’, wet en
evangelie, Oud en Nieuw Testament. Indien er een tegenstelling was, zou het woord
‘kata-pausis’ niet van God zelf kunnen gebezigd zijn ter teekening van zijn rust. En
toch kiest de Schrift (Hebr. 4:4,10) dit woord, om te doen zien, hoe God rust VAN
zijn werken. Daar wordt de rust Gods gezien van het standpunt zijner historische
2)
werken uit ; maar positief is dan weer de zelfbehaaglijke rust van God IN zijn werken,
en dat is dan zijn ‘sabbatismos’. En nog eens, indien er een tegenstelling was, zou
Christus niet aan de geloovigen de ‘anapausis’ kunnen beloven, wat Hij toch
3)
inderdaad doet .

1)
2)

3)

Gelijk in de wet het evangelie reeds is, in het O.T. het N.T., in de schaduw reeds de
werkelijkheid, het ‘lichaam’.
Vgl. ook Hand. 7:49; Hand. 3:11, vgl. 4:3, valt niet in dit verband, want daar beteekent ‘mijn
katapausis’: de kata-pausis, die Ik (aan de menschen) geef (als rust vàn hun strijd en moeite)
of beloofde (Grosh. 121).
In de bekende plaats: ‘komt tot Mij, allen, die (in het jodendom met zijn menschen-inzettingen
van ‘eigen kracht’ en ‘eigen gerechtigheid’) u met juk en last bezwaard voelt en Ik zal u
(evangelische) ‘ana-pausis’ geven, Matth. 11:28, 29. vgl. Kittel, Th. Wtbch. I, S. 353. Vgl. ook
Matth. 26:45, Marcus 6:31, Lucas 12:19; 1 Cor. 16:18, 2 Cor. 7:13, Philemon: 7, 1 Petr. 4:14
(Kittel, 352: LXX Jes. 11, 2, ‘dauerndes Ruhen des Geistes Gottes im Unterschied von zeitlich
begrenzter Geisteserfüllung’; in 1 Petr. 4:14 een rusten van den Geest, dat het einde van het
komen, en dus werken voor bepaald doel en bepaalden termijn aanduidt, ook volgens
Greijdanus, Komm. 1 Petr., Bottenburg, A'dam 171, blijkens diens verwijzing naar Jes. 11:2
en Joh. 1:32-33.)

K. Schilder, Wat is de hemel?

276
Welnu, gelijk wij in de voorgaande paragraaf gezien hebben, dat de ‘vervulling’
(volkomen doelbereiking) van het ‘garantieteeken’ van den sabbath tegelijk zijn
verdwijning als garantieteeken is, zoo beteekent ook de vervulling van den sabbath
als ‘kata-pausis’ meteen zijn verdwijning als zoodanig, en zijn plaats maken voor
den sabbath als sabbatismos. Die ‘vervulling’ en dus ook dit ‘plaats maken’ geschiedt
in den jongsten dag. Dàn zal God de actie van het ‘kata-pauein’, d.w.z. het
‘kata-pausis’ geven, ten toppunt voeren, en in een ‘punt des tijds’ generaal en
gelijktijdig maken over en in heel de kerk. De z.g. strijdende èn de z.g.
1)
triumfeerende . Hij zal de strijdende ‘anapausis’ geven van haar ‘tranen’, die alle
afwisschende (Openb. 7:17, 21:4, vgl. Jes. 25:8), gelijk Hij dit reeds eerder (toen
n.l. één voor één de vóór de parousie wegstervenden het strijdperk van beneden
verlieten) deed ten aanzien van hun ‘moeiten’ (Openb. 14:13). Maar dit negatieve
(anapausis van tranen) maakt nu dadelijk plaats voor het positieve; er komen
palmtakken, witte kleederen, gouden straten en een lied in de keel - dit alles in plaats
van de tranen. Dit positieve is dan de ‘sabbatismos’. En wat de ‘moeiten’ betreft, de
2)
negatieve ‘anapausis’ maakte reeds dadelijk na het sterven ruim baan voor den
‘sabbatismos’ en zijn positieve geschenken; in hun werken verblijdden zij zich, gelijk
God positief dat doet in zijn sabbath over de zijne; de hunne waren trouwens de
zijne. Doch zie, voor de gansche kerk vervùlt nu God Almachtig in dien jongsten
dag de ‘ana-

1)
2)

Zie de noot op bl. 202.
‘Van nu aan’, Openb. 14:13, bewijst dit nog niet, want het ‘behoort waarschijnlijk bij sterven’
(Greijdanus, Komm. Openb. 301). Maar wel het volgen van hun werken: ‘hun werken volgen
met hen’; ‘wat zij gearbeid hebben vergezelt hen naar de overzijde des doods’ (Greijdanus,
302).
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1)

pausis’. Ook voor de ‘triumfeerende’. Haar gebed om vergelding - een krachtig
strijdwapen - geeft Hij rust; de bidders zien nu de vergelding, het groote avondmaal
der bruiloft ziet dat andere der vogelen (bl. 208). En voor de zielen dergenen, die
zonder ‘pauze’ onder het altaar hadden geroepen òm die vergelding, en aan wie
gezegd was, dat ze nog een klein weinig hun ‘anapause’ moesten verdragen, totdat
hun broederen met hen in de ‘anapause’ zouden ingaan, opdat de één niet zonder
den ander den ‘sabbatismos’ in zou gaan, wordt thans in één ure met die anderen
de ‘anapause’ door-drongen van den ‘sabbatismos’ (Openb. 6:9-11, Hebr. 11:40).
Trouwens, in die opwekking, om het in de ‘anapausis’ toch nog vol te houden, totdat
de groote ‘sabbatismos’ zou vermogen aan te breken, ligt zelf reeds de
uitnemendheid van dezen boven gene uitgesproken.
Op deze progressie nu vàn den sabbath als ‘anapausis’-teeken en -genieting tot
den sabbath als teeken en zegel van den ‘sabbatismos’, straks tot den eeuwigen
‘sabbatismos’ zèlf, lette men wèl.
Deze gedachte toch geeft eenerzijds dieper relief aan wat hierboven over Gods
sabbath werd gezegd; anderzijds ook aan onze verwachting van eigen
sabbathsvreugde.
Wat het eerste betreft: het is thans wel duidelijk, dat het slechts na tusschenpoozen
(pauzen!) aanbreken van den sabbath tijdens het leven op aarde wel noodig was
uit hoofde van de deining, het rhythme in alle geschiedenis, doch tevens, dat toch
dit intermitteeren van den sabbath niet de ultima ratio van Gods rustplan kón zijn.
Eeuwige, niet-intermitteerende, pauze-looze rust is zijn laatste doel. Zonder
‘anapause’ (‘zonder rust’) moet men, deelende in Gods rust, het trishagion (‘driemaal
heilig’) uitroepen (Openb. 4:8). Dit niet-meer-pauseeren is grondwettig; dus is het
in hemel (7:8) en hel (14:11). Gods sabbath bleek uiteindelijk den onzen te bepalen:
welnu, Gods sabbat is eeuwig. Wel heeft God - naar we boven besproken hebben
- reeds in het ‘pactum salutis’, in den vrederaad (blz. 262, v.) altijd de wereld en
haar beweeglijkheid, en geschie-

1)

Zie noot op bl. 202.
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denis, zich bewust voor oogen gesteld, en wel heeft Hij daarom voor die beweeglijke,
nog historisch verloopende wereld, zelfs al ware ze niet in zonde gevallen, den
sabbath als intermitteerend teeken van nog hoogere, van de straks eeuwige rust
gewild, en positief bemind (omdat het intermitteerende-in-progressie behoort tot
Gods plàn voor de historie), maar toch heeft Hij den sabbath ten slotte als eeuwigen
sabbath bemind boven alle sabbathenvan-beneden. De Heere bemint de sabbathen
van het boven-Jeruzalem bóven die van het beneden-Jeruzalem.
En daarom bracht Hij ook den voortgang in de geschiedenis door het aangebrachte
heil. Hij ging voort van kracht tot kracht, van oud naar nieuw verbond, van den
vernederden tot den verhoogden Christus. Hij bracht progressie in de
intermitteerende sabbathen van Jeruzalem-beneden. En in al die
eeuwen-van-progressie werd elke volgende sabbath nog krachtiger garantie-teeken
voor den eeuwigen sabbath dan de voorgaande.
Maar is dan eenmaal dit garantie-teeken in den hemel ‘vervuld’, dan is ook de
rust der menschen eeuwig als die van God. Het intermitteeren is voorbij; de klokslag
van den tijd breekt de rust niet meer. Geen insnijding van arbeid breekt meer de
rust; dus blijft slechts over, dat arbeiden en rusten volkomen identiek geworden zijn.
De sabbath van Israël was een steeds wederkeerend vooruitgrijpen naar het
komende messiaansche feest; die van het Nieuwe Testament bleef dat, omdat dit
feest onder Vorst Messias nog niet volkomen en nog niet strijdloos was. Zoo was
het mogelijk, dat eerst onder Israël, in de lange lijst van ‘sabbathen’, ‘feestdagen’,
bepaalde jaarfeesten, en zelfs in een ‘jubeljaar’, en later in den christelijken
feestcyclus, de sabbaths-vreugde proleptisch niet alleen de week, doch ook het jaar
en zelfs jaarperioden beheerschte, doch meteen - indeelde. D.w.z. de arbeiders
keerden na de rust weer tot de vermoeienis, de verarmden na de zegeningen van
het jubeljaar tot de armoede, de vrijen weer naar de dienstbaarheid. Doch in den
hemel is dit alles opgeheven, wijl vervuld. Daar is de knecht juist in zijn dienen heer;
de vrager is er juist in zijn vragen rijk in goederen; en alles is in het eeuwig jubeljaar
begrepen.
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Zien wij nu ten slotte op hetgeen gezegd is terug, dan beteekent deze verslinding
van het negatieve en proleptische door het positieve der schenkende, vervullende,
genade, en deze verheerlijking van de ‘katapausis’tot ‘sabbatismos’, een radikale
kritiek op Dante's hemelbeeld, met name voor wat betreft den opbouw van zijn
hemelsferen.
Dante immers kent negen hemelsferen. De onderste drie daarvan, n.l. de maan,
Mercurius, en Venus, zijn gedacht als woonplaatsen voor de zwakken. Op de maan
toch plaatst hij hen die wel een goeden, sterken aanleg hadden, doch, hetzij door
krachteloosheid van binnen, hetzij door belemmering van buiten, er nimmer toe
gekomen zijn, die krachten effectief te maken, en zoo tot heerschappij te voeren.
En op de planeet Mercurius plaatst hij degenen, bij wie het leven in de vreeze Gods
wel aanwezig was, doch die, evenals de maan-bewoners, slechts ‘als door vuur’
behouden zijn. Want in hun tijdelijk leven hebben zij zich al te veel door de eerzucht
laten meenemen. En wat Venus betreft, de naam is weer symbolisch, evenals die
van Mercurius, en van de maan. Op de maan, de plaats van het bleeke licht, zijn
de bleeke, matte geesten. Op Mercurius - de naam herinnert aan macht en eer zijn de vroeger al te eerzuchtigen. En zóó zijn op Venus zij, die al te zeer zich hebben
vergeten voor de erotiek der zinnen.
Nu laat Dante een schaduw van de aarde vallen door de drie zooeven genoemde
hemelsferen. Ze vallen juist in die schaduw, en de top der schaduw valt met Venus
samen. Men verstaat, wat Dante zeggen wil: er is nog een nawerking, en dan wel
een het licht bekampende, en verzwakkende nawerking van de aarde, het aardsche,
het zinnelijke in het hemelleven. De drie kringen behooren wel tot den hemel, maar
er is daar althans nog nawerking van de aarde. De aarde is er niet ‘overwonnen’,
niet door ‘vervulling’ overgegaan in dat, wat haar vervuld-heid summier in zich
opnam.
Het is hier de plaats niet, om deze dingen dieper na te zoeken. Wij zouden in dat
geval moeten nagaan, inhoeverre bij Dante de symboliek aan het woord is; zouden
moeten afkeuren, dat Dante de tegenstelling tusschen het aardsche als zinnelijk en
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daarin minderwaardig, en het hemelsche als aetherisch en daarin reiner en hooger
poneert; we zouden ook er op moeten wijzen, dat achter deze heele beschouwing
1)
een onzuivere, neo-platonistische contrasteering van natuur en genade ligt , en
een zeer gebrekkige psychologie; om van wereldbeeld en theologie en
sferen-indeeling maar geheel te zwijgen.
Dit alles blijve rusten. Wij voor ons hebben slechts met dat symbool te doen,
waarin Dante nog een nawerking van de aarde, en van (ware of vermeende) zonde
als in den hemel werkelijk toonen wil.
Tegen zulke constructies nu wapent ons de Schrift met haar: ‘God zal alle tranen
van de oogen afwisschen.’ Reeds hebben wij opgemerkt, dat dit volstrekt niet
beteekent, dat de herinnering aan (of, beter gezegd: het weten en kennen van) de
zonde ginds ontbreekt. De Schrift geloovende - 't is ook onze eenige grond - konden
wij deze zonde-kennis uit ons zaligheids-beeld niet wegdenken. Doch we plaatsten
onmiddellijk er tegenover de stellige verwachting, dat in den hemel elk oogenblik
het kennen, en in heel haar historisch verloop overzien van de zonde straks ‘zonder
pauze’ samen gaat met het vàste, vòlle, stèrke ‘zien’ van de volkomen krachtige
genade Gods.
Evenwel: werkelijke aandacht voor de zonde is geen gevolg der zonde. Ze is
daarvan geen nawerking, doch tegenwerking. Zij wordt juist opgewekt door de
genade, of anders door een voldongen rechtshandel van veroordeeling, als in de
hel. Daarom is ze feitelijk ook geen ‘hèr-innering’ in den hemel. Evenmin, als wij
hierboven (bl. 169-174, 191) het begrip ‘weerzien’ of ‘hérkenning’ hebben toegelaten,
evenmin willen wij thans, strikt genomen, het woord ‘hèrinnering’ bezigen. Wij zullen
straks niet de zonde ons ‘nog’ ‘hèrinneren’, doch met een diep, door sabbathsgenade
en sabbaths-inzicht gewonnen kennis haar zóó zien, als nog nooit te voren. Daarom
kan geen enkele ‘ná-wèrking’ van de zonde ook maar eenig detriment aanbrengen
in de hemelsche zaligheid.

1)

Men leze maar eens het slot van den achtsten zang (op Mercurius).
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Want de ‘katapausis’ van den mensch is door zijn ‘sabbatismos’ overwonnen.
En zijn ‘sabbatismos’ is participeeren - naar menschen-maat - aan Gods
‘sabbatismos’.
Ja, dat laatste is wel de diepste en eerste grond: betraande oogen zijn ten slotte
ongewenscht ob-stakel voor Gods aangezicht. En nog niet gansch van vreugde
verzadigde sabbath-vierders zijn het ook. Zij zijn ondenkbaar in den hemel. Want
God heeft aan zichzelf in het vrêeverbond gegarandeerd, dat zijn ‘nieuwe
menschheid’, vóórgekend van eeuwigheid, in heerlijkheid voor Hem zou treden. En
dus wil Hij van allen, die Hij tot en in haar telde, ook de zaligheid genieten,
onverhinderd.
Dit wat den ‘Vader der geesten’ betreft.
En wat de geesten der volmaakt rechtvaardigen zelf aangaat: slechts als men de
dingen zóó ziet, is het mogelijk, de begrippen ‘katapausis’ en ‘sabbatismos’ behoorlijk
tegen elkander af te grenzen.
Reeds merkten we op, dat men in die twee geen tegen-stelling zien mag; er is
óók in den hemel een ‘katapausis’, een uit-rusten van de moeiten, het verdriet, de
zonde en het berouw.
Maar deze ‘katapausis’ is niet langer na-werking van de aardsche moeiten. Ook
geen re-actie-beweging, ook geen reflex-beweging. Ze is vrucht van den
‘sabbatismos’. Omdat en doordat God ‘met goederen’ de zijnen ‘vòlgemaakt’ heeft,
dáárom en dáárdoor kennen ze hun ‘ledigheid’ van eertijds: dat kénnen is ook zelf
één van die hun geschonken goederen. Omdat en doordat God alle effecten van
zijn genadewil in hen positief vervuld heeft tot het top-punt toe, tot de ‘volle maat’
toe, die Hij in zijn eeuwig voornemen voor hen bestemd had, dáárom en dáárdoor
weten ze, hoe zij beroofd geweest zijn door en in de zonde, hoe verhard zij zijn
geweest tegenover Hem en zijn genade-wil. Dat weten is ook zelf één van die
effecten van Gods genade-wil in hen.
En zóó ook zien wij ons verzet tegen Dante's denkbeeld van daareven. Had hij
gelijk, en zouden inderdaad de woorden ‘herinnering’, ‘weer-zien’, ‘her-kenning’ op
hun plaats zijn, dan zou
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in de ‘katapausis’ nog iets negatiefs zijn, en iets van privatie. Het zou neerkomen
op zekere devaluatie van den ‘sabbatismos’; er bleef dan een vacuum des vredes,
- gelijk de schaduw van de aarde het licht des hemels toch feitelijk bij Dante
vermindert in zijn sterkte, verhindert in zijn uit-straling en door-straling. Maar nu de
Schrift den ‘sabbatismos’ ons als positief en overwinnend, wijl vervullend
genadegeschenk - een wonder, ná het ‘katastrofale’ (bl. 64-66) ‘punt des tijds’ (37
v., 66, 122 v.) doet zien, nú weten wij genoeg. De zonde ‘blijft’ niet, doch ‘treedt’
àndermaal in gedachtenis, ànders, rijker, voller. Tegenover dat weten der
zonde-van-eertijds, en van dat berouw-van-vroeger neemt dan inderdaad de
hemelsche rust het karakter aan van ‘katapausis’. Maar ze is nu vrucht van
‘sabbatismos’. Het positieve heeft het negatieve overwonnen; de thesis doceert de
anti-thesis.
Want daarin triumfeert de hemelsche ongebroken dienst des Woords. En daarin
is de mensch Gods beeld. En daarin vindt ieder werkelijkheid en zin van het God
prijzen zonder pauze, dag en nacht, - onverhinderd.
‘Onverhinderd’, - dat is trouwens het laatste woord in het laatste historische boek
van het laatste Testament.

