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uiigave van de gereformeerde persveren(glng ..opbouw"

-»: drei'Jit1CJdie het eval't'Jeli~~er'JezeLt
"die niet geloofd zal hebben zal
verdoemd worden".

Marc. 16 : 16.

"Hoe zullen wij ontvlieden, indien
wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen". Hebr. 2 : 3.

"een reuk des doods. ten dode .... "
2 Cor. 2 : 16,

Het Evangelie is een kracht Gods tot
zaligheid voor ieder die het gelooft. Het is
een blijde boodschap, die ons op de been
houdt in dit zondevolle en moeitevolle leven.
De vraag of wij die goede tijding wel mogen
geloven komt eigenlijk niet te pas. Want het
Evangelie Gods dreunt ons in de oren met
bevel van geloof en bekering.

Als de HERE iets belooft zouden wij dan
mogen vragen of we dat wel mogen geloven?
Eh als de HERE iets beveelt zouden wij dan
mogen vragen of wij dat wel mogen doen,
wat de HERE beveelt?

Als. God zegt, dat Hij geen lust heeft in
onze dood, zouden wij dan twijfelmoedig
moeten vragen of de HERE ons het leven
wel schenken wil ?

We kunnen gerust zeggen, dat ongeloof .erg
goddeloos is.

Het is vreselijk erg als wij Gods beloften in
twijfel trekken.

Daar belooft onze goede God ons verruk-
kelijke zaken.

Hij verzekert ons, dat Hij zijn eigen Zoon
niet gespaard heeft.

Hij betuigt ons, dat Hij om Christus' wil
alle zonden wil vergeven.

Hij zegt ons toe, dat Zijn genade ons genoeg
zal zijn te allen tijde. .

Hij laat het uitbazuinen over het rond der
aarde, dat we mogen toetasten in de onschat-
bare rijkdommen van het verbond der
genade.

Hij belooft ons door dit leven heen te
helpen. Ja Hij belooft ons door de dood heen
te helpen. Eh Hij verzekert ons, dat het lieve
leven dan eigenlijk eerst recht begint. In een
nieuwe hemel en op een nieuwe aarde, waar
we eeuwig mogen wonen en altijd bij de
HERE Zijn. En het wonderlijke is, dat de
HERE dit alles gratis geven wil. We kunnen
er niets voor betalen, maar we mogen' het
ook niet.

Gods weldaden zijn tegeef, gratis, om niet.
We kunnen het ook zo zeggen: God wil.

goddelozen .rechtvaardigen, zondaren behou-
den, melaatsen reinigen, doodzieken genezen,
aan tollenaren genade bewijzen en hoeren tot
Zijn kinderen aannemen.

Zullen wij nu zeggen, dat het juk des
HEREN hard is en dat Zijn last zwaar is en
dat Hij het ons zo moeilijk maakt?

Wij vinden het maar knap moeilijk het
Evangelie altijd te geloven. Ofschoon wij
toch in veel opzichten lichtgelovig genoeg
zijn. Wat we graag willen; geloven we graag.

We kunnen vrijwel dagelijks in de krant
lezen hoe lichtvaardig veel mensen hun ver-
trouwen schenken aan wie dat helemaal niet
waard zijn.

Trouwlustige jongere- of oudere vrouwen
geloven zo maar de eerste de beste avonturier
of bedrieger, die belooft hen te zullen
huwen.

Door haar lichtvaardig vertrouwen raken ,
ze vaak haar spaarcenten kwijt.

Kwakzalvers van allerlei soort vinden
gretig aftrek voor hun medicamenten, waar-
door nog nooit een mens beter is geworden.

Maar een ziek mens wil graag gezond
worden en gelooft dan gemakkelijk allerlei
schitterende beloften.

Maar waarom vinden we het dan toch zo
moeilijk om dat lieflijke; heerlijke, rijke
Evangelie te geloven, met z'n beloften-om-
niet?

Zou het niet hieraan liggen, dat we niet
van genade willen leven?

Een dokter zei eens, tegen mij, dat er een
kwade kant aan zat, dat veel mensen de
geneesmiddelen tegeïïwoordig voor niets
kregen. Wat de mensen niets kost, waarderen
ze vaak ook niet.

Een drank van zuiver pompwater, waar-
voor men op de markt een rijksdaalder
betaald heeft aan een kwakzalver, heeft men
vaak meer in tel, dal} een goed geneesmiddel,'
dat men gratis uit de apotheek kan halen.

Wat hebben heidenen en joden en "chris-
tenen" al wat voor hun godsdienst over gehad.

. W. t. heeft men wel niet willen betalen om
met hun god in het reine te komen.
, Ze hebben hun beste beesten geslacht, hun
eigen lichamen verminkt, ja hun eigen kin-
deren geofferd om genade te kopen.

Maar Gods genade is niet te koop, ze wordt
alleen maar geschonken. Ze kan alleen maar
gelovig, dat is met lege handen, ontvangen
worden., .

We herinneren ons wel uit onze jeugd hoe
een vechtpartij afliep. Als één van de vech-
tersbazen het onderspit had gedolven, zodat
hij onder lag met de overwinnaar boven op
zich, dan moest hij eerst om genade vragen,
eer hij werd losgelaten.

Dan werd eerst al het mogelijke geprobeerd
- om toch nog op andere wijze los te komen.

En alleen als het helemaal niet anders ging
kwam dan de vraag om genade over de
lippen.

Zo willen wij liever eerst alles proberen
eer we van Gods genade willen leven. We
lopen om zo te zeggen eerst alle andere
deuren plat, eer we bij de HERE aankloppen
om genade te verkrijgen.

Toch zullen we moeten leren van genade
te leven, altijd weer. Wee als we dat niet
willen. Wee als we volharden in ongeloof.

Wat is de Schrift vol van waarschuwingen
tegen ongeloot En, vol van dreigingen tegen
de ongelovigen.

Het Evangelie zelf dreigt eigenlijk niet.
Het belooft, het geeft, het deelt maar uit,

mild en overvloedig.

Maar als het Evangelie geen geloof vindt,
dan verschijnt als z'n onafscheidelijke met-
gezel de dreiging van eeuwig verderf.

"Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd
worden". Marc. 16 : 16.

"Hoe zullen wij ontvlieden als wij op zo
grote zaligheid geen acht nemen?" Hebr. 2 : 3.

"Zal Ik ulieden niet kunnen doen gelijk
deze pottenbakker, '0 huis Israëls? spreekt
de HERE; ziet gelijk leem in de hand des
pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in Mijn
hand, 0 huis Israëls". Jeremia 18.

Wie een beetje in de Schrift thuis is kan
zo een aantal ernstige dreigingen opsommen:
Dorre ranken zullen afgekapt worden.

Kinderen des koninkrijks zullen buiten
geworpen worden.

Goddelozen - ook van de kerk - zullen
als kaf verstrooid worden.

Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn
dan ulieden.

Er zijn theologen die zeggen, dat we ons
dat niet hoeven aan te trekken. Er zou geen
echte wraak des verbonds zijn onder de
Nieuwe Bedeling.

Echte bondelingen zouden nooit meer iets
te vrezen hebben.

Laat zulke theologen maar theologen.
Ze zullen wet geleerd zijn, maar, de Schrift

spreekt anders.
En daar zullen we ons maar aan houden.
Paulus schrijft in 2 Cor. 2 : -15 : "Want we

zijn. een lieflijke reuk van Christus voor God
in hen, die gered worden en in hen, die ver-
loren gaan. Voor de verlorenen wel een reuk
'Wan dood tot dood, maar voor die gered
worden een reuk van leven tot leven".

Door de arbeid van _Paulus dringt overal
de lieflijke geur van het Evangelie van
Christus door.

Het blijft Evangelie ook al wordt het door
de mensen verworpen. Het verspreidt een
aangename geur, ook al snuiven de mensen
die niet op. Het eigenlijke werk van de blijde
boodschap is niet verderven, maar redden;
niet doden, maar levend maken.

Maar wie het Evangelie verwerpt haalt de
dood over zichzelf.

Zijn bestaan is een proces van dood tot,
dood.

Er zit in het leven der gelovigen een zekere
wetmatigheid,

Maar dit geldt ook van het bestaan der
ongelovigen.

Wie gelooft gaat voort van kracht tot
kracht, van leven tot leven -.

Maar wie niet gelooft raakt al verder van
God en Zijn genade af.

Daarom· is het levensgevaarlijk geloof en
bekering uit te stellen. Zullen we morgen
wel doen, wat we vandaag niet willen?

Trouwens: geeft de HERE ons daartoe
morgen nog de gelegenheid ?

Jonge mensen denken wel eens: We zijn
nog jong. We willen nu nog wat van de
wereld genieten. De dag des doods is nog
ver ....

Tot hen
Zijn stem
Ps. 95 : 7.

zegt de Schrift: "Heden, zö gij
hoort, verhardt uw hart niet".

'r

H. J. JAGER.
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Moeten c'hristenkinde'reR: eerst' geloofsbèlljdenis ,afleggen alvorens gedoopt" te:' n1'ogen ,''Worden?
\ \ - ,

Tot grote droefheid van allen, die God vrezen,
bestaat er onder hen, die Jezus Christus belij-
den als de enige, Verlosser en algenoegzame
Zaligmaker, 'helaas nog steeds groot verschil
over het antwoord, dat gegeven moet worden
op de vraag of de kleine kinderen der gelovi-
gen gedoopt dienen te worden ja of neen. Het is
met deze moeilijkheid ook 'al precies eender als
met zovele andere. Men moet er eerst de ge-
schiedenis van kennen; weten hoe ze eigenlijk
in deze wereld gekomen is. Pas dan is het moge-
lijk in te zien wat er aan de hand.is 'en de' weg
te wijzen om uit de moeilijkheid te geraken.

I.

Ik mag gerust zeggen,' dat er met deze moei-
lijkheid getobd wordt in bijna heel de .wereld.
Niet alleen in de oude wereld, in Europa, maar
ook, ja vooral in de landen, waar 'Christenen
van Europese afkomst zich gevestigd hebben.
Dat is in de eerste plaats Amerika.

Dit werelddeel is grotendeels vanuit Europa
bevolkt. Maar dan ook verder menige streek in
Afrika, Azië en Australië. Daar zucht het Chris-
telijke leven onder de d'\:'oeve tweespalt tenge-
volge van de vraag of de kleine kinderen der
gelovigen gedoopt dienen te worden ja of neen.
Zelfs is deze moeilijkheid via de Christenen van
Europese oorsprong overgegaan op de Christe-
nen uit de volken der landen, waar zij zich ge-
vestigd hadden. En dàt is toch wel héél erg
tragisch: dat deze. Christenen gedupeerd wor-
den door een moeilijkheid, waarvan de oor-
sprong helemaal in de Christenheid van het
oude werelddeel is aan te wijzen, in Europa.

Want dààr is het begonnen, gelijk zovéél
ellende.

De Christenen van EJropa moeten' het maar
niet schaamte belijden, dat het evangelie van
onze Heere Jezus Christus weliswaar over geen
enkel werelddeel zo vroeg en zo rijk als een
milde, regen Gods gezonden is als over het
hunne, maar dat de kerk van Christus in Eu-
ropa alreeds binnen een eeuw of 4, 5 na de
dood der apostelen schrikkelijk verbasterd was.
In plaats dat de gemeenten' der Christenen wer-
den geregeerd door eenvoudige leraars en
ouderlingen, Ef. 4 : 11, 1 Tim. 3 : 1-7, werden
zij overheerst door aanzienlijke mannen, die
men met de titel "Vader" vereerde, boven welke
alle nog weer één opperste "heilige vader"
werd vereerd, te weten de leider van de ge-
meente in de stad, die aanvankelijk de voori
naamste in Europa was, n.l. Rome.

