
~ De Schriît is, immers voor hen allen
geschreven.

Eh voorlichting uit de Schrift hebben zij
allen nodig. ,

Vooral ook de "kinderen in het verstand".
We hebben gedacht aan, Psalm 19 : 8:

"De wet des HEREN is volmaakt, bekerende
,,#

de ziel"; de getuigenis des HEREN is gewis,
den eenvoudige wijsheid gevende".

En aan Psalm i,19 : 130 : ,,,De opening uwer
woorden geeft licht, de eenvoudige verstan-
dig makende". Vooral ook aan het woord
van de Here JezuS :",Ik dank U, Vader; Here
des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen

zijn. voor de wijzen en verstandigen verborgen
, Als Paulus van de gemeente van Efeze hebt',!'!n hebt ze den "kinderkens/geope _
afscheid neemt zegt hij : "En nu broeders, ik baard", Matth. 11 : 25. '
beveel 'ti God en den woorde iijner .genade, Luther heeft eens ge~egd, dat hij als hlj
die machtig Is u op te bouwen eh u een preekte niet dacht aan Melanchthon en
erfdeel te geven, onder' alle de geheiligden". andere .geleerden, maat aan' z'n Hansje en .
Handelingen 20 : 32. Liesje. Als die het verstonden konden Me-

God bouwt zijn Kerk door de verkondiging lanchthon en die anderen er ook wel bij.
van het Evangelie, en door de bediening van , Toen aah een hefprediker eens werd ,ge:-

,de Sacramenten. . vraagd of hij niet zenuwachtig \was als hij
Woord en Sacrament zijn de middelen der voor de keizer en zl~nLhofhouding 'moest

~.genade,.......waardoor-de g.eme~nte~ods-wc;)l·dk.--prelre11, antwoorn\e ctez-e,cralîilJ met- aan -
I opgebouwd, .. ' .' ae keizer en: de zijn~ daè!t't, maar' aan het

~aar dat WIl met zeggen, dat hier ook keukenmeisje, dat achter in 'de kerk zat.
geen taak ligt voor de leden der Kerk. Dat wil natuurlijk' niet zeggen, dat ér in

We lezen ,in Romeinen 14 : 19~ "Zo laat" "Opbouw" niet veel çzal geschreven worden
, ons ~an ?ajagen ~e~geen tot den vrede en tot 'waar Hansje e,nfLies~e en het keukenmeisje
de stichtfng (dat is : opbouw) onder elkander niet bij kunnen, Maar, we willen 'hen toch
dient". allerminst vergeten. '
. Als in de Catechismus de gemeenschap der '
heiligen ter sprake komt in Zondag 21 wordt
daar ,gezegd, "dat elk zich 'moet schuldig
weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid
,der andere lidmaten gewilliglijk en met
vreugde aan te wenden". We zouden ook"
kunnen zeggen:, Ieder moet zijn gaven tot
opbouw van de gemeente met vreugde aan-
wenden, Dat kan' en móet gebeuren door
onderllng gesprek. .

. ' Maar dat .kan ook gebeuren in een krant.
.Als iemand een goed woord heeft voor de

anderen, dan mag hij dat goede woord niet
voor .zich houden. .zó staat het -in Efeze
4 : 29 : "Geen liederlijk woord kome uit uw
mond, maar als gij een"goed woord hebt tot '
opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het
hçren genade ontvangen".

We hebben de indruk, dat van tie onder",
!inge opbouw niet veer terecht komt.
, Maar voor ons deel zouden we door ons
blad die opbouw willen bevorderen.

We zouden willen, dat 'met recht van onze
kèrken geJtègd kon worden wat we lezen in

,t H~derlli~n,17.: 11,van de Beréë~ : "Dezen
\waren edeler dQn-dîe te Thessalonica waren,
als die' het woord ontvingen met alle toege-
negenheid. onderzoekende dagelijks, de
Schriften, of deze dingen alzo waren".

Wat ons betreft willen we daartoe graag
meewerken, .dat de Schriften onderzocht
worden om te kennen de rijke beloften van

, het Evangelie, maar ook de wil des ,HEREN
voor "elk terrein des levens".

Daarbij is liet onze bedoeling alle meele-
vende leden der kerk te bereiken.

<[er' inleiclil1ÇJ
Bij het verschijnen van het eerste nummer

vat). "het nieuwe 'blad" willen redactie en
medewerkers met enkele woorden het dçel.
van dit blad uiteenzetten.

We komen niet met een groots .program,
maar 'ter inleiding mogen enkele punten
worden genoemd, die ons' bij de opzet voor
de geest stonden. We hebben getracht In de
naam "Opbouw" enigszins ons "doel aan te
duiden,

Dit woord kan ons uit de Schrif bekend

(!) ,

Ij de naam "Opbouw" ligt uitgedrukt, dat
het blad vooral positief wil zijn. We willen
in de eerste plaats "beproeven, welke de
goede, en welbehagelijke en volmaakte wil
van God is". Romeinen 12 : 2.

Het is onze bedoeling niet, meer te vechten
dan beslist nodig is. Maar we willen toch'
ook niet vergeten, dat de HERE ons heeft
vrijgemaakt.Hif heeft ons verlost van het
juk van scholastiek en hiërarchie .

Theologische ,f2rmules werden aan' de
kerken opgelegd, 'die het Evangelie muil-
korfden en Gods dreigingen krachteloos
maakten.

En synoden matigden zich een macht aan,
die zij volgens Schrift en Belijderiis en Kerk-

, orde niet mochten hebben.
·We zijn het nog eens met p.~"Acte van

Vrijmaking of Wederkeer~', waarin onder-
werping geweigerd wordt aan een hiërarchi-
sche kerkregeriD.g, die "te kort doet en dwingt

, te kort te doen aan de rechten, die Christus
heeft willen verlenen aan elke wettige ver-
gadering der gelovigen, gelijk dezen in de
afzonderlijke plaatsen worden geregeerd door

! 'den raad der lterlf, vertonende de gehele
gemeente".

Wij wensen tot de dwaasheid der synodo-
eratie niet terug te keren, maar zo nodig op
te komen voor de r.echten en vrijheden. van
de plaatselijke kerk. '

We zijn het ook nog eens met genoemde
Acte, wanneer ze zegt: "zo 'besluiten wij ....
ons vrij te maken niet alleen van het
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synodaal-hiërarchische, doch ook van het
daarmede tegelijkertijd opgelegde theolo-
gisch-wetenschappelijke juk, dat niet 'het jUk

, van Christus is".
We onderwerpen ons aan het Woord Gods

én stemmen van harte in met de Drie For-.
.mulieren van Enigheid.. Daaraan zijn we
gebonden en binden we ons. Maar van een
binding aan een wetenschappélijke uitspraak,
-van w1~te bUk l'iläg""zijn, Wl en wëïüêt
weten. Daarbi3 wiäen we in gedachtétl hou':'
den, dat wetenschap is voor mannen van i

wetenschap e theologie voor theologen en
dat van "onze mensen" geldt, dat z,ijmeren-
deels "ongeleerde en. eenvoudige" mensen'
zijn. Waarmee zij zich io..,.gezelschap bevin-
den' van Petrus en Johannes, van wie het
Sanhedrin hetzelfde vernam. Handelingen
4 : 13.

Natuurlijk zal een theoloog weleens voor
theologen schrijven:
. Mogelijk hebben theologen "naar artikel 8"
daar dan ook wat aan. ,

Maar met wetenschappelijke theologie in
de strikte zin des woords zullen we de lezers
over het algemeen niet bezighouden.

Verder' hopen we aan ons kerkvolk voor-
lichting te kunnen' geven met betrekking tot
het brede menselijke leven, waarmeé we in
aanraking komen.

We verbeelden ons helemaal niet' op alle
vragen een antwoord te kunnen geven.
- Maar we zullen elkander moeten helpen.
bij het onderzoeken of onderkennen, wat
Gods wil is: wat go d, Hem welgevallig en
volmaakt is.' Romeinen 12 : 2.

Er zijn tal van vragen waarop onder ons ;
volk verschjllende ntwoorden worden ge-'
geven. We noemen er enkelé.

Wat is de roeping van het volk des HEREN
in de politiek 1. I

W'at is de roeping ':ie!' gelovigen in het
economische ll!v'en?

Wie geeft ons voorlichting op het gebied
van tie litteratuur?
. Wie wijst ons ~en beetje de weg op het
gebied van de kunst ?

We hopen dat het mogelijk is broeders, die
ter zake kundig Zijn en zelf de weg weten,
bereid te vinden aan anderen de weg te '
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wijzen, die w'~ op.versçhtllend gebied-te gaan
hebben. ,

Wij willen niets afdoen van de grote-bete-
kenis, die "ofganisa,tie'" en "partij" hebl1èti
voor' de strijd om de heerschappij van ',hét
Woord Gods, 'in heel, het leven. Toch ligt~het
niet in onze bedoeling i~ ",Opbouw" <Ie
eerste en voornaamste plaats te geven aan
de vragen, die zich daarmee 'bezig houden,
Daarvoor hebben. ,we andere organen.

Wat wij bedoelen is dit: het, ,'y'Qlk des
HEREN inzicht' te doen' verkrijgen in de
vraagstukken zelf, die in de politiek, bij de
inrichting van het sociale en maatschappe-:
lijke leven, bij de beoefening van wetenschap
en kunst aan de orde komen, opdat dat volk
zijn' houding tegenover deze vraagstukken
lere bepalen.

Kort gezegd: het gaat er ons niet' in de
eerst plaats om Gods volk te leren in welke:
organisatie of par.tij, het z'n strijd, heeft te
strijden, maar om het te laten zien, waarvóór

, ',' f

het heeft te.'~,strijden,~'.lNathe~':'-d.Qel:.~;~~I;de
strijd, moet 'zijn.

Daarbij gaan we uit. van 'hé( oordeel dat de
Schrift oven' zichzelf géeït : ;,1\'1 de Schrilt is
van God .ingegeven err is nuttig tot lerjIlg,
tot wederlegging, tot';'verbetering,tot onder-
wijzing die in de i-écbtvaardigheid is.; opdat •
de mens Gods volmaaltt zij, tot alle goed
werk volmaakt toegerust" .. 2 ,TiIllotheus:3 "
16, 17. 0

Ër is onder ons een ontstellerid gebrek aan'
kennis der Schriften. En die, kunnen- toch
alteen ons~,;wijs'màken "tot ·zafighèid".

Tot zaligheid, dat is tot vrijmaking van
heel ons leven.

We, hebben kleine kracht- en 'zijnons dat
bewust. I

Maar onze 'hoop is op fiern,' die gezegd
heeft: "Mijn kracht wordt in zwakheid vol-
bracht", ," " ..