§ 3. De sabbath als garantieteeken voor den cultuur-historischen vrede
vervuld.
Het was niet zonder opzet, dat wij in het voorgaande telkens met zooveel nadruk
onze laatste positie kozen, niet in ‘onzen’, doch in ‘Gods’ sabbath. Gelijk wij - zoodra
we ons zelf tot doel stellen, als waren we ‘Selbstzweck’, - een belachelijk en
verdoemelijk idool zijn, zoo noemden we ook een sabbath-van-òns, als ware die,
van Gods sabbath geabstraheerd, een doel in zichzelf, en mitsdien een geschikt
uitgangspunt der redeneering, een hatelijke fantasie, die roof pleegt aan Gods
majesteit.
Naar onze meening dient van dit gezichtpunt uit ook de vraag te worden
besproken, of de ‘gemeene gratie’ en haar ‘vrucht’ beteekenis voor den hemel en
het eeuwige ‘hemelleven’ hebben zal, ja dan neen.
Want ook deze vraag is te herleiden tot de sabbaths-kwestie. En
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dan met name tot de grondvraag, hierboven reeds beantwoord: of het in den sabbath
in eerster en laatster instantie gaat om ons genieten, òns zalig-zijn, òns rusten, dan
wel om Gòds zaligheid, Gòds rust.
In het eerste geval nu zou de sabbath primair een kwestie van ons mógen zijn.
Op dat mógen viel dan de meeste nadruk. Er is immers ‘nog’ zooveel te genieten
in deze overigens ‘nog’ zoo vermoeiende en bezwarende wereld? M.a.w., in dit
geval zou de sabbath primair ‘katapausis’ zijn, ja, eigenlijk daarin opgaan.
In het tweede geval echter is de sabbath een kwestie van ons dienen, van moeten,
van ons (ambtelijk) werken voor God, die ‘rusten’ wil in àl zijn werken, en die ons
in het verbond opvordert, om als zijn medearbeiders uit zijn geschapen werken àlles
te voorschijn te roepen, wat er in besloten ligt. Dat is dus onze ambtelijke
roeping-tot-cultuur. En deze bedoelt nu rechtstreeks GODS sabbatismos dienstbaar
te zijn. Want in de ontplooide scheppingsvolheid rùst God, heeft Hij zijn sabbath.
Ieder weet, dat hier de kwestie der z.g. ‘gemeene gratie’ dadelijk in betrokken is.
We achten de ‘gemeene-gratie’-leer, met name dan, gelijk dr A. Kuyper ze ontwikkeld
heeft, algemeen bekend, kunnen althans in het bestek van dit boek er niet nader
op ingaan.
Dit neemt niet weg, dat het verband tusschen onze cultuur en Gods sabbath, en
dus ook tusschen wat men ‘gemeene gratie’ noemt eenerzijds, en den hemel
anderzijds, uit een oogpunt van rechte probleemstelling primordiale beteekenis
heeft.
Immers, in het eerste der zooeven gestelde gevallen is de wereld primair als
vloek-object te zien. O ja, we krijgen dan weliswaar daartegenover de vertroostende
prediking van een sabbath als ‘katapausis’. Maar die troost bleek ons, indien de
‘katapausis’-gedachte domineert, reeds veel te schraal (§ 2). Men kan het motief
van den sabbath als ‘kata-pausis’ (verkwikking in een gevloekte wereld, tempering
van den vloek) dan verder uitwerken in een breede gemeene-gratie-leer, - op déze
basis blijft de gemeenegratie-leer toch altijd een quietief voor de ‘smalle’ gemeente.
En zùlk een ‘solutie’ voor het zooeven gestelde probleem rekent niet àf met
ressentiment, negativisme, principieele wereld-ontkenning.
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Hoe geheel anders komt echter dit probleem te staan in het tweede der hierboven
gestelde gevallen! Dán toch is de wereld en haar volheid niet primair als onder den
vloek gesteld voor onze aandacht getreden, doch wordt ze als instrument van Gods
zelfverheerlijking gezien. Haar ontwikkeling en ontplooiing (cultuur) is dan
rechtstreeks adventswerk voor Gods sabbath, het perfectum dier ontplooiing is dan
die sabbath zelf. We komen zóó uit den eng-pas van het ressentiment vandaan, en
zijn in de ruimte gekomen, niet in de (bedompte) ruimte van den ‘genieter’ (dien
misbruiker der gemeene-gratie-leer), doch in de (open, breed-kosmische) ruimte
van den ambtsdrager, die den ganschen tot cultuur roependen tijd ziet als
‘paraskeuè’, d.w.z. als voorbereiding van Gods sabbath, waarom hij dan ook zijn
cultuurtaak ziet als 't schoffelen van het pad, waarlangs zijn Vader straks zijn
sabbaths-rondgang maken wil.
De hemel - en de gemeene gratie.
Dr A. Kuyper - men weet het - heeft in zijn ‘Gemeene Gratie’ de aandacht van
velen geboeid, toen hij de ‘winste’ der ‘gemeene gratie ‘blijvend’ had durven noemen,
blijvend in den hemel, waarin immers de eer en de heerlijkheid der volkeren, der
koningen zou worden ingedragen (Openb. 21:24, 26)?
Ook wij kunnen dus in dit boek dit vraagpunt niet ontgaan.
Het zij ons vergund, in enkele opmerkingen te adstrueeren, wat onze bedoeling
is.
***

a. Weliswaar plegen velen onder ons de kwesties van cultuur en cultuur-waardeering,
óók onder eschatologisch gezichtspunt, direct, soms zelfs uitsluitend, te ‘benaderen’
uit de gemeene-gratieleer, maar het schijnt ons beter, het uitgangspunt der
redeneering te kiezen, niet in de idee der gemeene gratie, maar in de gereformeerde
ambtsidee, zooals die o.m. ligt uitgesproken in Zondag XII van den Catechismus.
Gelijk wij - om een voorbeeld te nemen - in de bespreking van sociale kwesties niet
ons theoretisch uitgangs-
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punt nemen in het ‘recht’, dat de eene mensch thàns tegenover den ander heeft,
maar in het recht, dat God als Schepper tegenover alle menschen,
gemeenschappelijk èn afzonderlijk heeft, zoo willen wij het ook doen bij de bespreking
van de cultuurvragen. In de ambtsgedachte nu raakt men Gods oer-recht op den
mensch.
b. Hardnekkig gaat echter veler theorie in dezen een anderen kant uit. Voor hun
begrip is ‘de’ cultuur enkel en alleen een zaak van ‘gemeene gratie’. God heeft, zoo
redeneert men dan, ons ‘nog’ zooveel goeds overgelaten, haar ‘nog niet’ geheel
aan het verderf prijsgegeven, zonde en vloek ‘nog’ geremd, Satan ‘nog’ gebonden;
daarom mogen wij ‘nog’ veel goeds genieten. Wij hebben ‘nog’ kunst en wetenschap.
En straks neemt zèlfs de hemel de bouwsels dezer cultuur ‘nog’ aan, o
mirakel-van-genade.
c. Tegen dit positie-kiezen in de leer der ‘gemeene gratie’ rijzen echter bezwaren.
Bijvoorbeeld practische; maar daarbij zullen we hier niet stilstaan.
Iets anders bedoelen wij.
Ons bezwaar richt zich tegen dit ‘nòg’-gezichtspunt zelf. Wanneer ik zeg: ‘we
hebben nog zooveel goeds’, dan laat ik mijn probleemstelling beheerschen door de
leer van zonde, vloek en dood. M.a.w. door iets, wat in het vervolg der geschiedenis
opgetreden is.
Maar dit deugt niet.
Alle vervolg moet uit het begin worden verklaard; eerst dan ziet men, waarheen
de tendenzen voeren in het eind. Toen men het ‘genade-verbond’ tot uitgangspunt
voor de verbondsleer nam, liep het scheef; eerst toen men bij het begin, het
‘werk-verbond’, de zaak aanpakte, liep de wagen weer in het goede spoor. Waarom
zou het bij de ‘algemeene genade’ anders zijn? Wat ons na den val ‘nog’ gelaten
is? Een belangrijke vraag, o zeker. Maar ze raakt slechts één kant van het probleem.
Want déze vraag stelt een onderzoek in naar wat wij ‘hadden’ of ‘niet meer hebben’.
Doch ons ‘hèbben’ of ‘missen’ raakt ons werk in 't ‘werkverbond’. Ons ‘mogen’ ligt
oorspronkelijk in 't ‘moeten’ zelf; hier stuiten we dus weer op de ambtsgedachte.
En nu luistert het heel nauw.
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De egocentrische probleemstelling zegt: we hebben nog veel goeds; den luien
knècht ‘viel’ de straf zoo ‘mee’. Zóó praat men alleen na den val.
De theocentrisch opgezette redeneering evenwel zegt: we hebben ‘nog-niet’ onze
geweldige taak naar behooren vervuld; den gehoorzamen zoon drijft zijn nog-niet
klaar zijn. Zóó spreekt men óók voor den val.
Ook Christus stelde tegenover het ‘nog’ der farizeesche knechten het ‘nog-niet’
der tot God zich bekeerende zónen. De oorzaak? Wel, Hij spreekt telkens - anders
dan die farizeeërs - over wat er was in den beginne, en bindt hen daaraan. Hij gaat
dus óók in zijn spreken terug tot vóór den val (vgl. bl. 233). En zóó overwint Hij de
farizeeërs. Hun zatte ‘nog’ breekt nu ineens stùk op het neerslaande ‘nog-nièt van
Christus, die zijn berg beklimt, en daar leert van het koninkrijk der hemelen. Hij doet
een zaligspreking van nog-nièt-lieden; ze hongeren, nog-niet-genoeg gegeten; ze
dorsten, nog-niet-genoeg gedronken; ze treuren, nog-niet-aanhet-doel; ze zijn arm,
nog-niet op-het-droge; zachtmoedig, nog-niet bourgeois satisfait; ze hebben dan
ook het aardrijk, dat groote ding, nog niet in bezit. Christus heeft in die bergrede de
heele nòg-casuïstiek der Joden weggeblazen. De schriftgeleerden wisten precies,
wat er ‘nòg’ op door kon, zou een geval van huiselijke ellende ‘nog’-nèt geen
‘echtbreuk’ heeten, zou een eed-formule ‘nog’-nèt wettisch zijn. Christus evenwel
plaatste al die ‘nog’-tactici onder den druk van het absolute. De begeerte tot de
vreemde vrouw noemde hij reeds echtbreuk; toen was er ineens niet één meer, die
er ‘al’ was; ieder begreep nu ineens: ‘ik ben er nog niet’.
d. Wat dit voor de cultuurwaardeering, en voor ons verkeer in het cultuurleven
beteekent? Oneindig veel. Al was het alleen maar dit, dat zóó de cultuur-vraag van
den aanvang eschatologisch blijkt, dat we dus niet verwonderd, aan het eind
ontdekken, dat waarlijk ook de hemel nog ‘winst’ puren kan uit de ‘gemeene gratie’,
maar dat we de zaak precies omkeeren: we zouden ons moeten verwonderen, als
de cultuur niet voor Gods eeuwigen sabbath had te werken. Persoonlijk komt de
kwestie dadelijk zóó te staan:
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wat heb ik nu van de cultuurtaak gezien, hoeveel heb ik ervan aanvaard als dienaar
van God? Inplaats van den ‘kristelijken’ likkebaarder, die óók zijn kluifje van den
vetten cultuurbuit in handen wist te krijgen, treedt nu de christelijke ambtsdrager,
die eschatologische lijnen trekt naar het nieuwe Jeruzalem en die van ‘gemeene
gratie’ niet reppen durft zonder haar correlaat: den ‘gemeenen vloek’. In beide erkent
hij de retardatie van den vollen zegen en van den vollen vloek, opdat zich koren en
kaf tezamen laten rijpen voor den oogst.
e. Verengt men het cultuur-probleem tot een vraag van ‘gemeene gratie’, dan
blijft men steken in reactie. ‘We verdienden wel den vloek, maar God heeft ons “nog”
veel goeds gelaten; we hebben “nog” resten uit het paradijs. Resten: een mooi
brokje natuur: een symphonie van Beethoven, tooneel, film’.
Maar op dit standpunt vergeet men licht één ding. Men ziet voorbij, dat in het oude
paradijs zoowel geboden als beloften gedateerd waren. De werk-opdrachten waren
geen reguliere, vaste accompagnementen, zij, noch hun inhoud, van al de komende
en gaande paradijsdagen. Maar ze drongen den mensch in het paradijs naar zijn
toekomst, naar het ‘punt des tijds’, dat we zoo vaak bespraken. Datzelfde geldt dus
ook van het werk-materiaal: de hof, heel de lachende, lokkende wereld. Het
werk-materiaal ‘op zichzelf’ bezien, los van de werk-opdracht, dat zou wel heel
verkeerd zijn.
Dit dateeren nu is gebleven. Het nog-niet is gebleven. Ook dat, juist dat, vooral
dat, is door Christus gered. Het is niet zóó, dat God na de zonde de klok heeft stil
gezet, om niet gedwongen te zijn, ‘nu-reeds’ de hel te openen; en dat nu de mensch
kon zeggen: we zijn ‘nog’ op de aarde. Neen, al mag dit ‘nog’, van menschelijk
gezichtspunt, in anthropomorfen spreektrant zijn plaats hebben, theologisch
sprekende, zegge men liever: God bleef zijn ‘nog niet’ schrijven; de klok stond niet
stil; de wijzers zochten het ‘punt des tijds’; dat bleef gelijk van den beginne.
Derhalve zijn ook heden àl onze ‘vergunningen’ en àl onze ‘orders’ gedateerd.
Evenals Adam en Mannin hebben wij te werken met de heden presente
wereldmogelijkheden, om te komen tot den
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sabbath van kosmische breedheid. Het mógen is dan geen ding op zichzelf, geen
reden van vergenoeging in een tot onze verwondering ons gelaten ‘rest’. Want gelijk vóór den val - zoo ligt ook nu het ‘genieten’ niet in de ‘dingen’, maar in het
goed-wèrken-met-de-dingen. Want ‘Gabe’ en ‘Aufgabe’ blijven één. En dus is het
woord ‘gratie’, zelfs nog afgedacht van de misverstanden, in dit verband voor het
probleem te begrensd, te eenzijdig. Een verloren en een herwonnen paradijs, en
dus óók de weg, die tusschen die beide ligt, ze zijn geen kwestie van ‘gunst’ zoozeer,
als wel van òpdracht, bevèl, gebòd. En waar velen de cultuur-vraag zuiver en alleen
als een van al-of-niet-mògen behandelen, daar mogen zij bedenken, dat óók ten
aanzien daarvan plaats blijft voor die de keel toenijpende vraag van den
Catechismus: Doet dan God den mensch geen onrecht, als Hij in zijn wet van hem
eischt, wat hij niet doen kan? ‘Neen Hij’. ‘Neen Hij’. Hier treedt de ‘verschrikkelijkheid’
van het cultuurvraagstuk voor de aandacht. Het is een ‘last des Heeren’, dit
cultuur-drijven. Het is een diepe snik, die catechismusvraag van daareven.
f. En hiermede hebben we een laatste punt bereikt. Doorgaans heeft men bij het
spreken van ‘gemeene’ gratie het oog op wat tusschen de wereld en óns nog
‘gemeen’(schappelijk) is (dr. A. Kuyper). Wat wij met alle menschen saam bezitten,
dat heet dan gemeene gratie. We onderzoeken dat nu niet curieuselijk in dit boek.
Genoeg zij, er aan te herinneren, dat de een met meer, de ander met mindere
gewenning nu begint te spreken van een terrein der gemeene gratie. ‘Het’
cultuur-‘terrein’ wordt dan een soort van neutrale zône tusschen de kampende
fronten van kerk en wereld, waar we af en toe kunnen pauzeeren, en ‘uitrusten’,
onze ‘gemeene’ ‘katapausis’ hebbende. Tevens is het dan beider werkvloer voor
neutrale zaken.
Maar dat is toch fout. Er is geen kwestie van een gemeenschappelijk ‘terrein’, dat
zelf een puur geschenk voor communale recreatie wezen zou, een ‘sector’ van
gemeene spelen. Een terrein van de gratie, onvermengd, is eerst de hemel. Eerst
als hij is ingegaan tot zijn rust, is er óók een ‘terrein’ der ongehoorzamen.

K. Schilder, Wat is de hemel?

289
Dat is dan de hel. Maar feitelijk is dat geen ‘terrein’, geen ‘effen land’. En iets van
‘gemeenschap’ is er niet tusschen die twee. Voor het héden echter heeft de kerk,
dank zij de bij de geloovenden beginnende ‘gratie’, en, dank zij óók het van de
ongeloovigen af beginnende ‘oordeel’, wel ‘nog’ eenzelfde werkplaats als ‘de wereld’,
tot op den jongsten dag, maar de menschen hebben nu niet meer een ‘gemeene’
cultuur. Zoodra cultuur ophoudt speciaal een ‘gave’ der (gemeene) ‘gratie’ te heeten,
doch weer een kwestie van dienst wordt, is het sprookje der ééne
‘gemeene-gratie-cultuur’ meteen verdwenen. We droomen dan niet meer van een
‘gemeene’ cultuur, maar krijgen dan een oog voor tweeërlei: het
gehoorzaam-gaan-worden in de cultuur ter eener, een tegen God in overtreding zijn
1)
in de historie der cultuur ter anderer zijde .
g. De exegese nu, die prof. dr S. Greijdanus gegeven heeft van den reeds
geciteerden tekst uit Openb. 21:24, 26, is, in tegenstelling met die van dr A. Kuyper
in ‘De Gemeene Gratie’, steun en bevestiging van de hierboven door ons ontwikkelde
gedachten.
Wat dr Kuyper's exegese betreft, ze hangt begrijpelijkerwijze samen met heel de
wijze, waarop hij de leer der ‘gemeene gratie’ opbouwt.
Hij laat nl. (Gem. Gratie, 1902, I, 6) de ‘gemeene gratie’ ‘geboren worden’ uit de
‘lankmoedigheid’ Gods, ‘waarmêe het Goddelijk geduld van den Almachtige de
zonde tijdelijk verdraagt’; hiertegenover stelden wij reeds, dat dit ‘verdragen’ wel
een bijbelsche gedachte is (waarin de Schrift deels zich plaatst op het standpunt
van den mensch), doch dat voorts deze constructie te eng is, omdat God niet uit
één van zijn deugden, doch uit die alle laat ‘geboren worden’ wat geboren wordt;
omdat voorts Gods ‘verdragen’ van de zonde en de zondaren o.m. geschiedt ter
wille van zijn voornemen, om de vóór-gekende mensch-heid (de ‘nieuwe’) te laten
komen tot ontwikkeling, en dus primair een thetisch doel heeft (gelijk de landman,
die het onkruid in den akker nimmer ‘verdraagt’ zonder positief begeeren van den
wasdom van het uitgezaaide koren). Vervolgens laat dr Kuyper (bl. 7) het leerstuk

1)

Vgl. dr D.H.Th. Vollenhoven, Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte, H.J.
Paris, Amsterdam, 1933, bl. 46.
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der ‘gemeene gratie’ zijn ‘vaste geschiedkundige uitgangspunt’ vinden in de
‘verbondssluiting van God met Noach na den zondvloed’; welke dateering ons reeds
1)
veel te laat gebleken is, wijl het uitgangspunt voor de menschelijke waarneming
en overweging (om nu maar daarbij te blijven staan) hierin ligt, dat na den val God
tusschen de bedreiging met den dood en de voltrekking van het dreigement heel
een geschiedenis inschuift, met mogelijkheid niet slechts, doch ook met opwekking
tot bekeering, en met handhaving dus van het in het paradijs gestelde
cultuur-mandaat; we herinneren bovendien hier aan wat wij opmerkten over het
‘natuurverbond’ als phase van het ‘genadeverbond’ en dit laatste dan weer zelf als
voortzetting van het ‘werkverbond’. Men ziet het: dr Kuyper's opvatting, schoon ze
den calvinistischen cultuurzin opgewekt heeft, toen die ingesluimerd was, had nòg
2)
3)
verder kunnen graven, om nòg breeder, nòg kosmischer, nòg meer obligeerend
te kunnen wezen.
Op deze wijze konkretiseert deze theoloog zijn spreken van een