Nog heden ten dage wordt die paus te Rome
de heilige vader genoemd, wat tegen het uit-
drukkelijk verbod van onze 'Zaligmaker is,
Matth. 23 : 9.

Ook stelt die man zich nog heden ten dage
aan als ware hij minstens aan Christus gelijk.
Want wat hij met gezag voor leer uitvaardigt,
ook al vindt men er niets van in de Heilige
Schrift, b.v, nu onlangs nog weer de leer, dat
Maria ten hemel zou zijn opgenomen, dit alles
zouden de Christenen maar moeten geloven als
sprak Christus zelf.

Zelfs heeft dat Roomse opperhoofd zich boven
Christus verheven als hogepriester. Want hij
laat elke dag door zijn priesters in de z.g.n.
heilige plaatsen - kerken en kapellen -'- een
offer brengen van brood en wijn, welke in die
Christus zouden zijn veranderd en 'zo wordt
door hem als priester 'telkens weer onze hemelse
Zaligmaker alom op de altaren geofferd. Een
bespotting van het offer op Golgotha ! ,

Dat is de Roomse kerk. Ontelbaar zijn de
dwalingen, die binnen haar muren hun oor-
sprong vinden. Wij zullen daar thans niet over
uitweiden, maar 'alleen iets zeggen over de
Roomse leer van de doop. '

Daar komt wat voor kijken, voor een Roomse
doópplechtigheid. We 'nemen nu maar eens even
aan, dat er een kindje zal worden' gedoopt.
Geen' volwassene dus, maar een kindje. '

De kleren en kleuren van de z.g.n. priester
zullen we ook maar niet beschrijven. Er zou
geen ei:nd aan komen.

Maar, wist, U, dat volgens 'de Roomse leer een
kindje niet gedoopt mag worden alvorens het
geloofsbelijdenis heeft afgelegd? Ja, dat het
zelfs niet zo maar mag binnenkomen in .het
heilige gebouw? Want de Roomsen houdè~ er
ook nog gewijde plaatsen op na, net als Israël
die vroeger had tijdens de schaduwen. Maar
toen Christus en de apostelen ui ; de tempel en

de, ',synagogen waren' geworpen, hielden zij
dienst des Woords in de 'openlucht, aan' het
.strand, op de bovenverdieping van een .huis, ' '
enz.

Alvorens een kindje bij de Roomsen in "de
heilige tempel Gods" mag gedoopt worden, moet
het eerst geloofsbelijdenis doen ..

Natuurlijk vraagt U mij nu: Maar hoe moet
.dat dan? Zo'n klein kindje van een dag of twee,
drie kan toch nog niet praten? Inderdaad, maar
daar is wat op gevonden. Daarvoor komen de

" +z.g.rr. peter en meter in de plaats.'
Door middel van de mond van b.v, de meter

- 't is vaak maar een juffrouw uit de kennis-
senkring - doet het kindje belijdenis van z'n
geloof. Tenminste, hoho .... niet te vlug, -Èerst
wordt er .door de priester nog 3, maal op het
kindje geblazen. bat is om de duivel' uit te
drijven. Ook wordt over borst en voorhoofd van
de zuigeling het teken des kruises gemaakt. Dan
krijgt het kindje een snippertje zout in, de'
mond. En na de bezwering van de, duivel mag
het kindje binnenkomen in het heiligdom. Daar
wordt de duivel voor de' derde maal gebannen.
Dan, neemt ,de priester een, beetje speeksel uit
zijn mond en smeert dat op de oren en neus-
gaten van de kleine stumperd en zegt: Ef.fatha,
zie Marc. 7 : 34, en vraagt aan de peter of meter
of zij de du-i-vel verzaken. Vervolgens wordt het
kindje gezalfd. Daarna moet de peter of meter
de geloofsbelijdenis afleggen. En dan 'pas; dan
eindelijk, wordt het kind gedoopt in de naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes.

U hebt misschien bij Uzelf gedacht: Waar is
al die drukte toch voor nodig? Is dat geen
klinkklare poespas? '

Dat moet U zo maar niet zeggen.
Toen onze Heiland zijn apostelen uitzond om

overal het Evangelie te prediken, heeft Hij toch
gezegd: Wie gelooft en zich laat dopen, zal bè-
houden worden Marc. 16 : 16. Welnu, daarom
moest het kindje toch eerst geloofsbelijdenis
afleggen!

En dat duivel bannen dan!
Wel, er staat toch oOK in de Schrift, dat de

heidenen in' de macht van de satan lagen; Deut.
32 : 17, Hand. 26 : 17, 18, 1 Cor. 10 : 20, Openb.
20 : 2, 3, 7. Daarom wordt aan dat kleine .hei-
dentie eerst, gevraagd, of hij met de dienst van
de duivelen totaal gebroken heeft.

Ja maar, zegt U nu, dat kleine kindje is toch
geen heiden!

Pas op. Hier komen we nu bij een heel be-
langrijk verschil tussen de Roomsen en ons.

In de Roomse kerk van vandaag is in zekere
zin de voortzetting te zien van de kerk zoals
die door Christus' apostelen onder de heiden-
volken van Europa gesticht is. Het lag b.v, aan-
vankelijk heel gewoon voor de hand, dat er in
'die kerk Latijn gesproken werd. Dat was al-
lengs de heersende taal in West-Europa. De
taal van, de hoofdstad, Rome. Nu, dat is zo ge-
bleven. In alle landen der wereld heeft de
Roomse eredienst plaats' in het Latijn. Ook lag
het aanvankelijk heél gewoon voor de hand, dat
een heiden, die zich bij de kerk wilde voegen,
eerst' zijn heidéndom moest verloochenen. -Op
symbolische manier werd dit later .voorgesteld
door dat blazen (geblaas deed denken aan
adem = wind = geest en zo aan de Heilige
Geest tegenover de boze geesten). En pas na
zijn geloofsbelijdenis mocht zo'n hei dep kerklid
worden..

Weliswaar kwamen daar dus in de loop der
tijden allerlei symbolische dingen bij (blazen,
reinigend zout, kaarsen, enz.) maar die geloofs-
belijdenis herinnert toch nog, aan de goede
eerste tijd, toen de eenvoudige 'eerste kerk zièh
hield aan .het gebod van Christus ': eerst de hei-
denen "onderwijzen en als ze dan eerst geloofs-
belijdenis hebben, afgelegd, dan moet' ge, hen
dopen, Matth. 28 : 19, Mate. 16 : 16. .

Alleen maar, de goede kerk 'der e~rste ~euwen
is verstard, verstijfd. Daar loopt het kerkelijke
leven altoos gevaar voor. Uit angst voor nieu-
wigheden houdt men zich dan zorgvuldig bij
het eenmaal bestaande. Door dat kerkelijk con-
servatisme is er nu overal één kerktaal - de
dUde taal van west~Europa en Noord-Afrika,
het Latijn - 'eertijds zeer voor de hand liggend,
thans natuurlijk pure dwaasheid. stei U voor:
Latijn in een Japanse Roomse cathedra al. ·Van-
wege datzelfde- kerkelijke conservatisme draagt
nog altijd de Roomse "priester" tijdens de litur-
gische plechtigheden allerlei gewaad, waartri

vorm en naam' van de vroegere Romeinse
herenkleding' direct te herkennen valt.

En ,door dat conservatisme bleef de doop-
plechtigheid ook precies eender, of er nu' een
volwassene gedoopt werd of een kind. Natuur-
lijk wèrden er in de eerste tijd meest volwas-

.' senen gedoopt. En dat dié vooraf belijdenis
moesten afleggen, lag ook weer voor de hand.
Dat was zelfs overeenkomstig het bevel van
Christus. Maar dat men zo'n zelfde geloofsbe-·
lijdenis nu ook bleef eisen van de kinderen van

c' <die man,' en-van- z'n kleinkinderen-ren- achter-
kleinkinderen enz., zie daarin speelde nu weer
dat rare dwaze kerkelijke conservatisme z'n rol.
~atijn in Japan! Oud-Romeinse herenldeding
In de 20e eeuw! En kinderen van bekeerdechei-
denen, die' o.ok eerst. heidendom en duivel moe-
ten afzweren en hun geloof in God de Váder
de Zoon en de Heilige Geest moeten belijden
alvorens gedoopt te mogen worden, dit ligt alles
op één lijn. En dat gaat tot vandaag toe alle-
maal nog. steeds door. Zo gaat dat altijd met
vormendienst. Die vecht op leven en dood voor
het oude, te goedertrouw menende, dat hiermee
de kerk staat of valt. Was er aan de wàre dienst
van God altijd maar, zo hardnekkig vastgehou-
den als aan de vórmendienst. Twijfel maar niet
aan de goede trouw van de Roomsen. Ze ver-
warren alleen maar goed met oud. Of zeg het
zo: oud met oudst. Want het oudste vindt men
.in de Heilige Schrift.

Nu alleen nog iets over die vraag van zo-
even :. Maar dat kleine kind van zo'n bekeerde
heiden was toch' óók niet weer een heiden?

Daar hebt U .nu 'een heel belangrijke kwestie.
De kerk was langzamerhand Rooms geworden

en· ze had geweldig geijverd voor allerlei nulli-
teiten - taal, kleren -, maar ze was vergeten,
d.at God altijd tot iemand, b.v, een heiden, die
zich bekeert, zegt: En ge brengt Uw kinderen
maar mee, hoor. Daarom waren er in de eerste '
Christelijke gemeentesamenkomsten ook kinde-
ren. Wanneer daarin de brieven van de aposte-
len werden voorgelezen, werd de ganse ge-
meente aangesproken, uit wat voor leden zij
ook bestond, mannen en vrouwen, dienstbaren
en vrijen, ambtsdragers en gemeenteleden, oud
en jong, ook kinderen, Ef. 6 : 1-3, Col. 3 : 20,
en de ganse gemeente van Tyrus, mannen, vrou-
wen en kinderen deed Paulus uitgeleide en bad
met hem, knielende op het strand, Hand. 21 : 5.

Dat is, toen de apostolische kerk Rooms werd,
totaal vergeten. En was het wonder, dat er in
de eeuw der grote kerkhervorming, toen er door
God een kerkzuivering werd gegeven over heel
de levenslinie, door Luther, Zwingli, Calvijn e.a.,
eerst een tasten en zoeken was naar het goede
oude'? Niet naar het oude van de Roomse kerk.
Want haar misbruiken waren inderdaad wel
oud en schenen velen daarom eerbiedwaardig
toe. Neen, maar naar het oudqre, naar het
oudste, naar wat de Schrift verhaalde over de
gemeente van Christus uit de apostolische tijd?
Geen wonder, dat er door het wegvallen van
de Roomse. kerk met haar fantasieën in. de
eerste tijd voor veler besef een vacuum ont-
stond, een luchtledig.

Getrouwe, leraars hebben toen weer mogen
teruggaan naar het aloude Woord van God en
daarin mogen aantonen het aloude recht der

. kinderen op het lidmaatschap der kerk. Maar
was het wonder, dat daartegen toen door som-
migen is aangekeken als tegen iets fonkel-
nieuws ? Bovendien heeft de Roomse kerk zich
Itoen als een furie verzet tegen elke poging om de
mensen in de goede oude leer der Schrift te
onderwijzen. En ze beschikte daarbij over bijna
alle macht en alle middelen. Het mag dan ook
een wonder van God heten, dat de gezegende
stroom van de kerkreformatie, der 16e eeuw

. toen niet in bloed en tranen gesmoord is, en
doodgelopen.