REDAC.TIEE!'{MED,EWERKERS.
-,

, ,

»)rJ)e oissen»
IN DE K'OP 'VAN OPHOUW

De vissen die we, zien als motief in de kop
van ons blad zijn niet zo maàr zonder meer
als 'qrna~ent bedoeld.. Maar daarin wordt
aangeknoopt aan een zeer oude traditle .. ~e
idee om hiermee ót ChdstüS zelf, of ook wel
de christenen aan te duiden, dateert uit het
bègin van de tweede eeuw. 'Toen vond èen
geleerde' in Alexandrië' namelijk dat' in het
grieksé woord voor vis een korte geloofsbe-
Iijdenis verscholen 'lag. Dat woord is name-
lijk I CH TH U S, en vormt eensamenstel-
ling van de eerste letters .iVan: Iesos CHristos
THeou hUios Soter, dat is ; Jezus, Christus,
(de) Zoon van God, (de) Zaligmaker. De
vroege christenen gebruikten het wel' in
tijden van vervolging als een eheim teken
om zich aan elkaar bekend te 'maken,

In de catacomben, te Romè, de ondergrond-
se begraafplaatsen 'die vooral in de eerste
eeuwen gebruikt werden door de christenen,
mede ook omdat men er schuilkerken kon
hebben, vindt men het motief vaak bij de
muurschilderingen. Zo b.v. bij de samenvat-
tende symbolische aanduiding van het' avond-
maal. We zien dan namelijk niet het moment
afgebeeld dat Christus het brood breekt om
het avondmaal in te stellen, maar we Zien
Hem zitten bij de tafel met elf apostelen,
terwijl er op de tafel een brood én een vis
ligt - en' dus geen wijn staat -. Beide
tesamen het symbool van Christus, Die in het
avondmaal herdacht wordt. En als een sym-
bool dat betrekking heeft op dat avondmaal
als een der sacramenten, moet men ook op-
vatten de bijgaande a:fbeeiding,naar een' der

• muurschilderingen in de Lucila-catacomben
bij Rome, uit de tweede of derde eeuw. Er is
ter verklaring ook wel eens, gedacht aan de
wonderbare spijziging, maar wat men met
de afbeelding daarvan dan zou. bedoelen" is
niet geheel duidelijk; ,terwijl' JuiSt in ~e'
avondmaalscènes,' die we meermalen tegen-

\ .
komen, een duidelijke' tianwij'zing ligt, welke
betekenis we aan het Symbool' moeten
.hechten.,

Duidelijke taal spreekt ook een opschrift
op een graf uit Autun. in Frankrijk. uit: die-
zelfde, tijd {bewaard In het ,·;museum' te' St.
Germain-on-Laye) Iwaarop we in het grieks
Iezen ; "Gij, van het' Hemels volk van. de
goddelijke Vis, sterk u, d'aaJ;jgij temidden.
van. stervelingen de onst rfelijke bron van
goddelijk water hebt ontvangen" - èeri toe-
speling op de doop wellicht -. "Vèrkwîk uw
ziel, waarde vriend, met het water dat altijd
stroomt vanuit de Wijsheid die schatten
geeft. Ontvang het voedsel, zacht .als de
honing van de Redder der heiligen, en eet
met vreugde, terwijl gij de Vis in uw handen

houdt. Zoek rust bij de viS .... ". We lezen
hier dus een christelijke opwekking en 'troost-
rede in symbolische taal, waarschijnlij~ ook
wel opdat riiet-ingewijden, 'mogelijke vervol-
gers, er niets van zouden verstaanen-zouden
denken aan de een of. andere heidense ge-
heimleer. Even ver.der lezen we op diezelfde
steen: '"in de vrede van de Vis" - waar
wij dus het, beeld van' het Lam zouden ge-
bruiken. Duidelijk is in ieder geval dat hier
aan Christus zelf wordt gedacht: als Zalig-
maker én Koning in de, hemel in contact
staande met Zijn kinderen, of ook in het her-
denkingsteken van het avondmaal betekend.
Dit laatste beeld werd wellicht. nog in de
hand gewerkt doordat Christus na Zijn op-
standing voor het laatst de maaltijd gebruik-

, te aan de oever van het meer" met Zijn apos-
telen vis etende, Zo kunnen we ook verstaan"
waarom In deze, eerste eeuwen' vaak schaal-
tjes in de vorm van .een vis gebruikt werden
bij het avondmaal, om er b.v. het brood op
door te geven. Dergelijke voorwerpen 'uit de
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'vijfde of zesde eeuw, zijn' o.a. in Egypte
teruggevonden., ' . ,

Maar ook werd, waar w~ de vis. alleen
zien, 'wel gedacht aan de gelovigen zelf. Al&
reeds gezegd, men gebruikte het beeld vaak
om zich aan elkaar bekend te maken als
dragers der' enige 'belijdenis. Maar ook
anderszins vinden we het meermalen terug,
b.V. nog in de zesde eeuw in-Ravenna onder
de beeltenissen van belangrijke martelaren.

~De gedachte om .met een vis de gelovigen -aan
te duiden kon direct voedsel vinden, in de,
geschiedenis van de wonderbare visvangst,
waar immers tot ,de apostelen gezegd wordt.
dat' ze vissers van mensen zullen zijn.

In de zesde eeuw ongeveer raakte de vis
als ' christelijk "symbool in onbruik, omdat
toen in de Westerse kerk het grieks 'zijn iIi.
vloed verloor en het .latijn de' voertaal werd
In onze eeuw echter trwam het symbool weer
in gebruik en werd deze oude traditie ver-
nieuwd. En' zo komt het dan ook in de kop
van dit weekblad., H. R. ,R

Her.reddend Evangelie
I ~ ~ • • • I • ,

, . ,. "
.Bovenstaande ,.woorden "behor,en,' tot-, de,

bekendste uit de Heillge Schrift."We),tennen
ze zo goed als onze kinde/en het "Opent uwen .
mond".,

:Maar het kennen van deze woorden' is nog
geen waarborg, dat 'het Evàngelie \\faai-iijk
een kracht Gods is in ons leven.' 1', '

Dat ligt dan niet aan het Evangelie, maar
aan ons 'ongeloof.'. ' '

Want Gods' Goede Tijding is een .kracht
Gods, die het leven verlost: .

/

"want het' is een k~acht' .Gods 'to~
behoud voor een teder; die' gelooft",

, • <> ,i, j .... " ',' !

,, ROIIl, 1 : 16.·
, " \_. I 't·

M.enselijke woorden kunnen reeds 'een ge-,
weldige invloed hebben ..~, ,

SpreukenBä :.25 zegt :, "E~n'goede ~ijding
uit, een ver land, is als koud .water op een
vermoeide ziel". '

Onderstel eens, dat een van de leden van
uw geziri in Hongarije was tij<lensde troebe-
len vaxivoor enige 'maanden. Een goed bericht
aangaande z'n welstand' nam alle bezorgdheid
weg, en deed, uw .leven opveren.

Een woord van een dokter, dat een operatie
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is. gélukt; en., het leven. igered" .doet· angstige
spanning-fn blijdschap 'overgaan. '

En dat zijn nog maarmenselijke woorden,
I die betrekkelijke waarde -hèbben«- .

Een: telegram kan vals zijn en-een dokter
kan zich vergissen. '" " .. "
. Maar- het Evangelie is een Woord van GOd

en' daarom een kracht Gods tot 'zaligheid,
. redding van zonde en nood en dood, .behogd
van het leven. - ;'. '

Wie doet het Evangelie verkondigen? De
getrouwe God" die niet liegen kan.

Wat verkondigt het Evangelie.î
Dat het' Koninktijk van Gods genade is

gesticht .
Dat, God de wereld zo .lief heeft gehad, dat .'

Hij zijn geliefde, Zoon heeft gegeven, opdat
wij door het geloof in Hem het leven
zouden hebben.

Dat Jezus Christus zijn leven 'heeft gegeven
tot verzoening onzer zonden,

Dat Hij is opgewekt, dat Hij de dood heeft
overwonnen en leeft voor eeuwig.

Dat Hij het werk van de duivel heeft
verbroken.

Dat Hij onze voorspraak is bij de Vader.
Dat Hij wederkomen zal om de Zijnen op

te nemen in Gods heerlijkheid.

®
Als iemand zou zeggen: dat zijn allemaal

woorden, woorden, woorden, wat hebben wij
daaraan? Dan zeg ik: feiten, feiten, feiten.

God hééft de wereld lief gehad,•God hééft zijn eigen Zoon in' de wereld
gezonden.

Hij is gestorven voor zondaren en zijn dood
en bloedst.orting is op zich zelf voldoende voor
de verzoening van de zonden der gehele
wereld.

Jezus Christus is gisteren en heden dezelf-
de en tot in der eeuwigheid. En Hij komt
weer met een nieuwe aarde en een nieuwe
hemel.

I gelooft de wereld-ven-deze feiten niets,
feiten zijn en blijven het.

Maar als' we niet geloven, doen ze ons
geen nut.

Als een dokter aan een patiënt een genees-
middel voorschrijft, maar de zieke vertrouwt
de dokter niet en laat het middel staan,' aan
wie dan' de schuld als het met de' patiënt .
verkeerd gaat?

Als God ons 'verzekert dat. hij geen lust

heeft In-vonze dood, maár.vdaarln • dat Wij
leven .;"én' wij' geloven 'dat, niet,' dan is het
onzerelgen- schuld' ~ls'·wij .în onzerzenden
blijven -en de -eeuwige dood tegemoet gaan.
, Het Evangelie is een kracht Gods tot, red-
ding, cf we het :geloven of niet .. -Maar we
ondervinden de. kracht van- het Evangelie niet
als.wè ni~t geloven.,' ,. - J;';~'" '. :

Waarom is er vaak zo welnig-blljdschap
ook bij kerkmensen ?, .'

Omdat, ze maar een bitter beetje van het
. Evangelie geloven.

Waarom .schamèn zovelen zich om, voor
het Evangelie uitte k.omen?' .
_Omdat veler hart verteerd wordt van

twijfel .of het wel waar is'. ,
. Daarom is het Evangelie' geen kracht van
God in hun leven: .

Want het is een kracht Gods voor ieder,
die het gelooft. ' ,

.Ja maar, zal iemand zeggen, er is ook nog
zoiets als uitverkiezing en als ik nu eens niet
verkoren, maar verworpen be~·?

Mijn wedervraag is : M~ar verstaat ge dan
niet, dat Gods verkiezende liefde door het
Evangelie tot u komt? Meent de HERE soms
niet wat Hij zegt 7

Ja maar, hoor ik een ander, zeggen, een
mens moet toch wedergeboren worden en
anders kan hij het koninkrijk Gods toch niet
ingaan? ",

Mijn wedervraag is : -Maar verstaat gij dan
niet, dat het Evangelie.een zaad der weder-
geboorte is en dat een mens door het geloof
wordt wedergeboren?
.Ja maar, zal een ander zeggen, mijn schuld

is zo ontzettend groot en ik heb zo verschrik-
keUjk veel in m'n leven, verknoeid, het is één
grote mislukking geworden; mag ik nu zo-
maar geloven, dat er vergeving is? .

Ik zou .zeggen : Laat het honderd maal
erger zijn dan gij zegt en dan gij weet; dan
n6g staat er voor u geschreven : "Indien wij
onze zonden belijden, _Hij is getrouwen
x;eeht,vaa,r-dig,~o~, ons ~-senden-te vel'ge.ven'
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid".
1.Joh. 1 : .9.

Zouden We maar! niet eens ophouden met
onze "IlJ,aren"?

Zouden we niet liever Gode de eer geven
door in Hem te geloven? '

Zouden we niet eens bedenken, dat onge-

loof. het -ergsteIs wat wel Hem kunnen aan-
doen'? Wánt door orrgeloof. maken ,we"God
tot een. leugenaar; -, ' . ,~ ,

En' .zouden we' maar 'niet onze wég met
blijdschap' gaan, omdas ..Christus alles, voor
ons : in orde gemaakt heeft en de hemel
boven .ons open is.en een' nieuwe wereld vóór
ons-ligt?

We mogen' wel huilen om onze zonden,' die
groot en veel -zijn,

Maar· we mogen' ook lachen,' om de genade
Gods, die al onze zonden vergeeft. -:j

We hebben -rnogelijk ·~en doorn in· het
vlees en de pijn wil maar niet ophouden.
, Maar aan Gods genade zullen we genoeg
hebben in leven en sterven.

De ellende van dit leven is .groot.
De gevolgen van de zonde zijn verschrik-

kelijk. -. '
Ook de rechtvaardigen krijgen hun deel

aan het lijden van deze tijd.
De een heeft moeten. missen wie hem of

haar dierbaar was als het licht van de ogen
en het gemis' wordt in 'dit leven niet hersteld.