1)

2)

3)

Hiermee is niet voorbijgezien, dat dr K. op andere plaatsen ook reeds in het paradijs na den
val ‘de gemeene gratie’ laat ‘tusschen beide treden’ (b.v. 453), maar a. op dit punt is zijn
theorie niet geheel doorzichtig, b. ook niet geheel vrij van imaginaire constructies (453) inzake
een ‘ontwikkeling van ons menschelijk leven’, die zonder haar ‘soo goed als geene’ zou
geweest zijn (wij ontkennen àlle ontwikkelingsmogelijkheid in dit geval); en c. de teekening,
die dr K. geeft van het geografisch bestand der dingen vóór Noach (12) is onwezenlijk; hij
kleurt voor wat die periode betreft te donker; op ons standpunt is dat overbodig.
Op zijn standpunt krijgt, dank zij de gemeene gratie ‘de kerk op aarde een plek voor het hol
van haar voet’ (457). Volgt men de andere keuze-van-uitgangspunt, dan krijgt ‘de wereld’ nog
levenskans zoolang God bezig is, de aarde te herstellen tot volkomen effen kerk-vloer. Ook
deze gedachte is natuurlijk door dr K. aanvaard (462), maar ook hier ontbreekt weer de strenge
opbouw uit één grondgedachte.
Dr Kuyper (a.w. 454/5) betoogt, dat ‘wie een beter vaderland zoekt’ allicht ‘geen geestdrift’
zou ‘kunnen gevoelen’ voor ‘dit tijdelijke’, indien ‘niets uit al wat zich in dit tijdelijke leven
ontwikkelde, in de eeuwigheid overgaat’. Daar komt dus weer de kwestie der theologische
en kosmologische argumentatie der cultuurwaardeering om den hoek gluren. De
ambtsgedachte motiveert anders; al zou ook alles vergaan, - het bevel, om in het proces (juist
als proces) mee te werken, activeert den wil, ongeacht de vraag, wat er al of niet over het
‘punt des tijds’ aan de eindpaal ‘over’ de grens heenkomt.
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‘terrein’ der ‘gemeene gratie’, en komt hij zelfs tot de gedachte, dat ‘de’ gemeene
gratie een ‘vrucht’ heeft, die een ‘krachtige kiem’ ‘ten grondslag’ heeft liggen aan
zichzelf en heel den bloei van die onderstelde ‘vrucht’ ‘der’ gemeene gratie (461).
En van die ‘voortgaande gemeenschappelijke ontwikkeling’ (460), ‘waartoe heel
ons menschelijk leven in de historie der volkeren gekomen is en nog komen zal’,
en uitsluitend van deze (460), verklaart nu dr Kuyper, dat ze ‘winste’ is ‘der’ gemeene
gratie; ze is in de totaliteit van haar gewrochten - op den jongsten dag - een min of
meer constante grootheid, resultante eener eeuwenlange cultuur-ontplooiing, en
wordt door dr Kuyper aangeduid als de ‘eere en heerlijkheid’ der ‘volkeren’ ‘in geheel
hun historisch verloop’. Der volkeren - zonder onderscheid van geloof of ongeloof.
En nu is het frappant, te zien, dat deze laatste meening, welke nog steeds in
gereformeerde kringen epilogen levert voor cultuur-speeches, en min of meer de
kroon zet op dr Kuyper's gemeene-gratie-epos, met één slag de exegese van prof.
dr S. Greijdanus tegenover zich vindt.
Prof. dr S. Greijdanus (Komm. 429) zegt, in zijn exegese van den tekst, volgens
welken de koningen der aarde hun eer en heerlijkheid in het heilige Jeruzalem
dragen: ‘Dat gebeurt nu, in dezen tijd’. Het is waar, dat dit de exegese is van vs 24,
waar nog de onvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt wordt (zij brengen). Maar in vs.
26, dat in den onvoltooid toekomenden tijd spreekt, (zij zullen brengen), is het niet
anders, volgens prof. Greijdanus. ‘Men zal de heerlijkheid, en de eere, der natiën
in haar inbrengen’, luidt de vertaling; en de verklaring zegt: ‘Bedoeld zijn degenen,
die het doen, d.w.z. die uit de natiën geloovig worden. Tot hen zullen ook behooren,
die in aanzien zijn, over verschillende uitnemendheden beschikken, macht oefenen,
welke zij ten dienste stellen van 's Heeren gemeente’. Dit gebeurt dus in den tijd,
al heeft het volgens den exegeet ‘in de eeuwigheid’ ‘dan zijn weerschijn’ (430). Al
zal het ook eerst ‘in der eeuwigheid in alle klaarheid zichtbaar zijn’, de zaak zelf
geschiedt in den tijd. ‘In deze aardsche bedeeling doet God ook koningen, en
machtigen, en grooten, zich bekeeren,
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mannen van beteekenis op allerlei gebied, en doet Hij ook velen van grooten invloed,
en hooge positie, medewerken tot den opbouw Zijner gemeente, en de komst van
Zijn koninkrijk in heerlijkheid’ (429).
Het verschil is niet onbeteekenend, laat staan: onbewust. Dr A. Kuyper verklaart,
in zijn parafrase van Openb. 21:24, 26 zoo stellig mogelijk: ‘Hier.... is niet sprake
van eenige aan het einde voorafgaande periode, maar wel degelijk van de
einduitkomst zelve, gelijk deze zich op de nieuwe aarde en onder den nieuwen
hemel na afloop van het oordeel, als blijvende nieuwe toestand vertoonen zal’ (459).
Maar dr S. Greijdanus merkt op, dat met de bedoelde tekstverzen ‘niet alleen’ wordt
‘voorgesteld, wat na de vernieuwing van hemel en aarde gezien zal worden, maar
ook reeds, wat in deze tijdelijke bedeeling geschiedt’. ‘Deze aardsche bedeeling
wordt bij deze beschrijving van het heilige Jeruzalem nog verondersteld’ (429).
h. Voor deze exegetische gronden zwichtende, aanvaarden we de meening van
prof. Greijdanus. En we hebben daarmee dan tegelijk erkend, dat niet alleen - wat
dr Kuyper ‘zeer wel denkbaar acht’ - ‘bij het ondergaan van deze wereld, heel het
gewas der “gemeene gratie”.... wordt afgestroopt en weggenomen’, maar dan ook
los te laten is zijn denkbeeld, ‘dat toch, bij het weer opbloeien der nieuwe aarde de
kiem der gemeene gratie welig zal uitbotten, en juist als vrucht van vroegere
ontwikkeling te beter zal gedijen’.
We stuiten hier op de beeldspraak, die aan het ontkiemen van het zaad in den
1)
akker ontleend is; in dit verband bedient dr Kuyper zich daar herhaaldelijk van .
Maar overtuigend is ook

1)

‘De onzichtbare kiem’ (van het lichaam) ‘blijft voortbestaan’.... komt in den dag der dagen
‘weer tot ontwikkeling’ (457). ‘Op gelijke wijze’ zullen ‘alle factoren, alle krachten, alle
elementen, die krachtens de schepping tot onze menschelijke’ natuur of tot ons menschelijk
wezen behooren, ten tweeden male.... uitkomen’. (457).... ‘Geheel op dezelfde wijze hebben
we het ons dus voor te stellen, dat wel alle vormen, waarin thans de vrucht der gemeene
gratie bloeit, eens zullen ondergaan, maar dat de krachtige kiem, die aan dit alles ten grondslag
ligt, niet vergaat, maar blijft, eens in het nieuwe rijk der heerlijkheid zal worden ingedragen,
en dat God er alsdan een nieuwen vorm aan zal geven’ (461).
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ditmaal de beeldspraak niet. Het is den geoefenden bijbellezer aanstonds duidelijk,
dat dr A. Kuyper door 1 Cor. 15 zich tot de beeldspraak van die kiem heeft laten
inspireeren. Paulus zegt daar, dat het lichaam verderfelijk wordt gezaaid (begrafenis),
doch in onverderfelijkheid wordt opgewekt (opstanding); de parallel met zaaien en
oogsten schijnt reminiscenties te wekken aan het uitbotten van een kiem (indien
althans dit het derde der vergelijking wezen mocht).
Evenwel, in de eerste plaats verdient het de aandacht, dat prof. dr F.W. Grosheide
in zijn exegese van 1 Cor. 15 ons tot groote voorzichtigheid maant in de uitwerking
van Paulus' parallel tusschen begrafenis en opstanding eenerzijds en zaaiing en
oogst anderzijds. Reeds is zijn opmerking waardevol, dat in den zaadkorrel, die
gezegd wordt te sterven (vs. 36), ‘het sterven niet theoretisch maar plastisch
aanwezig is’ (Komm. 533); en niet minder de andere, dat Paulus ‘niet als een
plantkundige’ schrijft (533, 537). Trouwens, afgedacht daarvan, blijft het een nuchtere
waarheid: ‘gelijk vaak in gelijkenissen, voorbeelden enz., is de overdracht niet zuiver’
(536); ze bedoelt dat ook niet te zijn. ‘Zaaien en opgroeien is de hoofdzaak in het
beeld’ (536). ‘We zouden’ - aldus prof. Grosheide - ‘te ver gaan, wanneer we’ den
doode (vs. 42) of het ‘natuurlijk lichaam’ (ibidem) ‘in biologischen zin het zaad’ van
het ‘geestelijk lichaam’ ‘achtten’ (536/7). De verandering van het lichaam, die
opstanding heet, kan men ‘hoogstens’ ‘analoog’ noemen ‘aan wat we in de natuur
zien gebeuren’ (537). Men komt ‘verder met de dingen te zien, ze zich voor te stellen,
dan door zorgvuldige ontleding, die tot het ongerijmde leidt’; slechts op de
‘hoofdgedachte’ komt het aan: ‘begraven is zaaien’. ‘Beide uitdrukkingen’ (zaaien
in verderfelijkheid, opwekken in heerlijkheid) ‘zien niet op den modus quo’ (de manier,
waarop), ‘maar op de omstandigheden, waaronder’ (537/8). En waar dr Kuyper (zie
bl. 292 de noot) juist op dien modus quo allen nadruk lei, en juist daarin den parallel
wilde doorgetrokken zien, daar vindt hij op dit voor het betoog kardinale punt dr
Grosheide tegenover zich.
En voorts, ook al zouden de meeningen van dr Kuyper en dr
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Grosheide op het onderhavige punt van het menschelijk lichaam elkaar volkomen
gedekt hebben, wie ziet dan niet in, dat tusschen de lotgevallen van een lichaam
èn die van kultuurproducten nog wel een zeer groote afstand ligt? We stooten in dr
Kuyper's betoog op een wel zeer gedurfde ‘metabasis eis allo genos’, een overgang
van het ééne ding op een ander, dat geheel andersoortig is.
i. Het zal na hetgeen opgemerkt is, nu wel duidelijk zijn geworden, dat wij voor
de vermelde constructie van dr A. Kuyper, in haar geheel genomen, evenmin als
de genoemde exegeten ons gewonnen kunnen geven. Het ‘indragen van de eer en
de heerlijkheid der volkeren’ (of koningen) is niet de openings-acte van den nieuwen
toestand in het hemelsche Jeruzalem, en het is evenmin de slot-acte in de
bedrijvigheid van het nog-niet-hemelsche Jeruzalem, doch het is de beschrijving
van een phase in het proces zelf van het kómen, en het òpkomen, van Gods
Jeruzalem in den tijd. Want het rijk Gods komt alle dagen, en het Jeruzalem der
kerk eveneens. Wat daarvan in het nieuwe Jeruzalem effect is, kreeg bij Greijdanus
den voorzichtigen naam van ‘weerschijn’.
j. Uiteraard is hiermee niet de breede kwestie der ‘gemeene gratie’ zelf ‘behandeld’.
Om misverstand te voorkomen, merken wij nog op, dat er, dank zij het openstaan
van dr Kuyper's betoog naar vele zijden, ook geen sprake is (of zelfs zal kùnnen
zijn) van een diep ingrijpend verschil op dit punt tusschen hem en zijn
hedendaagsche geestverwanten. De lezer heeft reeds begrepen, dat in het vraagstuk
van het al-of-niet-‘ja’-zeggen tot de (geschapen) wereld en onze roeping-tot-cultuur,
dr Kuyper ons achter zijn vaandel kreeg in den strijd tegen elk ziek
‘vroomheids’-ideaal, dat in het woord ‘welt-abgewandt’ de scherpe snede van Gods
waarheid en gerechtigheid meent te voelen. Trouwens in de hierboven, (en feitelijk
in heel dit hoofdstuk), door ons voorgedragen meeningen, kreeg dr. Kuyper juist,
wat hij zelf in zijn verhandeling over de ‘gemeene gratie’ verlangd heeft: een poging
n.l. om - om althans op één punt - over dit nog nauw aangesneden thema nadere
détailleering te geven. Naar onze meening zal deze
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nadere détailleering noodig zijn op verscheidene punten. Voor ons zelf interesseert
ons evenwel in het raam van dit boek speciaal dit ééne punt, dat niet uit het begrip
der ‘gratie’, als dominant in de probleemstelling, doch uit de geopenbaarde
werkelijkheid van Gods formatie van ambtsdragers, en van zijn mandaatverstrekking
aan de ambtsdragers, elke redeneering over cultuur, en waarde, doel, grenzen en
tendenzen der cultuur, dient te worden opgezet. Een betoog, waarin men al de
daarmee samenhangende vraagstukken alleen maar onder den gezichtshoek van
de ons bewezen genade ziet, dunkt ons te eng; het laboreert o.i. aan deze fout, dat
men daarin niet consequent genoeg alles afleidt uit Gods zelfverheerlijkings-wil.
Men zal verstaan, dat dus feitelijk het onderscheid tusschen dr Kuyper's meeningen
en de onze, voorzoover het hier ter sprake kwam, meer een kwestie van woordkeus
en vooral van methode is, dan van inhoud.
k. Toch is, óók zóó, dit verschil van genoegzame beteekenis, om het hier even
te noemen. Wij konden het vraagpunt niet ontgaan, wilden het ook niet. Immers,
slechts na al het voorafgaande kunnen wij aantoonen, dat het mogelijk is, met
vermijding van wat in Kuyper's constructie ons onwezenlijke fantasie leek, toch het
goede in zijn betoog niet alleen te bewaren, maar ook nog, althans voor ons besef,
dieper te fundeeren.
Laat ons ook daarvan nog iets zien.
l. Volgt men den ons in dit hoofdstuk leidenden redeneergang, dan kan men
zonder moeite vermijden, al wat ten overstaan van onze hedendaagsche
gereformeerde exegeten niet meer in Kuyper's constructie houdbaar bleek. Wij
bedoelen het bij Kuyper zoo beteekenisvolle element van het ‘indragen’ der eer en
heerlijkheid in het nieuw Jeruzalem. Dit ‘indragen’ lijkt ons - afgedacht nu van de
exegetische kwesties - ook op andere gronden niet te handhaven.
Reeds toch wordt het menschelijk krachtgebaar (in-dragen!), dat door het bekende
tekst-woord uit de Apocalyps beschermd lijkt, gebroken op het machtige: zie, Ik
maak alle dingen nieuw. Wie zou nu eigenlijk ‘indragen?’ God? Maar Hij wordt
telkens met name genoemd in het Openbaringsboek. Men kan Hem niet onder
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het persoonlijke voornaamwoord ‘zij’, of onder de aanduiding ‘men’ vermelden. Nog
eens dus: wie zijn die drágers, die ìndrágers? De engelen? Maar ook zij worden in
de Apocalyps van Johannes telkens uitdrukkelijk genoemd, soms zelfs één voor
één geteld. Het woordje ‘men’ in de uitdrukking: ‘men draagt de eer en de heerlijkheid
in’ (of: ‘zij’ dragen in), kan dus slechts op menschen zien. Maar wie heeft onder de
menschen armen, sterk genoeg, om nu heusch iets in te dragen in het vernieuwde
Jeruzalem? Heden kunnen wij - o zeker - wat indragen in het Jeruzalem, dat wij hier
op aarde bereiken kunnen: de kerk-van-nu. Maar de jongste dag beteekent het
einde van ons aller werkelijke ‘dragen’. Slechts door hun gedragen wórden, hun
òver de eindstreep in het bekende ‘punt des tijds’ heengedragen wòrden, komen
de kinderen van God weer in het bezit van ‘armen’, die dragen kunnen. ‘Armen’,
figuurlijk bedoeld, natuurlijk; we denken zelfs óók aan het denkvermogen b.v. We
hebben het begrip van wéér-zien, hèr-kenning, her-innering herhaaldelijk afgewezen;
het komt er nu op aan, ook aan de valsche bekoring van het begrip van het
‘weer-in-handen-nemen’ van oude gegevenheden te ontkomen. Op de grens van
tijd en eeuwigheid is niemand actief met eenig transport bezig. ‘Men’ wòrdt slechts
getransporteerd: een wervelwind, een storm, en groote verschrikking. - en het
befaamde ‘punt des tijds’! In-dragen daarentegen doet men slechts in een continuum
van tijd. Christus noemt ergens het sterven dit, dat alles ons ontbreekt; het grieksche
woord lijkt veel op het woord eclips. Transporteeren doet men niet in zijn
metamorfose-moment.
Wij behoeven niet meer te verzekeren, dat dr Kuyper deze dingen, als het er op
aankomt, net zóó ziet, (zie boven). Maar daarmee ontkent hij feitelijk zelf elke realiteit
in dat begrip van ‘indragen’. Zoodra men naar konkretiseering van het begrip
‘indragen’ zoekt, vervalt alle recht van aanwending van dit woord in den door dr
Kuyper verlangden zin.
Trouwens, wat zou nu toch eigenlijk in het ‘nieuwe’ Jeruzalem, dat dus zelf gedacht
is als over de grenslijn heen gekomen, nog in te dragen zijn? Wat wil men met onze
cultuur-schatten in dat
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nieuwe Jeruzalem? Ons lichaam is radikaal anders, - wat doen dan dáár ònze
woon-paleizen? Het wòrden hield op, de geboorteschoot staat stil: man en vrouw
hebben dus als zoodanig geen existentiereden meer; wat doet men dan dáár met
heel den rijkdom der erotische cultuur? De aarde is door het vuur heengegaan; wat
zoekt men daarnà dan nog naar ‘kiemen’? Heel de natuur is veranderd, de aarde
zelf heeft opgehouden, onderworpen te zijn aan den vasten regel van ‘opgaan,
blinken en verzinken’, aan de ‘wet’ van vergassing of verdichting, van bevriezing of
versmelting, van komen en gaan, welke ‘wet’ tot in de verste gebieden der uiterste
zonnestelsels den ‘tand des tijds’ overal in al zijn lengte en - geweld doet zien. Maar
wat wil men dan nog met cultuurproducten, die immers aan déze aarde in haar
tegenwoordige gedaante, in haar thans gegeven verhouding tot zon en zonnestelsels
zijn verbonden, en die alleen daarin mogelijk zijn? Het vuur, het vuur, - en daarmee
is alles wel niet uit, maar dan toch gansch anders geworden. ‘Kiemen’, zegt dr
Kuyper. Maar een ‘kiem’ en een ‘vrucht’ van die kiem kunnen niet door het
radikalisme van een zóódanig ‘punt des tijds’, als God in uitzicht stelde, gescheiden
liggen van elkander. Ze behooren beide tot eenzelfde wereld en wereldgedaante,
tot dezelfde dimensies, liggen in hetzelfde continuum. Wordt daarop fundamenteel
ingegrepen, dan is de ‘kiem’ niet meer kiem van wat er daarna komt; al kan men 't
beeld van zaaien gebruiken, omdat we geen ander hulpmiddel dan die beeldspraak
hebben om uit te drukken ons geloof, dat het waarachtig deze wereld en wij
menschen met bij òns passende wereldstoffage zullen wezen, die in de vernieuwde
1)
wereld bij elkander komen. Identiteit dus, zegt iemand? Best, als Aristoteles het
maar niet hoort.
Inderdaad, de lyriek of epiek van dat ‘indragen’ is niet meer te handhaven.
Maar zij behoeft thans ook niet meer door ons te worden vastgehouden, als
konden we eerst met behulp daarvan ons betoog sluitend maken.