Maar de verde'eldheid van die ee~ste tijd heeft
wel tragische gevolgen gehad 'en gehouden tot
op de huidige dag. Want tussen hen, die toen
het Roomse juk door Gods genade hebben af-

,geschud, zijn toen zulke ernstige verschillen:
ontstaan en zo taai, dat zij' tot op de huidige
dag helaas de z.g.n.: Protestantse Christenen nog
steeds verdEjeld houden. Eén van die verschillen
raakte de .doop der kinderen, waaromheen de
Roomse kerk zoveel raars had gefantaseerd. En
vanuit het oude Europa hebben zich die oude
verschillen tot óver de ganse aarde en haar be-
lijdende Christenbevolking verspreid.

, .

.;

C. VONK.
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Kèrk'nieuws
Visum voor Ds Van Kalkeren

Naar wij vernemen heeft Ds C. van Kal-
keren, . die door de Kerk van Zwolle zal
worden uitgezonden voor de miss. dienst -op
O. Soemba, thans zijn visum verkregen nodig
voor vertrek naar Indonesië.

Aangenomen
naar Kampen voor het zendingswerk in Zuid-
Afrika kand. J. Vonkeman te Amersfoort.

Persreacties op het verschijnen van
"Opbouw".

Zoals te verwachten was kwamen er aller-
lei persreacties los op het verschijnen van '
"Opbouw". ' ,

Dit geschiedde zelfs reeds vóór ons blad
verscheen. Laten we de scribenten, die over
ons blad schreven verzekeren, dat we wat ze '
publiceerden nauwkeurig en met broederlijke
zin zullen overwegen en er, indien ons dat
voor de opbouw der kerk nuttig of nodig
blijkt, nader op in zullen gaan.
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öc StRI]b oen ktRk
De strijd der kerk.
Kan men -daàrvan spreken? Is er inder-

daad een strijd der kerk welke men als de
strijd der kerk kan typeren? Haar eigenlijke
strijd? Feitelijk haar enige strijd? Die strijd
welke zich in allerlei andere strijd en in
allerlei twist en botsing openbaart?

Inderdaad, wie de Schriften verstaat zal
als vanzelf gaan spreken over de strijd van
de kerk. Want hij heeft dan gezien, dat in
álle worsteling van' de kerk uiteindelijk en
alleen die éne strijd wordt. gevoerd. Of,
anders gezegd: dat de schier -eindeloos geva-
riëerde worstelingen der kerk in wezen niets
anders waren en zijn dan vormen, openba-
ringen van die éne, onveranderlijke en
Dimmer ophoudende strijd, waarin de kerk
ononderbroken gewikkeld was, is en blijft.

En die strijd van de kerk, die eigenlijke,
die éne, is ook de strijd welke ieder christen
heeft te voeren. Waarin hij steeds faalt en
valt, struikelt en opstaat. En waarin hij alleen
door Gods kracht volhardt en triomfeert.

Welke is dan die strijd?
Wie de brieven van Paulus aan de Romei-

nen en de Galaten kent weet er alles van.
Want in die brieven vooral stelt Paulus

tweeërlei levensorde tegenover elkaar.
Tweeërlei levensorde, die een scheiding
teweeg brengen onder de mensen zo radicaal
en diep als maai' mogelijk is. Want ieder
mens leeft uiteindelijk naar de éne of naar
de ándere. Een derde mogelijkheid is er niet.

De ene levens orde is deze: Om voorwerp .
van Gods genade te kunnen worden, om door
God in genade aangenomen te kunnen wor-
den, moet je zelf wat doen, wat hebben, wat
zijn. Je moet daartoe b.v. goede werken vol-'
brengen. Of een reeks zware levenservaringen
hebben doormaakt. Je moet je berouw, je
gebed, je gebrokenheid, je leeg-zijn en niets-
zijn meebrengen voor God en aan Hem tonen.
En pas dán, alléén dan, ziet God in genade
op je neer en mag [e geloven, dat Hij je' als
zijn kind aanneemt. ,

Dit is de éne levensorde. Het is de orde
van het zalig worden uit de werken. 0, zeker,
de mensen, die, bewust of onbewust, naar
deze levensorde leven, geven van harte toe,
dat Gods genade ver uit de machtigste oor-
zaak is van de zaligheid der mensen. Maar
dat andere, dat wat we zélf zijn, hebben of
doen, dat moet er ook zijn, dat is ook onmis-
bare voorwaarde voor het delen in Gods
genade.

Tegenover deze door hem op leven en dood
bestreden, ja, met apostolisch gezag vervloek-
te, levensorde, plaatst Paulus dan een ander,
.de andere, de énig goede. Die is deze, dat
Gods genade in het leven van de zondaar

de eerste en de enige kracht des behouds is;
dat die genade aan alles wat er verder in het
leven van een verloste zondaar is en komt
voorafgaat, blijft voorafgaan en dat draagt.
Of, anders gezegd: dat God goddelozen. als
goddelozen, rechtvaardigt ;. dat Hij zondaren,
in hun kwaliteit van zondaren verlost. Dat
wÜ zeggen: om voorwerp van Gods genade
te worden, om door, God in genade aangeno-
men te worden hoeven we niets te zijn, te
hebben of te doen! We kunnen trouwens
daarvoor ook niets zijn, hebben of doen. En
we moeten daarom ook niet proberen daar-
voor iets te hebben, te zijn of te doen.

Deze tweeérlei levensorde is nu de oorzaak,
en de inzet, geworden van de éne, nooit
ophoudende strijd van 'de kerk. '

Als men die in al zijn ernst en verschrik-
king wil zien, moet men op onze Here Jezus
Christus letten tijdens zijn verblijf op aarde.

In Hem kwam Gods genade in al haar
volheid en kracht naar deze wereld. En als
de Heiland, in Wien deze volheid van genade
werd geopenbaard, predikte en verwerke-
lijkte Hij die nieuwe levensorde, die genade-
orde' in allen, die in Hem geloofden.

En dan, en dáárom, ontstaat er in Israël
- dat wil zeggen: onder de zijnen, in de kerk
van die dagen- een strijd zo diep, zo heftig,
als nooit en nergens op de wereld werd
gevoerd.

Jezus Christus, die uit de slavernij naar de
vrijheid leidde, werd afgewezen. Hij, die
volmaakt liefhad, werd dodelijk gehaat. Hij,
die zieken en ellendigen genas, werd gemar-
teld. Hij, die het eeuwige leven schonk, werd
de dood in gedreven. Hij; die vol was van
genade en waarheid, werd in Gods naam
vervloekt.

Er is in deze strijd, deze fanatieke, mee-
dogenloze strijd van kerkmensen tegen Gods
genade iets dat een raadsel is, iets dat ver-
bijstart. En dat raadsel blijft. De zonde ~ en
dat verzet tegen Gods genade is de ergste,
zonde - blijft eeuwig een raadseL Wie de
zonde wil verklaren ontneemt haar de ernst
en heft de schuld daarvan op, heeft Bavinck
eens gezegd.

Maar al blijft het diepste wezen van deze
gruwelijke haat tegen Gods genade een

. raadsel, tóch zegt het woord Gods ons daar-
omtrent een en ander dat ten volle overwogen
en in rekening gebracht moet worden.

Vooreerst blijkt daaruit, dat dit verzet
'tegen Gods genade zoals deze in Christus
wordt geopenbaard niet iets incidenteels, iets
toevalligs is. Onze Heiland i's niet het slacht-

offer geworden van een redeloze haat of een
gerechtelijke vergissing. Zijn lijden was geen
"ongeluk" dat Hem overkwam. De evangeliën
laten 'overduidelijk zien, dat het verzet van
de Joden tegen de Heiland een bewust,
opzettelijk en planmatig verzet is geweest>.
De actie, welke tegen Hem werd gevoerd,
ging niet uit van een stelletje gelegenheids-
figuren.. Neen, ze was het werk van de
erkende leiders van het volk. En dan van
lieden, die de volle verantwoordelijkheid
droegen varr wat ze deden en die. verantwoor-
delijkheid ook wilden dragen ..

Wanneer we nu vragen naar de motieven,
welke deze' verbeten strijders tegen Gods
genade beheersten, dan wijst het Nieuwe
Testament er speciaal twee aan.

Vooreerst: de boodschap van Christus
omtrent het vrij-zijn van de wet door het
leven uit Gods genade treft de Joden en al
hun geestelijke verwanten uit alle eeuwen
midden in het hart! Want deze Joden en
Jodengenoten willen zich door' hun wets-
onderhouding vóór, ja, bóven God handhaven.
Zij leefden uit de diep in hun hart gewortelde
overtuiging: wij geven God het onze - onze
wetsvervulling, onze gehoorzaamheid, onze
vroomheid - en dan moet God ons het onze
geven =: de eeuwige zaligheid. Maar zie,
wanneer Christus predikt, dat Gods genade
aan alle doen van de mensen voorafgaat, dat
deze genade werkelijk genade is en dus
bestemd' is .voor en uitgaat tot goddelozen
en zondaren, dan worden al' die Joden zelf
volkomen schuldig gesteld! Nooit krasser' en
scherper wordt een mens immers schuldig
verklaard en veroordeeld dan wanneer hem
genade gepredikt wordt: De Joden en· hun
geestelijke familie meenden met hun wets-
vervulling God tot hun schuldenaar te maken.
Maar Jezus Christus openbaart hun, dat zij,
ondanks al hun "wetsvervulling", ja, juist en
vooral dáárdoor een onmetelijke schuld
hebben bi] God!

En daar kwam nog wat bij. De Joden
meenden Gods vóórkomende, schenkende
liefde te kunnen missen en de last van Gods
'wet in eigen kracht te kunnen dragen, Maar
Christus 'vernietigt deze 'overtuiging. Hij
ontmaskert die als waan. "Gij hebt gehoord,
dat door d-e ouden gezegd is" - met deze
woorden wijst Christus naar de wetspractijk
der 'Joden. "Maar Ik zeg u" - daarmee leidt
Christus' zijn wetsprediking, dat wil zeggen:
die van God zelf, in. En daardoor worden
alle, ook de meest' wetsgetrouwe Joden als
volstrekte wets-overtreders aan de kaak
gesteld.

Zie dat vernietigende oordeel over alle
zelfhandhaving voor God duldden Joden en
hun gelijken niet. Tegen deze radicale veroor-
deling van wat voor hen de ziel, het wezen,
de glorie van hun leven is verzetten ze zich
met een van woede berstend hart én kner-
sende tanden! En naarmate door de voort-
gaande prediking van Gods onbegrijpelijke

'. génade in woord en daad de hoogmoedige,
wettische godsdienst al meer wordt ontmas-
kerd en in haar goddeloosheid in het licht
wordt' gesteld, wordt het verzet feller. Ten
slotte - het kon niet anders toen zij de
genade-in-Chr istus bleven afwijzen -' heb-
ben zij de Zoon Gods in de naam Gods
vervloekt!

Ja, toen zij zichzelf bleven handhaven
ondanks al het zoeken, lokken en worstelen
van de Heiland, toen kon het niet anders of
zij moesten de Christus vervloeken. Want de
strijd tussen Christus en de Joden was ten
volle een strijd van zijn of niet-zijn. Het was
meer en feller dan waar ook ter wereld een
strijd om de existentie! En worden de harts-
tochten der mensen ooit meer bewogen en
opgezweept dan in een strijd om de existentie,
om het bestaan? Dat geldt reeds om een
strijd om de "uitwendige" existentie. Hoeveel
te meer als het gaat om de ganse existentie!
Als het gaat om de tijdelijke en eeuwige
existentie: Daarin voelden de Joden zich door
Christus prediking bedreigd, ernstiger, wijl
radicaler, dan door wie of wat anders ook!
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En daarom beantwoordden zij Christus' predi-
king ook met hun ganse vijandschap.