Een ander is in al zijn verwachtingen
teleurgesteld en 't wordt hier niet weer goed.

Een derde moet blind of doofstom of inva-
lide door dit leven. .

Is er een kracht om dit aÎles te dragen?
Ja, zulk een kracht is er. Het Evangelie is

_eenkrqcht Gods voor ieder, die gelooft. Het
isoèeenkracht, omdat het de zonden vergeeft.
, Het is een kracht,' omdat het Gods genade
, over en om ons doet stralen.

Het is een kracht die ons leven 'vernieuwt
en de blijdschap doet groeien.

Om dat Evangelie gaat het in de Bijbel
Want het zijn de Schriften, die van Ch,ristus
getuigen.

Om dat. Evangelie gaat het in dè prediking
in de Kerk. '

"Geloofd zij de God en Vader van onzen
Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote
barmhartigheid door de opstanding van
Jezus Chl'istus~ui-t.dedoden heeft doen w.eder-
geboren worden tot een levende hoop,

tot een onvergankelijke, onbevlekte en on-
verwelkelijke. erfenis, die In. de hemelen
weggelegd is voor u,

die in de -kracht Gods bewaárd wordt door
het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt
om geopenbaard te 'worden in den laatsten
tijd". 1 Petr. 1 : 3-5.

H. J. J.

~e't brood
Jaren geleden preekte in Utrecht eens "de,

oude Van Schelven", één der voortrekkers uit
de Doleantie-tijd. Hij 'was toen alom ende
bij de tachtig. Maar zijn geest was nog helderl
En het zal hem een vreugde' geweest zijn
in: die dagen, toen diepe zorg over de toe-
komst der "uitgeleide kerken" .zijn hart ver-
vulde; nog te mögen preken. -Als tekst had hij
gekozen Rom. 5 : 1: Wij dan, gerechtvaar-
digd zijnde uit het geloof, hebben vrede

'bij God door onze Here. Jezus Christus.
En hij begon zijn preek ongeveer zo:
Dit woord, der Schrift is u allen bekend,
broeders en zusters. Hetis zo bekend als .. ; .
breed. En het is ook zo n6dig als brood! We
kunnen er geen dag zonder! Want we moeten
er elke dag van' leven! Wat dat woord aan-
duidt is inderdaad het brood voor Gods volk.

Ik wil in dit artikel iets over dit brood der
kerk zeggen.

.Laat me beginnen met te wijzen op het
optreden van Jezus Christus onder de Joden,
nu ruim negentien eeuwen geleden.

Jezus trad op onder de Joden-van-na-de-
ballingschap. Dat was een ander geslacht -
althans in zijn godsdienstige uitingen - dan
dat van de tijd daarvóór. Want er had zich
in het .Joodse volk na en ten gevolge van de
ballingschap een merkwaardige verandering

der ~erk
voltrokken. Voorheen diende het steeds weer
afgoden van hout en steen. Met taaie hard-
nekkigheid, hielden de Israëlieten die met hun
hart vast.

In zijn grote barmhartigheid sleurde God
hen door middel van profeten, koningen en
gerichten wel telkens van die' afgodèn: weg,
maar na korte tijd vlógen ze er weer op af.
'En ze gaven .zichdan opnieuw met felle
hartstocht aan' de, _soms zelfs zeer weerzin-
wekkende, afgoderij over.

Ná de ballingschap 'was dat evenwel radi-
caal veranderd. Afgoden verfoeiden de Joden
sinds die zwarte tijd.met heel hun ziel. Maar
daarmee keerde de ware dienst van God nog
niet -weer l Integendeel, Israël vEfViel zelfs

" van kwaad tot erger.' Pat léék zo niet. Want
in het middelpunt van hun leven, :van hun
godsdienst en' eredienst, was de wet van
·Mozes, de wet Gods, komen te staan. De Jpden
van na de ballingschap kenden maar één
hartstocht: de hartstocht voor Gods wet. Eén.

,oegeren gloeide in hun harten en verteerde
'hun leven: die wet steeds beter te leren
kennen, steeds breder uit te werken: steeds
consequenter toe te passen, steeds precieser
te houden. Dat beschouwden de Joden als
hun unieke roeping, hun wereldhistorische
zending. Dat was ook de garantie voor hun
eeuwige toekomst ! tI~t stond, inderdaad voor
.de Joden vast, dat het wel en wee, zowel van

de enkeling als van het gehele volk, en dan
zowel het tijdelijke als het eeuwige, afhing
van het al of niet volbrengen van de wet.

De wet 'zoals ze die in het Oude Testament
lazen en door hun theologen was uitgelegd,
werd zo voor hen een heel: het leven omvat- -
tende, doordringende en beheersende macht.
Ze was burgerlijk wetboek, strafwetboek,
kortom een wetboek voor het ganse leven in
al zijn uitingen, betrekkingen en verbanden.
Prielters en Schriftgeleerden waren de hand-
havers, uitleggers' en toepassers daarvan. En
ze verkregen daardoor een nagenoeg dictato-
riale en zeer-tyrannieke macht over het volk.
In de loop der jaren drongen die wetscultuur
.en die wetsvroomheid steeds dieper in de
joodse ziel. Ze beheersten tenslotte het hart
en het leven in al zijn~uitingen.' Het geloot
der Joden werd wetsgeloof, hun godsdienst
wetsgodsdienst, hun leven een leven uit en
fiáár en vóór de wet. ,

Ten gevolge van deze _wetsdienst was nu
het volk in een .slavernf gekomen erger dan
die welke het in Egypte en Babel doorleden
had! Inderdaad, Israël kwam door deze
wetsdienst in een nieuwe slavemii, een
nieuwe ballingschap. Het beleefde weer een
"babylonische gevangenschap der kerk".

Maar dan een die veel zwaarder en gevaar-
lijker was dan de eerste. En met dit grote
verschil.. dat de Joden in de eerste waren
gesléépt, maar ill die ,tweede zic~ zélf hadden
gestort en zich daar van jaar tot jaar steeds
dieper en vaster inwerkten. D~ ijzeren eis van'
de wet, tot' in het absurde uitgewerkt en
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toepasselijk gem.ààkt voor alle' mogelijke en
onmogelijke gevallen, dreef de Joden dag in
dag uit voort. Ze kenden geen moment rust.
En. in hun hart leèfde bovendien nog de per-
manente angst: Houden we de geboden wel
goed 1 Houden we ze wel alle? Zou uitein-

I deliik voor GOOsrechterstoel de wetsvolbren-
ging het winnen van de velerlei wetsover-
treding? Met het oog op de tyrannie van de
wet in het leven der Joden kon men zeggen:
Des drijvers geweldige roede joeg rusteloos
hen voort op hun pad. Zij liepen en werden '
zo 'moede. Zij wandelden en werden zo mat.

o
Wanneer men iets ontdekt heeft van deze'

keiharde, fanatieke, niets en niemand ont-
ziende wetsdienst der Joden, komt vanzelf
de vraag op:' Wat zit daar t~ch achter?
Welke kracht, 'welk begeren, drijft deze men-
sen voort'? Wat bezielt hen? Vreugde gaf deze
wetsdienst immers geen zier! En rust even-
min. Er zijn getuigen te over, die er van
spreken hoe dodelijk beangst deze Joden de
dood, tegemoet gingen. Zouden ze kunnen
bestaan als God 'de balans van, hun wets-

.• dienst ging opmaken?
Wanneer we nu de Schriften verstaan,

speciaal de boodschap van Paulus, dan liggen
\ de verborgen 'krachten, welke deze wetsgods-

dienst deden ontstaan en tot steeds fellér
fanatisme opjoegen, naakt en open voor olrs.
Want wè hebben het dan gezien, dat in deze'
godsdienst zich de oerzonde, de onuitroeibare, .
eerste en' laatste, en feitelijk énige zoride
tegen G0d op verschrikkelijke en verrader-
lijké wijze openbaarde, Het is de zonde van
het zich tegenover God' wilten handhaven.
Van het "iets" willen zijn voor Gods aange-
ZIcht. Van het 'niet" gebroken en verdoemd
willen worden 'voor de levende GoQ..Of,' an-,
ders gezegd: hier openbaart zich de oerzonde
van de' mens, dat hij een pelagiaan, een
remonstrant is, voor God. Dat wil zeggen:
dat' hij een mens is, die 'voor God iets wil
zijn, hebben, praesteren, meebrengen! ,

Die zonde 'nu tierde zo in één van haar
meest geraffineerde vormen onder de Joden. '
Hielden zij de wet Gods niet zeer hoog?
Hadden ze niet alles ever' voor de God der
vaderen? Zouden ze zich niet zonder enige
aarzeling voor Hem de dood zijn ingegaan ?
En hebpen ze dat ook -niet dikwijls gedaan?
"En toch, deze mateloze eerbied voor en
~trachting'van Gods wet was één gruwelijke
zonde. Ja, zelfs de ergste. Want in geen zonde

\ ontplooit zich de menselijke hoogmoed zo \
schrikwekkend, zo titanisch, zo door en door
.goddeloos' als in deze. '

De Joden meenden immers dat zij zich
met behulp van de wet die hen geheel en al
moest beheersen, tegenover God, ja, zelfs
boven Rem konden laten gelden! Namelijk
door 'de vervulling daarvan! 0 zeker,' de last
van de wet was ongehoord zwaar. De -enke-
ling en het gehele volk liepen er als gebogen
onder. Maar deze last was nu juist de eer, de
glorie van hen die haar droegen. Want straks
.zouden ze als resultaat daarvan voor God
komen te staan met het trotsè: 0 God, wij,
deden het onze, doe Gij nu' het Uwe. Wij
hebben Uw, wet gehouden; 0' God, geef ons
nu ons loon!

De Joden "hadden" de wet en "gebruikten"
die zo als een ladder waarmee ze in eigen
kracht de hemel konden Inklhnmen !

o
Temidden van deze Joden, terwijl ze meer

dan ooit lééfden in hun zoëven genoemde on-
gerechtigheid; komt nu onze Here Jezus
Christus.

En met alle kracht, maar tegelijk ook in
onbegrijpelijke lankmoedigheid en mildheid,
predikt Hij, dat heel, de religie der Joden
een waan is en een gruwel voor God.:

Want Jezus verkondigt Gods genade! Dat
wil zeggen: Hij brengt 'Gods .genade naar
het volk van 'Abraham, Izak en' Jakob toe:
De genade Gods is immers door Hem gewor-
den! . . .

Maar van genade is'"alleen sprake, kàn
alleen sprake zijll; bij 1mensen verloren in
zonde en schuld. Nooit scherper en radicaler
wordt daarom de zondel aangewezen en ver-
doemd dan wanneer '\Verkelijk de 'genade
Gods wordt gepredikt! Christus roept het
daarom over heel de wereld.uit - juist omdat
Hij .zaligmaker is, juist <omdat Gods genade
in Hem schittert en flonkert - dat 'een mens,
zoals Hij geboren werd, ~voor'Gods aangezicht
niets anders is en niets. anders doet dan
zonde en ongerechtigheid .. Dat hij' voor God
niets goeds is,' niets goeds kan, niets goeds
doet' en niets goéds heeft. Wie Christus wer-
kelijk' ziet en J werke1ij~ kent valt gebroken,
veroordeeld' neer. ~n hij kan I!laar één ding
uitroepen: Here; ga uit want ik ben een
zondig mens.