1)

Vgl. Grosheide, Komm. op 1 Cor. A'dam, bl. 538, noot 1. Zie ook (hier) 316/7.
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Want in den aanvang, bij de bespreking van de geschiedenis van den hemel, hebben
wij telkens alles er op gezet, aan te toonen, dat een ‘katastrofaal punt des tijds’ óók
te verwachten was in een ònzondige wereld. En in de constructie van den overgang
uit deze in de komende ‘eeuw’ hebben wij derhalve de geleidelijkheidsgedachte
afgesneden, wijl van den aanvang af niet aan het plan der schepping inhaerent.
Daarmee hebben wij het begrip van in-dragen, óver-dragen, tráns-porteeren óver
de grénslijn heen, uitgesloten, óók in het beeld, dat wij ons te vormen hadden van
een eventueel niet-gevallen wereld. En daarom mogen wij het niet eens gebruiken
in het project van de nog te schrijven kronieken der wèl-gevallen wereld. Wat op de
laatste pagina van de geschiedenisverhalen eener ònzondige wereld door God bij
voorbaat uitgesloten verklaard wordt, dat kan niet worden opgenomen in de
slotpagina's van de historieboeken der gevallen wereld. Het begrip zelf van
tránsporteeren doet geweld aan het bijbelsch denkbeeld van het ‘punt des tijds’.
Dat blijkt trouwens reeds ‘in den beginne’. Laat men, vóór men, al te haastig, zich
een beeld ontwerpt van de verhouding tusschen avond en (eeuwigen) morgen in
het laatst der dagen, toch eerst eens zich indenken, hoe die verhouding tusschen
avond en morgen was in het begin der dagen.
Mogelijk komt hier iemand ons betoog in de rede vallen, met de opmerking: nu
valt ge in het euvel, waarin ge hierboven (bl. 294) ook dr A. Kuyper vallen zaagt: ge
bezondigt u aan een ‘metabasis eis allo genos’, ge haspelt ongelijksoortige dingen
dooreen. Want - zoo zal zoo iemand vervolgen - het gaat aan het eind der dagen
om vervùlling van het bestaande, om de hèr-schepping, met uitsluiting juist (ook
door u zelf) van de gedachte eener nieuwe schepping. Hoe kunt ge dan - zoo zal
hij vragen - hier dat einde vergelijken met het begin? In het begin ging het niet over
hèr-scheppen, doch over scheppen, niet over het vervùllen van het oude, doch over
het in-brengen van het nieuwe. Ergo, uw betoog loopt thans over zichzelf heen.
Maar wie zoo spreken zou, die zou zich vergissen.
Immers, in Genesis I gaat het bij het beschrijven van het werk
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der ‘zes dagen’ over het bestaande. Dat was in de z.g. ‘eerste schepping’ (vs. 1) al
gegeven; de ‘zes dagen’ dienen om het reeds bestaande nu verder - schokmatig te ontplooien. De parallel heeft dus wel degelijk zin: de zes dagen waren een
heen-brengen van het bestaande naar de vervulling, precies gelijk de kalenderdag,
waarop ik hier schrijf, of de lezer straks leest. Dat die zes dagen katastrofaal zijn,
en déze dag van u of mij het niet is, maakt voor den parallel geen verschil. En
bovendien: het is ons hier niet te doen om de vraag: wat is het nieuwe van elken
nieuwen scheppings-dag-morgen, doch om de totaal andere kwestie: was de
katastrofe van elken nieuwen scheppingsmorgen nu een schade, dan wel een winst,
een uit de richting van de ‘vervulling’ wèg-gedreven worden, dan wel héén-leiding
daartóe, voor het resultaat van den voorgaanden AVOND?
Welnu, indien dan ons recht tot het trekken van een parallel gevindiceerd is, dan
trekken wij hem nu ook. En dan zeggen wij: gelijk op elken nieuwen scheppingsdag
elke nieuwe ‘morgen’ in Genesis I weer een nieuw wonder was, een nieuwe inzet
van Gods vervaarlijke kracht, en gelijk dus óók toén niet de ééne scheppingsdag
zich aan den anderen langs lijnen-van-geleidelijkheid vastkoppelde, doch
konvulsief-eruptief op het resultaat van den voorgaanden in-greep, zóó is het óók
met het aanlichten van den ‘nieuwen’ of eeuwigen morgen, die ons wacht. Een
nieuwe morgen in scheppings- òf hèr-scheppings-aera's Gods draagt nimmer iets
vàn het oude ìn het nieuwe, doch draagt in het bestaande wat nieuws in vàn
Gòdswege. Het bestaande van den voorgaanden ‘avond’ kan in zulk een
scheppings-aera Gods door het nieuwe van den volgenden ‘morgen’ radicaal
veranderd worden, opzij gedrongen, dienstbaar gemaakt aan het nieuwe, dat kwam.
Zoo werd b.v. de schijnbare ‘chaos’ van den éénen ‘avond’ in Genesis I opzij
1)
gedrongen als schijnbare chaos n.l. , door de nieuwe ordening van den volgenden
morgen. Die bepaalde ‘avond’-toestand, waarin water en vaste stof nog dooreen
gemengd waren, werd verbroken in de daarna

1)

Chaos is eigenlijk onjuist: het is niet het woeste maar het nog niet geordende.
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volgende ‘mórgen’-acte, die scheiding maakte tusschen het water en ‘het droge’.
Om kort te gaan, het geschapene van elken voorafgaanden ‘avond’ wordt in Genesis
I telkens door het nieuwgeschapene van den volgenden ‘morgen’ aan zich dienstbaar
gemaakt, onderworpen, het wordt daardoor mede bepaald in zijn eigen levenswetten.
En nu spreekt het vanzelf, dat in die telkens wederkeerende wisseling van ‘avond’
en ‘morgen’ het element van het ‘indragen’ van bepaalde ‘kiemen’ uit de
‘avond’-resten in den komenden ‘morgen’ ten eenenmale ontbreekt. De gedachte
zelf wordt hier ietwat ridicuul. Slechts de omgekeerde beweging geschiedt en vervult
met schrik en beving: God draagt het nieuwe in het oude; en dat uchtend-werk van
het indragen van het nieuwe beteekent meteen de metamorfose van het oude van
den voorafgaanden ‘avond’. Waarom zou men dan, wanneer de gróóte avond van
den ‘dag des HEEREN’ en van de groote wereld-week moet wijken voor den
eeuwigen ochtendstond, de dingen anders zien? Het radikale der vernieuwings-acte
Gods worde meer bedacht: ‘zie, Ik maak alle dingen nieuw’.
Niemand klage nu over een ‘blijvende winste’ (dr Kuyper), welke op dit standpunt
ons ontgaan zou. Was het soms verlies, toen die schijnbare chaos van daareven
opzij gedrongen werd door het vaste bestand van den kosmos? Was het verlies
van eenmaal behaalde ‘winste’, toen de brei van water en stof uiteengejaagd werd
bij de scheiding van ‘water en droge’? De vraag stellen is ze beantwoorden. Zóó
zal het dan ook geen verlies zijn, wanneer, om met E.H. Benson te spreken, in den
jongsten dag al de glorie van deze schoone wereld verdwijnt. Integendeel, het zal
precies dezelfde schoone winst zijn, als waarmede elke nieuwe morgen in het
scheppingsverhaal Gods lof ontvangt bóven den door hem ‘overwonnen’ avond.
‘Overwinnen’ beteekent hier, gelijk zoo vaak in dit boek: ‘te boven komen’, ‘er
bovenuit komen’.
De bijbelsche teekening van de schok-procedure, waardoor God zijn eersten
sabbath haalt, moet onder ons weer tot haar recht komen: ze moet ons in het
teekenen van Gods werk correctief en directief worden voor de beschrijving van die
‘schok-procedure’,

K. Schilder, Wat is de hemel?

301
waarmee Hij zijn eeuwigen sabbath ‘haalt’. Gelijk toch Gods acten-van-in-grijpen
op elk van die zes nieuwe morgens, alle, één voor één, rechtstreeksche
voorbereidingen waren voor zijn sabbath op den zevenden dag, gelijk de Schrift het
ons kwalijk neemt, als wij de radikale verandering, die elke nieuwe ‘morgen’ in het
bestand van den voorgaanden ‘avond’ brengt, om dat radikaal-katastrofale verlies
zouden noemen, zoo ook moet men den moed hebben, aan het eind van de Schrift
gekomen, te gelooven(!), dat Gods sabbatismos ons tot zich laat ingaan, niet
ondanks, maar juist in en door het radikaal-katastrofale aangegrepen-zijn en zich
ont-zetten van het te voren bestaande. De visschen en de vogels van Genesis I
hebben niets ‘ingedragen’ uit den laatsten avond in den volgenden morgen. Zij
konden ook niet op het toch eigenlijk te luchtige denkbeeld komen. Maar toen schiep
God den mensch, en zeide tot hem op den zesden dag: gij, mensch, hebt nog nooit
gezien, wat de visschen en de vogelen wel ondergaan hebben: het in-váren van
een nieuwen scheppingsmorgen: een groot geweld, waarvan alle ooren tuiten, en
waarbij elk lijntje-van-geleidelijkheid in éénen àfknàpt. Maar God zei tevens tot dien
mensch: gij zijt mijn zoon; en u geef ik verstand, en een hart, om Mij te gelooven.
Werk gij nu zooveel en zoolang gij kunt; en op zekeren tijd zal Ik - die nu al zes keer
voor het bestaande als een dief in den nacht gekomen ben met wat nieuws -, ook
voor uw oogen, maar dan voor het laatst -, komen als een dief in den nacht, om dan
heel de som van deze zes dagen, verrijkt, uitgewerkt, gerijpt, mede door u als mijn
mede-arbeiders, weer te laten voorbijgaan, eruptief en convulsief, het vervullende,
maar tevens zijn metamorfose eraan gevende, in een nieuwen, en dan eeuwigen
ochtendstond, die al het avondwerk gewelddadig aangrijpt, die alle
lijntjes-van-geleidelijkheid afknàpt. En Ik garandeer u, dat óók gij dan niets in eigen
armen ‘in’ zult kunnen ‘dragen’ uit uw avondtoestand in mijn en uw morgentoestand.
1)
Mijn tent zal de uwe over-schaduwen, (bl. 152 v.), maar mijn meubilair breng Ik
dan ook mee.

1)

Meubilair’ - geen frivool beeld. Want het is bijbelsch: ‘skeuê’, ‘vaten’.
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Toen heeft de paradijs-mensch het denkbeeld van het indragen van het oude in het
nieuwe moment uit zijn hart gesloten. Het bleef eruit, zoolang hij zonder zonde was.
Want het kón niet eens tot zijn hart indringen: dat hart was toen nog immuun tegen
zulke speelsche fantasieën, die het geweld van Gods erupties al te naief miskennen.
Laat ons dan door de Schrift ons laten leiden en dus wèl verstaan, dat het
opgeworpen denkbeeld zelf van ‘indragende menschen’, die iets trans-porteeren
zouden uit het oude in het nieuwe, eigenlijk een fantasie-product is, een wanbegrip,
dat wij te overwinnen hebben. Want gelijk de eerste sabbath kwam door
òver-wèldiging, zoo komt ook de tweede op analoge wijze tot stand. Gods
‘overschaduwing’ (epi-skiasis) is altijd een wonderlijk in-grijpen, hetzij Hij Maria's
schoot aangrijpt in de vleeschwording des Woords, hetzij Hij zijn tent over ons
uit-breidt, gelijk reeds besproken werd (bl. 152 v.). Wij moeten dat begrip van
‘epi-skiasis’ laten staan in zijn transcendent geweld; wij houden dan eenerzijds vast
aan de beteekenis van alle gewrocht der historie, doch loochenen tevens onze
kracht-tot-indragen van onze ‘vaten’ in Gods en onze vernieuwde, gróóte woning.
We moeten er van afzien, dat begrip van ‘over-schaduwing’ voor ons denken
‘pasklaar’ te maken door het fantasie-beeld van ‘cultuurresten’, die ter consummatie
als gegevenheden van het oude in het nieuwe worden ‘ingedragen’.
m. Kan de gereformeerde theologie, naar onze meening, zóó een weg vinden,
om, met behoud van wat in dr. Kuyper's constructie goed is, te ontkomen aan wat
daarin onhoudbaar bleek, dan rest ons thans nog aan te wijzen, dat voor de positieve
ontwikkeling van het begrip van den ‘eeuwigen sabbath’ juist nu de weg vrij ligt. Een
weg, die dan het goede in dr. Kuyper's beschouwing niet alleen bewaart, maar ook
nog diepeı fundeert: Gods souvereiniteit, zijn recht als Schepper.
In onze laatste opmerkingen (onder l) is reeds gebleken, dat wij er niet aan denken,
grond en inhoud der christelijke blijdschap en verwachting te beperken tot de
boodschap, dat de mènsch, d.w.z. de mede-arbeider Gods, de werker dus, eens
‘ingedragen’ worden zal
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in het eeuwig koninkrijk. Want niet alleen de werker, doch wel degelijk óók het
gewerkte blijkt in dezen gedachtencyclus zijn doel, zijn zin te hebben gehad, en
vervuld te zijn daarin.
Dienst heeft het àlles, en hebben allen gedaan; maar dan den dienst der
voorloopigheid, gelijk ook in Genesis I het geschapene van elken voorgaanden ‘dag’
door de katastrofe van den volgenden telkens als nog slechts voorloopig achteraf
gewaarmerkt is geweest.
Wij ontkennen dus niet de beteekenis van hetgeen gewerkt is. We hebben zelfs
1)
- het woord ‘identiteit’ behoeven we hier niet zoo erg te schuwen - we hebben zelfs
door de erkenning, dat de ‘nieuwe’ aarde eigenlijk de oude is, en de ‘nieuwe’ mensch
dezelfde als die van heden, feitelijk óók reeds uitgesproken, dat al het bestaande
van heden toch reeds van-den-aanvang-af is aangelegd op het komende bestand
der nieuwe wereld; en dat het daardoor grondstof levert en leveren kàn voor het
‘meubilair’ der komende woning-van-gemeenschap, straks.
Maar, wij achten verder elke poging tot beschrijving van den modus quo ijdel. En
we wijzen elke speculatie over ‘bestanddeelen’, die blijven en ‘vormen’ die
daarentegen veranderen zouden, af. Wie dit zoo precies weet, die weet te veel.
Maar dan het historisch procédé van den verrichten cultuur-arbeid zelf? vraagt
iemand. Is die dan zelf vergaan? Het antwoord is: een procédé is altijd aan het
‘ver-gaan’. Een pro-ces is alle dagen door aan het ‘ver-gaan’. Nu reeds glipt het
pro-ces, óók der cultuur, door onze vingers heen; wat voor verschil zou het dan
maken, of dit heenglippen min of meer geleidelijk, en voor een minimaal procent
waarneembaar, dan wel katastrofaal, en voor onze ont-zetting ònwaarneembaar
geschiedt? Bovendien, het cultuurproces, zoover het door het geloof en door de
gehoorzaamheid gedreven, of door Gods zonde-weerhoudende kracht gecorrigeerd
wordt, is juist als zoodanig volstrekt niet waardeloos. In zijn ‘ver-gaan’ zelf ligt zijn
‘waarde’; - het is daartoe gepraedestineerd. Het

1)