Ja, het kon niet anders. Als Christus Gods
genade openbaart dan kan de reactie daarop
alleen maar zijn het volstrekte bankroet van
het eigen, natuurlijke, wettische leven, de
totale ruïne van het eigen, zelfgebouwde
levenshuis - Of het zich met alle macht. en
met de bitterste vijandschap verzetten tegen
Hém.

Maar de evangelieverhalen wijzen nog een
andere wortel van deze vijandschap aan.

Jezus Christus predikte zo nadrukkelijk en
duidelijk mogelijk, dat Gods genade voor
goddelozen àls goddelozen was bestemd. Dat
betekende ook een volledige afwijzing en
veroordeling van de moraal, de ethiek van
deze wetsmensen. Christus' prediking was
niets minder dan een frontaanval op het sinds
eeuwen door de Joden gekweekte zedelijke
bewustzijn. Dat God zijn gemeenschap niet
schonk aan mensen die .met inspanning van
alle krachten rein en heilîg cprobeerden te
worden, maar aan goddelozen die Hij uit puur
welbehagen zijn genade schonk - dat aan-
vaardden ze nooit! Want daardoor werdnaar
hun heilige overtuiging alle zedelijk handelen
van zijn zin beroofd. Dan waren nota bene
niet de "goeden" maar de "bozen" Gods'
kinderen. En, nog eens: Jezus Iiet vhun geen
enkele mogelijkheid om Hem mis te verstaan.
Want Hij wendde zich niet tot de zedelijke
aristocraten en de natie maar tot het uitschot
ervan. Ronduit verklaarde hij voor de
ethische élite van het volk, dat tollenaren en
hoeren hun zouden voorgaan in het konink-
:rijk der hemelen!

Ontzaglijk was de aversie, de haat van de
Joden tegen dat prediken' en doen van de
Heiland. Eeuwen lang had het oude volk zijn
natuurlijke culturele, religieuze leven en
werken toegespitst op wetsvolbrenging om
daardoor rein en heilig voor God te kunnen
verschijnen. Zo alleen kon men immers het
leven ingaan! En nu werd heel dat zwoegen
én worstelen niet alleen als een volstrekte
onmogelijkheid maar zelfs als een goddeloos,
ja als het meest goddeloze bedrijf gekwalifi-
ceerd en veroordeeld ! Deden de kinderen van
Abraham dim de zwaarste zonde, die op deze
wereld kon worden bedreven ? Jezus Christus
zette heel hun eeuwenlang verkondigde
levensbeschouwing op z'n kop.' Wat zij heilig
noemden veroordeelde Hij als goddeloos. En
wat zij goddeloos en onrein noemden, ver-
klaarde Hij heilig en zalig. Hij sloeg heel hun
'zorgvuldig gekoesterde zedelijkheid in grui-
zels.

OVER ONS BLAD

In het openingsartikel van het eerste
'nummer van "Opbouw" is reeds het een en
ander van ons blad meegedeeld. Daarin werd
iets gezegd over het karakter en het doel
van ons blad.

We willen onze lezers evenwel ook iets
vertellen van de meer "technische" kant van
ons weekblad:

En wel in de eerste plaats, dat "Opbouw"
het 'eigendom is van een vereniging, van een
persvereniging. ' Een aantal broeders uit alle
hoeken van ons land hebben namelijk een
persvereniging opgericht om "Opbouw" - en
eventueel ook andere geschriften -' uit te
geven. Deze persvereniging heeft als alle
verenigingen een bestuur, bestaande uit de

,heren Jac. G. van Oord, voorz., H. Albracht,
secr., J. F: J. Lamet, penningm., P., Groen en
D. W. L. Milo. Dit bestuur benoemt de
redactie. "Opbouw" is dus,' om zo te
zeggen, een blad vàn en voor het gerefor-
meerde volk. De 'firma welke "Opbouw"
drukt, is dus alleen maar drukker en niet
uitgever -van dit blad.

Met deze opzet van ;,Opbouw" hangt
samen; dat iedere bedoeling om met dit

, weekblad winst te maken uitgesloten is. De
pers vereniging is geen commerciële aange-
legenheid. '

RED.

, Neen, het kon niet anders of de ganse
vijandschap van dat hartstochtelijke volk
moest zich keren tegen Jezus Christus, de
Prediker van genade die aan goddelozen
wordt geschonken.' Toen zij niet voor Hem
neervielen met de belijdenis: mijn Heer en
mijn God ~ toen moesten ze Hem aan het
kruis slaan !

o
De strijd welke tussen Christus en het

verharde joodse volk ontbrandde is de strijd
aller eeuwen. Het is ook de beslissende strijd
in het leven van ieder mens aán wie Gods
genade gepredikt wordt.

Alle verschillen, twisten, conflicten welke
zich voorts in de kerk kunnen openbaren zijn
vergeleken met deze strijd slechts van bij-
komstige betekenis. Deze strijd werd dan ook
steeds op de kruispunten van de weg der kerk
gevoerd. Door Augustinus tegen Pelagius.
Door de reformatoren tegen de roomsen. Door
Dordt tegen de remonstranten. De zonde der
Joden is de eigenlijke zonde van pelagianen
en remonstranten. Want de oerzonde van deze
lieden is dat ze niet van genade willen leven.
En dat is ook de oerzonde van ons aller hart,

'Vele remonstranten hebben ten slotte of zelfs
wel graag de leer der uitverkiezing aanvaard.
De Joden voorop! Maar voor genade bukten
ze nooit. Gods genade als enige grond, enige
oorzaak, enige kracht van de verlossing der
mensen - die wezen ze boos en hardnekkig
af!

De strijd om de werkelijke, de feitelijke, de
existentiële erkenning en aanvaarding van
Gods genade, om het waarachtig leven daar-
uit - dát blijft de strijd van de kerk. Het
'ging en gaat en zal blijven gaan om de
rechtvaardiging van de goddeloze door: het
geloof. Dat wil zeggen: doordat hij bezwijkt
voor de macht van Gods genade.

En daarom moet de prediking altijd predi-
king van deze genade zijn. Ze moet er uit
geboren worden, er door gedragen worden;
ervan zingen. Ze moet alle zonden rusteloos
ontmaskeren als openbaring van dat éne,
grote, verschrikkelijke kwaad, dat we Gods
genade verachten. Kortom: ze moet echte
prediking zijn. Dat wil zeggen: een uitdra-
gen, een aanbieden, een schenken van Gods
genade in Christus geopenbaard.

C. VEENHOF.

Populair-wetenschappelijke' schetsen
"EN liET LEVEN WAS HET LICHT DER

r

MENSEN"

(Joh. 1 : 4b).

In zijn bestrijding van mijn artikelen over
"De grondlegging der wereld" schreef Prof.
L. Doekes t.a.v. Joh. 17 : 24:

"Het is geen, gemakkelijke taak, van deze,
tekst en dit hoofdstuk een geheel ver-
antwoorde verklaring te geven. Trouwens
dat geldt doorlopend ten aanzien van
het evangelie van Johannes (hoe BÜly
Graham zeggen kan, dat zijn hoorders
met de lezing daarvan moeten beginnen,
omdat dit het gemakkelijkste is, blijft
voor mij een raadselj't.t)

Op hoeveel punten. wij ook met Prof.
Doekes van mening mogen verschillen 2), met
wat hij hiér schrijft, zijn we het van harte
eens. Steeds weer wanneer men zich verdiept
in 'het vierde evangelie, en in het algemeen
in de geschriften van den apostel Johannes,
doet men de verdrietige ervaring op, dat er'
nog zoveel raadsels blijven. Een ervaring die
intussen toch weer haat goede zijde' kan
hebben, inzoverre zij prikkelt tot verdere
studie.

In de laatste tijd hadden enkele teksten uit
de johanneïsche geschriften m'n aandacht,
waarover ik in 't kort iets te berde zou willen
brengen; mogelijk kan het dienen tot een
beter verstaan ervan.'

De eerste is de plaats die we boven dit
artikel schreven: "en het leven was het 'licht
der mensen". De tekst is overbekend, maar
roept bij wie nadenkt' toch wel enkele vragen
op, naar ik meen:

1. Waarom is de verleden tijd ("was")
gebruikt? Als het hier nl. niet meer direct
gaat over wat de Logos-In-den-beginne was,
maar om een nadere typering van wat
"leven" .is, dan zou hier toch veeleer de
tegenwoordige tijd verwacht mogen worden.
Indien het de bedoeling .van dezezinsnede is,
de betekenis, de functie van ,;leven" te om-
schrijven, waarom dan niet gezegd: "en het
leven is het 'licht der mensen" ? Immers. vlak

I

1) De Reformatie, jT1~.30, nr. 47, blz. 371kol. 1.
2) Ter voorkoming van misverstand mag ik

misschien eve~ meedelen, dat het feit, dat thans
eerst enkele heel andere exegetische kwesties
worden aangesneden, niet betekent dat de
materie van "De grondlegging der ~ereld'; in
het vergeetboek is geraakt. Integendeel: mijn
antwoord -aan de vijf opponenten die zich tot
dusver .Iieten horen, .Is in principe gereed. Ik
,hoop met de publicatie ervan binnen afzien-
bare tijd te beginnen.

daarop lezen we ook (vs. 5): "en het licht
schijnt in de duisternis". Ook dáár is dus de
tegenwoordige tijd gebruikt; en begrijpelijk:
wat hier gezegd wordt" geldt nóg. Maar
waarom dan niet in vs. 4?

2. Doch zelfs al stond hier de tegenwoor-
dige tijd, al luidde onze tekst: "en het leven
is het licht der mensen", zou dan deze uit-
spraak niet. nóg iets bevreemdends in zich
hebben? Ik meen van wel. "Leven" immers
is toch wel een meeromvattend begrip dan
"licht". "Licht" is een belangrijke levens-
voorwaarde, een belangrijk bestanddeel (zo
men wil) van het leven. ZÓ belangrijk, dat
ik me kan voorstellen, dat iemand zegt:
"licht is voor de mensen lev,en". Waarmee
hij dan bedoelt: licht is zo'n voorname
levensbehoefte, dat men het met "leven"
zou kunnen vereenzelvigen.

Maar kwalijk, laat zich het omgekeerde
denken, dat men nl. zou zeggen: "leven is
voor de mensen van zoveel gewicht, dat men
het 'het licht der mensen' zou mogen

I

noemen".

Intussen zou het op zichzelf heel goed
mogelijk zijn, dat deze op het eerste horen
wat vreemde uitspraak zijn verklaring zou
vinden in het verband.' Dat ziet men wel
vaker: dat een plaats die op zichzelf geno-
men raadselachtig schijnt, uit de context
volkomen duidelijk wordt. Echter: ik meen,
dat dit hier niet het geval is. Integendeel:
het tekstverband voegt aan. de vragen nog
één toe; en dat wel zeer nadrukkelijk. Maar
tegelijk is, als ik wel zie, het stellen van déze
vraag de eerste stap op de weg naar de
oplossing.

Wat is nl. het geval? Met het slot van
vs.: 4 schijnt de apostel het begrip naar voren
te hebben gebracht waarbij' hij wat langer
wil stilstaan. Want in de nu volgende negen
verzen (5-13) gaat het steeds over "het
licht".