Maar onze Heiland déed véél meer dan het
uitspreken van het oordeel Gods over de
'wereld zoáls deze reilt en ieilt. Zijn prediking
~an de radicale verdorvenheid en het finale
bankroet van mens. en mensheid is een mo-
ment in, ja is geheel én -ál dienstBaar aan
zij~ 'eigenlijke predik~g; aan de prediking
van de grote, alles vergevende, de wereld
volkomen verlossende,' enade van God. Want
Christus' "eigenlijke ambt" is het zaligmaken
vanzondaars, hetrecht aardtgen van godde-
lozen. In alle diepte n heerlijkheid heeft
Jezus .Christus die geI}adeprediking laten
uitgaan tot heel het, in zijn religieuze hoog-
moed wegzinkende, volk van God. Ja, Jezus
Christus' zocht mensen.Idiezondaren zijn en
anders niets, goddelozen en meer niets. En

I Hij riep het uit, dat :rhen om" voorwerp te
worden van die wondêrhjke genade, welke
Hij verkondigde en in aie ~erko~diging ook
metterdaad bracht, niets anders, niets meer.. \

kon en' mocht en moest en wilde zijn dan
zondaar en goddeloze.Elj zoekt de mensen
met Gods genade juist;in hun liwaliteit v~n,
zondaar, juist in hu~ kwaliteit 'Vangoddeloze! ,

En zo roept Hij ze allen tot zich. Hij lokt ze
zo allen naar zijn Vader. Hij breidt zo voor
allen zijn armen uit ! '

Midden onder liet volk staande riep Hij uit!
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast
zijt, en Ik zal u rust geven IEn Hij stelt daar-
'bij geen enkele voorwaarde. Hij zoekt en
begeert niets anders dan dat die vermoeiden
e~ belasten komen. Net zo als ze zijn. Als
zondaren, meer' niet. Als goddelozen;' anders

. niet. Hij lokt' ze met zijn oneindige erbar-
ming. Hij' zegt,. dat ze komen .mogen ! Ja, dat
ze komen moeten! Omdat ze 'niet durven
wegblijven. Omdat ze Hem niet durven
láten roepen. Omdat ze bezwijken voor de

.. macht van zijn liefde. Omdat Hij waarachtig
roept, Hij, die alles geven, kan en wil wat
voor dat komen nodig is. '

En zo predikt Christus de gevangenen - de
gevangenen onder de tyrannie van de wet -
volkomen vrijheid. Ja, Hij predikt die vrij-
heid. Dat wil zeggen : Hij brengt die vrijheid,
Hij schenkt die. Want prediken is vrij ver-
'klaren, vrij' maken, gratie verlenen, losmaken
van alle banden van zonde en schuld.

,En dat doende 'stelt Jezus allen die simpel
in Hem geloven als rechtvaardigen voor zijn
Vader die in de hemelen is.

(!)

Zie, deze wèrkelijkheld, de werkelijkheid
.van Christus, Die mensen zalig maakt welke
in 'zièhieIf alléén maar zondaren zijn en
blijven, de werkelijkheid 'van Christus, die
mensen, rechtvaardigt, welke in zichzelf al-
léên maar goddeloos zijn en blijven, is het
brood der kerk. Haar enige brood. En zoals
zij daarvan leeft, zo moet ze die ook préken,
Ze jubelend uitroepen' over en' uitdragen
in deze wereld! En elke preek, welke
niet door deze werkelijkheid wordt gedragen
en daarvan doorgloeid is is ,een vloek.

c. V"

Ei~de van een Kuyperiaanse wereld
H=M. van Randwijk "Een Zoon begraaft
zijn' Vader". Uitg. G. F. Callenbach N.V·
te Nijkerk. 1938. '

I. Inleiding
Nog altijd is de strijd niet volstreden dié,In

ons land met name tussen de beide Wereldoor-
logen is ingezet: die tussen ,On~ogelU.kheid,,-
geloof en Vanzelfsprekendheidsgeloof.

Voór diegenen die met' genoemde probleem-
stelling niet op de hoogte zijn, merken wij voor-
lopig op dat hiermee twee stromingen bedoeld
~ijn',die zich bijkans overal in het gereformeer-
de leven voordoen. " •

En, jegens hen die zullen opmerken dat
deze vraagstelling toch reeds lang bekend is,
antwoorden wij dat dat .misschienwel waar is,
'maar dat deze vraagstelling zelf in' de loop der
jaren allerminst een statisch karakter vertoond
heeft, maar in sterke mate in ontwfkkeltng was
en nog. is, evenals de talrijke gebieden waarop
deze vraagstelling haar' beslag' legt, welke ge-

. bieden uiteindelijk hun concentratie yinden in
het mensenhart.

-Dat de gereformeerde wereld reeds jaren lang
in gisting is, en dat ook de uitbarsting dieplaats
vond bij het kerkelijk conflict' van 1944 zijn
diepere' religieuse oorzl'ken heeft, waar .het in .
laatste instjntie natuurlijk altijd om gaat, Iseen
overweging" die .steeds ernstiger overweging
verdient, ook om de, geest in onze eigen,kring
te verstaan, Wie daarbij weet dat het kwaad
voor eigen kerkdeur al evenmin halt houdt .als
bij voorbaat zou vast staan dat er buiten eigen
kerkelijke gemeenschap beslist geen Christelijk
geloof meer wordt gevonden, verstaat 'dat: wij
méér moeten 'doen dan enkel ,op symptomen
letten: Wij 'moeten komen tot een geestelijke
analyse. Maar wil er sprake zijn van Leen
geestelijke analyse dte werkelijk religieus is,
dan moeten wij iets van onze eigen tijd, ver-
staan, eerst dan kunnen wij aangeven wat de.
achtergronden zijn ook' van kerkelijke verschil-
len en breuken.,Wij moeten daarhij no~~ tevre-
den zijn met hetgeen wij reeds weten, want al
is ons in de Schrift aanbevolen om vast te nou- .

den al wat, ons in het geloof geopenbaard is
(Openb.'2 :' 25), dat houdt niet in dat wij bij
nieuwe problemen en aanhoudende vragen niet
zouden voortgaan te zoeken naar oorzaken van
wat"om ons heen plaats vindt, en dat maar niet
omdat wij. diepzinnigeoverpeinzlngenen weten-
schappelijke gesprekken 'wensen, maar omdat
zulk een geestelijke ànalyse méde een middel
zou kunnen zijn om de Kerk te dienen', om 'het

, geloof weer te planten en anderen te bereiken
met het Evangelie. Het is nu eenmaal-altijd de
opdracht van de Christelijke Kerk geweest om
enerzijds de cultuur om ons heen niet in onder-
worpenheld uitsluitend' te diénen, maar ander-
zijds daar wel naar vermogen kennis van te
nemen, om te kunnen spreken wat de Schrift
ons opdraagt te spreken tot mensen omonsheen
die die cultuur vaak wél dienen. Zelfs is het de
taak Van sommigen,die daartoe door gaven en
positle geroepen zijn, om ook tet die cultuur
zeive te spreken; verkondigende wat het Woord
Gods daarover' zegt, en ook degenen die deze
taak .hebben, dienen daarbij de volle steun te
ontvangen van de Kerk vi'a de prediking en de
gemeenschapvan het geloof. . ,

Het volk nu is een' eenheid, ook het kerR:volk,
maar' het bestaat uit vele lagen. Niemand,heeft
daarom uitsluitend het recht om de kerk als
volk te vertegenwoordigen; noch de ouderlin-
gen, noch, de predikanten, noch de intellectu-
elen, noch de allereenvoudigsten, en al evenmin
de jongeren of bijvoorbeeld de kunstenaars.
Máar wel dienen zij allen volop gehoord tewor-
den, .zoals ook waar is dat de prediking Ilefde-
vol en 'ook ijverig begrip moet hebben voor die
allen. De prediker moet voor die allen open-
stáán; veel nàar ze luisteren en veel met ze
spreken, en dat zeker in deze tijd, nu al meer
gaat doordringen dat de toestand van ons gere-
formeerde volk, of wat daarvoor wil doorgaan,
niet. alleen veel.ernstiger, maar ook veel inge-
wikkelder is dan aanvankelijk werd vèrmoed.

Want wel is juist dat waar het' geloof bloeit
ieders leven verrijkt wordt, zoals ook juist is
dat waar het geloof wegzakt ook het gewoner
leven dreigt' te verkwijnen, maar wij dienen
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Kerknieuws
,Volgens een ,mededeling van de Religious
News Service (New York) gaat de verovering

" van het 'Afrikaanse continent door de Islam
nog steeds door. liet blad, Missioni deelt mee,
dat het aantal Rooms-Katholieken in Afrika
thans 15 millioen bedraagt (in 1934: 5 millioen).
De Mohammedanen zijn sedert 1934 echter toe-
genomen van 48 millioen tot 80' millioen. De
groei van de Islam wordt vooral toegeschreven
aan de steun van de Mohammedaanse Arabi-
sche Staten, in het bijzonder Egypte. Naar het
schijnt, eeft de Aaga Khan, het in India gebo-
ren, hoofd van de Mohammedaanse Ismailisecte,

c enorme sommen geld beschikbaar gesteld voor
~: het oprichten van Mohammedaanse instellihgen
J in Afrika. In Uganda heeft hij reeds dertig
r moskeeën, veertig lagere scholen en een grote
ti universiteit doen verrijzen.

Nadat de laatste zeven maanden elf kerkelijke
ambtsdragers in Oost-Duitsland uit hun gevan-
genschap waren ontslagen, is geconstáteerd dat
zeven anderen nog steeds worden vastgehou-
den. Een hunner zit een tuchthuisstraf van
twaalf jaar uit. Vier werden ingesloten na
1 Nov. 1952 en de overigen zijn reeds sedert
1950 in arrest.

De Synode van de Duitse evangelische kerk
heeft besloten, dat er veldpredikers zullen wor-
den benoemd voor het Wéstduitse leger,' zich
daarbij niet storend aan' de waarschuwing van
de Oostduitse regering om het "Duitse milita-
risme", niet te steunen. Het besluit hiertoe
moest genomen worden met een meerderheid
van minstens twee-derde van het totale aantal
stemmen, waarbij dient te worden aangetekend
dat meer dan een derde deel van de afgevaar-
digden afkomstig is uit Oost-Duitsland. De uit-
slag van de stemming was: 91 voor, 19 tegen,
bij 5 onthoudingen. In de Oostduitse pers is
verklaard, dat deze maatregel ernstige gevolgen
voor de kerk in Oost-Duitsland zal hebben. In
kerkelijke kringen vreest men, dat getracht zal

worden de kerk in een Westelijke en een Ooste-
lijke 'tak te verdelen.

De .aïdellngen Utrecht-Noord, -Zuid, -Oost, en
-Centrum van de Geref. Bond in de Ned. Her-
vormde kerk hebben, tot de 'centrale kerkeraad
van de Herv. gemeente in Utrecht een protest
'gericht wegens. het feit dat de Janskerk werd
afgestaan voor een nachtelijke opvoering van
"Het Prototype". Deze opvoering wordt in strijd

'met Gods Woord en de belijdenis der kerk ge-
acht, "omdat 'het heilige hier tot een spel is
gemaakt. Bovendien kent de kerk wel de amb-
ten van predikant, ouderling en diaken, maar
niet. het ambt van "toneelspeler". Het geböd
luidt dat het evangelie moet gepredikt worden
aan alle creaturen maar niet door voorstellin-
gen en opvoeringen". De kerkeraad wordt ver-
weten, dat de gemeente in' opspraak komt.
"Daardoor komt de prediking van Gods Woord
in discrediet, en wordt de wereldgelijkvormig-
heid van de Utrechtse-gemeente in de hand ge-
werkt."