Identiteit, een onklare term. Maar hij treedt hier in ander verband op dan op bl. 297.
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vormt Gods mede-arbeiders, opdat zij hun pleroma, hun ‘vervulling’ als Gods uit
liefde werkende zonen vinden zouden. Is dat niet veel? En het maakt van de
onwilligen instrumenten Gods, huns ondanks; ook zij ‘stoffeeren’ de wereld, waarin
de zonen ademen moeten, en dragen telkens nieuw materiaal aan, waaraan zij zelf
en ook de zonen Gods hun krachten moeten beproeven. Is dát geen positieve
‘winst’? Is de spanning, die in de historie den werker bekwaamt tot het werk, ineens
waardeloos geworden, zoodra de werk- en proefstukken van de mede-arbeiders
Gods in het vuur van den jóngsten dag worden omgesmolten? Wij meenen: neen.
Want ook deze spanning houdt haar eschatologisch-paedagogische waarde: zij
bekwaamde den werker, activeerde hem, verbreedde zijn blik. D.w.z., zij trad op in
dat grootsche, àller-grootste werk, dat God volbrengt, wanneer Hij een menschenkind
van dood tot levend maakt, en daarna dit nieuwe leven in stand houdt, in zijn dienst
het stellende. En zóó is het alles opgenomen in die groote volheid van Gods werken,
waarin Hij eeuwig zich verblijdt. En als dan straks de som der menschheid
toegebracht is, en de laatste verkorene is geboren en wedergeboren, is dan niet
daarin de historie tot haar loon en recht gekomen? Om den laatsten uitverkorene
te brengen tot zijn laatste verzoeking, en zijn laatsten triumf, d.w.z. om God in hem
te brengen tot de ‘akmè’, het hoogtepunt van zijn hèrscheppingswerk, is die heele
wereld noodig geweest, de wordende wereld met al haar spanningen, met heel haar
concentratie-drang, met haar uiteindelijk letten op één paar stalen oogen, die van
den Anti-christ, of op één tweesnijdend zwaard: dat van het Woord van Christus.
De laatste pelgrims-acte van de kerk op aarde, vereenigd met de laatste
gebedsspanning van de kerk in den hemel-der-voorloopigheid, ze zijn meteen het
toppunt van Gods wonderwerken. Het gansche schepsel zucht, ook in de cultuur,
om het zóóver te krijgen. Want de eigenlijke ‘waarde’ ligt niet in de ‘fix und fertig’ op
zekeren datum, al was 't ook op den laatsten kalenderdatum, presente werk-stukken
der cultuur, doch in haar levende spanning, in haar tendenz, in de ‘up-and-down's’
van den golvenden cultuur-bodem, die zich langzaam strekt,
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tot hij de arena wordt van Christus en Anti-christ in het laatst der dagen.
Laat ons toch niet het hierboven reeds, in ons derde hoofdstuk, (74, 81 v.)
afgewezen ontwerp eener humanistische, onbijbelsche ‘axiologie’ indragen in de
gereformeerde theologie; wij loopen dat gevaar, door met hand en tand ons vast te
klemmen aan de gedachte, dat toch in elk geval die werkstukken, al was het dan
ook alleen maar naar een (gefantaseerde) ‘kiem’, bewaard moesten blijven. Het
werkstuk, het werk-resultaat als zoodanig, heeft slechts zijn waarde in en voor den
tijd; doch daarin heeft het die automatisch uit en voor Gods eeuwigheid. Want het
is opgenomen in het breede verband van het jagen Gods naar zijn hoogste
kunstproduct: den laatsten uitverkorene, triumfeerend over de gansche wereld in
de kracht van Christus' Geest. Als de Openbaring van Johannes, wij zouden haast
zeggen, ‘smijt’ met zonnen, manen en sterren, die immers als bloesems ter aarde
vallen, wat willen wij dan nog met de ‘kiemen’ van onze werkstukken hier beneden?
Speelt dan niet meer te allen dage de Logos voor Gods aangezicht? Verblijdt zich
God niet in zijn werken, juist in die werken, die Hij zijn herscheppings-acten noemt?
Inderdaad, Gods ‘sabbatismos’ ontdekt zich in verheven, wijl verrassend gewèld.
Zoo is nu eenmaal zijn kómen tot de rust. Mogen wij ons beroemen, dat de glorie
van heel de wereld er is om de kerk? Goed, láten wij het zeggen, wij hebben het
trouwens hierboven óók zoo uitgedrukt. Wanneer dit roemen dan maar niet ons
laatste woord is, doch ons vóórlaatste. Want er was vertoon van de glorie der natuur
op de Molukken, en in Californië, en in de diepte van den oceaan, vóór er ook maar
de eerste ademtocht van de kerk overheen strijken kon. En heele culturen zijn
vergaan, en de kerk voorbij-gegaan.
Maar daarom zij dan ook ons laatste woord, dat op den sabbath Gods het breede
panorama van de wereld en haar volheid voor zijn begeerende aandacht is geweest,
gelijk van vóór de grondlegging der wereld zelf, van alle eeuwigheid. Eer wij òns
sabbaths-panorama konden overzien en met de oogen meten aan het eind der
dagen,
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of nu reeds, is dàt geschied bij Hém. En als Hij straks datzelfde panorama, dat Hij
tevoren overzag, eer er een vierkante centimeter van was geschapen, stràks aan
het eind in werkelijkheid zich voor zijn aangezicht stelt, zullen wij dan de geschiedenis
niet eeren, juist in haar ver-gaan? Is dan dit ver-gaan niet de weg, waarlangs God
komt vàn zijn vòòr-gezicht in het besluit tot zijn nágezicht in de werkelijkheid? Gods
pan-orama's zijn hier ons niet overzichtelijk; laat ons dan des te dankbaarder zijn
voor het diorama; het opent zich, zoodra maar ònze sabbath door dien van Gód
zich laat bepalen in geloof.
‘Gemeene’ gratie? Het is wel; waarom zouden wij aan een woord hangen? Maar
juister is het spreken van de ‘gemeene’ obligatie: zij laat ons zien, hoe alles juichen
mòet tot de eer van God.
n. En wijl de lust der oogen Gods de kosmos is, en Gods panorama verder reikt
is dan onze aarde, verder nog dan zonnen, manen, sterren en dan het uiterste van
den melkweg (§ 4), daarom moeten wij den sabbath niet slechts als cultuur-historisch,
doch zeer bewust ook als cviltuw-historisch vredesteeken durven liefhebben. Eeren
we hem alleen als cultuur-historisch, dan betrekken we slechts de aarde in den
gezichtskring. Zien we hem als cultuur-historisch, dan raakt hij straks (§ 4) heel den
kosmos. Want heel de kosmos doorloopt met de aarde historie. Dán zien we den
eeuwigen sabbath aanlichten, niet òndanks, maar ook in en dóór het op-breken van
onze wegen, onze cultuurwegen, nadat zij hun dienst gedaan hebben. Want álle
historie is dan rechtstreeksche sabbathsbereiding; dùs ook de onze, juist als historie.
Ons geloof ‘ziet’ ginds de natuur weer bloeien; maar we denken daarbij niet aan
wat wij - of de gemeente van de laatste dagen - van haar wisseling in een glimp
hebben waargenomen. De natuur van ginds zal bloeien; de natuur is trouwens nooit
los van de historie geweest. Maar dat woord ‘bloeien’ was daareven eigenlijk al
weer te veel gezegd; wat is ‘bloeien’ in een nieuwe wereld, die geen wòrden, geen
groeien, geen zich-zetten van de vrucht, geen zomer, herfst en winter kent? Het
rhythme zal er zijn
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in de eeuwige regelmaat; maar wat is ‘rhythme’, daar waar elke pauze, elke
kata-pauze is overwonnen? Ach, wij weten niet meer; wij weten slechts, dat het zijn
ook het worden prijzen zal. Want in den kosmos is ook zijn historisch verloop zelf
werkstuk van God.
Zoo zingt dan alles heden den lof van God. Het zingt vandáág nog maar den
lof-der-‘paraskeuè’, den lof der voorbereiding van den (eeuwigen) sabbath (vgl. blz.
284). Die lof is betamelijk; want zonder zesden dag komt er geen zevende, zonder
vijfden geen zesde, zonder vierden geen vijfde, enz.
Maar straks rijst over heel den stilgelegden kosmos heen de vrede van den
eeuwigen sabbath.
Dat is van den vervulden sabbath alsdan de lof. Ook deze lof is hoogst betamelijk.
En wat de garantie betreft, zij is niet gegeven voor onze, maar voor Gods
werkstukken. Hij maakte óók de geschiedenis; dat deden wij niet. En dat beheerscht
het heele probleem. Ook de geschiedenis is Gods werkstuk; in zijn blijdschap
daarover laat Hij de zijnen deelen; Hij heeft ze vóórgekend, met hun geschiedenis.
Datgene wat Hij in en aan en door ons blijvend wou laten zijn, dat blijft. De rest gaat
voorbij. Dàt is dan van die rest de gansch zeer nuttige dienst. Niet wanneer ik op
‘mijn’ gratie, doch wanneer ik op Gods lust aan zijn eigen sabbath let, durf ik den
sabbath als garantieteeken voor den kosmischen vrede als ook heden zich
vervullende gelooven, en durf ik zeggen, in de groote gemeente: alles is uwe, alles
is het onze, doch wij zijn van Christus, en Christus is Gods.

§ 4. De sabbath als garantieteeken voor den kosmischen vrede vervuld.
In de voorgaande paragraaf hebben we den sabbath in vervulling zien gaan als
garantieteeken voor den cultuurhistorischen vrede. In die vóór de parousie hun
goede goud en cultuurproducten de kerk binnendragende koningen en volken ziet
de Schrift de vervulling der belofte, dat de cultuur-kamp geen lof der zotheid zingt;
dat - in spijt van allen bedriegelijken schijn - de zig-zag-beweging der cultuur tenslotte
moet overgaan in een rechte-lijn-van-dienstver-
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richting aan het Rijk der hemelen. Die cultuurhistorie wordt verhinderd, zinloos te
worden, verhinderd door den Kurios van kerk en sabbath. Zij dient Hem en de zijnen.
Hem is gegeven àlle bevoegdheid in hemel en op aarde. Cultuur nu is een kwestie
van de aarde; op de aarde heeft God tot menschen gezegd: bebouwt den hof,
vermenigvuldigt u, de aardbodem zij u onderworpen.
God zei dat niet alleen op de aarde, maar ook uitsluitend met betrekking tot de
aarde.
Want hoever ook de aandachtskring der menschelijke fantasie zich moge
uitstrekken, en hoe zeer ook de verlokkende mogelijkheid van wezenlijk contact,
van vreedzame en beheerschte aanraking met andere planeten of hemellichamen,
subsidiair ook van inwerking òp die andere hemellichamen, den nimmer rustenden
geest der menschen moge fascineeren, - één ding is toch zeker: dat tot nu toe van
eenigen invloed van den aardbewoner op andere hemellichamen niets gebleken is.
Toch zijn we reeds nú ‘in de laatste dagen’; ‘de einden der eeuwen’ zijn ‘op ons
gekomen’, volgens de Schrift. We zijn al in het laatste bedrijf der wereldgeschiedenis;
we zijn daarin sedert Pinksteren; we leven al in het ‘duizendjarig rijk’ (Greijdanus,
Komm. Op. bl. 403, 407). En als dit laatste zijn ‘voleinding’ (rijping) bekomen heeft,
wordt alles in snel tempo naar het einde heengedwongen.
Voor eenig utopisch beeld van in-werking der cultuur van aardbewoners op andere
hemellichamen biedt de Schrift dus niet den minsten steun. Aan het begin der Schrift
staat het bevel, de aarde te onderwerpen, en verder gaat die opdracht dan niet. En
aan het eind spreekt de Apocalyps wel van katastrofale inwerking der andere
hemellichamen op de aarde, doch niet van een vice-versabeweging. We zullen ons
dus maar houden aan de gedachte, dat cultuurhistorie aarde-historie is, en zich niet
buiten deze grenzen bewegen kan.
Daarom bleef onze voorgaande paragraaf (over den cultuurhistorischen vrede
en zijn in vervulling gaan) bij de aarde, en de geschiedenis der aardbewoners staan.
De aarde is schouwtooneel, en - vooral - werk-plaats, van twee Adams geweest,
en van de
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verbonden; dus hadden we den plicht, de breedheid en de volheid van de
aarde-geschiedenis en haar dramatiek voorop te stellen. We zagen den sabbath
als garantieteeken voor den cultuurhistorischen vrede. Want Adam, tot zijn sabbath
genoodigd van Godswege, had daarin de garantie, dat hij, staande op den akker
der ‘wereld’, in en uit en met die ‘wereld’ vrede hebben zou, en rust. Hebben, èn
houden. Als we in onze laatste woorden van daareven spraken van den ‘akker der
wereld’, dan hebben we intusschen voor oogen te houden, dat de naam ‘wereld’ in
dit verband de aarde-en-haar-volheid wil aanduiden; het eigenlijke thema dus van
de voorgaande paragraaf.
Men kan evenwel het woord ‘wereld’ óók in ruimer en zin nemen, en er het heel-al
onder verstaan. Den kosmos in zijn verste hoeken. Den kosmos als som van al wat
niet God is. Dan wordt dus ook de veelheid en de totaliteit der andere hemellichamen
in dien naam begrepen.
Nu willen wij niets, ook niet het minste, beweren over mogelijkheid of werkelijkheid
van ‘andere hemellichamen’ na den jongsten dag. Want we weten daar niets van.
De bijbel stuurt ons, aan het eind der lezing gekomen, naar huis met de boodschap,
dat de zon in duisternis, de maan in bloed veranderd wordt, en dat de sterren in
mathematische regelmaat van den hemel vallen: een derde deel soms, later weer
een ander deel. En, o ja, dat alles is weer visionair; we hebben dus al weer niets te
maken met eenige biografie van den kosmos. We hebben telkens weer de hand op
den mond te leggen: we weten alleen maar, dat met de profetie, volgens welke
eenmaal deze aarde ‘tot rust’ gebracht zal zijn, steeds een groot woord over het
heel-al zal gesproken zijn. Ligt de relatie tusschen aarde en zon anders dan nu,
dan vergaat ons onmiddellijk elk gesprek over ons zonne-stelsel. En dus feitelijk
metéén over àlle zonnestelsels. Staat één rad stil, hoe dan het raderwerk?
Wij weten dus niets over dat alles, zooals het ‘straks’ zal zijn - of niet zijn.
Wij weten alleen maar, dat de kosmos meer is dan de aarde; dat God in Genesis
I ons heeft verhaald, hoe Hij de relatie tus-
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schen de andere hemellichamen en deze onze aarde-woonplaats in den beginne
in vrede heeft gesteld; in vrede en tot vrede; want het paradijs, geprojecteerd in het
belofte-beeld, lag onverwoestbaar; geen vrede-breuk zou ooit, van eenigen anderen
hemelbol uit, dat paradijs bedreigen. Dus moet ook aan het eind der dagen de
vrede-breuk - die heel den kosmos raakte - verslonden worden in den
breed-kosmischen vrede, den vrede van 't heel-al; nietbeschadigen, spreekt juist
dàn de Heere. Zullen ‘koe’ en ‘berin’ in vrede tezamen leven, dan moet er ook vrede
zijn in de velden van Grooten Beer en Kiemen Beer. Niet alleen ‘locaal’ doch ook
‘interlocaal’ moet er vrede zijn; ‘niet-beschadigen’ is Gods iussivus in het begin, dus
ook aan het eind.
Zoodra nu de sabbath van den eersten Adam, als hem gegeven garantieteeken
voor den cultuurhistorischen vrede vervuld zal zijn, en daarmede de cultuurhistorie
zal zijn stil gezet, is tevens deze pan-kosmische vrede geteekend. Zon, maan en
sterren buigen zich voor de plaats, die Jozef gevangenis en paleis, die Christus graf
en paaschhof heeft bereid. Jozef, die meester-droomer, ‘krijgt’ toch gelijk. En Hij,
die als kind der vrouw van Openb. XII in al zijn operatiën zon, maan en sterren
aangaat, ‘neemt’ zijn gelijk; dáárom trouwens had Jozef het kunnen ‘krijgen’. De
1)
vrede breekt kosmisch in op het bestand der nieuwe aarde, want hij vaart ook
kosmisch door zonnen, manen, sterren heen. Het witte paard is tot een teeken
gesteld zelfs voor ‘Sirius’ en ‘Siderius’ en de einden van den melkweg. Het ‘witte
2)
paard’ der triumfeerende blijde-boodschap (Op. 6:2) rijdt door den dierenriem.
Want die zijn ruiter er op zette, is Christus, de eersteling van alle creatuur, het begin
der schepping Gods.
Ook van dezen eeuwigen kosmischen vrede nu was de tijdelijke sabbath reeds
van den beginne garantie-teeken. Hij is gegeven aan de aarde, nadat de relatie
tusschen de aarde en het heel-al in vrede was gesteld, en zeer goed was bevonden.
Reeds één enkele

1)
2)

‘In-breken’ (katastrofaal), maar niet ‘door-breken’ of ‘er-door-heen-breken’
(antithetisch-katastrofaal), vgl. bl. 42, 66.
‘Blijde boodschap’ (evangelie), zie Dr S. Greijdanus, Komm. Openb. 148.
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bijbelsche bizonderheid heeft het karakter van den sabbath als kosmisch
vredes-teeken en de breedheid van zijn garantie-veld in het licht gesteld: niet alleen
toch wordt - overeenkomstig § 3 van dit hoofdstuk - voor het sabbaths-gebod in
Deut. 5 een cultuurhistorische grond aangewezen, als liggende in de reeds presente
realiteit der pacificatie-tendenzen van het cultuurproces nl., maar ook wordt - en
hier komen wij tot het thema van § 4 - in Exodus 20 als goddelijk motief voor het
sabbaths-gebod de kosmische vredestendenz als bestaande werkelijkheid
aangegeven, gegarandeerd, voor wat de toekomst betreft, in God zelf.
In Deut. 5 immers wordt naar den cultuur-historischen factor heengewezen: Israël
mag en moet den sabbath vieren, omdat het in gedachten houden moet, dat het
zelf eens dienstknecht in Egypte is geweest, doch nu vandaar is uitgeleid door een
sterke hand. Dit is, om der wille van het genadeverbond, rechtstreeksche
cultuur-triumf. De ‘eer en de heerlijkheid’ van Pharao, dien ‘koning’, en van het ‘volk’
van Egypteland, is ‘ingedragen’ (§ 3) in de gemeente Gods. Want zijn schatten heeft
Egypteland afgestaan aan Israël. Het heeft die als het ware aan Israël opgedrongen.
1)
(Ex. 3:21, 22; 11:2, 3; 12:35, 36) . Zoo heeft het volk van Egypte zijn ‘glorie’, zijn
cultuurvrucht, dienstbaar aan de kerk gesteld. De cultuur van Egypte is, haars
ondanks, gedwongen in de richting te gaan van het messiaansche volk, het land
der rust, de stad des vredes, den hemel. En op elken sabbath wordt nu Israël daaraan
herinnerd, in dien cultuurhistorischen vredes-gang bevestigd en verder geleid,
volgens Deut. 5.
Maar daarnaast treedt nu Exodus 20. Daarnaast, niét daartegenover. Immers,
ook in Exodus 20 wordt in het opschrift der wet weer herinnerd aan de uitleiding uit
Egypte; dat opschrift is dus bevestiging van wat in Deut. 5 zoowel in het opschrift
van de wet als ook in de reeds besproken argumentatie van het vierde gebod
vermelding vond: den ‘cultuur-historischen’ vrede. En toch is er variatie. Want in
Exodus 20 wordt de kosmische vrede, als

1)