Nu lezen' we in vs. 8a: "hij (d.i. Johannes
de Doper) .was het licht niet". Dat wekt al
aanstonds de indruk, dat er een andere figuur
bestaat, 'die wèl het licht is. M.a.W. dat er
een bepaalde persoon is die als "het licht"
betiteld wordt, die met dat licht wordt
geïdentificeerd.' Dat er iemand moet zijn, die
niet maar als drager van het licht fungeert,
maar zelf het licht is.

Diezelfde indruk wordt nog versterkt, als
, we vergelijken vs. 8b en vs. 15. Johannes de
Doper was er, zo heet het in 8b, "om van
het licht te getuigen". Maar in vs. 15 lezen ,
we: "Johannes getuigt van Hem", d.i. van
denLogos (= het Woord). Daaruit moet men
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Buitenlandse kerken

DE WERELD-RAAD EN' DE HONGAARSE ·KERKEN
Na de october- en novembergebeurtenis-

sen in Hongarije is een oude discussie her-
leefd, beter een discussie over een oud
onderwerp, namelijk over de verhouding van
de Wereldraad van Kerken èn de Hongaarse
kerken. Oppervlakkig gezien zit in deze
verhouding geen problematiek, althans geen
grotere problematiek dan in de verhouding
van de Wereldraad tot al zijn leden-kerken.
Zoals -men weet, zijn de leden van de
Wereldraad kerken. Maar bij nader toezien
zit in de verhouding .tot de Hongaarse kerken
een zeer ingewikkelde problematiek. Dè
moeilijkheid van déze verhouding zit in het
tweede lid van de beide met elkaar in ver-
band gebrachte grootheden, namelijk in het
begrip "Hongaarse kerken". Deze kerken
zijn de Hervormde of Gereformeerde 1) ker-
ken en de Lutherse Kerken in dat land. Maar
de Gereformeerde en Lutherse Kerken in

Hongarije zijn kerken, die al jarenlang leven
, onder een communistisch bewind,' onder een
dictatoriale regering, die voluit - zonder
enige reserve - staat op de grondslag van
het marxisme; van· de marxistische, histo-
risch-materialistische levens- en wereldbe-
schouwing. Dat' laatste betekent onder meer
dat deze regering godsdienst beschouwt als
"opium voor het volk" hoe dan, ook. Gods-
dienst houdt alleen maar de "vooruitgang"
tegen en kan alleen geduld worden, wanneer
en voor zolang als men nog geen kans heeft
gezien ge godsdienst op te ruimen. Welnu
de kerken in Hongarije, evenals die van
Tsjechoslowakije (prof. Hromadka), leven
onder zulk een bewind. Dat is voor de zoge-
naamde westerse wereld nog altijd vreemd.
We weten in het "westen" niet goed wat
we daarmee aan moeten. We weten best wat
de grondslagen van het communisme zijn,

toch haast wel concluderen,' dat "de Logos"
en "het licht" één en dezelfde pèrsoon zijn.
Dat dus "het licht" wordt vereenzelvigd met
een persoon, en wel met de. persoon van den
Logos.

Er is nog meer dat deze gedachte bevestigt.
In vs. 10 lezen we van het licht, dat de wereld
door hetzelve is gemaakt. Maar in vs. 3 wordt
datzelfde gezegd van den Logos: "alle dingen
'zijn door Hem gemaakt".

Samenvattend kunnen we zeggen : op grond
van de context valt wel niet te ontkomen aan
de conclusie, dat er een bepaald persoon is.
(en wel de persoon van den Logos), van wien
geldt: Hij is het licht. .

Maar dan vragen we toch: gaat dat niet
verder dan wat Wij uit vs. 4 hebben geleerd?
Daar heette het immers slechts: "in Hem
(den Logos nl.) was leven" ; en dus zijn we, '
als we op grond van vs. 4b ("het leven was
het licht der mensen") "leven" vervangen
door "licht", dáár niet verder gekomen dan
tot de uitspraak: "in Hem was licht". Maar
wáár lezen we: "Hij was het licht", de ge-
dachte die in het vervolg herhaaldelijk naar
voren treedt (gelijk we zojuist zagen), en dat
met een (ik zou haast zeggen i) vanzelfspre-
kendheid, als ware deze stelling reeds lang
geponeerd?

Zo tijst het vermoeden: zou soms metter-
daad reeds vóór vs. 5 deze vérdergaande

.uitspraak (dat nl. de Logos het licht was, en
dat dus niet slechts in Hem licht was) zijn
gedaan?

Dat zou, zuiver formeel gezien, allerminst
vreemd zijn. Immers: dan zouden we hier een
bouw van het betoog hebben, juist, zoals
in vs. 1, waar nl. de apostel éérst, zegt: "de
Logos was betrokken 3) op God", om dán te
vervolgen met een uitspraak die veel verder
gaat: "en de Logos was God".

(Het "en", dat deze twee niet gelijkwaardige
uitspraken verbindt, heeft wel een heel
bizonder accent. Men zou kunnen vertalen:
"en sterker nog", of "ja zelfs" ; men kan ook
volstaan met enkel "ja": "de Logos was
betrokken op God, ja de Logos was God").
, Welnu, waar al deze gegevens in dezelfde
richting schijnen te wijzen, vraag ik me af,
of het niet juister zou zijn vs. 4 aldus te
vertalen: "in Hem (d.i. de Logos) was leven,
ja Hij was het leven, het licht der mensen" 4).

3) Deze vertaling geeft de zin van de Griekse
tekst wel iets juister 'weer dan het "bij" van de
Statenvertaling. '
. 4) Ik zet dus na "èn" een komma, en vat ook
hè zooè" op als praedicaat (niet als subject).

'Weliswaar zou men theoretisch hier het lid-
woord voor "zooè" niet verwachten volgens de
regel van Colwell, die hierop neerkomt, dat een
bepaald praedicaat zijn lidwoord verliest, zodra
het vóór het verbum komt te staan in plaats van
er achter. (Zie: E. C. Colwell - A definite rule
for the use of the artiele in the Greek New
Testament, Journalof Biblical Literature LH,
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Nu heeft (om op .het begin .van ons artikel
terug te komen) de verleden tijd ("was") niets
bevreemdends. Integendeel: men verwacht,
gezien: vs. 4a, en gelet ook op vs. 1, niet
anders: het gaat immers over den Logos-in-
den-beginne.

En voorts blijkt in deze tekst, zó gelezen,
niet een kwalificatie van het leven te worden

.gegeven, maar twéé kwalificaties 5) van den
Logos, en wel twee typeringen die wij in het
vervolg van dit evangelie nog herhaaldelijk
uit Christus' zelfgetuigenis zullen leren ken-
nen: "Ik ben de opstanding en het leven"
(11 : 25); "Ik ben de weg, en de waarheid,
en het leven" (14 : 6) ; "Ik ben het licht der
wereld" (8 : 12) ; "zolapg Ik in de wereld ben,
zo ben Ik het licht der wereld" (9 : 5); "Ik
ben als een licht in de wereld gekomen"
(12 : 46).

D. HOLWERDA.

1933. p. 12 ff.) Een goed voorbeeld van deze
regel vindt men o.a. in Joh. 9 : 5 vergeleken
met 8 : 12. In 8 : 12 heet het: "egoo eimi to
phoos tou kosmou" (volgorde: verbum - prae-
dicaat). in 9 : 5 daarentegen: "phoos eimi tou
kosmou" (volgorde: praedicaat - verbum).

Evenwel: Colwell zelf geeft toch nog voor het
N. T. een 15-tal uitzonderingen op (d.i. 13OIo),
waarvan er 5 voorkomen in de johanneïsche
geschriften. Bovendien komt het me voor, dat
de afwijking van de regel voor ónze tekst zeer
wel verklaarbaar is.

In de eerste pla~ts viel het me op, dat één
van de door Colwell genoemde uitzonderingen
is Joh. 15 : 1b ("en mijn Vader is de landman";
Grieks: "kai ho patèr mou ho geoorgos estin").
Mij dunkt: evenals Christus zichzelf in de eerste
vershelft de' ware wijnstok noemt" zàl Hij Zijn
Vader hier de 'ware landman ,l!enoemd willen
hebben. Zou dus het bepalend lidwoord hier al-
thans niet kunnen staan ter afwisseling van het
bijvoeglifk naamwoord "waar"? Nu is het op-
merkelijk, dat ook "het licht" uit Joh. 1 : 4 even
later (vs. 9) "het waarachtige licht" genoemd
wordt. Men mag (gezien het nauwe verband
tussen licht en leven) deze nadere kwalificatie
ook zonder meer toepassen op "het leven" dat
in 1 : 4 genoemd wordt. 'Dus alweer: zou het
lidwoord ook hier niet zulk een praegnante zin
kunnen hebben en al vooruitgrijpen op het
straks te noemen bijvoeglijk naamwoord "waar-
achtig"? Eenzelfde vraag valt dunkt me te
stellen t.a.v. een andere uitzondering, nl. Joh.
1 : 21 ("zijt Gij de ,profeet"; Grieks: "ho pro-
phètès ei su").

Maar bovendien: er doet zich in ónze tekst
nog een zeer bizondere omstandigheid voor (als
ik nl. juist interpreteer), en wel deze, dat er
twéé (asyndetische) praedicaten zijn, waarvan
er één vóór, en één áchter het verbum staat.
Dat het laatste het lidwoord krijgt, is volgens
de regel. Had men nu bij het eerste het lid-
woord weggelaten, dan zou de zin formeel ge~
nomen moeilijk anders te analyseren zijn dan
zó: "zooè" praedicaat; lIto phoos" subject (vgl.
vs. 1 : "theos èn ho logos"), wat niet de bedoe-
ling was van den schrijver.

5) Die overigens, gelijk gezegd, nauw samen-
hangen; men vergelijke b.v. de verbinding
"licht des levens", Joh. 8 : 12.

hoe "anti-goddelijk" en "anti" christelijk die
zijn. Maar het moeten leven onder zulk een
bewind, is voor ons uiteraard een probleem
en zal dat wel blijven zolang als we er zelf
voor bewaard blijven. Velen onder onze
westerse christenen, aangedaan als ze zijn
met de waan der persoonlijkheidsverheer-
lijking, en met de waan, dat het individu
het "hoogste" is, en zijn rechten onaantast-
baar zijn, weten helemaal geen weg met het
"moeten" leven onder zulk een bewind als
het communistische. Staan eigenlijk op het
standpunt dat het niet "mag", of dat het
althans niet zou behoren geaccepteerd te
worden. Niet tolerabel! En als God het
"tolereert" verwachten zij, dat een aardse
instantie als de UNO er toch zo snel moge-
lijk een eind aan zou moeten maken. Zij
leven alweer in de waan, dat de UNO dat
best kan.' En als hij het 'niet kan, nou dan zou
hij vervangen moeten worden door een
andere, een betere UNO, die het wèl zou
kunnen. ,

Het moeten leven als kerken en als chris-
tenen onder zulk een bewind is voor ons een
probleem. Nu, dat probleem heeft de Wereld-
raad niet opgelost, en kàn zij ook niet oplos-
sen. En dat maakt de verhouding van deze
Raad tot de kerken onder communistisch
bewind, zo problematisch en onzeker.