De kerkeraad van de Geref. kerk te 's-Gra-
venhage-Loosduinen, heeft in een schrijven aan
de s~bdale ,kerkeraad ter plaatse uiteengezet,
waarom hij geen afgevaardigden kon zenden
naar de opening van de, nieuwe Vredeskerk en
nogmaals zijn grote droefheid uitgesproken over
het feit; dat beide groepen als twee afzonder-
lijke kerken naast elkander leven, waarom dan
ook het SChrijven een oproep bevatte om alles
te doen wat kan leiden tot het samenwonen
onder een dak. Dit sympathieke en bewogen
schrijven - zoals de syn. kerkeraad het beti-
telde, deed deze raad besluiten om de brief. te
beantwoorden met de dededellng, dat hij gaarne
alles wil doen, wat de kerkelijke gescheiden-
heid wegnemen kan, waarom.hij aan de Gerei.
kerkeraad voorstelt met elkaar samen te
spreken.

In Noorwegen worden thans ook vrouwen tot
het predikambt toegelaten. De Staat besloot
hiertoe, ondanks het protest van de christelijke

.politieke partijen en van verschillende kerke-

lijke kringen. Hij beschouwde deze maatregel
als een uitvloeisel van de indertijd door de
meerderheid van de volksvertegenwoordiging
goedgekeurde gelijkstelling van man en vrouw
in' het publieke leven. Volgens de regering be-
hoort daartoe ook het kerkelijke leven, en aan-
gezien in Noorwegen de kerk is onderworpen-
aap de Staat, kwam het besluit er door. ,

Het' Engelse Lagerhuis dacht er echter anders'
over dan de Noorse regering. Bij meèrderheid
van stemmen wees het een voorstel af van de
Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, om
Vlouwen toe te laten tot het leiden van de
ochtend- en avonddiensten. Het merkwaardige
is dat het Hogerhuis de voorstellen van de
Aartsbisschop had aanvaard, en dat in het
aartsbisdom York vrouwelijke predikanten reeds
lang deze diensten vervullen. Men vraagt zich
nu af, waarom in Canterbury verboden is, wat
in York blijkbaar wordt toegestaan.

In Makassar en Japan is men zelfs nog een.
stap verder dan in Engeland. Aan verschillende
theologische opleidingsscholen aldaar bekleden
vrouwen professoraten in de theologie.

Dit jaar viert de Pinksterbeweging haar vijf-
tigjarig jubileum. Het was in April 1906, dat
door toedoen van een kleurling-prediker
W. J. Seymour te Los Angelos, in een klein
gebouwtje in de Azusastraat zes personen in
tongen begonnen te spreken. Drie jaar lang
werden onafgebroken nacht en dag meetings
gehouden, waaraan kleurlingen en, blanken ge-
lijkelijk deelnamen. Dank zij haar geweldige
zen,dingsdrang breidde de beweging zich snel
uit. '. ,

.Van de 25000 Protestantse zendelingen, die
overal ter wereld. arbeiden, behoren er', niet
minder dan 2500 tot de verschillende Pinkster-
groepen. De getalsstérkte van de Pinksterge-
meente op de gehele wereld wordt thans op 10
millioen geschat, waarvan 2.225.000in de Ver-
enigde Staten en Canada. In 1921 hield de Ele-
weging, die in' ons land in 1947 750 leden' en 13
voorgangers telde, een wereldconferentie in
Amsterdam.

steeds weer te onderzoeken höé dat geloof in het
gewone, concrete leven werkt en hoe ook het
ge~one 'leven wordt aangetast bij aantasting
van het geloof, Willen wij het geloofsleven wer-
kèlijk concreet verstaan, dan zullen wij er oog
voor moeten hebben dat de diverse levensge-:
bieden eigen -taak, eigen inrichting en eigen
wetten hebben, die gekend dienen te worden,
wil men weten welke eisen Gbds Woord aan
etk dier gebleden in concreto stelt, In elk dier'
levenskringen zal de oplevingen de verzwak-
king van het geloof op een iets andere manier
weer .tot uiting' komen, in gebondenheid aan de
speciale levenstaak en levenswetten dier milieu's,
in gebondenheid ook aan de geest van een be- '
paalde tijd.

Het' is natuurlijk niet het werk van iedereen
om de werking dier speciale gebieden kundig
na te gaan, en ook de knapste mensen kunnen
slechts enkele gebieden naspeuren in hun moge-
lijkheden en werkingen, want niets is gevaar-
lijker dan inzake de werking van het geloof 1

schijnoordelen uit te spreken over gebieden die
wij niet uit eigen ervaring kennen. Wát alle
kerkleden bindt is het geloof, maar de verant-
woordelijkheid van een ieder onzer' komt nu
juist daarin uit; dat wij ieder verantwoordelijk
zijn 'op het -gebied waar 'wij. speciaal arbeiden:
de econoom in ,zijn bedrijf, de leraar bJj het
onderwijs, de huismoeder in het gezin, de hoog-
leraar, in zijn studie, het Kamerlid in de poli-
tiek, de journalist in zijn krant, de predikant in
zijn pastorale arbeid. Slechts kan men elkaar
steeds het geloof inprenten, elkaar attent maken
<1Pfouten, stimuleren tot het goede en waar-
schuwen tegen gevaren, maar een ieder moet op
eigen gebied onderzoeken en handelen en ern-
stig' schiften tussen' goed en kwaad dat 'hij al-'
daar ervaart.' Daarom is het zo te verstaàn dat
"arbeidsgenoten" gaarne met elkaar contact
houden om vragen en ervaringen met elkaar te
-bespreken, "

Bij ome taak als Christenen in deze wereld
dienen wij daartoe alle mogelijk materiaal te
gebruiken dat ons concrete gegevens verschaft
QJTl onze tijd te verstaan, want niet alleen wor-
den wij altijd zelf door onze tijd beïnvloed en
voor een deel (vaak onmerkbaar) gevormd, maar
ook is waar dat wij het verval en het bederf in
eigen omgeving eerst waarlijk verstaan, wan-

neer wij dat in een duidelijk verband zien
staan met de' gehele tijd waarin wij leven.

Maar wie Is.In staat "zijn tijd" te verstaan r
Ontdekten de historici achteraf niet. steeds dat
ook grote mannen belangrijke àspecten van -,
eigen tijd niet verstonden? Maar ook dat ont-
slaat ons niet van de taak om ernstig te onder-
zoekenwaar onze tijd heenvoert. Het is voor de
Kerk altijd allergevaarlijkst wanneer zij wel het
kwaad van eigen tijd vermoedt en inzinking en
verval van het geloof constateert, maar slechts
in staat is de symptomen van dat kwaad, die
inzinking en qat verval aan te wijzen. Dit laat-
ste is op zichzelf natuurlijk zeer noodzakelijk,
mits wij bedenken dat wij dan sléchts een
symptoom hebben aangewezen. Er is echter om
de Kerk voortgang te doen vinden méér nodig:

. wij moeten de ontwikkeling van dat proces ver- '
staan, waarin die symptomen zijn opgenomen.

Wannyer wij bijvoorbeeld over Kerkverval en
kerkscheuring spreken, is .het volkomen juist
daar de vinger bij te leggen, en zulks steeds
maar weer, en de gevolgen ervan te constate-
ren, maar met de jaren Js er toch meer nodig:
men zal met .elkander moeten nagaan hoe dit
kerkverval tot stand is gekomen, want' zonder
dat zullen de gegevens ontbreken die noodzake-
lijk zijn om het vervalsproces tot.staante bren-
gen. Daarom. IS de gedachte op zich zelf juist
dat wanneer het in de kèrk mis gaat bet ovetal
mis gaat, mits wij zulk een gedachte niet enkel
als slagwoord in de strijd gebruiken, maar wij
verder -durven vragen, hoe het komt dat het in
de kerk misging, en wat wij van de historie
daaromtrent jegens kerkelijke tegenstanders en
ook binnen eigen kerkelijk leven kunnen leren.
Het gaat de Christen immers nimmer uitslui-
tend om "gedachten" en gevoelens, 'ook al noemt

\ men deze laatste overtuigingen, .maar het gaat
hem tevens om concrete religieuse ervaringen!
, Het is daarentegen altijd de gevaarlijke hou-
ding, van de revolutionair om na een ,voor hem
belangrijk feit\in de geschiedenis, in zijn be-
schouwingen uitsluitend terug te gaan naar dat
'dat éne feit, noch achteraf overwegende hoe
men historisch tot dit alles gekomen is, noch
zich zelve critisch stellende-tegenover de nieuwè
situatie waarin hij sindsdien, is geplaatst. Het

, voor hem centrale .feit wordt slechts verheer-
lijkt de tegenstander die aan dat feit niet heeft

willen meewerken wordt eenvoudig als verra-
der weggeworpen, en liefst begint men de ge-
schiedenis opnieuw met dat ene feit :. de Franse
Revolutie, de Russische "en de Italiaanse Revo-
lutiè begonnen direct een nieuwe jaartelling na
de omwenteling. , -

Het is Groen van Prinsterer geweest, die met
!lame ons volk er op gewezen heeft dat wij
Christelijk-historisch zijn, in onze levensovertui-
ging en levensaanpak : wij' erkennen geen fei-
ten, of wij zoeken tevens naar de historische'
achtergrond, evenals wij de ganse historie (mits
in het Iichtvan Gods Woord bezien!) oproepen
om met haar ervaringen ons bij te staan in ons
hedendaagse leven, ook in de problemen' van:
eigen kleine kring.

Groen van Prinsterer begreep dat hij hier-
mee een enorme bron van menselijke wijsheid
aanbeval, evenals hij verstond dat wanneer men
de geschiedenis in het licht van Gods Woord en
met het oog ook op deze taak zou gaan bestu-'
deren, er geheel nieuwe aspecten en perspeetie- '
ven openbraken.' Daarom zag Groen .van Prin-
sterer zijn historiestudie regelrecht als dienst
aan het Evangelleê en aan de Kerk van Neder-
land; daarom wenste Groen openbaarmaking in
woord en geschrift van de kennis der his~rie,
opening der 'historiebronnen, vroeg hij bezin-
ning daaromtrènt inzake onze eigen volkshisto-
rie en achtte hij het juist dat men elkaar daar
steeds weer op wees. In dien zip was Groen
niet alleen anti-revolutionair, maar ook christe-
lijk-historisch, en identificeert hij in feite beide
naamgevingen.