Vgl. Dr W.H. Gispen, Korte Verkl. der H.S. op Exodus, Kampen, 1932, 55, 115, 131/2.
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door God van den aanvang gesteld, en tot nu toe ter wille van zijn volk gehandhaafd,
opgenomen in de paraenese van het sabbaths-gebod. ‘Want in zes dagen heeft de
HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte
ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbathdag en heiligde dien.’
Hier worden ‘hemel en aarde’ vermeld. Dat geschiedt onder hetzelfde gezichtspunt
als in Genesis 1. Daar worden de geboorten des ‘hemels’ (al wat niet-aarde is in de
creatuur) vermeld, zóó, als ze in verband met de aarde staan, en heenwijzen náár
die aarde, waarop God nu verder verbondswonderen doen zal. Keert dan in Exodus
20 dezelfde uitdrukking weer, als waarmee Genesis 1 het scheppingsbericht geopend
heeft, dan treedt nu God zelf, als Jahwe, d.w.z. als Verbondsgod, òp voor de oogen
van zijn volk; niet, om het ‘astronomische’ wijsheid of iets dergelijks bij te brengen,
maar wèl, om het een duren eed te doen. Hoor, hoe Hij zweert, en zwerend
garandeert: heel de kosmos, het gansch heelal, in zijn gericht-zijn op de aarde als
schouwtooneel en werkplaats van het verbond, wàs, zoo spreekt Hij, voor zijn
aangezicht besloten in den band-des-vredes, vóór Hij, de HEERE, zijn sabbath met
het bondskind van de aarde vieren wilde. Die kosmische vrede was dus van den
beginne dienstbaar aan de verbondsvreugd van Jahwe met zijn verkoren
menschheid; zoo werd hij voorwaarde voor den sabbath-Gods-met-menschen. Nu
moge Israël hooren: hier wordt de sabbath zelf een teeken-van-garantie juist voor
den kosmischen vrede. Hij was postulaat voor den eersten sabbath: dien heiligen
tijd van God-met-menschen. Hij moet het dus ook zijn voor de aarde; straks (als de
diastase weggevallen is), óók voor den hemel: die heilige plaats van
God-met-menschen. Zoo blijkt de pacificatie van den kosmos gevorderd voor de
rust van den hemel als ‘Gods woonplaats bij de menschen’ (hoofdstuk VI).
Het spreekt voor ons nu wel vanzelf, dat Christus óók voor dezen kosmischen
vrede zich gegeven heeft. Zijn Adamslasten hebben deze kosmische lusten
verworven.
Ja, den kosmischen vrede kan men dus ook wel ‘forensich’
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noemen. Niet alleen dàn toch treedt het begrip der forensische vrede-making op,
wanneer b.v. aanstaanden Zondagmorgen onder de preek ‘de arme ziel’ van zuster
zóó en zóó getroost wordt door de verkondiging van de rechtvaardigmaking van
den zondaar als forensische daad van God, maar dat gebeurt óók, wanneer eenmaal
het gloeien en het afkoelen, het dwalen en het verdwalen, het botsen en
samengroeien van alle hemellichamen onderling zóó zal bedwongen zijn, dat een
generaal ‘natuurverbond’ zich uitstrekt tot in de uiterste hoeken van Gods heel-al.
Wij noemden daar het woord ‘forensisch’. Wat dit in dit verband beteekent, behoeft
geen breed betoog. Men kent uit de dogmatiek de onderscheiding tusschen ‘ethische’
en ‘forensische’ rechtvaardigmaking. Onder het eerste verstond men, dat de
‘rechtvaardiging’ van den zondaar een ethische daad was, een zedelijke vernieuwing,
tengevolge waarvan de mensch, hoewel van nature boos, innerlijk gezuiverd werd,
en dientengevolge met het recht en de wet weer in harmonie ging leven. Onder
‘forensische’ rechtvaardigmaking daarentegen verstond men, neen, niet de zedelijke
vernieuwing van den zondaar, doch een handeling voor en in de rechtspraak van
God. ‘Forum’ is de rechtbank, de vierschaar; wat dus in en voor die vierschaar als
rechtshandel plaats heeft, heet forensisch. Als de rechter iemand vrij spreekt, of
veroordeelt, is dit een rechtshandel, die als zoodanig wel heel iets anders is dan
een zedelijke vernieuwing. Ze geschiedt niet ‘in’, doch handelt ‘over’ den mensch.
Nu kan de mensch hier op aarde rechtsuitspraken doen, die ‘vloeken’ met de
werkelijkheid, en die dat blijven doen. Hij kan den goddelooze rechtvaardigen en
den rechtvaardige verdoemen.
Bij God echter is dat onmogelijk. Wien Hij krachtens zijn verkiezing in Christus
rechtvaardig ‘ziet’, die is het ook in Christus. Wien Hij op dezen grond forensisch
vrij spreekt, voor dien is ook inderdaad voldaan. En omdat er voldaan is, geeft God
ter uitvoering van zijn souvereinen vóór-gaanden forensischen rechtshandel hem
ook alles wat in overeenstemming is met de verleende rechtspositie. Foren-
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sisch is hij gerèchtigd tot de bruiloft, dus gééft God hem de bruiloftskleederen. De
souvereiniteit van het forensische komt dus juist daarin uit, dat hij niet geroepen
wordt op grond van het feit, dat hij reeds bruiloftskleederen droeg, want hij had ze
niet; doch daarin, dat hij op grond van deze rechtsuitspraak bruiloftskleederen kreeg.
Om kort te gaan: de forensische vredeshandel heeft geen ‘aanknoopingspunt’ in
zedelijke of andere qualiteiten van dengene, die er in betrokken wordt; hij grondt
zich op Christus' werk en geschiedt krachtens Gods welbehagen.
Dit toewijzen nu van ‘forensischen vrede’ beperkt zich niet tot de menschen, die
de Schrift als ‘gegevenen’ van Christus kent. Hem is toch meer ‘gegeven’ dan alleen
zijn menschen: Hem is - eerst in het welbehagen en den vrede-raad, en daarna ook
in zijn verhooging - gegeven al wat den naam van creatuur moet dragen. Hij is
1)
daarover de ‘eerstgeborene’, daarvan het ‘begin’ Col. 1:15, 18, of ‘hoofdpunt’ (Ef.
2)
1:10) .
Deze laatste woorden, ontleend aan Paulus' brieven (Efeze en Colossenzen)
geven getuigenis aan Christus' kosmologische èn zijn soteriologische beteekenis,
als van elkander onafscheidelijk. In Efeze 1:10 teekent Paulus Christus als
‘hoofdpunt’, als ‘het voornaamste’ (kephalaion) van ‘alle dingen’. Het is Gods
welbehagen, alle dingen ‘als in éénen saam te vatten’ in den Christus (Dr J.A.C.v.
Leeuwen, Komm. Bottenburg, A'dam '32); en dan wel zeer bepaaldelijk in den
verhoogden Christus, die overeenkomstig den forensischen rechtshandel van het
‘vrêe-verbond’ (bl. 262 v.) ‘rechterlijk’ is tot zonde gemaakt, en tot rechtvaardigheid
voor al de zijnen. Omdat de zijnen als nieuwe (vóór-gekende) menschheid vàn den
nieuwen (vóór-gekenden) kosmos nimmer abstraheerbaar zijn gebleken in het slot
van hoofdstuk VII, volgt nu in het slot van hoofdstuk VIII de geloofs-uitspraak, dat
dan óók de verhouding, het onderling verband, het sy-steem (Col. 1:17, v. Leeuwen
165) van ‘alle (kosmische) dingen’ forensisch

1)
2)

v. Leeuwen, 163: eerstgeborene (162: eerste-in-rang) over alle schepsel.
Dr J.A.C.v. Leeuwen. Paulus' zendbrieven aan Ef., Col., Fil., Thess., Amsterdam, Bottenburg,
1926, bl. 32, 165.
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zijn bepaald, gesteld, ‘gezien’, vast-gesteld, en vast-gehouden. ‘In’ Christus ‘handelt
God met de wereld.... Het vele, de veelheid heeft in Hem z'n eenheid.... zóó, dat
alles in Hem een “kephalaion”, a.h.w. een centrum heeft’ (v.L. 32). ‘Voor de
verhouding tot God’ ‘hebben’ ‘geen kosmische krachten eenige waarde of beteekenis’
‘buiten Christus’ (v.L. 33). Om een konkrete uitspraak als conclusie uit dit bijbelsch
onderwijs te geven: de vraag, of de aarde middelpunts-dienst zal doen in het heelal,
is dus geen geografische, doch een theologisch-christologische kwestie; de reeds
besproken beteekenis van deze aarde als toekomstige woonplaats van
God-met-de-menschen wordt niet bepaald door haar quantiteit haar qualiteit, haar
plaats in een centraal dan wel periferisch punt van eenig zonnestelsel, doch alleen
door den gang van Gods forensischen rechtshandel en rechts-toewijzing (we komen
hierop terug). ‘Dat het geschapene bestaat zóó als het bestaat,.... is om Zijne
betrekking tot het geschapene’, d.w.z. de betrekking van den Zoon (v.L. 165) ‘Het
bestaat als systeem, als geordend geheel in Hem’ (v.L. 165). ‘Dit zijn geen kosmische
speculaties, maar uitspraken, die beteekenis hebben voor het leven des geloofs’;
er is blijkens Col. 1:18 ‘verband’ ‘tusschen de beteekenis, die de Zoon heeft voor
de schepping en den Kosmos en Zijne beteekenis voor het geheel der herschepping’
(v.L., 166, vgl. 167, 160).
Neen, het zijn geen kosmische speculaties, evenmin als de benaming ‘Zoon der
liefde’ (Gods), schoon zij ‘de unieke beteekenis van Christus uit hoofde van Zijne
relatie tot den Vader’ in het licht stelt (v.L. 159, Col. 1:13, 14), stof mag zijn voor
trinitarische speculaties. Want ‘de beteekenis van den Zoon voor de verhouding
van den zondaar tot God sluit alles in’ (v.L. 160); nu wij aan het eind van hoofdstuk
VII het genade-verbond met het vrêe-verbond in verband gezet hebben, behoeven
wij thans in het slot van hoofdstuk VIII de liefde binnen de triniteit niet te isoleeren
van die daarbuiten. De ‘Zoon der liefde’ is ‘niet buiten en los van Zijn openbaring in
de historie’ gepredikt door Paulus, ook in Colossensen 1 niet (v.L. 161);
kosmologische en soteriologische betee-
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kenis van Christus worden door Paulus ‘direct’ aan elkander ‘vastgeknoopt’ (v.L.
1)
166, vgl. 171).
En dáárom is het Paulus zelf, die den kosmischen vrede (in zijn komen en
gekomen-zullen-zijn) als forensisch predikt, Col. 1:20. Door Christus komt God over
heel den kosmos heen alles ‘terugbrengen’, alles ‘herstellen’ ‘in de oorspronkelijke
verhouding’ (van vrede) (v.L. 169). In dit forensisch toewijzen en definitief vastleggen
dier herstelde kosmische vredes-verhoudingen deelen ‘zelfs’ - maar straks schrapt
de verstandige dit woord - ‘zelfs’ de dingen, die ‘in de hemelen’ zijn. Ook deze, juist
ook deze, keeren in de ‘rechte verhouding terug’ (‘apokatallassein’, 1:20). ‘Hierbij
is de gedachte van “verzoening” in de gewone beteekenis niet uit-, maar ingesloten’
(v.L. 169). Verzoening - en dus forensisch. Want de ‘gansche schepping’ ‘lijdt’ heden
‘onder den vloek der zonde mede’ (v.L. 170); en dàt is wel de duidelijkste
geloofs-erkenning van het forensisch-bepaald zijn van alle kosmische relaties. ‘Voor
de zuivere relatie tot God heeft dus niets in den kosmos, noch in den hemel, noch
op de aarde, eenige zelfstandige waarde’ (v.L. 171). Want het teeken des kruises
is midden tusschen de sterren opgericht; de ‘verhooging’ van den menschen-zoon
2)
aan het kruis is wel zeer ‘hoog’ geweest . Gods vrede-maken door ‘het bloed des
kruises’ (forensisch) is ‘inbegrepen’ (v.L. 171) in het herstellen van den (dus ook
forensischen) kosmischen vrede.
Hiermee is dan tegelijk reeds de vraag beantwoord, waarom wij deze paragraaf
over den forensischen vrede niet als voorlaatste, doch als laatste onderwerp van
dit hoofdstuk en van dit boek gekozen hebben. Niet vóór, doch ná het thema van
den cultuur-historischen aarde-vrede stelden wij het aan de orde.
Hadden wij het daarvóór gedaan, dan zou de vrede van den ganschen kosmos
uitgesloten geweest zijn van de forensische rechtvaardigmaking, welke dan alleen
aan de menschen in hun historisch aarde-leven toegekend zou zijn. Of - indien wij
déze fout ver-

1)
2)

Eigenlijk onjuist: de ‘sotèria’ (redding) is voor den kosmos; soteriologische beteekenis is dùs
kosmologisch, zou anders niet ‘soteria’ brengen; vgl. bl. 317.
Zie mijn ‘Christus in den doorgang van Zijn Lijden’, bl. 285 v.
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meden zouden hebben, wij zouden dan toch licht in een andere zijn gevallen: wij
zouden den kosmischen vrede uitsluitend als gevolg van de forensische
rechtvaardiging der menschen hebben gekenschetst. We zouden dan het
waandenkbeeld voeden, dat God, teneinde aan zijn rechtvaardige menschen, zijn
dragers van het witte kleed, toch maar een mooie, bij hèn behoorende ‘stoffage’ te
geven, nu óók door een expres-aparte wils-acte besloten zou hebben, de wereld
schoon te maken, een gouden straat onder ònze voeten te leggen, edelgesteenten
tot emblemen der glorie van het nieuwe Jeruzalem als ‘onze’ nieuwe stad te maken,
en daarom den vrede van den mensch om zijnentwil over den kosmos uit te strekken.
Maar zóó staat het niet.
Ware het zóó, dan zou de mensch krachtens deze zijn forensische rechtspositie
zich nog weer op kunnen stellen als idool binnen den kosmos; als idool, waartegen
het kosmische, met uitzondering dan van hem zelf, had op te zien. Hij zou dan,
verrijkt met dien kosmischen vrede, weer verder opklimmen tot God, die hem den
vrede forensisch had geschonken. Een onderkoning dus, die tegenover het recht
van God zich toch nog op een voetstukje plaatsen kon boven de rest van het
geschapene.
Maar deze onderkoning is bij God onbekend. En het opklimmen tot God met al
het geschapene is geen memorie-post; deze bestaat niet voor de hemelsche
aandacht, en moet dus uit de aardsche worden verbannen. Met heel de breede
creatuur mee is de mensch tot God ‘verzoend’. Wat wou hij anders, hij, creatuur?
Zijn wij ooit zóó klein geweest, als hier? Een idool, ook van het kleinste formaat,
mag de mensch niet worden. Adres van de ‘zuchten’ der gansche creatuur, of van
haar gebeden, mag hij niet wezen. Al is hij ook duizendmaal bereid, al de petities
van de creaturen ‘onder’ hem nu verder door te geven aan God, toch is hij daarvan
geen adres, die mensch; ook geen voorloopig adres, geen adresad-interim. God
geeft die eer geen schepsel over. Christus' soteriologische beteekenis is diréct
kosmisch. De mensch is nimmer van den kosmos los te denken, God heeft hem
van den beginne met den geheelen kosmos in verband gezien en gesteld; dus blijft
hij
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in dat verband. Daarom was het, dat niet ‘alleen’ de mensch, maar heel de kosmos
tot in de verste hoeken op een of andere wijze deelde in den vloek der zonde; en
daarom zal ook op gelijke wijze het universum deelen in den vrede, die door Christus
aangebracht is. Het universum van Schleiermacher breekt stuk op dezen
forensischen rechtshandel Gods.
Dus is de kosmische vrede-staat van straks geen evolutie en geen ‘natuurlijke’
consequentie van wat op zekeren kalenderdatum - al was het ook de laatste - in
den kosmos zelf voorhanden en present is. Geen bestendiging van reeds aanwezige
verhoudingen is hij, als waren deze op zichzelf imperatieven voor God. Neen, juist
in zijn jubel over den kosmischen vrede als forensischen sabbathsvrede heeft de
geloovige te belijden, dat God in het groot verband van zijn éénen rechtshandel
naar zijn souverein behagen de verhouding van alle creatuur bepaalt, gelijkerwijs
Hij wil.
Om een reeds even (bl. 314/5) aangewezen voorbeeld te noemen: de vraag, waar
Gods woonplaats bij de menschen zal wezen, en waar dus eigenlijk het ‘centrum’
van het heelal zal zijn, is niet te beantwoorden onder het geografische gezichtspunt,
nòch onder dat van kwantiteit of kwaliteit, of wat dan ook, doch eenvoudig onder
1)
het gezichtspunt dezer forensische handelingen Gods.
Reeds hebben wij hierboven opgemerkt, dat onze aarde een machtige beteekenis
in het rijk der heerlijkheid zal hebben. ‘De woonplaats Gods komt bij de menschen’.
Daarmee was reeds afgesneden de gedachte van Dante, die van de aarde àf moest,
om den hemel te vinden. Ons interesseert in dit verband de vraag niet meer, waarom
Dante de dingen zóó gesteld heeft. Men kan zich erover verwonderen, zoolang men
er aan denkt, dat het wereldbeeld van Dante ook dat van Ptolemaeus was; volgens
Ptolemaeus was de aarde ook geografisch het middelpunt van het heelal. Men kan
- zoo men wil - dit bezwaar tegen Dante uitspelen. Alleen maar, dan kiest men
eigenlijk zelf het geografische

1)