Natuurlijk willen de mannen van. de
Wereldraad het communisme niet. Ik ben
geneigd dat van hen aan te nemen, zolang
niet het tegendeel blijkt. En toch hebben
zij vóór de octobergebeurtenissen herhaalde-
lijk met de leidende figuren uit de Hongaarse
kerken heel vriendschappelijk gehandeld. Zij
hebben dezen uitgenodigd als afgevaardigden
van achter het ijzeren gordijn. Zij hebben ze
gehuldigd als vertegenwoordigers van de
kerken onder communistisch bewind. Van
onderscheiden zijnden is daar dikwijls tegen
gewaarschuwd, maar het hielp niet. In
Evanston, waar in 1954 het laatste wereld-
congres uitgaande van de Wereldraad werd
gehouden, waren twee bisschoppen uit de
Hongaarse Gereformeerde kerken namelijk
bisschop Bereczky en Peter Janos. En nog in
augustus 1956 kwam voor het eerst in Hon-
garije zelf, dus achter het ijzeren gordijn.
het uitvoerend comité van de Wereldraad
bijeen met vooral kerkelijke' figuren uit de
landen achter het ijzeren gordijn. Dr Berkhof
uit Nederland is ook aahwezig geweest en
vertelde ervan in het octobernummer van
"Wending". Het was prachtig geweest. Hij
schrijft: wij leerden de hongaarse lutherse
en hervormde kerk van iets dichterbij ken-
nen. Verlegenmakend was het meeleven der
gemeente en de ongekende hartelijkheid en.
gastvrijheid overal. Dat zal wel zo zijn ge-
weest. Iets bizonders was bovendien,' schrijft
hij, een "aparte verrassing" was het feit, dat
de kleine lutherse en hervormde kerken van
Polen en Roemenië (Zevenburgen) na jaren
van isolement, van hun regeringen de toe-
stemming kregen om (als waarnemers) de.
vergadering mee te maken. We kunnen be-
grijpen, dat dit een verrassing is geweest.
Wie zou niet meeleven met deze broeders,
die het in alle opzichten zo anders hebben
dan wij in het westen. Die nu al zovele jaren
hebben moeten leven onder het materialis-
tisch bewind. Dr Berkhof deelt mee betref-
fende het roemeense protestantisme, dat het
bestaat uit ongeveer één miljoen, hoofdzake-
lijk hongaren, die als ik het wel heb, al bij
de vrede van Trianon zijn afgesplitst van
"groot-Hongarije". Hij deelt mee dat het in
al die jaren "intact" is gebleven, en dat het
een theologische hogeschooi heeft met 300
studenten. Daar kijken wij waarschijnlijk van
op. Bestaat dit in Roemenië? In hoeverre is
het gereformeerde en het lutherse kerkelijk
'leven er werkelijk intact gebleven? De ver-
gadering waar dr Berkhof deze, prettige
aanraking had met kerkelijke figuren uit
Hongarije, Polen, Roemenië en zelfs uit I

China. werd gehouden te Galyatö.
"GETROUW" van november heeft· er op

gewezen, dat deze samenkomst niet is gehou-



PAGINA 6 'OPBOUW

den in een van de bekende centra van hon-
gaars kerkelijk leven als Debreczin, Saros-
patak of Boedapest, maar in een wel "heel
'liefelijk gelegen, maar toch erg afgezonderd
oord" als Galyatö. Het blad wijst verder op
een vermoeden, ,uitgesproken in de New
York Herald-Tribune van 21 juli '56, dat de
leiders van de, hongaarse kerk de bedoeling
hadden om de mogelijkheid van contact
tussen de vertegenwoordigers van de Wereld-
raad en de leden van de kerken in Hongarije
te .verminderen. Best mogelijk. Hoe het zij,
het is wel duidelijk geworden, dat de kerke-
lijke leiders als Bereczky en Peter Janos
niet als werkelijke representanten van de
Hongaarse Gereformeerde kerken konden
worden gezien. Dat is overduidelijk gewor-
den in de dagen van de opstand in october.
Toen werden deze beide heren dadelijk ver-
vangen door anderen en kwam de vroegere
bisschop Ravasz, die door het communistisch
bewind jaren geleden, was afgezet, weer naar
voren.

Toch hebben de mannen van de Wereld-

raad met beide genoemde Hongaarse .bis-
schoppen jarenlang vriendschappelijke rela-
ties onderhouden, en hen aan de wereld-
opinie 'vQorgesteld als de vertegenwoordigers
van de Hongaarse kerken 'en christenen. De
octobergebeurtenissen hebben daar een eind
aan gemaakt. Plotseling en onverwacht. Na
de octobergebeurtenissen zijn de mannen van
de Wereldraad niet blijven staan achter hun
vroegere' vrienden, maar hebben zij zich
stilzwijgend gedistantiëerd van deze mensen',
Zo, de wind waait, waait mijn jasje. Zo gaat
het vaak in het leven. En vooral wanneer
kerken zich niet met kerkelijke zaken èn
kerkelijke zaken alleen, bezig houden, lopen
zij gevaar dat zij aan dat "spel" actief gaan
meedoen, Volgende keer meer hierover.
A.• J. MEESTER.

1) Men kan de kerk in Hongarije hervormd
èn gereformeerd noemen. Beide woorden hebben
daar dezelfde betekenis, omdat in de Hongaarse
kerkgeschiedenis geen strijd voorkerkherstel is
geweest zoals bij ons. Geen Afscheiding en Do-
leantie of Vrijmaking.

Wat een bepaalde 'welvaartsverdeUng ons bracht
,

Ongetwijfeld ligt het nog in ieders geheu-
gen, dat begin van het vorig jaar op grond
van de eisen van de vakbonden nog achteraf
een verdeling van de achterstand in de wel-
vaart moest plaats hebben, daar deze grote
arbeidersorganisaties van oordeel waren,
dat bij de gestegen welvaart de loontrekken-
den niet voldoende aan hun trek waren
gekomen. De Regering vond aanleiding om
vergunning te verlenen aan het bedrijfsleven
door een' éénmalige uitkering van .maximum
3 % over het verdiende' jaarloon deze gepre-
tendeerde ongelijkheid op te 'heffen. Vrijwel
over de gehele linie heeft toen het bedrijfs-
leven daaraan gevolg moeten geven. W élis-
waar was het geen algemeen verplicht ge-
stelde maatregel, maar ieder normaal den-
kend mens kon beseffen, dat bij een dermaté
gespannen arbèidsmarkt als wij thans bele-
ven, geen ondernemer eraan kon denken,
deze uitkering niet te doen. Men was op
grond van berekeningen over 'hetgeen totaal
door het bedrijfsleven over 1955 was ver-
diend, tot de conclusie gekomen, dat de loon-
trekkenden niet voldoende in de gestegen
inkomsten hadden gedeeld. Het spreekt
evenwel vanzelf, dat, aangenomen dat deze
berekeningen juist' zijn, daarmede allerminst
gegeven is, dat nu deze vermeerderde winst
overal gelijk in de bedrijfstakken en de
afzonderlijke ondernemingen tot stand was
gekomen. Er waren ondernemingen,' die geen
of nagenoeg geen winst hadden gemaakt en
zelfs met verlies hadden gewerkt. Men heeft
het in de pers kunnen lezen, hoe in een enkel
jaarverslag zelfs de opmerking werd ge-
maakt, dat men het jaar met enige winst
zou hebben afgesloten, indien men niet had
moeten deelnemen aan de welvaartsverde-
Iing, waarin men dus zelf niet had gadeeld.
Men' ziet in zulk een feit 'wel op een voor
ieder duidelijke wijze, het volkomen onjuiste
en belachelijke zelfs van een dergelijke alge-
mene 'winstberekening en winstverdeling.
Men moet maar aan de kant staan van hen,
die minder goede zaken maken.' Dan mag
men de welvaart uitkeren, die anderen heb-
ben verkregen. Is dat geen grote dwaasheid?

En toch heeft men, dank zij dit collectieve
systeem, deze dwaasheid zich zien voltrek-
ken in ons land. Ook hebben ondernemin-
gen, die zelf reeds jaren lang gewend waren,
hun werknemers op de een of andere wijze
in de uitkering van de winst door gratificatie.
te betrekken, zich gedwongen gezien, daar-
boven uit nog deze 3 % uit te keren. Het is
nu eenmaal de dwang van de dwaze en
verwerpelijke collectieve beschouwing en
behandeling van het inkomen van ons volk.

En thans aan het einde van het jaar heb-

ben wij de' kwade vruchten zien.' rijpen van
'hèt op deze wijze kwistig uitgestrooide wei-
vaartszaad. Wat toch is het geval ? Onze
betalingsbalans gaat een steeds hoger nega-
tief saldo vertonen, zodat wij steeds meer
gaan invoeren 'dan uitvoeren. Onze voorráad
aan deviezen slinkt van maand tot màand
mede dientengevolge,

Is dat nu gekomen, omdat er door de
ondernemingen zoveel meer is geïnvesteerd
dan in 1955? Allerminst. Wanneer wij 1954
op ioo stellen, dan vinden wij, volgens de
door 'de Economische Voorlichtingsdienst
gepubliceerde indices, voor investeringsgoe-
deren in 1955 het cijfer 120 en in 1956 het
.cijfer i15, derhalve zelfs een teruggang.

Daarentegen vertoont de post voedings- en
genotmiddelen een sterke vooruitgang; voor.
1955 is het cijfer 110 en voor 1956 - 120.
Met name viel een sterke stijging van de
invoer van artikelen als koffie, thee, cacao
enz. waar te nemen.

Alles wijst erop, dat deze welvaartsver-
deling onder de grote lagen van de werken-
de, bevolking ertoe geleid heeft, dat de
gezinsuitgaven voor' de consumptie belang-
rijk zijn toegenomen. Dit. geschiedde niet
alleen met artikelen, die het eigen, land
voortbrengt, maar ook met ingevoerde goe-
deren., Onze totale. uitvoer in 1956 liep
slechts met 7 % op; onze invoer daarentegen

met 16 0/0. Als gevolg hiervan bereikte het
deficit op onze handelsbalans een 'hoogte van
3,2 milliard. Dit cijfer is te sprekender,
wanpeer wij in aanmerking nemen, dat

, de' internationale markt-prijzen "vrijwel sta-
biel waren over 1956, zodat het prijs-
index-cijfer slechts met één' punt 'opliep,
vergeleken met het vorige jaar. De achter-
uitgang in onze handels- en betalingsbalans
werd dus niet veroorzaakt door stijging der
prijzen,' maar uitsluitend door het feit, dat
het volume van onze invoer belangrijk is
toegenomen t.O.V. onze uitvoer. Reeds toen
deze welvaartsverdeling plaats vond, hebben
wij erop gewezen, dat wij een dergelijk
resultaat verwachtten en deze verwachting
is thans uitgekomen. Ook de regering blijkt
nu van de ernst van dit feit te zijn door-
drongen.

Prof. Brouwers heeft in een artikel in
Economische Statistische Berichten van
enige tijd geleden de opmerking gemaakt,
dat dit verschijnsel niet zo ernstig was. Wij,
zouden alleen te vergelijken zijn met iemand,
die een weinig boven zijn stand geleefd had.
Doch wij achten dit verschijnsel ernstig ge-
noeg, want het verraadt een bepaalde geeste-
lijke instelling,' waarbij de zin voor genot
overweegt en tot het doen' van uitgaven
brengt.