De revolutionair daarentegen leeft bij de dag,
ook al leeft zijn systee~ meestal langer reeds
dan hij zelf, al bestaaP zijn Rijk reeds vele
jaren. De revolutionair keurt af of hij aanvaardt
wat hij tegenkomt. Ook hij heeft ,~geloof", ge-
loof in zijn ideologie, waaraan hij werkelijk
alles opoffert; welke ideologie hij, indien hij
dogmatisch geschoold is, vernuftig als denk-
systeem uitbouwt en verder weeft in zijn tijd
(welke ook de revolutionair poogt te verstaan I),
maar hij durft met dat al de geschiedenis -niet
langs te gaan, want zijn geloof is, van "gisteren",
toen. zijn ideologie voor hem. ging leven, toen
het nieuwe inzicht baan brak en het ware leven
hem begon. De revolutionair wil daarom wel
"getuigen" en "profeteren", maar hij wil zijn
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leer niet, getoetst zien in .een debat. of' aan, de,
vólle werkelijkheid, hij wenst ook in dezen-geen
tweerichtingsverkeer, want; dat· -zou ,hem ,zijn·
spankraebt vdoen verliezen ; . men moet, maar
voor of, tegen kiezen, vandaar de-persbreidel' in
hijkans .alle .totabtatr 'geregeerde gemeenschap-
pèn . van .vandaag. Soms bewonderenswaardig,
opofferend, ; soms' ook' onmenselijk in. haar
consequenties, is de volharding in zijn "geloof"
en is de onderwerping' VàR al zijn levensaspec-
ten; ja"heel zijn leven aan- dat revolutionaire
geloof. ' , '.
,-:Ree<ilsdaarom schuwt menige revolutionair de
geschiedenis, .orndat deze hem kan leren·. dat-
revoluties wel· tijdelijk succes hebben, maar op

. langerel termijn bezien bijkans. steeds .ten onder
gaan aan eigen fouten, soms zelfs zonder iets
positiefs achter te laten dan dè menselijke pres-
tatie ; maat ook hiervoor heeft de revolutionair
zijn medicijn, ook hij heeft zijn eschatologie:
wat hij nodig heeft, waarop hij rekent, waarvan
hij profeteert is de snel komende ideale wereld,
waarin zijn- "geloof" binnen deze wereld zal tot
aanschouwing komen. Daarom zijn bijna alle
revolutionairen' en bouwers van grote -aardse
rijken toekomstverwachters op korte termijn:
de oude Romeinen verwachtten de Pax Romana,
die eindelijk zou komen, op korte termijn na-
dat de laatste landen veroverd zouden zijn;
Napoleon geloofde als een tweede Zonnekoning
in een Frans geluksrijk ; Hitler heeft de Tweede
Wereldoorlog gerisceerd om het grote' Ger:"
rnaanse Rijk' snel te verWerkelijken; Mussolinl
beging onrecht op onrecht om het Fascistisch
Italië te grondvesten; Japan zocht binnen een
halve eeuw zich meester te maken van geheel
Azië; en vandaag zoekt Rusland, via een ver-
snelling der historie met' politieke middelen, de
historie om te gooien om te komen tot èen bols-
jewistische wereld. Wie ooit met· principiële
Communisten heeft" gesproken, weet dat zij
enthousiast "getuigen" van de' Bolsjewistische
Vrede, die komen zal en moet, en waarin nieu-
we welvaart en' voltoofde vrede zullen heersen.
Vandaar alle' (ook wel eens verkeerde) midde-
len, die volgens de Communist aanvaard- moe-
ten worden, om zo snel mogelijk tot dat heilige
doel te' komen.
.Maar de Christen weet dat die Vrede, ver-

langd vanaf de Romeinen tot de Russen toe, op
deze aarde nooit zal komen. Omdat de ·Christe-
nen de Openbaring aanvaarden, weten zij van
de werkelijkheid wat velen.: die de Openbaring
ontkennen, niet weten kunnen: dat de mense-
lijke opvlucht in deze wereld steeds gebroken

wordtdoor de zonde" endat zulk-een geloofaan
de goede mensheid, die het .ideale rijk verwer-
kelijken kan uit materie "en eigen geest, volko-
men in strijdjs, met de volle werkelijkheid. .Al
de~~I menselijke Idealisten geven er, tPlijjt van
dat' zij, .waar ..zij vde zonde niet ,kennep. ~llen,
tevena-blind ..zijn voor wat de gescfdedents'fn
he.t.licht van Gods Woord leert.: dat alle rijIten:- .
bouwers, .die,.de aardse P~x zochten" een wente-.
Iing .veroorzaakten van pogen en .mislukken, '

De-Bijbel leert geheel iets anders dan wat die
"rijkènbouw.ersl' voorspelden,' iets waarmee de
geschiedenis der volkeren allerminst in strijd
komt. De 13ijbel leert. niét, dat de gang van de
wereld naar omhoog gaat, maar dat deze al
meer, doo~ de diepte zal gaan. De Wederkomst
van 'Christus zal niet een slotapotheose vormen
van een, steeds meer. verbeterde .en verbeteren-
de mensengeschiedenis, maar zal .doorbreking
zijn van de diepste nood der mensen; die steeds
groter zal worden, omdat deze aan alle' -mfsluk-
kingen steeds nieuwe toevoegt; .

In de steeds terneergeslagen hoop van het
ongeloof ligt reden tot 'diep pessimisme; in de
zekerheid van .het Christelijk geloof dat de
Christus. juist door de diepte zal komen' om ons
tot Zijn Vrede te' brengen, ligt troost en kracht,
ook bij alle neergang en achteruitgang. En al
weet niemand' iets van die, ure af. waarin de
Zoon zal wederkomen, al. mag daarom niemand
de ure van vandaag somberder tekenen dan
deze in werkelijkheid' is. (want ook dat zou' een
verkleuring, zijn van de geschiedenis, .een tout
die bijv. Savonarola. te ~lqrence heeft. gemaakt
bij zijn boeteprédiking) toch kan de Christen
realist zijn,' en met een achtergrond van Chris-
telijk .idealisme, omdat juist hij in Iaatsta in-'
stantie niét angstig hoef~ te zijn, maar vertrou-
wen kan hebben, dat door ondergang en 'verval
heen, nieuwe kansen steeds mogelijk zijh, en zo
alles benauwt, de- Christus inmiddels komende
is. Zijn aankondiging weerklinkt méé bij ram-
pen en mislukkingen, in pe natuur maar ook in
de politiek (Budapest, 4 November 1956),:in de
kerk en in het persoonlijk leven. I

. Daarom kan de' Christen zich' niet laten in-
delen in het schema van pessimisten" en 'opti-
misten; zou hij" één 'van 'beide toch' zijn, dan is
hij dat van karakterstrtfctuur, .maar nooit uit
religieus beginsel. Hij kent in alle gemoedsge-
steldheden zijn taak: de '3~de verzorgen,' ploe-:
gen, zaaien, oogsten, en in dat alles het Evan-
gelie brengen, zo kundig mogelijk, zo goed mo-
gelijk ook ingesteld op de-medemens, want al is
het· Evangelie niet naar de mens, het is wel. .

speciaal voor q,~_~e~,.; ,,.d~~ro,1Tl'~temeer moeten
wij dat Evangèlîè In dié' zit\:"'r{oÖit in de weg
staan, dat wij het niet zo overleggend mogelijk-
zouden brengen.' Ji,tist' ómdat 'het Evangél).Einiet
naar de mens is, 'behoren 'wij bij de"overhandi-
ging' ervàn iets' te latèri zien 'vän: Gods Váder-
hand. . . ". .,'"

Ook binnen dezè ' táak 'bezien: ..is' het nodig
onze tiJd' te kennen, zo' goed ais, wij onze' ge-
schiedenis' niet mogen verwaarlozen, en' in dit
kader bezien magwel degelijk van een Chris te-
lijké cultuurtaak gesproken worden. '

Om al deze redenen kan het ook zin hebben
niet alleen geleerden en "'zie:tSzorgers 'aan te
horen bij hetgeen zij 'over 'deze tijd te zeggen
hebben, maar ook 'te beluisteren, 'evenzo cri-
tisch te lutsteren, naar wat kunstenaars ons te
zeggen hebben. Of wij ze achteraf hebben aan
te prijzen dan wel af. te keuren is een tweede,
maar zij leveren met hun spreken als ZOdanig
materiaal op waaruit wij onze omgeving leren
kennen. .

Ds. D. van Dijk schreef op 14 Maart 1936 eens
in de Groninger Kerkbode: "kunstenaars zien
de dingeii dikwljls scherper, dieper dan de
wetenschappelijke s.peurders". Het ware te wen-
sen, dat wij dit woord van Ds. van Dijk altijd
goed in- acht nemen! Want of bepaalde kunste-
naars en wetenschappelijke speurdersvztelszor-
gers en eenvoudigen de wereld goed of ·verkeerd
zien, valt steeds opnieuw uit te maken. Maar
duidelijk is dat zij ieder voor zich een geheel
eigensoortige doorsnedè maken, en dat zij daar-
bij ook voor ons religieuse Inzicht soms wonder-
lijke resultaten kunnen boeken, dle wij niet on-
gebruikt kunnen laten liggen; tertzij tot schade-
van e~gengeestelijke arbeid. '

.Het is met deze achtergrond dat wij' .onze
arbeid in dit blad aanvangen met een bespre- .
king van drie Christelijke romans; één uit de
dertiger jaren: "Een zoon begraaft zijn vader"
va H. M. van Randwijk; één uit 'de veertigèr
jaren: "Mijn vader, mijn vader" 'van C. Rijns-
dÓrp; en één uit de vijftiger jaren: "De zonde
van Jan der Kindere" door Klaas' J. Popma e •

In onze eerste 'serie "Einde van een Kuy,pe-
rlaanse 'wereld" hopen wij de strijd tussénide

. Barthiaanse 'en de Kuyperlaanse wereld nader
te bespreken -aan de- hand van het boek van de
Barthiaan H. M. van Randwijk. .

Wij zullen daarbij een volgende maal' ons
nader rekenschap geven .van' het Onmogehik-
heidsgeloof en het Vanzelfsprekendheidsgeloof
in de oude Kuyperiaanse wereld.
U ~~

. ,

DE ENKELING TEGENOVER DE WERELD
Het gedicht, dat hiernaast staat I;lfgedrukt,

valt zeker niet op door taalschoon,heid of. een .
krachtig ritme. Veeleer is het gehouden in

• een. wat alledaagse praatstijl ·en hebben de
regels een passende lengte gekregen door wat
overbodige woorden. Zo zou bijv. in.de tweede
regel het woord ".vieze" en in 'de derde
,;ernstig" kunnen worden gemist, ware het
niet dat de dichter zich had voorgenomen
voor een lange regellengte te zorgen. Carmig-
geIt is trouwens geen echte dichter j' zijn
talenten komen meer tot hun recht in guitige
korte verhaaltjes, die momenteel ook om en
op het kerkplein in zwang zijn. .

Dat ik toch dit dichtsel koos. voor een
bespreking vindt minder zijn reden in de
poëtische kwaliteiten als wel In de levens-
houding die ~r uit spreekt. De schrijver van
dit vers vindt namelijk in brede -Iagen .van
ons volk weerklank en dit is alleen mogelijk
als dit volk het grotendeels met hem eens·is.

In het eerste couplet verhaalt hij, ons in het
kort van zijn jeugd" die viel in de twintiger
'jaren. Hij was een vredige en dromerige
jongen in het Nederland dat buiten de eerste
wereldoorlog was gebleven en dat niets moest
hebben van barbaren die de zelfkant van de
Westerse beschaving bedreigden. Die Mri-
kaanse .vrijbuiters ook met hun bloeddorstig
lawaai! .

En van het kwaad van de alcohol, dat deze
beschaving van binnen uit bedreigde, was hij
ook een verklaard tegenstander. Want je bent
jong en je hebt idealen, nietwaar l' Wat is ~r
mooier dan onder de sterrenhemel rond het
kampvuur mee te zingen over een wereld van

geluk en, solidarlteît f Neen, van het strijd-
lustig meemarcheren in A.J.C.-verband horen
wij bij deze zachtaardige Jongeman niets!
Waarschijnlijk geloofde hij met Henriëtte
Roland Holst dat "de zachte krachten het
zeker winnen in het end". .

Toen kwam het ".volle l~ven" en ontdekte
de dromer dat de ene mens de ander tot een
wolf is, Homo homini lupus. En dan gaat
meneer interessant doen: zelfmoord, dàt zal
inslaan! Maar niets hoor, hij capituleert voor
de werkelijkheid en hij, ~rijgt, meewarig in
énen opgesomd: vrouw, kroost, buik en be-
lang. Meneer .moet meedoen in de maat-
schappij .terwtlle van zijn bloedjes van kin-'
deren, terwille van een nette boterham en
andere belangen. Hij is iri schijn een, realist
geworden, nog steeds niet los van jeugd-
dromen en half verraden idealisme;' Hij voelt
zich niet thuis in deze wereld van grof eigen-
belang en meedogenloze machtsinstlncten,
maar hij scharrelt maar een beetje door, want,
hij heeft óók zijn interesses en zijn point
d'honneur, ' ,

Alleen. . .. tot opstand zal hij niet meer
komen, want dan steekt weldra de vijandige '
wereld een klauw uit naar zijn kindertjes.