De hierboven (bl. 106 v., 279) geschiede afwijzing van de empyreum-speculaties krijgt nú
haar diepsten grond.
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gezichtspunt. Het bezwaar kan - zoo men wil - worden ‘ondervangen’ onder
opmerking, dat bij Dante de aarde ethisch was gekwalificeerd en - gedisqualificeerd
(neo-platonistische àchterstelling van de stof, het grove, het materieele, het zinnelijke,
bij de genade, het visionaire, het mystische, het hemelsche). Alleen maar, op die
manier plaatst men zich naast Dante, men ziet de aarde onder den ethischen
gezichtshoek. Heel deze probleemstelling met haar discussie-zwakte verdwijnt
evenwel, wanneer men het forensische gezichtspunt inneemt: God heeft de aarde
‘verkoren’ uit alle wereldbollen om den grooten rechtshandel van verbond,
verbondsschennis en monopleurische verbondshandhaving te aanschouwen, en
daarvan een operatie-basis te zijn, dien forensischen rechtshandel dus te dienen.
God heeft souverein de aarde verkóren tot zijn àlles beslissenden rechtshandel in
Christus Jezus. En daarmee is alles afgehandeld; daarmee is konkreet gemaakt,
op dit zeer bepaalde punt, wat boven reeds door den gereformeerden exegeet
gelezen was uit de Schriften: dat nl. ‘voor de zuivere relatie tot God niets in den
kosmos eenige zelfstandige waarde heeft’ (v.L. 171). ‘Niets, dat macht heet te
hebben’, geografische macht, quantiteits-macht, qualiteits-macht, historische macht,
‘kan zich tusschen Hem en den geloovige’ (met diens voorgekende forensisch
bepaalde woonplaats) ‘plaatsen’ (v.L. 171). Alle kategorieën worden - neen, niet op
Gods forum stukgebroken; maar wèl daaraan ondergeschikt gemaakt. God - de
souverein! God, de eenige wét-géver, rechter, forum-steller; God forensisch
sprekend, eerst tot zichzelf (pactum salutis, sabbath Gods) en daarom en daarnaar
en daarna forensisch sprekend, tot den mensch (genade-verbond - onze sabbath).
Het is een diep geluk, gereformeerd te zijn.
Want nu breekt met één slag heel Dante's (en anderer) mystiek stuk op dezen
directen hémel-zang van het gereformeerde dogma. Dante, - hij heeft den hemel,
't paradijs ingedeeld, gerubriceerd, onder ethische gezichtspunten, of psychologische.
Toen ging hij plaats toewijzen. De zwakken onderaan (de maan, Mercurius, Venus,
vgl. bl. 279). De sterken daarboven (Zon, Mars, Jupiter: theologen
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op de zon, bloedgetuigen op Mars, rechts-koningen op Jupiter). De theologen met
hun discursieve denken (de zon) weer ònder de mystieken (Saturnus). De intiemen
van Jezus-hier-op-aarde, Maria, apostelen, of de koryphaeën van ‘de kerk’ dan weer
dáárboven (hemel der vaste sterren). In het Empyreum de mensch weer verder van
den vasten vuur- en lichtglans dan de engel. Historische bepalingen dus, of
psychologische, astronomische, cultureele. Maar alles breekt op het forensische,
dat 't eerste en 't laatste woord aan God geeft. Hij heeft forensisch den mensch
boven den engel gezet; dus wordt de relatie niet bepaald door wat ‘een weinig tijds’
(bl. 138) den mensch ònder den engel in vernedering bracht, doch door Gods
rechts-bestel, dat zich den weg wel zelf gebaand heeft tot de zelfhandhaving. En
daarom: de mensch dichter bij God dan de engel; daarom alleen. En wederom: God
heeft den mensch met al zijn psychische bepaaldheden tot een eenheid gemaakt,
een eenheid, die niet straffeloos wordt prijsgegeven, b.v. in de accentueering van
één kant van 't psychisch leven; dus verzoent Hij aan het eind den denker met den
werker-met-de-hand of -met-het-zwaard; en daarom is zijn hemel straks geen
huis-met-aparte-woningen als even zooveel afdeelingen voor een bepaalde klasse,
een psychologisch bepaald type; de stad is even ‘bont’ (veelkleurig) als het Gods
wijsheid was en is (Ef. 3:10). Ook is ze éven harmonisch. De mysticus van Dante's
Saturnus wordt in het bijbelsch hemelbeeld wel radikaal genezen van zijn verachting
van het discursieve denken van wie niet verder komen dan ‘de zon’: de
leeraars-van-begrip. De vrede is geteekend; als alle sterren zich tot de aarde keeren,
hoe zou daar iemand zich niet tot den God-der-nieuwe-aarde keeren? Hij is het
middelpunt; dus zijn alle eenzijdigheden eindelijk als één-zijdigheid verzoend. De
hemel-hierarchie kan nimmer iets anders zijn dan republiek, als heel de kosmos
republikeinsch geconstitueerd is. Republiek - want: absolute monarchie. Dus wordt
de sabbath eenmaal heel-en-al-vervuld. In tijdelijke èn in ruimtelijke garantiewijzing
wordt hij vervuld. Zijn naam zelfs raakt hij kwijt als dagvan-Kurios, van den
verhoogden Christus. Want deze Kurios ontving zijn naam forensisch; doch
forensisch was óók 't rechts-statuut,
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dat Hem den kosmos als den schat van God beval te eeren; een schat dus, die den
rent-meester slechts tot beheer is overgegeven, en die dus uit te leveren blijft aan
God als eigenaar. Zie, de Christus heeft in het begin van 't Openbaringsboek de
zeven sterren in zijn rechterhand: cultuurhistorische vrede. Maar in het einde van
dit laatste bijbelboek geeft Hij àlle heusche sterren uit handen, Hij geeft ze - verzoend
- den Vader over: kosmische vrede.
Dat nu de klokken luiden! Dat ze zichzelf uit-luiden, want de vervulling van haar
luiden is haar zwijgen (bl. 278). Zóó is 't nu eenmaal met alle sabbaths-werken en
-ingrediënten. Dat nu de klokken luiden om de zon, die niet meer noodig is, straks
in de stad, die forensisch tot het wonderbare licht geróepen is. De stad ligt vredig
midden in den kosmos: de poorten staan open, naar heel de creatuur. En lengte,
breedte, hoogte zijn gelijk: de kubus (21:16) is het embleem van dezen grooten
vrede. En het stilstaan - zon, die niet meer schijnt - wijst ons op de rust: Dante zei
nòg te veel, toen hij de hemel-lichten, engelen, gezaligden, vanwege hun
begeeren-naar-God trillen zag. Als rusten en arbeiden identiek geworden zijn, dan
is ook het begeeren met het verzadigd-zijn vereenigd; hier vervallen alle emblemen;
hier weigert elke pen den dienst.
Wij kunnen dan ook niet verder. Wij keeren terug tot het eerste: het getal, dat nu
symbool ging worden. Twaalfduizend stadiën. Honderd-vier-en-veertig-el. Zullen
wij kiezen tusschen de soteriologische (12 apostelen, 12 patriarchen) en de
kosmologische ‘verklaring’ (drie: God, vier: kosmos)? Wij kiezen niet, het is alles
één geworden.
Ons rest dan ook slechts één gebaar, symbool en profetie in éénen: wij willen alle
kronen voor de voeten van den Heere werpen. De zeven ‘sterren’ doen het, en alle
sterren doen het. De edelsteenen - de exponenten van den kosmos - glanzen, vooral
door hun inscriptie, wijl zijn hand ze deed: inscriptie van de duur-gekochte namen
van zijn duur-gekochte menschen.
't Forensisch spreken wordt nu van zijn schrik ontdaan: ach, hoe
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Hij zich verheugde, toen Zijn hand die inscripties aanbracht! Rechter? Vader! Doe
weg dat uitroepteeken, 't is veel te schel geluid; ge zult geen onderscheiden
toonshoogte kiezen voor het noemen van de vele namen Gods. Noch zult gij korte
of lange golven kiezen voor dézen of voor génen hemel-aarde-zang. Op één
golflengte zult gij beginnen te zingen in den onvoltooid verleden en toekomenden
tijd, doch op àlle her-beginnen - zonder eind - in den voltooid verleden en nochtans
tegenwoordigen ‘tijd’:
Op aarde was
als ijdel glas
uw blijdschap licht te schenden.
Maar eenmaal kan
de vreugde van
de bruiloft nimmer enden.