De Overheid wil thans bij de bevolking de
mogelijkheid tot het doen van dergelijke
uitgaven gaan beperken door een geheel van
maatregelen, waarbij,' zowel door verhoging
van belastingen en accijnzen, alsmede van
tarieven van overheidsbedrijven, als door het
wegvallen van subsidies op bepaalde voe-
dingsmiddelen het aan de burgers, moeilijker
'wordt gemaakt, om 'de consumptieve uitga-
ven op de oude voet voort te zetten. Het is
voor ons als Neder lands volk wel een be-
schamend _ ding, dat wij door de eigen
Overheid "blijkbaar als roekeloos worden
aangezien, zodat de zelfdiscipline van de
Nederlandse bevolking geen voldoend!e uit-
komst kan bieden. Alleen langs dirigistische
weg, waarbij de Overheid ingrijpt ten aan-
zien van' het loonbeleid en de prijsvormirig,
hoopt zij tot haar doel te geraken. Dit doel is
verbetering zowel in de positie van' onze
handelsbahins als in die van onze betalings-
balans.' '

Daar wij als gelovigen in deze wereld
onze verantwoordelijkheid tegenover God de
Here in de eerste plaats en ook tegenover
land en volk ons bewust dienen te zijn, kap
een herinnering aan het nuchtere feit, .dat
'conserveren beter is dan verteren en meer
in de lijn ligt van een verantwoorde levens-
houding; voor ons allen nuttig zijn.

P. GROEN.

',Einde van een Kuyperiaanse'wereld
H. M. van Randwljk . "Een Zoon begraaft zijn Vader"
Uitg. G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk. 1938.

II: Over het Onmogelijkheidsgeloof

Onder het hedendaagse. Onmogelijkheids-
geloof hebben wij onder meer te- verstaan
de stroming die zijn krachtigste en theologisch
brillante profeet heeft in Prof. Dr. Karl
Barth, .vroeger hoogleraar in de dogmatiek
te Münster en Bonn in Duitsland, thans te'
Bazel in Zwitserland' ,

Barth was reeds in zijn jonge jaren zozeer
gegrepen door wat hij verstond van de
heiligheid van God, dat hij meende dat de
zondige mens eigenlijk niet in staat was God
en Zijn Woord te dienen. Barth is van mening
dat dit één der voornaamste slotconclusies
dient te zijn van een ieder die nauwgezet het
Evangelie heeft gelezen. Als God alles is,
leert Barth, dienen wij ook werkelijk te aan':
vaarden dat de mens miets is, en ook nergens
toe in staat. Tegenover de eigenmachtige
religie van de mens, zijn zelfverheffing ook
op het religieuse front, zijn zelfgeloof. daar
waar de mens beweert in God, te geloven,

plaatst Barth de overtuiging dat de mens
algeheel los moet komen van deze overmoed,
waarmee hij zich zelf suggereert God nog een
dienst te bewijzen met zijn godsdienst.' Even-
als Augustinus ziet Barth de hoogmoed als
de eerste, de tweede, de derde, ja feitelijk
als de grote hoofdzonde, ook binnen de
Christelijke Kerk. En, dat terwijl de mens
nauwelijks kap zalig worden, laat staan God
dienen zoals deze alleen gediend wil en
behoort te zijn. Daarom was en blijft het één
der hoofdstellingen van Barth, dat de mens
binnen de Kerk eigenlijk nauwelijks of beter
niet te onderscheiden valt van de ongelovige
mens. Laat de mens binnen de Kerk zélf
slechts doordrongen zijn van de onmogelijk-
.heid om God waarlijk naar Zijn Woord te
dienen! Déze boodschap zou van meer
waarde zijn, volgens Barth, dan een prediking
van de uitverkiezing, die de Christelijke
mens slechts hoogmoedig, kan maken.

Nu vertolkte Barth met dit alles zo scherp
op de voorgrond' te stellen op zijn minst een
eenzijdigheid; want zeer' zeker is het waar
dat God in de hemel is en de mens op aarde,
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maar dat is slechts één gegeven uit de Schrift.
Ook is waar, dat de mens God soms zo verre
van zich gevoelt door alle zonde en tekort-
komingen, maar dit subjectieve gevoel kan
hoogstens een moment, hoe vaak ook weder-
kerend, vertegenwoordigen, mag echter nooit
tot een fundamentele basis worden geprocla-
meerd van de Christelijke religie, welke,
immers niet dat .afstandsgevoel, maar de
Incarnatie en de Opstanding en de uitstorting
van Gods geest op, alle vlees centraal plaatst.
Ook wie bereid zou zijn momenten van waar-
heid in Barth te erkennen, moet toegeven dat
Barth de religie dreigt te versubjectiveren,
met alle gevaren daaraan verbonden bij
mogelijke leerlingen, die nu eenmaal vaak
verder gaan dan de meester heeft bedoeld.

,

Inmiddels sloot Barths gedachtengangbij
drie zaken van belang in Nederland uitne-
mend aan. Allereerst bij het moderne levens-
gevoel van na de eerste en vooral na de
Tweede Wereldoorlog.

Was de wanhoop (pessimisme) over het lot
der mensheid na de Eerste Wereldoorlog
slechts in beperkte kring bepalend voor de
geestelijke situatie (met name bij de diverse
oud-strijders van de loopgravenfronten, de
werklozen en de diverse intellectuelen, die
een dreigende ondergang van Europa voor-
zagen), na de Tweede Wereldoorlog werd de
onzekerheid van de Europese cultuur alom
aanvaard.

Het existentialisme van Jean Paul Sartre,
in aansluiting op de door en door sombere
Zijnsleer van Martin Heidegger, die in zijn
vermaarde werk "Sein und Zeit" Sorge en
Angst centraal stelde, schonk een klimaat in
West-Europa, waarbij merkwaardige para-
lellen met Barths religiegevoel duidelijk wer-
den. In de leer van Barth vormden de afstand
Gods en de verlatenheid des mensen reeds
zulke voorname motieven; in het Existentia-
lisme is God gestorven voor het menselijk
bewustzijn en weet juist de lévende mens
zich van alles en een ieder verlaten. Daarom
vond Barths theologie aansluiting bij het
modern levensgevoel.

In de tweede plaats sloot Barth in belang-
rijke mate aan bij een belangrijk feit' in de
theologische wereld in Nederland: met
Abraham Kuyper had de enige en laatste
grote dogmaticus de Hervormde Kerk ver-
laten.

In de Hervormde Kerk zijn diverse theo-
logen van formaat opgetreden als Prof. Dr.
J. H. Gunning, Prof. Dr. A. H. de Hartog (de
enige geniale leerling van Kuyper aan de
Vrije Universiteit, maar die ongereformeerd
werd; later eens door Kuyper in "De Stan-
daard" betiteld als "de vliegenier", terwijl
Prof. Dr. K. Schilder bij zijn dood een sym-
pathiek In Memoriam in. "De Reformatie"
schreef, hetgeen te begrijpen is, want ondanks
alle, ook confessionele verschillen, herkennen
waarlijk grote mannen elkaar !), Dr. O.
Noordmans, Prof. Dr. G. van der Leeuwen
zoveel anderen, maar gelijk Prof. Dr. K. H.
Miskotte eens opmerkte in een bespreking
van Korff's "Christologie"":' het heeft de
Hervormde Kerk de laatste eeuw eigenlijk
immer aan een groot systematisch dogmaticus
ontbroken. Inderdaad, een algemeen erkende
dogmatiek uit Hervormde kring is nimmer
verschenen. Daarom raadde de in 1942 over-
leden Hervormde Oud-Testamenticus Prof.
Dr. Joh. de Groot zijn studenten te Utrecht op
college aan de Dogmatiek van Bavinck maar
vooral mee te nemen in de pastorie, temeer
nog' omdat, zoäls iüj 'met een' olij'k 'lachje
eraan toevoegde, dat de .enige Dogmatiek 'was
die hij zelf kon begrijpen. Eh toen er in de
laatste oorlog geen Duitse dogmatieken meer
waren te krijgen, examineerde de Utrechtse
dogrriaticus Prof. Dr. S. F. H. J. Berkelbach
van der Sprenkel maar uit het Handboek
van Prof. Dr. A. G. Honig, wat hij in Neder":
land nog het beste dogmatische handboek
vond dat verschenen' was, al was hij het er
op vele punten. allerminst mee eens.

En inderdaad, de ironie wil dat de enige

(j)e ViS

van WiJlem de Mérode

Zij sprongen in het water, en zij speelden
,Wild met elkander, en er was gevaar
In deze lust, dit drijven, dat zij deelden ..
En langzaam voelden zij de diepte, daar
Een kracht hen tilde en droeg, en telkens weder
Naar boven stuwde; wie er dook of zonk,
Werd strelende gekoesterd, en zo teder
Teruggebracht, dat hij omlaagziend wonk.

En plotslinq,' midden in de duizend kringen,
VE;I'stilden zij en' vormden stil een kring.
Beneden, lichtend tussen donkre dingen,
Stond, onbeweeglijk voor hun huivering,
Een vis', zo blank, en brandende van ogen,
Dat, brandende van schaamte, zij zich bogen.

Uit: Kringlpop (1936); Gedichten II (1952), 220.

Dit gedicht van Willem de Mérode is een gelijkenis; een gelijkenis niet in
de taal van den Bijbel, maar in die van het christelijk leven. Hier wordt
Christus, de Redder der wereld, beleden op de wijze der kunst, indirect en
symbolisch .. En wel in een aanvankelijk nog wat duister beeld, dat met het
gedicht zelf in helderheid toeneemt, en aan het eins! ons diep-blij verrast - in
de 'herkenning van onzen broeder Vis uit het tekenschrift van de oud-
christelijke catacomben. 1)

Immers wij - als wij het gelezen en herlezen hebben - weten onszèlf
getekend in die "Zij" die in het water sprongen, in het water van ons levens-
element, argeloos en roekeloos, ongeremd in het spel en onbewust van de
diepte; - tot wij de gevaren meten gingen en meteen gevoelden hoe een stille
kracht ons telkens weer terechtbracht en aan alle zijden met grote liefde
hoedde; en IWÎjplotseling, midden in ons levenselement, als met een schok stil
werden, en door de huivering van' een ontdekking bevangen, onderkenden dat
het de kracht van onzen Broeder was, die als een wit Licht in de duistere
ellenden van .ons bestaan onze zwarte harten tot schaamte drong, en tot berouw.

De kerk zegt hier: bekering. De kunstenaar perst uit zijn tollenaarshart
de woorden: Broeder Vis! En hij weet zich opgenomen in de keten der
geslachten die tekenden den Vis, - van Vitellus den wafelverkoper, dien Nero
voor de leeuwen werpen deed 2), tot wie' nu voor goed ontdekt zich zagen,
en gered, in het grote water waarin wij allen leven moeten. Het Woord leert
ons de trouw van Gods verbond, van Zijn liefdevollen omgang met zielen waar
Zijn vrees in woont èn wordt gewekt; en de bewarende gemeenschap der kerk.
De kunstenaar vertaalt dit op een eigen, indirecte wijze,' en buigt zich,
brandende van schaamte, voor de van liefde brandende ogen van den Vis,

Gunnen wij den dichter dat eigen geluid in de gemeente die zalig wordt?
Het is vaak zo eerlijk, zo simpel-gewoon en indringend tegelijk, - als het hart
maar luistert en wil leren, te verstaan.

J. BOSCH.

1) Vergelijk het artikel van H.R.R., in het vorige nummer, over de Vissen in
den kop van dit blad.