Om deze vrees moeten we Canniggelt niet
hard vallen, want in dezen is hij. zéér "men-
selijk". .-; "
. Het gedicht eindigt dan met een verzoek"
een soort smeekbede aan de aardse macht-
hebbers, die oorlogen beginnen met de leuzen
van vrijheid en democratie, die de kleine man
gouden bergen beloven, maar hem in millioe-
nenvoud laten sneuvelen.

,Het slot ~is werkelijk ontroerend: .een
bezorgde huisvader vraagt of zijn zoontje
rustig mag opgroeien .tot een brave man in
Nederland. Toch klinkt. er in deze regels
behalve teleurstelling ook een lichte zelfspot
door. De vader wenst niet dat het zoontje
zijn jeugddromen en idealisme zal delen, het
is genoeg dat het een goedwillende burger-
man wordt in het aardse paradijsje van vader
Drees. . '

En zo levert dit hele gedicht een treffende
illustratie van de gang' van het socialisme in
ons land, dat voorheen jonge ..arbeiders hun
vuist liet opheffen, .naderhand dweepte met
de wereldvrede. en thans welkom is bij ouden
van dagen die hun hand ophouden.

"Vroeg of laat aan dit duistere strand
Krijgt de eb van het leven hen klein"

zei Marsman van de bewoners van 'deze lage .
landen bij de zee. Carmiggelt zegt hetzelfde
en! verduidelijkt dit met zijn eigen levens-
gang. Grote percentages van ons volk denken
er ook zo over; vooral in onze tijd. .

En als wij onze taak in de .wereld . van' nu
willen volorengen zullen wij er .goed aan doen
deze mentaliteit te .onderkénnen en 'op een
schriffuurlijke wijze te weerleggen. We zijn
dan niet klaar met een dogmatische' beschie-
ting van de vijandelijke ·stellingen, we komen
er ook niet met een humaan rondetafel-
conferentietje. We kunnen het beste Wijzen
op de troost van de eerste Zondag van onze
Heidelbergse Catechismus en onze, teleur-
gestelde, angstige medemens voeren naar
Hem, Die blijft lachen om de door hun onge-
hoorzaamheid incapabele mannen, die wanen
ons lot te beheren. P. A. HEKSTRA.
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Wie afscheîd neemt' van een stad' waai hij

woonde' en werkte, neemt afscheid van een
stuk leven, waarin de geschiedenis' een grote
betekenis' heeft. Zo is Delft onder meer ook
de stad van Vermeer. Hij'werd er in 1632
geboren en .is er in 1675 overleden. Hij werd
te Delft in dekerk begraven en de beroemde'
Delftenaar Antoni van Leeuwenhoek kreeg
toen allerlei kwesties Van voogdij en beheer
voor zij:n vrouw en kinderen te behandelen:'
Zelfs noemt men belft' wel eens de stad van
Vermeer. Maar Deift is niet alleén een stad

~van dichters en dromers en schilders, Delft is
ook een st~d van arbeidèrs' en . handelaren,
van -tecliniSche studenten en fabrieken. 'Delft

. is slechts in' beperkte zin/eh onder een bepaald
aspect de stad: vàn Vermeer. zoals hij ons uit
zijn werken bekend is.

I 'I:

De gegevens over het leven. va?' Vermeer'
zijn schaars en zijn werken niet talrijk Toch
kent men' wel het typische van Verrneer.
Bij het .weinige werk dat wij Van hem behou-
den' hebben; valt op de 'nauwkeurige wijze

• van schilderen en het' gebruik -van 'heldere
kleuren met lichttoetsjes -op de' details. Hij
schilderde helder" zonder zware schaduw-
geheimen ; ook niet overladen. maar' ,àls ~~
meester in zijn vak, 'die geeft wat hij wil. .
. Tegenover, de geheimzinnige 'diepten van
Rembrandt zou men bij het werk' van V'er-
meer' kunnen'spreken- van klaarheid zonder
problemen, 'duidelijkheid .zonder 'vragen,
openheid zonder geheimen. ' .

Maar waar. komen 'we bij 'nadere beschou-
wing?

'.' ·n
" • r, •

Hef aantal bekende schilderijen van Ver-
meer is ongeveer' veertig. Afueeldingen ervan
kan men vinden in h~t deeltje over ,vermeer
van .dePaletserie. De Paletserie geeft van
verschillende Nederlandse séhilders een
plaatwerk met Ievensbeschrijving, goed uit-
gevoerd en:niet duur. Over Rembrandt alleen
verschenen echter zes deeltjes, die ook samen
in .één band verkrijgbaar zijn' Toch heeft
Rembrandt' veel meer gemaakt. dan hierin
staat afgebeeld. Van Verrneer 'echter vindt
men alles in één deeltje. .

Bij deze veertig schilderijen ontdekken w~
slechts twee' stadsgezichten, namelijk het
bekende Straatje van Vermeer en Het gezicht
op Delft. Verder is er nóg één schilderij, en
wel "Diana met haar gezellinnen", dat een
voorstelling geeft onder de vrije hemelkoepel. .
Alle overige schilderijen geven, het binnen-

,.' • r'"
J. Vernieer, M sjeskopje

.Museum' 'Máuritshuis,' 's-Gravenliage

huis ~e~r.:'~p deze SC~derije~ 'vinaen we
geen .levende. natuur, geen bloemen of -bomerr,
en slechts eenmaal een dier. Wel vinden we
steeds vruchten en vaatwerk, meubelen en
gordijnen, muziekinstrumenten en een kamer-
wand geschilderd. '

Merkwaardig is bovendien, ~dat. Verrneer
geen oudere mensen en gee:r:tjongere kinderen
schilderde. Oe, personen zijn van jonge tot

. middelbare leef_Wd,·en. dan _~n het. tenmin-
ste driemaal zovaak een vrouw als een man.
Slechts tweemaal is 'een' man zelfstandig en
alleen uitgebeeld, als een sterrekundige en
als een aardrijkskundige. In alle andere ge.:.
vallen staat- de man steeds in relatie tot een
vrouw, en men bemerkt' dat deze relatie dik-
wijls een liefdesrelatie is. Vaak is de man
niet meer dan een bijfiguur en zij is dan het
stralende middelpunt van alle aandacht.

. III
De grote aandacht van Vermeer voor

vrouwen is nog niet ZQ bijzonder. Er zijn vele
schilders geweest diè steeds weer Maria
hebben geschilderd. Ook zijn er schilders die
Griekse godinnen, vooral Venus, als hun spe-
cialf1;eit beschouwen. En dan de vele "nlOder-
ne" schilders, die de "moderne" vrouw tot

, . DE EUVELE WERELD
Als knaap reeds' haatte ik de Rifkabylen,
Die edel Engeland,. gelijk een vieze vlooienzwerrn,

, Met hun verwenste pieken ernstig lastig vielen
En de woestijnen vulden met hun krijgsgekerm.

"Is tlàt nou nOdig",'d~cht'lk' (zachte' jongeh -!J
Wij waren thuis de oorlog allerminst genegen"
En sterke drank - ik was er vierkant tegen.
i>, menig liedje heb ik bij het kampvuur meegezongen.

Maar zie, het leven kwam mijn ogen openleggen;
Ik zag de wolvenwereld en begon te mokken.
Aan zelfmoord dacht ik,' opdat gij zoudt zeggen:
. 't Is' onze schuld. Nu is l\ij ongenood:'VerfÏ'ókken":
" I '

I . ~ ,

, Ik bleef kreeg vrouwen kroost, buik en' belárïg,
-Maar op de euv'le wereld heb ik telkens minder Vat.
"Ze doen maar", denk ik dikwijls, maar dan word ik bang.

-Want met die kleine kind'ren zetten ze je mat. . .

Capab'le mannen, 'die 'zo flink ons lot beheren;
Weest soepel, steekt de aardkorst niet in brand.
Kom 'laat mijn zoontje hoepelen en versjes leren
En r~stig groeien tot een brave man in Nederland.

SIMON CARMIGGELT.

hun al dan niet geklede onderwerp. kiezen.
Wat het onderwerp betreft. staat Vermeer
gewoon tussen, de 'mystieke Maria-vereer-
ders en de moderne erotici' in, als, vader van
elf kinderen en. burger van de goede stad
Delft.
-Vermeer neemt in het schilderen van de

vrouw een eigen plaats in doordat .hij haar
schilderde in haar burger-lijke ver-schijning,
in een, kamer .van zijn- .woning aan. het
Marcktveld met achteruitzicht op de Volders-
gracht (nu. loopt .daar -een .straatje} en.Iater
van zijn ook thans nog bestaande woning aan
de Oude Langedijk. Die woonkamer heeft
lichtinval door hoge glas-in-lood ramen en is
gemeubileerd.met een massieve stoel en ta,fel,
behangen met. gordijnen' en tapijten, 'met
landkaarten of schilderijen aan de wand., met
vruchten en .vaatwerk op tafel en vaak ook
met' een. muziekinstrument. Veelal" sober,
maar. toch ook altijd degelijk eh gegoed .

-Niet alleen in zijn onderwerp,' ook. in. het
lijnenspel geeft Vermeer het typische vrou-
welijke weer.' " .

Een- man arbeidt, een vrouw verzorgt. 'Een
man beweegt met stoten," een vrouw be-
'schermt en. bewaart wat langzaam. ·~oeit.
Met' deze woorden- geef ik -een vers~hil 'aan
dat we ook ontdekken tussen .het lijnenspel
bij Verrneer en andere schilders. ,: , . ;.,
<Op deschilderfjen.var; Vermeer wordt nim-

mer. a-ctief.handelend opgetreden. Het "hondje
bij Diana, blaft; niet, geen glas wordt, 'neer-
gezet, geen toon ~p' het, .spinet aangeslagen,
geen' brief. opengescheurd,» geen 'voorwerp
.geplaatst! geen raam opengestoten, Er wordt
echter· wel degelijk geleefd-en gedaan, Maar
dat .is steeds in een vrouwelijk,' vloeiend
bewegen -opgenomen. Het hondje. kijkt toe
naar' het voetwassen van Diana; een glas
wordt gedronken, Of sierlijk- aangeboden.. de •
melk, uitgegoten. in ,fijne straal,' het spinet
bespeeld, een, .brief geschreven of geleien,
het .kanh bewerkt, het .goud gewogen,' het
raam geopend en de paarlen betast. Alle doen
wordt in de. loop van het gebeuren weerge-
geven en niet in onderdelen van een hoekig,
met stoten uitgevoerde· 'daad, Niet het
machine-beweeg van het mannelijk werken,
maar het vloeiende van het vrouwelijk
verzorgen komt hier overal tot' uiting.

Dit verschil wordt onderstrêept door dr.
Van 'Thienen, de schrijver van het deeltje
over Vermeer in de Paletserie. Hij maakt een
vergelijking tussen: het schilderij "De brief"
van Metsu en eenzelfde onderwerp bij Ver-
meer. 'Bij Metsu leest een dame een' brief
terwijl een wachtende dienstmaagd een
gordijn, waarachter een schilderij is verbor-
gen, nieuwsgierig optilt. Onder haar arm
wijd-uit een, emmer'; haar hand met de
enveloppe steekt' hoekiz uit en het hondje
staat heftig te keffen. Welk een verschil met
Verrneer, waar de stilte is en de beslotenheid
ook van gebaar en omtreklijn. "Het komt bij
hem niet voor dat een figuur een' arm uit-
steekt of ook ~aar' een hand. Ièder gebaar
wordt onmiddellijk opgevangen en zo wordt,'
d~ contour weer afgerond".' .