Te Deum laudamus.
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Zaakregister
AANKNOOPINGSPUNT, - voor de genade in de schepping, 87.
AARDE, hemel en - van gelijke waarde, 82; gevolgen van den val voor de
verhouding van hemel en -, 111; de - niet in antithese met den hemel, 114;
beteekenis van het woord - in Gen. 1:1, 115; diastase tusschen hemel en -,
115, 120, 127, 148 (noot); ‘schok’-moment in de geschiedenis van de -, 123,
126, 127, 134; weerzien der -? 191, 280; verandering der - op den jongsten
dag, 191; Gomarus over de verandering der -, 191; - en andere hemellichamen,
308; - middelpunt van het heelal, theologisch en christologisch, 315, 318; zie:
geografie.
ADAM, eerste en tweede - bij Hegel, 24; id. bij Kierkegaard, 28; id. bij Karl
Barth, 31; id. in de H. Schrift, 50, 63; eerste - levende ziel, tweede levendmakende geest, 125; openbaring omtrent den hemel aan -, 135;
ontmoeting v.d. engelen en - 135; kennis van -, 173.
AFWISSELING, - i.d. natuur, 259; die afwisseling voor en na Noach en i.d.
hemel, 260.
ALBERTUS MAGNUS, 5.
AL-EENHEID, leer der - 6, 8, 12.
ALTHAUS, PAUL, - en de luthersche belijdenis, 33; - over den staat der
rechtheid, 33; - over de geschiedenis, 34; - over de verhouding van eeuwigheid
en tijd, 34; - over Godsrijk en wereldrijk, 34; monisme en dualisme bij -, 34; over God in de geschiedenis, 35; - over eschatologie, 36; - over begin en eind
der geschiedenis, 36; - over openbaring, 37; - over het wonder, 38; - over Gods
Woord, 39; - over de ‘grondbetrekkingen’, 40; de Schrift t.o. -, 69; - over
axiologie en teleologie, 74; ‘het eeuwige’ bij -, 75.
AMBT, - en ‘gemeene gratie’, 284; - en cultuur, 284; - ‘in den beginne’, 285; en ‘punt des tijds’, 287.
ARBEID, eschatologische - van den mensch, 128; - der menschen en eeuwige
sabbath, 302.
'ASAH, - in de H. Schrift, 118, 122.
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AULÈN, GUSTAV, - over de geschiedenis, 58; creatio continua bij -, 58.
AVONDMAAL, HET GROOTE, het raadsel van - v.d. bruiloft des Lams, 203;
de oplossing daarvan, 207; - en het sacrament v.h. avondmaal, 209, 216; - en
de zin der geschiedenis, 214; - en de vervulde gemeenschap, 216; - en
liefdemaaltijd, 217; - en de ‘pluriformiteit’ der kerk, 222; - en de ‘nieuwe wijn’,
227; - en het verbond, 237; - en het ‘werkverbond’, 246; - en het genadeverbond,
252; - en het ‘natuurverbond’, 257; - en het ‘vredesverbond’, 262.
AXIOLOGIE, leer v.d. - in de eschatologie, 74; bezwaren ertegen, 77, 86.
BARA', - in de H. Schrift, 118.
BARTH, KARL, - en Kierkegaard, 30; - over geschiedenis en
bovengeschiedenis, 30; - over de verhouding: eeuwigheid-tijd, 30, 41; - over
het Woord Gods in de geschiedenis, 30; - over de zonde, 30; - over de
openbaring, 31; - over eersten en tweeden Adam, 31; - over den hemel, 31; over de genade, 42.
BEELDSPRAAK, - in den Bijbel, 207.
BELOFTE, geen - in den hemel, 260.
BOOM DES LEVENS, de - in Openb. 22, 248.
BOVENHEMELSCHE PLAATSEN, 97.
BRUILOFT DES LAMS, zie: Groote Avondmaal.
BRUNNER, EMIL, - over den val, 32.
CHABURAH, - en avondmaal, 211, 230.
CHARISMATA, de - in Corinthe, 169, 171.
CHEDASJAH, - in werk- en genadeverbond, 127.
CHIFFRE, - en het woord, 220.
CHRISTUS, Paul Tillich over - als ‘midden der geschiedenis’, 45, 50, 214; - en
het begin en einde der geschiedenis, 50; -' komst in het vleesch, 62; hemelvaart
van -, 97; lichamelijkheid van - i.d. hemel, 98; diastase en - 144, 157; taak van
- als tweede Adam, 129; spanning i.d. verhouding van - en de kerk, 147; - in
de geschiedenis, 144, 148; parallelie tusschen - en den hemel, 145; - en de
engelen, 145, 148; beteekenis van -' opstanding, 146; en van de ‘veertig dagen’,
146; beteekenis van -' heerlijkheid, 147; kennis van - naar z'n menschelijke
natuur, 182; plaats van - i.d. hemel, 203; koninklijke macht van -, 204; - als het
Lam 206, 209; - en de zin der geschiedenis, 214; - en de farizeeërs, 233; nieuwe
gemeenschap met - in den hemel, 234; - en het werkverbond, 251, 253; - en
het genadeverbond, 253; - en de sabbath, 270, 273; - en ‘het begin’, 286; - en
de cultuur, 286; beteekenis van - voor den kosmos, 312; - ‘eerstgeborene’,
‘begin’, ‘hoofdpunt’ van den kosmos, 314.
CONJUNCTIE, leer der - t.o. die der disjunctie, 26; verhouding van - en
disjunctie tusschen God en mensch, 121.
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CREATUUR, samenhang tusschen de kennis omtrent God, menschheid en 88; het gansche - verzoend, 317.
CULTUUR, gereformeerde - -critiek en - -waardeering, 87; - en ‘gemeene gratie’
282; - en Gods sabbath, 283, 306; - en ambt, 284; - en Christus, 286; - en
eschatologie, 286; - en ‘werkverbond’, 287; producten der - en de hemel, 302;
- der menschen en de hemellichamen, 308.
CULTUUR-PROCES, beteekenis van het - in deze geschiedenis voor den
hemel, 303, 307.
‘DAEMONISCHE’, het - bij Tillich, 45, 49.
‘DAG DES HEEREN’, beteekenis v.d. -, 81.
DANTE, - over den hemel, 1; gedachtenwereld van - 3; invloed van Thomas
Aquinas en Albertus Magnus op - 3; hemelsferen-theorie van -, 279, 319.
DENKEN, Kiekegaard over het objectiveerend -, 198.
‘DEUGDEN’, verstandelijke (dianoëtische) en praktische - 8; - volgens de
Schrift, 10, 12.
DIALECTIEK, de bijbel over de - van nieuw en oud beginsel i.d. mensch, 47,
85.
‘DIALECTISCHE THEOLOGIE’, 29; het gericht in de -, 30; geref. standpunt
t.o. de - 60.
DIASTASE, - tusschen hemel en aarde volgens den bijbel, 115, 120, 127, 148
(noot); overwinning der - 116; - ook vóór den val 117; door de zonde wordt antithese, 117; - in de schepping 119; - en de dood, 119; - en openbaring, 120;
- en ‘schok’-moment, 127; - en genade, 144; - en Christus, 144, 157; - en zonde
144; - en hemelvaart, 148; opheffing der - -in-woonplaats, 163.
DISJUNCTIE, zie conjunctie.
DOOD, - is diastase-in-antithese, 119.
‘DOORZOEKEN’, - v.d. diepten Gods door den Heiligen Geest, 159.
DUALISME, zie: Althaus.
‘EER EN HEERLIJKHEID’, zie: indragen.
‘EEUWIGE’, het - bij Windelband, 75; het - bij Althaus, 75; het - is nooit norm,
77; consequentie van de aanvaarding van het - in axiologischen en
theologischen zin, 86.
EEUWIGHEID, Kierkegaard over de verhouding van - en tijd, 26; Barth daarover,
30, 41; Althaus daarover, 34; Tillich daarover, 42; geref. standpunt daaromtrent,
60; oneindig qualitatief verschil tusschen - en tijd, 68; - en tijd niet boven elkaar
te waardeeren, 82; geen polaire spanning tusschen - en tijd, 84, 86.
EGYPTE, beteekenis v.d. uittocht uit -, 311.
EMANATIE, leer der - bij het neoplatonisme, 5; de bijbel t.o. die leer, 10.
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EMPYREUM, leer van het - 12, 104, 320; Thomas Aquinas daarover, 105; de
roomsche theologie daarover, 105.
ENGEL DES HEEREN, de - i.h. Oude Testament, 136.
ENGELEN, hemel hoofdkwartier der goede -, 97; verhouding tusschen
menschen en - 111, 137, 320; plaats der - i.d. hemel, 116; - bemiddelaars in
openbaring en bestuur en regeering der wereld, 122; evolutie en -, 140;
‘schok’-moment en -, 140; ontmoeting van Adam met de - 135; - en de wet,
135; - antevaleeren den mensch maar praevaleeren niet, 140, 149; Christus
en de -, 145, 148.
‘ENTSCHEIDING’, Paul Tillich over de -, 43.
ESCHATOLOGIE, oude en nieuwe opvatting omtrent -, 19, 74; Althaus over
de -, 36; protologie en - bij Tillich, 53; - in de oude beteekenis, 67; - niet los
van de protologie, 114; zie Kierkegaard.
‘ESCHATON’, Paul Tillich over het -, 53, 55.
EVOLUTIE, - in de geschiedenis van den hemel en van de woonplaats der
menschen, 123, 134; - en de engelen, 140.
EXISTENTIE-PHILOSOFIE, waarde der -, 197.
FORENSISCHE, - rechtvaardigmaking en de kosmos, 313; - vrede v.d. kosmos,
316.
GEEST, de bijbel over den strijd tusschen vleesch en -, 49; levendmakende -,
125.
GELOOF, aard v.h. -, 131, 201; - en leerbegrippen, 201; - en reflexie, 201.
‘GEMEENE GRATIE’, - en Gods sabbath, 282; kritiek op Dr Kuyper's leer der
-, 284, 294; - en ambt, 284; aanpak der - -vragen, 285; - en werkverbond, 285;
‘terrein’ der -? 282; - en Gods lankmoedigheid, 289; uitgangspunt der -, 290;
‘vrucht’ der -, 291; ‘kiem’ der -, 292.
GEMEENSCHAP, vervulde - i.d. hemel, 234. Zie: Christus.
GENADE, spanning tusschen zonde en -, 85; - en diastase, 144; tweeërlei
beteekenis v.h. woord -, 289. Zie: Barth, zonde, Tillich.
GENADEVERBOND, - en werkverbond, 251; het ‘Groote Avondmaal’ en het
- 252; - niet iets nieuws, 252; - universeel, 254; - en Christus, 253; - en Israël,
255; vervulling v.h. - i.d. hemel, 256.
GEOGRAFIE, geen - der nieuwe aarde, 194.
GERICHT, zie: dialect. theologie, Tillich.
GESCHIEDENIS, verband tusschen begin, midden en eind der -, 63, 65; God
in de -, 63, 68, 87; een ‘boven’- - verwerpelijk, 68; christelijke beschouwing v.d.
-, 68; de - is eschatologisch, 142; waarde v.d. - i.d. bijbel, 212; het ‘midden der
-’, 213; Christus en de zin der -, 214; de - en het natuurverbond, 258; - en
gemeene gratie, 285; resultaat der -, 302; doel van de spanning i.d. -, 304; zie
verder: Althaus, Barth, Christus, Hegel, hemel, Kierkegaard, Rickert, ‘schok’,
Tillich, Windelband.
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GNOSTIEK, denkbeelden der -, 7.
GOD, transcendentie en immanentie van -, 28, 69; verhouding tusschen - en
het schepsel, 59, 60; - en de zonde, 60; - en de geschiedenis, 68, 87; oneindig
qualitatief verschil tusschen - en het schepsel, 68; kennis van - in samenhang
met die v.d. hemel 86; verschijnen v. - in z'n beteekenis voor den hemel, 115;
- onderscheiden, nooit gescheiden van het schepsel, 111, 118; zien van -, 156,
161, 194; id. door Mozes, 178; -, niet anoniem, maar panoniem, 163; verkeer
met - i.d. strijdende en triumfeerende kerk, 202; zie verder: Althaus, Hegel,
Kierkegaard; conjunctie, geschiedenis, kennis.
‘GODGELEERDHEID DES GEZICHTS’, 176.
GRISEBACH, EBERHARD, ontwikkelingsgang v. -, 199 (noot).
HARMONIE, de hemel als al -, 92; universeele - i.d. hemel, 320.
HARTSTOCHT, begrip - bij Kierkegaard, 198.
HEGEL, - over de betrekking van God en de geschiedenis, 22; - over Gen. 1-3,
24; - over den hemel, 25; - en de geref. grondgedachten, 29, 59.
HEL, kennis omtrent de - i.d. hemel, 238, 276. Zie: openbaring, verbond.
HEMEL, - voor de mystiek, 8; - en de tegenst. van goed en kwaad, 12; - plaats
der uitgewerkte onderscheidingen, 12; - plaats der uitgewerkte
scheppingsgedachten, 13; wel kennis, geen voorstelling v.d. -, 14; kennis v.d.
- alleen uit de Schrift, 16; moeilijkheid v.h. schrijven over den -, 18; - buiten
onze geschiedenis? 21; de - bij Paul Althaus, 36; verband tusschen d. - en de
schepping, 63, 65; makkelijkheid v.h. spreken over d. -, 70; vierderlei spreken
over d. -, 71; geschiedenis v.d. -, 71; - niet los v.d. aarde, 71; één - 72; meer
phasen i.d. gesch. v.d. -, 72; - en aarde van gelijke waarde, 82; - aldoor
komende, 86; nadenken over d. - gehoorzaamheidstaak, 87; belang v.h.
vraagstuk v.d. -, 87; samenhang v.d. kennis omtrent d. - met die omtrent God
en creatuur, 88; de - is een plaats, 89, 83; de - als ‘toestand’ van geluk, 91; de
- i.d. bijbel een gemeenschap, 93; de - een stad, 94; de - geteekend naar de
concrete werkelijkheid v.d. profeet, 95; - een hof, 96; geen tempel i.d. -, 95; de
plaatselijkheid v.d. -, 95; - hoofdkwartier der goede engelen, 97; lichamelijkheid
en ruimtelijkheid en d. -, 98; - is onaanwijsbaar, 90; allerlei onderscheidingen
t.a.v.d. - 99, 108; - der hemelen, 100, 101; derde -, 100, 102; wereldbeeld en
- -theorie, 100; - bij de joden, 100, 103; het axioma v.d. onbeweeglijken,
hoogsten -, 104; wolken-, sterren- en - der hemelen, 109; - op de sterren? 109;
beweging v.d. - en ruimte en tijd, 110, 127; gevolgen v.d. val voor de verhouding
v. - en aarde, 111; de - verbonden met onze geschiedenis, 113; de - niet in
antithese met de aarde, 114; de - geen ‘andere wereld’, 114; de - heeft een
historie, 114; beteekenis v.h. woord - in Gen. 1:1, 115; - in engeren zin in Gen.,
115; - in diastase m.d. woonplaats der menschen, 115, 120; - is de plaats
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v. beraadslaging v. God met de engelen, 116; nederdaling v.d. -, 116;
constitueering v.d. -, 117; - is uitgangscentrum v. Gods regeering, 122; evolutie
en ‘schok’-moment i.d. gesch. v.d. -, 123, 126, 134; de - een wonder, 126, 127,
133; zoeken v.d. - door d. mensch, 128, 132; - en werkverbond, 132; openbaring
aan Adam omtrent d. -, 134; voleinding v.d. geschiedenis v.d. -, 144; de
zaligheid v.d. -, 151; - als woonplaats Gods komend bij de menschen, 151;
tweeërlei - bij Gomarus, 192; verandering v.d. - o.d. jongsten dag, 192; de en de geschiedenis, 212; geen onmondigen, onvolgroeiden, gebrekkigen i.d.
-, 218; Woord en Sacrament nu en i.d. - 218, 273; ‘pluriformiteit’ i.d. -, 227; en verbond, 237; vreugde i.d. - bij 't ‘zien’ der verlorenen, 238, 276; de consummatie v.h. werkverbond, 246; de - vervulling v.h. genadeverbond, 252;
vervulling v.h. natuurverbond i.d. -, 260; afwisseling i.d. ‘natuur’ i.d. -, 260; geen
belofte i.d. -, 260; beteekenis v.h. cultuur-proces voor d. -, 303, 307; volmaakte
harmonie i.d. -, 320. Zie verder: Barth, Christus, Dante, Gemeene Gratie, Groote
Avondmaal, Hegel, indragen, kennis, openbaring, sabbath, vredesverbond,
Woord Gods.
HEMELLICHAMEN, toestand der - na den jongsten dag, 309; zie: aarde.
HEMELSFEREN, theorie der - 100, 107; op protestantsch erf, 108; - bij Dante,
279, 319.
HEMELVAART, zie: Christus.
HERKENNEN, - i.d. hemel? 169, 280; - v.d. aarde? 191, 280.
HOF, de hemel een -, 96; de - in Openb. 22, 247; de - en de val, 250.
HUMANISME, christelijk - bij Tillich, 56, 70.
HUWELIJK - en d. hemel, 65.
IDEE, absolute - bij Hegel, 22.
IDENTITEIT, - van oude en nieuwe wereld, 303.
IDEOGRAM, - en woord, 220.
IMMANENTIE, - Gods, 28, 69.
‘INDRAGEN’, - v.d. eer en heerlijkheid der volkeren i.h. nieuwe Jeruzalem,
284, 291, 294; - i.d. historie menschenwerk, 295; - door het ‘punt des tijds’
heen uitgesloten, 296, 301; - bij de scheppingsdagen, 298; - v.h. ‘nieuwe’ i.h.
‘oude’, 299.
INTELLIGENTIES, - bij het neoplatonisme, 5 v, scheppende -, 7.
ISRAEL, afzondering van - abnormaal, 255.
IZAK, - en Ismaël dragers van tweeërlei principe, 130.
JERUZALEM, neerdaling v.h. nieuwe -, 116, zie stad, hemel.
‘JONGSTE DAG’, zie katastrofe, punt des tijds, scheppingsdagen,
‘schok’-moment.
KATA-PAUSIS, zie: sabbath.
KATASTROFE, beteekenis van de eind -, 37, 149; - idee i.e. onzondige
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wereld 64; verschil tusschen de - in deze en een onzondige wereld, 67;
noodzakelijkheid der -, 38; tweeërlei element i.d. - der wereld, 130; zie Tillich,
‘Schok’-moment.
KENNEN, philosophisch en theologisch -, 8, 10.
KENNIS, mogelijkheid, vormen, wegen der - bij het neoplatonisme, 8 v.; omtrent God i.d. hemel, 161, 196, - omtrent Gods werk i.d. hemel, 169, 196; wegen veranderen i.d. hemel, - inhouden niet, 171, - i.h. paradijs en i.d. hemel,
173; - van Christus i.z. menschelijke natuur, 182.
KENNISWEG, - der mystiek, 8, 11; - der openbaring, 11.
KERK, strijdende en triumfeerende -, 202, 276. Zie: spanning.
KIEM, begrip - in verband met de gemeene gratie, 292, 297, 305.
KIERKEGAARD, - over de verhouding van God en geschiedenis en schepsel,
25, - over de verhouding: eeuwigheid en tijd, 26; - over de eschatologie, 26; over profane en heilige geschiedenis, 27; - over d. val, 28; - over eerste en
tweede Adam, 28; - en het geref. standpunt, 29, 60; - over den hemel, 29.
KONINKRIJK GODS, zie Tillich.
KOSMOS, beteekenis v.d. aarde i.d. -, 308; vrede i.d. - na den jongsten dag,
309; vrede i.d. - en verbond, 312; beteekenis van Christus voor den -, 312.
LAM, Christus als het -, 206, 209. Zie: Christus.
LEIDENSCHAFT, zie: hartstocht.
LESSING, - over de geschiedenis der menschheid, 56; de Schrift t.o. -, 70.
LETHE, - motieven bij Dante, 215.
LICHAAM, pneumatisch -, 146.
MASJAAL, de - i.h. leven v. Adam, 135, 137.
MENSCH, spanning tusschen ouden en nieuwen -, 85; taak v.d. - i.h.
werkverbond, 132; plaats v.d. - i.d. kosmos, 317; zie engel.
MENSCHHEID, zie: hemel.
MIDDELAAR, - s-gedachte voor en na den val, 141.
‘MIDDELOORZAKEN’, - bij het neoplatonisme, 7 v.; - en de Schrift, 10.
MONISME, zie: Althaus.
MÜLLER, JULIUS, - over den val, 32.
MYSTERIËN, - onthuld in de geschiedenis, 253.
MYSTIEK, - en scholastiek, 8; kennisweg der - 8, 11; oostersche -, 166.
NATURAAL-THEOLOGIE - en het boek Prediker, 4.
NATUURVERBOND, bezwaren tegen den naam -, 257; - phase v.h.
genadeverbond, 259; vervulling v.h. - i.d. hemel, 260.
NEOPLATONISME, 5 v.
‘NIETS’, het ledige en onvoltooide -, 166.
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‘NIEUW’, beteekenis v.h. woord - in nieuw testam. verb., enz. 229; het - maken
o.d. jongsten dag, 295; dat duidelijk gemaakt bij de schepping, 298.
NORM, - is nooit schepsel, 77.
NUMINEUZE, het -, 163.
OORDEELSDAG, karakter v.d. -, 36. zie: katastrofe, punt des tijds,
‘schok’-moment.
OPENBARING, alle inhoud der - even moeilijk, 11; inhoud der - een mysterie,
11; - en de wetenschappen, 11; verschil in moeilijkh. i.d. midelen der -, 12;
karakter der - omtrent hemel en hel, 18, 19; - bij Karl Barth, 30; - en
transcendentie Gods, 69; de - omtrent d. hemel in beelden, maar toch waar,
91; de - en de omgeving waarin ze komt, 101; helderheid der -, 116; diastase
en -, 120; - en schepping, 122; woord - en werk -, 135; - omtrent de toekomende
wereld, 135; - blijft i.d. hemel, 160; grondgedachte v. elke -, 160; noodzaak
v.d. - i.d. hemel, 188; zie: Althaus, visio.
OPSTANDINGSLICHAAM, 98, 99.
OVERSCHADUWING, beteekenis der -, 302.
‘PARADIJS’, het - door Christus en Paulus genoemd, 101.
PARSISME, zie Tillich.
PASCHEN, beteekenis v. -, 146; beteekenis van de 40 dagen na -, 146.
PERFECTUM PRAESENS, - bij God, 159, 272; - bij de zaligen i.d. hemel, 197;
zie: rust.
‘PLURIFORMITEIT’, - i.d. hemel, 222.
PRAESENTIA SALUTIS, 33, 42, 63.
PREDIKER, grondgedachte v.h. boek -, 61.
PROEFGEBOD, beteekenis v.h. -, 47.
PROTOLOGIE, zie: eschatologie, Tillich.
PSYCHOLOGISME, - in de beschouwing v.d. hemelvreugde, 242.
PUNT DES TIJDS, akute verandering i.e. -, 124, 126; verandering der wereld
i.h. -, 127, 297; - en ambt, 287. Zie: katastrofe, schepping, ‘schok’-moment.
‘RECHTERHAND DES VADERS’, - en de hemel, 98.
RECHTVAARDIGMAKING, ethische en forensische -, 313; forensische - en
kosmos, 313.
REFLEXIE, Kierkegaard over de -, 198.
RICKERT, zie: wetenschap.
RUST, zie: sabbath, perfectum praesens.
SABBATH, Gods -, 268, 272, 275, 277, 282; - eschatologisch, 269; - i.h. oud
en nieuw verbond, 269, 273; - vervuld i.d. hemel, 270; - als garantie-
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teeken i.h. verbond, 270; - en Christus 270, 273; - als garantie-teeken vervuld,
271, 278; progressie i.d. openbaring omtrent den -, 274; - als katapausis en als sabbatismos, 273; overgang van - als katapausis tot - als sabbatismos,
276; eeuwige -, 277; - en Dante's hemelsferen, 279; - i.d. hemel, 281; - 'n
kwestie van mogen of moeten? 282; - Gods en de ‘gemeene gratie’, 282; de
- en de cultuur, 283; eeuwige en werkstukken der menschen, 302; eeuwige en de kosmos, 306; -, cultuur-historisch vredeteeken, 306; motief v.h. gebod
v.d. - in Deut. 5 en Ex. 20, 311; volkomen vervulling v.d. - 320. Zie: vrede.
SABBATISMOS, zie: sabbath.
SACRAMENT, zie: Woord.
SATAN, zie: Tillich.
SCHEMA, verandering v.h. - der wereld in ruimte en tijd, 127.
SCHEPPEN, - i.d. H. Schrift, 118.
SCHEPPING, beschouwing v.d. - bij het neoplatonisme, 7; - t.o. emanatie, 10;
verband tusschen - en hemel, 63, 65; geen eerste en tweede -, 65; parallel
tusschen - en ‘punt des tijds’, 298; zie: diastase.
SCHEPPINGSDAGEN, overeenkomst v.d. - met den ‘jongsten dag’, 298.
SCHEPSEL, geen waarde van het eene - boven het andere, 77; God woont
bij het -, 111.
‘SCHOK’-MOMENT, het - i.d. geschiedenis van aarde en hemel, 123, 126,
127, 134; - en katastrofe, 123; - ook in den staat der rechtheid, 132; openbaring
omtrent het -, 134; het - en de engelen, 140; - bij eersten en eeuwigen sabbath,
300.
SCHOLASTIEK, Middeleeuwsche -, 3 v.
SEXUALITEIT, - i.d. hemel, 65.
SPANNING, allerlei formalistische - theorieën, 84, 94; - tusschen zonde en
genade, 85; - tusschen ouden en nieuwen mensch, 85; geen -, dan die zich
opheft, 86; - i.d. geschiedenis, 142; - i.d. verhouding v. engel en mensch, 142;
- tusschen de kerk en Christus, 147.
SPIJZE, - i.d. hemel, 65.
STAAT DER RECHTHEID, zie: Althaus en ‘schok-moment’.
STAD, hemel en -, 94; de - in Openb. 22, 247; de - en de val, 250; de eeuwige
- een kubus, 321.
SYMBOOL, woord en -, 220.
TABERNAKEL, - in Openb. 21, 151.
TELEOLOGIE, - i.d. eschatologie, 74; bezwaren ertegen, 77, 86.
TELEPATHIE, - 174.
TELEVISIE, - 175.
TEMPEL, geen - i.d. hemel, 95; - in Openb. 21, 151; verdwijning v.d. - i.d.
hemel, 155.
THEOLOGIA, -, unionis, visionis (patriae), stadii (studii, viatorum), 177.
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THEOLOGIE, - en philosofie, 11; geen primaat der -, 11.
THOMAS AQUINAS, denkmethode v. -, 3; - over de verbranding der aarde,
194.
TILLICH, PAUL, - en Karl Barth, 40, 54; - over de genade, 40; - over de
geschiedenis, 41, 43; - over de verhouding v. eeuwigheid en tijd, 42; - over de
‘profetische geest’, 43; -'s ‘geloovig realisme’, 43; - over de ‘Entscheidung’, 43;
geen eindeutige Entscheidung, 44; het satanische en daemonische bij -, 45; over Satan, 45; - over Christus, 45; - over de zonde, 46; - over 't parsisme, 47;
- over den strijd tusschen het goddelijke en daemonische, 49; - over begin en
eind der geschiedenis, 50; - over Christus als ‘midden der geschiedenis’, 50,
214; geschiedbeschouwing van - 51; - en het laatste gericht, 52; protologie en
eschatologie bij - 53; - over de eind-katastrofe, 54; - en Althaus, 54; - over het
‘Eschaton’, 53, 55; - en het ‘gericht’, 55; - en het ‘Koninkrijk Gods’, 56; - en
Lessing, 56.
TRANSCENDENTIE, zie: God.
TROON, - van God i.d. hemel, 98; visioen v.d. - v. God in Openb. 4 en 5, 139,
142.
TIJD, zie Althaus, Barth, eeuwigheid, Kierkegaard, Tillich.
UEBERGEGENSÄTSLICHKEIT, leer v.d. - 12, 166, 216.
‘UITERSTE’, tweeërlei opvatting omtrent het -, 19.
UITTOCHT, - uit Egypte en genadeverbond, 311.
UNIVERSALISME, 254, noot 3.
URANOLOGIE, geen - i.d. bijbel, 100, 107.
VAL, de bijbel over den -, 47; plaats v.d. - i.d. gesch., 60, 132; gevolgen v.d. voor hemel en aarde, 111. Zie: Hegel, Kierkegaard.
VEGETATIE, - i.d. hemel, 65.
VERANDERING, - der wereld i.e. ‘punt des tijds’, 127, 297.
VERBOND, hemel en -, 237; algemeenheid v.h. -, 237; - eenzijdig i.z. ontstaan,
tweezijdig i.z. bestaan, 243, 249, 253, 262/4, 267; - grondwet van alle verkeer
tusschen God en mensch, 238, 242; - en hel, 242; alle menschen i.h. - gesteld,
245; - en verantwoordelijkheid, 243, 245; oerfunctie v.h. - 254; hoogste vreugde
v.h. - 265; 's Heeren - en de kosmos, 312; zie: genadeverbond, natuurverbond,
vredesverbond, werkverbond.
VERDIENEN, - bij God onmogelijk, 249.
VERGAAN, beteekenis van het - v.h. geschapene i.d. jongsten dag, 302.
VERNIETIGING, geen - der verdoemden, 240.
VERZOENING, - v.h. gansche creatuur, 316.
VISIO DEI PER ESSENTIAM, 157; - t.o. openbaring 159.
VLEESCH, zie: Geest.
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VREDE, kosmische - en sabbath, 307, 310; - na den jongsten dag, 309;
kosmische - en verbond, 311; - en Christus, 312, kosmische - is forensisch,
316.
VREDERAAD, zie: vredesverbond.
VREDESVERBOND, het groote avondmaal en het -, 262; het - en de zonde,
263; - en hemel, 264; - en kosmos, 264.
WAARDE, - -philosophie, 75, 79.
WAARHEID, de subjectiviteit der -, 198.
WÉDERHERSTELLING, geen - aller dingen, 240.
WERELD, geen ‘eerste’ en ‘tweede’ - 63, 65; verandering der - in een ‘punt
des tijds’, 127; openbaring Gods omtrent de toekomende - 135; - in engeren
en ruimeren zin, 309; zie: zonde.
WERELDBEELD, geen - i.d. bijbel, 100, 107; geen - noch van deze, noch van
de toekomende, 195.
WERKSTUKKEN, - der menschen en eeuwige sabbath, 302.
WERKVERBOND, eind-katastrofe en -, 64; hemel en -, 123, 132; taak v.d.
mensch i.h. -, 132; - en het Groote Avondmaal, 246; aard v.h. -, 248; - en
genadeverbond, 251; Christus en het -, 251, 253; het voltooide - i.d. hemel,
251; - en cultuur, 287. Zie: wonder.
WETENSCHAP, - en openbaring, 11; - der natuur en der geschiedenis bij
Windelband en Rickert, 79.
WINDELBAND, zie: ‘eeuwige’, wetenschap.
WONDER, geen polariteit tusschen natuur - en religieus -, 84; karakter v.h. -,
126; - in werk- en genadeverbond, 126.
WOONSTEDE GODS, - bij het schepsel, 111, 150.
WOORD, strijd over - en Sacrament, 220; - en ideogram symbool, chiffre, 220;
beteekenis v.h. -, 220; - van God uitgangspunt ook v.h. vraagstuk v.d. hemel,
83, beteekenis hiervan, 84. Zie: Barth, hemel.
WOORDS, VLEESCHWORDING DES, beteekenis v.d. - 62.
WIJN, beteekenis v.d. nieuwe -, 227.
ZEE, verdwijning der -, 194.
ZIEL, zie: Adam.
ZIEN, - van aangezicht tot aangezicht, 176. Zie: God.
ZONDE, -, genade en wereld, 38; kennis v.d. - i.d. hemel, 280; geen nawerking
der - i.d. hemel, 279. Zie: diastase, God, Tillich.
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