2) In het veel bekender gedicht van De Mérode: Vitellus, treft ons ook het'
beeld van den Vis: .... "Hij sprak straks met lieden die ketenen droegen, Zij
vertrouwen hem, want hij tekent den Vis. Vitellus heeft voor Christus geko-
zen, Hij loopt bij Christenen uit en in .... ". (Gedichten lI, 194). .
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"eucumenische" Dogmatiek, die nog vrij alge-
meen kon worden aanvaard in de Hervormde
Kerk' gedurende de laatste vijftig jaar, uit
Kampen kwam. Ondanks Bavincks scherpe
critiek. op de Hervormde Kerk, wist hij toch
zo te schrijven en vooral zoveel te bieden,
dat hij ook de Hervormden blijvend wist toe
te spreken. Maar Bavinck was dan ook iemand
die grote aandacht schonk aan de Kathollei-
teit van Kerk en Christendom, waarover hij
op 18 December 1888 te Kampen een boeiende
Rectorale Oratie uitsprak, die ook voor van-
daag in onze kerkelijke situatie wee~ -zeer

, actueel is !
Maar Bavinck was niet alleen kerkelijk":

gereformeerd, hij was ook echt confessioneel;
gereformeerd, en de. meerderheid der, Her-
vormde Kerk wilde dat niet meer zijn. Wat
was daarom begrijpelijker dan dat. de Her-
vormden de buitenlandse hulp' van Barth :
aangrepen: eindelijk iemand die volgens hun
begrippen en inzichten een dogmatiek schonk,
waarop zij verder konden bouwen. Dat zij
haar buitenlanàse hulp grepen \7aS op zich

zelf niet erg, dat had men ook ten' tijde van
de Hervorming hier te lande gedaan (Calvijn,
Luther) en nog Groen van Prins ter er had zijn
Calvinistisch Staatsrecht voor een deel ge-
bouwd op de inzichten van de Duitse Luther-
aan Stahl, maar wat van belang blijft is, dat
Barth aan bod kwam omdat men ook ,de
dogmatische arbeid van Bavjnck en Kuyper
bleef afwijzen, en men zelf niets had kunnen
bieden van blijvende aard. En sindsdien wordt
door de Hervormde dogmatiekhoogleraren,
vooral sinds de laatste tien jaar, de dogmatiek
in sterke mate gedoceerd in de lijn .van
Karl Barth, ondanks het duidelijke protest
daartegen van de' Gereformeerde Bond binnen
de Hervormde Kerk alsmede van de Vrijzin-
niger. Maar in de Hervormde Kerk regeert
nu eenmaal momenteel in sterke mate de
z.g. Middenorthodoxie, die het midden houdt
tussen de gereformeerde belijdenisgeschriften
en de vrijzinnige wereldbeschouwing, pógënde
beide in vrede binnen de Hervormde Kerk te:
bewaren, zonder ze leiding te doen geven.
Van deze z.g. Middenorthodoxie gaat niet
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alleen een onbeschrijfelijk groot aantal
Synodeboodschappen uit, maar ook bepaalt zij
in sterke mate het dogmatiekonderwijs aan
onze Openbare Universiteiten.

Maar nog op een derde, voor ons wellicht
veel belangrijker punt, heeft Karl Barth aan-
gesloten, en hier is een iets grondiger analyse,
straks ook van meer historische aard, nood-
zakelijk.

De specifiek confessioneel-gereformeerde
kring in Nederland heeft vrijwel direct be..
zwaar .aangetekend tegen Karl Barth: Prof.
Dr. F. W. Grosheide in de oude "Reformatie"
tegen Barths exegese van de "Römerbrief",
Hepp op de Gereformeerde Predikantenver-
gadering, waar hij een heel voorzichtig maar
duidelijk afwijzend referaat hield, later ook:
Schilder en Berkouwer, Van der Schuit en
Severijn. Zij allen kwamen op tegen Kar!
Barth, uiteenzettende dat Barth de Schrift
geen recht deed met zijn leer, dat wij deBijbel
slechts bij bepaalde momenten zó lazen, dat
wij daarin volkomen duidelijk Gods stem erin
vernamen. Hun aller critiek was steeds weer,
dat Barth de Schrift geen recht deed als van
God gegeven betrouwbaar en helder woord
voor het mensenhart. Barth toch leerde juist,
dat Gods Woord paradoxaal stond tegenover
onze menselijke wereld. Mede als gevolg
daarvan was er ook groot verschil inzake tal
van andere leerstukken: inzake de Schep-
ping, de Verlossing, de Eschatologie en de
Wederkomst des Heren, de Praedestinatie :
ook het toch reeds altijd zo gevoelige vraag-
stuk der cultuur nam onder de punten van
verschil een belangrijke plaats in. .

Welk verzet nu pleegde Barth tegen de
gereformeerde wereld als cultuurverschijnsel?
Hier moeten wij eerst zien welke gerefor-
meerde wereld Barth hier in Nederland aan-
trof, om dan tevens iets op te merken over het
ontstaan van het z.g. Vanzelfsprekendheids-
geloof.
D. G: PUCHINGER.

\
Van hier en ginds

Uit de "Reformed Church of Australia"
Van 18-22 Februari vergaderde in Dande-

nong de synode van bovengenoemde kerk.
Deze synode nam het besluit om de West-
minster-confessie, de belijdenis van de engelse
gereformeerde kerken (de presbyteriaanse
kerken) náást de formulieren van enigheid
als "vierde formulier" in' te voeren. Aangezien
de Westminster-confessie bij de behandeling
van verschillende leerstukken nogal schola-
stieke uiteenzetting biedt, nam de synode het
genoemde besluit onder deze restrictie, dat,
waar het "vierde formulier van enigheid"
verder gaat dan de Ned. Gel. Bel. de ambts-
dragers en leden alleen aan de laatste zullen
gebonden zijn.

Men vraagt zich af : welke betekenis heeft
een dergelijke .aanvaarding van een confessie?
En : wat gebéurt er als werkelijke presbyte-
rianen zich bij haar voegen? Moet uit dit
besluit niet een eindeloze interpretatie-strijd
voortvloeien?

De "Reformed Church of Australia" wordt,
zoals men wéét, voor het overgrote deel
gevormd door "synodale" emigranten. Deze
kerk heeft een eigen theologische opleidings-
school waaraan .ds J. A. Schep en Dr K. Runia
als docenten verbonden zijn.

Sovjet-Rusland en de kerk
Radio-Moskou zond het bericht uit, dat een

Sovjet-russisch jeugdblad een brief heeft
gepubliceerd, waarin wordt gezegd, dat de
toenemende invloed van de kerk op de jeugd
niet kan worden geduld. De schrijver van
het betrokken artikel klaagt erover, dat de
priesters hun strijd om hart en geest van de
jonge mannen en vrouwen op steeds groter
schaal voortzetten door op geraffineerde wijze
hun werk aan te passen aan de omstandig-
heden van het ogenblik. In de brief wordt
toegegeven, dat de kerk haar houding tegen-
over de staat gewijzigd heeft. De schrijver

voegt daaraan evenwel toe, dat een "reli-
gieuze ideologie" in wezen vijandig is aan
de gehele structuur van ons leven en dat de
russische jeugdorganisaties zich er op moeten
toeleggen, dat verspreiding van deze ideolo-
gie verhinderd wordt.

De kinderen der wereld zien ook in dat
opzicht weer scherper dan vele kinderen der
kerk. Er zijn nog maar al te veel kerk-
kinderen; die verstrikt zijn in de illusie dat
een socialistische of communistische maat-
schappijleer "neutraal" is ten opzichte van
de boodschap van het Evangelie of zelfs
daarmee heel goed harmoniëert.

Toneel in de Kerk
Naar aanleiding van het bezoek van een

Zweedse schrijver van religieuze spelen,
hebben onlangs de Lutherse predikanten in
Helsinki de vraag besproken, of het opvoeren
van toneelstukken in de kerk geduld kan
worden. Het merendeel van de predikanten
was van oordeel, dat hiertegen geen gegronde
bezwaren kunnen worden ingebracht, mits zij
ten doel hebben het verkondigde 'woord aan-

. schouwelijk te maken. De belangstelling voor
religieuze spelen is in de laatste jaren in
Finland sterk gestegen.

Paulus spreekt over de zaligmakende predi-
. king (1 Kor. 1 : 21). En hij verzekert dat het
geloof ,is uit het gehoor van het gepredikte
woord. Maar - Paulus leefde negentien
eeuwen geleden! Ik begrijp niet hoe een
christen kan kijken en luisteren naar een
"gespeeld" gebed, een "gespeelde" zegen, een
"gespeelde" geloefsworsteling.

N.B: Inhet eerste nummer werden berich-
ten voor dit rubriekje bestemd abusievelijk

UIT DE INHOUD:
De dreiging die het Evangelie vergezelt

H. J. J.

Moeten christenkinderen eerst geloofsbe-
fijdenis afleggen alvorens gedoopt te
mogen worden? C. V.

Kerknieuws

De strijd der Kerk C. V.

Populair-wetenschappelijke schetsen D.H.

Over ons blad Redactie

De Wereldraad en de Hongaarse Kerken
J. M.

Wat een bepaalde wel'Vaartsverdeling ons
bracht P. G.

Einde van een Kuyperiaanse we1'eld G. P.

De vis

Van hier en gimU

J. B.

Persschouw

onder de kop I"Kerknieuws" geplaatst. Wel-
wilhinde lezers hebben deze vergissing
uitteraard gemerkt en gecorrigeerd. Wat daar
onder de verzameltitel Kerknieuws werd
opgenomen was immers lang niet alles
kerknieuws !

Persschouw
De situatie in de Ned. Herv. Kerk-

In "Enigheid des Geloofs" citeert Dr F. L.
Bos een hervormd predikant, lid van de
Gereformeerde Bond, in verband mèt de
situatie in de Nederlands Hervormde Kerk.
Hij schrijft o.a. :

Wat de Hervormde Kerk betreft, kan
ik het beste een bevoegde Hervormde
broeder laten spreken. Ds W. L. Tukker
schreef onlangs in de Waarheidsvriend
o.a.: ,,(In de laatste jaren) zijn de ver-
houdingen niet verbeterd, maar ver-
scherpt. Met het beroep op de Heilige
Geest, dat vijftien jaar lang nu gehoord is,
is de toestand alleen maar moeilijk gewor-
den". Hij verwacht van. het jaar 1961,
wanneer de· leertucht in werking zal
treden, geen heil. Misschien, zo meent hij,
"zullen dan enkele apartelingen onder de
vrijzinnigen om persoonlijke eigenschap-
pen uit de kerk gezet worden, maar de
vrijzinnige groep met linksen en rechtsen
zal dan hechter aaneengebonden in de
kerk stand houden".

En de midden-orthodoxen zullen deze
groep zeker niet willen loslaten. Naar het
oordeel van Ds Tukker blijft de kerk
zodoende met een verscherpt probleem
ten aanzien van de vrijzinnigen zitten. En

. wat de leidinggevende midden-orthodoxie
betreft, wil het hem voorkomen, "dat de
verhoudingen tussen het kerkvolk en de
leiding der kerk na 15 jaar nieuwe kerk-
orde ook in midden-orthodoxe kringen op
nogal wat plaatsen scherper zijn komen
te liggen". .

Tenslotte gewaagt hij van de gespannen
verhoudingen tussen de Geref. Bond en
de rest van de kerk. Hun gemeenten "zijn
weinig in tel bij de anderen, en de anderen
zijn weinig bemind bij de Geref. bonders".
De kloof is diep, omdat ze tenslotte terug
te brengen is tot een verschil in Schrift-
beschouwing. "Als men in de eerste "arti-
kelen van de Ned. Geloofsbelijdenis uit-
eengaat, dan zal men in de verdere arti-
kelen blijvend uiteengaan".

Inderdaad: ten slotte is ieder verschil' in
"geloof" onder de christenen te herleiden tot
een verschil ten aanzien van het geloof in de
Heilige Schrift als het Woord Gods.

Daarop wees Dr Kuyper reeds voortdu-
rend. Tussen de Ethischen en ons ligt de
Schrift, hield hij steeds zijn broeders voor.
Tussen Barthianen en Gereformeerden ligt
eveneens -de Schrift.
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