Dè onderzoekîngen van de Franse schrijver
A. .Malraux leiden tot de conclusie dat vele
vrouwen bij Verrneer op elkaar gèlijken,
terwijl de jongere ook. gelijken op de ,man,
die op een paar schilderijen voorkomt. Indien
men hierbij opmerkt .dat Vermeer tenminste
tweemaal, ' welllclit vijfmaal, ee.~ vrou~
schilderde die. in blijde verwachting is, is er
reden om aan té nemen .dat Vermeet veelal
zijn vrouw en andere .gezinsleden schilderde.
Op grond van deze veronderstelling zou .~e'ri
dan" een indeling' kunnen .maken tussen
vroeger en .later werk. , . ~ I

De dichters, die zich tot Verrneer aange-
trokken gevoelen, blijven echter vragen naar
de geheimzinnigheid van de omgang tussen
man en vrouw. Zijn dit, slechts gesprekken
en muzieklessen, of gaat I het hier om het

"liefdesspel? Is het gebaar van het lachende
meisje met de officier "niet mis te verstaan" ?
Of blijkt alles slechts bij het vermoeden dat'.1
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het ingetogen samenzijn van man en vrouw
een spel van minne is ?

Bezie slechts "Het blauwe vrouwtje met
brief", dat in het Rijksmuseum te Amster-
dam hangt. Een nuchter iemand vindt het
gegeven duidelijk. Vermeer heeft zijn vrouw
in verwachting geschilderd, met een brief in
haar hand. Moet er een verhaal bij dan zou
,men zover kunnen gaan dat men veronder-
stelt dat deze vrouw de brief leest van haar
man, die op reis is: De landkaart zou erop
kunnen duiden dat haar man koopvaarder is

, van de ook te Delft gevestigde. Oost-Indische
Compagnie.' .

Toch weet de dichter bij verder vragen niet
wat hij aan deze vrouw heeft. Ze is voornaam
in haar staande houding en eenvoudig in
haar symmetrische stand, de brief met twee
handen omhoog houdende. Maar ook :is ze
wat dom met haar afgeronde voorhoofd en
wat kinderlijk met haar geopende mond: Het
meubilair duidt op gegoede stand maar haar
kleed is uiterst eenvoudig, sober, slechts van-
wege de prachtige kleur niet schamel te
noemen. Zorg en onrust zou men verwachten
wanneer een brief komt inplaáts van haat
man; maar daarvan blijkt 'niets; bok al telt ze
reeds dagen instede van maanden. Wel leest
ze gretig, staande; toch is haar gelaat' zonder
spanning.

De wandkaart blijkt nu een kaart-van. Hol-
land en Utrecht met het westen naar boven
gehangen. De kaart duidt dus niet op verre
reizen en daarmee ,vervalt het motief van de
brief. Zo is Vermeer in bijna al zijn sehilde-"
rijen. Hij. is simpel in zijn 'gegevens. Het
motief vindt men direct, maar het vervaagt
tegelijk. De eenvoudigheid wordt geheimzin-
nigheid door de algemeenheid van het gege-
ven: een vrouw, een' wandkaart, een brief,

• een muziekinstrument, z~anger~hap. En men
vergeet dat het Vermeer wellicht nergens
anders om ging dan om de eenvoud .van dit
gegeven in prachtige kleur en rustige vorm.

Vermeer benadert de vrouw met devotie,
"haast aLS een zuster van Maria. Maar de

Vermeer benadert de vrouw met devotie,
\, haast als, een zuster van Maria. Maar de
·resliteit van zonde· en verlossing in het
vrouwenleven leert men' bij hem niet kennen.
Hij blijkt weinig oog te hebben voor de.
betekenis van zondeval en verlossing in het
vrouwenleven. , ,

Hoeveel realistischer zijn daarnaast de
tekeningen en etseI,l,van Rembrandt, gebun-
deld in zijn map met de titel' : "het vrouwen-
leven met kinderen", Tot welk een· klein
gebied Ve;rrneer zich beperkte en hoezeer hij
de realiteit van het werkelijke leven subli-
meerde tot burgerlijke devotie, leert een
vergelijking met Rembrandt. Zelden 'is er
gelijkenis. Bij Rembrandt, is alles levend,
bewegelijk, werkzaam, lachend of lijdend,
vrijwel nimmer dromend-degelijk' als bij
Vermeer. Van Vermeer zou men niet smalend
dichten als van Rembrandt:

1,Als hij een naakte vrouw, ~lijk 't somtijds
, . gebeurde,

zou schildren, tot model geen Grieksche
, Venus keurde,

maar eer een waschter of turftreedster uit , '
. . : een schuur,
zijn dwaling noemende, navolging van

Natuur,
al 't ander ijdele versiering .... ", ,

DatVérmeer ook anders kon' schilderen is
bekend. Behalve zijn stille stadsgezlchten 'zijn'
uit zijn jeugdjaren drie prachtige werken
behoud~n gebleven, Toen koos hij een mytho-
logisch onderwerp in "biana met haar gezel-
linnen", een bijbels onderwerp in "Christu!l
in het huis' :,an Martha en Maria", en een
frivool onderwerp in "De koppelaarster".
Later, als hij gehuwd is, komt de reeks van
vrouwelijke verschijningen in de stille kamer
met het zonlicht, de vruchten en het spinet"
In de ogen lokt een lachje; maar verder is
,alles rustig, degelijk, stemmig, kleinsteeds,
zoals zich dichters Delft denken, verdroomd
in zijn grachten.

, ,

Geen zekerheid bestaat er omtrent, Ver-
meer's religie. Hij werd gereformeerd ge-
doopt, zijn vrouw kwam uit "rooms milieu en
het dopen van zijn elf kinderen vindt men
nergens in de Delftse boeken, beschreven.
Sommigen beweren dat Vermeer zich heeft
aangesloten bij hen di~ hun geloof in stilte
moesten belijden. In dat geval zou r hij 'die
situatie hebben aanvaard, want hij was' et
de man 'niet naar, om' als Vondel zijn altaar-
geheimenissen bekend te maken. 'In zijn werk
blijkt zijn geloof misschien uit de allegort-
sche voorstelling die in het stedelijk museumte New Yo~~ thuis hoort en zomer/ 1952 in
Delft te, zien was öp de tentoonstelling: .
Prisma 'der bijbelse kunst, Volgens de .gege-

, vens van de Iconologia .van Cesare Ripa -:-
Nederlandse vertaling te Amsterdam in
1644 !- stelt deze allegorie zeer waasschijn-
lijk het "Catholyck of algemeen geloof" voor.
Maar ook hier, wist Vermeer zijn sporen' uit
en .Iaat hij geheimzinnigheid achter, want het
schilderij aan de achterwand van de voorge-
stelde kamer is van de agressief-protestantse
pamfletschrijver Jacob Jordaens,

Was Vermeer twee eeuwen eerder geboren,
dan zou naar ik me voorstel, zijn we~k heb-
ben bestaan uit één doorlopende reeks Maria-
schilderijen, Ook nu doet zijn werk nog aan
de gothischë wereld denken. Het "natuu'rlij-
ke", . erotische element van de" Maria-
verering is behoudtn gebleven, het "boven-
natuurlijke" is door het geweld van de
hervorming vervangen door steedse hoofsheid
en gezinsintirniteit.:Vermeer blijkt in. zijn
werk niet langer een middel-eeuwer, maar
een protestant is hij evenmin te noemen.

Velen verbeelden zich Delft als een stadje,
dromend met brugjes over de grachten waar-
in het water niet meer stroomt. Maär al is
het een stad met 'verleden, niemand moet
haar markten vergeten, de uitgebreide' indu-
strie' en een hogeschool voor techniek.

Vermeer is volge~s'i velen karakteristiek
voor Delft. Maar dat is' het Delft van de
dromende dichters. Dr. Van Thienen, zelf uit
voor Oelft, Maar' dat' is het Delft van de
dromende dichters. Dr. Van Thienen, zelf uit.
Delft, tekent ons het Delft van Vermeer
evenals zij : "Z6.moet men Delft bij voorkeur
gaan zien, om iets te ondergaan van de oude
sfeer: 's morgens heel vroeg of 's avonds in
de schemering, als de' rust is weergekeerd
en de straten niet vol zijn van "rumoer en'
bedrijvigheid. Dan voelt men de stemming
.van de oude stad, wanneer men rustig kan .
dwalen langs' verlaten siraatjes èn oude
gevels aan stille grachten".

Toch, .Delft is,· anders. Altijd was er
industrie, altijd leefde er handel. Slechts na
gedane arbeid is Delft de stad van de dichters,

(

• I

Dat kan vredig èn schoon zijn: een Delfts
huis met tegelvloer, een vrouwaan het spinet,
gehuld in licht ten kleur, omvangen door'
vloeiende contouren. Maar de kunst moet ook
vragen naar het leven in zijn volheid; naar
de arbeid-en het zweet, naar armoede.en liet'
leed, naar het jolige kind en 'dè eerbiedwaar-
dige grijsheid, naar wat de zonde vermocht
en vergeving, geloof en gebed herstelden,
naar de zwaarte van het gebod en de vreugde
van de· genade. Niet de .welverzorgdé en
uitgaande vrouw, van de sociaal betere
standen zou men schoon kunnen noemen; de
moeder die de was doet, het huis bereddert
en de kinderen verzorgt, gaat haar naar
bijbelse wijsheid verre te boven. Want God
heeft, ons' in de geschiedenis geplaatst van
schepping, zondeval en verlossing, van zijn
werk jagende naar het einde, 'de dag van
Christus wederkomst. Tot dat werk van Hem
zijn wij geroepen in het volle leven. En daar
zoekt en vindt ons hart de ware schoonheid.

Hugo van der Goes' koos het klooster ter
vereririg van Maria. \ ' " ' .. '.
'Johannes Vermeer rnaakte zijn woning een

"klooster" ter verering van de zichzelf ver-
zorgende vrouw, bezig met brieïschrijven of
lezen, met. muziek of sieraad, In galant gezel-
schap of' ook alleen, maar nimmer bedrijvig

, eh ijverig werkzaam. Zelfs de melkmeid ' in
, haal:' geel, blauw en rode kleed boent niet en

schrobt ..niet, maar ze giet gelaten de romige
mèlk in fijne straal uit. Schildert Vermeer de
stad Delft, dan geeft hij de rust weer van een
oud huis of het kleurrijke geheel onder hoge

. lucht, schoon als een parel, maar niet werk-
zaam als een' machine; te genieten als een
blad poëzie, maar niet effectief als eeh pam-
flet ;' slechts te bewonderen in de ochtend of
avond, als het werk rust.

's Avonds is Delfteen stad van stille grach-
ten. Maar 's morgens, wanneer men op een
zolderkamertje 'zit te wêrkEm ,hoort 'men

'opeens het klokkenspel van de toren een
vaderlands wijsje ,,spelen; een klaterende
tonenval en daarna het In naam van Oranje,
vaderlands wijsje ,,spelen; een klaterende
tonenval en daarna het In naam van Oranje.

, Even rust het gecijfer en' denkt men terug aan.
, de geest van weleer, een eeuw vóór Vermeer,
de geest van In naam van Oranje, doe ópen
de poort. Een heldere stem die klaar getuigt
in de naam van zijn zender, een princelijk en
christelijk lied, dapper gezongen. In naam van
Oranje is. Delft de stad, niet enkel van
dromen, ook van daden. Daar getuigen deze
klare klanken, van, uitgestrooid over -een
bedrijvig marktplein vol mensen, zingend
over de huizen aan de voet van de toren,

, waar Vermeer woonde.
J. STELLINGWERFF.
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